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mutu Sera 
Keperfjajaan 

Bing NBA MUI Da Irnbar 

hkan Surat 
Kpd Mao 

Indonesia Ingin Perluas Hubungan Dgn RRT 
Dalam Segala Lapangan: Terutama Dalam 

| —.. Perekonomian 

ARNOLD  MONONUTU, Duta Besar Indonesia jang 'perta- 

aa kekuasaan penuh da n luar biasa untuk Republik Rak- 
k, hari Rebo jl. menj ampaikan surat kepertjajaannja Tiongkok, h: 

kepada Mao Tse Tung Ketua P emerintah RRT. Duta Besar Mo- 
nonutu 

  

lor pada 

— Djenderal Pemerintah 
Huang” Ke Cheng, wakil 

Nan, Direktur Urusan 
menterian Luar Negeri: 

partemen 

geri. 

Duta Besar Mononutu 
sempatan itu mengutjapkan 
ig kemudian disambut 
Ise Tung. 

Pidato Mononutu, 
Dalam pidatonja itu Mononu 

tu menerangkan sebagai berikut: 
»Paduka Jang Mulia, adalah satu 
kehormatan besar bagi saja utk. 

kepada 
PJM surat kepertjajaan dari Pre 

Pemerintah Republik 
« keangkatan 

saja sebagai Duta Besar jang per- 
kekuasaan penuh 

dan luar biasa di Republik Rakjat 

menjampaikan hari "ini 

siden dan 
Indonesia — tentang 

tama dengan 

Tiongkok. 
Hubungan jang se-rapat2nja te 

lah terdjadi diantara bangsa Indo 
nesia dan Tiongkok  ber-abad2 
lamanja dan merupakan  sendi2 
jang sehat untuk kerdja-sama ig 
tulus ichlas. Tambahan lagi dima 
sa modern ini kedua bangsa kita 
telah membebaskan diri dengan 
djalan revolusi dari massa. Sudah 
pasti, bahwa persamaan kebang- 
kitan kedua bangsa kita mendjadi 
bangsa merdeka akan merupakan 

- dasardasar jang sangat kuat untuk 
tertjapainja saling  menggerti, 
goodwill dan kerdjasama”. 

Selandjutnja — oleh Mononutu 
ditundjukkan kepada  perhubu- 
ngan kebudajaan jang ada dian- 
tara Indonesia dan Tiongkok di 
masa jang lampau. Dizaman baru 
ini perhubungan diantara kedua 
bangsa semakin kuat dan zaman 
baru ini membawa pertanggungan | 
djawab jang lebih besar kepada 
rakjat2 kita dan kepada negara? 
tetangga kita. Sedjarah telah me- 
nempatkan kedua bangsa kita dil 
hadapan tugas raksasa untuk me 
lakukan pekerdjaan? pembangu- 
nan jang memperkuat lagi tekad 
kita untuk bekerdja untuk kepen 
tingan perdamaian “dunia. 

Hal ini mendjadi 

pangan ekonomi. 
, Dalam “hubungan: ini”. Kata Mo 

kemungkinan jg 
seluas2nja untuk kerdjasama  dianta 
ra negara2 kita dalam memadjukan 

nasio- 
sehabnja 

kepertjajaan, 
sokongan PJM dan 

bantuan pembesar2 Pemerintah RR 
T, akan terlaksanalah kehendak ki- 
ta bersama untuk memperkuat tali 

nonutu terdapat 

kekajaan dan pembangunan 
nal kedua bangsa. Itulah 
mengapa saja penuh 
bahwa dengan 

persahabatan diantara kedua  hang- 
sa, teristimewa dilapangan ekonomi 
dan perdagangan. Maka tugas 

kan akan kertutat 2 

Izinkantah saja menjampaikan ke 
pada PJM salam dan do'a Presiden, 
Pemerintah dan Rakjat Republik In 
donesia untuk kesedjahteraan dan ke 
selamatan PJIM dan mudah2an rak 
jat Tiongkok akan hidup dalam per 
damaian dan kesedjahteraan.” Demi 
kian Menonutu. 

Sambutan Mao Tse Tung. 
Dalam kata sambutannja atas pi- 

dato Mononutu itu, Ketua Mao Tse 
Tung menerangkan sebagai berikut: 
Dengan senang hati saja menerima 
surat ' kepertjajaan jg disampaikan 

1 Pemerin- 
tah dan Rakjat Republik Indonesia. 
Selama .tiga tahun jg achir ini, per 
sahabatan jg kekal diantara rakjat2 
Tiongkok dan Indonesia telah men- 

hasil 
daripada perhubungan diplomatik jg 

oleh PJM dari Presiden, 

djadi lebih -erat lagi sebagai 

diadakan diantate Maha negara. 
Saja pertjaja, bahwa dengan usa- 

ha kita, maka kerdja-sama jg baik 
diantara Tiongkok dan Indonesia di 
lapangan ekonomi dan kebudajaan, 
akan mendjadi lebih rapat lagi dan 
bahwa usaha mempererat tali per- 

  baik itu ak sahabatan jg 

an perdjuangan segala | 
Dengan sepenuh hati 

njambut permulaan 
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gang djabatan 
bilik Indonesia 
an penuh dan luar biasa untuk 
Republik Rakjat Tiongkok. Saja 

Pemerintah RRT 
akan memberikan bantuan dalam 

pekerdjaan PJM untuk memper- 
kuat kerdja-sama jang baik dian- 

a. Saja ha- 
rap PJM. mendapat sukses dida- 

sendiri dan 

tara kedua negara ki 

lam pekerdjaan PJM, Demikian 
Mao Tse Tung menurut kantor 
berita Hsinhua dari Peking, : 

  

PABRIK PENNICILINE DI 
INDONESIA. 

Menurut ,,Antara” 

bekerdja sama dengan 

geri Belanda 
sebuah pabrik  penniciline 

gantung lagi pada luar negeri, 

Mr. Soedibjo, sekreta ris I Ambassade Indonesia. 
| Dari pihak RRT hadir pada upa- 

-jara itu “Lin Po Chu, Sekretaris 

Pusat RRT: 
Kepala 

Staf Umum Dewan Militer Revelu- 
“sioner Rakjat: Chang Han Fu, Men 
"teri Muda Luar Negeri: Wang Ping 

Umum Ke- 

Yu Hsin 
Ching, Kepala Buro Upatiara Peme 
rintah: Chen Chia Kang, Kepala De 

Urusan Asia Kementerian 
Luar Negeri dan Wang Cho Ju, Ke 
pala Protokol Kementerian Luar Ne 

pada ke- 
pidato 

oleh Mao 

pada upatjara itu dianta ckan oleh Izak Mahdi, Counsel- 
Kedutaan Besar Indon esia di Peking, Islam Salim n, atta- 

  

Sudarsono: 
Saja Datang Di Djepang 
Utk Tjari Dasar2 Bagi 
Tuntutan2 Ganti Ke- 

rugian Perang In- 
donesia 

KEPALA BAGIAN urusan 
Asia dan Timur Djauh dari ke- 
menterjan luar negeri, dr. Sudar- 
sono, pada hari Kemis telah tiba 

selaku ketua misi fact-finding 
Indonesia, jang selama 1 bulan 
akan mengadakan penjelidikan2 
di Djepang untuk kerugian pe- 
rang jang harus dibajarkan oleh 
Djepang kepada Indonesia. Dr. 
Sudarsono bersama-sama dengan 
rombongannja jang terdiri dari 
13 orang itu akan mengadakan 
perundingan2 pada hari Djum'at 
ini dengan para pembesar Dje- 
pang jang diserahi tugas mengu- 
rus soal pembajaran ganti keru- 
gian perang itu. 

Setibanja dilapangan terbang in- 
ternasional di Tokyo ia menerang- 

kan kepada para wartawan, bahwa 
studjuan kedatangan saja ini ialah 
untuk mengumpulkan keterangan? 
ig akan dipergunakan sebagai dasar 
bagi tuntutan dari negara kita ten- 
tang djumlah seluruhnja jg harus di 
bajarkan oleh Djepang sebagai gan- 
ti kerugian perang kepada - Indone- 
sia. Kita bermaksud untuk mengada 
kan kundjungan kepada perindustri- 

an2 disemua daerah di Djepang se- 
lama kira2 1 bulan. 

  

| 

' dengan Indonesia 

   

    

   
   

   

            

  NN Aa 

Miss Dunia 
« 

  
ikan, baru-baru ini telah 

' tertjantik 
| “ 
“selamat dari muss Egypt, 

perlombaan aju tersebut, 

DALAM KOMENTARNJA 
|di Tweede Kamer mengenai soal 

ri Mr. Sunario atas pertanjaan pers menjatakan, bahwa memang 
benar kita menghadapi suatu kenjataan, bhw Belanda melihat soal . 
Irian Barat dari sudut jg sudah kita 
Irian Barat sebagai tanah djadjah annja. Kalau Belanda terus tetap 
akan bersikap demikian, maka kita harus bersikap lain jaitu ber- 
usaha mengembalikan Irian Barat kedalam  wilajah Indonesia ti- 
dak dengan perundingan oleh karena Belanda sendiri sudah tidak 
mau berunding mengenai soal Irian Barat itu. n ! 

Seperti diketahui dalam  Tweede 
Kamer PM Drees berkata a.l. bahwa 
untuk memulai kembali perundingan 

nja.   Ia selandjutnja menjatakan hara- 
pannja akan dapat mentjapai perse 
tudjuan dengan Djepang tentang | 
pengangkatan kapal2 jg telah teng- | 
gelam di perairan Indonesia selama | 
kundjungannja di Djepang itu seba- | 

gai bagian dari pembajaran ganti ke | 
rugian itu. (Pia). 

    
dorongan pula 

untuk memadjukan perhubungan ki 
ta “disegala tapangan, terutama di la 

saja 
dari sekarang sudah dapat dikata- 

. itu akan membe- 
ri sumbangan bagi perdamaian di 
Asia dan didunia jg mendjadi tudju 

   

  

dari Am- 
sterdam, pada waktu ini pengu- 
saha pabrik kina di Bandung se- 
dang mempertimbangkan . untuk 

Neder- 
landse Gistenspiritusfabriek dine- 

untuk mendirikan 
di 

Bandung. Dengan adanja pabrik 
tersebut, maka dalam soal penni- 
ciline Indonesia tidak akan ter- 

PRESIDEN EISENHOWER 

Amerika Serikat tidak mendapat 

Dgn Bentuk Ba- 
? rang Modal? 
Tjara Djepang Memba- 
jar Sebagian Ganti Ke- 

rugian Perang Kpd. 
Negara2 Asia 
Tenggara 

DIJEPANG KINI sedang mem. 
pertimbangkan untuk membajar 
sebagian dari pengganti kerugian 
perang kepada negara2 Asia 
Tenggara dalam bentuk barang2 
modal, demikianlah diumumkan 
hari Kamis di Tokyo. Kiyohide 
'Okano, menteri perdagangan in- 
ternasional dan perindustrian, 
mengatakan kepada sebuah pani- 
tya dari Madjelis Tinggi, bahwa 
Djepang harus memetjahkan ma 
salah pengganti kerugian perang, 
djika Djepang ingin memperbe- 
sar exportnja ke Asia Tenggara. 

Diterangkannja, bahwa Filipina, 
Birma dan Indonesia menuntut pem 
bajaran pengganti kerugian perang, 
baik dalam bentuk uang maupun ba 
rang2 modal, 
Okano mengatakan bahwa peme- 

rintah Djepang. akan membuat ,.taf 
siran jg lebih luas” dari pada luas- 
nja pengganti kerugian dalam ben- 
tuk djasa2 jg ditetapkan dalam per- 
djandjian perdamaian San Fran- 
cisco. 

Kepada panitya tadi dikatakannja, 
bahwa pembajaran dengan barang2 
modal ini, biarpun andaikata di la 
kukan dalam djumlah2 jg besar, ti- 

Idak akan mempengaruhi perindus- 
trian Djepang, apabila dilakukan da 
lam djangka waktu jg pandjang. 

(Antara). 

  

Amerika Akan 
Ambil Balasan 
Terhadap Tjara2 Jg Mem- 
burukkan Politik-nja Di 

Luar Negeri 
PRESIDEN EISENHOWER 

hari Rebo mengumumkan, bah- 
wa Amerika Serikat telah me- 
'injempurnakan — rentjana — untuk 
membongkar dan mengadakan tin 
dakan2 pembalasan terhadap usa 
ha-usaha untuk memburukkan 
politik Amerika diluar negeri, 
Rentjana ini akan dilaksanakan 
oleh United States Information 
Agency (USIA) jang akan terdiri 
dari Voice of America djawatan2 
penerangan Amerika jang resmi, 
dan perpustakaan2 Amerika di   

pemerintah Indonesia dalam soal pe 
ngembalian Irian Barat itu, Menteri 
Sunario hanja mendjawab: .,Pemerin 
tah mengadakan persiapan? didalam 
negeri dan itu adalah soal intern.” 

Mendjawab pertanjaan lain, diterang 
kan, bahwa ia setudju pemerintah 

SA 5 Indonesia mengatur pemerintahan di ig 

Kisenhower Sedia Hadliri 
| Konperensi 4—Besar 

Sjaratnja: Harus Dgn Dasar Saling Mempertjajai 
Dan Memadjukan Usaha2 Memelihara 

Perdamaian Dunia 
telah menerangkan kepada para 

wartawan, bahwa ia bersedia untuk menghadiri konperensi Empat 
Besar meskipun banjaknja pekerdjaan2 jang harus dihadapi seba 
gai presiden Amerika Serikat, asal sadja konperensi itu diadakan 
atas dasar saling mempertjajai dan akan memadjukan usaha2 me- 
melihara perdamaian dunia. Diterangkan sebaliknja, bahwa kon- 
perensi demikian itu tidak akan membawa sesuatu hasil, djikalau 

kejakinan, bahwa konperensi itu 
sedjalan dengan maksud2 jang sungguh2. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa pa 
da dewasa ini tidak ada rentjana ten 
tang akan diadakannja pertemuan 
jantara dia dengan “perdana menteri 
Sir Winston Churchill dari Inggris. 
Pula dinjatakan, 
sesuatu rentjana bahwa Amerika Se 
rikat akan mengurangi djumlah pa- 
sukan2nja. Pernjataan ini di kemu- 
kakan sebagai djawaban atas perta- 
njaan mengenai akibat2 digunakan- 
nja sendjata2 baru dalam pasukan? 
Amerika jg ada diluar negeri. Per- 
njataan presiden Eisenhower menge 
nai konperensi Empat Besar itu di 
kemukakan karena adanja pertanja- 
an2 mengenai pernjataan2 ig telah 
diutjapkan pada hari Selasa jg lalu 
oleh wakil Sovjet dalam PBB An- 
drei Vishinsky mengenai kemungki 
nan diadakannja konperensi Empat 
Besar tingkat tinggi. 

Eisenhower menambahkan, bah 
wa Amerika Serikat telah menjak 
sikan banjak konperensi2 jang ha 
nja digunakan sebagai propagan 
da oleh pemimpin2 Sovjet. Dite 

ia sebagai presiden tidak dapat 
berbitjara dengan setjara seram 
pangan fentang akan diadakan- 
nja pertemuan antara kepala2 ne 
gara, kayena presiden Amerika 
Serikat disampingnja djuga men 
djabat kepala negara, ketua partai 
politik, dan pemimpin suatu peme 
rintahan, dan harus mempertim 
bangkan segala djabatannja ini se 
belum mengambil keputusan jang 
paling penting. 

Eisenhower menegaskan adanja 
persahabatan jang kekal dan se- 
djak lama antara dia dengan per 
dana menteri Churchill, dan hor 
matnja serta kekagumannja terha 
dapnja. Dikatakan, bahwa ia se 
lalu berhubungan dengan Chur- 
ch'!l dengan perantaraan kores- 
pondensi, pertukaran nota2, atau 
dengan pengantar2. 

Dikatakan, bahwa  kedua?nja 
ingin mendapat kesempatan un- 
tuk mengadakan  pembitjaraan2 
setjara informil, meskipun perte 
muan demikian itu belum pernah 
direntjanakan (AFP—UP) 
  

77 negara. Hingga bulan Agus- 
tus nsaha2 ini dilaksanakan sen- 
diri oleh State Department, 

Sedjak itu, badan Ini mendjadi 
otonom, akan tetapi tetap mene- 
rima petundjuk2 dari State  De- 
partment dan melaporkan hasil2- 
nja kepada presiden Eisenhower 
dengan perantaraan dewan kea- 
manan nasional Amerika. Djawa- 
tan itu mempunjai kewadjiban un 
tuk mentjegah bahaja2 propagan- 
da dan untuk mengemukakan se- 
tjara objecif dan tidak berpihak 
tudjuan2 darnai Amerika Serikat   kepada dunia, (AFP-Pia)   

bahwa tidak adaj 

rangkan oleh Eisenhower, bahwa 

  
  

Nona Denise Perrier dari Perantjis (tengah) jang sebagaimana dikabar- 
dipilih mendjadi ,/Miss World” atau orang jang 

seluruh dunia, tampak disini sedang menerima tjiuman utjapan 
K K ba Marina Papaelia (kiri) 

dengan pesawat terbang di Tokio ' Alexandra Lauikou, jang muntjul sebagai djuara ketiga dan kedua dalam 
Dalam perebutan ketjantikan jang diadakan 

di London ini, ikut 14 orang wakil2 dari 14 negara lainnja. | 

FP 8. 

Tidak LagiDgn Perundingan 
Indonesia Akan Kembalikan .Irian-Barat Dgn 
Tjara Lain: Keterangan Sunario: Bagaimana 

Tjaranja Tidak Didjelaskan..... 

dan miss Greece, 

mengenai keterangan P.M. Drees 
Irian Barat, Menteri Luar Nege- : 

kenal, jaitu menganggap 

8. 

    
   

»- DIANTARA  ORANG2 . itu 
lada 6 orang (termasuk Sajid Ali) 
'jang tidak diperbolehkan tinggal 
“didalam daerah Atjeh, oleh kare 
na masih dipandang ' berbahaja 
dari masjarakat PUSA. Keenam 

s orang tersebut pergi ke Jogja dan 
| dapat rawatan: dari Kementerian 
| Dalam Negeri. — Pengangkatan 
Tengku Moh. Daud Beureueh se 
bagai Gubernur itu nampaknja 
-— chusus di Kotaradja — dite- 

.rima dengan dingin oleh masjara- 
ikat. Dua atau tiga hari sesudah 
| pengangkatan itu atas undangan 
! Hadji Zainuddin (sekretaris  Ga- 
bungan Saudagar indonesia Atjeh 
atau Gasida) diadakan rapat utk 
membentuk panitia sambutan pe 
ngangkatan Gubernur Tengku 
Moh. Daud Beureueh itu, tapi 
rapat tidak dapat berlangsung ka 
rena kekurangan minat - dari 
pihak rakjat. 

Sementara itu keadaan di Atjeh 
kian hari kian bertambah tegang. 

Dengan terbentuknja propinsi 
Atjeh, maka orang2 PUSA sege- 
ra mengadakan persiapan untuk 
memilih Dewan Perwakilan Rak- 
jat Daerah dan Dewan Pemerin- 
tah Daerah. Segala pelosok pro- 
pinsi didatangi oleh pemimpin2- 
nja jang berkumpul di Kutaradja, 
hingga pada waktu pemilihan su 
dah dapat diduga oleh umum sia- 
pa orang2 jang akan duduk seba- 
gai anggota didalam DPRD itu. 
Diantara anggota2 itu ada bebe- 
tapa orang termasuk ,,staf Daud 
Beureueh”. 

Pembentukan 
tidak sjah. : 

Baru beberapa hari DPD propinsi 
memulai pekerdjaannja, . maka da- 

propinsi   Irian Barat dengan djalan mendjadi 

Menteri Sunario  menundjukkan! 
Ditanjakan sampai dimana usaha |akan undang-undang pemilihan umum 

ig menetapkan, bahwa Irian Barat 
adalah djuga termasuk daerah pemi 
lihan. ! 

Pengembalian — orang2 
Ambon adalah soal p 

tis. 3 
Tentang masalah orang2 Ambon 

dewasa ini ada dinegeri Belanda, 
Menteri Sunario katakan, bahwa 
oleh pemerintah kini sedang” diseli- 
diki kemungkinan orang2 itu dikem 
balikan ke Indonesia. Dalam pada 
itu Menteri Sunario menerangkan 
djuga, bahwa sebagai orang Indone 

sia, pada satu waktu mereka itu 
akan kembali djuga ke Indonesia: 
Oleh sebab itu soal pengembalian 
orang2 Ambon itu adalah bukan 
soal jg prinsipieel akan tetapi soal 
praktis, jaitu dengan tjara bagaima 
na dapat memudahkan mereka kem 
bali ke Indonesia. (Aneta). 

Menteri L.N. tentang soal 
timah dan karet. 

Berhubung dengan berita dari 

Washington, bahwa pemerintah Ame 
rika Serikat menolak untuk membe 
li timah Indonesia selama  tahun- 
kontrak jg dimulai bulan Maret jig 
akan datang, menteri luar. negeri 
mr. Sunario menerangkan, bahwa 
Indonesia mengharapkan sikap ig te 
gas dari Amerika. Mr. Sunario meng 
harapkan, bahwa Amerika akan me 

kan Irian Barat suatu daerah Oto- jam Negeri ye: rnggjalakan, 
| 'noom dan tidak memandang apakah 

mengenai status akan diwudjudkan satu propinsi atau 
Irtan Barat adalah tidak ada guna-| pun residensi. Dalam hubungan 'ini 

tanglah kawat dari Kementerian Da 
bahwa 

ketetapan Wakil Perdana Menteri 
tsb diatas sedang ditindjau kembali 
oleh Pemerintah Pusat. 

Kabar itu menggelisahkan 
PUSA di Kutaradja. 

Sikap Pemerintah Pusat terhadap 

orang 

pembentukan propinsi Atjeh itu ti- 
daklah hanja berdasarkan  pertim- 
bangan juridis-formil belaka, akan 
tetapi berisi tindakan jg menjalahi 
undang2 jg membagi pulau Sumate- 
ra mendjadi hanja 3 propinsi. 

Pembentukan propinsi Atjeh dida 
sarkan atas Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang2. |. 
-. “Didalam-ketetapan Presiden di. se 
butkan antara lain bahwa Wakil Per 
dana Menteri untuk dapat mengam 

bil tindakan hukum harus sepakat 
dengan Dewan Penasehat jg pada 
waktu itu berhubung dengan keada- 
an, belum dapat dibentuk. 
Maka dari itu tindakan jg me- 

njimpang dari ketetapan Presiden 
tsb dapat dipandang tidak sjah. 
Bagaimana djuga halnja, peristiwa 

itu menjebabkan suasana dikala- 
ngan PUSA mendjadi hangat, jg ba 
ru dapat diredakan setelah ada susu 
lan kawat dari Kementerian Da- 
lam Negeri bahwa propinsi Atjeh 
»,de facto” boleh berdjalan terus. 

Dari sedjak pembentukan propin 
si Atjeh pada tahun 1950 dapat di 
duga, bahwa akan timbul keruwetan 
didaerah itu sendiri. 

Menurut pandangan umum orang: 
orang jg duduk dalam Dewan Per 
wakilan dan Dewan ' Pemerintahan 
Daerah kurang representatif dan ku   nundjukkan sikap jg lebih ,,soepel” 

terhadap soal timah Indonesia 'ini, 
karena konsekwensinja bagi Indone 
sia adalah sangat besar. Mr. Suna- 
rio menundjukkan,. bahwa dalam 
soal timah dan karet ini kedudukan 
Indonesia terdesak. 

Menteri luar negeri selandjutnja 
menjatakan pengharapannja, bahwa 
sesudah wakil presiden Amerika. Ni 
xon, mengundjungi Indonesia, peme 
rintah Amerika Serikat akan lebih 
memahami dan mengerti akan soal2 
ig dihadapi oleh Indonesia itu, ter- 
utama dalam hal karet dan timah. 

(Pia). 

rang tjakap, sedang sikap jg berat 
sebelah dalam setiap tindakan peme 
rintahannja menimbulkan rasa tidak 
puas dikalangan masjarakat seluruh 
nja. Misalnja kepala2  djawatan jg 
berpendidikan dan ahli mendjauh- 

.kan diri dari seksi2 DPD berhubung 
dengan pengalaman? jg pahit apa- 
bila mereka “berhadapan dengan 
DPD. Selain anggota DPD itu tidak 
faham dalam seluk-beluk  pemerin- 
tahan, mereka terlalu ikut tjampur 
dalam urusan technis jg membi. 
ngungkan dan menghambat - djalan- 

'nja pekerdjaan. ' Hubungan dengan 
Pusat waktu itu belum begitu Tan- 

! 

  

  

PARLEMEN PERANTIJIS 
wartakan telah mengachiri perde 
tjina, dengan suatu kemenangan 
seph Laniel. Kalangan2 jang me 
wa parlemen Perantjis telah me 
lekas2nja perdamaian dipulihkan 
pai atas sjarat2 jang terhormat, 

crat dengan Amerika Serikat dan 
nja”, 

Pemerintah  Perantjis. sekarang su 
dah memperoleh persetudjiuan dari 
parlemen (330 suara lawan 250) 

untuk 
1. Memperbesar tentara Vietnam 

Bao Dai, supaja pasukan2 ini dapat 
menggantikan pasukan2 Perantjis. 

2. Mengadakan perundingan per- 
damaian dengan Vietnam Ho Chi 
Minh, “dengan sjarat2 'jg terhormat, 
bagi Perantjis. 

3. Mendesak kepada sekutu2 Pe- 
rantjis diblok “Atlantik, — ini her- 

arti Amerika Serikat — supaja men 
tjurahkan pengorbanan lebih besar 
lagi dalam perang Indochina, suatu   hal ig di Perantjis dianggap sebagai 

Ikepentingan umum  negara2 Barat: 
Perdebatan dalam parlemen ini ti 

lak merobah politik Perantjis, teta 
pi memungkinkan revolusi ig lebih 
bebas dari pada politik Perantfjis, 

' dimasa Had. 

Konperensi politik Korea 
besar pengaruhiija. 

Usaha Perantjis untuk mentja- 
pai titik, dimana ada kemungki- 
nan untuk memperoleh perdamai 

- 
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negara2 bagian Indotjina, dan memelihara 
dalam Uni Perantjis, serta memelihara sikap saling mengerti jang 

kari Rabu sebagaimana telah di- 
batannja mengenai masalah Indo- 
besar bagi Perdana Menteri Jo- 

mperhatikannja mengatakan, bah 
njatakan keinginannja supaja se- 
di Indotjina ,.dan ini bisa tertja- 
jang mendjamin ,,kemerdekaan” 

keanggotaan mereka 

negara2 Atlantik pada umium- 
“ 

rundingan, tak boleh 'disangsikan 
lagi akan. tergantung dari pada 
apa jang akan terdjadi dalam kon 
perensi politik tentang Korea. 
Menteri luar negeri Bidault telah 
mengatakan, bahwa — apabila 
perundingan2 tentang Korea ini 
memberi harapan — maka Pe- 
rantjis ,,akan berusaha keras  su- 
paja perundingan ini dalam se- 
suatu bentuk diperluas hingga 
meliputi soal Indotjina. 

Akan kritik lagi, kalau 
djawab Vietnam Bao tidak 
memuaskan. 

Keadaan sekitar masalah Indo- 
tjina ini djika dipandang dari su- 
dut politik mungkin bisa mendja- 
di kritik lagi, apabila djawaban 
Vietnam terhadap nota Perantjis 
mengenai maksud2 Vietnam ter- 
hadap Uni Perantjis itu dianggap 
tidak memuaskan. Bao Dai mung 

djawab nota tadi. 
Demikianlah tulis wartawan 

»Reuter” Harold King. (Antara) 
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Adalah Soal Nasional 
Menjingkap Pertentangan Kaum Ulee-balang Dan PUSA 

Keterangan Pemerentah Tentang Peristiwa Atjeh 
(Sambungan kemaren) 

PerantjisInginIndo-Chi- 
na Selekasnja Damai 

Tapi Harus Tetap Tinggal Dalam 
Uni Perantji | 

an di Indotjina dengan djalan pe- | 

kin baru 2 minggu lagi akan men” 

jg menggambarkan 

  

tjar, suatu keadaan jg menambah 
keruwetan didaerah. 

Korupsi. 
Ditambah pula tindakan2 jg ditu- 

djukan kepada korupsi lambat-laun 
diketahui djuga oleh umum. Pentang 
hal2 tsb dari kalangan masjarakat 

berulang2. “diadakan ' kritik — serjara 
langsung atau tidak langsung di da- 
lam pers, banjak pula ig disalurkan 

setjara resmi kepada badan2 peme- 
rintahan di Djakarta. Meskipun de- 
mikian Daud Beureueh cs. nampak- 
nja tidak memperhatikan kritik tsb, 
tetapi dikalangannja sendiri ia meng 
gembar-gemborkan seakan2  keada- 
an semuanja adalah beres. Suasana 
berobah dengan  adanja tulisan di 

surat2 kabar ig dengan  serjara te- 
rang2an membela kepentingan ke- 
luarga uleebalang dengan memberi: 
takan dimuka umum tentang ketju- 

rangan2 jg dilakukan oleh orang2 
PUSA terhadap  harta-benda ulee- 
balang. 

Hal itu menimbulkan "perang pe- 
na jg sengit disurat2 kabar diluar 
maupun didalam daerah Atjeh. 
Nampak “benar di Atjeh mulai 

timbul ketegangan baru jg ternjata 

pula dari kampanje pembalasan dari 
fihak PUSA dengan mengadakan ra 
'pat2 dipelosok? daerah untuk seka- 
li lagi memburuk-burukkan perbua- 
tan ulee-balang dimasa jg lampau. 

Sedjalan dengan tulisan? di su- 
rat2 kabar. tadi masalah propinsi 
Atjeh dipersoalkan lagi jaitu oleh 
Pusat sendiri berhubung dengan 
pembentukan 10 propinsi untuk selu 
ruh Indonesia, dan oleh kalangan 
diluar pemerintahan dengan tulisan? 

ketidak puasan 

rakjat Atjeh terhadap penguasa? 
PUSA. 

Sikap Daud Beureueh ma- 
kin njata. 

Kampanje. PUSA terhadap ge 
rakan ulee-balang dan terhadap 
rentjana penghapusan propinsi 
Atjeh nampak benar tidak dapat 
sambutan baik dari chalajak ra- 
mai. Diwaktu itulah orang2 PU 
SA mulai merasa terdesak dalam 
kedudukannja, hingga  dirasanja 
perlu untuk menjusun kembali ke 
kuatannja. Setelah bermusjawarat 
dengan pemuka2 PUSA didaerah2 
kabupaten ditentukan pendirian 
mereka terhadap masalah  tsb., 
pendirian mana dinjatakan pada 
pertemuan2 mereka dengan pem 
besar? dari Pemerintah Pusat dan 
anggota? DPR-jang- berangsur? 
d'achir tahun 1950 mengundjungi 
Ateh. 

Pada waktu itulah d'madjukan 
lagi tuntutan2 untuk membentuk 
propinsi Atjeh otonom tersendiri. 

Dari 200 orang jang mengada- 
kan aksi tsb. dan mengaku diri 
wakil2 rakjat seluruh Atjeh. ham 
pir semuanja orang? PUSA bela 
ka. 
-Dalam suatu rapat lain Kepala 

Kantor Pos Kutaradia berasal da 
ri Atieh, dengan terus terang me 
niatakan dihadapan rakjat. bah- 
wa semendiak berdirinja propin 
si Atieh urusan pemerintahan 
mend'adi ,.morat-marit”. 

Dalam beberapa rapat jang 
djuga dihadiri oleh Tengku Daud 
Beureueh, beberapa kali Daud 
Beurecueh mengeluarkan utjapan 
jang mengedjek2 orang Indonesia 
jang datang dari lain daerah dan 
djuga melihatkan sikap jang ti- 
dak pantas terhadap Kepala Ne- 
gara dan R.I. Pernah djuga Daud 
Beureueh mengutjapkan dimuka 
chalajak ramai, bahwa ..apabila 
tuntutan Atjeh tidak dipenuhi, 
kita akan pergi kegunung2 untuk 
membangun negara dengan tjara 
kita sendiri”, dan utjapan itu di- 
ikuti oleh Bupati Atjeh Besar Zai- 
ni Bakri, jang sekarang masih 
menghilang, dengan perkataan2 : 
“Besok djam 7 propinsi dihapus- 
kan, djam 7.15 kita semua pega- 
wai negeri di Atjieh meletakkan 
djabatannja”. 

PUSA terus susun ke- 
kuatan. 

Suasana politik makin hari ma- 
kin mendjadi panas dan PUSA 
tidak henti2nja menjusun kemba- 
li kekuatannja. Keadaan agak 
kritik oleh karena selain pamong- 
pradja, ketentaraan dan kepoli- 
sian masih dikuasai oleh orang2 
PUSA. 

Kampanje PUSA untuk mem- 
pertahankan "propinsi Atjeh men- 
dapat bentuk jang tertentu dgn 
diadakannja ' kongres PUSA di 
Kutaradja, pada tg. 23 sampai 27 
Desember 1950. Kongres itu di- 
beajai dengan uang jang dipu- 
ngut. dengan mengedarkan daftar 
derma kepada saudagar2, sedang 
dari kas propinsi Atjeh dikeluar- 
kan Rp. 10.000 untuk kepenti- 
ngan kongres tersebut. 
“Sebelum kongres dimulai suasa 

na Kutaradja sudah  mendjadi 
panas karena kabar, bahwa PU- 
SA akan mengadakan pemberon- 
takan. 

Suasana bertambah ribut, oleh 
karena - dikalangan  ketentaraan 
nampak kesibukan disebabkan 
pemindahan2 kesatuan? tentara 
keluar daerah (Tapanuli, Ambon 
dan sebagainja), jang digantikan 
dengan kesatuan2 dari lain dae- 
rah. Kongres pada malam 23 
Desember 1950 dimulai dengan 
resepsi jang berdjalan agak te- 
nang. Kira? djam 11 malam sua- 
sana digontjangkan karena tersi- 
arnja kabar, bahwa pada djam 
itu barisan tank badja sudah ma- 
suk di Kutaradja. 

Apa jang kemudian dibitjara- 
kan didalam rapat tertutup tidak 
lah dapat diketahui: jang njata 
ialah. bahwa kongres PUSA ber- 
achir dengan tiada kedjadian sua 
tu apa, selain dari peresmian ke- 
putusan — akan mempertahankan 
propinsi Atjeh, Pada permulaan 

  

tahun 1951 dibentuklah propinsi 
Sumatera Utara terdiri dari Atjeh, 
Tapanuli dan Sumatera Timur, 
dengan Gubernurnja berkedudu- 
kan di Medan. Semendjak itu ber 
djalan tindakan2 Pemerintah Pu 
sat jang oleh Tengku Daud Beu- 
reueh cs. dianggap tidak bidjak- 
sana. Walaupun setjara resmi be- 
lum dikabarkan tentang pembe- 
berhentian Daud Beureueh seba- 
gai Gubernur Atjeh dan tentang 
perobahan daerah Atjeh dari pro- 
pinsi mendjadi bagian propinsi 
Sumatera Utara, namun dari Me- 
dan berangsur? dikirim surat2 jg 
dialamatkan kepada  Residen- 
Koordinator Atjeh, jang baru di- 
adakan. 

Atas perintah. ' gubernur Daud 
Beureueh semua surat-surat dari Me 
dan tidak dibuka, tetapi semuanja 
dikembalikan ke Medan. 
Tengku Daud  Beureueh dan ka- 

wan-kawannja baru meninggalkan 
djabatannja, sesudah ada ketetapan 
resmi bahwa Saudara  Danoebroto 

didjadikan Residen-Koordinator di 
Atjeh. Pada ketiga Gubernur Abdul 

Hakim menindjau ke Atjeh, sambu 
tan Pamong Pradja di Kutaradja 

nampaknja dingin. Didalam pertemu 
an dengan Residen Danoebroto di 
njatakan, bahwa di Atjeh perlu se- 

kali diadakan pembangunan, chusus 
nja dilapangan pengairan sawah-sa- 
wah. Rentjana pembangunan irigasi 

diarahkan kepada memperbaiki pe- 
kerdjaan besar pembagian air dari 
masa sebelum perang jg sudah ru- 
sak, dan akan memakan biaja ber- 
djuta-djuta rupiah. 

Untuk mempertjepat  pekerdjaan 
maka didapat persetudjuan dari Gu 
bernur, bahwa sisa kas Propinsi 
Atjeh sebesar Rp- 600.000.—. akan 
dipergunakan untuk memperbaiki ba 
ngunan-bangunan jg ketjil: rentjana 

itu akan dilakukan oleh Kepala Pe- 
kerdjaan Umum daerah dan Djawa 
tan Pertanian dibawah pimpinan Re 

siden-Koordinator sendiri. 

Daud Beureueh dipindah 
ke Djakarta. 

Kemudian Gubernur Daud Beu- 
reueh dipindahkan ke. Djakarta un- 

tuk diperbantukan pada Kementeri- 
an Dalam Negeri, akan tetapi tidak 
pernah datang. Daud Beureueh lalu 
mninta berhenti djadi Gubernur, jang 

diluluskan oleh: Pemerintah . Pusat, 
hingga semendjak itu ia tidak mene 
rima gadji lagi. Dalam beberapa bu 
lan “pertama T9SP Suasana “di Atjeh 
nampak tenteram, tetapi dalam. per- 
tengahan tahan 1951 sudah - ada tan 
da-tanda, bahwa PUSA bergolak lu 

gi. Ada usul supaja Residen Daud 
Sjah ditempatkan kembali ke Atjeh 

untuk mengganti Danoebroto  seba- 

gai Residen Koordinator. 
Disamping itu ada ' suara-suara, 

bahwa sedang diadakan aksi “untuk 

menjabotir segala rentjana pemerin- 
tahan, untuk mendjelek-djelekan kea 
daan pemerintah di Atjeh semendjak 

digabungkan dalam propinsi Suma- 
tera-Utara, dan “untuk mendjauhkan 
rakjat dari Tentara baru.” Kegiatan 

dikalangan PUSA. itu nampaknja se 
bagai suatu reaksi terhadap gerakan 
keluarga uleebalang jg dipimpin da 

ri luar daerah. 

Harapan kaum uleebalang 
timbul. 

Semendjak dihapuskan . propinsi 
Atjeh kembalilah dikalangan 
balang harapan, bahwa urusan har- 
ta-benda, jg selama itu ada ditangan 
Madijelis Penimbang, akan dapat di 
bereskan selaras dengan “kepenti: 
ngan mereka. Banjak tuntutan? baik 
setjara lisan maupun setjara tertulis 
disampaikan kepada — Residen-Koor- 
dinator, tetapi tidak dapat dilajani 

setjara memuaskan selama Madjelis 
Penimbang bentuknja tidak diperba 
harui. Gerakan golongan uleebalang 
makin djelas dengan setelah di diri 
kannja Badan Keinsjafan  Rakjat 
(BKR) dibawah pimpinan Teuku 
Moh. Ali Lamlagang di Kutaradja 

jg bertjabang ke Atjeh-Pidis. 
Dalam resolusinja jg disampaikan 

kepada Pemerintah antara lain di 

tuntut: 

ulee- 

1) supaja Madjelis Penimbang di : 

ganti dengan, Badan Jain jg netraal. 
2) Pamorg Pradja supaja diganti 

dengan jg lain, sebab berpihak ke- 
pada PUSA dan tidak tjakap, demi 
kian pula pegawai2 kehakiman dan 
kepolisian, 

3) supaja dilaksanakan pemilihan 
umum. 

Dengan adanja resolusi BKR itu 
keadaan politik di Atjeh  mendjadi 
genting kembali. 
Dimana-mana PUSA adakan ra- 

pat: antara lain Moetiara,  Pemim- 
pin Umum harian ..Tegas”, jg telah 
kembali dari melawat keseluruh In 
donesia, mendjelek-djelekkan keada- 
an diluar daerah Atjeh. 
Ketegangan “antara PUSA dan 

BKR ternjata dalam suati pawai di 
hadapan Kepala Negara pada tgl. 
30 Djuli 1951 waktu mana nampak 
banjak poster2, “antaranja sebagai 
berikut: 

a) Dari pihak PUSA: 
1. Kami tjinta kepada Presiden, 

tapi lebih tjinta kepada agama. 
2. Atjeh djangan dianak tirikan. 

3. Atjeh kekurangan guru. 4 Dja- 
ngan berdjandji, kalau tidak di te- 
pati. 

b) Dari pihak B.K.R. 
1. Djangan rakjat sadja jg di hu- 

kum, tetapi djuga pentjatut harta 
rakjat dan Negara, 2. Pentjuri ajam 
masuk bui, pentjuri besar tetap du 
duk diatas kursi. 3. Tengku Moh, 
Daud Beureueh penghisap darah 
rakjat (poster ini dibeslah oleh Po- 
lisi). 

Orang2 dari Madjelis Pe- 
nimbang tersangkut da- 
lam perampasan. 

Masalah jang mendjadi pokok 
penting bagi keributan di Atjeh 
dan jang mendjadi salah satu fak 
tor dari pemberontakan sekarang 
ini ialah Madjelis Penimbang. Se 
betulnja dari pihak uleebalang su 
dah tama ada sikap jang murah, 

  
, dengan persoalan2 

  

artinja mereka tidak lagi meng- 
gugat2 harga jang toh sudah ti- 
dak karuan urusannja, walaupun 
mereka tahu siapa sekarang jang 
memakainja. 

Jang dituntut oleh pihak ulee- 
balang ialah hanja tanah2 sadja, 
sekedar untuk: mata penghidup- 
annja, 

Apabila Madjelis - Penimbang 'in- 
sjaf akan tanggung djawabnja, ma- 
ka sebenarnja hal itu mudah -disele- 
saikan. Tapi bukan demikian halnja. 
Oleh karena orang2 jg duduk 'da- 
lam Madjelis Penimbang itu sendiri 

djuga tersangkut dalam  perampa- 
san, maka keputusan? jg diambilnja 
tidak adil dan didalam hal2 jg su- 
lit2 mereka main  menghambat2, 
dan djika ada keputusan2nja maka 
ada pula jg tidak dipatuhi 

orang2 jg memegang 
san itu, hingga menambah keruwe- 
tan. Kegiatan PUSA nampak lagi 
dengan - djelas waktu  diadakannja 

kongres PUSA di Langsa pada awal 
tahun. 1953, sungguhpun Kongres 

itu tidak dapat sambutan baik dari 
rakjat. Seperti biasa tuntutannja' ia- 
lah pembentukan kembali propinsi 
Atjeh. 

Sedjalan dengan kongres PUSA 

itu pada bulan Mei berikutnja ber- 
langsunglah kongres Ulama di Me- 

dan, dengan Tengku Daud  Beu- 
reueh sebagai ketuanja. Salah satu 
keputusan jg diambil ialah: .,meng- 

adakan kerdjasama jg erat dengan 
instansi2 pemerintah dan organisasi2 
untuk amar ma'ruf dan nahi mung- 

kar.” 
PUSA sibuk kembali, 

Sesudah Kongres Ulama di 
Medan itu orang2 PUSA dibawah 
simpinan Daud Beureueh sendiri 
mulai sibuk kembali mengadakan 
rapat2 dipelosok2 diseluruh Atjeh, 
lahirnja merupakan  kampanje 
untuk pemilihan umum jang akan 
datang, tetapi sebenarnja dalam 
tjara mereka  berbitjara terselip 
sembojan2 lama, jakni bahwa 
Atjeh baru bisa makmur, apabila 
nemerintahannja sudah kembali 
litangan putera2 Atjeh sendiri, 
terutama para ulama. 

Lain daripada itu dipropagan- 
lakan oleh mereka bahwa peme- 
"intah Pusat di Djawa sudah ada 
ditangan orang2 jang kafir dan 
sebagainja Propaganda itu tidak 
dapat sambutan baik dari rakjat. 

Kebanjakan rakjat sudah bo- 
san- terhadap orang2 PUSA: jang 
ernjata sudah menjalahi djandji, 
seperti diputuskan dalam Kong- 
res Ulama di. Medan itu. 

Desas-desus tentang D. I. 
Dibulan Mei 1953 terdengar- 

lah desas-desus bahwa D.I. Karto 
suwirjo sudah mulai masuk di 
Atjeh, djuga desas-desus akan di 
adakannja coup di Pidie. Desas- 
desus itu dihubungkan pula de- 
ngan didirikannja dimana2 Pandu 
Islam jang  berpangkaian ' sera- 
gam sedjumlah: Lk. 4.000 'orang 
dari bekas anggota lasjkar2' dulu. 

Demikianlah garis besar menge 
nai latar belakang pemberontak- 
an Daud Beureueh, maka peme- 
rintah mengambil — kesimpulan, 
bagaimana asal-usulnja ketegang- 
an antara pihak2 di Atjeh itu, 
dan bagaimana hubungannja se- 
mua itu dengan suasana dan per 
tumbuhan2 diluar Atjeh. Menurut 
pemerintah djelaslah, bahwa se- 
mua apa jang terdjadi di Afjeh 
itu tidaklah dapat dilepaskan dari 
hubungan keadaan setempat dgn 
keadaan keseluruhan pertumbuh- 
an masjarakat 'kita dalam masa, 
peralihan ini. 

Tindakan lokalisasi. 
Mengingat kenjataan bahwa tidak 

seluruh rakjat Atjeh terfibat dalam 
peristiwa Daud Beureueh, maka usa 
ha pertama. dari Pemerintah ialah 
untuk melokalisas! pemberontakan 
Daud Beureueh cs. itu. Dilihat dari 
sudut militer strategis dengan meng 

hubungkan peristiwa Daud Beureueh 
lainnja di Indo- 

nesia, maka tekanan penjelesaian pe 
ristiwa tsb harus diletakkan . perta- 
ma2 kepada pemadaman pemberon 
takan itu dan selandjutnja tindakan2 
Jain menurut kebidjaksanaan, jg se- 
suai dengan suasana dan tenaga. 
Angkatan Perang terutama harus 
memperhitungkan 2 faktor sbb.: 

|. adanja tempat2 kekatjauan se- 
perti Djawa-Barat, Sulawesi Selatan, 
Kalimantan . Selatan dan “beberapa 
tempat di Djawa Tengah. 2. daerah 
Atjeh 'ig begitu luasnja. Djika tena- 

ga tentara dikerahkan di Atjeh ma 
ka funksi tentara harus dilihat di 
dalam hubungan factor2 tsb. 

Tugas Tentara. 
Djadi tugas tentara dalam ' penje- 

lesaian peristiwa Ditid Beureueh itu 
ialah untuk memungkinkan  Peme- 
rintah “mengadakan usaha untuk 

mendjalankan kebidjaksanaannja ba 
gi kepentingan rakjat Atjeh chusus 
nja dan rakjat Indonesia umumnja, 

Dalam. technisnja tugas itu berar 
ti bahwa tentara berkewadjiban: 

1. tugas dilapangan pengembalian 
keamanan dengan sedapat mungkin 

mengelakkan pertempuran - dengan 
rakjat, dan membantu . penjusunan 
kembali pamongpradja ' dan kepoli- 
sian. 

2. patroli2 untuk melindungi rak- 
jat dan mentjegah pengatjauan. 

3, membuka kembali perhubu- 
ngan jg terputus dan" menjelamat- 
kan perhubungan jg ada. 

Jg telah didjalankan oleh tentara 

sampat sekarang ialah: 
(a) Mendjamin ' securitv-intern. 

(hb): Memperkuat ' pos2 tentara. (ce) 
Mengamankan garis pengangkutan 
diantara pos2, (d) Mendaratkan pasu 

kan2 baru sebagai tambahan kekua 
tan tentara di Atjeh. 

Tindakan militer sampai sekarang 
bersifat sebagai tindakan dalam ke- 

adaan bantuan militer, sedang pers 

tanggungan-djawah dalam soal kena 
manan masih. tetap pada istanst 
sipil, (Bersambung), 

oleh . 

harta rampa- 
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NORBAR 

paling menguntungkan jang didjualnja dengan 

adalah bahan pakaian jang 

djaminan Tootal. Ini bukan sadja tidak Juntur, 

djuga awet sekali dipakainja dan terdapat 

dalam mratjam' tjorak dan ragam. teristimewa 

untuk pakaian anak' housecoats dan pakaian 

pagi. 
Perhatikanlah terutama nama TOOTAL jang 

tertjetak pada sisi kain itu. 

NORBAR 
A TOOTAL PRODUCT 

TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! 
(Berhubung dengan keadaan, belun dapat dibek 

lisemua tempat dan persediaan tidak selalu tetap ada). 

  

" Tag   1 

  

  

  

Dipermaklumkan, bahwa, 
Kantor kami pindah dari : 

Djl. Overste Slamet Rijidi 75, 

| 
| 

ke: Lodjweten G. 

(Sebelah Selatan pabrik rokok ,,Kaum Buruh”). 

LB.C. Ijab. Surakarta 
menguras 

BALSEM 

Y KETONGGENG 
DAN 

IKAN 
tetap pegang kwalitet, djadi tetap 
mandjur dan segar. 5 
Bisa dapat beli dimana2. 

mulai tgl. 1 Nopember 1953, 

   
  

  

  

  

  

      
  

  

' Penting ! Penting ! 

Ver. Semacrangscehe 
. Stadstuin 

Memperingatkan semua Anggauta2 untuk berhadlir dalam 
Algemene Ledenvergadering jang akan diadakan pada hari 
Minggu tgl. 1 Nopember 1953 di Gedung Perkumpulan. 

Agenda: BESTUURSVERKIEZING. 
dimulai Djam 9.30 

  

    Saptu malam diadakan dansen dan dimulai djam 20.30 
— mn   

  

BAKAR ES KR KEKE 

  

Pengumuman 
$ # 

Oleh Direktur Kependjaraan Daerah Jogjakarta, Semarang, 
Pati dan Pekalongan/Banjumas akan diadakan LELANG BO- 
RONGAN. BAHAN MAKANAN untuk masa DJANUARI s/d 
MARET 1954, jaitu pada tanggal : 

A. 7-11-1953: di Pendjara Jogjakarta, untuk pendjara2 
djam 9.00 Jogja, Wates, W onosari dan Kaliurang. 

B. 9-11-1953: di Pendjara Bulu-Semarang, untuk pendjara2 
djam 10.00 Mlaten, Bulu, Salatiga, Ambarawa, Kendal, 

Demak, Purwodadi, Pati, Kudus, Djepara, Rem- 
ig bang dan Blora. 1 

C. 9411-1953 : di Kantor Direktur Pendjara I Pekalongan 
djam 12.00 (djl. Pelabuhan 106) untuk pendjara2 Pekalongan 

I/H dan Pemalang. » : 
- 10-11-1953: di Kantor seperti tersebut C, untuk pendjara2 
djam 12.00 Tegal dan Brebes. 

B. 11-11-1953: di Kantor Direktur Pendjara Purwokerto, 
djam 12.00 pendjara2 Purwokerto dan Banjumas. - 

F. 12-11-1953: di Kantor seperti tersebut E, untuk pendjara2 
djam 12.00 Purbolinggo dan Bandjarnegara. 

Penawaran dilakukan untuk tiap2 pendjara dan dibagi dalam tiga 
bagian, jaitu : 

utk. 

I. Beras/biaja pengangkutan. 

  

a 

“ II. Daging sapi/kerbau, ikan asin dan telor itik-asin 

MI. Sajur majur dan kaju bakar. 

Keterangan lebih Jandjut mengenai jang tersebut dalam A, C, D, 
E dan F dapat diminta di Kantor masing2 Direktur pada tiap2 
hari kerdja antara djam 07.00 dan 14.00 (ketjuali Djum'ah dan 
Saptu), sedang mengenai B di Pendjara Bulu-Semarang pada tang- 
gal 5 Nopember 1953 djam 10.00. — 

DIREKTUR KEPENDJARAAN 

DAERAH SEMARANG 

  

  

BII IIA III 

   

     

  

Sesudah Peng 
Keamanan Di 

2... Kahar ,Bu 

  

      

  

Pa 

apa jang 

na semua surat: 

    

  

ni. Pada um .hanja dib 

bawahan |, 7 atu 0 
Ada golongan jang mengata- 

(kan, mungkin itu provokasi dari 
golongan jang hendak membu- 
sukkan nama Kahar, ada pula jg. 
beranggap, mungkin  pamfiet2 

jang mau menimbulkan alasan2 
supaja dapat menghantjurkan ge 
rombolan Kahar dengan tidak 
usah pakai djalan2 lunak. Sebagi- 
an pula mengatakan dengan pro- 
klamasi itu Kahar hendak meng- 
ukur pengaruhnja dikalangan ma 
Sjarakat, kalau memuaskan akan 
diteruskannja (diakuinja) dan ka- 
lau tidak, mudah sadja untuk me 
njangkalnja. 4 

Walaupun sudah ada bukti2 
jang njata tentang penganiajaan, 
perkosaan oleh gerombolan2 ter- 
hadap ummat Keristen, | supaja 
masuk Islam dibeberapa. daerah 
Sulawesi Selatan, serta berbagai 
tanda dan tindakan jang njata da 
ri pihak berlawanan arah penju- 
sunan kesatu bentuk pemerintah- 
an jang berlawanan dengan da- 
sar2 negara kita, tetapi ke-ragu2- 
an masih sadja meliputi sebagian 
besar pemuka2 partai di Makas- 
sar dan terus masih mempunjai 
pandangan2 lain dari pada ke- 
njataan2 jang sedang tumbuh itu. 

Selama ini pemimpin2 partai 
di Makassar masih melihat Ka- 
har Muzakar dengan pengikut2- 
nja didalam lingkaran semangat 
proklamasi 17 Agustus 1945. Me 
reka masih pertjaja akan sumpah 
Kahar Muzakar jang pernah di- 
utjapkannja dihadapan berpuluh 
ribu penduduk kota s Makassar 
tentang kesetiaannja terhadap pe 
merintah dan Negara Republik 
Indonesia. jaitu ketika ia tiga ta- 
hun jg lalu dilatik selaku Koman 
dan CTN Sulawesi Selatan. Apa- 
lagi Kahar Muzakar, karena se- 
lama revolusi ada di Djawa, ma- 
ka orang hanja mengenal dia se- 
bagai pedjuang sedjati. 

Dimata rakjat banjak ia tidak 

mempunjai tjatjat didalam - perdju- 
angan kemerdekaan ' didaerah ini. 
Hanja kawan2nja seperdjuangan di 
Djawa jang mengetahui siapa dan 
apa Kahar Muzakar. Dan mereka 
ini pada umumnja perwira2-TNI jg. 

sekarang mempunjai tugas2' aktif 
dan penting didalam usaha pemuli- 
han keamanan didaerah. Sulawesi 
Selatan. : 

Sehingga . bagaimanapun kebena- 
ran jang mereka uraikan - mengenai 
gerombolan Kahar Muzakar kepada 
masjarakat, tidak dapat diterima be- 
gitu sadja. Karena orang meman- 
dang mereka dalam kwaliteitnja se- 
bagai" seorang anggauta tentara jang 

terang2an sedang memerangi Kahar 
Muzakar. 

Dengan pandangan jang demi- 
kian, maka didalam sedjarah ke- 
katjauan Sulawesi Selatan, pe- 
mimpin2 partai dan organisasi2 
rakjat umumnja di Makassar se. 
lalu mengadakan usaha? agar pe- 

longan masih disangsikan, apakah 

itu datang dari Angkatan Perang | 

La, 

aa 

Kahar Terang Musuh Ne 
ja Ttg Proklamasinja Usaha Pemulihan 

Sulawesi Akan Lebih Mudah Didjalankan 
rtu" Karena Sudah Kehabisan Djalan 

KAHAR MUZAKAR setjara tertulis dan ditandatanganiZa sendiri tentang 
dikatakannja proklamasi daerah Sulawesi mendjadi Negara Islam Indonesia pada tang- 

| gal 7 Agustus 1953, akan merobah seluruh situasi politik didaerah Sulawesi Selatan dan pandang- 
.an umum terhadap Kahar Muzakar jang akan mempermudah djalan pemulihan keamanan disana. 
Demikian tulis wartawan ,,Antara” dari Makassar. Tadinja proklamasi tersebut ofeh banjak go- 

1g benar2 datang dari Kahar Muzakar, Kesangsian ini timbul kare- 
ada satupun jang ditanda-tanga- 

i perkataan ,tertanda” dengan hama Abdul Gahar Mudzakkar di- 
selebaran Ba D.L, TU ataupun NII tidak 

  

merintah dan Angkatan Perang 
didalam usaha pemulihan keama- 
nan memilih djalan damai atau- 
pun jang disebut politik dan dja- 
ngan setjara kekerasan. Dan ka- 
rena sikap partai2 tersebut itu, 
maka sedikit banjak pemerintah 
pusat selalu dipengaruhi dalam 
tindakan2nja. Dengan demikian 
maka terdjadilah apa jang dise- 
but oleh Gubernur Sudiro: .,Pe- 
mulihan keamanan di Sulawesi 
Selatan tidak segera dapat dibe- 
reskan, karena tidak ada satu ren 
tjana tertentu jang didjalankan 
dengan tegas: apa jang sudah di- 
rentjanakan disini selalu menda- 
sat perobahan dari pemerintah 
susat”. 

Kahar sekarang musuh 
@.. negara. 
Tetapi dengan pengakuan Kahar 

tersebut diatas, akan lenjaplah sega- 
la ke-ragu2an dan dengan sendirinja 
pula akan merobah situasi politik di 
daerah ini dan - djuga pandangan 
orang terhadap diri Kahar Muzakar. 
Tadinja semua partai2 politik diikat 
oleh semangat 17 Agustus ' daiam 
usaha mereka guna turut menjata- 
kan pendiriannja mengenai pemu:lih- 
an keamanan. Tetapi dengan peris- 
tiwa ini, maka mereka tidak akan 
dapat melihat Kahar Muzakar  de- 
ngan Di-nja lain daripada gainba- 
rannja jang ada di Djawa Barat dan 
dilain2 tempat. Dan pengakuan Ka- 
har Muzakar ini dirasakan selaku 
satu tamparan jang pedih bagi  pe- 

mimpin2 partai, jang selama ini da- 
lam sikapnja selalu menundjukkan 
rasa simpati kepada Kahar Muza- 
kar. Mereka merasa Kahar: telah 
menggunakan rasa setia-kawan  un- 

tuk tudjuan2 jang bertentangan de- 
ngan keinginan mereka dan negara.   Walaupun belum ada satu per 
njataan resmi dari pihak partai2 
baga.mana sikapnja sekarang .ini, 
tetapi sudah terang, bahwa paling 
sedikit mereka akan menjatakan 
pen'esalan atau menghukum -ge- 
rakan Kahar Muzakar. Dalam 
pertjakapan ,,Antara? dengan "Ke 
tua XVI Partai, Henk Rondonu 
wu, mengenai hal ini d'katakan- 
nia, bahwa walaupun kita belum 
mengadakan rapat. tetapi sudah 
terang, bahwa semua partai tidak 
lagi akan berp'djak pada pendiri 
annja semula. Kalau tadinja kita 

  

16X 8 2M,   
  

baik dalam hal tahan lama meupun ketjepaa 
,&an dengan ban sepeda-motor GOODYEAR 
»De Luxe All-Weather". Telapak-ban jang 
liat dan dibuatnja dengan sjarat! jang beras 
serta diudji, demikianpun badan jang hame 
pir takan mendjadi rusak ini, telah dibuktis 
kan seluruh dunia olehnja akan kesunggus 

bannja dap dapat dipertjajainja, 

V Cehih) banjak orang berkendaraan da, 
ngan memakai ban GOODYEAR 

“dori pada lsin merah 

GOOD/AYEAR 
Untuk Semarang: 

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN 
TCKO SELECTA, TOKO KAUW dan 

  

ke-XVI partai di-ikat dalam se 
mangat 17 Agustus, maka seka- 
rang karena sudah ada pengakuan 

| mengeluarkan proklamasi NU itu, 
|.a sendiri, sudah barang tentu ma 
sing2 partai mempunjai pandang | 
an send.ri dalam hal ini. Menu- 

|rut pendapat saja sendiri. kata 
Henk Rondonuwu, pemulihan ke 
amanan didaerah ini dengan sen 
d.r.nja sudah dapat dipersamakan 
dengan lain2 daerah dimana ada 
gerakan sematjam itu. Dengan 
lain kata saja melihat tidak da- 
pat lagi diperlakukan seperti se- 
suatu jang bersifat istimewa atau 
tersendiri. 
Demikian Henk Rondonuwu, jang 

(mengachiri keterangannja, bahwa 
walaupun ja mengharap supaja pe 
njeleseaiannja djangan sampai ter- 
lalu banjak memakan korban pen- 
duduk jang tidak bersalah. 

Djuga harapan partai2 jang telah 
merangkaikan perobahan dilapangan 
personalia didalam rangka usaha 
pemulihan keamanan merasa dalam 
keadaan seperti sekarang ini- tidak 
akan banjak berhasil. Tokoh Lanto 
Daeng Pasewang dianggap akan da 

pat menarik Kahar Muzakar dengan 
anak buahnja dari hutan2, karena 
dilihat dari hubungan diri Lanto 

Daeng Pasewang sebagai seorang 
“bapak” dari Kahar Muzakar. Te- 
tapi sekarang bagaimana?  Lanto 
nanti selaku seorang Gubernur dari 
pemerintah Republik Indonesia tidak 
mungkin mengadjak Kahar Muzakar 
jang sudah tidak mengakui pemerin 
tah kita dan sedang mengadakan j 
pengabdian kepada salah satu aoi 
logi dan: pemerintahan illegal jang 
sekarang ini merupakan musuh ter 
besar dari Negara Republik Indo- 
nesia. 

  
1 

Sebabnja Kahar buka kar 
tunja. 

Sebabnja Kahar sekarang su- 
dah berani terus terang sebagai 
pengabdi kepada jang dinamakan 
Negara Islam Indonesia, 
karena ia tidak melihat djalan 
lain lagi, baik guna mendjaga gen 
sinja (prestigenja) dimata ma- 

anak-buahnja jang dengan patu 
mengikutinja dan mengharapkan 
sesuatu jang muluk untuk hari & 
kemudian mereka. 
“Pertama, sudah tertutup bagi- 

nja kemungkinan memasukkan sa 
tuan2nja didalam rangka Angkat 
an Perang Republik Indonesia, se 
hingga punahlah segala harapan 
bagi anak-buahnja jang selama ini 

tang menjerah kepada pemerin- : 
tah tidak mungkin, karena berten 
tangan sarigat dsngan sifat hakiki ' 
seorang Bugis-Makassar. 

Dalam pada itu tidaklah dapat 
kita mengambil kesimpulan, bah- 
wa dengan keberanian pengakuan 

itu Kahar Muzakar sudah  tjukup 
kuat, karena didalam keterangan 
resmi komandan tentara maupun da 
lam kenjataan jang kita jihat, be- 
lum ada satu kota jang sudah da 
pat diduduki oleh Kahar Muzakar 
ketjuali tempat2 ketjil jang terpen- 

tjil dipedalaman jang djauh. Inipun 
kalau kebetulan kosong dari pen- 
djagaan alat2 negara, seperti misal-| 
nja terdjadi didekat perbatasan 
Donggala — Mandar. Dan dika- 

langan gerombolan sendiri sudah. 
ada perpetjahan jang tadjam. Per- ! 
petjahan ini mungkin akan bertam- 
bah lagi dikalangan Kahar Muza- 
kar sendiri, karena seperti masjara- 
kat umum, banjak. djuga satuan2nja 

jang belum jakin tentang kebenaran 
sumber proklamasi itu dari Kahar 
Muzakar. 
Didalam gerakan Di-nja di Sula- 

wesi Selatan Kahar Muzakar mem- 
punjai beberapa dukungan psycho- 
logis dan keadaan alam daerah. Per 
tama ikatan keluarga dikalangan 
penduduk jang kuat, kedua ia da- 
pat menggunakan rasa kedaerahan, 

ketiga keadaan penduduk desa jang ' 
masih primitif dogmatis, sifat "da 
rah panas” penduduk. 

Dari keadaan alam Sulawesi 
Selatan Kahar mendapat bantuan 
tjukup kuat, pertama surplus 
makanan, kedua diliputi oleh rim 
ba dan banjak jang tidak dapat 
ditembus. orang, djaring2 djala- 
nan jang masih kurang untuk ge 
rak-tjepat tentara jang mengada- 
kan pembersihan, alat2 komuni- 
kasi dan pengangkutan dari pe- 
merintah jang belum sempurna 
seperti di Djawa. 

Tetapi berlainan dengan dae-   
  

  

semua IMPOR TIR2 AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Ag en2 diseluruh Indonesia, 

MEA BARA EAST (ARSA 

  

  

    Bantulah Po Mu 

  rah2 jang berpenduduk Islam 
lainnja, daerah Sulawesi Selatan 
atau penduduk  Bugis-Makassar 
bukan fanatik pada agamanja, te- 
tapi mereka sedia mati untuk pe- 
ristiwa jang memalukan, misalnja 
tersinggung perasaan soal anak 
dara, soal keluarga dan dirinja 
sendiri. 

". Demikian tulis wartawan ,.An- 
tara” dari Makassar, mengenai 
perkembangan terachir dilapang- 
an keamanan dan politik sesu- 
dah Kahar Muzakar mengakui 
selaku proklamator DI. 

  

| Pemimpin Baret 
Merah R.M.S. | 

| Menjerah 
Menurut keterangan jang di- 

peroleh koresponden Pl, Aneta | 
di Ambon dari fihak jang lajak | 
dipertjaja, pada hari Djum'at ma ' 
lam tanggal 23 Oktober jang lalu, 
Nusy, komandan Baret Merah 
jang berpangkat letnan-kolonel di 
zaman RMS telah menjerah ke- 
pada kapten Palijama dari batal- 
ion 704 di Ambon. Nusy datang 

| dari Ceram, dimana ia selama 
ini menjembunjikan diri di gu- 
nung-gunung. 

Kahar Muzakar, bahwa benar 'g | 

ialah IR an buat 

mengharapkan keadaan iang baik 5! Bae Bokek 
bagi hari kemudiannja. Untuk da & 

1 - 

8 

  

  

  

  

gara Orkes Seruling 

  
Orkes seruling Maluku telah didatangkan di Djakarta dari Maluku untuk 
meramaikan hari peringatan seperempat abad: lagu Indonesia Raya. 
Peringutan ini dilangsungkan distadion Ikada dengan mendapat kun- 
djungan dari presiden dan “wakil presiden dan korps diplomatiek pula. 
Pada gambar orkes tersebut sedang memperdengarkan lagu , INDONESIA 

  

    

RAYA” 
pi 

oleh Biro Arsitek-Insinjur-Ane- 
Kabar Kota mer ,,Tri Budaya”  tjabang Se- 

. marang jang tjukup mendapat 

MENINGGAL DIKANTOR. 
Suatu peristiwa jang mengharu- 

kan telah terdjadi pada Rebo siang 
dikantor Spaarbank, Djl. Purwodi- 
natan Smg. Pada siang itu antara 
djam 13.30 seorang bernama S.K.B. 
jang berada dikantor tsb... dengan 
mendadak dan tidak diketahui se- 
babnja telah meninggal dunia. Un- 

tuk pemeriksaan lebih landjut, kor- 
ban kernudian ' dikirim. ke RSUP. 
Dan keluarganya jang berumah di 
Kp. Seteran Miroto dengan segera 
telah diberitahukan. 
BIRO ARSITEK INSINJUR. 
ANEMER ,,TRI BUDAYA” 
Bertempat di R.M. ,,Kadipolo” 

djalan Mataram, pada hari Rabu 
malam jbl. telah diadakan peri- 
ngatan hari Ulang Tahun ke II 

  

putih 
djadi Hitam 

sjarakat umum, maupun tehgdap 09”), Garansi Tidak Luntur 

    

         

   

  

Lal & 

MOHAMED SADIK DJOHRI 
| 

KEPRABON KULON 9/5 SOLO. |.   

..(Saikan di Djakarta, 

| untuk di-import, 
dalam daftar barang2 indusemen se 

Iperhatian para. undangan. Dalam 
| kata pembukaannja Direktur II 
| Sdr. Moh. Sunarman Wirjoatmo- 
djo a.l. dikemukakan pekerdjaan 
pekerdjaan jang sudah dikerdja- 
kan oleh Biro tadi, dimana peker 
djaan-pekerdjaan terbesar disele- 

jaitu gedung 
| Kementerian Luar Negeri, Lem- 
i baga Makanan Rakjat, gedung 
Imigrasi di Belawan, gedung B. 

| RN. dan PP & K. Setjara sing- 
| kat dapat dikatakan, bahwa sela 
ma 2 tahun ini, Biro ,,Tri Buda- 
ya” mengabdi kepada Nusa dan 
Bangsa untuk pelbagai pembangu 
aan. Sambutan2 a.l. datang dari 
fihaknja DPD Kota Besar Sema- 
rang. Malam peringatan tadi di- 
meriahkan dengan ramah tamah. 

GOLONGAN D TETAP TI- 
DAK BOLEH DIMPORT. 
Barang2 termasuk golongan D jg 

mula2 tidak diberikan idzin devisen 
lalu dimasukkan 

bagai lampiran III pada peraturan 
K.P.U.L. No. P. 47, kini dikeluar- 
kan lagi dari daftar barang import 
indusemen tsb. 

Peraturan terachir ini dikeluarkan 
dengan surat edaran K.P.U.I. No. 
P. S1 kemaren. 

Selainnja perubahan? dalam pro- 
sedur, peraturan P. S1 menetapkan 
pula bahwa pada umumnja barang2 
import indusemen tidak di idzinkan 
pemasukannja -atas dasar ,,deviezen- 
vrije invoer.” 
MANGKUPRANOTO KEMBA- 

LI DUDUK DI D.P.D. 
Dalam sidangnja pada hari 

Djum'at ini, achirnja sdr. Mang- 

  
Semir ini adalah pendapatan baru Kupranoto (Masjumi) jang ditja- 
stimewanja ini semir jalah tidak | lonkan mendjadi angg. DPD Kota 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit. dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
nja dalam seluruh dunia. 

Harga Rp. 4,50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
seluruh “Indonesia. Semua Agen2 
harga sama. 

Mentjari Agen” baru 
Indonesia. 

selurur 

  

Kundjungilah 

Besar Semarang telah dipilih utk. 
melengkapi djumlah angg. DPD 
mendjadi 5 orang.  Pentjalonan 
diri Sutan Batuah tidak diterus- 
kan, karena fihak ini tidak berse- 
dia untuk segera melakukan kewa 
djibannja, apabila terpilih. 

GELANG DISEROBOT. 
Seorang wanita dari Kp. Batik 

iSmg. ketika pada pagi hari Selasa 
ibl. berdjalan dimuka Kantor Bank 
Timur, Djl. Purwodinatan Smg., de- 

ingan mendadak gelangnja jang di- 
pakai telah diserobot oleh seorang 
lelaki jang belum dikenal. Wanita 
tersebut mendjerit, tetapi pendjahat 
telah menghilang. Gelang emas jg. 
diserobot seharga Rp. 350.—. 

SOLO 
ATJAR4 PRESIDEN 

SUKARNO. : 

Pada tanggal 10 Nopember jang 

akan datang presiden Soekarno akan 

mengundjungi Solo untuk empat ha- 

ri lamanja. Presiden Soekarno akan 

'herangkar dari Djakarta dengan pe- 

sawat terbang pukul 15.00 siang 

dan mendarar dilapangan — terbang 

Panasan di Solo. Dari lapangan ter- 

bang rombongan presiden akan me- 

nudju ke Lodji Gandrung. Pada ma- 

lam harinja presiden akan berpidato 

berkenaan dengan hari pahlawan di 

edung Hotel Dana. 

1 ie ak harinja tanggal 11 Na: 

pember, presiden akan menghadiri 

upatjara pembukaan patung Ronggo 

warsito di Sriwedari. Pada petang 

Yharinja presiden akan membuka re- 

habilitasi sentrum di Djebres dan 

pada malam harinja presiden akan 

mengundjungi fancy fair jang dise- 

lenggarakan oleh para wanita Panti- 

sari. 
Pada hari Kemis tanggal 12 No- 

pember, presiden Soekarno akan ber 

pidato pada rapat pemuda-pemudi 

peladjar di Sriwedari. Sesudah itu 

rembongan presiden — akan bertolak 

ke Tawangmangu dan bermalam di- 

sana. 
Pada hari Djum'at pagi rombo- 

ngan presiden akan kembali ke Dja 

karta. 

DJOBJA 
BELADJAR KELUAR NEGERI 
Dalam rapat anggauta Pelukis In- 

donesia Muda, jang dilangsungkan 
di Jogja pada tgl. 27 Okt. jbl., te- 
lah diambil keputusan a.i. memberi 
instruksi kepada 2 orang anggauta- 

nja untuk meneruskan peladjarannja 
keluar negeri. Mereka itu jalah Ab- 
dulkadir dan G. Sidharto, jang ma- 
sing2 akan ke akademi2 Seni Lukis 
di Calcutta India dan di Maastricht 
negeri Belanda, dan berangkat pada 
pertengahan bulan Nopumber jad. 

Ketjuali itu, rapat telah memilih 
pengurus baru jg. susunannja sbb.: 
Ketua I dan II: Sajogo dan Widajat: 

Penulis I dan II: Murtihadi dan Ra'is 
Rajan. Pelindung: Mr. S. Purwoku- 
sumo. Penasehat: Katamsi, Djajeng- 
asmoro, Hendra dan Kusnadi. 

  

    

TARZAN. 

Rupanja kini Indonesia sudah pe- 
nuh orang2 kuat, penuh Tarzan2 jg. 

bisa bunuh matjan hanja dengan 
sendjata pisau belati. 

Mula2 muntjul djago tukang bu- 
nuh matjan di Tegal, terus di hutan2 
djati Purwodadi ada pemuda jang 

bisa membinasakan radja hutan 'ta- 
di. Wonogiri emoh ketinggalan, Tar- 
zan-nja bisa membunuh matjan de- 
ngan kapak sadja. Paling achir di 
Banjuwangi punja Tarzan Djawa Ti- 

mur jang djuga bikin tehnis knocked 
out 10 hitungan seekor harimau 
buas. 
Asahan di Sumatra tak mau ka- 

lah, muntjul dengan orang kuataja 
jang lebih serem. Seorang ,,Djoko 
Tingkir” gelut melawan matjan air 
alias buaja. 

Sir-pong dengar adanja ,,/Tarzan2 
Indonesia”, djuga tidak sudi tinggal 
diam. Mau proklamirkan diri djadi 
» Tarzan”. “ 
Sanggup membunuh binatang jang 

paling banjak menjusahkan umat 
manusia. 

Tidak usah pakai bom atom atau 
mortier, tjukup dgn. djempol djari- 
sadja-siap membunuh......... tinggi. 

Tak perduli tinggi wanita maupun 
djantan. Malah boleh djuga sak- 
tjindil abangnja sekalian. 
Tjuma jang masih Sir-pong tung- 

gu ialah muntjulnja ,,Tarzan Indo- 

nesia” jang sanggup membersihkan 
djuga ,,tinggi2” jang kini banjak ber- 
sarang di kantor2 resmi. 

Bukan tinggi2 jang dojan meng- 

isap darah, tapi jang karem djuga 
menjedot bensin, menelan mobil, ma-   

  

kan besi tua: bahkan jang djuga bi- 
Sg mnetitik Ce ba gelung federal 

Sirpong. 

TA VE MA EN ESA EA ANN TI 

BERISTIRAHAT? 
BERTAMASJA? 

  

Hotel & Restaurant 

Pak Amat 
TAWANGMANGU | 
  

Rumah Makan : 

Gpiw 

Lodji 
- 

edari ) 
wetan ) 5 
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Adakan Dulu,CeaseFire 
Di “Atjeh 

Jusuf Wibisono Usulkan 
Adanja Perundingan Dgo| 

Daud Beureueh 

KETERANGAN PEMERIN- 
TAH tentang peristiwa 
oleh mr. Jusuf Wibisono diang- 
gap tak djelas. Terutama peme- 
rintah tak mymberi keterangan 
apa sebabnja peristiwa Atjeh djus | 
tru meletus sekar Apa jang 
dituturkan oleh menara Tn Tn 

tentangan antara yaa : 

PUSA sudah lama diketahui dan 
djuga tuntutan otonomi sudah di 
adjukan sedari  djaman kabinet 
Natsir, demikian tuan Jusuf Wibi | 
s0no. 

| Dari keterangan pemerintal. 
mengenai latar belakang dapa 
diambil kesan, bahwa keributan 
di Atjeh adi “hubungannja de 
ngan tuntutan2 otonomi. Djiki 
memang tuntutan otonomi jang 
teruiama menjebabkan timbulnj. 

peristiwa Atjeh, maka pemerin: 
harus 

luluskan tuntutan itu, demikian 

“Berhubung dengan ini Jusuf 
mengatakan, sebaiknja pemerin- 

tah mengadakan perundingan 
dengan golongan Daud Beureuel. 
untuk mengetahui betul2 apa 
jang sebenarnja — dikehendaki 
Oleh mereka, maka mereka telal. 
menimbulkan keributan. 

Untuk dapat mengadakan pe- 
rundingan jang terang Jusuf 
mengusulkan  diadakannja gen 
tiatan sendjata dahulu dan dja- 
minan dari pihak pemerintah 
akan keselamatan mereka jang 

datang berunding. 

Menurut pendapat saja, demi- 

Atieh, 

ih mempertimbangkai. | 
masak2 sanggup atau tidak me-| 

  

Perbaikan Kota 
2 PLAN Djakarta     

  

Frejesser Honaay, achli perentjana-kota. bangsa Inggris, jang diperbantu- 

kan P.B.B. kepada Kotapradja Djakarta-Raya, baru-baru ini telah me 
ngundjungi: Pangkalan Udara . ,,Halim Perdanakusuma” di Tiililitan. 
Maksud penindjauan ini jalah untuk membuka kemungkinan bantuan: 

| Angkatan Udara dalam perentjanaan perbaikan kota Djakarta. Gambar: 
Professor Holiday “dengan “Air Commodore Suryadarma disampingnja 

memperhatikan peta-foto Kota-Djakarta. 

  

“Ada Pakt Rahasia 

| Australia — Belanda ? 
Untuk Mempertahankan Irian Barat— 

Partai KominisAustralia Sokong- 
Tuntatan Indonesia 

BERKENAAN dengan hari ulang tahun ke 33 Partai Komu- 
nis Australia pada 30 Oktober, Sekretaris Djenderal CC PKI, D. 
N. Aidit, telah menjampaikan kawat selamat kepada L. L. Shar- 
key, Sekretaris Djenderal Partai Komunis Australia. Selandiutnja, 

. dalam hubungan ini Sekretariat CC PKI menerangkan, bahwa 
kerdjasama antara Partai Komunis Indonesia dengan Partai Ko- 
munis Australia waktu2 belakangan mendjadi lebih erat, berhu- 
bung Partai Komunis Australia adalah satu2nja Partai di Austra- kian Jusuf seterusnja pada K.P., 

waktu gentjatan sendjata sudah 
tiba, mengingat keterangan pe- 
merintah, bahwa kedudukan pe- 
merintah tambah hari tambah 
kuat, berhubung dengan tem”.”t2 
jang tadinja .djatuh ditangan 
Daud Beureueh cs. kini sudah 

bisa direbut kembali. 

la jang dengan terangZan dan   Dalam tulisannja ,,rakjat Australia 
menjokong tuntutan Indonesia atas 
Irian” dimuat dalam ,,GUARDIAN” 
bulan Djuli jang lalu, Sharkey mem- 
benarkan kemungkinan adanja pakt 
militer rahasia antara pemerintah Be 

landa dan pemerintah Menzies dan 
rintah menempuh djalan jang menjatakan bahwa kapitalisme Aus- 
diusulkan ini, apakah Masjumi tralia sedang merentjanakan  mem- 
bersedia memberikan bantuan-. buka Irian untuk exploitasi dan ma- 
nja, mr. Jusuf mendjawab: »Sa- | lahan mendesak untuk dengan  ke- 

ja rasa Masjumi bersedia mem-j kerasan mengambil tanah dari suku 
pertimbangkannja”, demikian mir.j bangsa? guna melapangkan djalan 

Jusuf Wibisono. bagi kaum kolonis. Sebagai penu- 

(TIA BU n : 
Nbonesia Gong Tjatur 
TEE Ri 

Atas pertanjaan, djika peme- 

  

  

Bisa Meaggulingk »n Pemain2 Kuat 

BETUL NJATA MEMANG sulit untuk sebelumnja memilih 
siapa jang akan menang dalam perlombaan gong-tjatur. Lebih 

sulit daripada memilih wong aju dalam perlombaan ketjantikan 

mitsalnja. Sebab kepandaian tjatur beserta sifat2-nja adalah ,di 

dalam” (verborgen), tapi ,,rupa 2ju” itu sudah tjeto welo-welo, 

kata orang Djawa-Tengah. Entah apanja jang aju saja tidak tahu. 
Tapi baru2 ini tgl. 25-10-53 diruangan Panti Sari dalam Pasar 

Malam Semarang telah diadakan pertandingan  tjatur memakai 

gong dengan di-ikuti oleh 70 pemain dari segala peloksok di 

Djawa-Tengah. Gong-Tjatur arti sja bermain tjatur dengan waktu 

jang sudah ditentukan oleh gong. Tiap 10 sekon gong berbunji 

dan pemain harus zet. Siapa jg 2jal dianggap kalah. Malah dalam 

finale waktu dipertjepat sehingga S sekon untuk tiap zet. 

Dapat dibajangkan betapa tje- | Hoo Bian Tik dan lain2 lagi jg 

patnja pemain itu harus berpikir, | terguling dan masuk kotak. Dja 

waspada dan tidak gugup supaja | lannja persis seperti lotre, banjak 

mentjapai kemenangan. Tidak ups dan down-nja . Jang mem 
Lot Sweepstake-tjatur untuk 

seharga 

bisa Rp 7.500.— sekali ini banjak jg 

keliru kalau menebak mereka. 

Bahkan jang mengharap- 
kan Hadji Rachmat dari 

mengherankan kalau banjak pe beli t 

kuat dalam ke hadiah Radio-Pick Up 

sekali ini 
Darmadi, 

main? tjatur j 
adaan  normaa 
djatuh seperti Cholis, 

  

   
   

pemenang pun meleset. 
Pada ronde penghabisan ia 
kesandung melawan 'Ab- 
dulkadir dari Semarang, 
sehingga dengan demikian 
A. Sattar jang hanja ter- 
paut setengah punt dari 
Hadji Rachmat dapat na- 
sib baik dan keluar seba- 
gai djuara gong-tjatur. 
Ini diluar dugaan, tapi 
pun tidak usah heran se- 
bab A. Sattar adalah pe- 
main jang kuat seimbang 
dengan Hadji Rachmat. 
Ada lagi satu anak ketjil 
baru berumur 6 tahun dan 
duduk dikelas satu Seko- 
lah Rakjat turut serta da- 
lam pertandingan ini. Ia 
bernama Harjanto dan 
mempunjai bibit jang baik 

untuk kemudian hari. Jang menggelikan lagi banjak pemain2 jang kuat 

kalah dengan pemain baru. Kalah dalam perang watak, kalah dalam ke- 
tenangan dan kurang tjepatnja berpikir! ' Memang gong:tjatur suatu 
atraksi istimewa, sering dipergunakan dalam peringatan2 ulang tahun 
perkumpulan dsb.nja dengan maksud dapat selesai dalam waktu se- 
singkat-singkatnja dengan djumlah pemain jang banjak. Achirnja hasil 
dalam finale adalah sebagai berikut: 1. A. Sattar (Solo) nilai 4/2, 2. Ha- 

dji Rachmat (Soio) nilai 4: 3. Moh. Saleh (Magelang) nilai 3: 4. L. 

Harianadja (Semarang) nilai 3: S5. Abdulkadir (Semarang) nilai 22: 

6. Widodo Talogo (Jogja) nilai 2/2: - 7. Much. Marlim (Solo) nilai 152. 

Lang Z an, #.       

      
Diatas sebuah fragment terachir da- 
lam gong-tjatur 5 sekon setiap zet. 
Putih: Hadji Rachmat melawan Hi- 
tam: Hariandja. 

Solo dapat keluar sebagai -# 

dengan sungguh2 memperdjuang- 
kan masuknja Irian Barat kedalam Republik Indonesia. 

tup tulisannja, Sharkey mengatakan, 
bahwa rakjat Australia harus me- 
nentang pakt2 dengan kaum imperia 
lis Belanda jang memusuhi per- 
djuangan Indonesia untuk kemerde- 
kaan dan menjokong tuntutan Indo- 
nesia atas Irian sebagai tuntutan 
anti-imperialisme. 
Demikian keterangan dari Sekre- 

tariat CC PKI. (Antara). 

Duta Kita 
Utk Russia 
Tjalonnja Sudah Ada 
MENTERI LUAR negeri mr. 

Sunarjo. atas pertanjaan mene- 
rangkarn, bahwa tjalon2 untuk 
duta besar di Moskou sudah ada 
dan sedang dipertimbangkan. 
Persiapan2 untuk membuka kedu 
ftaan di Moskou itu menurut mr. 
Sunarjo terus didjalankan, sesuai 
dengan kehendak parlemen. Atas 
pertanjaan ia menerangkan, bah: 
wa pembukaan kedutaan di Mos- 
kou itu dapat dilaksanakan sebe- 
lam achir tahun ini. Ketika dita- 
nja apakah perumahan jg sudah 
diminta beberapa Naktu jang lalu 
oleh fihak Rusia itu, jang djum- 
lahnja tidak sedikit itu, dapat di 
berikan, menteri luar negeri me- 
nerangan, bahwa soal itu adalah 
soal praktis. (Pia). 

Nixon Mau Ben- 

takBlok Pasifik? 
Komentar Pravda Ten- 
tang Rundjungan Nixon 

Ke Asia 
HARIAN Partai Komunis Sov- 

jet Uni ,,Pravda”  menjatakan 
pada hari Kemis, bahwa perdja- 
lanan keliling wakil presiden A. 
S. Richard Nixon ke Asia mem- 
punjai hubungan dengan usaha 
A. S. untuk mendirikan suatu 
blok Pasifik. Dikatakan selan- 
djutnja, bahwa dalam permulaan 
dari perdjalanannja di Indonesia, 
Nixon telah mengalami keketje- 
waan jang besar, dimana ja dite- 
rima lebih daripada dingin. 

Pravda” mengatakan pula, 
bahwa Nixon masih dalam ting 
katan pertama dari perdjalanan- 
nja. Dapat diharapkan, bahwa 
rakjat dari negara2 lainnja di 
Asia akan menolak mentah2 ren- 
tjana2 avontuur militer A. S. jg 
dikemukakannja. (U.P.-Antara) 

  

am, Mashoeri, Notopawiro, B.R. 
Soejoko, Oetojo, R. Soeprapto, 

winardi, S. Karjohusodo,  Pur- 
wanta, N. Tutuk, M. Sentot, 
Moch. O. Wigenapradja, Salim 
Supradi,  Sulantoro, Puspoatmo- 
djo, Sutojo Mardjono, R. Sutadi, 
Kasijo, R.S. Padmodipoera, 
Machfud. 

Mardjono, R.M. Santoso Roes- 

Dibawah ini sebuah partai 
gong-tjatur jg dilakukan dalam | 
waktu 10 sekon untuk tiap zet 
dan dilandjutkan dalam 5 sekon. 
Putih: Hadji Rachmat (Solo) me 
lawan Hitam: L. Hariandja (Se- 
marang: 1. e4, c5 2."Kf3, Kc6 
3. c3, 66 4. Me2,'d5 5: e5, Me7 
6. d4. g6 7. 0—0, Md7 8. Me3, 
Pb6 9. b3, Bc8 10. Kbd2, a6 
1i. a4, cd4X 12. Kd4X, Pe7 13. 
cd4, Mb4 14. Kf3, Ke7 15. Bei, 
Mc6 16. Mg5, 0—0 f6, 
Be8 18. Md3, Kf5 . 19. Mf5X, 
efsX 20. Kg5, h6 21. Pf3, Md2 
22. Kh3, MciX 23. BclX, Be6 

   
   

24. Pe3, BIGX 25. efoX, 85 26.| 
Kg5X, f4 27. Ph3 dan hitam me 
njerah kalah. “| 

Probleem No. 29 Pengarang: 
A. Lapiierre, Putih: Rc7, Bhl (2 
buah). Hitam: Ra8, bidak"a2, a4, 
d7, e7 (S buah). Putih djalan du- 

lu dan mat tiga zet. Nilai. 3, dja- 

waban ditunggu selambatnja tgl. 
9/141-53. Se 

Djawaban Probl. No. 27: 1. 
Rg8, Me6-- 2. Rf8, Mc8 3. 
KeS5!, Me6 4. Re7!! dan mat pa- 
da zet berikutnja sebab hitam ha 

17. Mf6, 

rus melepaskan tempat f7 atau 
4. 

: Djawaban jang betul kami teri 
ma dari: SEMARANG: R. Su- 
parman, R.M. Soekarno Soerio- 
'koesoemo, B.R. Soejoko, R. Soe- 
bardjo, Mashoeri, R.M. Santoso 

| Roeswinardi, Sadjeri, Chisban Is- 
mail, F.“ Baroes, TJIREBON: 

'Masduki, Moch. O. Wigenapra- 

|dja, Machfud, SOLO: M. Sentot, 
Halim Husin, Poespoatmodjo, 
Sri Gayatri Marlim,  Sardjimin, 
F. Suprijono, Mardjono, Bintar- 

di, PEKALONGAN: H.A. Djae- 

lanie, Achmad  Jatin, 'MAGE- 

|LANG: Goenadhi, R. Soerosewo 
ko, S. Wahjana, Sarno, J. Wiro- 

kisworo, KENDAL: A.K. Niam, 

Kasijo, PURWODADI: R. Moh. 

Herat, GUBUG: Soenarto, JOG- 

JA: Sri Sudarjatmi, Djokowado- 

no, PATI: Ambar Adiati, Soe- 

martono Adi, Moeksan,  PUR- 

| WOREDJO: R. Ristanto, KUTO 

ARDJO: Notopawiro, BEMAK: 

Djamingoen. -Djawaban jang be- 

tul tapi belum masuk dan tidak 

terlambat akan kami susulkan. 
  

  | Surat2  kepada/dari Redaksi: 
Sdr. M. Soekadis, Kudus: Pat sa- 
ma dengan remis, tuma radja la 
wan: jang pat itu tidak dapat 
schaak dan djalan lagi. Begitu- 
pun dengan aalat2 lain dari la- 
wan itu semua sudah mati (tidak 
dapat djalan sama sekali). 

Kepada segenap para penebak 
dan para pengirim surat jang 
berhubungan dengan soal tjatur, 
diharap dengan sangat agar di- 
atas sampul atau alamat kartupos 
diberi tanda: Tjatur. Hal ini ada- 
lah untuk memudahkan dan me- 
lantjarkan pemilihan surat2 bagi 
redaksi. 

India Boleh 

Konp. Politik Korea? 
Amerika Mungkin Akan Setudju -Tapi| 

Rhee Teta 

ngenai Korea, agar India mendapat 

menegaskan, bahwa mengenai hal 
suatu keputusan. ! , 
Jjuruukyjara Lersebut memberi 

kan keterangan ini sebagai Kc 

mentlar alas sebuah berita jan: 
sersiar di washingion pada Har 
Kemis uan jang ndigatakan 

jahwa India telan dipilii sevagu 
satu2nja negara netral jg. aka 
mengambil vagian dalarn Konpx 
sensi politik teriang Korea itu. 

Akan tetapi berita  Unitea 
Press dari Panmunjom sementa- 

ra itu menjatakan, bahwa pihak 
PBB pada saat ini tidak mem: 
punjai sesuatu rentjana untuk 
|merobah sikapnja dalam hal in 
dan tidak pula mempunjai mak- 
sud untuk “mengundang — India 
ikut serta dalam konperensi per- 
damaian Korea jad. Menurut 
kalangan jang dekat dengan 
konperensi pendahuluan jang ki 
ni sedang berlangsung di. Pan- 
munjom, alasan terpenting jang 

menjebabkan — usul kompromi 
Inggeris dalam hal ini ditolak 
ialah oleh karena presiden Korea 
Selatan, Syngman Rhee, dengan 

keras menolak ikut sertanja In- 
dia dalam konperensi. tersebut. 

Kalangan tersebut, jang bolek 

dikatakan mempunjai hubungan 
jang rapat dengan duta. istime- 

| wa Arthur Dean, menerangkar 
kepada United Press, bahwa ikut 
sertanja India dalam konperens' 
»olitik itu mendjadi praktis ti- 

Jak mungkin, karena: 
1. Pemerintah Korea Selatan 

dibawah pimpinan Rhee tidak 
akan menghadliri sesuatu kon- 
perensi perdamaian Korea jang 

dihadliri pula oleh India, 
2. PBB harus berpegang -ke- 

pada sikapnja jang telah diam- 
bil, jaitu menolak ikut sertanjs 
sesuatu negara netral dalar 
konperensi politik tingkat ting- 
gi jang dimaksudkan untuk me- 

ngembalikan persatuan Korea. 
Dibatasi sampai 30 bari sadja. 

Berita menjusul dari Washing- 
ton  selandjutnja “ menjatakan 

bahwa menurut djurubitjara sta- 
te department tadi, djika Indie 
mengambil bagian dalam kon- 
berensi politik tentang “Korea 

itu, maka pekerdjaan Konperen- 
si akan dibatasi sampai 30 hari 
sadja. 3 : 

Djurubitjara 

itu tidak mau 
apakah ketentuan 
mungkinan ikut 

menerangkan 
tentang ke- 

rensi ' politik tadi 
kompromi antara pendirian pihak 
RRT /Korea dan pendirian : 

rensi. (Antara-UP). Ti 

  

DIAM & MEMBIARKAN ING 
GRIS BERUSAHA PISAHKAN 
SUDAN SELATAN, KATA 

S. SALIM . 55 
Menteri pembimbing nasional 

Mesir, Major Saleh Salim,' hari 
Rabu memperingatkan, bahwa Me 
sir tidak akan berdiam diri. sa- 
dja dan membiarkan Inggris beru 
saha memisahkan Sudan Selatan 
dari wilajah negeri ini. Saleh Sa 
lm menuduh, bahwa ketika ber- 
langsung kampanje pemilihan, pe 
merintah Inggris telah melakukan 
pelanggaran kenetralan sampai 13 
kali, di 23 distrik di Sudan Sela- 
tan, dimana kampanje tadi dila 
kukan.. Pertjobaan Inggris untuk 
memisahkan Sudan Selatan ini 
mengantjam keamanan Mesir dan 
mengganggu perundingan antara 
Mesir dan Inggris, kata menteri. 

Supaja Ike Ub- 
dang Presiden 

Sukarno 
Menurut berita New York jg 

diterima Antara Amsterdam, se- 
kretaris djenderal A. F. L. (Fe- 
derasi Serikat2 Buruh Amerika) 
Jay Lovestone menerangkan bah- 

  

kan kepada Presiden Eisenhower 
untuk mengundang Presiden Su- 
karno mengadakan  kundjungan 
resmi ke Amerika Serikat. 

Lovestone masih akan membi- 
tjarakan soal ini dengan Menteri 
Luar Negeri Dulles selekasnja, 

Angkatan 

Laut Russia 

lamnja Terbesar 
KEPALA OPERASI 

laut Amerika Serikat, 
Robert Carney, hari Rebo“ mengata- 
kan bahwa Sovjet Uni sedang mem- 
bina angkatan laut jang besarnja ha- 

» Rhee tetap tolak dg. keras | 

itu dalam padef 

sertanja Indiaf 
sebagai penindjau dalam konpe-f 

adalah hasi'| 

PBB mengenai. susunan 1 konpe-| .. 

MESIR TAK AKAN TINGGAL |' 

wa organisasinja akan mengusul- 

11497, sebagai 
| Lucano. : 

Nomor Dua Seluruh Du- 
nia: Armada Kapal -Se- 

angkatan 
Laksamanu ! 

p Menolak 

' MENURUT UNITED PRESS, . seorang djurubitjara kementerian 
luar negeri Amerika Serikat menjatakan pada hari Kemis, bahwa Ame- 
rika Serikat kini sedang mempertimbangkan kemungkinan, untuk menjo- 
kong ikut sertanja India sebagai penindjaw dalam konperensi politik me- | 

kesempatan untuk memberikan lapo- 

ran mengenai masalah tawanan perang. Ljurubitjara itu dalam pada itu 
. ini pihak resmi belum mengambil se-' 

ga Mengolah 
Atoom 

Prof. Heinseberg, salah seorang 
'sardjana atom Djerman jang ter- 
kemuka, sudah membuat. rentjana 
sentjana untuk mendirikan sebuah 
empat pengolahan atom .di Djer- 
nan dikemudian bari - beserta 
rentjana2 mengenai tjara pembu- 
atannja, demikian. diterangkan 
oleh menteri pertanian dan per- 
3konomian « Djerman Barat, dok- 
ter Hans Seizer, pada hari Rebo. 
Menurut pendapatnja, professor 
Heinseberg sudah mengadakan 
indakan2 untuk membuat instal- 

lasi atom itu di Bavaria dan telah 
merundingkannja dengan pembe 
sar-pembesar 

Alat pembuat atom Djerman 
'tu- mungkin dibuat di Munich. 
Djerman akan diperkenankan un 
uk membuat persediaan atom 
untuk keperluan2 pengobatan, se 
telah ratifikasi perdjandjian2 Ero 
pa. Jajasan bahan mineral dari 
Universiteit Bonn sedjak bebera- 
ya Waktu sudah  mempeladjari 
Iranium jang diketemukan di Fi- 
chelbergen. 

ADA BEBERAPA HAL JANG 
€CHURCHILL INGIN BITJA- 
RAKAN DENGAN EISEN- 

HOWER. 
Dalam tanja-djawab di madje- 

'is rendah Inggris pada hari Se- 
lasa, perdana menteri Winston 
Churchill menjatakan, bahwa ada 
beberapa hal jang ia lebih suka 
membitjarakannja dengan sedikit 
tenang dan setjara informil de- 
agan presiden KEisenhower. Dika- 
takannja pula, bahwa presiden 
Eisenhower akan mendapat sam- 
butan jang hangat sekali bilama- 
na sadja ia mendapat kesempatan 
untuk mengundjungi Inggris. 

 Fjatur Asal 
Dari Asia 

: Dj Jad:a Disebut 25 ja- 

turangga” 

KAREL OPOCENSKY se- 
ing International Chess Master 

alis, bahwa tjatur semula. di- 
m orang di Asia kemudian 
merata keseluruh Eropa dan ke 
Rusia melalui Kaukuasus. Sedjak 
abad ke XI bersamaan dengan 
masuknja kebudajaan Arab ke 

spa mulai diperkembangkan 
tjatur oleh orang2 Arab di Ero- 
pah dan orang2 Eropah ini kemu 
dian menterdjemahkan nama2 
tjatur jang didapat dari bahasa 
Arab. Dan orang2 Arab ini, de- 
mikian Opocens 
nama2 anak tjatur dari India jg. 
lebih dahulu sudah mempermain- 
kannja. Nama aslinja tjatur da- 
lam bahasa India adalah ”Tjatu- 
rangga” dan di Persia disebut 

  

trandsh”. Dalam . sjair kepahla- 
wanan dari Firdusi, Persia dise- 
'but ”Chaknamach”. : 

Selandjutnja tentang bentuk 
anak2 tjatur, Opocensky menulis, 
'bahwa bentuk itu diambil “dari 
bentuk angkatan perang India pa 
-da ribuan tahun lalu, jang sudah 
mempunjai barisan2 darat, kuda, 
gadjah dan barisan gerak tjepat. 

Di India tjatur ini sudah dike- 
nal orang sedjak abad ke-6 A.D. 
dan banjak buku2 kuno baik dari 

njebutkan tentang permainan tja 
tur ini. na 

Tournamen tjatur jang perta- 

'pemain2 tjatur dari pelbagai ne- 
gara ikut serta. Pada tahun 1924 
baru dibentuk Perhimpunan Tja 
'tur Internasional. Buku jang ter- 
tjetak mengenai tjatur ini, ditje- 
itak pertama kali pada “tahun 

hasil pekerdjaan 

| Pada abad ke-XIX tjatur tam 
pak hidup dan mati, tetapi meli- 
hat perkembangan tjatur pada 
(abad ke-XX ini, maka dapat di- 
'pastikan, bahwa tjatur akan ma- 
'kin subur dan merata dipermain- 
kan orang hingga kepelosok-pelo 
sok dunia. Demikian Opocensky. 

2 ATAU 3 BULAN LAGI 
KONGSI DJEPANG   nja dikalahkan oleh angkatan laut 

angkatan laut Inggris. 
pembuatan kapal2 pendjeladjah, So- 
vjet Uni mengalahkan  program2 
pembangunan angkatan laut dari se- 
gala negara Pakt Atlantik djika di- 
persatukan. Dikatakannja dalam tje- 
ramah dimuka konvensi bekas pe- 
djoang . Amerika Serikat, bahwa ang 
katan' laut Sovjet mempunjai arma- 
da kapal selam jang kuat, demikian 
pula armada kapal perusaknja, se: 
muanja kapal2 jang bisa diperguna- 
kan untuk menjerang. 

  Amerika dan lebih besar dari paua" 
Dalam hat ' 

AKAN HUBUNGAN 
DGN SAN FRANCISCO 

Kongsi penerbangan Japan 
' Airlines” mengumumkan hari Se 
Bana bahwa pada tgl. 15 Nopem 
i ber kongsi tadi akan mengadakan 
penerbangan. pertjobaan dari To 
kyo ke San Francisco, dengan pe 
sawat DC-6 B bermotor 4. Menu 
rut perkiraan  direktur-exeffutif 
kongsi tadi, Yoshito Koj'ma, 2 
atau 3 bulan lagi akan dapat di 
mulai dengan penerbangan tera- 
tur. Kongsi tadi 5076 milik peme 
rintah Diepang. 

Djerman Dju- : 

1 PA Ki Aa 

  

— Lolos Dari 
Bahaja Maut 

Hi Djoko 
  

  

HN an 

Orang jang tersenjum “kegirangan diatas jeep ini adalah tuan Sie Kok 
Kien dari Semerang, setelah ia berdiri kembali lolos dari hahaja 1 
kaan ngeri. Dalam perdjalanannja dari Solo ke Semarang belum lam 
berselang “didjembatan-sementara Tengaran ia terguling Hanbn Ga nsia 
dari lereng jang tjuram dari 8 meter, 'sehingga terbalik. tiga. kali 5 Hen 
sehabnja jalah karena tambang penarik jeepnja putus dengan Pb ana 

Tetapi tuan Sie tiada mendapat luka-luka san e 2 

ihaja, ketjela- 

14 sekali. 

New Zeeland Akan Bantu 
Para Invaliden Kita 

Rehabilitasi Penderita Tjatjad Dalam Rentjana 
Bantuan Colombo 

HARI DJUM'AT di Djakarta dilangsungkan pertemuan anta- ra pemerintah Indonesia jang diwakili oleh Menteri Pertanian 
Sadjarwo. dan Menteri Kesehatan New Zealand Marchel beserta 2 orang stafnja, jang kini telah berada di Djakarta, untuk membi- 
tjarakan soal penawaran bantuan rehabilitasi penderita tjatjad da- 
lam rangka rentjana Colombo. Menurut Menteri Sadjarwo, dida- 
lam perundingan itu akan ditentukan bantuan2 dari pemerintah 
New Zealand kepada pemerintah Indonesia tentang tenaga2 ahli 
dalam lapangan rehabilitasi penderita tjatjad djuga alat2 penjam- 
bung kaki, tangan, obat-obatan Gan lain-lainnja. can 

Bantuan. rentjana Colombo “itu. 

mengambil | 

”Tatrang”, sedang di Arabia ”Sha | 

India, Persia, Arab Tiongkok me 

.ma kali diadakan tahun 1851 di: 
London dan dalam tournamen ini 

Sendjata Atoom 
Sovjet 

Akan Diteruskan Pembi- 
kinannja Selama Ame- 

rika Tidak Setudjui 
Pengawasan 

Atoom 

SURATKABAR RESMI So- 
vjet, ,,Pravda”, hari Karis tulis 
bahwa Sovjet Uni akan terus 
membuat alat2 sendjata atom, se 
lama Amerika Serikat menolak 
rentjana Sovjet supaja dilakukan 
pengawasan atas sendjata atom. 
»Pravda” tulis, karena Amerika 
Serikat tetap menolak usul2 So- 
vjet supaja alat2 sendjata atom, 
maka Sovjet Uni perlu terus men 
tjurahkan perhatiannja atas pem- 
buatan sendjata2 atom. 

Selandjutnja ,,Pravda” menga- 
takan, bahwa ,,pertjobaan2 pro- 
paganda Amerika, untuk meng- 
gambarkan . politik perdamaian 
Sovjet dan perdjoangan - Sovjet 
supaja sendjata2 

lah gaga?”. 

  

Perasaan An- 

ti PBB Di 

Amerika 
Diketjam Oleh Golongan 

Agama A. S5. 

PEMIMPIN2 AGAMA Protestan 
di Amerika hari Rebo mentjela si- 
kap2- anti-PBB jang terdapat dalam 
Amerika Serikat. Seorang pembitjara 
mengatakan bahwa PBB kini ,,dian. 
'ijam oleh nasionalisme rimba”. Se- 
|orang pemuka agama dari ' New 
York, Dr. Richard M. Fagley, me- 
nentang apa jang ia namakan ,,sis- 
tim2 sosial dan blok2 kekuasaan” jg. 

kini terdapat di A.S. 
- Perasaan2 sematjam itu disokong 
oleh kira2 400 orang pendeta dan 
pemuka agama lainnja, jang mewa- 
kili 30 buah grup2 Protestan ' dan 
Geredja Ortodox Timur didalam se- 
buah konperensi denominasi selama 
4-hari. 

Ara tapi 
| KALAU ada lemper isi ikan 
ajam atau abon daging sapi, itu 
sudah biasa. Tapi baru2 ini se- 
orang anggauta DPR Kabupaten 
Kudus, sdr. K. K. sewaktu sidang 
sudah angkat bitjara, mengada- 
kan protes kepada pimpinan si- 
dang. Bukan protes soal politik, 
tetapi soal lemper suguhan 
sidang. Sebab waktu - dimakan, 
ternjata lemper sdr. K.K. tadi 
tidak terisi ikan jang gurih enak, 
tetapi berisi...... rokok. Tentu sa 
dja waktu memakan lemper isti- 
mewa ini, sdr. K.K. djadi ,,gaber- 
gaber”. Kemudian terus protes ! 

Apakah protes sdr. K.K. ini 
dimasukkan djuga dalam notuien 
sidang tidak terang, pun diuga 
tidak djelas, apakah rokok dalam 
''emper ini termasuk siasat politik 
baru guna menjerang seorang la- 
wan politik lainnja. Tapi jang 
terang, waktu sdr. K.K. menga- 
Mjukan protesnja, segenap hadii- 
rin djadi tertawa keheran-heran- 
Bata 

  

  
  

kban : Negara? Arab Rentjanakan Tjekik Israel 
INSIDEN2 PERBATASAN antara kan air dari sungai Jordania 

Jordania-Israel adalah sebagian dari Syria, jang menurut Eban, 
suatu rentjana integral dari negara2 satu-satunja sumber bagi irigasi 

Arab untuk ,,mentjekik” Israel. De- dan tenaga listrik untuk Israel. 

mikian dinjatakan oleh Abba Eban, 
delegasi Israel ke PBB, kepada para Lebih djauh “'Eban mengatakan, 

! 

djuru-warta hari Rebo jl. Eban me- bahwa sebagai telah dikatakan oleh 

nambahkan bahwa rentjana ini me-| van Bennike, pengawas  gentjatan 

Nilai probl. no. 26 jang disusul- liputi blokade ekonomi dengan dja-'sendjata di Palestina dalam Dewan 

kan: Soemartono Adi, 

- 

AK. Ni- lan menghalang-halangi mendapat- Keamanan pada hari Selasa, maka 

wa jang bertanggung djawab 
adalah pasukan2 teratur Israel tidak 
benar. Ta djelaskan bahwa kaum ta- 
ni didesa2 perbatasan semuanja mem 

jahg lengkap 
seperti pasukan2 teratur, karena me- 
punjai persendjataan 

olehjinsiden2 di desa Ouibyia itu adalah mereka harus dapat membela diri ter 
adalah ' suatu puntjak dari pada ketegangan hadap serangan2. 

jang telah ada. Akan tetapi, demi- 
kian Eban, pernjataan Bennike bah- 

| Achirnja  Eban 
agar Dewan Keamanan 

dirobah mendjadi perdamaian 

tjatan sendjata 

patnja. (Antara). 

atom dilarang, | 
karena Sovjet Uni ,,lemah”, te- | 

  
mengandjurkan 

hendaknja 
itu mendesak agar gentjatan sendjata itu 

dan 
agar diambil Jangkah2 untuk mem- 
perkuat rombongan pengawasan gen 

dengan setjepat-tje- 

menurut Sadjarwo, dilakukan setjara 
bilateral antara negara? peserta ren- 
tjana Colombo. 

Pada tg. 25 Nopember j.a.d. dju- 
ga akan datang ke Indonesia. Men- 
teri Perikanan Canada untuk mem- 
bitjarakan dengan pemerintah Indo- 
nesia soal2 jang berhubungan de- 
ngan rentjana bantuan Colombo. 

Hasil konperensi rentjana 
Colombo di India. 

Tentang hasil konperensi rentjana 
Colombo jang dilangsungkan pada 
tanggal 13 sampai 20 Oktober jl. di 
India, Sadjarwo menjatakan bahwa 
konperensi itu dibagi mendjadi 2. 
jaitu konperensi dalam tingkatan 
Menteri dan konperensi pedjabat2 
resmi. Delegasi Indonesia dalam 
konperensi tingkatan Menteri itu di- 
ketuai oleh Sadjarwo,. sedang da: 
lam konperensi lainnja diketuai oleh 
Duta Besar Indonesia di India, Pu- 
lar. 
Didalam konperensi itu telah di- 

bitjarakan seluruh renijana bantuan 
Colombo untuk daerah Asia dan 
Asia Tenggara, demikian djuga te- 
lah ditindjau kembali pelaksanaan 

Ti ngkir' Asahan 

Dan Tarzan 

Banj uwangi 
Jg Satu Menikam Buaja 

—Jg Lain Harimau Buas 

PERGULATAN antara ses 
orang laki2 Wrnama Kasdi dgn 

seekor buaja jang datang me- 
njamber orang itu dengan tiba2 
telah terdjadi Minggu jang lalu di 
sungai Hessa, diperkebunan Asa- 
han, (Sumatra Timur). Kasdi se- 
orang “buruh dari perkebunan 
Hessa pada hari libur itu pergi 
memantjing disungai tersebut 
Ketika itu sungai sedang bandjir. 
Baru sadja Kasdi tjetjahkan kaki- 
nja keair ja telah disambar oleh 
seekor buaja jang rupanja telah 
menanti mangsanja. 

Pergulatan terdjadi antara buaja 

dengan korbannja dan dalam usaha- 

nja untuk melepaskan diri dari ouaja 
itu, Kasdi menikam buaja tsb: de- 

ngan pisau sehingga achirnja buaja 

itu melepaskan mangsanja. Dalam 

keadaan luka parah Kasdi dayat di- 

tolong oleh 2 orang jang kebetulan 
ada didekat kedjadian itu. Seorang 

pawang dipanggil untuk menangkap 

buaja itu dan berhasil pada tangga! 
216 Oktober jang baru lalu. Buaja 
jang tertangkap itu pandjangnja 4.75 

meter. Kasdi kini masih dirawat di 
rumah sakit. (Antara). 

Sementara itu menurut djwt. pene- 
rangan kab. Banjuwangi, seorang ber 
nama pak Murdiah bertempat ting- 
gal diperkebunan Kalimas,  Banju- 
wangi, ketika sedang bekerdja diru- 
mah baru2 ini, tiba2 didatangi se- 
ekor harimau jang terus menubruk 
fuan rumah. Pak Mardiah memberi 
kan perlawanan sengit dan dalam 
pergulatan jang terdjadi, djiwa ra: 

dia rimba achirnja- melajang, akibat 
tusukan2 sendjata tadjam “dari anak 
pak Mardiah jang datang menolong. 

    

PENJANJI WANITA INDONE- 
SIA MENDAPAT HADIAH 
PERTAMA Di VERCELLI. 
Sebagai wakil Republik Indo- 

nesia, nona Effie Tjoa Keng Soey 
Luan, di Italia telah mendapat-   kan hadiah pertama dalam per- 
lombaan njanji “dramatik sop- 
ran” jang diadakan oleh Societe' 
del Ouatetto di Vercelli, bertem- 
pat digedung Solone Dugentesco 
jang terkenal pada permulaan bu 
lan Oktober ini. : 

  

rentjana bantuan pada tahun2 jang 
lalu. ig 

Didalam rentjana bantuan Colom- 
bo jang telah diputuskan dalam kor- 
perensdi India itu, Indonesia akan 

menerima bantuan berupa tenaga2 
ahli dan berupa bahan2 dari negara2 
Australia, New Zealand, Canada 
dan. Inggeris, Jilapangan kesehatan, 

transmigrasi, perikanan jaut dna 
objek2 perindustrian lainnja. (Anta- 
ra). 

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari. pilihanmu atas 
kawan-hidupmu-seluruhnjas kami berikan pendjetasan berdasar- 
kan imu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

Aa, 
M. S. RAHAT 
“S0OCCbLEne 

Seteran 109 — Semarang. . 

Badan Gagah lenaga 

      

    Kurang — 

“OBAT S 

UNTUK WANITA8: LAKI 
AMIROSOL Paling berharga Dan tjepat bagi Mereka jang Ter- 
ganggu kesehatan. L , 

AMIROSOL paling Mudjarab dan tjepat kembalikan bagi tenaga- 
nja jang sudah Hilang. Orang lelaki jang sudah tua maupun mu- 
da. Seperti mani entjer. Pelo (Impotensi) kurang shawat, Inilah 
satu tenaga kalau sudah hilang bisa Timbulkan rupa2  penjakit, 
Misalnja BUAH pinggang, hati berdebar2, muka putjat Lekas 
marah, Suka lupa, Kurang makan, kurang tidur, Muka putjat, 
Dan Lain2. 

AMIROSOL bisa djuga tolong orang wanita. 
Seperti kain kotor tidak tjotjok pinggang brasa sakit, kurang da- 
rah, tidak Punja anak, Dan lain-lain, LARANG MAKA 
OBAT WANITA JANG HAMIL NU 
AMIROSOL harga ... Rp. 25.-— en " 
AMIRODOL. Sakit keputian (Pekthai) ' oo... An Rp. 25.5 
AMIRO OLI, Obat Luar Buat orang lelaki, tambah kuat Rp, 20,— 
TRANG BULAN. Hilangkan kukul (Pjerawat) dan 
mk Bika Beri Aa Mo al aa Rp. 25.— 

Tjatjap rambut Bikin pandjang dan gemuk 
Rp. 20.— dan Rp. 10.— 

Line ongkos kirim 1096. : 
gen: 3 Ngupasan 12 Jogjakarta. 

KASIM DADA " Kp. Melaju 30 Semarang 
HOK AN Patjinan : Magelang 
ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang 
Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17 
Universal Stores 
Toko RADJA BALI 
Toko Tjap KENDI 

: Madiun. 
Bodjong 6B Semarang. 
Dji. Kaju Tangan, Malang. 
Klaten 

Toko Obat Po Ning Tong Dil. Pemotongan 9 Salatiga. 
Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 

NA RA ML TE LL LL MAL LAU 

  

  

  

PERHATIAN !!! 
Harap surat2 disertai 
atau wissel Rp. 3,— buat balasan.     i 

prangko NGAWEN  MUNTILAN 

» TERIMA KASIH” 

Kami beritaukan bahwa kami 
Nj. HA JA' KUP jang sakit: se- 
tengah lumpuh, dan tjape Mlinu2) 
jang terasa ditulang. “Setelah da- 
pat pengobatan T. DIOCO OC- 
CULTIST di Dj: Grogolan 
21/SM Solo sekarang delah SEM- 
BUH. kembali, 

Ta' lain kami ' mengutjapkan 
diperbanjak terima kasih atas 
pengobatan Tuan. 

Hormat kami 

Nj. H. JA' KUB IA   
   



    
   

  

       

   
City Conce 

|X INIMALAMD. M. B. L U X — Berbareng — 
2.59. — untuk segala umur 

Matinees: Besok pagi GRAND dj. 10.00 pagi — NUN dea ma Un Minggu pagia GRANI) dj. 10.- pagi—LUX dj. 10.15 pagi 
Film Terbesar dim. berwarna. Menggembirakan pada Tua dan Muda 

   

  

—— 

  

GRAND | | 
515—715-015 I 
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I Hadial 
| MILLMAN - VELOCETTE- ZUNDAPP | 

allye IMS — 140 MOBIL — 
Daftar Peserta Rallye 

DISELENGGARAKAN OLEH IKATAN MOTOR 
IKATAN MOTOR INDON ESI 

Sweepstake 

sd ajasan 17 Agustus” 
SEMARANG, DIBAWAH PENGAWASAN 

A 22 NOPEMBER 1953, 
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Obat Kuat untuk Lelaki 

GOLES Kidneying Tablets 
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$ Pn : i PN ali sa m— 
3 Kalau tuan? ingin senantias berbadan sehat dan kuat, supaja 

og MTenTEvec TITIP TEA ms — : pa - Ba BN : gin senantiasa ' berbadan seha paj 

2 WALT DISNEY'S JUBILEUM Fl t j pas No. Nama Dari Mobil | No. Nama Dari Mobil R5 BIA #elamanja enak dan santos a, djanganlah tuan” melupakan 

m5 Et TO an Pake 2 Start : , |- Start 
Pt. obat kuat untuk lelaki ,GOLES KIDNEYING TABLETS” jang 

: 
1 Sie Ngo Tjong Pati Fiat 500” 11 Kwik! Khik Tjian Semarang Ford Consul 1 diperbuat istimewa buat menjeha tkan dan menguatkan badan dan 2 Giam Ing Siang ' Semarang — Ford Prefect 72 Kho Khing Hie Ungaran Plymouth Te) buah pinggang. 3 Oei Khing Tiwan Semarang Opel Kapitan 73 Kwee Ek Hie Semarang Fiat 1100 5 Dengan selalu memakan obat kuat ini berpuluh? ribu lelaki 
4 Oei Khiem Tik Semarang Fiat 500 74 Mehlbaum Tjirebon Jeep “MI telah mendapat kembali kesehatan dan kekuatan badan jang su- 
5 The Biauw Ging Semarang Hillman 75 F. P. BH. Taen Semarang  Piymouth 3 dah lama hilang, selandjutnja, mendjadi senantiasa sehat dan kuat, 
6 Ir. N. J. Cramer Bandung Plymouth 76 Tan Jan Lian Semarang — Fiat 1100 3 serta hidupnjapun turut mendjadi enak dan berbagia. 7 Liem Hok Ie Semarang Morris Minor 2 - pelan Ma Chevrolet At 0 aa ia sen Pe EN LA On en gag BN aa Tan 
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