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diri sendiri untuk tidak me 

gara2 ketjt mempunjai 
gian dalam perdebatan 
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Diri Utk Sementara . 

JAWAHARLAL NEHRU hari 
Selasa mengatakan di New Delhi, 
bahwa ia bermaksud mengundur- 
kan diri untuk sementara sebagai 
perdana menteri India, guna me- | 

  

-— | 

lepaskan lelah. Selandjutnja dlm. 
seputjuk surat kepada kepala ne- 
gara2 bagian India, Nehru meng- 
umumkan bahwa dalam bulan 
depan ia tidak mau dipilih sebagai 
presiden Partai Kongres Nasional 
India. (Antara-UP) 

Tak Ada Kapal 
Selam Rusia 

Jg Lakukan Kegiatan2 
Dipantai Canada 

KANFYORBERITA Sovjet Uni 
»-Tass” mendapat kekuasaan utk. 
pie rkan bantahan. terhadap. 
kebenaran berita ,,Reuter” (Kan- 
torberita Inggris) mengenai tudu- 
han2 adanja kegiatan2 kapai2 
selam Sovjet di dekat pantai Pa- 
sifik dan Atlantik Kanada. ,,Yass” 
mengatakan bahwa baru2 ini Reu- 
ter menjiarkan berita bahwa Eak 
samana Muda Mainguy, kepala 
staf angk. laut Kanada, menuduh 
bahwa dalam waktu 18 bulan ter- 
achir ini terus-menerus datang 
laporan tentang kegiatan2 kapal2 
selam ditempat tsb. diatas. Dalam 
berita Reuter itu dinjatakan pula 
bahwa Mainguy mendapat ketera- 
ngan2 itu dari perwira2 tinggi 
angk. laut A.S, Bertalian dengan 
itu Tass menjatakan bahwa berita 
tadi adalah isapan djempol semata 
mata. e 

N.V. Suara Merdeka”. 
Hetami. 

muka) Ro. 11-— dat 
Harga etjeran 

rgunakan 

2 jang sama seperti negara2 
tentang perlutjuian sendjata. 

alah itu tdaklah disebabkan ka- 
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Rusia Jg 

uk mei n pembitjaraan2 
| Dikatakan set ja, bahwa 

1 sendjata2 atom, atau 
nas Felixberto Serano, dalam sid 

    

Delegasi Pilipina ikut serta da- 
lam perdebatan mengenai masa- 

rena pengetahuan tehniknja jang 
Idapat disumbangkan, tetapi ber- 

        

   

  

    
   
    

nganDunia 
sul2 R g 

an Membuka Djalan — 
Hendaki Persahabatan Dgn Rusia : 
@lmuka Pan PBB, wakil Amerika Serikat, James Wads- | 

Soviet jang terachir tentang perlutjutan sendjata . | 

Baru Tentang 
Delegasi Parlemen 

sen djata2 lainnjas terketjuali 

atom jang besar, untuk mengambil ba- 

HARIAN UMUM — 
mao BEAN agan MAN aaN ajaran 
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   F | "“Kensi
kau" 

. Bengkat 

e 
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af Perlutjutan | 

jang baru mengenai soal terse- 
pemerfntahnja menerima baik: 
bahwa Amerika telah mira kat 

ang itu mengatakan, bahwa ne- 

  

M. France Dapat| 

i alukan 

Ita2 delegasi itu 

tara2 jang besar, tetapi - peng- 

oleh sendjata2 “tu merupakan soal 
| tang dapat menimpa baik negara? 
|ket'il maupun besar. Dan in lah 
Mason dari pemerintah Pilipina 
untuk “kut serta dalam pembitja- 

|raan2 mengenaj masaalah itu, de- 
mikian Serrano. 

Delegasi parlemen Inggris 
- menghendaki persahabatan 
dengan Sovjet Uni. 

Sementara itu delegasi Anggauta? 
Parlemen Inggris jang sedang ber- 
kundjung di Sovjet Uni pada tgl. 
11 Oktober telah bertolak dari 
Sverdlovsk menudju Gorky. Selama 
berkundjung di Ural maka delegasi 
Inggris itu telah mengetahui dengan 
mata kepala sendiri . penghidupan 
dari rakjat pekerdja disana. Anggau- 

i mengundjungi ru- 
mah2 buruh? mesin, buruh? tam- 
bang, petani2 kolektif, telah ber- 
temu dengan orang2 jg. bermatjam2 

Idjenis pekerdjaannja, - telah melihat 
sendiri sjarat2 perburuhan dipabrik2 
dan diperusahaan2 pertanian kolek- 

tif, telah pula mengetahuj keadaan 
| materiil kaum buruh dan perkem- 
bangan keilmuan, kebudajaan, usa- 
ha-usaha kesehatan umum dil. Para 
anggauta delegasi Inggris itu djuga 
telah mengundjungi geredia dan ber- 
bitjara pula dengan pendjabat2 aga- 
ma. 

... Mengenai kesan2nja setelah me 
lihat keadaan disana maka pemim 
|pin delegasi anggauta Parlemen 
Inggris, Ralph Clarke, mengata- 

(kan bahwa mereka itu menghen-   
daki adanja persahabatan dengan 
Sovjet Uni dan berusaha sedapat? | 
hja untuk mempertahankan dan 

ngan jang berbeda2 tentang susu- 
han masjarakat akan tetapi saja 
pertjaja, kata Clarke selandiutnja, 
bahwa tidak ada rintangan? jang 
menghalang2i dalam perdjalanan 
menudju saling mengerti. 

Njonja Edith Pitt, seorang ang 
gauta dari delegasi parlemen itu, 
menjatakan bahwa kundjungan 
delegasi itu membantu memper- 
luas pengetahuannja tentang So- 
vjet Uni. 2 

Arthur Holt anggauta lainnja 
menjatakan bahwa rakjat2 dari 
2 negeri itu harus lebih banjak 
lagi tentang masing2, hal. mana 
akan menolong memperkuat per- 

. sahabatannja. 
| (Antara—UP) 

  
Rusia Dapat Djadi 
Pasar Ex port Indon. 

Indonesia Mungkin Dapat Kredit Dari Rusia — 
Posisi Statistiek Karet Dunia Akan Berobah 

Bila Rusia Beli Karet Kita 
SUATU BERITA dari Mos 

dari pemimpin delegasi Indonesia 
kow mengemukakan keterangan 
ig kini sedang berada di URSS 

sandarkan semangat timbal-balik 
(ang dapat diber:kannja. Pengeta- 
'huan tentang tenaga nuclear dan 
memiliki sendjata2 nuclear adalah 

| keistimewaan dari beberapa ne- 

hantjuran jang dapat ditimbulkan 

ifa Kepala Polisi itu menerang- 
« 

€ | Bata t,ada orang2 jg mengrta- menekonsolidasi persahabatan ita: Fit tendang” edamang KAN | “Moto? “Wuintah -orime” es andi akjat dapat mempunjai panda- seperti penjelundupan, korupsi |karena dituduh terlibat dalam soal 

tis di India. 

gota2 Kotapradja lokal akan me- 

cherry, jaitu salah satu dari encla- 

keputusan terachir. . 
Ir. Sanusi dari Djawatan Perindustrian Pusat Kementerian Pereko- nomian. Dalam berita tsb. dinjata kan antara lain, bahwa struktur ckonomi Indonesia dan URSS jg mengisi satu dan Jainnja, adalah 

| ranggapan Y 
|dewan telah menjatakan setudju bal 

menguntungkan bagi perkembangan hubungan dagang anta 
negeri tersebut. Una dapat meru Ban ea an 

karet dan timahnja 

t pakan suatu pasaran bagi hasil2 eksport Indonesia, sedangkan Indonesia dapat" : 3 mendjual kopra, 
dalam djumlah jang besar. Selandjutnia di rangkan, bahwa Indonesia mung kin ba mesen Keenan UN bisa mendapat kredit dari 

URSS, demikian berita dari Moskow mengenai keterangan Ir. Sa- 
nusi jang dikutip oleh »Antara” 

Sementara itu Financial 
menjatakan hari Senen, bahwa ren- 
tjana pembelian karet dalam djum- 
lah besar. di Asia ' Tenggara oleh 
URSS dan RRT boleh djadi adalah 
faktor terpenting dibelakang ke- 
mantapan pasar karet jg terdjadi da 
lam hari2 belakangan ini. Kontrak2 
itu djika dilangsungkan dapat me- 
nimbulkan suatu perobahan jg pen- 
ting didalam" posisi statistik dari ba 
han tsb. Berlainan dengan tahun 
1953, maka suatu balans jg merata 
akan didapati dalam tahun ini dan 
tahun jg akan datang, antara pro- 
duksi dan konsumsi.  Perhitungan2 
perdagangan - menjatakan, bhw kon 
sumsi dunia ditahun ini akan ber- 
diumlah 1.620.009 djadi 10.000 ton 
lebih daripada dugaan semula jg di 
buat oleh Rubber Study Group. 

Kalau Rusia beli karet 
kita. : 

Djika seperti dilaporkan, URSS 
bermaksud untuk membeli karet 
100.000 ton dari Indonesia, te- 
ranglah, bahwa defisit dalam pro- 
duksi karet alam tidak akan ter 
djadi dibanding dengan konsumsi 
pada tahun ini. 
“Disamping itu ada pula berita2, 
bahwa RRT sedang berunding 
untuk pembelian djumtah besar 
karet crepe dari Ceylon. 

Dilain fihak mengenai pengaruh 
transaksi2 demikian terhadap har- 
ga, produksi karet sintetis akan 
tetap merupakan suatu rem ter- 
hadap harga karet alam. 

Karenanja tiap2 kenaikan dim. 
harga karet alam jang berdiumlah | 
kira-kira £ 1.9 per pound harus 
dianggap setjara ber-hati2, demi- 
kian peringatan Financial Times. 

Tetapi jg hampir dapat dipastikan 

  

Times 

Amsterdam. 

ialah, bahwa akan terdapat suatu 
pasaran segera bagi persediaan2 ka 
ret alam jg dapat: diharapkan terle 
bih dahulu atas perkiraan harga itu, 

walaupun kemadjuan dalam hubu- 
ngan pemakaian. djumlah karet 
alam dan pergantiannja kekaret sin- 
tetis di Amerika Serikat sangat ter 
gantung daripada harga karet ma- 
sing2. Sebagaimana diketahui ba- 
njak diantara pengusaha pengerdja- 
kan karet di Amerika Serikat jg 
menggunakan baik karet alam mau 
Pun karet sintetis, jg penggunaan- 
nja tergantung pada harga kedua 
djenis karet tsb. Selandjutnja Fi- 
nancial Times menjatakan, bahwa 

dengan ' memperhitungkan segala 
ongkos2 kebun2 mendjadi rata2 £ 

11.3 per pound, maka hari2 kemudi 

an untuk produsen? karet kelihatan 
baik walaupun dalam perhitungan 
ongkos2 ini tidak termasuk ongkos2 
bagi penanaman kembali jg merupa 
kan suatu tugas penting jg dihada- 

pi oleh industri karet pada umum- 
nja. (Antara). 

RRT USULKAN PENJELENG- 
GARAAN HUBUNGAN DIPLO 

MATIK JANG NORMAL 
KEPADA NEPAL. 

Menurut United Press, suatu 
pesan dar' pemerintah Republik 
Rakjat Tiongkok jg mengusulkan 
jadakannja perhubungan  diplo- 

matik jang normal antara Nepal 
dan Tiongkok telah diterima di 
Kethmandu, 

Pesan tsb. dialamatkan kepada 
Radja Tribhuvana dan disampai- 
kan melalui duta-besar Nepal di 
New Delhi oleh duta-besar RRT 
dikota tsb. 
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Mosi Kepertjajaan| 
Dengan Suara 350 | 

Lawan 113 

PERDANA MENTERI Peran- 
tjis jang berumur 47 tahun, Pierre 
Mendes-France, telah memper- 
oleh mosi kepertjajaan dalam Par 
lemen Perantjis mengenai kebi- 
Hebidansnnda mendjalankan poli- 
tik luar-negeri dalam Konferensi 
9 negara di London baru2 ini. 
Dengan demikian dia dapat melan 
djatkan perundingan2 tentang per 
sendjataan kembali Djerman Ba- 
rat dalam minggu jang akan 
datang dengan wakil2 dari Ingge- 
ris, Amerika Serikat, Belgia, 
Nederland, Luxemburg, Djerman 
Barat dan Italia. Kemudian hatsil2 
dari perundingan2 ini setjara 
detail ini harus diratifikasi oleh 
Parlemen masing2. (Antara-AFP) 

Mendes-France mendapat 

gaimana diketahui, dalam T.T. IV 
5 major mendjadi overste. Pada gam 

nja. 

  
Diruangan stafkwartier T.T. IV pada hari Selasa siang telah dilangsung- 
kan kenaikan pangkat para opsir dalam wilajah T.T. IV. Upatjara itu di- 
lakukan oleh K.S.A.D. Djenderal Major Bambang Sugeng sendiri. Seba- 

kan tanda pangkat overste atas bahunja majoor Selo Ali kepala seksi V 
pada T.T. IV. Gambar bawah para opsir lainnja jang dincikkan pangkat- 

  

ada 4 kaptep mendiadi maior dan 
bar atas, ketika K.S.A.D. menempel- 

(Gambar Penad T.T. IV). 

  majoritet 350 lawan 113 
suara. , 

Tentang memperolehnja Men- 
des-France mosi kepertjajaan da- 
lam parlemen Perantjis, lebih lan- 

jut U.P. memberitakan bahwa 
asil resmi pemungutan suara 

adalah 350 lawan 113. Suara jg 
menentang adalah. dari partai Ko- 
munis. sedangkan MRP blanko. (Antara.Up), (karta — Pemeriksaan Per 

DI PANTAI DJAWA BARAT 
TIDAK ADA SELUNDUPAN. 

Kepala Polisi Djawa Barat 
Enoch Danubrata mendjawab per 
tanjaan Antara menerangkan, bah 
wa sepandjang  pengetahuannja, 
berdasarkan atas laporan2 ia tidak 
mengetahui tentang adanja penje 
Iandupan di pantai2 Djawa Barat 
jang dilakukan oleh orang xer- 

kaian seragam. Selain daripada 

ngan Banteng Djakarta beberapa 
diketahui mengakibatkan mening 

»hak Kedjaksaan kini sudah 
negeri Djakarta guna selandiutnja    

sedjak peristiwa itu terdjadi sa 
tahan akan dihadapkan seb: 
langgaran pasal 170 KUHP, 
kekerasan dihadapan umum. 

    

    

s bahwa djika dikalangan ma- 

dan lain2-nja hendaknja mereka 
datang melaporkan dengan segera 
kepada polisi dan sebisa2 dengan 
bukti2 serta dengan menjediakan 
diri sebagai saksi. 

ini ada 19 orang, tapi 8 orang di 
antaranja sesudah diperiksa di ke- 
luarkan dari tahanan. 

Dari pihak kedjaksaan ditetapkan 
dan ditundjuk djaksa  Djunaedi jg 
akan bertindak sebagai pemuntut da! 

. lam perkara ini, tapi siapa jg oleh 
Persetudjuan pengadilan negeri Djakarta akan di 

2 .. tundjuk sebagai hakim untuk menga 
India-Perantjis dili perkara ini, belum diketahui. 

Djuga belum diperoleh keterangan 

kapan perkara ini akan diperiksa 
oleh pengadilan negeri Djakarta. Se 
bagaimana diketahui demonstrasi 

jg diselenggarakan oleh BKOI jg 
berakibat peristiwa jg menjedihkan 
itu dilakukan untuk menuntut diam 
bilnja tindakan2 oleh pemerintah 

terhadap adanja ,,pengchianatan2 
terhadap agama Islam serta Nabi 
Mchamad S.A.W.” jg menurut sua 

ra? itu antara lain dilakukan oleh 
Mei Kartawinata dari ,,Permai”. 

(Antara). 

Pendjadjahan Perantjis 
Di India Berachir 

PERANTIJIS dan India mengu- 
mumkan setiara resmi bahwa sua- 
tu persetudjuan telah tertjapai 
antara mereka mengenai tjara 
untuk menjelesaikan pertikaian 
mereka jang sudah lama mengenai 
status daerah2 djadjahan Peran- 

Persetudjuan jang 
diumumkan pada hari Selasa itu 
menurut djuruwarta U.P. merupa 
kan pendahuluan jang pasti bagi 
penarikan pasukan2 Perantjis. 
Menurut komunike resmi itu ang- 

ngadakan pertemuan di Pondi- - Menyedihkan 

Karena Tak Ada Beras 
Makan Gadung Kemu- 

dian Meninggal 

ve” Perantjis di India, pada tg. 
18 Oktober jad. untuk mengambil 

UP lebih djauh be- 
karena 8 buah 

Djuruwarta 
bahwa 

BERITA terlambat mengabar- 
kan, bahwa seorang penduduk 
Pasiripisrahang, Djasinga (Bogor) 
telah meninggal dunia setelah 
makan gadung. Kalangan jang 
mengetahui menerangkan, bahwa 
pada waktu sekarang hanja sedikit 
dari penduduk kampung itu jang 
dapat makan nasi. Ini disebabkan 
oleh penutupan hutan, hingga 
penduduk tidak mempunjai tju- 

gi penggabungan dengan India, ma 
ka dapat dipastikan bahwa mereka 
itu akan memegang teguh pendiri- 
an itu dan dengan demikian meng- 
achirj pemerintahan kolonial Peran 
Gis diwilajah India jg sudah berlang 
3ung selama 3 abad. Daerah2 jg di 
verbintjangkan itu terutama adalah 
Pondicherry dan Karikal. 3 Buah 
enclave Perantjis lain di India, ja-   itu Yanan, Mahe dan Chanderna-| kup penghasilan lagi. Berhubung 
gore, kini pemerintahannja telah| dengar peristiwa itu, .anggota2 
tunduk pada pemerintahan India. D.P.D. bendak menindjau Pasir- 

(Antara—AFP). | ipisrahang dan bebergpa tempat 
lain agar dapat mengambil lang- 
kah2 seperluni2, untuk mempver- 

K . .. RRT tinggi ap man ig kurang 
" mempunjai tanah garapan. einginan ka 

Bersahabat Dengan , 5 

Negara2 Asia. pERDAGANGAN GELAP AN- 
TARA FILIPINA DAN R.R.T. 

PERDANA menteri Chou En « 
Lai dari RRT hari Selasa mene- Panitia kegiatan2 anti-Filipina 
rangkan, bahwa pemerintah RRT dari madjelis rendah telah men- 

u Orang Terdakwa Peris- 
tiwa Lapangan, Banteng” 
Akan Dihadapkan Ke Pengadilan Negeri Dja- 

Jg Membawa Korban Mj. Supartawidjaja 

HASIL PEMERIKSAAN sementara mengenai insiden dilapa- 

galnja major Supartawidjaja 
waktu berlangsungnja demenstrasi Badan Kontak Organisasi2 Islam 
Djakarta Raya, menurut keterangan jang diperoleh ,,Antara”, oleh 

“diserahkan kepada fihak pengadilan 

Dzlam hal ini menurut keterangan selandjutnja zda 11 orang jang 
m pai sekarang ini masih terus di 

i terdakwa atas dasar tuduhan pe- 

Inuhnja dari 

kara Vemonstrasi BKO! 

waktu jang lalu dan jg seperti 
se- 

dibawa kemuka persidangan. 

»mendjalankan tindakan2 setjara 

  

1 Pendidikan | 
Guru 

Djalan Pemetjahan Se- 
gala Masalah Penga- 
djaran—Kata Yamin 
MENTERI P.P. & K. Mr. Moh. 

Yamin pada hari Rebo dalam 
pidatonja jang 2 djam  lamanja 
telah memberi djawaban atas per 
tanjaan anggauta Parlemen Suba- 
dio cs. (PSI) dalam sidang Parle- 
men Pleno terbuka. Pidato tsb. 
dibagi dalam 3 bagian, jaitu pe- 
mandangan umum jang memberi 
gambaran dan perbandingan anta 
ra situasi pendidikan didjaman 
kolonial dan sekarang, kemudian 
djawaban satu ver satu atas 33 
pertanjaan jang diadjukan dan 
achirnja ditutup dengan kesimpu 
lan dan harapan. Pada achir 
pidatonja Menteri PPK Yamin 
menjampa'kan kesimpulan - sbb.: 
a. Pemetjahan masalah pendidi- 
kn adalah masalah pendidikan 
guru. Dengan demikian pendidi- 
|kan guru bagi segala djenis penga- 
djaran djadi busat perhatian 
Pemerintah. 

“b. Pendidikan tenaga manusia da 
lam arti pendidikan - tenaga kader 
jang langsung berguna bagj masjara 

| kat harus mendapat perhatian sepe 
masjarakat, parlemen 

dan Pemerintah. Berhubung dengan 
tu suatu sistim pendifikan kedjuru 
an jang praktis harus dapat mengh: 
si'san tenaga2 jang langsung dapa! 
masuk .kemasjarakat setjara misak 
dan tjepat. Didalam hal ini masi: 
rakat mengingini pendidikan ked: 
ruan itu harus dipersingkat dan tu 
gas research harus dapat dibatasi kx 
nada keompok2 jang ketjil dan ter 
“entu. : 

c. Bangsa Indonesa harus berani 
mengeluarkan uang setjukupnja utk 
usaha2 pendidikan. Diterangkan, bal 
wa dengan 'sangadja “ipergunakar 
perkataan bangsa Indonesia, karen: 
didalam sozl keuangan dan angga- 
ran bejandja Pemerintah harus da- 
pat persetudjuan Parlemen dan du 
kungan masjarakat seuruhn'a. Dem! 
Kian a.l. Menter: PPK Moh. Yamin, 

(Antara). 

  
USKUP BESAR CYPRUS TEN- 
TANG HAK RAKJAT MENEN 
TUKAN NASIB SENDIRI.   akan terus berusaha untuk ber- desak supaja dikerahkan semua 

sahabatan dengan negara2 Asia. badan keamanan untuk menindas 
Menurut siaran radio Peking, perdagangan gelap antara Filipina 
Chou mengutjapkan keterangan dan RRT jang meliputi djumlah 
itu dalam djamuan di Peking se- puluhan djuta dollar. ' Menurut 
telah Soviet Uni dan RRT menan- berita2 rahasia, perdagangan. ge- 
da-tangani beberapa komunike | lap itu setiap tahunnja berdjumlah 
bersama jang mengutuk politik | 30 diuta dollar melalui perusaha- 
Amerika Serikat di Djepang, Ko-|an2 jang berpengaruh di Hong- 

jrea dan Taiwan. Dikatakan oleh | kong dan Tokio. Beberapa pem 
Chou, bahwa usaha RRT itu ada-j besar pemerintah Filipina jang 
lah sesuai dengan kepentingan | dituduh tersangkut dalam perda- 
semua bangsa pentjinta damai di! gangan gelap tsb. telah didengar 
Asia. (Antara-UP) keterangannja. (Antara-AFP) 

Perang Dunia Ke-3 
ARNOLD TOYNBEE malam Reggris itu mengutjapkan ramalan tadi 

bo s€tjara hati2 meramalkan, bahwa | dalam konperensi pers mendjelang 
perang dunia ke-3 tidak akan mele- I penerbitan djilid ke-10 dan ter- 
tus, bahwa akan dibentuk suatu psJachir tentang bukunja ,,Ths Study 
merintah dunia, sekurang2nja utk. |of History”. Sir Harold Nicolson, 
pengawasan  sendjata2. atom dan|seorang - pengarang dan diplomat, 

bahwa Sovjet Uni akan berkem-|dalam  introduksinja mengatakan 
bang mendjadi suatu negara jg ber| bahwa buku ,,The Study of Histo- 
sifat kapitalis. Ahli sedjarah Ing-'ry” dapat dipersamakan dengan 

, & cnmmadn 
j " 
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    Uskup Besar pulau Cyprus, Ma-: 
karios, menjatakan kepada pers hh 
ri. Selasa bahwa djika PBB meno- 

lah kepada orang2 Cyprus hak utk. 
"menentukan nasib sendiri maka pe- 
mimpin2 Cyprus tidak akan mem- 

pergunakan tjara2 kekerasan terha- 
dap ' pemerintah Inggris di pulau 
itu. Selandjutnja oleh. Uskup besar 
itu ditambahkan para pemimpin itu 

tidak dapat menahan kehendak pen 
duduk Cyprus itu "kehendak " mana 
dapat mendjelma sebagai peristiwa? 
ig dapat mengetjewakan. 

»sThe Decline and Fall of the Ro- 
man Empire” dari Gibbon. 
Toynbee sendiri mengatakan da- 

lam. konperensi pers tadi, 
djika bangsa manusia tidak bermak 
sud membunuh diri, maka manusia ! 
harus hidup bersama sebagai suatu 

keluarga. Saja berpendapat bahwa 
pengawasan tenaga atom segera 
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Ada Golongan Kuomintang Jg Mau Suap Orang2 
| —IIndonesia Utk Gulingkan Kabinet? 

Chabarnja Telah Di-Obralkan Uang Satu Setengah . 
| Ujuta Untuk Maksud Itu 

Kemenangan Golongan Wongsonegoro 
: Adalah Akibat Gengsi Wongsonegoro— Golongan 

- Tadjudin Noor Tampaknja Insjaf 
— Oleh: Korr. Djakarta Kita. — 

KEMENANGAN JANG TERTJAPAI oleh golongan Wong sonegoro dalam Kongres PIR 

  

EDISI POS. 
MEN ANT 

    

Dlm Kongres PIR. 

  baru2 ini diterima oleh kaiangan2 politik diibukota dengan perasaan jang agak lega. Demikian di- 
kabarkan oleh korresponden ,,Suara Merdeka” 
ditegangkan oleh sikap sebahagian 
jang hendak menarik menteri2nja dar! kabinet, akan tetapi setelah 
terimanja beleid Dewan Partai oleh Kongres, maka ketegangan ita sudah mulai reda kembali. 

dari Djakarta. Berbulan2 lamanja pertjaturan politik 
anggota PIR, terutama jang duduk dalam fraksinja diparlemen, 

Kongres PIR selesai dengan di 

. Pembantu Menteri Luarnegeri 

  

"Meskipun. demikian, beberapa ka- 
langan menganggap — bahwa keme- 
nangan Wongsonegoro cs. itu belum 

dapat diartikan, bahwa antjuman 

akan adanja krisis kabinet sudah le- 
njap sama sekali. Sebab soal penari- 
kan Menteri2 ini belum seluruhnja 
diselesaikan oleh Kongres dan ke- 

bidjaksanaan selandjutnja diserahkan 
kepada Dewan Partai jang baru. Te- 

tapi. anggapan jang demikian ini da- 
pat djuga diketjilkan artinja, meng- 
ingat bahwa jang duduk dalam De- 
wan Partai baru adalah lagi Mr. 

Wongsonegoro jang sudah dapat di- 
kira2kan ' bagaimana  pendiriannja 
kelak terhadap kabinet. 

Djuga kalangan2 politik ini 
merasa puas, karena buat sementa 
ra waktu ketegangan politik dapat 
diatasi, sehingga Pemerintah tidak 
lagi merasa terantjam dan dapat 
memusatkan perhatiannja pada 
usaha2nja jang penting jang kini 
sedang didjalankan seperti umpa- 
manja persiapan2 pemilihan 
umum, perdjuangan Irian Barat 
di PBB, rentjana konperensi Afro 
— Asia, persoalan penghapusan 
ikatan2 finec sebagai akibat ha- 
pusnja Statuut Unie d.LI. 

Akibat prestige Wongso 
negoro. 

Pada umumnja orang berpenda- 
pat, bahwa kemenangan jg dapat di 
peroleh - golongah ' Wongsonegoro. 

adalah terutama disebabkan oleh 
adanja persoonlijkheid dan gezag jg 
dimiliki oleh Mr. Wongsonegoro ter 
hadap anggota2 PIR lainnja. Wong 
sonegoro dikenal sebagai orang jg 
djudjur dan pandai menghadapi 

baik kawan maupun lawan dan ini 
sudah dibuktikannja dalam usaha- 
nja sebagai formateur membentuk 
kabinet beberapa waktu jg lalu. 

djudin Noor. 6 
Di Djakarta orang menganggap 

bahwa sesungguhnja golongan Ta 
djuddin Noor bisa mendapat keme 
nangan apabila kehendaknja utk. 
menarik Menteri2 itu dipertahan 
kan dan dilandjutkan, sebab bu- 
kan rahasia lagi bahwa golongan 
Tadjuddin Noor mempunjai pengi 
xut jang tidak -sedikit. Bahwa ke 
hendak untuk menarik Menteri? 
PIR jang bisa mengakibatkan bu- 
barnja kabinet tidak” di-forceer, 
ditafsirkan oleh kalangan? politik. 
sebagai suatu keinsjafan akan 
tanggung-djawab terhadap usaha2 
senting jang sedang dihadapi oleh 
Pemerintah dewasa ini dan suatu 
krisis kabinet akan menjebabkan 
usaha2 itu berantakan djadinja. 

Dalam pada itu, Kabar2 ang 
menjatakan ada “golongan Kuo- 
mintang jang hendak mengguling 
kan Pemerintah Indonesia, mem- 
bunjai pengaruh jang besar sekali 
terhadap sikap orang2 PIR jang 
ingin mendjatuhkan kabinet. Ka- 
bar-kabar tersebut mengatakan 
djuga, bahwa telah dikeluarkan 

  

KMT Mem- 
bom Toumen 
PESAWAT. udara Kuo Min 

Tang hari Selasa telah mendjatuh- 
kan bom atas pulau Toumen jang 
Ikuasai oleh RRT. Itu adalah 
erangan jang pertama kali se- 
mendjak petjah "peperangan ke- 
14”, jang telah mula: sudah lebih 
dari sebulan jang Jalu. Pulau 
Toumen itu adalah salah satu da- 
ri kepulauan Tachen dan Jetak- 
nja kurang lebih 10 m1 dari 
»ulau Tachen sendiri. 

Sementara itu Pembantu Menteri 
Luarnegeri (Amerika Seriight, jang 
mengurus soal2 Timur Djauh, Wal 

ter Robertson, telah tiba di Taipeh 
hari Selama dimana ia akan menga 
dakan pembitjaraan2 dengan Tjiang 
Kai Shek. Jang menjertai Robertson 
dalem perundingan2 itu jalah Di 
rettur Urusan Tiongkok dari Kemen 
teson Luarnegeri AS, Walter Mc 
Connaughy dan Kepala dari Rentjana 
T.onskok. dari Badan Bantuan Luar 

negeri (FOA) AS, Francis Turner. 

Dalam konferensi pers dilapangan 
udara Robertson mengatakan, bah 
wa maksud kedatangannja ialah ,.me 
rundingkan soal2 jang merupakan ke 
pentingan bersama bagi 2 negeri. 
itu”, Hari Rebo dia berunding dgn. 
Tjiang Kai Shek. Dalam pada itu 
para penindjau menjatakan, bahwa 

itu 
akan menerangkan kepada  Tjiang 
Kaj Shek politik. Amerika Serikat me 
ngenai pertahanan pulau? dekat pan 
tai “Tiongkok. (Antara-AFP). 

Meletus 
akan diurus oleh suatu pemerintah 
dunia karena ini adalah satu2nja 
Sjarat, dalam mana manusia dapat 

djadi ketjil dan explosif itu. Dan 
saja berpendapat manusia adalah 

bertekad hidup. Demikian Toynbee. 

(Antara—UP). 

KA Keinsiafan.. golongan, Ta- 

oleh golongan itu suap2an wang 
Rp. 1.500.000,— jang diserahkan 
pembagiannja kepada 3 orang 
tokoh dan bahwa kalau kabinet 
ini djatuh Pemerintah bisa diganti 
dengan jang pro-Kuomintang, 
Sebagaimana diketahui, Pemerin- 
tah indonesia baru2 ini telah me 
ngusir seorang Kuomintang Tijong 
Hoen Nji dan persoalan ini kini 
ramai dibitjarakan dikalangan 
para politisi dan masjarakat. 

Tidak diketahui dengan dje'as, apa 
kah komplotan ini. mempunja: hu- 

bungan dengan orang? PIR jane 
hendak mendjatuhkan ksbinet, akan 

tetapi jang. terang ialah bahwa di- 

kalangan orang2 PIR ini agaknja tim 

bul suatu keinsjafan, bahwa djika 
kabinet ini djatuh, maka PIR akan 
dituduh bekerdja sama dengan g0- 

longan  Kuomintang itu. Tuduhan 
jang demikian ini « jang pasti akan 

diikuti dengah menamakan PIR se- 
bagai partai jang terdiri dari peng- 
chianat2 bangsa, disadari ” benar2 
oleh PIR sendiri dan barangkali 

oleh karena itulah sikap dan nafsu 
sebagian anggota jang tadinja ber- 

keras hendak menggulingkan kabi- 
net dapat dikekang dan tuntutan 
menarik kembali Menteri2 PIR da- 
pat ditiadakan.   
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Baru2 ini dipas 

berat antara Sulusio Sc 

harto dapat mengelakkan diri dari 

  

malam Surabaja diadakan pertandingan. tindju kelas! 

  

tinggi ini. 

1 
j 

In dalam gambar ini, S3 
annja jang djauh lebih 

  

Indonesi 

Jang 

SEORANG PENGARANG 
mon Bro, 

Indonesia, mentjeritakan tanggal 

muda, ,,bergerak dengan segala 

sional sekarang, demikian U. P, 

. Didalam bukunja fang bernama 
Indonesia : negeri jang menan- 
tang” jang diterbitkan oleh Har- 
per & Bros 
Njonja Bro melukiskan garis2 be 
sar dari politik luar negeri Indone 
sia, dan dikatakannia bahwa ,,»o 
litik luar negeri Indonesia itu di- 
gerakkan oleh ketetapan hati jang 
realistis untuk mengabdi kepada 
kepentingan Indonesia dan tidak 
mau terlibat dalam perdjuangan 
antara demokrasi dan kommunis- 
me”. Jang pertama jaitu demon- 
krasi dianggap orang sudah tju- 
kup njata, tetapi iang kedua, ia- 
itu kommunisme, bagi orang luar 
sdalah satu angan2 belaka,” kata 
Njonja Bro, jang suaminja adalah 
atase kebudajaan pada kedutaan 
Amerika Serikat di Djakarta. 

Dikatakannja, bahwa politik juar 

negerj Indonesia tidak dapat disama 
kan dengan muslihat ,,jang menjecah 
kan kekuasaan ketangan negara jang 

tidak mempunjai kepentingan dalam 
kemakmuran Indonesia”. Inilah sa 
tu kenjataan jang pemerintah Ams 
rika Serikat harus: hadapi,” katanja. 

Njonja Bro mengatakan, bahwa 
sdalam perekononaian — Indonesia, 
Russia belum mempunjai kedudukan 
penting, tetapi ada tampak ketjende 
rungan bahwa setengah pemimpin 
politik akan mengambil faedah da 
ri sokongan kaum komunis untuk ke 
untungan rakjat Indonesia sendiri”. 
Dalam soal politik Yaar negerinja 

itu dan membela  kepeatingannja 
sendiri, kata Njonja Bro, Pamerm 
tah Indonesia menghadapi setengah 
lusin front, jang pertama ialah hubu 
ngan Indonesia dengan Pemerintah 

Belanda, baik dilapangan ekonomi 
maupun politik. Batu udjian jang 
sertama darj politik luar negerinj: 
itu ialah persetudjuan Indonesia-Be 
landa jang ada sekarang. 

Keuntungan mengalir ke- 
negeri Belanda. 

.Orang2 Indonesia rupanja meras: 

idak senang dengan banjaknja m 
ngalir keuntungan kenegeri Belanda. 
lengan djaminan2 bagj penanamar 
nodal Belanda dewasa ini dan dim: 
'a depan: dengan pemindahan fond: 

sensiun dari Indonesia kenegeri Bs 
'anda, belandja dan allokasi bag   warganegara Belanda jang bekerdj: 

,di Indonesia”, 
bahwa | berhidup terus dalam bumi jg men- | Jang kedua ialah hubungan ekc 

nomj Indonesia dengan Djepang” 
Setelah dikatakannja, bahwa penar 
| da-tangan perdjadjian damai Sai 

Francisco oleh Pemerintah tidak 
“memlapat sambutan jang — menjetu 

»Menantang 
Bergerak Dgn Kegagahan Dan Pertjaja 
Pada Diri Sendiri—Kupasan Penulis 

M. H. Bro Dari Amerika 

tanggal 6 Oktober itu, . 

4 Negeri : 
193 

wanita Amerika, Marguerite Har- 
sesudah satu setengah tahun mempeladjari keadaan di 

65 Oktober jang baru lalu di New 
York, bahwa politik luar negeri dari Republik Indonesia jang masih 

kegagahannja” dan ,,menundjuk- 

kan kepertjajaan kepada diri sendiri” ditengah pergolakan interna- 
dari New York. 

— Solidaritet 
| Thd Warrouw 
'Bekas Pedjoang Mena- 
|do-Minahasa Membela ' 
Tindakan Pengangku- 

tan Kopra Oleh 
Warrouw 

HARIAN ,,Fikiran Rakiat” jg. 
terbit di Menado 11 Oktober j. 
memberitakn bahwa pada hari 
Sabtu pagi jl. beberapa organisasi 
Bekas Perdjoangan didaerah Me- 
nado tadi mengadakan demon- 
strasi keliling kota Menado dng. 
Lk.12 otobis jang dinaiki oleh 
para demonstran2 tsb. Dari slogan 
slogan dan poster2 jang dipasang 
di otobis2 tadi diantaranja terda- 
bat tulisan, sembojan2 »Hidup 
Kolonel Warrouw”: ,,Jajasan Ko- 
pra harus dibubarkan karena me- 
rugikan rakjat”s ,,Djadikan Jaja- 
san  Kopra Mendjadi Koperasi 
Rakjat” dll. 5 

Demonstrasi tsb. maksudnja dian- 
taranja untuk memberikan  soko- 
ngan, bantuan serta solidaritet be- 
kas para Pedjoang di Minahasa ter- 
hadap tindakan Panglima Tentara 
dan Territorium VI dalam peristi- . 
wa pengangkutan kopra. Dikatakan 
umumnja seluruh Bekas Pedjoang 
didaerah ini (Menado) merasakan 
benar apa jg dilakukan oleh kolonel 
Warrouw dalam. peristiwa pengang- 
kutan kopra itu adalah untuk -kema 
liuan, kepentinga, tentara chusus- 
nja dan rakjat umumnja. a 

Sabtu jl. Dewan Pimpinan Pusat 
Persatuan Bekas Tentara daerah Mi 
nahassa mengirimkar, kawat solider 
terhadap tindakan, beleid kolonel 
Warroew. Demikian harian tsb, 

  

Ijui darj pers Indonesia, Njonja Bro 
nengatakan, bahwa agak tambat 
verharian rakjat untuk berdagang de 
1gan Djepang, dan tindakan? pihak 
esmi djuga menundjukkan kebimba 
agan. 
Dikatakannja, bahwa ,,firma2 Dje 

sang ,ingin sekali membantu orang2 
'ndonesia mengembangkan sumber2 
'konomi dan industri Indonesia, te 
api Politik Indonesia jang mengua   tirj infiltrasi kapital asing, telah me 
lemahkan kerdjasama antara kedua 
bangsa tsb.” (Antara) 

  
 



   

  

    

    

   

  

    

     

  

    

   

      

    

        

' adres” tertentu. Tandanja, 

  

no. 16 th. 1951. 1 
— PS. MARS GULINGKAN KES. 

   

   
   

  

Ketan 

  

Dan Wartawan 

  

gembala — Akibatnja Djl. Krangga 
Bodjong Djadi Gempar Dan 

1 Tertjekik... 

Dt 

Pa 
1x i     

n 

  

    

Dan B 

     

ngin, baru sadja hudjan “teriju 

sah antara "dia dengan si- 

makan daun muda, te 

pun lainnja lagi. . 

Pada waktu jang te 
ka tadi, seekor "sap 
berlari2 ” didjalan 
Aloon2 Timur—Krai : 
ti biasanja, silang tiga disana ra 
mai sekali. Disebelah selatan : 
dagang bunga menanti pembel 

sendiri. Peristiwanja tidak menge 

    

     

betjak bersimpang siur, sepeda | 3 
mondar-mandir, “dise 
mobiel dan suara knalpot 

  

knalpot sepeda 
motor jang 'memekik:mekik. Di- 
kala itulah, terdengar suara orang 
memekik disambung dengan dje 
ritan orang lainnja. Seorang pe- 
ngendara sepeda sudah ditubruk 
seekor sapi jang kemudian sepeda 
nja diindjak2. Tjelana basah kare 
na djatuh didjalan jang basah 
tidak terpikir lagi, karena sang 
sapi masih ,.mbekos2” kemudian 
sap! itu terus Jari dengan ken- 
tiangnja kedjurusan barat sepan- 
diang djalan Kranggan. Uap ik 

Kebetulan sekali, wartawan tuan 
berkendaraan  liwat disana. “ Ingin! 
mentjoba mentjegah hal2 ig. mung- 
kin terdjadi. 2 
takut ara jeep... Terus lari ken- 
tjang. Persis disilang empat Krang- 
gan—Seteran Tatmpe kta menjala, 
wartawan tuan dapat terus meng- 
ikuti sapi. Beberapa orang dan war- 
tawan tuan mentjoba memegang 
tali sapi, tetapi tenaga wartawan de- 
ngan mudah dihalaukan, Agaknja ti- 
dak bisa djadi penggembala sapi. 3 

“bahwa 
BPM Bodjong 

Mampir dihote 
Pembatja mengetahui, 

didekat g 5 
ada hotel "Hwa Kiauw”. Barang- 
kal! diluar dugaan pemilikaja dan 
lain2 tamu bahwa sore itu akan 
mendapat "tamu" istimewa. Sa- 
pi jang berlari2 'itu - membelok 
masuk.. Bukan  hanja dipekara- 
ngan, melankan terus masuk ke- 

       

pe-| g 

Tetapi sapinja tidak | 

     

Hote     

      
     

— hari, akan terpaksa memin- 
itu pada waktu malam.  Kira2 Ia Daan 
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i PENDJELASAN 
| Dalam berita mengenai ,,Ziarah 
ke makam almarhum Ir. Sofwan” 

jeldi Purwodadi jang dimuat kemaren 
lada disebut-sebut saudara Abdul: 
Jrachman pegawai tinggi dari Dja- 
'karta, Untuk menghindarkan salah 
|faham jang mungkin dapat timbul, 
karena adanja berita tsb., maka per- 
lu didjelaskan, bahwa saudara Ab- 
|dulrachman itu adalah pamap dari 
almarhum Ir. Sofwan, djadi bukan 
pegawai tinggi seperti jang diberita- 
kan, 

»PAKEM” PERHATIKAN DJA 
WA TENGAH 

“Tg. 14-10 ditunggu kedatangan 
nja di Ssmarang rombongan PA 
KEM (Panitya Interdepartemen- 
tal Penindjau Kepertjajaan dalam 
Masjarakat) jang diketuai oleh 
"Kepala djawatan Reserse pusat 
R.K.H. Sosrodanukusumo. Tg: 
15/10 rombongan tsb mengada- 
kan pertemuan dengan djawatan2 
jang berhubungan dengan pendi- 
dikan2 djiwa2 di D'iawa Tengah 
jang antara lain terdiri dari dja- 
watan2 Pendidikan  Masjarakat, 
Pendidikan Agama, 

|s: jang bersangkutan, 

bulnja aliran2/kpertjajaan 
di Indonesia istimewa j 
nai lingkungan Djawa Tengah: 

Seperti dikabarkan, menurut t'a   dalam hotel sampai keruangan 
palng belakang. Kira2 lima me- 
nit sapi itu melakukan ”Kontro- le” dihotel, lantas berdjingkrak2 
keluar lagi. Kali ini terus lari: 
kebarat, melalui djalan Bodjong. ' Untungn'a tidak mampir di 
NN ba »Balai Wartawan”, ' 
mejainkan dengan kentjangnja la- ' 
ri terus kebarat Jiwat Panah Pane 
tor besar: polisi karesidenan. 
Banjak orang berteriak mengikuti, 

ada jang mentjoba memegang tali 
ma, tetapi (maaf!) banjak djuga jg. tjuma. mau "nonton. Padahal, tiap2 
ada suara tercakan, si-sapi - makin 
kentjang larinja. Kita tidak- tahu de 
ngan pasti, apakah polisi jang djaga 
dikantor besar polisi atsu diperapa |. 
tan Kranggan-Seteran tidak menge 
tahuj peristiwa itu, ataukah memang 
bukan tugasnja. untuk Urus Sapi” 
jang bergerak djalan disepandjang 
Bodiong? Jang terang, sediumlah 
orang jang mentjoba mengedjar ini 
tidak terdapat seorang hamba wet. 

Ingin di interview war- 
tawan? : 

Rupa-rupanja sang sapi ini ,punja 
c sesudah 

dialan Bodjong lantas membelok ke 
djalan Randusarj, dan masuk rumah 
nomer 18, dimana tinggaf beberapa 
keluarga antaranja pegawai jawa 
tan Penerangan Propinsi dan Pc 
mimpin Redaksi harian .,Daulat Rak 
jat”. Sapi terus kebelakang rumah 
lantas berpwtar2, disini ada mulut 
usil jang bilang, mungkin sapinja 
ingin diinterview “wartawan atau 
ingin diberj penerangan soal2- jang 
sekarang sedang ruwet. Dihalaman 
belakang rumah ini, seorang jang 
turut mengedjar sapi itu mentjoba | 
memegang. Tidak berhasil, malah | 
dia ditendang. Sapinja larj lagi me 
nudju djalah Randusarj terus keti- 
mur kemudian membelok kedjalan 
baru. Sesampainja digang tepi solo 
kan ketjil membelok kebarat menu- 
dju kampung Pekunden. Pengedjaran 
dilakukan terus, achirnja sapi itu ter 
djerumus dalam solokan. Sapi itu te 
rang berbahaja, itulah sebabnja ditjo 
ba diikat lehernja, tetapi karena he- 
batnja dia bergerak, achirnja y 
mati. Kemudian bangkainja dibawa 
kerumah lurah Pekunden dan ternja 
ta, bahwa sapi itu dibagian badannja | 
ada tanda HM 2 dam ternjata sapi | 
itu adalah sapi djantan, 2 

Untungnja, sapi djantan jang ber 
lari2 di Kranggan, Bodjong dan 
Randusari itu tidak meminta korban 
djiwa. manusia. Sekalipun mentjoba 
memasuki hotel. ' 

MENTJEGAH TIMBULNJA 
PEMOGOKAN LIA 

Harj Selasa jbl. dibawah pimpinan 
Gubernur Djawa Tengah, bertempat 
digedung Papak Semarang telah di- 
langsungkan pertemuan antara war) 
kil2 Penjuluh Perburuhan, Pengawas | 
Perburuhan Djawa Tengah, 
bunan, Kepolisian dan wakil dari 
Penerangans Prop. Djawa Tengah. 
Pertemuan itu bermaksud ' untuk 
mentjegah - timbulnja  pemogokan2 

  

liar jang mudah menimbulkan  ke-| Sui 
katjauan dan dapat mengganggu ke-| 
amanan, serta untuk memetjahkan 
adanja pemogokan itu, jang tidak di-| 
organisir oleh sesuatu organisasy bu- 
ruh dan tidak sesuai dengan P.P. 

UNION 3—1, 
Setelah beberapa waktu jang lalu 

kes. Mars Bandung (runner-up kl. 1) 
menggemparkan penonton Bandung 
dengan bermain seri (l—t) melawan 
diuara kelas utama Sunda dan #ppi,| 
pada Senen petang kes. ,.merah” itn 
berhasil pula menundukkan  Jawan- 
nja kes. Union Semarang “dengan 
angka 3—1. Dengan kemenangan 

aoi 

tatan h'ngga kini di Djawa Tengah 
terdapat S7 
baru, jang merupakan satu2nja 
daerah jang terbanjak adanja alir 
an2 tsb. Kedatangan rombongan : 
PAKEM di Djiawa Tengah tsb ada 
lah untuk pertama kalinja sedjak 
d'lantik oleh P.M. pada tg. 8-10 

dakan pertemuan dibawah pimpin 
an Gubernur Mangunnegoro. 

SEKITAR PENGURANGAN 
HARGA KAPUK 

Berhubung dengan berita .,An 

tergabung dalam IKENDA minta 
pengurangan harga kapuk atas da 

dari IKENDA itu menjatakan bah 
wa jang dimaksud pengurangan 
itu jalah supaja harga jang diberi 
kan kepada eksporteur nasional 
tidak sama dengan harga jang di 
berikan kepada eksporteur asing. 
Sebab2nia 'ni karena 'eksporteur 
nasional diluar negeri belum mem 
punjai kantor sendiri sehingga da 
lam segalanja banjak d'keluarkan 
perongkosan dan achirnia tidak 
bisa meng'mbangi harga jang ada 
diluar negeri itu. 

- Patut ditambahkan harga ka 
puk dari K-U.E. jang diberikan 
kepada eksporteur asing s- Amster 

| dam f. 365.-- dan tdak f. 265.-- 
| sebagaimana dikabarkan- (Ant). 

BULU TANGKIS. 
h 

'Tsing Nien Hui Solo ranting Bulu- 

.rang 
ngan persahabttan melawan regu 

kolah Shin: You Sze, Gg. Tengah 67, 

dapat menjaksikan -dengan tjuma2. 

SEMARANG SINGKAT. 
—- Dalam suatu rapatnja di Se 

'kolah Rakjat Djomblang Sema- 
rang baru2 ini telah terbentuk pe 
ngurus Pemuda Demokrat Indo- 
nesia Ranting Semarang Timur 
jang terdiri dari Ketua dan Wa- 
'kilnja: Sutrisno dan Sarwi. Penu- 
is: Suwarno. Bendahara: Mudjijo 
|dan dengan beberapa pembantu. 

2. — Atas inisiatip Pemuda Rak 
Jjat Ranting ,, Tegas” dan diketa- 

hui oleh GRT Kelurahan Pekun- 
den baru2 ini dikelurahan tsb. te- 
lah didirikan kursus PBH dengan 

(7 orang guru. Kursus itu kini 
mempunjai murid 40 orang 

|dan 28 wanita. 
| — Keluarga Siswa BI Hukum 

-|Semarang baru2 ini telah mem- 
bentuk pengurusnja jang terdiri 
dari Ketua dan Wakilnja: Isnan- 
'dar Prawirohardjo dan Hartadi. 

| Penulis: Murtjipto, Mudjilah dan 
arjo. Bendahara: Suwandi dan 

tiwi, dan dengan beberapa pem 
bantu. Alamat 
149 Semarang. Al 
|. — Di Mranggen telah dibentuk 
organisasi wanita  Gerwani seba- 
Tai anak tjabang dari Gerwani 

Tib. “Demak. Adapun pengurus- 
inja sbb: Ketua dan Wakilnja: Nj. 
S.P. Pudjohandojo. dan Ni. Su- 
parto. Penulis Nj. Wahjudi dan 
Nj. Sugiarto dan dengan bebera- 
pa pembantu wanita lainnja. 
|— Anggauta2 G.R.T. Kelura- 

han Bugangan Semarang pada tgl 
10 Oktober telah mengadakan re 
ea pengurus jang hasilnja 
da 

     

: Ketua dan Wakilnja: Marha 
di dan Kasidi. Penulis: Dalkin,   gemilang itu, kes. Mars telah me 

nundjukkan kekuatannja dengan nja- 
ta dalam lingkungan Persib, 

Suparman dan Gajam, serta di- 
lengkapi dengan pengurus2 bagi- 

Penerangan , Ren I 
Agama, PPK dan beberapa instan | M. Priioharto Solo, no. 2 Tripang 

: untuk bertu : pem. Lagerde Semg. Ren HL 1200 5 tahun ini didesa tsb. telah terda- 
| kar pikiran dan memetiahkan tim m no. I Wisnu pem. R. Katamso Su pat kebun djeruk, 

baru | koredio no. 2 Maharani pem. Wa- dan djalan2 beserta 
jang menge | woruntu Semg. Ren INI 1200 m- no. 

aliran/kepertiajaan ' 

| j- Dan pertemuan tsb akan pula 
menindjau preadpis2 tertulis tang 
diterima dari beberapa wakil djal 
watan jang bersangkutan di Dja- 
wa Temgah jang baru2 ini menga 

tara” Semarang jang menjatakan 
bahwa eksporteur nasional jang 

sar jang telah ditentukan oleh pe 
merintah, lebih djauh H. Sulchan: 

Pada nanti tgl. 16 Oktober j.a.d., 

'tangkis akan berkundjung ke Sema- 
untuk mengadakan per-tandi- 

Perserikatan Olahraga Tionghoa Se- 
'marang, bertempat di lapangan Se- 

lelaki , 

di Dil. Bodjong | 

Sang, 21. 
Mp DIA PEN BIAN: 

D DAERAH KABUPA- 
TEN SUKOHARDJO. 

Oleh suatu organisasi tertentu di- 
daerah kabupaten Sukohardjo kini 
sedang diadakan suatu gerakan un- 

tuk menggulingkan lurah dan Pa- 
mong Desa' jang diangkat semasa 
clash ke-It j.l. dengan menggunakan 
saluran rapat2 desa. Mereka minta 
supaja lurah dan P.D. jang sekarang 
ini ditawarkan kepada. rakiat untuk 
dipilih kembali, dengan -alasap bah- 

waktu elash ke-II j.l. itu tidak ber- 
dasarkan pemilihan penduduk. , 

Rapat 2desa jang telah mengadju- 
kan permintaap demikian itu telah 
terdjadi diberbagai desa. Aksi se- 
matjam itu, menurut keterangan jg. 
diperoleh Antara, sudah diketahui 
oleh pihak jang berwadjib dan kini 
sedang diikuti dengan seksama. 

SALATIGA 
HASIL PATJUAN KUDA. 
Dengan mendapat perhatian besar 

dari. para pengundiung, pada tgi 9 
Jan 10 Oktober j. dilapangan Nge- 
bool, Splatiga telah di angsungkan 
patjuan kuda atas usaha Panitya Pa 
juan Kuda Sa'atiga, Hasil2nja ada-| 
lah sbb: Tg: 9 diikuti oleh kuda2/ 
jang tergolong kelas TI, diantaranja 
terdapat kuda? taris biasa. Ren IT la- 
"1 1000 m no, 1 Djangkrik, pemilik 
Mustam Sltg, no.2 Tjebong pemilik 
Denin Sltg. Ren II 1000 m no. 1 Lo 
wo pemiik Marli Sltg. no. 2 Ling 
sang pemilik Wirjotaruno. Ren II 
1200 m no. 1 Chrysler pem. R. Abd 

  

# 

Ing San. Ren IV 1000 m no. Kindjeng 
bem. Ronosetikno Stg. no. 2 Sun 
»sgam pem. Tjoe Han Tiauw Slig. 
Ren V 200 m. no. 1 Black Diamon 
pem. N. Sujadi Sltg. no. 2 Bernard 
»em. H! Moehtadi Soo. Ren VI 
1000 m no. 1 Boy pem. Tjoe Han   Tiauw- Sitg. no. 2 Blue Sky pem. 
Waworuntu Smg. Ren VII 1000 m 
no. .I King pem. Hoo Ing San Sala 
tiga dan no. 2: Untung pem. Kasran 
Stg. 5 

Tgl. 10 Okt. diikuti oleh 14 kelas 
1 dan diseingi pula 6 kuda tarik. 

  

  

wa pengangkatan lurah dap P.D.| 

Iri Selasa, 

Winoto Solo, no. 2 Tony pem. Hool 

  

—-. NY 

—.TET HUKUM TOLAK 
. UDJIAN DJASMANI 

— DALAM PERPELON- 
MA TJOAN. 4 

Mahasiswa baru fakultet- Hukum 
menolak udiian Fasmani dim perpe 
Hton'joan jg diadakan oleh senaat ma 
|hasiswa dgn aasan udijan djasmani 
'g diadakan “itu tidak sesuai lagi. 
Penolakan tsb. dinjatakan dlm resolu 
si jg disampaikan Minggu petang ke 
tika ud/ian tsb akan dilangsungkan. 
| Resolusi tsb. semula ditolak oleh pa 
'nitia perpeontjoan jg berakibat ke 
gaduhan dim pertemuan tsb. Sete- 
“ah para mahasiswa keras menolak 
|acbirnja udiian diasmani tidak diadi 
diadakan sedang kegaduhan dapat di 
redakan dan tidak menimbulkan insi 
den lebih besar. Resolusi tsb diso 
'kong Gerakan Mahasiswa Progresif, 
Konsentrasi Mahasiswa dan Trip. 

DUTA BESAR INDIA ADA- 
| KAN TJERAMAH Di P S5 SAI 
Dutabesar India, B.F.H.B. Tyabii, 

bertolak dari Djakarta ke Jogja ha- 
untuk mengadakan dua- 

kali tjeramah mengenai ,,Agama da- 
lam Negara dan Masjarakat seka- 
Irang” atas permintaan Universitet 
(Islam di Jogiakarta. Demikian me- 
nurut siaran Kantor Penerangan In- 
dia di Djakarta. Tjieramah? tersebut 

  

     

  

|13 Oktober di Jogja atas penjeleng- 
garaan Universitet Islam. 

PIIRWOREDJO 
MEMBANGUN DESA DNG. 
KEKUATAN SENDIRI. 

|Ba Fatmawa- 

MAWASISWA HARU rAKUL- || 

telah membenuk panitia untuk 

8. Hadi 

| Karno jang besar kemungkinan 

tersebut (Antara). 

diadakan berturut-turut tgl. 12 dan ' 4» mereka jang mendjalankan tu   
Pada achir minggu jl. sedjumlah 

26 orang anggauta Pamongdesa, De 

wan Pertimbangan Pertjobaan Mo- 
del desa dan Pamongpradja lainnja 
dari daerah Kudus telah datang me 
nindjau desa Tandungredjo, 13 km. 
dari kota Purworedjo (Kedu). Mak- 
sudnja jalah untuk dimana perlu 
menjontoh desa tsb. jg belakangan 
ini dibawah pimpinan seorang Lu- 
rah dibangun mendjadi model desa 

.dengan kekuatan penduduknja sen- 
'diri tanpa bantuan pemerintah. Un- 

tuk membangun . segala sesuatunja 
sedjumlah: penduduk jg ada setiap   1200 m no. 1 Dirabang pem. 

1 Trisula pem. Tan- Kay Tung Ban 
| dung, no. 2 Slamet pem. Wirjowio 
:to Soo. Ren IV kuda kelas H no. 

1 Kantjil pem. Mulut Saltg, no. 2 
Babby pem. Sutopo Sitg. Kemudian 
diadakan finale dgn basil sbb.: Kelas 
I no..1 Back Diamond dan no. 2 
Chrysler. Kelas II no. 1 Boy dan no 
2 King. Hadiah2 diberikan pada pe 
menang oleh Waikota Salatiga. 

TJILATJAP 

  

KANTOR TILPUN BARU. 
Kantor tilpun baru di Maos belum 

lama berselang telah dibuka resmi 
dengan disaksikan oleh para pembe- 
sar militer dan sipil dari lingkungan 
Tjilatjap. Djuga para pembesar dari 
Purwokerto dan Semarang memeriu- 
kan menghadliri upatjara pembuka- 
an tsb. : 
Kantor tilpun baru itu. memakan 

beaja Rp. 35.000,— dan  kabarnja 
gedung jang terindah didaerah Pur- 
wokerto. 

KURANG LANTJAR? 
Dua keluarga penduduk kampung 

Udjung Alang baru2 ini telah be- 
rangkat ke Lampung sebagai trans- 
migran. Pemberangkatan mereka itu 
merupakan keangkatan jang ketiga. 
Dinas transmigrasi dj ' Maringgai 
(Lampung) kabarnja telah menjedia- 
kan 50 tempat untuk penduduk dari 
daerah Tjilatjap. Tetapi sampai se- 
karang baru 21 somah jang berada 
di. Maringgai. 

BREBES 
KEGANASAN GEROMBOLAN 

Pada malam Senen tgl. 10/11 Ok- 
tober j.L, 50 orang gerombolan ber- 
sendjata telah masuk didukuh Pe- 
ngilon dan desa Wanatawang ketia- 
matan Djatibarang (Brebes). Mereka 

telah menggarong dan membakar 11 
rumah. kepunjaan sdr. Lurah desa 
Wanatawang, Pamong Desanja dan 
rakjat desa. Kerugian jang diderita- 
nja sebesar Rp. 78.202.—. 

MAGELANG 
RAPAT ANGGAUTA P.N.I. 

« Bertempat di gedung N.V. Kedu, 
pada tgl. 10-10 jl. telah dilangsung- 
kan rapat anggauta PNI tjabang Ma 
gelang. Rapat tersebut dikundjungi 
oleh segenap rantingnja dari dalam 
dan luar kota jang meliputi seluruh 
Kabupaten Magelang. 

Rapat tersebut dipimpin oleh sdr. 
Slamet selaku ketua. Dalam rapat 
tersebut telah diperbintjangkan soal2 
intern, dan pula telah diberikan 
.0leh2” konperensi gabungan di Te 

    
| Semarang dimulai djam 19.00 Umum '! 

  

  gal pada bulan Agustus jl. Sesudah-' 
nja dibentangkan soal situasi dalam 
dan luar negeri oleh sdr. Slamet ser 
ta pula perdjuangan PNI mengha- 
dap pemilihan umum, maka disusul 
uraian perkembangan PNI tjab. Ma 
gelang. 

  

62 GEDUNG SEKOLAH RAK- 
JAT BIKINAN RAKJAT. | 

Dari djawatan PPK Propinsi 
Djawa Tengah diterima berita, 
bahwa hingga kini diseluruh Pro: 

| pinsi Djawa Tengah terdapat 62 
gedung Sekolah Rakjat usaha rak 
jat jang dikerdjakan setjara go- 
tong-roiong. Dari djumlah tsb Ik. 
40 buah jg terdapat didaerah Pe 
malang, dan sebagian besar terdi 
ri dari robahan gedung S.R. tiga 
tahun jang ditambah dengan ra- 
ta2 4 ruangan sehingga mentjuku 
pi sjarat untuk  peladjaran S.R. 
Lebih djauh diterima berita, bah- 
wa gedung2 S.R. usaha rakjat tsb 
djika tehnik dan bentuknja bangu 
han memenuhi sjarat jang diten- 
tukan oleh PPK, nantinja akan   mendapat ganti perongkosan dari 
Pemerintah, 

bulan dikerahkan tenaganja 2 ha- 
ri. Dengan tjara demikian selama 

kebun papaja 
djembatannja 

jg dikanan kirinja tertanam pohon 
mahoni. Kini pembangunan berdja- 
lan terus dan dalam tempo 5 tahun 
lagi direntjanakan akan sudah sele- 
sai pembangunan Balai Desa dan 

ibangun?an lain kearah kemadjuan 
ekonomi dan sosial desa tsb. 

' dikemukakan dalam sebuah surat 
perniataan dan disampaikan kepa | 

ti Diundang 
Ke Makasar 
Akan Mempersoalkan 

Perkawinan Bung 
| Karno ? 

RAPAT bersama wakil2 orga- 
nisasi wanita dan isteri2 orang2 
terkemuka dikota Makasar. sore, 
bertempat digubernuran Makasar 

hari ibu jad. Se- 
telah dipilih njonj 

ad'suterio sedangkan Wakil 
ketua, penulis dan bendahara ber- 
turu'2 diundjuk njonja2 - Wa- 
rouw, Suwarno dan  Langkey. 
Njonja Lanto Daeng Pasewang 
ditandjuk selaku ketua kehorma- 
tan. Pada peringatan hari itu oleh 
panta tsb. dimaksudkan djuga 
unfuk mengundang njonja Fat- 
mawati Sukarno ke Makasar. Se- 
bab2nja belum diketahui tetapi 
sudah dapat diduga ada  hubu- 
ngannja dengan perkawinan Bung 

memperingati Semper 
   

akan dipersoalkan djuga dalam 
rangkaian memperingati hari ibu 

PATI 
MINTA PERBAIKAN NASIB 
Dalam pertemuan jang berlang 

sung baru2 ini di Kudus sedjum 
lah panitera dan panitera penggan 
Uu pada Pengadilan Negeri diselu 
ruh daerah Pati minta agar kepa 

gas turut bersidang diberi tun 
djangan tetap tiap2 bulan seku- 
Tang Rp. 100,-- Hal ini diang 
gap ad.I karena panitera dan pani 
tera pengganti pada Pengadilan2 
Tinggi c-g. Mahkamah Agung jang 
ajata2 turut bersidang diberi tun 
d'angan tetap jang seimbang de 
ngan kedudukan mereka masing2. 

Selandjutnja permintaan ini jg 

da Menteri Kehakiman, Menteri 
Keuangan dan 9 instansi lainnja. 
disertai antiaman pula jang mak 
sudnja, apabila itu dalam tempo 
3 bulan tdak ada kenjataannja 
maka mereka akan mendesak ke 
pada para Ketua Pengadilan Ne 
geri masing2 untuk mentjabut pe 

6 

ngan pemeriksaan 

Sunarjo sendiri 

misar.s Besar Sukardjo, dll. 

Dalam penindjauan keperkebuman 
Dramaga itu jang mendapat penga 
walan tjukup kuat dari anggota2 re 
serse dan pasukan2 mobiele brigade 

dalam 2 truck telah dibawa pula 
Lodewijk Jan Tomasoa, jang seperti 
diketahui mendjadi saksi-utama da 
lam pemeriksaan perkara terdakwa 
Schmidt. Tomasoa dibawa kesana 
terutama sekali dengan maksud un 
tuk mentjotjokkan segala keterangan 
jang pernah diberikannja sebagaj sak 
si dalam sidang2 pemeriksaan perka 
ra Schmidt oleh pihak Pengadilan 
Negeri, terutama sekali jang berhu- 
buangan dengan soal pengangkutan 
sendjata2 dari Dramaga oleh terdak 
ya Sehmidt dan ,.panglima divisi 
Nigo” Jungslaeger serta orang2nja. 

Ada keragu2-an. 
Perlu diterangkan, bahwa dalam 

idang pemeriksaan ke-IV perkara 
Schmidt minggu jl., terdapat kesan 
jang bersifat keragu2an terhadap ke 
terangan jang diberikan oleh saksi 

Tomasoa, jang mengatakan, bahwa 
ewaktu vendjata2 diangkut oleh 
Schmidt dan Jungslaeger cs. dari 
tempat penjimpanannja-  diperkebu 
nan Dramaga, tidak seorangpun bu 
ruh darj perkebunan itu jang ber 
liumlah 1k. 600 orarg, melihat sen 
djata2 itu diangkut, karena menurut 
saksi Tomasoa, semua buruh Drama 

ga bekerdja dipaberik jang terletak 
agak djauh dibagian bawah dari ru 
mah administartur Mottman, tempat 
sendjata2 itu disimpan, sehingga da   netapan mereka sebagai panitera 

pengganti. Lebih landjut ,.Anta- 
ra” mendapat keterangan bahwa 
d'daerah Pati terdapat Ik. 20 
orang Panitera dan Panitera peng 
ganti pada Pengadilan Negeri ig 
kini telah tergabung dalam suatu 
ikatan I.P.P.P. diketuai Sukardi. 
Ikatan ini adalah jang pertama2 
te uk di Indonesia dan berdi 
   

   

  

ersatuan Djaksa dan Sere 
rdja Kehakiman. (Anta- 

! 
t 

| 
  

“Benda Merah 
8 “? . ms 0, Ba - Meluntjur Dilangit" 

Lagi ,,Piring Terbang” Dilihat Ra- 
tusan Orang Di Mesir Dan Djerman 

: MENURUT BERITA2 jang di terma di Pars Senin ”piring-pi- 
yng terbang” telah kelihatan di aras Iskandariah (Mesir) dan 
Frankfurt am Main (Djerman B arat). 
ratus orang mengatakan bahwa m ereka telah melihat "sebuah ben- 5 
da mengk'lap, jang warnanja berganti2 dari merah mendjadi ku- 
ping-kemerah2an, meluntjur dilangit”. Benda ini kemudian bero- 
bah mendfjadi biru dan biru-keabu -abuan. ' 

TJIREBON 
AMANKAN ALAN 

27 RUMAH AMBRUK AKIBAT 
ANGIN KENTJANG - 

:Pada tgl. 7: Oktober 1954, didesa 
Tjilengkrang Ketj. Waled Kabupaten 
Tjirebon, telah terdjadi angin ken- 
fjang dengan dibarengi turunnja hu- 
djan sehingga mengakibatkan 27 ru- 
mah penduduk ambruk. Kerugian 
ditaksir ada Rp. 8000,—. Ketjelaka- 
fan manusia tidak terdapat. Semen- 
tara itu dapat dikabarkan pula, bah- 
wa  pohon-asam jang besar turut 

halangi perdjalanan lalu-lintas anta- 
ra desa Waled dan Kuningan. 

KEBAKARAN HUTAN. 

Diperoleh kabar, bahwa pada tgl. 
8 Oktober 1954, antara djam 14.30 
— 20.30, telah terdjadi kebakaran 
hutan djati jang berumur 4 tahun, 
jang terletak didesa2 Sumurkondang 
dan desa Seuseupan Ketjamatan Ka- 
rangsembung Kawedanan ' Sindang- 
laut, Kabupaten Tjirebon.  Kebaka- 
ran tsb. meliputi 94 ha. didesa Seu- 
seupan, dan 6 ha. didesa Sumurkon- 
dang. Kerugian | akibat kebakaran 
hutan tsb. ditaksir kurang lebih 
Rp. 25.000.-—: Adapup sebab2 dari 

    

jang mendjalar- dari ladangnja  se- 
Orang penduduk desa Seuseupan. 

“ HARGA EMAS 

Semarang, 13 Oktober 1954, 
24 karat: djual ...... Rp. 48,— 

beli... Rp. 47,— 
22 karat: djual ...... Rp. 44,— 

be Aa, Rp. 42,— 

Djakarta, . 12 Oktober '54 : 
22 krt tiap gram Rp. 47.— beli 
24 krt tiap gram Ap. 47.75 beli 
Medan, 12 Oktober '54 : 
Hari ini tidak ditrima tjatatan 
harga. : 

Surabaja, 12 Oktober '54: 
Hari ini tdak ditrima tjatatan 
harga. 
Singapore, 12 Oktober '54 : 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 151.— beli dan 
Str. $ 157.— djual 

Londen, 12 Oktober '54: 
Harga emas internasional menurut 
hitungan dollar Amerika Emas 
Be'rut tiap ounce 35.25, 
Emas Macao tiap ounce 37.60 
Emas Hongkong tiap ounce 37.89 

   
TOKO MAB 

Telp 19 
KRANGGAN  WWETAN . 27 SEMARANG   
  

pula tumbang, sehingga menghalang 

terdjadi kebakaran, ialah akibat apif 

1284573 

  

Kuning 

Di Iskandariah, beberapa 

'Pembesar2 lapangan terbang di 
Iskandariah segera memberitahukan 
peristiwa ini kepada observatorium 
di Helwan dekat Kairo, tetapi sa- 

'jang, benda adjaib ini sudah hilang 
sebelum dapat diarahkan teropong 
bintang istimewa kepada ,,piring” 
tadi. 

Kepala observatorium  menerang- 
|kan bahwa mungkin benda tadi aki- 
bat. aurora borealis. sadja, karena 
sebelum itu terdjadi badai magnetik. 
Sementara itu penerbang2 dan 

murid2 sekolah penerbangan glider 
dekat Frankfurt telah melihat ,,se- 
buah benda berbentuk piring jang 
berwarna perak” diatas lapangan ter 
'bang Obstad dekat Frankfurt. Ben- 
da ini bergerak tanpa berbunji. Se- 
kolah glider ini mempunjai 13 mu- 
rid,  diantaranja bekas2 penerbang 
angkatan udara Hitler, dengan te- 
gasnja mereka bantah: kemungkinan 
bahwa benda itu tak lain daripada 

Ibajangan optik sadja. (Antara). 
Pn 

' HADIAH RP. 250-— 

121587 408105 359133. 118000 
287393 355090 121377 30325 
328885 186841 287818 

| 46648 268227 70788 
44812 338134 390955 
71904 348265 112171 

388492 401106 283073 
48479 229625 75522 
91679 186818 55923 
149686 93150 291110 
166385 304879 293723 
376459 71341 177038 

27964 348643 
338174 250495 
178491 159973 
384780 128433 81506 
187827 397410 34732 
52514. 87150 166497 

260877 162685 
343201 50162 16984 
404571 176159 214007 
103019 327906 367145 
95711 48934 193748 

372599 35343 307840 
301350 386236 314604 
123900 196540 219355 
303751 327425 298594 
239252 373522 83248 
222713 118618 20300 
61062 266628 160345 

134963 404963 70214 
130135 85443 292155 
409009 43981 401835 
14940 183741 30845 

136679 300544 224535 
333646 235682 101749 
189715 364226 167924 
2660241 43747 108485 
356572 218874 164068 
265343 227694 354678 
215980 394493 52761 
144313 137277, 194405 
213971 397382” 406652 

267546 
25437 

274319 
156126 
290924 
388866 
257870 
398546 
14686 

369925 
345627 359214 
14419 136641 

54563 
89910 

195331 
128310 
368392 
101511 
37629 
16027 

169375 
258147 
400079 
67034 
151461 
226179 
332071 
178247 
375042 
69612 
39246 

242657 
132960 
87990 

173453. 
205323 
394710 
393549 
149504 
374385   243642 122115 206353 231438 

| 

| 

  

115100 

54288 

rj paberik itu orang tidak dapat me 
lihat sesuatu jang terdjadj dirumah 
Mottman itu. Seperti diketahui, Mott 
man menurut Tomasoa adalah dju- 
ga mendjadi salah seorang anggota 
pimpinan tertinggi dari staf ,,Nigo”. 

Perlihatkan satu - persatu 
keadaan di Dramaga. 

Dihadapan para pembesar dan 
pers jang mengundjungi perkebu- 
Dan karet Dramaga, saksi Toma- 
soa setibanja disana telah membe 
rikan keterangan2 - setjara satu 
per satu tentang keadaan dan se- 
gala sesuatu diperkebunan terse- 
but, mulai dari rumah jang men- 
djadi tempat tinggal dari admini- 
stratur Mottman, kamar jang me 
yrupakan gudang tempat penjim- 
panan sendjata2 dirumah Mott- 
man jang ditinggali pula oleh be 
berapa orang opsir KNIL — a.l. 
Major van Buuren, Kapten Fran- 
ken dan Peters — ruangan tengah 
dimana tempat diadakannja si- 
dang-sidang rahasia oleh staf 
-Nigo”, rumah jang mendjadi 
tempat tinggal dari Moorselaar. 
orang kepertjajaan Mottman dan 
rumah jang pernah ditinggali oleh 
saksi sendiri, paberik karet tem- 
pat buruh bekerdja, dll. 

Semua' tempat dan keadaan  di- 
perkebunan Dramaga itu, diterang- 
kan dengan dielas sekali oleh To- 
masoa disertai dengan pendjelasan2 
setjukupnja terhadap segala perte- 
miaan jang dimadjukan pada waktu 
itu. 

Demikian djelas dan tahunja ia 
akan segala sesuatu - diperkebunan 
Dramaga itu, sehingga Tomasoa pun 
masih ingat dan dapat menerangkan 
setjara djelas sekali akap bentuk dan 
keadaan ditiap rumah jg. didatangi 

Pn PN MN! 

    

karta, hari Selasa telah dilakukan pemndjauan bersama oleh Staf Kedjaksaan Djakarta dan 
Kepolisian dari Djawatan Reserse Pusat, jang diikuti pula oleh sediumlah wartawan diibu-kota 
serta para djuru-potrets keperkeburan karet Dramaga jang terletak kira-kira 8 km dari kota Bo- 
gor. Dari Staf Kedjaksaan Djakacta jang turut serta dalam penin djauan ini ialah Djaksa Tinggi 

jang sebagaimana d ketahui bertindak sebagai @ jaksa dalam pemeriksaan perkara 
Schmidt, djaksa2 J. B. Siahaan dan Pamuntjak, sedangkan dari p hak Kepolisian Negara tampak 
Kepala Djawatan Reserse Pusat sendiri Komisaris Besar Sulaiman Effendi 

kan pula kepada para anggota rom- 
bongan. : 2 
Sebagaimana diketahui, Lodewijk 

Jan Tomasoa adalah salah seorang 
pegawai perkebunan Dramaga jang 
termasuk anggota staf ,,Nigo” dan 

| mendjadi orang kepertjajaan pula 
dari Mottman, bahkan menurut ke- 
terangan2nja didepan hakim, dialah 
'jang dahulu diserahi tugas. oleh 
Mottman. Tomasoa tinggal dan be- 
kerdja diperkebunan Dramaga selama 
Lk. 152 tahun, dari tahun 1950 sam- 
pai waktu ia ditangkap. 

Bikin situasi kaart sebelum 
berangkat. 

Dapat diterangkan, bahwa bebe 
rapa saat, sebelum berangkat utk 
melakukan penindjauan bersama 
ke Dramaga itu, saksi Tomasoa 
telah membuat suatu skets peta 
jang menggambarkan segala se- 
suatu mengenai situasi diperkebu 
nan 'a, dimana letak tiap 
rumah jang ada diperkebunan 
rumah Mottman, kamar sendjata, 
ruangan untuk rapat2 rahasia, 
letak paberik tempat buruh be- 
kerdja, dsb. nja. Untuk menghi- 
langkan segala keraguan jang 
mungkin terdapat dikalangan pa 
ra anggota rombongan tentang 
pembikinan situasi-kaart itu, mi- 
salnja apakah benar peta tersebut 
dib-kin oleh Tomasoa beberapa 
saat sadja sebelum ia berangkat 
bersama dengan rombongan dan 
a pembikinan peta tersebut 
bukan merupakan gambar fang 
ditiru sadja,. saksi Tomasoa ke- 
luarkan tantangan dengan menga 
takan sekarang ini djuga ja sang 
gup membikin peta baru tentang 
situasi di Dramaga dihadapan 
para anggota rombongan. 

Tak mungkin orang dapat 
melihat, 

, Suatu hal jang penting sekali dan 
lang sesungguhnja mendjadi tudjuan 
utama dalam penindjauan keperke 
bunan Dramaga jang dilakukan itu 
ialah, bahwa semua anggota rombo 
ngan telah dapat menjaksikan dgn. 
mata-kepala sendiri kenjataan, bah 
wa benar orang tidak dapat melihat 
sesuatu apa jang terdjadj dirumah 
atau didepan rumah Mottman dari 
paberik karet, tempat buruh perkebu 
nan itu bekerdja, karena letak pabe 
rik itu jang berada dibagian bawah 
dari rumah Mottman dan jang mem 
punjai djarak kira2 200 meter, se 
hingga hal jarg demikian itu tjotjok 
dengan keterangan jang pernah dibe 
rikan saksi dalam sidang pengadilan, 
jaitu bahwa buruh perkebunan Dra 
maga tidak ada jang melihat sewak 
tu sendjata2 diangkut oleh terdakwa 
Schmidt dan Junslaeger cs dari ru 
mah Mottman. Ketjuali sebab di 
ates, menurut Tomasoa selandjutnja, 
djuga semua penduduk kampung jg. 
tinggal berdekatan dengan perkebu 
nan itu dan buruh perkebunan Dra 
maga itu sendiri, dahulu dilarang 
berdjalan dan liwat didepan rumah 
Mottman. 

Banjak buruh jang kenal 

Perk. Dramaga" Bekas 
Pusat Gerakan'',,N1IGO - 
Reportase Penindjauan Kebekas Sarang Kapten Schmidt 

— Tomasoa Perkuat Keterangannja Satu Per Satu — 
| Gara2 Katjang Mobil Saling Tabrakan 

DENGAN MAKSUD untuk mengetahui dan melhat sendiri dari dekat keadaan dan situasi 
jang sebenarnja diperkebunan ka cet ” Dramaga”, Pepsi 
perlawanan illegaal dari "Nederla idsch Indische Geuri! 

jang da hulu merupakan pusat dari aksi- 
Orgar'sa ie” (Nigo) dalam hubungan de- 

peritara bekas Kapi:m KNIL H. C. J. G. Sch mit oleh Pengadilan Negeri Dja- 
pihak 

dan wakilnja . Ko- 

menurua pendengaran “ Tomasoa, 

klwis2 tsb. djuga seringkali dipakai 
sebagai tempat tahanan pemuda2 pe 

djoang R.I. jang tertangkap didaerah 
Dramaga. Sesudah melakukan penin 
diauan selama Ik. 45 “menit, rombo 

ngan kemudian kembali lagi ke Dja 
karta. 

Gara-gara katjang...... ! 
Dalam bubungan dgn. perdjala 

nan penindjauan ini dapat pula dika 
barkan, bahwa dalam perdjalanan 
kembali ke Djakarta, sebagian dari 
mobil rombongan terpaksa mengala 
mj kelambatan selama 1k. 1 djam, 

oleh terdjadinja suatu " ketjelakaan 
ketiil jang untung tidak sampai mem 
bawa korban. 

Sewaktu sebagian mohil jang di 
tumpangi anggota rombongan tiba di: 
betulan Djl.. Depok, setjara tiba? 
sekali telah djatuh satu karung pe 

nuh terisi katjang goreng darj atas 
satu otobis jang mengangkut katjang 
katjang itu, Untuk menghindari ke 
mungkinan terbaliknja sebagai aki 
bat menubruk karung katjang, pick- 

Up jang ditumpangi para anggota re 
serse jang berdjalan dibelakang oto 
bis itu, setjara tiba2 sekali mengrem 

kendaraannja sehingga ditubruk oleh 
kendaraan sedan jang ada dibelakang 
nja. 

Kendaraan sedan jang menu- 
bruki pick up itupun telah ditu- 
bruk pula oleh jeep jang ada di 
belakang, demikian pula jeep ter- 
sebut telah kena tubruk lagi oleh 
sebuah otobis lainnja,  seh'naga 
lalu-ntas untuk sementara terha- 
lang. Insiden saling tubruk itu 
kemud'an diurus oleh polisi dari 
detasemen Kramatd'ati dan ber- 
achir dengan d'wad'i bkannja pi- 
hak pengusaha otobis membajar 
segala kerusakan kendaraan? ig 
akibatkan olih djatuhnjs  ka- 
rung katiang jang dimuat oleh 
otobis “tu, dengan tiatatan akan 
did'adikan perkara apabla n'hak 
pengusaha bus tak sed'a .memba- 
jar ganti kerugian (Antara). 

SIARAN R. R.I. 

Semarang, 15 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Tango: 06.15 Penga 

djian: 06.40 Trj Irama: 07.10 Orkes 

Hawaiian Suara Kentjana: 07:45 
Njanjian Momo::. 13.15 Kwartet 
Koch: 13.40 Instrumentalia: 14.90 
Orkes Studio Bandung, 17.05 Ge- 
sekan biola: 17.40 Kwartet Sudhar- 
notos 18.09 Orkes Krontjong: 18.36 
Sendja djenaka: “19.30 Lagu terke- 
nal: 20.30 Siaran Penerangan: 20:45 
Orkes gesek, 21.15 Wajang Orang: 
2220  Wajang Orang  (landjutan)s 
24.00 Tutup. 

    

Surakarta, 15 Oktober 1954: 
Djam 06.03 Suara Omme Kol- 

soum,: 06.15 Pengadjian: 06.45 Nja-   pada Tomasoa. 
Dapat dikabarkan pula, bahwa se 

njata masih banjak buruh jang dahu 
lu bekerdja disitu dan sampai seka 
rang masih terus bekerdja, masih ke 
nat pada saksi Tomasoa ketika me   dalam penindjauan itu, pohon apa 

jang ada dibelakang rumah Mott- 
man @.LL., sebelum rombongan me- 
masuki tiap2 rumah itu.  Saksipun 
telah menerangkan pula beberapa 
perobahan jang terdapat dibeberapa 
rumah: jang ditindjau itu, antaranja 
perobahan dirumah bekas adminis- 
tratur Mottman, dimana dahulu ter- 
dapat beberapa pintu tetapi jg. kini 
sudah ditutup, bahkan saksipup ma- 
sih ingat betul akan sebuah  batu- 
merah jang terdapat dibelakang ru- 
mah Mottman serta jang diperlihat: 

101795 
409255 
304452 
91450 

321842 
250017 
231217 
70114 
95335 

260693 
25962 
10746 
11052 

281724 
2117246 
35698 

316643 
205376 
299904 
240540 

150422 
333630 
73804 

275360 
273456 
86808 

368998 
209884 
96954 
130850 
162318 
275346 
331382 
274343 
324440 
20708 1 
314421 
404800 
185424 
93704 
21938 

238237 
356245 
327349 
58519 

351395 
289902 
238222 
281432 
348191 
390870 
118682 
149280 
116986 
25274 
46734 

172947 
96568 
76938 

180042 
141619 
382083 
325075 
114284 
303549 

105400 
149071 
393491 
209468 
130953 
334104 
68871 

281509 
62761 

145258 
30967 1 
334712 
91159 

304699 
“62443 
147112 
194315 
335515 
86694 
19409 
88567 

196467 
242408 
15189 

355460 

165512 
338642 
240948 
350686 
37457 
29294 

380262 
293769 
294500 
23974 

320577 
395000 
394130 
53937 

156050 
289715 
205574 
240224 
161314 

109763 
109039 
234771 
142051 
95236 
62645 

126828 
166532 
231885 
303015 
385153 
189676 
118197 
84315 
90474 

220650 
15428 

211752 
183905 

105625 
38932 
45287 
26911 
21718 

357147 
129881 
219768 
281689 
116019 
111053 
214786 
231336 
27579 

143530 
31604 
170710 
201628 
118447 
395166 
275018 
342330 
389417 342191 
54989 331915 
14326 96219 

387097 
366422 
313546 
288635 
83891 

293313 
171064 
329565 
260395 
216448 
138834 
267654 
59892 
83674 

245662 
205317 
173804 
2S 322 
31745 

102474 
324060 
49232   

reka lihat Tomasoa dalam penindiau 
fan. Lain haj lagi jang dapat dikabar 
Ikan sebagai hasil daripada penindjau 
an itu ialah, bahwa pada salah satu 

igedung jang terdapat diperkebunan 
Dramaga, terdapat beberapa  kluis 
atau kamar berterali besi. Ketika ke 
pada Tomasoa oleh para wartawan 

"'ditanjakan tempat apakah luis itu 
dahulu dipakai, Tomasoa jang mula 
mula tak sedia mendjawab, mengata 
kan, bahwa kluis berterali besi “itu 
sebenarnja adalah disediakan untuk 
tempat. mesin-mesin listerik, — tetapi 

Undian Uang Besar 
177717 
125446 
236252 
15590 

212392 
44559 
63501 

189804 
131957 
295236 
402631 
360957 
135668 
349675 
210572 
231292 
60846 

305858 
141158 
378774 
364949 
115405 
304465 
26044 
107379 
167685 
154273 
39665 
96806 

17/7239 
105023 
207018 
161364 
340332 
145885 
106474 
230141 
126982 
400787 
262589 
36955 

126188 
165543 
247705 
185748 
321633 

120200 
286601 
271465 
125333 
149898 
307129 
232114 
67833 
82397 

315505 
213762 
369178 
375883 
184615 
2001A 
387311 

405924 
242206 
89130 

341472 
376876 
92386 

307486 
376667 
31298 
89875 

301510 
206276 
91836 
284718 
186135 
403460 
175373 
330345 
49109 

221391 
275138 
225879 
45068 
71690 

125779 
29354 

123895 
258032 
59994 
122262 
274748 
383888 
49862 
165815 
137721 
238477 
310527 
262145 
264221 
209149 
404542 
261949 
226109 
209914 101807 
176956 367000 
101045 249813 

59339 
34209 
157700 
180581 
188029 
16126 

308086 
256468 
81181 

181967 
165466 
61393 

308018 
376669 
250048 
278764 
149452 
49341 

144435 
403348 
369976 
137182 
381759 
327702 
342680 
350344 
362893 
35422 

288567 
63371 

173677 
291348 
215526 
159620 
340882 
314314 
293638 
268231 
87223 
29890 
68209 
32793 

272904 

381553 
300944 
231355 
253383 
138252 
392933 
217165 
404520 

405253 
224624 
68751 
95086 

399391 
249244 
256160 
314708 
346704 
109944 
348989 
333642 
32099 
25844 

312832 
100810 
338930 
12585 | 

  
  

waktu penindjauan itu dilakukan, ter' 

174256 

392318 ' 
137835 - 

  

njian Achmad dan Rubiah: 07.15 
Tango dan Bolero, 07.45 Lagu2 In- 
donesia, 12.03 ' Suara Ali Albar: 
13.45 George Boulanger: 14.00 Ira- 
ma Indonesia: 17.05 Dunia Kanak2: 
17.45 Varia Djawa Tengah: 1939 
Pilihan Pendengar: 20.30 Puspa Ra-” 
gam, 21.20 Puspa Ragam (landju- 
tan): 22.15 Pembatjaan Buku: 23.00 
Tutup. 

Jogjakarta, 15 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Pembatjaan: 06.30 

Arab vocal dan Instrumentalia: 
06.45 David Rose: 07.15 Orkes Kron 
tiong: 07.30 Pentjaran Irama: 12.409 
Hidangan O.S.D.: 413.10 Musik ri 
ngan, 13.40 Hiburan siang: 17.00 
Taman Kepanduan, 17.40 Sendja 
mendatang, 18.15 Bahasa dan Sas- 
tra, 18.30" Peladjaran njanji: 19.40: 
Rajuap Hawaii: 20.15 Orkes Alfredo 
dan Joe Hajoess 2.036 Puspa Ra- 
gam: 21.30 Ujon2 Njamleng: 21.15 
Obrolan: pak Besut: 22.10 Ujon2 
Njamleng (landjutan): 24.00 Tutup. 

Djakarta, 15 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Pengadjian: 06.40 Ga 

melan Degung: 07.10 Orkes Harmo- 
nium: 07.30 Orkes Teruna: 12.00 
Gamelan  Sigeger” dari Tjirebon: 
12.40 Njanjian Sam Samallo, Ruk- 
mini d.LI.3 13.00 Orkes Kr. Tjahaja 
Irama: 13.40 Musik ria: 14.00 Or- 
kes Melaju Bukit Seguntang: 17.00 
Orkes Belajan Sajang, 17.30 Pilihan 
Pendengar: 18.00 Varia Nusantara: 
18.20 Ruangan Kesehatan: 18.30 Or 
kes Enam Serumpun: 19:39 Ketjapi 
Seruling: 20.40 Sekuntum Melati, 
21.00 Sandiwara Radio: 22.15 Orkes 
Krontiong, 23.00 Tutup. 

    

  

(TE UU 
MR. UMAR SENOADII 
DJADI DJAKSA TEN- 
TARA TINGGI 1. 

Dari pihak Kedjaksaan Agung di 
dapat kabar, bahwa berhubung dgn, 
meningkatnja perkara2 tentera, ma- 
ka dalam waktu jang singkat oleh 
pihak Kedjaksaan Agung akan dila 
kukan pengangkatan seorang Djak- 
sa Tentera Tinggi Il, Mr. Umar Se- 
noadji jang sekarang diperbantukan 
pada kedjaksaan Agung. “Dengan 
pengangkatan tersebut menurut kala 
ngan Kedjaksaa, Agung, maka Djak 
sa Tentara Tinggi I Mr. Suhartono 
akan mendapat seorang wakil jang 
digarapkan akan dapat membantu 
penjelesaian pekerdjaan2 jang kini 
bertumpuk2 diatas medja  Djaksa 
Tentara Tinggi I Mr. Suhartono ter 
sebut, 
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. Bagaimana kapasitet 

mbatja mengikuti verslagnja 

Dapat Berhenti Sen- 
diri Dan Ganti Palet Baru-Sumbangan 
Delegasi D 

i Pe ats, 

        
     

       
ra penjerahan sebuah mesin tenun 
peradjutan (brei-machine) 
mur kepada 

“Gara? Orang Mau 
: Bunuh Diri«& 
"Penduduk Odense Tak 
Dapat Aliran Gas Se- 

lama 6 Djam 

1. PENDUDUK kota Odense 
(Denmarka) baru2 ini selama 6 

j lamanja tidak mendapat 

untuk menolong seorang ibu dng. 
3 orang anaknja. Ketika kembali 

. gari nonton bioskop, Olaf Raysen 
» mendapatkan seputjuk surat dari 
- isterinja, jang mengatakan bahwa 
| ia ini telah mengambil keputusan 

untuk  menghabi diwanja 
sendiri dan 3 orang anaknja dng. 

| gas. Mereka itu telah pergi ke 
suatu rumah, dimana mereka da- 

| pat melakukan perbuatan nekad 
| itu dengan tiada terganggu. 

5 Otaf Ravsen segera menilpon pe- 
| rusahaan gas dan meminta supaja 
? “aliran gas diseluruh “kota ditutup, F 

sampai mereka itu ditemukan. Po- 
lisi kemudian mentjari disemua ru- 

5 mah dimana keluarga Ravsen di ke 
-ynal. Pagi2 buta polisi tiba pada se- 
“buah rumah, jg penduduknja  me- 
$ ngatakan bahwa ia telah memper- 

bolehkan 'njonja  Ravsen beserta 
anak2nja tidur didapur. Polisi men 
dobrak pintu dapur dan diketemu- 

Hator kanlah njonja Ravsen dan anak2- 
nja sedang” tidur dilantai. Keran 
gas terbuka lebar2, tetapi gas tidak 
mengalir. 1 

  

0) PERTUKARAN MAJAT “3 PERANG KOREA 
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BERACHIR. 

: pihak PBB selesai menjerahkan 13. 
? 528 majat serdadu pihak Utara. Pi- 

' hak PBB pada hari tersebut dalam 
pada itu meminta kepada j 
ra supaja terus mengadakan 
dikan untuk menemukan 700 : 

  

dari Delegasi P 

Bali Penjelidikan Textiel. Perlu ditambahik 
£ 

ini di Djakarta dan sebetulnj: 
n pengimportnja, 

d en 
smk gas. Tindakan ini diambil 

ihak Uta | dan 180 (praktis). 

an 700 majat| Tentang dua 
jang menurut tjatatan pihak PBB bej 
lum lagi diserahkan-oleh pihak Uta 1 
ra. Menurut. UP dalam pertukaran | 

jerman Timur Pada Balai 

AT perhatian besar dari kalangan kaum nunan, hari Senen sang di Kantor 
dung telah Mlangsang an upatja- 
@utomatic dan dua buah mesin 

erniagaan  Djerman-Ti- 

Tapi oleh karena mesin2 terse- 
| but sangat bermanfaat untuk pe- 
njelidikan dan pendidikan, maka 

| Libra-Coy menjampaikahnia ke- 
pada Balai Penjelidikan “ Textiel 

It 4 

Mesin2 itu diterimakan, oleh 
Kurt Muller, atas nama .wakil 
Delegasi Perniasaan Djerman-Ti- 
mur Werner Muller jg berhalangan 
datang, kepada Ir Sudibjo Hardio 

Jpertomo, kepala Balai Penjelidi- 
kan Textiel tersebut. Ir. Soedibjo 
menerangkan, bahwa mesin2 de- 
mikian sudah lama diinginkan 

|oleh Balai Penjelidikan, tapi ber- 
hubung dengan beberapa hal ke- 
|inginan itu belum terlaksana. Di- 
tegaskannja, bahwa sumbangan 
tersebut merupakan suatu sikap 
g0oodwill” jang djuga mendjadi 
pendorong bagi usaha para fa- 
brikan textiel Indonesia jang se- 
bagian besar terkumpul di Ban- 
|dung dan penting pula artinja ba 
gi para peladjar jang kini meng- 
ikuti Kursus? Textiel. 

Mesin tenun 
dan sifat2nja. 

Mengenaj mesin-tenun itu diper- 
oleh keterangan, bahwa mesin itu 
adalah fullautomatic, umpamanja dj 
ka sebuah lusi - putus maka mesir 
berhenti sendiri, djika pakan putusan 
diuga berhentj sendiri, palet jang ha 
bis terpakai dengan automatic ber- 
ganti dengan jang baru. Motornja 
mendjadi satu dengan mesin, dijadi 
tidak memakan tempat banjaks rege- 

ketting-boom positief, dijadi 
"mempermudah penjetelannja. Klink- 
werk tertutup sama sekali sehingga 
tidak membikin kotor kain dan ter- 

»Texima” 

Fatur sedemikian rupa hingga memu 
dahkan pekerdjaan, lebih2 kalau me 

Isin harus diundurkan. Pendeknja ba 
injak lagi sifat2 lainnja pada mesin 

|/P berik Wa'ter Ulbricht L 

        

   

    

Antara Rusia Dan Djer- 
man — Kata Molotov 

   sannja ke 
ouna” 

antara kota? Halle dan Leipzig 
mente-i luar negeri Sovjet Uni, 

| vyacheslav Molotov, mengutjap 
kan s.buah pidato jg sekali lagi 
isnja  menjatakan — menjokong 
aka1 Ciadakannja perundingan? 
lansung antara negara? 4 Besar 
(Amerika Serikat, Sovjet Uni, 
inggris dan Perantjis) an 
penarikan mundur pasukan? 
dufukan baik dari Djerman Ti 
Mur maupun dari Djerman Barat. 
din mengenai langkah? bersama 

DALAM perkundj 

  

man. Demikian diwartakan oleh 

ADN hari Selasa. 

Dalam. pidato “itu: Molotov djuga 

selalu menjokong perdjoangan rak- 
jat Djerman untuk. persatuan dan 
perdamaian. Pidato Molotov itu ditu- 
djukan kepada kaum buruh paberik 
Louna itu. Kepada kaum buruh itu 

vjiet Uni terus mengkonsolidasikan 
hubungan? jang telah ada antara me 
reka dan selamanja tidak akan mem- 
perkenankan akan terdjadinia lagi pe 

erangan antara mereka. Demikian- 
Mojotov. (Antara — AFP). 

3 DJENDRAL VIETNAM ME- 
NUDUH NGO DINH DIEM TI- 
DAK MAU MEMBENTUK 
KABINET KESATUAN 

NASIONAL. 
Djendral Tran Van Xuan, djen- 

dral Nguyen Van Hinh dan Le 
Yan Vien telah mengirimkan se- 
buah telegram malam Senen ke- 
pada radja Bao Dai di Perantijis, 
demikianlah dinjatakan oleh sum: 
ber2 Vietnam jang lajak menge- 
fahui di Saigon hari Senen, dalam 
kawat mana dinjatakan bahwa 
Perdana Menteri Vietnam Ngo 
Dinh Diem telah menolak untuk 
membentuk pemerintah kesatuan 
nasional dengan petundjuk2 kepa 
'a negara Bao Dai. Menurut pe- 
tundiuk2 itu maka dalam peme- 
rintahan itu harus ikutserta Dien- 
dral Xuan dan anggauta2 dari 
kaum Binh Xuyen, 

utk mempersatukan kembali Djer | 

Kantor-berita  Djerman Timur |. 

menekankan lagi bahwa Sovjet Uni 

Molotov menekankan betapa penting | 
yja bahwa rakjat2 Djerman dan So- | 

   

Untuk Menetralisir 

Reaksi Ogata: Siasat Ut 

Menurut pendapat Ugata, pernja- 
taan bersama itu tidak mengandung | 
sesuatu jang. baru dan semata-mata/ 
Iikeluarkan untuk kepentingan propa 
ganda. Dalam hubungan ini Ogata 
mengingatkan kepada — keniataan 
bahwa pernjataan bersama Sovjet/ 
RRT itu dikeluarkan pada saat sua- 
tu delegasi parlementer Djepang se: 
Jang berada di RRT.  Selandjutnja 
Ogata menegaskan, bahwa pemerin- 
ah Djepang tidak mempunjai sesu-   atu maksud untuk merobah politik 

kerdja-sama-nja dengan Amerika Se 
rikat. 

Mau kalau berdasarkan 

perdj. Frisco 
Seperti diketahui, pernjataan ber: 

sama Sovjet/RRT itu'antara lain 
menjatakan, bahwa pemerintah So- | 

  

   
Hari Senen jang baru lalu telah. singgah sebentar dilapangan terbang 
Kemajora, di Djakarta sebuah pesawat turbo-jet kepunjaan Trans Aus- 
#ralia Airlines, jang sedang dalam perdjalanan dari Australia ke Eropa. 
Pesawat tersebut jang dapat memuat 44 penumpang diperlengkapi de- 
- ngan empat buah propeller jang dikombineer dengan jet-propeller. 

Rusia Akan Melun tjur- 
“ 

Djerman Dan Dje- 
pang— Ramalan perna Inggris 

k Putuskan Hubungan 
Djepang—Amerika : 

JNDk MENTERI luar Vegeri Djepang, Taketora Ogata, 

PA goyah SS pernjataan bersama Sovjet/RRT. jang 

menghendaki diperbaikinja kembali perhubungan antara kedua 
negeri tsb dan Djepang dan dlm, Nubungan itu berpendapat, bah 

Ta pernjataan bersama itu dimakSulkan utk memutuskan hvbu 
ngan politik dan militer antara DjePang dan Amerika Yerikat. 

vjet Uni dan pemerintah Republik 
Rakjat Tiongkok menjatakan  kese- 
diaannja untuk mengambil langkah2 
guna menormalkan perhubungan me- 
reka dengan Djepang. 
Dalam hubungan ini 

njatakan, bahwa 

damaian dengan Sovjet 

dalam perdjandjian 
sedangkan terhadap RRT sikap Dje- 1 1an 
pang selama ini masih sangat berha- pelopor keistimewaan 
ti-hati. 

suatu 
sumber kementerian luar negeri me- 

Djepang memang | 
telah berulang-ulang menjatakan ke- 
sediaannja untuk mengadakan per- 

Uni, akan 
tetapi menurut azas2 jang termaktub 

San Francisco, 

       

PADA TANGGAL 28 Djan 
isterinja telah meninggal dunia di 
He eh kabar ini disanggah k 
.enteng sadja. Belapakah dieleknj 
.tetap termasuk dalam golongan 
isib dengan Harry Street jang m 
|satu jang terbagus dari tjeritera2 
pati Hemingway masih muda di 
debat dengan seniman2 lain tent 
Pantang AAN di Paris, jang 
| Jafig mendjadi pelindung seni- 
man2 muda Amerika dan Inggris 
pada waktu itu, 'jaitu sesudah 
perang, di Paris jalah pengarang 
wanita Amerika Gertruda Stein, 
dan Gertruda Stein ini menjebut 
golongan Hemingway golongan 
slost generation”, pemuda2 jang 
sudah — kehilangan tjita2 dan jg 
sudah kehilangan  kepertjajaan 
akan ma'na hidup dan jang sekali 
Meli tidak pertjaja lagi pada waktu 
jang akan datang. Masa sesudah 
perang dunia pertama jg disebut 
.golden twenties” banjak seni- 
man” Amerika jang lebih senang 
hidup sebagai orang buangan di 
Eropa dari pada di Amerika, di 
mana mereka tidak mempunjai 
tempat lagi disebabkan kebudaja- 
an industri dan kebridajaan puri- 
tanisme. Pada wakti itu banjak 
seniman muda seperti Dos Passos, 
Faulkner, Thomas Wolfe, Ezra 
Pound, T.S. Eliot, Scott Fitzge- 
rald dil. mengembara di Eropa. 

Mereka lari dari negeri dan bang- 
sa seperti tertulis dalam buku jang 

dikarang oleh Fitzgerald ,,This side 
of Paradise”, dalar mana peran 
utama berkata: ,,Kadang2 saja ingin 
mendjadi orang Inggris. Kehidupan 
orang di Amerika sangatlah hampa- 
nja dan kemakmurannja adalah sa- 
tu kemakmuran jang tidak berarti”. 
T.S. Eliot bukan tjuma menundjuk- 
kan keinginan sadja, malahan me- 

mang dia mendjadj warga negara 

  

Inggeris. Dibawah pengaruh Ger- 
|trude Stein, Hemingway. mulailah 
beladjar mengarang. 

Turut sertanja ia dalam tentara 
sukarela (Italia) dalam peranz dunia   pertama melukai hatinja dan mem- 

berikan bahan untuk berpikir pade 
lelaki ini. 

pemburu binatang buas dan orang 
Djuga tolak tawaran Chou berani. Dari sebermula Hemingway 

utk adakan pakt mon. adalah realis dan dia selalu mentjo- 

agressi ba melukiskan kebenaran dengan se- 
Dalam komentarnja mengenai. per chas2nja. 

njataan bersama  Sovjet/RRT itu | 
  

deel2 "Ditutup 

MAAF, S2 
genting ””, demik 
rah Kota Besar St 
tiuran) diperintahkan 

   
    

zah tentang Pemberantasan Pela 
tahun 1953 tentang Pemberantas 
ka»2 terhadap a) pelatjuran2 dite 
dan b) pengusaha2 tempat pelatju 

Tindakan terhadap pela- 
tiur2 ditengah djalan.   | enun ,.Texima” itu jang telah leb'h 

i : NN “ moderp dari pada mesin dulu2. Me 
Pertukaran majat serdadu2 di Ko 

| rea berachir pada hari Sene, waktu 
nurut perhitungan efficieney-nja, da 

produksi 4,32 m satu djam, dalam 
prakteknja kira2 3.02 m. Putaran 

dalam satu menit-nja 190 (theoretis) 

Mesin-peradjutan. 
mesin radjut itu 

t keterangan, bahwa type 
i berdjalan dengan ..slede” atas 
ogellagers sehingga lantjar dan 

  

  

majat ini jang telah berlangsung .se, enteng sekali. Pro uksinja tergan 
lama 41 harixtelah diserahkan oleh ! 
pihak Utara 1.869 . maji 
A.S., 608 majat serdadu Korea 
tan, S1 mMajat serdadu Inggeris, 

    

   

    

   

  

   
   
     

   

dadu jang kebangsaannja tak daj 
dikenal kembali. Ke aa 

  

PERBAN jang mc u 
Fernando Avato dibuka « dibuka 
ruangan rumah sakit 

matanja di-operasi dan 
dapat melihat kembali. Ena 
tahun jang lalu ia telah n 
dengan isterinja, 
operasi itu belum 
nja bagaimana wat 
ia untuk pertama kali 
isterinja ia berkata: ,,/ 
tiasa tahu bahwa engk 

Kk 

  

—Dalam pertjakapan dengan 
tua Panitia Pemilihan Umum 
wa Timur Hardjosumarno, "didap 

4 
ti jang kini telah diterima oleh 

to mempunjai niat hendak memba: 
ngun sebuah pemandian air 

nja sedjuk dan merupakan 

26 
majat serdau Australia (ing aa kan | 
serdadu Turki dan 1.468 majat ser| Kanak2 maupun u 

inia dapat| Wasa, seperti badju sport, sport- 

  

Aires. Ia berumur 42 tahun, Se- 
sudah 26 tahun lamanja buta, | 

  

   

   

   

A1 
$ 3 Cago pal | dumai Sebesar 

ni 3x ia 

Aa Sora 
melihat “Ielu-Fntas sebelum hudjan lebat 

n- 'W sekonjong2 berhenti pada ma- 

   
     

     

      

    
   

   

      

     

keterangan, bahwa panitia tersebut 
dalam waktu singkat akan menjam- | 

pakan surat protes kepada Kemen-| 
terian Dalam Negeri, karena 999 pel 

kan 
tor pemilihan itu kwalitetnja buruk, 

— Pemerintah kabupaten Modjoker 

| panas | 
diketjamatan Patjet (Modjosari). Di 
Patjet ada terdapat 2 mata air jang, 

airnja panasnja 45 deradjat C, dan 
39 deradjat C. dan mengandung ba 
han2 jang baik untuk kesehatap ba 
dan manusia, Patjet sendiri hawa- 

tempat 
tamasja dilereng gunung. — Dalam 

tung dari pada patroon jg harus 
diperbuat dan pada orang jang 

(mengerdjakannja. Dengan mesin? 
ni orang bisa membikin pelbagai 

|matjam badju, baik untuk baji, 
untuk orang de- 

|jumper, tjelana untuk berenang, 
Gani data Mesin2 ini 
sangat baik untuk industri-rumah 

4 (huis-industri), karena mudah un- 
tuk mengerdjakannja dan untuk 
mempeladjarinja. (Antara) 

ANDJIR MENIMPA CHICA- 
“GO DAN DAERAH 

... SEKITARNJA. 
ngenai 'hudjan lebat jg me- 

A.S. 

bahwa ke- 
1 benda jarg ditimbulkan di 

sedikit meliputi 
10 djuta dollar. 

1 mai paling sedikit 
20 orang tewas sebagian 
meninggal dim keticlakaan2 

  

  

     

   
  

  

nen jbl. Hudjan lebat itu 
iga men'ebahkan bandjr di 
c200 sehingga r'buan pendw- 

"paksa mengungsi, Bariir 
menimpa paling sedikt 

    

lam theori mesin itu bisa mentjapai 

Tindakan terhadap pelatjur2 di 
tengah djalan telah berulang- 

ulang didjalankan, dengan djalan 

mengadakan ,,garukan” setjara in- 

cidentezl, jalah mengadakan pe- 
nangkapan2 terhadap para pela- 

tjur jang terdapat didjalan2 
umum. Perempuan2 latjur jang 
telah ditangkap itu kemudian di 
serahkan kepada Djawatan Sosial 
dan ditempatkan di Asrama Pa- 
mardi Karjo. Sesuai dengan prin- 
sib pemerintah untuk lebih meni 
tik beratkan pada pendidikan da 
ripada penuntutan dimuka penga 
dilan, mereka itu oleh Djawatan 
Sosial Kota Besar dengan beaja 
dari Djawatan Sosial Karesidenan 
Surakarta, diberi didikan roghani 
dan peladjaran keradjinan-tangan, 
serta mendapat rawatan kesehatan 

Sesudah kira2 tiga bulan menda- 
pat didikan rochani dan perawatan 
mereka itu dikembalikan ' kekam- 

Maaf, Saja Tidak Berani 
Menerima ...... 

Waktunja Masih Genting—Sesudah Bor- 
Di Solo Adajj/Tanda2 

Pelatjur Akan Mentjari Tempat 
Di Penginapan2 

(Wartawan Sendiri) 
TIDAK ber ani menerima. 
lazimnja dja wab para bordeelhouders di Dae- 
karta waktu ini sesudah bordeel2 (tempat pela 
untuk ditat up oleh Pemerintah Kota Besar Surakarta sedjak tanggal 1 Oktob er jl. berdasarkan Peraturan Dae- 

tjuran. Peraturan Daerah no. 10 
an Pelatjuran jitu meliputi tinda- 
ngah djalan 
ran (bordeelhouders). 

Ogata selandjutnja djuga menolak 
fawaran perdana menteri merangkap 
menteri luar negeri RRT, Chou En 
Lai, tentang kemungkinan untuk me- 
ngadakan suatu pakt non-agressi de 
ngan Djepang, asal sadja Djepang 
mendjadi suatu negara jang merdeka, k 
bebas dan demokratis. Penolakan 
'Ogata itu didasarkan kepada penga- 
laman jang diperolehnja dari pakt 
non-agressi Djepang/Sovjet jang di 
adakan dalam bulan April 1941. (An 

Baginja hanja hal jang betul2 pas- 
Lt jang mempunjai arti. 

Tanggung djawabnja sebagai 
engarang njata dari sebagian dari 

Pa mab . Death in the after- 
noon”, satu buku jang boleh di 
katakan lebih dari tuntunan orang 
orang jg menggemari perkelahian 
sapi: ,,Djika orang ' mengarang 
dalam surat kabar, orang mentje- 
riterakan apa jang terdjadi dan 
Jengan sesuatu kepintaran dapat 
mentiari hubungan dengan emosi 

  

Dalam Tia 

  
pat uang sangu untuk perdjalanan 

gal didalam Kota Besar Surakarta 

dan ingin berdjualan setjara ketjil- 
ketjilan, oleh  Djawatan ' Sosial di 
pindjami modal sebanjak Rp. 50,— 
seorang dengan pengawasan seperlu 
nja. Tetapi djika mereka  nantinja 

diadakan, maka baru akan dilaku- 
kan tuntutan terhadap mereka 'itu 
dimuka pengadilan. ' Disamping itu 
bagi mereka jg sudah dirawat dan 
didik dan dengan sungguh hati mau 
memulai hidup baru didaerah trans- 
migrasi, diberi kesempatan pula un 

pulang, dengan djandji bahwa mere 5 
ka tidak akan kembali melatjurkanj 
diri. Bagi mereka 'jg bertempat ting 

tertangkap lagi dalam ,,garukan” jg| 

pung atau kedesanja dengan menda J 

5 

  tuk ditransmigreer keluar  Djawa, 
setelah mereka kawin. Sampai seka 
rang telah ada 167 pasang bekas pe   ta jang terletak sekitar Chi- 

           bulan2 Djuli, Agustus dan Septem- 
ber ALRI berhasil lagi menangkap 
Ik. 30 perahu penjelundup disekitar 
perairan Toli-Toli. 

— Menurut . Komandan — Komando 
Daerah Maritiem Makassar, Major 
'Langkey, melihat keadaan iklm da 
lam bulan2 itu memang adalah mu 
sim jang baik sekali untuk mengada 

kan  penjelundupan. Anggota 
Parlemen Subadio dkk" (Mr. Burha- 

muddin Harahap. Mr.A.M. Tambu- 
nan dan H. Soetarto Hadisoedibyo) 
dengan mengadjukan — pertanjaan2 
tertulis minta pemerintah memberi- 

ikan keteranga, dimuka sidang ple- 
10 DPR dalam minggu jad. menge- 
inai peristiwa penjelundupan kopra 
di Menado itu, jang mendjadi tang 

  

  

rempuan  latjur jg telah ditransmi- 
greer ke Sumatra dan Kalimantan. 

gcung djawab Panglima TT VII Ko- 
lonel Warouw. — Gapapul (Gabu- 
bungan Pedagang Antara Pulau) da 

lam pernjataannja kepada pers di 
Surabaja berpendapat, bahwa privi- 

lege jang diberikan Pemerintah ke- 
pada PPGI ternjata mengetjewakan, 
sehingga badan itu menjerupai mo- 
nopoli jang syndicalistis, sistim ma 

sal ekonomi. — Sebuah kendaraan 
bermotor Tentara Israel harj Senin 

nia, demikian dikatakan oleh   

     

na bertentangan dengan faham Pn 

Waktunja masih 

(straatprostituees) 

Tindakan terhadap bor- 
deelhouders. 

Tindakan fase kedua jang tih 
didjalankan jalah memerintahkan 
kepada semua bordeelhouders utk 
menutup tempat2 pelatjuran se- 
djak tgl. 1 Oktober jl. Disamping 
penutupan tempat2 pelafjuran itu 
Pemerintah Daerah djuga meng- 
adakan pengawasan terhadap Ru- 
mah-rumah Penginapan, agar tem 
pat-tempat itu djangan mendjadi 
»daerah operasi baru” bagi para 
pelatjur itu. Kepada para pengu 
saha Rumah2 Penginapan itu 
akan dikeluarkan peringatan, utk 
lebih berhati2 dalam menerima 
tamu2, agar djangan sampai ke- 
masukan perempuan2 Jatjur jang 
akan mempergunakan Rumah Pe 
nginapan itu sebagai tempat mela 
kukan ,,pekerdjaannja”. Terhadap 
rumah2 penginapan jang kedapa- 
tan digunakan sebagai tempat per 
zinahan, akan dilakukan penuntu- 
tan basi penanggungdjawabnja 
menurut KUHP dan djuga menu 
rut Perafuran tentang izin rumah 
penginapan jang sekarang masih 
berlaku. Tindakan tegas akan di 
lakukan pula oleh jang berwadjib 
terhadap ,,bordeelhouders” jang 
masih melandjutkan usahanja. 

Penampungan bagi mere- 
ka jang terkena, 5 

Disamping melakukan peraturan 
itu, oleh Pemerintah Daerah diusa- 
hakan pula penampungan bagi me- 
reka jg terkena akibat dilaksanakan 
peraturan itu. Diantaranja, oleh jg 
berwadjib disanggupkan pemberian 
pindjaman. sebesar Rp. 50,— se- 
orang bagi para bordeelhouders ig 
sesudah menutup ' tempat2 pelatju- 
rannja, jg. membutuhkan sekedar 
modal untuk berdjualan setjara ke- 
tjil-ketjilan. Usaha penampungan 
ini, sukar didjalankan bagi para pela 
tjur dari tingkatan menengah dan 
atas jg terkena'pula Peraturan Dae- 
rah tsb. Tetapi harus diakui bahwa 
hanja sedikit sekali diantara golo- 
ngan ini ig terkena oleh Peraturan 
Daerah tsb.   
mati diwilajah Israel, — Persiap- 

dang dilakukan dewasa inj di 
pang. Persiapan2 ini memuntjak ke : 

Ichiro Hatomusim panas 

zawa. — Pesawat2 militer Peran. | 
tjis pada hari Minggu telah menje- 
lesaikan suatu penjelidikan dari uda 
ra jang dilakukan selama 12 djam 

telah diserang oleh infiltran2 Jorda Siatas 4 daerah dimana telah dikete du | mukan sumber2 uranium, demikian 
ses 

orang djuru bitjara tentara Israel ha ' 
ri Senin. | 

Selandjutnja ditambahkannja bah- uranium adalah didaerah 
wa sesudah terdjadi tembak-menem Perantjis, 

diumumkan di Paris padaharj Se- 
nen, Menurut hasil2  penjelidikan 
ini, jang banjak terdapat 

Vendee si, 

sadja tertjapai di Pekin 
"vjet dan RRT, sumber 
tersebut menegaskan, bahwa strategi 
Soviet jang bertalian dengan perse 

5 atas per- 
' $ 'kembangan2 sebagai berikut: 1. Tun bak, seorang Arab telah tertembak Iutan menteri luar negeri V.M. Mo- 

'lotov di Berlip pada hari Rebo jg. an2 untuk membentuk sebuah par- | lalu, untuk segera menarik kembali 
tai Konservatif baru anti Yoshda se ' pasukan2 pendudukan dari Djerman 

Dje-| Timur dan Barat dan pernjataan ke- 
usul? HA SEA , hida:' Barat tentang pemilihan2 bebas di! tika saingan “bebujutant 1 benan Dierman. 2. Pengumuman  Andrei | 

Vishinsky di PBB, bahwa Rusia ber. 
untuk mengadakan pembitjas 

raan2 lagi mengenai perlutjuta,, sen- 
djata. 3 Kundjungan perdana men- 

'fara—UP). 

Persetudjuan Sovjet/RRT 
.-4/ Kemenangan diplomasi 

bagi RRT 
Sementara itu kalangan Perantjis 

jang bertanggung djawab pada har 
Selasa berpendapat, bahwa persetu- 
djuan Sovjet/RRT jang diumumkar 
pada hari Senen itu merupakan sua- 
tu kemenangan diplomasi RRT dar 
menundjukkan makin pentingnja pe- 
ranan jang dimainkan oleh RRT da- 
lam lingkungan dunia komunis. Me- 
aurut kalangan tersebut, pentingnja 
peranan jang dimainkan oleh RRT 
'ni sudah nampak sedjak konperensi 
Djenewa dan persetudjuan RRT/So- 
vjet itu menurut kalangan tadi me- 
nundjukkan, bahwa Sovjet Uni sen- 
diri telah mengakui pentingnja pera- 
nan RRT itu. Kalangan tersebut se- 
landjutnja berpendapat, bahwa per- 
hubungan antara RRT dan Sovjet 
Uni tetap erat dan" bahwa Sovjet 
Uni mempunjai kepertjajaan penuh 
kepada RRT. (Antara—AFP). 

Dim pada itu Para diplomat 
Ingger.s pada hari Selasa mera- 
malkan bahwa Sovjet Uni akan 
meluntjurkan move2 baru untuk | diri Tea Djerman dan Dje- 
pang dan mengasingkan Amerika 
He Maan bahwa So- 
vjet Uni : 1m kan ta- 
ruhan diplomatik aa terbesar 
sedjak perang dunia kedua, 
kukan Tiongkok selaku partner 

Sumber2 omatik Tis 
tu lebh dn na 
bahwa tamparan Soviet j ter- 
achir dan terberat Bela pada 
malam Selasa. Sovjet memperla- 
kukan Tiongkok selaku partmer jang sama di Timur Djauh dan 
telah memulai melakukan suatu 
offensif jang besar di Timur 
Djauh untuk menghalau Ameri- 
ka dari Formosa dan Djepang. 
Perdana menteri Winston  Chur 

chill seperti telah dikabarkan hari Selasa telah memanggiy kabinet Ing 
geris untuk bersidang di »Downing 
Street 10”. Dan menurut sumber? 
jang mengetahui, sebagian besar da 
ri pembitjaraan mengenai soal2 luar 
negeri, dilihat dari sudut kampanje2 
Sovjet jang makin bertambah, 
Sumber2 tsb. dalam pada itu me 

ngatakan, bahwa menurut ramalan 
mereka move Sovjet jad. akan dilun 
tjurkan pada saat jang bertepatan 
dengan kundjungan perdana mente 
ri India, Jawaharlaj Nehru, ke R.R. 
T. pada ach'r bulan ini, dan di Ba 
rat pada saat Perantjis mengambil 
keputusan tentang persendjataan kem 
bali Djerman Barat. 

Strategi Rusia. 
Mengenai persetudinan jang baru 

diplomatik 

tudjuan itu. disandarkan 

sediaan untuk merundingkan 

sedia 

teri RRT, Chou En Lai, 
Delhi, dan persetudjuan Chou 
ngan perdana 

Nehru darj India 
nja hidup berdampingan 

al dan politik jang berlainan. (An- 
tara-UP), 

antara. So-| 

ig dibantu oleh unsur keabadian, 
hal mana menggetarkan emosi ter 

:tentu pada tiap kedjadian dihati 
litu. Akan tetapi sebenarnja ber- 

urutnia gerak dan kenjataan jang 
menjebabkan lahirn'1 emosi, dan 
benggemarnja dapat  di-ikrarkan 
untuk satu sampai 10 tahun djika 
ida untung dan dirumuskan se- 

  

   

jara chas untuk .selama2-nia, 
tetapi tsb. diauh dari saja dan 
ants aDai itulah saja selalu 
bek: -matian.” 

Dasar2 dari pengalaman. 
ditjari oleh Hemingway Jang 

'alah bentuk proza ig lebih padat 
bukan hanja memberikan verikan 
begitu sadja. Seterusnja dia ber- 
kata: ..Saja hendak melihat sam- 
pai dimanakah proza ini 
saja dapat bawa dengan 

| memberikan matra ketiga, ke- 
empat dan djika perlu kelima 
dan diika sangat perlu membuat- 
nia lebih sulit lagi dari pada me- 
nulis sadjak artinja sesuatu jang 

um pernah dapat ditulis, na- mun dapat dinjatakan dng. tidak memakai kelitiinan dalam bentuk 
ap? sekalipun.” 

. Sjarat2 jang dituntutnja pada 
sendiri sebagai pengarang membatasi tjaranja bekerdija. Sifat karangannja ialah kesederhanaan gaja dan dalam memilih perihal 

akan 
tjara 

rangannja dia hanja mengambil al2 jang sudah pernah dialami- 
nja sendiri. 

Dia tidak memakai analisa dalam. 
Kadang2 didapat kesan, bahwa dia membatasi tjara berpikir dari tokoh 
jang memegang peranan dalam tje- riterania. Dia tidak suka pada intel- 'ectualisme. Akal dapat menghalangi 
nelaksanaan, sesuatu hal, tragik Ham 'et. Disalah satu bagian dia menu- 
lis: Sifat pengetjut, adalah hampir 

Keadaan Gn. 

-Djatuh Gug 
(Oleh : 

GUNUNG MERAPI meski 
bahaja, tapi masih tetap minta 
»daan seismograaf di Pos Babad 
Jang. Tetapi 
guran2 ketjil 
nan 

selama 2 menit, dan pada 
kali djatuh kekali Trinsing. 

Hudjan abu di Tegalredjo. 
Sementara itu dalam pertjakapan 

dengan residen Kedu Sumardji warta 
wan kita memperoleh keterangan, 
bahwa tanggal 4 Oktober jang baru 
lalu kira2 djam 06.30 didaerah Te- 
galredjo, kabupate, Magelang dija- 
tuh hudjan abu. Beberapa lamanja 
tidak diketahui, tapi menurut lapo- 
ran jang diterimanja dari Dinas Uru 
san Gunung Api, kemungkinan besar 
hudjan abu hanja terdjadi dari stof- 
wolk jang dibawa oleh angin ken- 
tjang dari gunung Merapi. Keadaan 
nja tidak mengawatirkan, karena bu 
kan suatu peristiwa jang penting. 

Solfatara kompleks Woro, 

djam   
sekalipun ra2 Woro dan sumber2 negara2 itu mempunjai sistim2 so- 

Hasil penjelidikan dan peperiksa- 
an jg dilakukan oleh Dinas Urusan 
Gunung Api, membuktikan bahwa 
keadaan puntjak gunung Merapi se 
karang ketjuali terdjadi longsoran ke New pada sumbat lava dibagian Timur, 

de- Kini tampak agak bertambah. Tapi menteri Jawaharlat sekitar puntjak tidak terdjadi peru- » mengenai perlu- bahan jang mengewatirkan. Solfata- : 

kan kenaikan “temperatur, 
ma di kompleks Woro rata2 naik 
78 deradjad Celsius, Solfatara2 jg 

  

TA djam 19.00 puntjak 
, | kali dan djatuh kekali Trinsing daerah kaweda- Muntilan. Tgl. 7 Oktober djam 16.40 terdjadi guguran besar 

t 

  

Teruta-! 

s 
“ 

“a 

sn mean 2 . — 

Pe DA TN CNN NN TN TA Tata Sg MPA ES AE ITL PAN NN An £ Kan : Sh 1 

uari tahun ini tersebar kabar di 
sebabkan ketjelakaan kapal terba 

Rupanja Hemingway se 
a nasib pengarang ini, jang menu 

emudian. 

»ten most important persons” 

B T UI ya II Hemingway 
Poonlis Petualang Jang Mentjari Dasar2 Kesederhanaan PS p Tulisannja - 

dunia bahwa Hemingway serta 
ng” disalah satu hutan di Uganda. 
rta isterinja hanja mendapat luka2 
rut pemeriksaan — Gallup masih 

dari Amerika Serikat, djika dia sena- emegang peranan utama dalam ,,Snows of be Kalimandjaro”, salah pendeknja, Tidak lama sesudah 
salah satu teras kedai didekat car 

perang dunia pertama orang da- 
refour Vavin, Montparnasse, ber- 8 kesusasteraan dan tentang pe ngeluaran madjallah bulanan dari bernama ,,secession”, 

senantiasa disebabkan oleh kekura- 
ngan ketjakapan untuk menghenti- 
kan fantasi bekerdja”. 

Mungkin itulah sebabnja — bahwa 

lam tjeriteranja selalu mengadakan 
aksi dengan  setjara habis-habisan 
untuk mendjauhkan pengaruh dari 
akal jang melumpuhkan. Bagi ia 
impian2 romantis dan angan2 emo- 
sionil adalah tabu.  Hal2 irrationil 
setinggi2nja  dilukiskannja sebagai 
saranan apa jang disebut dalam go- 
longan kesusasteraan ,understate- 
ment”, 

Dasarnja sederhana, 
Peranan dalam karangan2 Heming 

way berlaku dalam latal primitif Me 
nurut Hemingway manusia itu di- 
kendalikan oleh naluri, dan itulah 
jang menentukan tingkah lakunja. 
Mungkin dalam hal ini dipengaruhi 
oleh ,,behaviourism”, aliran jang Ia- 
hir di Amerika. Dalam hubungan 
ipi maka djasanja sebagai pengarang 
mungkin berdasarkan kemampuan- 
nja menggambarkan suatu - tangga- 
pan elementeran jang hampir primi- 
tif, dari kehidupan dan manusia, se- 
tjara sederhana djika dilihat sepin- 
tas Jalu namun pada hakekatnja sa- 
ngat ulung. Banjak penulis jg men- 
tjontoh tjara ia mengarang dap tjara 
itu dinamai oleh para lawan setjara 
menghina ,,kultur kesederhanaan”. 

Djangka waktu antara penerbitan 
buku ,/The sup also rises” jang di- 
terbitkan pada tahun 1926, dan pe- 
nerbitan buku ,,The old man and 
the sea” jang diterbitkan pada ta- 
hun 1953 adalah kira2 25 tahun. 
Sementara itu dalam” garis besarnja 
dapat diringkaskan sebagai perkem- 
bangan dari cynisme jang nihilistis 
kearah absurditeit. 

Bukunja jang pertama. 
Buku roman jang pertama diter- 

bitkan pada tahun 1926 ji. The 
sun also fises”. Tjeritera ini semata? 
cynis . dan disini dia melukiskan 
orang2 Amerika dan Inggris jang 
mundar-mandir- didjalanan di Spa- 
njol dan Paris sesudah perang de- 
ngan tidak memakaj tudjuan. De- 
ngan tidak mempunjai tjita2 men- 
tjari kesenangan di nightclub2, cafe2, 
minuman2 dan dalam erotik. Itulah 
manusia asosial dari ,,lost generati- 
on”, orang jang oleh sesuatu hal 
mendjadi korban masjarakatnja. Me- 
reka mendjadi mangsa dari kelesuan 
jang tidak berbatas dan mereka ter- 
djun dalam berbagai keisengan. 
Didalam buku ,,Farewell 
Amrs” jg terbit pada tahun 
kita dapat  mempersaksikan 
mingway meraba2 ma'na dan ke- 
tentuan2 pasti dari kehidupan. 
Akan pertjaja djugakah ja pada tjin 
ta? Didalam salah satu bagian dia 
menulis dalam bukunja bagaimana 
Cath€rine jg tertjinta itu mengata- 
kan kepada Frederick Henry: ,Eng- 
kaulah agama saja”, pada satu keti 
ka sewaktu mereka saling mentjin- 
tai. Akan tetapi Catherine mening- 
gal dunia waktu melahirkan anak 
dan disini kita kembali dapat mem 
persaksikan cynisme Hemingway jg 
menganggap tragik itu sebagai per- 
buatan djahat dari alam. Dan buat 
sementara waktu itulah tanggapan- 
nja mengenai setiap  kepertjajaan 
akan makna kehidupan. Hasrat men 
tjari ditekannja dan dia mengelili- 
ngi diri dengan nihilismenja tak 
ubahnja anak dimandjakan jg tidak 
ingin lagi turut bermain2. Adalah 
seorang jg ketjewa jg berkata dalam 
buku ini: ,,I am through”. 

Perubahan djiwa. 
Dalam tahun 1932 terbitlah buku 

»Death in the Afternoon”, dalam 
tahun 1933 ,,Winner takes nothing”, 
dalam tahun 1935, ,The green hills 
of Africa” dan dalam tahun 1937 
terbit pulalah roman jg bersifat ka- 
tjau ,,To have and have not”. Buku 
jg terachir menimbulkan persangka 
an bahwa telah ada perubahan da- 
lam djiwa pengarang itu. Waktu 
dia menulis buku itu dia dipengaru 
hi crisis ekonomi dari tahun 1929, 
Orang menganggap bukunja sebagai 
protes. Akan tetapi protes terhadap 
apa? Walaupun buku itu telah habis 
dibatja, orang masih belum tahu 
terhadap apa. Apakah ini sebagai 
protes terhadap masjarakat jg kapi 
talistis ataukah sebagai protes ter- 

to 

1929 
He- 

  
Lagi Hudjan Abu 

Merapi Tetap Minta Per- 
hatian — Dlm Minggu Ini Seharinja 

uran 9 Kali 
Wartawan Kita) 

pun kelihatannja tidak begitu ber- 
perhatian. Pada tgl. 8 Oktober ke- 
an, jang tingginja 1.278,4 M te- 

Merapi mengeluarkan gu- 

15.10 terdjadi guguran2 besar 3 

mempunjai temperatur tertinggi da- 
ri kompleks Woro tidak dapat di 
ukur, karena pada waktu diadakan 
peperiksaan oleh Dinas Urusan Gu- 
nung Api, awan tampak tebal dan 
tertutup asap. Pengukuran pada be- 
berapa solfatara lainnja,' menun- 
djukkan bahwa temperatur disini 
djuga naik, walaupun tidak banjak. 

Guguran2 terus menerus, 
Guguran2 dalam minggu ini telah 

tertjatat rata2 9 kali dalam waktu 
24 djam. Dalam minggu terachir bu 
lan September ternjata berkurang, 
menurut laporan pendjagaan Pos Se 
lo, Bojolalj hanja terdjadi 8 kali gu 
guran tiap2 hari. 

Untuk menjelamatka, — penduduk 
bila terdjadi letusan, pemerintah dac 
rah Kedu dan kabupaten Magelang 
kini sedang giat membangun bebera | 
pa djembatan disekitar. desa Butuh Hemingway beserta 

dan sungai , ke katjamatan Sawangan 
KerbataA katjamatan Selo dengan 

telah 

tidak 
dji akan mengadakap 
didaerah Merapi, 

i. 
r “ - 

orang jang memegang peranan das kan keinsjafan 

hadap masjarakat belaka? Kara- 
ngan ini gagal sebagai roman. Da- 
lam karangan ini dapat dilihat. se- 
akan2 Hemingway sanggup melukis- 

jg tumbuh. dalam 
. djiwanja, bahwa dia tidak dapat la- 

gi. mempertahankan nihilismenja, 
satu-satunja etik jg dianutnja selama 
ini, 

Mulai ,,matang.” 
Pada tahun 1940 diterbitkan 

For whom the bell tolis”, satu 
buku jang memastikan perobahan 
itu dalam djiwanja. Dalam buku 
ini njata bahwa dia sudah mening 
galkan nihilisme dan meskipun 
njata, bahwa buku ini serupa 
dengan buku2-nja jang lain jakni 
bersifat ,,tidak mengandung hara- 
an” kita dapat merasakan bahwa 

cita telah berhadapan dengan 
Hemingway jang lain. Karangan 
ini seperti disebutkan oleh seorang 
kritikus Amerika adglah salah 
satu dari karangan2 emingway 
ig menundjukkan ,,kematangan”. 
Dari sebermula, pahlawan buku 
itu insjaf, bahwa dia akan  me- 
ninggal dunia. Akan tetapi ia 
tidak ambil pusing, oleh karena 
dia telah mentjapai satu ,,selfles- 
ness” jang demikian absoluut, 
sehingga apa sekalipun tak mung- 
kin lagi menjakiti ia, sekalipun 
tjintania terhadap Maria. ' 

Dalam buku ini dia insjaf akan 
ma'na kepentingan bersama dan 
ma'na pengorbanan untuk tudju- 
an bersama: tieritera seorang Ro- 
bert Jordan jg menjatakan .,lebih 
baik mati dari pada lalai dalam 
melaksanakan kewadjiban dan 
memutuskan perhubungannja. dng 

dengan tjeritera2 lain jg dikarang 
oleh Hemingway di masukkan da- 
lam film, adalah mengenai ke- 
djadian2 diwaktu perang saudara 
di Spanjol. Kepahlawanan dari 
orang revolusioner Spanjol me- 
nimbulkan kekaguman Jordan 
adalah guru dalam bahasa Spanjol 
di universitet dari Montana dan 
dia masih mempunjai darah ten- 
tara jg diwarisinja dari neneknja 
jang turut berperang melawan 
suku Sioux. : 

Dia menjebelahi setjara suka- 
rela revolusioner Spanjol. Tak 
ubahnja dengan tjeritera2 lain jg 
dikarang oleh Hemingway. helat 
tjeritera adalah sederhana: pem- 
binasaan djembatan dalam keada 
an jang sangat sulit sekali. Di 
samping  kekurangan2, masing2 
tokoh2 jang ada dalam tieritera 
itu menundjukkan kebesarannja 
dalam menerima nasibnja. 

Serupa seperti kita lihat pada 
karangan? Malraux dan St: Exu- 
p€ry mereka memperlihatkan sifat 
kepahlawanan. St. Exup€ry mem- 
berikan definisi kepada sifat itu 
dalam bukunja ,.Pilote de Guer- 
re” sebagai berikut: ,,cet £tat de 
don permanent gui est sans doute 
Pachevement de Yhomme”, Disi- 
nilah Hemingway mentjapai ben- 
tuk proza jang dibajang-bajang- 
kannja waktu menulis kalimat ig 
dinukil diatas. 

Dia memberikan latar jg lebih 
dalam pada 
dan tokoh2 lain dengan memper- 
gunakan flasbacks. Akan tetapi 
pertjintaannja dengan Maria tidak 
begitu memuaskan. Apalagi di 
masa itulah Hemingway mentjari 
nilai2 untuk membenarkan per- 
buatan Jordan: usahanja gagal, sehingga karangan itu kehilangan 
arti jang dibutuhkan untuk hasil2 
kesenian. 
Akan tetapi walaupun begitu bu- 

ku itu menarik perhatian djuga, da- 
lam tjaranja melukiskan pemanda- 
ngan2, menggambarkan sifat? dari 
bermatjam-matjam tokoh, penjera- 
ngan dan pembalasap dari kedua be 
lah pihak jg dilakukan dengan ber- 
turut2. Sewaktu perang petjah, ti- 
dak kedengaran sesuatu hal tentang 
Hemingway. Pengaruhnja bertam- 
bah lama bertambah kurang. Pe- 
ngarang2 dari angkatan muda mulai 
mendjauhkan diri dari dia, Sesudah 
perang dunia kedua terbitlah 
»Across the river and into the trees” 
tjeritera tentang seorang . kolonel 
Amerika dengan Seorang gadis dari 
Venetia. 1 Buku ini tidak bermutu 
baik dan tidak ada lagi jg pertjaja 
padanja. Pada tahun 1953 terbit pu 
lalah ,,The old man and the sea” 
satu tjeritera jg sederhana jg terd'ri 
dari 25000 perkataan, satu tjerite'a 
tentang seorang penangkap ikan tv4 
jg bernama Santiago, ig selama £9 
harj tidak berhasil menangkap s:- 
ekor ikanpun. Dia bersahabat karib 
dengan seorang anak lelaki jg tidak 
mendapat idjin dari Orang  tuanja 
untuk pergi dengan Orang tua itu menangkap ikan kelaut. Dan Orang 
tua itupun pergilah sendirian. Dia 
menangkap se-ekor ikan jg besar se kali dan dia berlawan dengan ikan itu selama tiga hari tiga malam. 

Achirnja orang tua g sudah tja- 
pai itu dapat mengalahkap ikan de- 
ngan tangannja jg berdarah2. Sesu- 
dah itu dia berlajar kepantai, Akan 
tetapj ikan jg ditangkapnja itu di 
makan oleh ikan2 itu. Sin2 belaka 
ia mempertahankan miliknja. Ikan? 
hiu itu hanja meninggalkan rangka- 
nja sadja. Pada besok harinja dia 
akan pergi lagi berlajar untuk mes 
nangkap ikan besar, Ini adalah tjeri 
tera jg menggambarkan perdjuangan 
manusia.  Tjeritera dari keberanian 
manusia jg bukan2,  kemustahilan 
dari Sisiplras.  ,,The old man and 
the sea” bukanlah satu ljeritera jg 
mengandung harapan” seperti ang- 

| gapan orang2 Amerika, 
Seperti Santiago jg tua itu, jg me 

ngalami perdjuanga, ig sia2 terha-     
| pemberontakan 

Sawangan jang oleh bupati Bojolali kat” 
disediakan beaja Rp. $0.000,- ! Press, Gondol menundjuk- | Dalam hubungan ini dalam tempo orang “dapat menjaksilan 
lama lagi residen Kedu Sukar Ma” in di madjalah Look 

dap ikan2 hiu untuk menjelamat- 
kan ikannja itu, begitu pulalah H.e- 
mingway kembali bertualang. 

Pada bulan  Djanuari tahun ini 
isterinja pergi 
, mempeladjari 

Mau-Mau dari de- 
seperti dikabarkan oleh United 

Beberapa wa jg lewat 

Afrika untuk: 

»orang 
sedang penindjauan menembak se-ekor badak ig hendak 

menjerang, 
Lama Ia , 

masjarakat”. Tjeritera itu, serupa 

perbuatan2 Jordan - 
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Ne Ur Basbuti Patih Ko eta 
Lelaki Lelah djadi Hitam | MADJALAH BULANAN 

. Gan kurang? tenaga tidak bisa (4999/, Garansi tidak luntur Puspa Wanita| 
Minumlah TSI BN |. Sudah Terbit | 

Djamu Kuat: S- “) Me ON pa Si Tenguanan baru | 
sebelumnja berangkat tidur, nanti 

Contant sebulan...... Rp. 5-— 
(luar kota tambah Rp. 0,50) | 

esoknja Tuan akan berasa lebih | 

segar, kuat dan gembira. 

TITUS 
VEER JANG TIDAK DAPAT PUTUS 

BARU TERIMA COLLECTIE JANG COMPLEET : 
| Telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 10 Oktober 1954, djam 5 sore, Utk. Prija : “ TITUS AUTOMATIC DATOMETER All Steel, 

Suami, Ajah dan Saudara kami : s TITUS AUTOMATIC DATOMETER Gold Ring 

: h # TITUS DATOMETER All Steel 

1. , G wat Yien Utk. Wanita: 

      

   TITUS DE LUXE 21 Jewels All Steel Ketjil ' 
TITUS DE LUXE 21 Jewels All Steel Besar 

TITUS DE LUXE 21 Jewels All Steel , 

£
 

& Untuk lengganan baru selain teri- 
3 ma madjalah nomer 5 diberi dju 
H ga nomer 4 tjuma-tjuma. , 
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: - 4 TAS SEGALA £ ? i 

) EA : — MOHAMED SAI | DJOHRI Neon mna i 2 i 
“ TITUS DE LUXE ewels tee 

panai P 2 2 : KANE SAB DION . “ Perhiasan Bunga - - — didalam usia 39 tahun. » PITUS MODEL CRLANG 

- sn 3 i Mena men Denah 
« TITUS 14 Karaat Mas. 

Djenazahnja akan dimakamkan di pekuburan Sengon, Petjangain ( Djepara), pada Semir ini adalah pendapatan baruf ”——« “pendidikan Anak 
Sent | hari Minggu, 17 Oktober 1954. e SN Pa 1 Tue Istimewa ini semir jalah tidak g Mat Ea 1 

TA T A Nian |banas seperti lain2-nja. Tanggung Langsung: ,,SUARA MERDEKA" | 
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/erasa dingin. Smeer ini mempu-14 TSI ag Nani TAN S 7 | : SN j : : 
meeeaekemagaa | 0.1 beberapa sifat2 istimewa, an- Purwodinatan. Utara LA. | Berangkat dari rumah Kematian, Djalan Mataram 634, Semarang, djam 8 pagi, menudju Juwelier 

) | arasja sama sekali tidak berba- : MIDAFANg pekuburan tersebut melalui Kudus. IR 
3 : sasa | :aja bagi kesehatan otak, maupur an : 5 2 1. 

PER ETA 3 | ulit, dan pakai berasa dingin. 3 JANG BERDUKA TJITA, BODJONG 64 — SEMARANG — TELP. 646 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, (Ditanggung tidak ada bandingan- - SERVICE SELALU TERDJAMIN 
|. Semarang ija dalam seluruh dunia. Ni Li Br! t Ti 5 

dan agen-agen diseluruh tempat. Harga Rp 4.»0 J». Liam Gwat en : 
PAK « 9 Hi : Ban 

0. Ma an # - kn 2 .9 s : Sa aan ka bp Re Liam Tjiong Poo | LELANG BESAR-BESARAN 
Dapat beli DJAS HUDJAN Pa wa smua. Agen? - E 2 Dari barang2 jang tidak dipergunakan lagi/afgekeurd dar bekas ter- 

Matjam-matjam ukuran kleur AA 5 LA & 1 aan Ya ili pakai milik/Corps Intendans Terr. IV Djawa Tengah. 

kuning, hidjau dan  abu2 Net ABS MPA" petaruk Bea ae kta TE PARTAI BAHAN MAKANAN 
ne nu "& | adonesia. : Pada tata Ta : , 5 da: Of T 21 : 1 an Na PE : : Kes NB ep BR AL Nana 33.939.25 Kg. Keadaan 3096 

|  h Toko Obat anghai dan Toko . OA KANANG TO OA SERA Pan 2.559 33 5 25 Fo 
21 or | Joan Obat Singapore Pasar Djohar, Pen tenaga LA : An : Mer Ina agan 1.455 3 3 25 Yo 
BETENG 69 - SEMARANG |Jniversal Stores Bodjong & B mane | F se MEA KT ROA 5.531 Gg 3 3076 

"Semarang. Ja ta MEMANEN EA MANA MN RE PASI 3. Tp UMB reverse 2063 mm 250 2 M. s, Rahat " " Na " Kep bukak UU an TN ago, 
TABIB Pernjataan Terima Kasih Pa Re Aa 

. Seteran 109 — Semarang. D in Wakai wa tenlika Abs tina. 9. Princesse bone ad aoereaaa 160 2 5. 30Fo 
— |Specialist untuk WASIR (Aam- Arang Aa “fit 11 Nu t R 2 - Anggi ting IN Wonelen EA angan 4.113,6 3 5 300 

Menghitamkan Rambut Putih. | beien), ASTHMA, KEPUTIHAN ginja kepada: para dorter/ djururawa MAA akit Umum Takan Verma ea Aka 875 35 Ko 
Bukan Haarverf (Tjet Rambut) | IMPOTENTIE dan lain-lain pe. Semarang, Bapak Inspektur Sekolah Rakjat Kepala Daerah 12. Marcaronie .....oi.i.i), PERAN z 35 99 

e Tapi hanja Pomade biasa. Gam- | njakit. : : V Semarang dan handai-taulan atas perawatan dan pemberian EA pa Una NA ATA WA 05, kg 3096 
pang dipakai.-Dapat beli dimana2, | Djam bitjara : 9—12 pagi penghormatan jang terachir serta pemberian bantuan baik Tebe AAN TENAIT Keane naa 3.083 1 53 70 J6 

. x-— | 1 Ip Oei 18010... berupa moreel maupun materieel berhubung dengan wafatnja IS. BI KU pn sereseeeneesanatanaaaan 1.506 » » 35 Fo 
en isteri kami pada tg. 10 Oktober 1954 Ta Jua i n MA eta en ah Laka 1.030 R3 is 3070 

f Ie AN Ae "IA RA AN AAA 420 5 33 4070 
Ns i k ag : NA AIM Mana SA aa 499 5 2 4076 Bee Manan Dn na mam ma M.M. Nj. Rr. Soeparti Padmowijono Pe Un Panu tan Tag 

& 5 ee ajaran Nasional Indonesia Na 20. Aardappelen gedroogd ......... 1.052 5 aa 407e 
p E L N I” Guru S.R.L. S.G.B. I Negeri Demak 21. Groenten gedroogd ............ 6.893 2 di 3076 

al ta ) jg dimakamkan pada tg. 11 Oktober '54 di Bergota Semarang. 2 Ak Sa Tea Sea aa » 3 3 
, Ditunggu kedatangan : : Mudah-mudahan Tuhan jang Maha Esa melimpahkan MAL aN Pan N "PARTAI PAKAIAN 2 si An 

15 October 1954 K. M. "LAPONDA” Karunia kepada para Saudara2 atas djasa2 tsb. diatas. DN AN nasa UN Bak, 150 Bidji 
Ke Pontianak. 8 256 Stofwol' v. Sokken imei 5.150 3 

20 October 1954 K. M. “IRIAN” Jang berduka tjita: NEW Oa Wee mn Ap Lana 784 1 
Bana Ht 1... 27. Gespen -Vernikkel «ema 2.100 is 

Kena Tenun Bagan Siapi Walujo Padmowijono 232 Sohoen bera rat Ia asin 260 Pasang 
pi Na 5 Penilik Sekolah Subah Pekalongan. 2). Rubber laarzen div. maten ... 418 Sa 

22 October 1954 K. M. "PADEA Kk Saudara2 jang turut berduka tjita: 30. Schoen hout/klompen ......... 20 5 
He BN aa Ta NISN MANA Ke Palembang, Tg. Pinang 1. R. M. DRIJOSOETJIPTO — Progo IV/1 Semarang. Se Ng ea et Sen aah 938 : 

Na ar an 6 Pap MEN | 5 & Ne 2. R. D. M. TJITROWIDJOJO — Turisari Solo. 2 Schoen Holl. Knil ............ tas 795 si 
kn em mama . - 2 22 October 1954 . M. 2LARAT” : : mh: sa sopatu2 20 bands Mann an yana te 4.297 ? 9 , » 3. R. HADISOEKASNO — Blimbing 18 Semarang. 2 3 

Anggur Obat Kolesom Merk 5. TE MIN : Ia Betong/ 4. R. M. SOEDARTO — Hadapan Solo. : | 23 EN stukken Stootplaten ... 243 Bidji : 
4 v : adang. - 5, R. SOETARDI MOERMOWIDATI — iri . | 33. ymnastiek schoen groot «.... 3922. Pasang 4 

(Atawa tjap TUAN dan NJONJA) 23 October 1954 K. M. »KALIMANTAN” , : Won , Solo | 36. Kleppen V. kwartier mutsen Ha 7.000 Bidji 2 2 Ta 3 Menpan Tee Tn Ra 6.973 :5 5 
5 4 : $ $ , " - linten geplooid ........ 

Untuk orang Lelaki, Wanita Tua dan Muda. | Tanggal tersebut diatas dapat berubah. PA aa la Tn ( 
ini Anggur Kolesom merk ,,Fie Min” jg terbuat Keterangan pada: Perwakilan PELNI. — —. : 5 2. AI ENYA ANIES aan ia 3.089 . y 

: 5 Dil. Purwodinatan No. 12. : AN Seret ban 80 2 5 
dari akar2 tumbuh2-an sari anggur jang masih Tilp. 2302. PENGUMUMAN SA Baret Judjan akan 5.443 5» L 

| Ba Semarang. — : . 43. “Hemden blauw ............ sae 362 Stel H 
segar dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat- — Ng. Asuransi muatan dapat ditutup dengan perantargan kami. Pada hari REBO, tanggal 27 Oktober 1954, djam 10 pagi, akan SE BEAT Api OS 419 A 4 
obatan pendapatan paling baru, jang dapat meli- F : penjaga . —. | didjual dimuka. umum, sebuah rumah, dinding tembok, pajon gen- : . PARTAI DRUMS — DRUMS 3 

e Balkan mekbatih “dn Kesahateh" basah Ra aa MAN AN aa . 5 "| teng dengan dapurnja, kamar-mandi dan lain-lainnja, beserta # Smeer olie drum “2 Ge 400 bidji 1 
5 : : : Be sa Ne NA —- | pekarangannja, terletak didesa Gondang, ketjamatan Wonopringgo, 47. Mean Mi BN Sa 2 4 

Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 4 G jai kawedanan dan kabupaten Pekalongan, no. 54, nomor persil 8 ot Lan L 

: 4 : 13 : 5 II kelas desa D.I, luasnja 0.267 H.A., kepunjaannja H. SJAICHU, ga Pati 200... 
e pun muda jang kurang sehat, terutama bagi. 19 /Vt GUA 3 ARA H4 bertempat tinggal di Sengon no. 140 dalam kota Pekalongan, me- Penawaran untuk tiap2 Partai dengan sampul tertutup dibubuhi tan- 

orang/muda jang belum menikah, dapat mentje- | | Ia BERANAK Ff nurut keputusan Pengadilan Negeri di Pekalongan tertanggal 16 : penawaran supaja dialamatkan kepada Corps Intendans Terr. IV. 
2d 2 kr kh Djuni 1954 no. 53/1954 P.N.P. batas-batasnja: ag. Pengawasan Gedung N.I-S. kamar No. 64 Bodjong Semarang, “ 

gah rupa2 penjakit seperti: tak napsu makan, | | g nana as rumah Hadji Boesiri, selambat2nja pada tgl. 21 Oktober 1954. Keterangan selandjutnja da- 7 

zenuw lemah, muka putjat, badan kurus, sering? & : : SEN ME Antena bada aa besar, pat diminta an Sdr. Naa Ltd., atau wakilnja baik lisan 
: .- MEALAN: Dhan rei tanah S.C.S. dz maupun per tilpun pesawat 265/16. 

9 kentjing, pinggang pegal, sakit nier, mata ber- NgR IKAN MAS : bean Ou sawah Riwan. an Barang2 tersebut diatas dapat dilihat tiap2 hari kerdja dari djam 8.— 

MI kunang2, kuping berbunji, badan selatu tjapai | | 2 sa bendjualan dilakukan dengan pembajaran kontan, Me en apa TA Oa e “3 | 1 1 Jang minta lelang: K.H.A. Zabidi, Tegal. Sdr. Kepala Kantor Lelang Semarang, dar harap para penawar da- 
: kurang darah, sakit rheumatiek dan lain-lainnja. | | Jang dilelang: rumah gedung beserta pekarangannja, kepunja- pat hadlir. Sipenawar telah di anggap melihat  barang2nja. Perlu 

-. Untuk wanita jang badannja selalu kurang segar, tak suka | | 2 39 | annja H. Sjaichu, Sengon (Pekalongan). diketahui, bila diantaranja ada beberapa barang jang harganja ku- 

makan, datang bulan tidak tentu, lama tidak dapat er Pr | | Wk. Panitera Pengadilan Negeri di Pekalongan, rang pantas dapat kami tahan. Ne 

kan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut sakit, sering ke- | : S OEPRA Pp T Oo. Lands Vendu Commissionair 
Djawa Tengah pala pusing, darah kurang, badan Jemah dan sebagainja. 

PUSAT PENDJUAL : 
  

    

  

  

    

  

   

  

    

  

   

    

   

  

   
   

   

  

  

    

  

   

   

  

      

   

      

      

   

      

        
     

     

  

  

   
   

        
  

  

      

  

              
  

              

   

  

  

          
  

Toko Obat ,,F1E MIN YOK FONG” | 

GANG WARUNG No. 10 — Telp. 2183 — SEMARANG 2 INI HARI D.B. (17 th) 

Agen Djawa-Timur : N. V. TJIE MIN Songojudan No. 1 Surabaja. ORION 

Agen Djakarta : TOKO ,,GIE HOAT HO” Pasar Tjikini No.1 K | as - - 7.00 : Aa 

Agen Depok : TOKO ,,HAP HIN” Djalan Parung 2. 
Seno PAN pa 0 

2 -. 
KE 

Fa An Pn Sa en ag Gg | A Berguna sekali bagi . 1 2 sa an 
$ Na i . penghabis: CITY. CONCERN CINEMAS Dengan Dera bae 2 Mam anl | 

aa Be Pa MERE. GRAND Kendali Aaninggn nd (| MULAI BESOK SABAN PAGI djam 10.00 17) | 

5.00 - 7.00 - 9.00- (3. 17 tah) — BERBARENG 5.00 - 7.00 - 9.00 anggur kalu menge- SPECIAL Robert Taylor — Ava Gardner — Charles Laughton | 

FILM TERBESAR ata : | luarken dara sakit, EXTRA: MGMs THE BRIDE:  Guapan) ( 
JANG INDAH to masuk angin, bikin Tan NDAH FE | £ , BESOK MALAM PREMIERE 5.-7.-9.- (u. 13 th9 
Ti PA Pa | napsu makan buat P EX $ | | 

Penuh TARIAN2 Se ad ala ia , kuat 5 menam- "1 2 : : ya Tjerita seorang Y 

jang MENARIK Siontokdontera ARA bahkan ai dll. AT Ka yag f 
dan MEMIKAT sAN EMPIRE 2 maa E baik “di : : Fa MGM Ga An An wanita jang ber- SF 

HATI ! Ga BUANG aa : Kagami Ta 2 Gl djuga bo 1: ep wat # Ke A : 2 Y 

Ka “bagan VIOTOR MATURE num buat djagasegala ba an ! sn 
Mag da SE WAR BLANCHARD | | penjakit, dan pram- Bana san pendapat 
Menpigarokik ! MARI 8 , puan selagi bunting Na ka Ha AO ak U penduduk kota s 

| i Y 5 . 
mama 2 Ia— | dilarang minum ini ro preman NT 

KEBE RANIAN aa $ | anggur. 1 
Hah an Na 2 an £ $ 

” $ jang £ 5 . story for a 10y “ee” TECHNICOLOR | Mesra ! 

Menadjubkan ! Pen 2 aa 5 Menadjubkan! ' .. : 2. “JATIM PIATU") : 
Penuh SENSATIE 

G RIS BESOK MALAM PREMIERE 5.79. (u. 17 th) 
PERTEMPURAN -DJAKARTA-KOTA LI 5 

HEBAT dan ” » 2 2 : THEY FOUGHT TO THE FINISH! 
Menggemparkan 2 « te Rar and TBE WOMAN...waited..,, : 

aan Nana Da Bana ! F « 2, 8 1 : 3 2 ie 2 er Pa 

na MATINEE, satu 0g Distributors: 
| : 1 LUX | 2 Mma UIN SATA sam semau a MONAL OT ren KG DUR ayat mana aa PA « i 

Besok pagi dan | Mulai Besok pasi ada kesempatan unttik pesan Harmsen Verwey Dunlop N. V. | 
papan Pasi CJ. 10.” II tempat melingkan klas I untuk ,,G RA ND” pa- 5 Haa : Kilauan KURA tak ad i ' pen Pn da pagi djam 11 -- 12. (Tidak terima dgn. telepon) Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA | a bandingnja. 

BA INI MALAM dan BESOK MALAM “ (u. 13 tah.) aga Kan | Tg TA El al as 
5 LN “R.A. TITIEN SUMARNI Kampiun Bintang film 1954 5 x , : 1 2 # 

Gan 002 “dgn, A. HARRIS — MIEN SONDAKH — WILLIE, ) FEGGY SANFORD... VI WAS N How ABOUT GETTIN' MEN, LENIME )) 7 HOWS PEGGY, N SHE CANIT REMEMBER OGUE RIVER: BERBARENG A: RAMLI — dil | J/SHE Gor Sikanpep J AFRAID | NBACK TO TH” BARN 4 POWNL DOCTOR? DID | ANYTHING, KOGERS! Sina ena Lan aan 

ROYAL. Peri “ 1 BEA ASN Aa TB aren) TEA | SES | | ik Ana | PET Sah Ta 2 MPa" J : 2 Pk 1 SHE 5 1 IPEP | SHE!5 GONE TI r : . 
5.30 -7.30-9.30 sberkasa Alam | BKUNG HOME A/OAFRIEND OF ROViS/ FRIEND, | BEARF WERE GOIN' M3 AMP Va8 GNEN HER ke GEORGE MONTCOMERY | Technicolor 

WITR YOU Pam : BUTTER- ON TOUR IN A BEA P en 
- « en TJ N BALL! AN COUPLE O' WEEKSI (PWI aa 

  

“2 Dengan Tjerita jang memikat dan Gempar ! 

mn RIGHARD DENNING - MARTHA HYER 

     

  

  

     
     

- 5 

Akan datang: & Gs DUR KAN ARP MAKUPAL SG sg Pertempuran jang tjuma kenal 2 kesudahan: Menang atau Mati ! 
Film India Terbesar 0 NN Hembimeh dota pedemaian 22 Ken Na Nana Jani SNN 25 ka membunuh demi pesdamaian — Seorang kepala suku Indian jang mem- 

bunuh demi kehormatan bangsanja ! dan seorang jang membunuh untuk 
mendapatkan uang dan kekuasaan ! 

    

29 Pembela ( L 

Asmaras “2 
   

  

Ini malam penghabisan: RAY MILLAND — ARLENE DAHL 
5.00 - 7.00 - 9.00 (17 th.) 7” A MAI CA RU N" (Technicolor)   
  

Sebuah dongengan penuh sensatie— Menggemparkan! 
      

   
   

    

  

  

  

  

        
    'ROXY 5.007.009.000 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah). & spg » : " Ll Wu Hu DJAGALAN INI & BESOK MALAM 5.00-7.00-9.00 (u. 17 th.) 

KASMA BOOTY V : ce $ Lis 
OMAR ROJIK dim. .M A N U te, l As — Willie, kekasihku, siapa gadis — Saja chawatir, djangan2 — Okay, Willie. Tetapi saja  — Bagaimana dengan Peggy, Ea AN s1 JACK BRODER PRODUCTIONS damai 

Tjerita jang memikat penuh Tarian2 dan Njanjian2. tjantik itu jang dibawa pulang Roy dia itu Ta pr j nk NN as dgn. beruang Dokter. Dapatkah dia berkata, siapa £ - Li MESCOTT CHANEY 
An ea “ 3 dan engkau? — Apakah engkau tidak ketjil dan merangkul engkau. jang menjeran "kemal ja? nVER « ST “ LON 

Akan datang: : NUR HASANAH -— NANA MAJO -- MOH. MOCHTAR : TN Kasar SANfora Hwa Gani dia kembali ke baan dap berla- — Hee, lepaskan saja. ' su Dia tidak agan arah RDA LEX BANKER » Nan V ESTCO NA 
D j AJ A ME R AN A” Tjerita Malaya jang terlantar dipadang pasir dengan, ti- tih gulat . dengan beruang? Dari terkedjutnja dia mendapat sa- BATTLES Gr CE PONT 

79 Ta P Gn Menggemparkan! dak ada air. Dia adalah temannja Kita akan berkeliling “bebera- kit amnesia. ah : 
4» jl 3 i P Roy. pa minggu. ROY ROGERS — No. 18 ih BLERY ROLGER-ROY ROBERT -LAREY CHANCE KATA ko MERE 

Type Perti. SEMARANG” Iasin No, 1882/IU/A/1715 ln j :K Hikajat jang mengerikan ! Kerusuhan dan Kekedjaman ! 

    Sa Tung Ting 4 JP 4 5 4 
KN SE SEE ada 3 ai pn KAA an San Urana Pn Na BN 2 PENA S2 GERAK ORA PA an Ja AR Te eka Manu Hi


