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: 1 Jang Mau Djadi. 
kan Indonesia Embel? Ame- 

   

  

Pastilah Akan :    

       

    

   

    

n besar. 

i an sikap 
jang akan diambil oleh PKI ter 
hadap politik ini. Aidit mengata 
kan, bahwa parang ai 
tiasa menganggap. Lagu Indone- 
sia Baya EN Tam Merah Putih 
sebagai lagu kebangsaan dan ben 
dera kebangsaan Indonesia. Dika 
takan, bahwa bendera merah dgn 
palu-arit, bendera partai PKI, di 
hari selandjutnja “akan “kelihatan 
dibarisan depan mereka jg mem 
pertahankan bendera - nasional 
dan lagu kebangsaan, terhadap 
mereka jang mau menggantikan 
Indonesia Raya dan Sang Merah 
Putih. ana ir 

Menurut Aidit, program PKI ada 
lah penting bagi seluruh rakjat In: 
donesia. Tidak benar, katanja, bhw 
PKI dalam menjusun programnja, 
tidak melihat realitet dan PKI ja- | 
kin, bahwa programnja akan dilak- 
sanakan oleh kabinet sekarang. Sa- 

lah satu sjarat PKT ialah bahwa pe 
merintah disini mewadjibkan kepada 
perkebunan2 asing untuk menanami 
tanah? dengan bahan makanan rak- 
jat dan umumnja dengan tanaman? 
ig diperlukan oleh rakjat. Ini ada- 
lah suatu tuntutan riil, jg pasti men 
dapat persetudjuan dari kabinet Ali, | 
kata pembitjara. : 

'Lain halnja dengan tuntutan PKI. 
supaja KMB dibatalkan, kata Aidit 
jg mengemukakan pendapat, bahwa 
kabinet. Ali tidak akan sanggup 
mengachiri perdjandjian ini, karena 
untuk mentjapai ini perlu dibangun 
faktor2 kekuasaan? seperti front 
rakjat, tentara dil. . - 

      

Dim batas2 tertentu kabinet Ali 
adalah progresif, kata Aidit. Kabi- 
net ini jg menurut ia tidak mau 
minggir untuk Nederland, atau un- 
tuk Amerika, dalam anggapan AL 
dit, bagaimanapun djuga lebih baik 
dari kabinet Sukiman. 

Berbitjara tentang .usaha2 nega 

esia- ember -dari negaral. “tsb.” 
pembitjara mengatakan, bahwa PKI 
menentang keras orang2 Indonesia f 
ig mau turut bekerdja untuk itu, tif 

K perduli apakah maksud mereka 
mendjadikan Indonesia embel2 Ame 
rika ataupun Sovjet Uni. Jg menge- 
nai Sovjet Uni, demikian. ditambah f 
kam.oleh pembitjara, ,,Moskow pas Hi 
ti tidak menghendaki - Indonesia dif 
djadikan embel2 USSR”. (Pia). - 

Investia: 
Perdjalanan Nixon Utk 
Perluas Pakt Pasifik 
HARIAN RUSIA ,Izvestia” 

Le hapalkinga Tea, bahwa 
politik luar negeri Amerika ditu 
Yaa Manar negara2 

sia dengan Djepang jang paling depan kedalam ,,blok Pasitikni 

“akan senan | 

tundingan antara Amerika 
kat dan 

haruslah dikalahkan dan 

Mendapat Tantangan Dari 
erangan Aidit Di Surabaia 

pada Djum'at malam telah me 
Ken pat di Garuda-Theater dengan men 
Diantara hadirin terdapat komandan terito 

aja, letnan-kolonel Sudirman berserta beberapa ang 
politbiro PKI, D.N. Aidit memberikan uraian ten 
sidang pleno sentral komite PKI di Djakarta be 

  

Tidak Benar 
| Berita Jang Katakan 

Amerika Tak Mau 
Beli Timah Indo- 

nesia 

SEORANG  djurubitjara  Kc- 
menterian Luar Negeri Amerika 
Serikat menjatakan di Washing- 

ton, bahwa berita dari London jg 
mengatakan Amerika Serikat 
tidak hendak membeli timah In- 
donesia dalam tahun ketiga dari 
kontrak (mah Amerika Serikat 
dan Indonesia, tidak benar, Pe- 

Seri 
Indonesia kini 

berlangsung, — kata 

menentukan pendiriannja. 
Indonesia. dan, Amerika Serikat te 

lah menanda-tangani kontrak tiga 
tahun dibulan Maret 1952. - Menu- 
rut. kontrak itu Indonesia setiap ta 

hun harus mendjual timah antara 

  
djurubitjara ' 

'tu, tetapi Amerika Serikat belum | 
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Turki 
Akan Terus Di perluas 

PADA 'fg. 1 Nopember "telah 
diterima kabar dari Ankara, bah! Tg PAN AN 

|Tindakan2 Seterusnja Akan 
du, Noka pl Pari Pihak Atasan 

DALAM KONPERENSI pers Djum'at pagi perwira pers T.T, 
VII Kapten Rahasia dengan resmi mengakui kebenaran berita ten. | 
tang Kahar Muzakar telah mendjadi D.I. Dikatakannja, 
bahwa memang telah lama Komando 'T.T, VII mempunjai kepas- 
tian bahwa Kahar sudah tjondong kepada D.I. Ini dapat diketahui 
dari dokumen jang didapat. Mulanja ia hanja menggunakan gera. 

bagai tindakan taktis, hal ini ada hubungannja d n 
permintaannja kepada. Kartosuwirjo ketika ja diangkat mendjali 
«panglima TI” untuk mengolah penduduk Sulawesi Selatan men 
djadi Islam-minded. Dari tak€k jang bersifat insidentil itu achir 

wa P.M, Turki Djelal Bayar da 
lam keterangannja “kepada Parle 
men mengatakan, bahwa Turki 
akan melandjutkan dengan tegas 
usahanja untuk memperlipat per 
tahanannja mengingat situasi in- 
ternasional jang 
bahkannja bahwa diplomasi Tur- 
ki telah memperoleh hasil baik 
selama tahun2 jl. dalam menga 
dakan perserikatan2 ' keamanan. 
Lain2 soal jang disinggung Bayar 
dalam keterangannja kepada Par 
lemen itu jalah: 

|. Kepada Djerman harus diberi 
kesempatan bekerdja sama dengan 

   

negara2 NATO: 2. Turki punja kel 
pertjajaan penuh terhadap pendapat 
Jugoslavia jg sehat dan  berdasar- 
kan kenjataan: 3. Turki anggap ma 

suknja Spanjol serta adanja pangka | 
lan2 di Laut Tengah sebagai suatu 
keseluruhan dalam sistim keamanan 
sebagai suatu hal jg sangat penting 
Can karenanja menjambut gembira 
persetudjuan -— Amerika-Spanjol: 4. 

Turki memperhatikan evolusi dari 
Iran dengan perasaan persaudaraan 

sedang | Yan hubungannja dengan negeri itu 
didasarkan atas .,kepertjajaan dan 
hormat.” Achirnja Bayar 

tara Turki dan Amerika Serikat. Ja 

bermaksud hendak : kundjungi. Ame- 
rika dalam -bulan Djanuari j.a.d. 

(Antara—A FP). 

18.000 dan 20.000 ton kepada Ame "kontrak itu harus dirundingkan du- 
rika Serikat dengan harga “disekitar |lu oleh kedua 
12143 sen dollar tiap satu pon sela | 

.ma dua tahun pertama, Harga jg ha 
rus dibajar pada tahun ketiga dari 

pihak jg bersangku- 
tan, "Demikian djurubitjara itu me- 
nurut. Reuter dari Washington. 

(Antara). 

  

munisme hingga saat terachir, 

pada saat manapun 

utjapkan “didepan. 

Il. Korea Selatan 'jakin, bah 
wa harapan sedikit sekali untuk 
dapat mendjamin hak-hak umat 
manusia dan kemerdekaan. de- 
mokrasi, terketjuali djikalau bang 
sa-bangsa jg mengenjam hak-hak 
“itu dengan tegas menundjukkan 

mereka j 
akan berdjuang mati-matian utk. | 
bahwa  djikalau perlu, 

membelanja. 5 

2. Korea Selatan jakin, bah 
wa karena adanja - pengharapan 
akan dapat dibentuknja suatu du 
nia jang berdasarkan hukum, 
PBB telah menjatakan suatu 'ne 
gara jang mengadakan perang se 
bagai agressor (sebagai PBB per 
nah menjatakan RRT dalam bu 
lan Pebruari 1952), agressor itu 

diusir 
jang agressif”, jakni agar HebaA 'dari daerah jang telah dapat di 
djahan Amerika didaerah ini da 
pat dise lamatka n dengan mengi Or 

bankan bangsa Asia. £ 

: Redaktur luar negeri harian sa 
Vronsky menulis, - bahwa “ kundju- 
ngan wakil presiden Amerika Nixon: 
ke Timur Djauh dewasa ini dimak- 
sudkan untuk  menjiapkan 

rtebutnja 
-sjah. 

'hantjurannja jang tak 

perlua- 

dengan setjara tidak 

3: “Korea Selatan jakin, “bah 
wa djalan jang terbaik utk. men 
tjegah perang dunia dengan peng 

terbatas 
adalah dengan mentjapai kemena 
ngan atas negara2 agressor dgn 

Km : Na anpia ji batas dan san blok Pasifik dengan India, IndofPeperangannja jang terbatas. da 
nesia, Birma, Thailand dan negara? | ditentukan setjara teliti sekalisig 
lainnja, dipimpin oleh ' Djepang. (disertai oleh pertanggungan 
Vronsky menjatakan, bahwa rentja- | wab. 

dja 

ini i isi ' ca Selatan itu me- na ini menghadapi perlawanan ah Dutabesar Korea £ me: 
ling besar. (Reuter). NE Inambahkan, bahwa komunisme kini 

S Pingsan Imenudju ke kemusnahannja, dan 

  

$ g 

Diberi 

200 Tawanan Utara Ting- 
galkan Kamp2nja | 

j 

ROMBONGAN Gortma Jend! Tic lebih liberal dan berusaha untuk 

hoa dan Korea Utara Saptu pagi 
telah meninggalkan kamp2 tawa- 
nan perang mereka dan menudju 
ke tempat pemberian pendjelasan 

ri dari 200 tawanan perang Tiong | 
# 

bahwa pendirian pemerintahnja 

tensi itu tentang pendapatnja 
: j 4 : 

Pendjelasan Petai OS Dab 2 2 ' MB dr. You Chan Yang. mengatakan, 

ada 
'lah benar. Dalam waktu jg akan da 
tang, apa jg benar tentu akan aba- 
di, katanja. Ditanja sesudah konps 

me- 

'bahwa Djepang sedang kembali ke 
pemerintahannja jg imperialistis. Di 

tjepat kembali menggantikan anasir2 

Dje- mengemudikan pemerintah 
pang. 
Achirnja duta besar tadi mengata 

'kan, bahwa anasir2 itu mentjela per 
idjandjian perdamaian jig telah mere 

dengan naik truck. Mer ka Ta ika tandatangani. (AFP). 

antar oleh pendjaga2 
India dengan tiada 
perlawanan sedikitpun. Pemberi- 
an pendjelasan jang 

    

  

An 

AE 
sedianja di | 

lakukan pada djam '8 pagi terpak |   

   
sa ditunda untuk 45 menit, 
bung  terlambatnja  keda 
rombongan tawanan pera 

batjek. 

Pemberian "pendjelasan dilaku- || 

| Anak Emas 

. tsh., | 

berhu | 

karena hudjan lebat dan djalan | 

    

Amerika 
2/3 Hutang Vjepang 

Dihapuskan 

KALANGAN2 jang mengeta-   kan setjara perseorangan diba- 
wah ' pengawasan Hn 5 
5-Negeri dengan dihadiri ' oleh 
penindjau2 Serikat dan Utara. t 

'hui di Washington menerangkan 
regu Komisi 'pada hari Sabtu, hahwa Amerika 

Serikat telah memutuskan untuk 
'menghapuskan  duapertiga dari 

.mengandjurkan peperangan preventif 
- dap Sovjet Rusia, Pernjataag ini oleh dr. You Chan- Yang di- 

: Dg dumperensi mengenai Asia- Timur jang: 
“diadakan oleh universiteit2 “Syracuse, 
“dua hari. Dalam pernjataan2-nja itu, oleh dr. You Chan Yang di 
bentangkan garis2 besar mengenai politik Korea Selatan. 

Tidak Punja 

Kamer 
bahwa harus ditjari 
lesaian 

jang hendak diperbuat 

katakan bahwa anasir2 ig lama: dgn. 

3 Orang pertama jang telah di 'djumlah hutang2 Djepang — kepa 
berikan pendjelasan telah meno- 'da A.S., akibat bantuan negara 
lak untuk dikembalikan. Mereka "terachir kepada Djepang, segera 
kabarnja dengan berteriak menja 'sesudah perang dunia kedua ber 
takan ..tidak mau”, Tanja-djawab fachir. Bantuan itu na Aa 

maka- dengan tawanan perang jang per |diri atas kiriman2 bahan | 
tama dilakukan selama 60 sekon. (nan, jang ditaksir meliputi KL 2, 
Sementara itu terdengar teriakan? |'miljard dollar, Kabarnja keputa" 
dari beberapa orang tawanan jg (san ini diambil oleh pemerintah 
sedang menunggu gilirannja utk. |A.S, ketika diadakan — perundi- 
mendapat pendjelasan dengan me Pngan2 .dengan. perdana 
njanji2-kan pula Jacu2 berbaris | Djepang Shigeru Yoshida dan 
pasukan2 Korea Selatan. utusan isimewa Yeshida, Hayato 

(Antara-UP) | Ikeda, 

  

menteri 4   
  

Perang Preventif Thd 
Russia 

Belum Pernah Diandjurkan Oleh 
Korea Selatan 

MESKIPUN KOREA Selatan akan berdjuang melawan ko- 
duta besar Korea Selatan di Ame 

rika Serikat, dr. You Chan Yang Minggu mengrangkan, 
Republik Korea Selatan belum pernah, 

bahwa 

ekarang maupun 
terha 

baik 

Colgate dan Cornell selama 

Kebangsaan ? 
Nasib Orang2 Suku Am- 

bon Jang Berada Di 
Nederland 

BERBAGAI anggota Tweede 
Belanda berpendapat, 

djalan penje 
mengenai kebangsaan 

orang2 suku Ambon jang kini 
tnggal di Nederland, demikian 
menurut  verslag  pembitjaraan 
anggara” belandja Kementer'an 
Kehakiman Belanda dalam Ba- 
gian2 Tweede Kamer. Oleh ang- 
gota2 itu diterangkan, bahwa se- 
kararg orang tidak tahu. apa ke- 
bangsaan orang2 Ambon itu. 

apakah 
oleh Peme- 

rintah Belanda mengenai soal ini. 
Anggota2 itu menanjakan djuga ke- 
benaran berita2, bahwa Menteri Ke- 
hakiman Belanda telah menahan 
permintaan2 naturalisasi, dengan ti- 
dak memberi keterangan kepada me- 
reka jang telah memadjukan per- 
mintaan naturalisasi itu, apakah per- 

mintaannja ita mempunjai harapan 
akan dikabulkan atau tidak. Demi- 
kian kawat ,,Antara” dari Amster- 
dam. 4 

Oleh mereka ditanjakan, 

Pada pertengahan bulan Nopem- 
ber ini, Dr. Marzuki anggota DPD 
propinsi Djawa Tengah “akan me- 
ngundjungi Australia untuk meme- 
nuhi studieopdracht dari Kemente- 
rian Dalam Negeri guna mempela- 
'djari soal2 otonomi selama 4 bu'an, 

  

Ketegangan antara Israel dan Ne- 
gara2 tetangga Arab dalam minggu2 
sachir ini terasa meningkat dan mem 
peringatkan dunia akan persengketa- 

an jang terdjadi dalam tahun 1948. 

Gambar jang dibuat dalam tahun 

1948 ini menundjukkan — bagaimana 
serdadu2 dari Legioen Arah meng- 
gerakan artilerienja diluar kota Je- 
ruzalem. Dalam suasana tegang jang 
dchir2 ini ada pula diwartakan ten- 
tang pemindahan2 pasukan ke Jeru- 

haalem, tetapi berita2 itu kemudian 
dibantah: 

  

jang katjau”. Ditam at 

' tegaskan | 
jadanja hubungan2 jg sangat baik an 

' Mr. Moh. Rum, 

    

Sudah 

kan D.I. se 

nja dengan tegas didjadikannja 

  

Perkara 
Buchari 

Pembela Mr. SudjonoPe- 
ringatkan Pengadilan Dan 
Mintakan Penghapusan 
Beberapa Tuntutan2 . 

Djaksa 

Mr. SUDJONO HARDJOSU- 
DIRO jang djadi pembela dari 
Achmad, Buchari ketua IT Putjuk 
Pimvinan ,,Gerakan Pemuda Is- 
lam Indonesia” dalam sidang Pe 
ngadilan Negeri Djakarta hari 
Senen telah membatjakan plei- 
dooinja jang pandjangnja 34 lem 
bar kertas tik, dan makan waktu 
lebih-kurang satu djam 40 meni 
Pembelaan Mr. Sudjono jang di 
kupas dari segi politis dan juridis | 
pokoknja minta supaja terdakwa 
Achmad Buchari dibebaskan dari 
segala tuduhan. “Sidang pemerik 
saan perkara tsb. hari Senen se 
perti jang sudah2 dapat perhatian 
besar dari umum dimana tampak 
hadlir untuk pertama kali pemu | 
ka2 Masjumi, antara lain kett 
umum Masjumi Moh. Nats T

e
n
 

    

    
   

Putusan hakim -atas perkar 
dakwa Achmad Buchari itu « 
djatuhkan “dua minggu k mudian 
jakni 16 Nopember 1953. Seperti di 
ketahui untuk “terdakwa Achmad 
Buchari jg dituduh turut membanty 
D.I. guna merobahkan pemerintah 
(R.I. antara lain dengan djalan mem 

N ebapai Tang 

e
n
a
 
a
a
n
 

-bawa “surat SOHB 
gauta komandan tertinggi TII kepa 
da Kahar Muzakar di Sulawesi, 
djaksa Siahaan dalam reguistoirnja 
menuntut hukuman 10 tahun. 

Pembela Mr. Sudjono dalam per- 
mulaan pleidooinja a.l. katakan, 
ukuran? jg dipakai pihak kedjaksa- 
an kepada terdakwa Achmad Bucha 

ri ini adalah tidak adil terutama se 
kali djika dibandingkan dengan uku 

kara Sultan Hamid dan Chairul Sa 
leh. Sesudah mengupas dan menun 
djukkan akan tidak memadainja tja- 
ra pembuktian jg lazim dipakai da- 
lam pembuktian perkara? formil 
dan sesudah mengetjam tjara beker 
djanja djaksa jg menurut Mr. Sudjo 

no telah membagi? keterangan beru 
pa pemungkiran terdakwa A. Bucha 

ri djadi hal2 jg memberatkan dan 
mengente@ngkan baginja, dengan men 
dasarkan atas pelbagai alasan juri- 
dis politis diantaranja karena tidak 
adanja elemen ,,wederrechtelijkheid” 
(berbantahan dengan” hak dan' hu- 
kum) dalam perbuatan jg dilakukan 
oleh terdakwa  Buchari, 

lakunja Undang2 Dasar sementara 
ig memberi hak kepada setiap war- 
ganegara untuk. turut serta dalam 

pemerintahan negara  setjara' lanz- 
kah2 berdasarkan pasal 15 UUD se 
mentara, dan demikian pula atas da 
sar tidak terbuktinja bahwa terdak- 
wa djadi anggauta perkumpulan ter 
larang menurut pasal 149 KUHP 
maka pembela Mr. Sudjono minta 
Supaja: " 

(D). Terdakwa dibebaskan dari 
tuntutan ketiga jaitu djadi ang- 
gauta perkumpulan 'jang menje- 
babkan. ia dituduh melanggar pa- 
sal 149 KUHP: (2). Supaja ter- 
dakwa dibebaskan dari hukuman 
10 tahun  pendjara sebagaimana 

Warouw Sedia Mene- 
| mui Kahar Muzakar 

Batas Waktu ,,Panggilan Negaras 

4 
1 PET 

11953. 
jitu, bahwa mereka tidak akan men. 

ran jg dipakai dalam mengadili per|- 

chususnis | 
dalam suasana masjarakat dan ber-| 

    

   
   

Habis 
Menunggu Instruksi 

bahwa 

pegangan prinsipil. 

Mengenai panggilan negara jang 
ditudjukan kepada gerombolan di 
katakannja tetap berachir pada 1g. 
31 Oktober djam 24.00 atau diam 
0.00.tg..1 Nopember. Apa jang akan 
dilakukan sesudah itu oleh Komun- 
do TT. WIL akan ditentukan oleh 
instruksi2 lebih djauh dari - pihak 
atasan. Tentang kira-kira 10 kapat 
perang jang ada dimuka pelabuhan 
Makassar, dikatakannja, bahwa hat 
ini adalah termasuk dalam rangka 
usaha keamanan didaerah ini. 

Berita/siaran gerakan ge. 
rombolan dilarang. 

Lebih-djauh diterangkan, bahwa 
mulai -hari Djum'at dinjatakan de. 
ngan resmi oleh Komando T.T. Vit 
bahwa tidak boleh mengumumkan 
segala matjam siaran apapun  darj 

gerombolan. Begitu djuga tidak -bo- 
leh memberitakan gerakan2 gerom- 

bolan. Pendapat tentang gerombolan 
tidak dilarang. Demikian Rahasia. 

Pertemuan Warouw Ka- 
har. 

Mengenai keterangan Overste 
Warouw uvuk bertemu dengan 
(Kahar Muzakar seperti jang per 
inah diberitakan, didjelaskan se. 
kali lagi : 
“bahwa sesudah pengakuan Kahar 

oleh. Kapten Rahasia, 

tentang D.L.-nja Overste Warouw 
menjatakan sebagai manusia jang 

| ber-TYuhan ia tetap sedia bertemh 
dan menerima Kahar, tetapi se. 
|laku pedjabat negara segala Tang- 
kah dan sikapnja terhadap Kahar 

r- | ditentukan oleh instruksi pihak 
atasan. 

Harian2 diantjam gerom- 

.Selandjutnja- dapat “dikabarkan, 
bahwa gerombolan D.I. telah meng- 
antjam hampir semua harian dikota 
Makassar. jang akan. menjiarkan 
ngumuman pengakuan Kahar Se-! 

laku D.I. sebelum tg. 1 Nepember 
Dikatakan dalam antjaman 

'djamin keselamatan diri para war- 
tawan suratkabar bersangkutan ser. 
ta keselamatan perusahaannja. (An- 
tara). 

2 

RADIUM JG DITJURI DIKE- 
TEMUKAN KEMBALI Di 

BUENOS AIRES. 
Sebuah - tube . berisikan dua 

centigram radium jang telah di- 
tjuri dilaboratorium propinsi 
Buenos Aires, hari Minggu telah 
diketemukan kembali dibawah 6 
inchi tanah dilingkungan labora- 
torium itu, dari mana logam 
berbahaja itu telah tertjuri. Tube 
itu diketemukan kembali setelah 
dewan tenaga atom nasional Ar- 
gentina memindjamkan sebuah 
alat pentjari istimewa. Dua orang 
telah ditangkap karena telah tu- 
sangkut dengan pentjurian tadi. 

  

isia dan menulis surat rangka pe- 
njelidikannja akan kekuatan po- 
itensi D.I. jang semua itu Ja 
Ikan dalam batas2 haknja sebagai 
warganegara, sebagaimana ter- 
tiantum dalam pasal 23 UUDS 
RL 

4) Supaja terdakwa dibebaskan 
dari hukuman jg dapat dikenakan 

buat tuntutan kesatu, karena dalam 
pemeriksaan ini tidak.terbukti salah 
nja terdakwa ,,mentjoba - menga- 

djak” dan tidak terbukti atau seti- 

terdakwa ikut serta dalam usaha 
orang lain (SOHBY) melakukan per 
tjobaan mengadjak. orang lain (ja- 

itu Kahar Muzakar) untuk turut me 
lakukan atau membantu pemberon   dimintakan oleh djaksa jang me- 

nganggap terdakwa bersalah. me- 
langgar pasal 124 KUHP jaitu 
turut membantu gerombolan ber- 
isendjata. jang bermaksud mero- 
bohkan pem. R.I. dengan kekua- 
.tan sendjata, (3). Setidak2nja su-   paja terdakwa dibebaskan dari 
tuntutan kedua itu karena tidak 
adanja . anasir ,,wederrechtelijk” 
dalam perbuatan terdakwa bahs 
wa terdakwa melakukan pengan- 

|tara surat Sohby "jang mengaku 

takan. 5) Setidak-tidaknja supaja ter 
dakwa dibebaskan dari pada tuntu- 
tan kesatu itu berdasarkan alasan 
seperti disebutkan pada tuntutan ke 

' dua. Dalam, pembelaan selandiutnja 
oleh Mr. Sudjono disarankan hen- 
daknja Pengadilan Negeri hati2 da 
lam menghadapi dan menjediakan 
diri. untuk” menjelesaikan — perkara 
politik. seperti jg dituduhkan atas di 
ri Buchari, karena dengan berbuat 
begitu, besar kemungkinan Pengadi- 

lan kita tidak lagi tjotjok  kedudu- 
kannja dengan teori Trias Politica,   |sebagai  anggauta — komandemen 

itertinggi Tentara Islam Indone- 
Terdakwa Buchari sudah ditahan se 
djak. 2 tahun jg lalu. (Antara). 

  

  

  

  

dak-tidaknja belum terbukti. bahwa 

  

Lem na Ie ia , Te Pa 
Kama ian : "2 AU engay 
PE enak Uamniit “Yank, No " "Tobap 

Nas sa 2 inna     

  

  

  

  

  

Tiba Di 
Tokio 

rugian perang. Pada gambar nampa 
donesia Mr. Besar dengan isterinia s 
Isb. tiba dilapangan udara Tokio, 

Djepang mr. 

  

Seperti pernah dikabarkan, setelah menteri LN 
adakan kundjungan ke Indonesia baru-baru ini 
ngirimkan sebuah missi ,fact-finding? un 

Zainal Abidin (kiri). 

  

(6000 

Djepang Okazaki meng- 
, pemerintah telah me- 

tuk merundingkan tentang ke- 
k waktu wk, menteri kehakiman In- 

ebugai rombongan pertama dari missi 
mereka disambut oleh duta kita di 

  

Casey Bentan 
RRT 

kes 

ngatakan dalam konperensi pers di Si 
buktikan dirinja sebagai suatu negara 

pertimbangkan apakah RRT akan di 
waban tadi diberikannja atas pertanj 

merintah RRT. Dikatakannja 

perdamaian Korea inilah RRT akan 

Disamping perang Korea, ka- 
ta Casey, RRT , bersangkut-paut 
pula di Indotjina dan Malaya, di 
mana fikiran sehat akan berka- 

ta bahwa perintah2 kepada kaum 
Komunis didua negeri ini da- 

tangnja dari Peking”. 

Casey seterusnja mengatakan 
bahwa ja. tidak  tahu-menahu 

tentang adanja usul2 jang pasti 
perihal pembentukan Pakt Pasi- 

Fik, ketjuali apa jang dibatjanja 
"dalam surat2 kabar. 

Tetapi, katanja, menurut pen- 
dapatnja ANZUS (Pakt pertaha- 
nan bersama  Austral, New 

Sealand G. Amerika Serikat) itu 
bukanlah bentuk terachir dari- 
pada persetudjuan2 keamanan 
lidaerah Pasifik. 

Dikatakannja bahwa bangsa 
Australi sadar, bahwa negerinja 
terletak. didaerah geografi jang 

sama dengan Asia Tenggara, 
dan 'negeri2 Asia Tenggara ini 

.terkembang seperti pajung rak- 

sasa diatas Australi”. Sebagai 
perobahan2 jang terdjadi di Asia 

sesudah Perang Dunia, disebut- 
nja bahwa 7 atau 8 negeri Asia 
sedjak itu . mendjadi merdeka. 
Rakjat Australi sangat sensitif 

dan sadar tentang perobahan2 
ini, dan mereka sangat memper- 
hatikan perkembangan? selan- 

djutnja. 

Politik luar negeri Australi. 
Tentang. politik ' luar. negeri 

'Australi, Casey menjatakan: 

1. Australi bermaksud tetap 
mendjadi anggota Commonwealth 
jang kuat dan tak bisa dipisah2- 
kan daripadanja. 

2. Bersama2 New Zealand, 
Australi akan memupuk kerdja- 
sama dengan Amerika. Serikat di 
Pasifik .dan didaerah sebelah 
utara Australi. 

3. Australi bukan sadja harus 

memperhatikan — pertahanannja 
sendiri, tapi djuga harus ikut 

membantu negara2 merdeka jg. 
| terletak disebelah utara Australi, 
dalam usaha 
kuatannja terhadap 
Sersama, ialah 
ternasional”. 

memperbesar ke- 
.bahaja 

Komunisme in- 

kong sepenuh2nja PBB. 

Kemungkinan bantuan militer? 
Atas pertanjaan, apakah Aus- 

trali akan kirim pasukan2nja ke- 
Sesuatu bagian dari. Asia Teng- 

gara, apabila timbul pertikaian 
umum didaerah ini, Casey men- 
djawab bahwa. menurut: pendi- 
riannja pada waktu ini tak ada 
rentjana sematjam itu. 

Tetapi, katanja, banjak perun- 
dingan jang sedang dilakukan 
oleh negara2 jang  berkepenti- 
ngan mengenai situasi di Asia 
Tenggara, terutama  Indotjina, 
tetapi dalam pada itu tak ada 
sesuatu djandji bahwa Australi 
akan kirim pasukan2nja, (Anta- 
ra). 

. g » 

Nixon: , » 

Peperangan Indo-China 
Berpengaruh Atas In- 
donesia DI! Negara 

Asia Tenggara 
DALAM PIDATO jang tidak 

dipersiapkan terlebih dahulu — di 
Saigon, Nixon mengatakan a.l, 
bahwa setelah ia” mengundjungi 
beberapa negeri di Timur Djauh, 
ia mendapat kesimpulan bahwa 
perang di Indotjina itu ada pe- 
ngaruhnja terhadap” kebebasan 
Muang Thai, Kambodja, Indone 
sia dan Malava. Setelah permu- 
suhan di Korea berachir, mata 
rakjat Amerika ditudjukan — de 
ngan penuh perhatian jang terus 
menerus — kepada Indotjina dan 
berharap supaja perang  dinegeri 
ini berachir dengan kemenangan 
bagi pihak Peranfjis dan Vict- 
nam Bao Dai, kata Nixon, 

Nixon telah mengundjungi pula   Bao Dai. (Antara) 

Australia Tak Kirim 
Tentaranja Ke Asia 

kan Politiknja Terhadap 
: r an Asia Tenggara 

MENTERI LUAR negeri Australi, 

ngatakan? bahwa Australi sedang mempertimbangkan untuk mengakui pe- 
bahwa perletakan sendjata di Korea itu 

masih harus berkembang mendjadi perdamaian, 

4. Australi akan terus menjo- 

Richard Casey” hari Sabtu me- 
pura, apabila RRT dapat mem- 

jang tjinta damai, maka dunia akan 
terima mMendjadi anggota PBB. Dja- 
aan betul-tidaknja berita2 jang me- 

nga 

1 dan dalam perundingan 
diudji maksud2nja. 

Putusan? Dewan 

Partai P.R.N. 

DEWAN PARTAI P.R.N. da 
lam sidang plenonja pada tgl. 1 
Nopember memutuskan a.l. seba 
gai berikut: Dengan suara bulat 
menjetudjui dan pertjaja kebi- 
djaksanaan ketua umum dan De 
wan Pimpinan Pusat P.R.N. se- 
djak konggres kedua sampai ra 
pat pleno Dewan Partai jang ke 
sat Ini, Selama ketua —umum 
partai Mr. Djody Gondokusumo 
duduk dalam. Pemerintahan, pim | 
pinan partai diatur sbb: ketua | 
umum Mr. Djodv Gondokzsumo, 
ketua harian Bebasa Daeng Lalu. 
Dengan demikian, maka Mr. bjo , 
dy Gondokusumo hanja pegang | 
kebidjaksanaan politik umum par 
tai, sedang pimpinan sehari2-nja . 
dipegang Daeng Lalu jg sebagai 
diketahui djuga mendjabat ketua 
fraksi PRN dalam Parlemen. 

  
Karena A. J. Kindangan, ketua 

Departemen pemilihan umum me 
ninggal dunia, maka djabatan itu 
buat sementara dipimpin  lang- 
sung oleh Sekdjen Partai Maridi 
Danukusumo Berhubung dengan 

berhentinja angg. Abdullah Mar- 
tham, sebagai gantinja diangkat 
sebagai angg. Dewan Partai Sa- 
bilal Rasjad. Panitia Lambang ter 
diri dari Soedarjo Tjokrosisworo, 
Ir. Sardjono, Rustam Palindih, 
Soeripto jang telah berhasil mem 
buat lambang partai, ialah patjul 

  

  

Tahun Sang Me- 

rah Putih 
PENERBIT - Siguntang telah 

mengeluarkan sebuah buku buah 
tangan menteri pengadjaran, pen 
didikan dan kebudajaan, mr. Mu 
hammad Yamin mengenai sedja 
rah Dwiwarna dengan titel ,,6000 
Tahun Sang Merah Putih”. Buku 
ini merupakan pembaktian bagi 
Angkatan Pemuda Proklamasi ig 
mengibarkan dan  mempertahan 
kan bendera Sang Merah Putih 
dalam pergolakan revolusi kemer 
dekaan sebagai tanda-kedaulatan 
negara Republik Indonesia. 

Tebal 227 halaman meliputi 
bab2: bagian "pertama tentang penje 

lidikan sedjarah tentang usia Sang 
Merah Putih. Bagian kedua, tindjau 

an pengetahuan tentang arti Warna 
Sang Merah Putih. Bagian . ketiga, 
sedjarah warna dan bendera kebang 
saan Sang Merah Putih dan bagian 
ke-empat, tentang arti dan makna 

ig dikandung Sang Merah Putih se- 
bagai bendera negara Republik In- 

donesia. (Pia). 

WAKTU TIGA MASUK 
ISLAM. 

Menurut keterangan Said Ach- 
mad Alkaf, salah seorang pemu- 
ka agama Islam di Lombong, ba- 
ru2 imi didesa Lowang Serang, 
Lombok Barat, jang kebariakan 
venduduknia beragama ,,Waktu 
Tiga”, telah dapat di Islamkan, 
100 orang jang memeluk agama 
Waktu Tiga” tersebut. 

Mereka memasuki agama  Is- 
jam atas kemauan sendiri. 

RUMAH SAKIT DIBUKA 
KEMBALI. 

Buruh Kesehatan meng- 
gabungkan tuntutannja. 

Rumah Sakit Umum di Medan 
hari Sabtu dibuka kembali seba- 
gai basa, setelah 2 hari tidak 
menerima orang baru untuk ber- 
obat dan menutup polikliniknja. 
Uang jang diperlukan sebagai 
ongkos eksp'o'tasi jang mendjadi 
sebab mengapa Rumah “ Sakit 
lkmum itu tutup, sedjak tanggal 
29 i.b.I. telah diterima. Persoa- 

:Ian jang masih tinggal ialah me- 
: ngenai uang rapel, uang lembur 
dan sebagainja dari para pegawai 
rumah sakit jang ketinggalan dan 
hi.gga sekarang belum lagi ke- 
luar. Pegawai2 rumah sakit itu 
mendesak supaja mandatnja sele- 
kas mungkin dikeluarkan  oleb 
Seksi Perbendaharaan Propinsi. 

PESAWAT2 TAK DIKENAL 
DJATUHKAN BUNGKU- 

SAN2 DIATAS THAI. 
Kementerian dalam negeri 

Muang Thai mengumumkan bah- 
wa 4 buah pesawat terbang jang 
tidak dikenal dan terbang tinggi 
dari djurusan barat daja pada ha 
ri Djum'at jang lalu telah men- 
djatuhkan bungkusan2 diatas pro 
pinsi Tak, dibarat laut Thai. 

Kini penjelidikan sedang dila- 
kukan terhadap | bungkusan2 itu, 
jang diduga berisi pamflet2. Pe- 
merintah memberi perintah kepa- 
Ga patroli2 diperbatasan untuk 
menembak setiap pesawat ter- 
bang jang - melanggar wilajah 
Thai. 

  

dan pena dari bulu angsa, artinja 
perpaduan tenaga dan djiwa anta 
ra rakjat dan pemimpin. antara 
tani dan intelek untuk ' bersama 
mengabdi kepada partai, tanah 
air dan bangsa. (Antara) 

  

Indonesia Me 

INDONESIA MENENTANG 

besar, tekfh memuat interview 

kan 
sion Indonesia jang terdiri dari 13 

Menurut Djawoto, bagaimanapun 
Djepang djangan mengadakan per- 
sendjataan kembali. Bukan sadja 
hal ig demikian itu tidak perlu, te- 
tapi djuga hanja menimbulkan ke- 
marahan di Indonesia, kata Djawo- 
10. Diteyaskan oleh Djawoto, hahwa 
dihidupkannja kembali militerisme 
Djepang ig lama “di ikuti “dengan 

sia. Di Indonesia, kata Djawoto, ti- 
dak ada perasaan anti-Amerika dan 
djuga tidak ada -perasaan anti-komu 
mis, jg dapat dipersamakan dengan 
India atau di Birma, Pemerintah apa 
sadja. ig akan memegang - pimpinan 
pemerintah di Indonesia, politik he- 
bas ig didjalankan oleh Indonesa. 
akan dilandjutkan. 

Abdullah Nasir djuga seorang da- 
ri I. wartawan tadi menerangkan, 

bahwa fa jakin, Djepang sanggup 
membajar ganti kerugian perang ke 
pada Indonesia. Menurut Nasir, ada 
Jah. sewadjarnja . pemerintah Indone 
sia Menuntut kepada Djepang djum 
lah ganti kerugian perang jg' besar, 
karena hal itu akan memberi ke- 
adilan kepada rakjat Indonesia ig 
Sangat menderita selama pendudu- 
kan Diepang dimasa perang jg fatu. 
Nasir mengatakan, bahwa peme- 

tintah Indonesia merahasiakan ang- 
ka I& sebenarnja mengenai djumlah 
ganti kerugian perang jg hendak di 
tuntutnja dari Djepang. 
da wartawan? Indonesia angka itu 
tidak diberitahukannja. 

Berkenaan dengan soal ini Djawo 
lo menerangkan, bahwa pemerintah 
Indonesia tidak membantah ataupun 

  
demikian diterangkan oleh Djawoto, pemimpin redaksi 
berita Antara” di Tokio, menurut berita UP, Edisi bahasa Ing 
geris surat kabar ,,Mainichi”, jaitu surat kabar Djepang jang ter 

1 dengan Djawoto dan dgn. empat 
wartawan. Indonesia lainnja dihalaman mukanja jg makan tempat 
dua kolom penuh. Wartawan2 Indonesia itu kini sedang mengada 

perdjalanan penindjauan di Djepang dengan fact finding mis 

-pengertian jg sungguh2” di Indone , 

Djuga kepalan, soal ganti kerugian 

| kesulitan 

  

nentang Per- 
sendjataan Kembali Djepang 

Boleh ,Tawar-Menawar" Dalarg Tuntutan 
Ganti Kerugian ? 

persendjataan kembali Djepang, 
kantor 

orang anggota, untuk menjelidi 
ki kesanggupan Djepang membajar ganti kerugian perang. 

membenarkan berita2, bahwa peme 
rintah Indonesia menuntut ' sedjum- 
lah 16 miljard atau 18 miljard 'dol- 
lar dari. Djepang. Pada pendapat 
Djawoto, perlu diadakan. tawar-me- 
nawar dan boleh djadi inilah antara 
lain sebabnja fact finding mission 
Indonesia ada di Djepang sekarang 
ni. : 

Abdullah Nasir menjatakan pe 
njesalannja, bahwa Menteri Luar 
Negeri. Djepang, Katsuo Okaza- 
ki, tidak memperoleh hasil jang 
konkrit selama kundjungannja ke 
Indonesia baru2 ini. Nasir jakin, 
bahwa pemerintah Indonesia ber 
ketetapan hati. bahwa lebih dulu 
harus diselesaikan soal ganti ke 
rugian perang ini. Kemudian 
barulah dapat diadakan perdjan 
djian damai bilateral — diantara 
Indonesia dan Djepang. 

Menurut Nasir, Okazaki tidak 
berhasil untuk mejakinkan peme 
rintah  Indonesie “tentang ke- 
ichlasan Djepang untuk memba 
jak ganti kerugian perang kepada 
ndonesia. Inilah sebabnja peme 

rintah Indonesia mengirim fact 
finding mission. ke, Djepang, Da 
lam pada 'itu ia berpendapat, bah 
wa perdagangan diantara Indone 
sia dan Djepang dapat diperkem 
bangkan, terlepas dari penjelesai 

perang, 
Selandjutnja ta melihat kesulitan 

dalam hal penanaman 
modal Djepang di Indonesia, se 
belum soal ganti kerugian perang 
ini diselesaikan, 

b
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Didjual 

MOTOR BRANDSPUIT 

  

urnx:MACIRUS | 
Pemeriksaan dan keterangan pada kantor : 
PRADJURIT KRATON SOERAKARTA dijalan Magangan Solo | 

tiap hari bekerdja. . 

  

      

  

  

Buku Peladjaran Mahal ? Djangan Kuatir! 
Pesanlah bersama2 LINGUA GERMANICA sekarang djuga! 
Buku peladjaran bahasa Djerman utk klas I SMA, SMEA 
dan lain-lain. : 
Karangan R. Moedaiat, Guru SMA Negeri Malang. Mudah 
dan praktis. f 
Kalau etjeran 
san bersama2 potongan bagus sekali, 
bisa. mendapat buku jang murah. 
Pesanan 10 s/d 25 potongan 20Yo: 
25Ye: S1 s/d 100 buku potongan 3046 
atas potongan 35c. 
Pesanlah langsung kepada penerbitnja : 

» SOENARJO PRAWIROADINOTO 
Djalan Mawar 11, — SURABAJA. 1 Ma ts Ne ala 

Rp. 1I.— (inclusif ongkos kirim). Kalau pe- 
agar peladjar2 kita 

26 s/d 50, potongan 
dan 101 buku ke- 

  

    
Kundjungilah : 

Pasar Malam Besar: 
ga “MA UU 

DILAPANGAN MUKA PASAR ,PURIP” 

Dimulai tg. 10-11-53 s/d tg. 10-12-53. 

Pertundjukan2 / atraksi2 diselenggarakan 
wa dan besar. 

Radmolen, Draaimolen dan Zweefmolen 
lan menghibur para penonton. 

Barang siapa jang membutuhkan 
Rumah makan, ae berhubungan 
(d/a Hotel ,,PATI”). 

serba. Istime- 

tak ketingga- 

Toko2- & 
Pengurus 

sewa stand 
dengan 

PANITYA | 
MA MPA AAN Ma ME M2 ERA LM Te LAN INN 

    
  

  

MESIN ALIRAN LISTRI K dari 600 dan 1500 WATT 
MESIN POMPA AIR 
MOTOR DIESEL & BENZINE 3-5 P.K. 
COMPRESOR MOTOR BENZINE 
Bisa dapat beli dari persediaan : 

4 - SETERA) Firma SIDODADI- (Siare I 
& SINGOSAREN 40 |! 

  

  

  
Pengetabuan Wan Kesempurnaan 

   
SWEKBPSTAKE IL.M.S. 

Rallye Jajasan 17 Agustus, 22 Nopember 1953, 140 Mobil. 
Penjelenggara IKATAN MOTOR SEMARANG, Pengawa- 
san IKATAN MOTOR INDONESIA (Djakarta). 
Djuara-djuara Djabar, Djateng dan Djatim, semua peme- 
nang2 KLM-Bloemenrallye, Pon II dan III Rallye, Betrouw- 
baarheidsrit Djakarta, Java boderrit, ikut serta F3 
Akan tetapi: perlombaan jang ringan ini memberi kesem- 
patan bagi orang2 ,.baru” untuk merebut kedjuaraan RAIL- 
LYE FINALE JANG MAHA HEBAT! Siapa pemenang ? 
Harga lot. Rp. 5.— sehelai disertai Rp. 0,50 untuk tiap lot 
(pembelian per poswesel). 

Sentral pendjual: PANITYA SWEEPSTAKE IMS: 
Bodjong 140, Semarang. 

Dapat beli pula pada Kantor Harian ini dan pada alamat2 
jang terkenal. e IMS - Prop 

  
  

  

  

  

PEMBERI TAHUAN| 
Mulai tanggal 1 Nopember 1953 pada ,,PEMANDIAN 

KARTINI” di Djepara telah tersedia 3 rumah 4 2 kamar 
bagi mereka jang membutuhkan istirahat. 

. Uang, persewaan tiap-tiap rumah untuk sehari semalam $$: 
ditetapkan Rp. 20,—. Ini tidak terhitung biaja makan. Un- e 
tuk keperluan itu dapat berhubungan dengan restaurant Mg 
»RATNA” pada ,,PEMAN DIAN KARTINI” tersebut. 5g: 

Persewaan dapat diberikan untuk satu minggu lama- Ig 
nja dan dapat diperpandjang dimana keadaan mengizinkan. - 

Mereka jang akan mempergunakan kesempatan ini di- 
harap sebelumnja menjatakan kepada Kantor Pemerintah : 
Daerah Kabupaten Djepara (telepun no. 3 Djepara). i 

Pn . Djepara, 30 Oktober 19534, 

Kepala Daerah Kabupaten Djepara, 

tt. Mas Soejoto Sastrowardojo. 
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Keterangan Ttg. Atjeh 
| —— — — — Keterangan Pemerintah mengenai Atjeh (jang setjara 

lengkap dan bersambung kita muat dalam harian ini) dalam sebagian 
| besar-nja boleh dikatakan hanja memuat suatu pandangan retrospektief 

dari kedjadian-kedjadian Atjeh sebelum meletusnja pemberontakan Daud 
Beureuzh. Dalam runtutan gambaran-gambaran pertengkaran jang ter- 

djadi di Atjeh, seperti jang dikemukakan dalam keterangan pemerintah 
tadi, sungguh mengherankan mengapa tidak terlebih dahulu pemerintah 
mengambil tindakan jang setepat-tepatnja. — “Terutama mengenai PUSA 
jang dari keterangan. Pemerintah tadi bisa di-simpulkan sebagai suatu 

» golongan jang dalam tindakan-tindakannja dan sikapnja bisa menimbul- 
kan hal-hal jang melanggar hukum, sungguhlah tidak bisa dimengerti 
mengapa terhadap golongan ini tidak dilakukan tindakan-tindakan jang 
semestinya. Bila tindakan ini ,,siang-siang” diambil, akibatnja pastilah 

peristiwa Atjeh tadi tidaklah akan meletus dalam proporties sebagai jang 
kira saksikan beberapa minggu j.l. itu. 
— —— -—“— Selandjutnja dalam bagaian terachir dari keterangan 
Pemerintah tadi, dikemukakan segala matjam tindakan-tindakan militer 

Inaupun tindakan-tindakan peperintahan — jang berupa perbaikan pe- 
ngadjaran, kesehatan, perekonomian, lalu-lintas dll. — jang karena tin- 
dakan-tindakan perbaikan tadi djusiru baru AKAN diambil, gampang 
mengesimpulkan betapa sebenarnja keadaan Atjeh itu masih banjak ke- 
"inggalan kemadjuannja bila dibandingkan dengan lain-lain bagaian di 
Indonesia ini. Jang demikian itu membenarkan keluh-kesah ,daerah”, 

| terhitung djuga Atjeh, jang selalu merasa dikebelakangkan. Pula ketera- 
ngan Pemerintah tadi setjara indirekt, pun mengakui bahwa sebenarnja 
sdaerah” tu 'banfak-sedikit seperti di-anak-tirikan sadja. 
— 5 55 — Sudah barang tentu tindakan .meng-anak-tirikan” ini 
banjak sedikit menimbulkan rasa tidak puas di ,daerah-daerah”: jang 
bila tidak segera disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan bisa meng- 
akibatkan bangkitnja rasa-rasa kedaerahan. Tjilakanja lagi bisa menim- 
bulkan gerakan-gerakan pemisahan: federalisme dsb. Dan lebih. tjilaka 
visa menimbulkan peristiwa-peristiwa sebagaimana kita saksikan di Atjeh 
Itu. " , 

Maka itu, bila tindakan-tindakan perbaikan peperinta- 
han jang akan diambil di Atjeh itu, bisa dianggap sebagai salah satu obat 
untuk memperbaiki keadaan Atjehs maka seharusnja obat tadi. selekas 
mungkin dioerikan. Dan makin lekas diberikannja, makin baik. Lagi pula 
perbaikan tadi harus diratakan djuga kepada daerah-daerah lainnja, jang 
kini masin merasa dikebelakangkan itu. Sebab djuga disini djanganlah 
aieh rasa ketidak-puasan dibiarkan timbulnja benih-benih tidak sehat, 
jang akan bisa mentjetuskan peristiwa-peristiwa menjedihkan sebagai kita 
saksikan di Atjeh sekarang ini. 

5 ce na 

Mulai tg: 15-10-53 telah berpindah 

dari Staf R. KS sGr0 
ke P.D.M. SRAGEN 

SURATMO 
Kapt. Infanterie 

  

2 RARE RAKET 2 

KaBAR BAIK: 
Buat para pemilik GARRARD RECORD-CHANGER 
Kami ada sedia : 

Kepala Pick “Up RC-80 dan RC-70 

kadio ,, MASCOTTE” 
DJL. SETERAN No. 26 SEMARANG — TELP. 1948. 
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Kabar Kota 

B3 AN 1 ye 

M Solo Djuara 
TCS Disulingkan 3—0 Dan BBSA 3-1: 

Pertjobaan Penempatan Voorhoede 
Baru TCS Membawa Kemunduran 

DENGAN MENGALAHKAN Ta Chung Sze 3—0 dan men- 
djatuhkan BBSA 3—1, maka Kesebelasan Solo jang terdiri dari pe 
main2 dari HW/HWM/TNH mendjadi djuara dari pertandingan 
segi tiga jang diselenggarakan oleh Pasar Malam Semarang. Diluar 
dugaan banjak orang, BBSA jang main bagus dalam tehnik dan 
balcontole dapat didjatuhkan oleh Kes. Solo, setelah leading lebih 
dulu 1—0. Angka 3I—1 djikalau orang melihat djalannja permai- 
nan, dimana Kes. Solo senantiasa terdesak sebenarnja memang ku 

rang tepat, tetapi dalam pertandingan itu memang tjotjok dikata- 
kan ,,bola tiada bermata”, Djalannja pertandingan pada hari Sabtu 
sore, terutama dalam babak pertama, bola banjak bermain dika- 
langan Solo. Beberapa saat Solo malah terkuntji. Tetapi karena pe 
njerang BBSA didepan doel seringkali menggunakan shortpassing 
jang tidak mudah untuk dapat meliwati garis pertahanan Solo jg. 
kuat, pun karena memang tidak produktios. Tambahan lagi kce- 

    

Indonesia) Ltd. , 
    

  

  

Lea (PERA BU 
untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan dgn 
harga pantas. Djuga djual: BAN 
TAL, GULING & KASUR. 

Toko Djohar 

Teknik dan balcontrole BBSA 
tampak unggul. Serangan dari 
fihaknja Solo kelihatannja sedikit 
pintjang dengan tidak ikut serta 
nja Kok Bie. Sekalipun Sumedi 
menundjukkan activiteitnja, teta- 
pi binnentrio tidak bisa berbuat 
banjak, berhubung dengan pem 
belaannja v.d. Berg dan  Chair- 
rudin cs. dari BBSA jang kuat. 
Sekalipun Darmadi ngotot, tetapi 
serangan rapi dari Solo tidak ba 
njak nampak. Baru dalam babak 
kedua, ketika Suharto terpaksa 
meninggalkan lapangan 
luka dan tempatnja diduduki oleh 
Kiong Hoo, sedang  tempatnja 
Kiong Hoo diduduki Kok Bie, 
barisan penjerang Solo kelihatan 
hidup. Kok Bie jang mengetahui 
bositie-spel dan merupakan trio 
dengan Darmadi dan  Sumedi, 
atjapkali melakukan — serangan2 
jang berbahaja. 
Sesudah bola dalam babak perta- 

ma banjak main dikalangan Solo, 
achirnja terdjadi salah mengarti an 
tara garis belakangan Solo, dimana 
Machrum menggunakan kesempatan 

tadi dan merobah angka mendjadi 
1 — 0 untuk. BBSA, angka mana 
dipegang sampai istirahat. 

Dalam babak kedua Solo keliha- 
tannja dapat mengimbangi kekuatan 
nja BBSA, hingga bola tidak berat 
sebelah dikalangan Solo. Beberapa 
kali Solo melakukan serangan2 he- 
bat dipelopori olehSu medi. Kita tja 
tat tendangan bola dari Suharto me 
ngenai gawang dan begitu bola ma 
suk kedalam lapangan, Kiong Hoo 
mentjoba bikin goal, tetapi kembali 
gawang menghalang-halangi, hingga 
achirnja hasilnja nihil. Dilain sebe- 

rang kita lihat BBSA pun atjapkali 
mendekati gawang Solo dan bebera 
pa kali Suradi mendapat udjian jg 
dapat dilakukan sebagaimana mesti 
nja. Ketika Kok Bie masuk menggan 
tikan Suharto, penjerangan fihak Se 
lo kelihatan lebih actief dan berba 
haja. Dalam suatu serangan dari So 
lo, Chairrudin telah bikin kesalahan 
dengan menendang bola kedalam ga 
wangnja sendiri 1 — 1. Dapat hati 

KA AA ka 

Masih bisa terima: 
Beberapa puluh tukang sepatu 
jang berpengalaman buat menaik- 
kan sepatu boot. 

Perongkosan baik. 

Lamaran datang sendiri pada : 

FA. ONG YONG WIE 
Purwodiratan IV/5—8 

Semarang. — 

KESESEE. EF Ahh 

S3 LS KKKS - 

SAM KOK 
Siapa ingin batja riwajat 

SAM KOK jang termashur itu, 
boleh berlangganan MINGGUAN 
TJERMIN 3 bulan Rp. 17.—. 

MINGGUAN TJERmIN 
Pasar Besar 76 — Surabaja 

karena |. 
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Se AM TA KA AR 

atik 
Alamat jang dapat dipertjaja untuk segala matjam kemedja 
dan HEM dengan kwalitet jang memuaskan, tanggung anti- 

per Suradi pun dapat diandelkan. . 

ini, Solo kelihatan makin bersema- 

ngat dalam serangannja. Dalam sua 
tu grebegan bola telah djatuh dide- 

pannja Kok Bie jang mengetahui kee 
per Niezen madju ke depan. Suatu 
lobbal dari Kok Bie tjukup bikin 
Niezen tangkap angin 2 — 1. Keti- 
ka pertandingan hanja tinggal 1 me 
nit, Kok Bie jang mendapat trough- 
pass dari kiri luar, setjara taktis dan 
kalm kembali melepaskan lobbal ke 

tika Niezen kelihatan djuga, hing- 
ga angka berobah 3 — 1 jang tidak 
lama kemudian wasit memberi tan- 
da bubar. 

BBSA: 
Niezen 

Chairruddin Roeslan 
Muzakir v.d. Berg Djulu 

Suradi Saleh Aten Machrum Soleh 

Oo 
Marmo Sumedi 

Suharto Darmadi Kiong Hoo 
Kamto Alan Liong Hoo 
Tarto Ping Tjiang 

Suradi 
Kes. Solo: 

BBSA — TCS 2—0. 
Hari Minggu sore ada gilirannja 

Kes. Ta Chung Sze melawan BBSA 

Djika orang mengetahui apa jang te 

lah diperlihatkan oleh pemain FCS 

pada hari pertama, nistjaja kekalah 

an dalam menghadapi BBSA sudah 

dapat diduga lebih dulu. Dua keka- 

Pasangan dari kedua belah fihak 
sbb: 
lahan pahit bagi TCS ini, bolehkah 
didjadikan peladjaran besar utk me 
robah susunan barisan penjerangnja 

demikian rupa, hingga tidak sampai 
bendera TCS mendjadi merosot. De 
ngan madjukan pasangan jang terdi 

ri dari kaum muda, rupa2nja TCS 
belum berhasil. Dalam menghadapi 

BBSA, ternjata kiri luar Gwan Tji- 
ang, Breur dan dipasanganja Sing 

Kwan kelihatan lemah betul. Tiga pe 
main ini tidak bisa berbuat banjak 
malah seringkali bikin gagalnja sera 
ngan jang dilakukan oleh Kian Axa 
dan Ing Liang. Fihaknja BBSA ti- 
dak banjak  merobah pasangannya. 

Bagian penjerangnja. tetap tidak be 
gitu productief, sekalipun seringkali 
mengurung rapat benteng TCS. De 
ngan tenaganja Kee,Sien dan Tiong 
Hie jang kakinja luka, TCS tetap me 
lakukan pembelaan jang baik. Da- 
lam pertandingan ini, tendangan per 
tama dilakukan oleh Gubernur Bu- 
diono dan begitu permainan dimu- 
lai, bola lebih banjak berada dikala 
ngannja TCS. Untuk sekian lamanja 
TCS dikurung. Malah Chairuddin 
pun ikut membantu kedepan. Achir 
nja didalam. suatu scrimmage dide- 
pan gawang TCS, Beng Gwes bu- 
nuh diri. Angka 1—0 ini. dipegang 
sampai beristirahat. Dlm. babak ke- 
dua Sing Kwan diganti King Lok, 
Kong Lieh diganti Bik Djien. Djuga | 'agu2 barat: 07.45 Seruan Maluku: 
dibabak kedua TCS mengalami ba- 
njak penggerebegan. Dalam babak 

ini, sesudah berdjalan lama sekali, 
achirnja Machrum  mentjetak goal 
kedua jang sampai wasit memberi 
tanda bubar, angka tetap 2 — 0 utk 

kemenangannja BBSA. Dengan de- 

mikian BBSA mendjadi djuara 2 dan 

TCS djurukuntji. Masing2 pemenang 

telah menerima piala2 jang tersedia. 

  

BULUTANGKIS. 
Pertandingan Bulutangkis anta 

ra POM — PB. He Li Chui Twee 

jang berlangsung pada tgl. 24 

Okt. dilapangan Plampitan bera- 

chir 4—3 untuk kemenangan 
POM. 

SA UN TA TA TT TA AL AA LL AL AL 

Halo Bung — Halo Bung 

#Ibcal Besar 
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untuk matjem2 keperluan   Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 

" ar offiebranderij Le Leeuw CANG LINGGIR 69 
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SOLO 
NATRAVO?” DJADI AGEN 

KPM DAN NITOUR. 
Dari pimpinan ,,NATRAVO” Na- 

tional Travelling Office) di Solo di 
dapat keterangan, bahwa selain men 

djadi Agent GILA. dan P.A.C. kini 
NATRAVO mendjadi pula Agent 
dari K.P.M, (Koninklijke Paketvaart 

Maatschappij) dan Agent dari NI- 
TOUR (National and International 
Tourist Bureau). 

TJIREBON 
D.I. TERTANG- 
K 

  

  

  

SEORANG 

Belum lama berselang, Detasemen 
Polisi Pamongpradja Gabus wetan 
jang sedang melakukan patroli telah 
dapat menangkap seorang angg. D.I. 
jang berasal dari Telaga Madjaleng- 
ka. Penangkapan tadi terdjadi, sete- 
lah terdjadi tembak-menembak  de- 
ngan fihak D.I. jang terdiri Ik. 16 
orang. 

P. R. R. I. BERDIRI 
Baru2 ini di. Tjirebon dibentuk 

kembali organisasi pemuda dengan 

nama Pemuda Republik Rakjat In- 
donesia (PRRI) tjb. Tjirebon jang 
diketuai sdr. Supardjo. Organisasi 
tadi belum lama berselang telah di- 
bubarkan. 

KUBURAN TJAKRABUANA ? 
Menurut keterangan jang menge- 

tahui, di Situ Pandjalu (Tjiamis) ter- 

Capat 4 buah kuburan jang antara- 
nja dikatakan kuburan dari Sultan 
Tjakrabuana. Menurut sedjarah Pa- 
sundan, Pandjalu dulu - merupakan 
Keraton jang hingga sekarang turur 
deradjatnja. Berturut2 dari Keraton 
ke Kabupaten, Kawedanan, Ketjama 

tan dan achir2 ini mendjadi kelu- 
rahan. Orang2 jang berkepentingar 

dalam hubungan ini, kabarnja akan 
melakukan penjlidikan, agar sedia- 

rah Pandjalu dapat diketahui umum. 

  manga 

APOTHEEK PETANG HARI. 

Hari ini Apotheek RATHKAMP 
Pekodjan 19 dan V. GORKOM Bo- 
djong 135 dibuka hingga djam 20.00. 

KEPUTUSAN SEMENTARA. 
PPSS minta kita kabarkan, bahwa 

untuk. menetapkan djuara dalam 

Rallye Sepeda Motor baru? ini, te- 
lah diambil keputusan sementara 
Para peserta jang akan mengadjukan 

protes, ditunggu sampai hari Selas: 
tgl. 3 Nopember djam 21.00 di se- 
kretariat PPSS, Bodjong 10 Smg. 

Nilai2 dari para peserta akan di- 
umumkan lebih landjut oleh Panitya 
Perlombaan. 

Selandjutnja 
PPSS 

dinjatakan, bahwa 
tidak ikut bertanggung dja- 

wab tentang Sweepstake Rallye Pa- 
sar Malam. Dalam hal ini PPSS ha- 
nja diminta bantuannja untuk meng 
adakan rallye-nja sadja, oleh Pani: 

Demikian tya Pasar Malam Smg. 
PPSS. 

  

  
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 4 Nop. 1953: 

Djam 06.10 Imbauan pagi: 06.45 
Lagu2 Sumatra: 07.15 Rangkaian 

12.05 Siang riang Irama dari Sura- 
baja, 12.45 Slow wals: 13.15 Hin- 
dustani: 13.40  Langam Hawaii: 
14.00 Ping “Astono, S. Dharnoto: 
14.15 Albert Sandler: 17.05 Taman 
Kusuma: 17.45 Roberto  Inglez: 18.15 Manasuka A.P. hid. OK. Si. 
nar Tjandi: 19.39 Lagu? Tionghoa 
Aseli: 20.30 Pilihan pendengar (po- 
puler): 21.15 Hiburan malam hid. 
O.K. Chung Hua Jazz: 22.20 Sandi- 
rawa Radio oleh Keluarga Kuntjup 
Segi: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 4 Nop. 1953: 

Djam 06.03 Polka dan waltz: 06.15 
Ruangan gerak badan: 06.45 Lagu? 
Maluku: 07.15 Suara Ratna dan 
Nien: 07.45 Irama tango dan Sam- 
bas 12.03 — 1245 — 13.45 Klene- 
ngan dari Puro: 17.05 Bu Nies de- 
ngan anak?nja: 17.45 Rajuan putri: 
18.15 Mimbar Kebudajaan: 18.30 

Sendja gembira oleh Puspa Rema- 
djaz 19.15 Kesusasteraan Djawa: 
19.30 Reportage menjaksikan Upa- 
tjara ,,Ongkowijoe” di Djatinom: 
20.30 Irama meraju-raju oleh Suara 
Istana: 21.20 Dagelan Mataram: 
22.15 Dagelan Mataram (landjutan): 
23.30 Tutup. . 

Jogjakarta, 4 Nop. 1953: 

Djam 06.10 Bonangan pagi oleh 
Langen Budaja: 06.40 Genderan oieh 
Langen Budaja: 07.10 Genderan pa- 
gi (landjutan), 12.05 Rajuan “Timor 
dan Kulintang: 12.30 Orkes Salon: 
13.10 Suara Tenor dan Alt: 13.49 
Piano tunggal: 14.00 Barisan Bidu- 
an Indonesia: 17.00 Taman Kepan- 
duan, 17.40  Njanjian Tionghoa: 
18.05 Gema Sendja: 18.30. Peladja- 
ran lagu Djawa: 19.45 Pentjara Sas- 
tra, 20.15 Tom Jenkins dengar or: 
kesnja, 20.30 Gema malam oleh 
Dendang Teruna, “2 KIS Ruangan 
Djapendi: 21.30 Hiburan malam 
oleh O.K. Peni: 22.15 O.G, Al Mu- 
nir memenuhi pilihan pendengar: 
23.00 Tutup. 
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HEMAT ceng SEPERTI 

"&! G6 TyepaTt/A 2 
MW TA' DAPAT 

BersiH WADIKIPASI 

DAPAT DIBELI: 
Toko Buki UNITY 

Seteran 44 
Toko SAN DIMAS 

Bodjong 57 
Toko TIMUR BESAR 

Kintelan-Lama 29 
Toko TONG HIEN 

Tjandi Baru S5 
Masih ditjari AGEN? BARU, 

Distributeur: 
N. V. ACTIVUM 

Bulu 2 - Semarang - Telef, 1232, 

  
  

HARGA BERAS DAN HARGA 
GULA MENINGKAT. 

Didapat keterangan bahwa pada 

waktu beberapa hari ini, harga2 be 
ras dan gula pasir telah terus me- 
ningkat. Terutama kenaikkan harga 
gula pasir ada diluar dugaan. Kalau 
pada beberapa hari berselang, harga 
nja per Kg. hanja Rp. 2,75 sekarang 
tg 29-10 harga itu sudah meningkat 
mendjadi Rp. 3,75 per Kg. dan be 
sar kemungkinannja harga tsb ma- 

Sih akan meningkat pula. Pendjual- 

an dalam partai2 besar dinjatakan 
tidak ada persediaan. Mengenai apa 
sebabnja kenaikkan itu, dinjatakan 
bahwa persediaan gula pasir di Jogja 
karta tambah habis. Ada pula jang 
menjatakan bahwa kenaikkan harga 
itu, mungkin karena akibat adanja 
berita2 bahwa harga gula pasir dibe 
brapa kota besar telah naik harganja. 

Walaupun ada pengumuman dari pi 
hak P.P.G.I. (Persatuan Pedagang 
Gula Indonesia) bahwa persediaan 
gula dalam negeri mentjukupi kebu 
tuhan, namun para pedagang lebih 
pertjaja pada berita2 jang mengata- 
kan adanja kenaikkan harga gula pa 
sir, hingga akibatnja harga gula di- 
pasar djuga naik. Lebih djauh bisa 
diwartakan djuga, bahwa selainnja 
gula pasir jang meningkat harganja, 
djuga beras dalam bebrapa hari har 
ganja terus membubung dan sampai 
berita ini. ditulis sudah sampai Rp. 
2,40 — Rp. 2,50 per Kg. sedang har 
ga pada beberapa hari jang lalu, ha 
nja Rp. 1,800 — Rp. 2,—. Djuga har 

ga telor bebek dari Rp. 0,50 mendja 
di Rp. 0,80 dan mengenai harga da 
ri lain-lain bahan makanan, boleh 
dikatakan rata2 telah naik harganja. 

MEMPERBAIKI ,,BIBIT 
PEGAWAI” DAERAH. 

DPRD Jogjakarta dalam sidang- 
nja tg. 28-10 telah  membitjarakan 
Resolusi dari anggauta Wiraningrat 
cs jang menghendaki adanja perbaik 
an ,,bibit” pegawai daerah sesuai de 
agan perintah dari Kementerian Da- 
lam Negeri tetapi itu masih sangat 
terbatas sifatnja atau- belum tegas. 
Dalam pemandangan umum jang di 
kemukaakn oleh beberapa pembitja- 
ra, pada umumnja para pembitjara 

menjetudjui adanja resolusi tsb dan 
ditambah dengan beberapa amande- 
ment. Untuk menjelesaikan resolusi 

tersebut oleh Ketua, Wiwoho kemu 
dian lalu dibentuk sebuah panitya jg 
terdiri dari Brataningrat, H. J. Su- 
marto,  Achid Masduki, Purubojo, 
Prodjosuroto dan Wiraningrat, mak- 

sudnja untuk menjusun  redaksinja. 
Maksud daripada resolusi itu. untuk 

supaja perbaikan bibit pegawai tidak 
terbatas tetapi seluruhnja. 

    

ROMBONGAN TENNIS DAVID 
CUP INDIA KE DJAKARTA. 
Menurut Press Trust of India, ma 

ka rombongan tennis India jg akan 
tampil didalam pertandingan finale 
interzone Davis Cup, mungkin akan 

mengadakan beberapa pertandingan 
demonstrasi di Bangkok dan Djakar 
ta. Rombongan tersebut akan terdiri 
dari tiga pemain jang akan ditundjuk 
setjara definitif setelah selesainja 
pertandingan2 seleksi jang akan di- 
langsungkan pada tanggal 13 dan 14 

Nopember di Calcutta. Romborfzan 
tsb. akan bertolak ke Australia pa- 
da tanggal 18 atau 20 Nopember. 
BOND JOGJA MENDERITA 
KEKALAHAN DI MAKASSAR 

KES. MOS MAIN ,,KUDA 
KAJU”, 

Kesebelasan ,,Bond Jogja” dalam 
pertandingan Minggu petang mela- 
wan kesebelasan MOS di Makassar 
telah menderita kekalahan 3—1. Ke- 
adaan sebelum istirahat adalah 1—0 
untuk tuan rumah. Setelah istirahat 
MOS teiah berhasil memperbesar 
kemenangan hingga 3—0, baru se- 
telah 5 menit mendekati achir per- 
tandingan kes. Jogja ini dapat men- 
tjetak goal, guna menutupi kexala- 
hannja, hingga keadaan mendjadi 
3—1 untuk kes. MDS. Permainan 
kedua belah fihak, mempunjai mutu 
agak tinggi dibanding dengan per- 
mainan2 jang sudah2, selama kes. 
anak Malioboro ini bertanding di Ma 
kassar. Hanja kekurangan ada pada 
fihak Jogja oleh karena kes. ini ti- 
dak mempunjai pendjaga gawang jg. 
tjukup djitu. Dalam pada itu MOS 
telah memperlihatkan permainan jg. 
agak bersifat ,,Kuda Kaju” dan ber- 
kali-kali dapat teguran wasit. 

OVERSTE BACHRUN 
TINDJAU LAMPONG. 

Panglima T.T. IV, Overste Bach- 
run bersama Inspektur CTN T.T. IV 
jang tiba di Palembang Djum'at pe- 
tang, sudah berangkat  menudju 
Lampung, guna mengadakan penin- 
djauan didaerah B.R.N, dan C'T.N. 
jang dipindahkan dari Djawa, 

Panglima tersebut diantarkan oleh 
kapten Sulaiman Amin, Inspektur 
CNP, Tie idan Major Harun 
Sohar. 
Menurut kabarnja Panglima terse- 

but akan mengadakan penindjauan 
selama 8 hari. 

KETABRAK JEEP 
Sabtu siang jbl. antara djam 1.30, 

didjalan raya Seteran Smg. telah ter- 
djadi ketjelakaan, dalam mana. se- orang anak pendjual es lilin telah 
ketabrak oleh jeep. Anak tsb, jang 
berumur 9 tahun, mendapat luka? 
dan dalam keadaan pingsan diang- 
kut ke RSUP. Menurut keterangan, 
ketjelakaan ini disebabkan — karena 
kurang hati?nja anak itu ketika me- 
njeberang. Fihak berwadjib melaku- 
san pemeriksaan. 

HARI IBU. 
Oleh Panitia Seperempat Abad 

Pergerakan Wanita Indonesia”  Se- 
marang pada Hari Ibu jang akan da- 
tang akan diperingati dengan rapat 
umum, perlombaan? olahraga oleh 
20longan wanita dan pemudi2, ge- 
'akan2 kebersihan, kesehatan,  pen- 

lidikan rochani dan djasmani, dian- 
taranja diadakan pula perlombaan 
penjelenggaraan kursus pemberanta- 
san buta-huruf. Lain? usasa ialah 
ikan menjelenggarakan perumahan 
aa tua dan taman batjaan wa- 
Uta, 

| Panitia tsb. diketuai oleh Nj. S. 
saparmin dan terdiri dari Lk. 25   puah organisasi wanita jang ada di 
daerah kota besar Semarang. 
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Surat Halus Dari Seniwati Solo — Ribut2 Atjara 
Kundjungan Presiden — Kamar Djam?an Di Tjideng 

— Pak Sjam Dipertahankan — Overste Akil Tambah 
Bagus — Mudjarabnja Hudjan Pertama — mBak | 

'Primurti Githoknja Mengkirik 

DIANTARA PENTJINTA MANG GANDA terdapatlah se- 
orang puteri. Seniwati, budiman, dermawan, bangsawan, guna- 

wan, ja, wartawan. Sangat pandai membikin tulisan 
Gandesluwes (ini sukar sekali dipertal kedalam bahasa Indone 
Sia) semua kata dan tabiatnja. Pada sampulnja tertulis: Si pengi 
rim: ,m Bok MK. Ini nama terpaksa saja ,,potong” agar supa 
ja orang tidak ,.sentimen” kepada saja. Didalam tulisannja anta 
ranja nampak bahwa puteri selalu mengikuti ,,obrolan” kita 

dan rupanja kalau kasip menggerutu. Ini tidak lain saja 

dan ,Suara Merdeka” ,, | genging panuwun.” 

WAKTU DJAKARTA TURUN 
HUDJAN jg pertama, 28 Oktober, 
persis Hari Indonesia Raja 25 th., 
segenap penduduk sama bersukur. 
'Djuga dikantor2. Tanda senang. 

'$Dan banjak sekali-orang jg pegang 
“. fteguh tradisi. Air hudjan jg pertama 
: Pena itu, an musim  kema- 

en. Tn 3 “Yrau, harus ditadah dengan gelas 
yan (kita jang terbesar. Tetapi Fu 2 apa sadja untuk segera It 
panja setiap tjemoohan itu hanja fnum. Anak2 suruh mandi dan mu- 
akan mendjadi rabuk .untuk ebih 'ut kelangit. menadah air hudjan. 
mengharumkan namanja sadja. Katanja dengan minum air hudjan 
Sebaliknja memang ini mendjadi f ig pertama itu, akan awet muda dan 
tanda zaman” bahwa kebanja- Jtidak djatuh sakit selama musim hu 
kan orang betul2 sudah kebak fijan. Buat ig keluarganja besar, ma 
pikiran ,,tjabul” sadja. Sebab se ftah tidak hanja menaruhkan gelas 
ringkali orang ngomong itu sebe| tihalaman, tapi ember besar supaja 
narnja seperti jang dia pikirkan Jpenuh air hudjan pertama, dan di 
sendiri sadja, artinja ukur badju $minum sekeluarga bersama2, rame2. 

dengan badan sendiri. arilah | Memang barangkali, kalau pertja- 
semua omongan berbisa itu kita ia betul, akan benar djuga adanja. 
anggap sepi sadja. 1 Tjuma aksiomanja, nanti kalau mau 

2 Aa masuk musim kemarau, apa orang 
mesti menelan debu jg pertama-ta- 
manja sesudah musim hudjan itu, su 

ngan halus dasar tulisannja bagus |paja tidak sakit dan awet muda se- 
itu, djuga “ditjeritakan - bahwa. kim lama musim kemarau itu? Ja, toh? 

katanja Solo sedang sibuk mengatu | Ini betul djuga. Buat saja hanja men 
akan datangnja Bung Karno. Rupc doakan, semoga demikian, betul? 

  

    

   
   
      

   Istilah ini terpaksa saja pakai, 
sebab memang Butet itu berasal 
dari Solo. Dan termasuk Solo ba 
gian penting. Djuga didalam su- 
rat tadi ada disebutkan : 
berbisa jang memang seka 
dari golongan tertentu dihan 
kan untuk mendjatuhkan pet 
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SETERUSNJA  DIDALAM SU: 
RAT istimewa, ditulis dengan ta 

nja kalau dianalisa, jg paling repot rahajat Indonesia tetap sehat wal- 

itu golongan  wanitanja, dari padeafiat, tadjin bekerdja dan suka 
kaum lelakinja. Puteri2 pada sibul »Obrolan. £ - 
mempertengkarkan dimana Bung Be 
sar ini mesti menginap, mesti diadc 
kannja pesta-amal, bagaimana hida 
ngannja, ensopor ensopor. : 

WAKTU SAJA IKUT HADIR 

di lapang Ikada merajakan 25 ta- 
jhun Indonesia Raja, saja berdekatan 

Tetapi. rupanja - dari ' pihak is Iduduk sama puteri2, diantaranja di 

akan datang” saja hanja mendenga |samping diadjeng Trimurti  Sajuti 
ketentuan ketentuan jg djelas dar Melik, Dan ketika kita dengarkan 
tegas, bahwa kedatangannja di Sole 10 ribu lebih anak2 sama menjanji 

itu hanja untuk: Hari Pahlawan, kan sIndonesia Raja”, diadjeng Tri 

membuka tugu peringatan Pudjang | Wurti berbisik (tapi saja — dengar): 
ga Besar Surakarta R. Ng. Ronggo- »Wah, kok mengkirik gitok saja”. 

Wwarsito, menjaksikan  Rehabilitas | Rasanja tidak bisa lain. Memang 
Sentrumnja Mas Harso dan meng: ada jg seluruh badannja  mendjadi 
gembleng djiwa pemuda. Lain tidak Ygemerer, ada jg mengutjurkan  air- 

Sebenarnja tontonan2, pesta2, tidak mata tak terasa, ada jg menungkul 

perlu. Tjuma rupanja bagi wong Sc sambil tersedu. 
lo kalau tidak menghidangkan ,,leng Apalagi setelah Bung Karno me- 

| gang-lenggok Solo” jg terlukis da ngandjurkan »Kesetiaan”. Setia ke- 

lam tariannja itu ,.belum marem" |pada Dwiwarna, seria kepada Indo: 
Perkara hidangan ini sudah terke-|esia Raja, setia kepada Undang2 
nal. Djangan repot2” bikin “serbe |dasar- dengan Pantjasilanja, setia ke 
lux, sediakan sadja Petjel dan Tum |pada Proklamasinja dan tentu setia 
pangnja Bu Wido Dawung' plus kepada kawan2nja jg sudah gugur le 

gempol pleret, ini akan lebih ketri, |bih “dahulu. Dikala itu, bagi siapa 
ma. jg benar2 berdjiwa patriot, berhati 

5 1 nasional, tak bisa lain  tentu......... 

“GANTI TJERITA DI DJAKAR.- |air mara jg berkata. 
| TA, dapat dinjatakan bahwa baru? Tapi dasar orang. Toh ada djuga 
"ini didaerah Tjideng, ada seorang |sementara orang jg djiwanja ketjil- 
| endak » merendahkan djasa besar 

dari Pudjangga “besar Wage “Supra” 
man « almarhum. “Itidah — sebabnja 
Bung Karno memperingatkan: Se- 
tia. Setia. 

Tjoba pikir. Kalau  suami-isteri 

» x £ R 

, tua jg ditangkap, sebab menjewa- 
| kan kamar” - Memang aneh dunia 

ini. Biar segala “matjam  harganja 
membubung, tapi kalau perlu, se- 
wa kamar hanja untuk setengah 

obrolan”. | 

pemberontakan terhadap pemerintah 

Dipimpin bekas Djenderal von 
Gohlen. 

Maklumat “ tadi mengatakan 
seterusn ja, bahwa penangkapan? 

jang dilakukan di Berlin, Halle, 
Cottbus, Potsdam dan  tempat2 
tainnja di Djerman Timur telah 
menghasilkan  didapatinja seta- 
Sion2 radio. dibawah tanah, ba- 

han2 spionase dan instruksi2 ra- 
hasia untuk  menjerang rakjat 

Djerman Timur. Polisi Keamanan 
Dierman Timur telah mendapati 

»djala2 agen musuh jang dikua- 

  

'DIAKARTA BETUL BETUL 
MADJU dalam soal industri batik: 
nja. Sekali lagi saja andjurkan, supa 
ja industriil2 batik sama mengguna- 

kan kesempatan madjunja bahan ba 
tik ini untuk mentjiptakan  tjorak? 
baru jg lebih menarik dan mengi- 
kat djiwa orang generasi kini. 

Kini berhubung dengan kemadju- 
an pembatikan di Djakarta itu, su- 
dah dipesan pengobeng tukang tjap, 
tukang kerok dari Djawa Tengah. 
Tenaga import dari Solo—Jogja ini 
sangat dipergunakan oleh Djakarta. 
Nah, bukankah ini kabar baik bagi 
keluarga Lawijan, Keprabon, Nono- 

rogo, dil.? 
gx & 

SEBAGAI PENUTUP dapat saja 
kabarkan bahwa ada seorang pen- 
tjinta Mang Ganda dari Semarang 

jg sekali-gus mengirimkan  tanda- 
mata (lebih tepat tanda-lidah) tiga 
besek penuh lompia Klenteng Se- 

marang. Sudah tentu seribu lompia 
itu tjukup- untuk dibagikan kepada 
handai-taulan di Djakarta sampai 
tele-tele. , 
“Nah begitulah, persaudaraan “kita 
Iebitt kental. Siapa menjusiil? . Teri: 
ma-kasih kepada langganan S.M. no 
mor 0 jg setia pada Mang Ganda 
ini. Mudah-mudahan kebiasaan jg 
baik. itu selalu dibiasakan sebulan   djam sadja berani bajar ,,peptih 

'-pop”. Dan dengan demikian saja ti 
dak perlu kasih keterangan lagi, ka 

| mar apa jg dimaksudkan itu. Di 
samping tangkap tuan rumah jg su- 
dah tua itu, djuga ikut ketangkap 
beberapa wanita muda, jg sering gu 
nakan ,,kamar djam-djaman” sadja 
itu. Keterangannja ada jg karena bu 
tuh duwit, sebab melarat, dil. Tapi 

jg terang, orang nakal ini disebab- 
kan karena tidak bisa tahan hati 
dan nafsunja ikut-ikutan hidup se- 
fjara lux. Pakaian lux, dangsah2 
lux, makan lux. Berhubung dengan 
kabar penangkapan istimewa itu, 
ada djuga orang2 lelaki tertentu jg 
sudah senot-senit. hatinja kewatir 
terbuka namanja, tetapi banjak dju 
ga lelaki jg sama memaki begini: 
God” zeg, masa saja sampai belum 
tahu itu rumah oom, kini ditang- 
kap? 

Djadi merasa dirugikan, sebab be diah pertama dalam perlombaan 

tidak terikat lagi oleh setia, akan 
bagaimana rumahtangganja?   MENJAMBUNG BERITA 

sekali. Ha, ha. Ja, toh. 
Djakarta, 29 Okt. 1953. 

Penjanji Indonesia 

JYjuara Lagu Klassik 
Nona Effie Tjoa Keng Soey Luan Ka- 
lahkan 100 Penjanji Dari 19 Negara 
Lainnja Dlm Perlombaan Seni Suara 

Di Italia 

tentang kemenangan nona Effie 

'Tjoa Keng Soey Luan, penjanji Indonesia jang mendapatkan ha- 
njanji ,,dramatik sopran” di So- 

lam pernah ,,ikut sewa kamar”. Da ciete del Ouatetto di Vercelli pada permulaan bulan Oktober ini, 
sar badjul. 

t s # : 
lebih djauh ibu penjanji muda ini, ..njonja Tjoa Hin Hoey di Mang- 
ga Besar Djakarta kepada P.I. Aneta menerangkan, bahwa me- 

PERKARA PAK SAMSURID nurut surat jang diterimanja dari Effie dalam perlombaan itu te 

ZAL, apakah beliau djadi pindah lah ikut serta 19 negara dengan 100 orang penjanji jang diseleng- 
atau tidak, sampai sekarang be- garakan pada tanggal 3, 7 dan 

lum ada kepastian. Besar kemung Penjara Maa Ai adalah 
kinan tidak djadi pergi dari dja aah “ — Ga Ten 

batart jang Kim Men Sa Aa ap dare Ban F3 pa 
mosikan supaja beliau tetap djuga Pi balak akan : u, 1a Sa 

banjak. Mitsalnja rapat rakjat di ia anji Pa maba Takan ai 

Karet ini ngotot mempertahankan Sejak lai : F 

Pak Sam malahan dng  utjapan| Pelakang lajar, sehingga para dju 
ri sesungguhnja membanding su 

terimakasih pada. pak Walikota ara2 belaka. Dan pada seleksi jg. 
ini, sebab sudah suruh bongkar 2 1 J8. 
: : AE kia : . Iterachir berulah tampak penjanji 
itu bioskop rakjat jang persis ber aja. Jang tertinggi Kania 3 Bang 

lagi dari 4 negara, jakni 2 dari 
Italia, 1 Rusia, 1 Perantjis dan 1 
Indonesia, Effie tsb. 

Hasilnja sebagai dikatakan dia- 
tas, penjanji muda Republik Indo 
nesia telah merebut hadiah no- 
mor satu, dan mendapat medali 

Kebajoran. Dan akan ada rapat 
besar lagi di Djembatan lima, 
djuga untuk pertahankan. Pak 
Sam. 1 

Perhatian saja tertudju pada 
bioskop rakjat tadi. Ini tindakan 
memang tepat. Masak persis di 

10 Oktober j.!. 

terdjadi bila fihak kementerian PPK 

telah menjatakan izinnja. 

Sebagai warga negara Indonesiz. 
Effie dengan senang hati akan me- 
makaikan bakat dan kepandaiannja 
menjanji itu guna kepentingan Ta- 
nah Air Indonesia dan segala sjarat2 
jang dimadjukan oleh fihak peme- 
rintah, ibu Effie menerima dengan 
segala senang hati. Malah anaknja 
jang seorang lagi jang beladjar da- 
lam pendidikan njanji, nona Tjoa 
Keng Yin, jang sekarang masih ber- 
ada di Amsterdam, segera akan di- 
tarik kembali pulang ke Indonesia 
setelah peladjarannja selesai, guna 
memperkembangkan bakat dan ke- 
pandaiannja bagi pemuda2 dan pe-   depan masdjid, kok rame2 selalu, | emas. en 

Kalau rame rame potong padi| Diterangkan selandjutnja oleh 

atau rame-rame njambutgawe ma Injonja Tjoa, bahwa Effie dalam 

sih mending: tetapi rame2 disitu | tahun 1951 telah pernah pula me 

termasuk djuga rame2 ,.tawar- |rebut hadiah nomor satu, di Ver 

djual” termasuk persewaan  ka- (celli djuga. Waktu itu karena 

mar sematjam di Tjideng tersebut amatsulit bagi djuri untuk memu 

“ Ituskan siapa pemenang pertama 

1 diantara 5 penjanji jang terachir 

SIAPA JG PERNAH KENAL dalam seleksi, maka kelima2nja 

Pak Overste Akil, kini akan tertje-| diberi hadiah jang sama, didalam 

ngang. Sebab djadi bagus, bregas, nja termasuk Effie jang pada 

bintang pilem waktu itu masih dalam menuntut 
sekolah tinggi 

Conserva- 

  
kumisnja  matjam I pil 

Erolplin. Padahal ketika saja ber- peladjaran pada 

djumpa, di PON Medan baru2 ini musik (Amsterdamse 
masih berdjenggot Na Pak sg torium). 

tot. Dan djuga .,djenggureng” be- yaktu itu h “dinjanjikannja 

tul2 dan serem sebagai Kepala KM ea itu telah « h J 5 2 
: di . dalam perlombaan itu lagu 

KB Djakarta. Djadi gambarnya Koe ngi lungi & amor da me, tjiptaan 

lau dulu seperti Werkudoro, kini se GB Fasolo, Allerseelen, tiiptaan 

perti Djanoko. Tentu sadja saja se- FP: », selen, TP 

-diki di ini dieng i9 bagus J:Strauss, Shi Che forse ai 
lidiki, dimana itu djenggot jg bagus PL. Cherubini, Pace 

dipotongnja. Di Medan masih ber- tin 5 di Ya Bel Si pinta 

djenggot. Kabarnja dari Medan me | cg Ne “5 Aa Ade Tia: 

lantjong ke Singapura. Lalu 5 Okto baja Alto an , 

ber tiba di Djakarta sudah . bagus, taan Pena TaA Pa 

Djadi apa di Singapura itu djenggot — Atas pertanjaan njonja Tjoa me- 

perdjoangan dipotongnja? Bagaima- nerangkan, bahwa kehendak anak- 

napun djuga, kini Pak Akil tambah nja, hendak IN Ma 

bagus, meskipun saja sendiri Hg tagi 2 memperda aa, s se 1 

senang pada diengeja aa Ha telah kini Ia menamatkan studinja 
adz saja rasa i as 1 ic 

San rakut-takati itu Londo jg ma disekolah njanji tinggi Amsterdam 

sih sok ,,kurangadjar” di Ibu Kota jang dilakukannja semendjak La 

ini. 1949. Kehendaknja itu baru akan 

migi j 

mudi2 di Indonesia, sementara Effie 
tiada begitu penting untuk segera 
kembali, mengingat ia dapat meng- 
hadapi pertandingan2 internasiona' 
selaku wakil Indonesia diluar negeri. 
Atas pertanjaan njonja Tjoa mene- 
rangkan, bahwa sepandjang pengeta- 
huannja, baru Effie inilah jang te- 
lah memasuki lapangan njanji tsb. 
dan jang mendapat sukses sebagai- 
mana jang telah diberitakan. 

Pertanjaan betapa bangganja mem- 

punjai anak jang demikian, didjawab 

oleh njonja Tjoa, bahwa kebangga- 

an itu tiada dirasainja, karena ia 
berpendapat bahwa anaknja itu ada- 

lah anak untuk negara jang akan tu- 
rut mengangkat deradjat Tanah Air- 
nja dalam lapangan jang dikuasainja 

itu. 

| Dan disamping itu njonja Tjoa me 
nerangkan, bahwa ia sedang meng: 

jusahakan agar dapat diatur | swat:: 
i pertundjukan2, dimana Effie dipesan 
kembali untuk beberapa waktu dari 
Eropah, dibeberapa kota besar, se- 
perti Djakarta, Bandung, - Surabajs 
dan Semarang, guna mendapatkar 
uang sebanjak-banjaknja — terutama 
dari bangsa Eropali, untuk keperlu- 

an amal. Pikiran ini timbul pada 
njonja Tjoa karena beberapa nega- 

ra2 Eropah telah mengundang Fff'e 

untuk memperdengarkan lagu2nj ». 

  

Di Kementernan Luar Negeri sangat terasa akan kebutuhan ruangan. Ge- 

dung jang lama di djalan Pedjambon sebelum perang hanja memberikan 

tempar untuk 80 orang, sedang kini dapat memuat 600 orang. Belum 

lama berselang ini telah dilakukan perletakan batu. pertama untuk gedung 

baru di djalan Pedjambon, jang akan dapat memuat 509 orang. Gambar 

diatas menundjukkan gedung baru tersebut. : 

e s : ti : Kur. 

Djaring Spionase Barat Ter- 
F Eps . . "2 

bongkar Di Djerman Yimar. memegang kekuasaan di Sowjet 

115.000 Tentara Sovjet Pikerahkan Utk Lakukan 
Penggerebegan2 Serentak : 

KANTORBERITA Djerman Timur AFN Sabtu menjiarkan pengu- 
muman kementerian dalam negeri negara tadi, jang mengatakan bahwa 
selama beberapa hari jl ini pemerintah Djer 
menindas sedjumlah besar organisasi mata2, sabot dan terroris »Djerman 

Barat jang diawasi oleh Amerika Serikat”. Sedjumlah alat sendjata, se- 
tasion2 radio dibawah tanah dan rentjana2 rahasia untuk melakukan ' 

  
ngan, Kotagede, Pekadjangan, Pono |   

  

s| Kenalkan Pribadi Malenkov 
|Seorang Politikus Ulang—Realist—Jg Bekerdja Sungguh2: 

Dibawah Pimpiaannja Di Russia Benar2 Teras: 
Adanja .,Pimpinan Barus 

(Oleh: Sidney Weiler: Chas ,,Suara Merdeka”) 

GEORGI MALENKOV, sesudah sampai sekarang enam bulan 
Sovjet Uni, telah berhasil merebut kedudukan sebagai seorang pemimpin 

nasional Sovjet dengan memiliki pribadi jang banjak meninggalkan bekas pada tjara hidup rakjat 

"negeri itu, Dalam dua kali pengumuman tentang haluan politik jang” akan didjalankannja semen- 

|Idjak saat meninggalnja marsekal Josef Stalin, perdana menteri Malenkov 

bahwa dia adalah seorang politikus ulung, jang mengetahui sedalam2nja 

Ibatan perdana menteri 

berkembang baik didalam maupun 

| Para diplomat jang mendapat ke 
sempatan. mendengarkannja — meng- 
adakan. analisa tentang kedjadian2 
internasional — dalam rapat dewan 
tertinggi Sowjet, merasa sangat ka 

gum atas pengetahuannja jang sa- 
ngat., mendalam mengenai  soal2 
jang “dibirjarakan. Pun para penin- 
djau. sangat  rertarik akan  pan- 
.dangannja jang realistis, baik me- 
ngenai  masaalah2 dalam negeri 
maupun masaalah2 luarnegeri. 

Semendjak pemerintahan Maleni 

aliran propaganda Sowjet tidak la 
gi mengandung sifat2  membangga 

Idiri tapi sudah mulai dialirkan ke- 
“pada sifat2 realistis dalam menga- 

nalisa “barang sesuatunja. 

Diutamakan 
me”, 

“Akan tetapi disamping Malen- 
kov mengemukakan dirinja seba 
gai djurubitjara baik tentang urus 

a Timur telah berhasil skollektivis- 

Djerman Timur, 
g an dalam negeri maupun urusan 

sai oleh organisasi mata? Djer-| luarnegari, pemerintahan Sovjet 
man Barat jang dipimpin oleh| jang baru menegaskan sampai 
bekas djendenal. Hitler bername | berulang-ulang” tentang  perlu- 

'von  Gohlen dan  agen2 corps |nja dipelihara pimpinan ,.kolek- 
Counter intelligence Amerika Se-f ut”. 

rikat”. : 

Menurut pengumuman . tadi, Pemerintah ingin mengadakan 
pembitjaraan setjara bersama dan 
menghendaki segala politik jang 
akan  didjalankan — dirumuskan 
atas dasar “kolektif “dan bukan 
atas dasar perseorangan. Dan ke 
inginan sematjam ini telah diba 
jangkan dengan mengadakan sua 
tu kampanje untuk ,,pimpinan ko 
lekki?'” jang akan  didyalankan 
sampai kepada tjabang paling ren 
dah dari struktur partai Komunis. 

P dato Malenkov selama dua 
djam dimuka rapat Dewan Ter- 
tinggi Sovjet, dalam mana dia me 
negaskan menambah penghasilan 
barang2 keperluan sehari-hari, te 
lah disiarkan sangat luas sekali, 
dan rombongan2 activist segera 
pula bekerdja giat pada pusat2 
pabrik dan  kebudajaan untuk 
memperdekatkan tentang hal2 
penting dan isi pidato Malenkov 
Hi 

markasbesar organisasi ini ada- 

nja di Berlin Barat dan Djerman 

Barat, dan dikatakan bahwa pe- 

sawat2 radio jang telah disita 

itu buatan Amerika. 

Penjelidikan masih diteruskan, 

kata pengumuman tadi. 

Pengedjaran2, tembak-menem- 
bak, tangkapan. 

Seterusnja UP mengabarkan 
bahwa dengan demikian Djerman 
Timur sudah mengakui, apa jg. 
oleh sumber2 Barat sudah lebih 

Gari 1 minggu lamanja menga- 

barkannja, jaitu bahwa ,,parti- 

san2 anti Komunis jang menurut 

dugaan ada beberapa ribu orang 
djumlahnja, jang tampaknja ber- 
operasi dibawah satu komando 

di Djerman Timur, telah menim- 
bulkan kesulitan2 besar bagi 

kaum Komunis”. 
Menurut berita2 jang diterima 

oleh pihak Barat, kira2 15.000 

serdadu  Sovjet Uni dan polisi 
Rakjat Djerman (Timur) telah 
dikerahkan untuk melakukan 
,pemburuan terhadap manusia”. 
Disamping itu ada  sedjumlah 

serdadu Sovjet serta opsir2 jang 

telah gabungkan diri dengan 
partisan2, kata kabar2 tadi. 

Menurut sumber2 jang berkua- 

sa di London, djumlah. kaum par- 
tisan di Djerman Timur ada an- 
tara 5.000 sampai 10.000 orang, 
diantara mereka ada orang2 jg. 
setelah terdjadi: : kerusuhan2: 17 

Harian? ,,Pravda” dan ..Izves- 
tia” tidak sedikit menggunakan: 
halamannja untuk ulasan2 - atas 
pidato itu, dengan memberikan 
titik beratnja kepada ulasan? dari 
luar negeri. Harian2 lainnja me- 
nulis induk2 karangan mengenai 
soal2 penting jang dikupas oleh 
Malenkov dalam pidatonja, da- 
lam mana  sipenulis sering2 me- 
ngutip -kalimat2 jang diperguna- 
kan oleh Malenkov sendiri da- 
lam pidato itu. 

: Buaf pertama "“kalinja semen- 
Djuni. ,,menjelundup. kebawah |djak dia memegang”djabatan per- 
tanah” supaja  djangan ditang- |dana menteri dalam bulan Maret 

kap. jang lala, nama Malenkov telah 
tersiar  setjara besar2an dalam 

Berita2 jang diterima di Ber- 

lin Barat mengatakan, bahwa 
31 anggota polisi Djerman 'Ti- 

mur telah -tewas dalam bentro- 
kan2 melawan  partisan. Djer- 

man Timur mengumumkan, bah- 
wa ketika tgl. 16 Oktober jl. 

didekat  Cottbus telah tewas 4 
anggota polisi. ' 
Diwartakan pula, bahwa kaum 

partisan - telah menjerang se- 
buah kereta api jang didjaga 
polisi rakjat, didekat sungai 
Spree kira2 25 mil tenggara 
Berlin. 

halaman2 surat kabar, dan pener 
bitan pidatonja itu dalam bentuk 
buku segera pula diperintahkan. 

Tapi dalam seluruh penjiaran 
itu perdana menteri Malenkov ha 
nja disebut sebagai ,.ketua Dewan 
Menteri Sovjet”, dengan disana- 
sini menjatakan, bahwa Malen- 
kov adalah seorang pemimpin jg 
dipertjaja dari suatu regu jang di 
pertjaja pula. Dalam seluruh pe 
njiaran itu tidak pernah ditjoba 
untuk .mengagung-agungkan Ma- 
lenkov' sebagai seorang manusia, 
dan potretnja sangat djarang pu 

Dipinggir hutan2 tentara dan te dik Noe Ktoskone 

polisi telah pasang mitraljur2. 
Pengedjaran2 tadi dimulai de- 
ngan sungguh2 ketika tgl. 16 
Oktober j.l., setelah 4 orang ang- 
gota polisi rakjat tewas dalam 
pertempuran melawan .kaum par- 
tisan, jang menurut pihak Djer- 
man Timur terdiri dari orang2 

bangsa Tjekoslowakia. 
ADN kabarkan, bahwa dipa- 

brik kimia Leuna telah tertang- 
kap 4 orang jang didakwa djadi 
mata2, 3 pembesar pabrik ,,Berg- 
man Borsig” ditangkap karena 

didakwa djadi saboteur. (Anta- 

ra-UP)... 

Pandji2 Sovjet pada waktu ini 
hanja mengandung potret Stalin 
dan Lenin, suatu penggabungan 
jang diperintahkan dengan  un- 
dang2 semendjak Stalin mening- 
galkan dunia. Pada pembukaan 
balai perguruan tinggi Moskow 
hanja dikabarkan plakard2 jang 
d'hiasi potret2 Marx, Engels, L- 
nin dan Stalin, tapi tak satu djug: 
kelihatan tulisan2 jang mengata 
kan bahwa pemimpin Soviet yang 
terbesar waktu ini ialah Maier. 
kov. 

Memang benar djika dikatakan. 
bahwa pada umumnja gambar? 
Malenkov serta tulisan2 menge- 
nai dirinja djauh lebih sedikit ter 
siar djika dibandingkan dengan 
gambar2 serta berita2 mengenai 
diri Sir Winton Churchill dalam 
surat2 kabar Inggris, misalnja. 

Sungguh2 dim kerdjanja. 
Dalam — pidato2nja Na 

umum, agen na menteri Sovjet jg 
berusia 51 tahun itu Pia aja 
kan kesungguhannja dalam men- 
djalankan setiap usahanja. ,,Tam- 
paknja dia tahu benar kemana 
dia harus mengajunkan Jangkah- 
nja”, demikian utjapan seorang 

Ruslan Abdulgani 
Diterima Ratu Eli- 

zabeth 

RUSLAN  ABDULGANI, Se- 
kretaris Djenderal Kementerian 
Penerangan pada tanggal 29. Ok- 

tober jang lalu telah diterima 
oleh ratu  Inggeris - Elizabeth 

serta hertdg Edinburgh. diistana- 
nja.la diperkenalkan oleh duta- 

besar Indonesia di Inggeris Dr. 

Subandrio. Demikian kawat ,,An- 

tara” dari Amsterdam.  Selan-| ag 

djutnja dikabarkan, bahwa un- diplomat pada rapat Dewan Ter- 
nga : : tinggi Sovjet itu. 5 
tuk menghormati kedatangan 5 , k 

Sekretaris — Djenderal Kemente-| : Malenkov adalah seorang to- 
rian Penerangan ini pada tang- koh jang mempunjai pandangan   tadjam dan sungguh2 dalam men 

djalankan- - kewadjibannia. Dia 
membatja segala pidatonja sebe- | 
lum diutjapkan dimuka umum 
dan mempergunakan kalimat2 jg | 
mudah dimengerti oleh rakjat | 
djelata, Dia adalah salah seorang 
dari ahli2 pidato Sovjet jang da- 

gal 2/11  dutabesar  Subandrio 

akan mengadakan  djamuan jg. 
akan dihadiri antara lain oleh 
wakil menteri Yutr negeri Ing- 

geris W. Dean Allen dan kepala 
bagian Asia Tenggara .Kemente- 

rian tersebut . John Gabriel A. 

Hordin. 
  

  

diluar negerinja. 

pat membawa — pendengar2nja 
sampai ketawa, 

Terasa ada ,,pimpinan 
baru”. : , 

Semendjak dia memegang tali 
'kendali Sovjet sudah banjak ter- 
lihat perkembangan2 jang menun 
djukkan, bahwa Sovjet sekarang 
|dikuasai oleh orang baru. Seruan 
Malenkov untuk menambah peng 
hasilan barang2 keperjuan sehar.- 
hari adalah pula dimaksudkan se 
bagai gerakan untuk memperbaiki 
tingkat penghidupan rakjat.. Dari 
sini keatas rakjat Rusia akan da 
pat memakan  rotinja dengan 
jam. 

Perobahan ketjil jang akan di 
djalankannja pula ialah perobah- 
an djam bekerdja kantor2 peme- 

  
— P. M. Malenkov — 

rintah. Pegawai2 pemerintah sela 
ma ini biasa datang kekantornja 
pada tengah hari dan bekerdja te 
rus sampai tengah malam. 

Dalam perobahan ini orang da 
pat melihat, bahwa Malenkov ada 
lah seorang manusia jang ingin 
memulai -pekerdjaannja - dengan 
tjepat dan menghabisinja dengan 
tjepat pula. Dia telah memerin 
tahkan pegawai2 pemerintah un- 
tuk datang kekantor pada pukul 
9 pagi tepat dan telah mendjandji 
kan orang2 bawahannja akan di 
bolehkan- pulang pada - pukul 
enam sore tepat. 

Apa jang disebut ,,taraf baru” 
dalam haluan. politik  luarncgeri 

Sovjet telah dibuktikannja dalam 
mempermudah “rintangan? “meng 
adakan2 perdjalanan di Rusia ba 
'gi diplomat2 Barat dan dengan 
mengundang seluruh perwakilan2 
asing untuk menjaksikan pertun 
djukaniang pertama dari musim 
pertundjukan jang diadakan - di- 
panggung sandiwara. Bolshoi. 

Operasi 
,Seagull" 

Membawa Hasil2 Baik 
Bagi. Perantjis 

    

SEORANG  djurubitjara ko- 
mando tertinggi pasukan2 djende 

|ral Henry Navarre menerangkan, 
bhw k.I. 780 serdadu Vietminh 
diketemukan mati dimedan per 
tempuran. Korban2 dipihak Viet 
minh terdiri atas 2000 orang te- 
was dalam pertempuran2 didara 
tan dan lebih dari djumlah itu 
pula dalam serangan2 udara Pe 
rantjis, jakni menurut taksiran2 
jang dibuktikan oleh Japoran2 jg 
didapat dari tawanan2, demikian 
menurut djurubitjara itu. 

Pihak Perantjis menjatakan, bhw 
kekalahan2 itu praktis telah menje- 
babkan hantjurnja divisi Vietminh 
ke-320 jg berulang2 mendapat puku' 
lan2 jg paling keras dalam pertem- 
puran2 jg terputus2  dihutan2 dan 
bukit2 kapur diutara markas besar 
mereka di Thanhoa. Serangan Pe- 
rantjis jg disertai oleh 30.000 orang 
bertudjuan untuk menghantjurkan 
divisi Vietminh jg ke-303 ke-216 
dan jg ke-320. Kedua divisi jg ter- 
achir ini belum pernah terlibat da- 
lam pertempuran2. Dalam tiga per- 
tempuran terachir dalam rangka 
operasi aan pasukan?  Peran- 
tjis menjatakan, bahwa pihak lawan 
mereka kehilangan 170 orang jg te- 
was dan 20 orang tertawan, sedang 
SO putjuk sendjata dapat dirampas. 
Pertempuran2 jg berlangsung dua 

hari itu hari Kemis telah berachir. 
setelah pesawat2. pembom  Perantjis 
dan balabantuan pasukan? berhasil 
menolong sepasukan berlapis badja 
didjalan raya hutan antara 60 mil 
diselatan Hanoi. Korban2 pihak Pe 
rantjis selama pertempuran? itu ti- 
dak diumumkan.. ' Menurut. ketera- 
ngan komando tertinggi Perantjis, 
djenderal Vo Nguyen Giap mena- 
han divisinja jg ke-303 untuk mem 
pertahankan benteng Than Hoa. 

(UP). 

  

lamanja memegang dja- 

telah . memperlihatkan 
tentang masaalah2 jang 

Perhubungan sehari-hari de 
ngan pegawai2 Sovjet pada wak 
tu ini adalah lebih ramah, dan ko 
responden2 Barat jang sudah la 
ma diam di Moskow mengabar 
kan bahwa sensor sudah tidak se 
keras setahun jang lalu lagi. 

Tapi kadang? soal2 ketjil bisa 

  

  

Pandu ' 

Islam 
Tak Ada Sangkut Pa- 
utnja Dgn Soal Atjeh 

PENGURUS Besar Pandu Is- 
lam Indonesia meminta kita me 
njiarkan pernjataan jang  berbu- 
nji sebagai berikut: 

1) Organisasi Pandu Islam se- 
dikitpun tidak ada, sangkut-paut 
nja dengan peristiwa Atjeh. 2.) 
Komisaris Pandu Islam Daerah 
Atjeh telah mengadakan pidato 
radio dan instruksi kepada selu- 
ruh tjabang Pandu Islam di 
Atjeh, bahwa pemberontakan me 
langgar tudjuan kepanduan dan 
Undang2 Negara dan akan me- 
metjat anggota2 jang turut. 

3) Pada tg. 20 April 1953 Pengu- 

rus Besar telah mengeluarkan tuntu-   memburukkan perhubungan. Be 
berapa kedjadian? ketjil telah me 
nimbuikan kegembiraan besar 
atas pihak Sovjet, misalnja peno 
lakan Amer.ka membolehkan re 
gu tjatur Sovjet untuk mengun- 
djungi sebuah rumah dekat New 
York jang berada dibawah penga 
wasan delegasi Sovjet dalam PBB. 

  

KEBERANGKATAN PEMBE- 
SAR2 KEMENTERIAN LUAR 
NEGERI KE NEDERLAND 

DITUNDA. 

Menurut keterangan? jang diper- 
oleh PI Aneta, keberangkatan dari- 
pada tiga orangp embesar2 kemente 

rian luar negeri ke Nederland ditun 
da.Yi dak didapat keterangan bilama 
na mereka itu akan berangkat. 

Menurut berita2 dari negeri Be- 
landa diantara jang akan berangkat 
itu ialah mr. Sujono  Hadinoto dan 

mr. Subardjo dan berita itu selan- 
djutnja mengatakan, bahwa mereka 
ditunggu kedatangannja dalam wak- 

tu jang sangat singkat. 

JG MERAMPOK WARTAWAN 
U.P. SUDAH DITANGKAP. 

Berkat usaha dan kegiatan polisi. 
Djumaat malam telah ditangkap 2 
orang jang dituduh telah melakukan 
perampokan terhadap wartawan UP 
George T. Rice pada Sabtu djam 

03.00 tengah malam jang lalu dide- 
kat Capitol, Djakarta. Pada 2 orang 
jang ditangkap itu, oleh polisi dike- 
temukan barang? bukti, antara lain 

berupa uang kontan sebagai pemba- 
jaran harga arlodji-tangan milik war 

tan, bahwa Pandu Islam tidak men- 

tjampuri politik, tidak boleh tjampur 

dalam tindakan politik, dsb. 

| Selandjutnja diterangkan, banwa 

Pandu Islam Indonesia sama sekali 

tidak akan mendjadi onderbouw atau 

anak organisasi dari partai inanapun 

djuga. (Antara). 
  

GABUNGAN TJATUR DJA- 

KARTA GANTI NAMA 

PERTJADJA. 

Pada rapat Gabungan Tjatur Dja 

karta, jang dilangsungkan di Kemen 

terian Keuangan hari Djumaat, telah 

dirundingkan anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga organisasi 

tersebut dan bersamaan dengan itu 

telah diputuskan untuk mengubah na 

ma Gabungan Tjatur Djakarta men 

djiadi Pertjadia (Persatuan Tjatur 

Djakarta). Perobahan nama ini se- 

suai dengan maksud Pertjadja untuk 

memasuki keanggotaan Pertjasi (Per 

satuan Tjatur Seluruh Indonesia). 

Sebagaimana diketahui, Pertjadja ini 

sekarang masih  menjelenggarakan 

kompetisi2 tjatur untuk merebut ke 

djuaraan perhimpunan Djakarta ta- 

hun 1953. 

S.B.K.A. PROTES INSTRUKSI 

MELARANG BERUNDING. 

D.P.P. S.B.K.A. mengumumkan te 

lah mengadjukan protes kepada Ke 

pala D.K.A. berhubung dengan ada 
nja instruksi dari Ir. R. Otong Kosa 
sih, Wakil Kepala D.K.A., jang mela 

rang para Kepala Eksploitasi dan Ke 

pala Inspeksi untuk berunding dgn 

tjabang2 S.B.K.A. Dalam protes tsb 

S.B.K.A. menjatakan, bahwa dengan 
adanja larangan berunding itu, ma- 
ka hilang sifat pimpinan dari para 
Kepala Eksploitasi dan Kepala In- 
speksi dan mengetjilkan rasa per- 

  
tawan UP itu jg sudah didjual oleh tanggungan-djawab mereka terhadap 

komplotan perampok. kompetensinja masing2: 

  

MMC Beristirahat? 
Kini Punja Tjukup Supply — Selalu 

Men ghindari V uurcontact Den 

Gerakan Tritunggal 
(Oleh : Korresponden Kita) 

OVERSTE SARBINI Komandan Resimen 13, residen Kedu 

R. Muritno, bupati Magelang dan. Major: Panudju dengan rombo- 

ngan dengan dikawal 2 regu tentara 
pada hari pertama. Senen jl. mengadakan mengundjungi Grabag, 

pertemuan dengan penduduk desa Tegalredjo, 

dari bataljon 437, sesudah 

Pakis dan Kapo- 

nan tinggi 1029 meter dari permukaan laut. Pada tgl. 23 Nopem- 

ber 1952 ibu kota katjamatan Pakis telah diserbu oleh lebih ku- 

rang 150 gerombolan MMC, dalam mana mereka menembak tja- 

mat Pakis, 3 orang polisi dan 3 orang keluarga tjamat. Kekedja- 

man2 dari pihak gerombolan MMC ini, menggelisahkan pendu- 

duk hingga ketika itu banjak pamong desa jang meninggalkan 

posnja mengungsi ketempat jang aman. 

Sekarang situasi keamanan su 
dah baik: boleh dikatakan sudah 
sedikit sekali terdjadinja krimina 
liteit. Gerombolan MMC jang 
sering2 berkeliaran didaerah Pa- 
kis dengan kekuatan lebih  ku- 
rang 75 orang, 45 putjuk sendja 
ta, diantaranja 2 buah brengun, 

| duaing, 5 stengun, adapun lain 
lainnja sematjam sendjata L.E., 
karabijn dan pistol. Sarang2 dari 

pada gerombolan itu tidak dapat 

ditentukan dan sifatnja berpindah 
pindah. Jang kerapkali didatangi 

didesa Banjusidi, Ketundan, Da- 

lemankidul dan  Munengagrong. 

Mereka dengan paksa minta ma 
kan kepada rakjat dan bilamana 
berani melaporkan kepada jang 

berwadjib akan dibunuh. 

Umumnja kedatangan gerombo- 

lan di desa jg djauh dengan pendja 

gaan tentara, memberikan penera- 

ngan kepada rakjat supaja mereka 

tunduk kepada ,,pemerintah” MMC 

Dinjatakan, ,,pemerintah” MMC, ti 

dak memungut beaja pemotongar 

chewan dan semua padjak di hapus 

kan. , ,Putjuk- pimpinan” MMC 4 

daerah katjamatan Pakis bernam: 

Ngadimun, bekas Kopral Kesehatan 

TNI Res. 19, katjamatan  Tegalre- 

djo dipegang oleh Susilo asal dari 

daerah Solo, katjamatan . Grabag 

oleh Darmo asal dari dukuh Nojo- 

kertan, desa Gumelan Pakis. 

Di desa2 Gijanti, Tegalredjo dan 

Pakis dan Kaponan kelihatan sekali 

bahwa rakjat masih tertekan aktivi- 

teit gerombolan. Waktu ada kesem- 

patan jg diberikan oleh overste Sar- 

bini untuk bertanja dan mengemuka 

kan usul2, tidak seorang pun ig be: 

rani mengeluarkan pendapat menge 

nai tjara memberantas  kekatjauan. 

Suatu hal jg mengherankan sekali 

ialah bahwa sedjak dilantjarkannja 

operasi Tritunggal pada bulan Pe- 

bruari jl, belum pernah   ,vuurcontact” dengan gerombolan 

MMC tsb telah mempunjai suatu 

pimpinan jg ditaati. ,,Supply” mere 

ka mungkin sudah tjukup untuk 

beristirahat” sementara waktu. 

  

Kampanje Pemulihan Di Pilipina Makin Sengit 
PARA PEMIMPIN dari partai2 panje Eugenio Perez serta panitya kan perundingan kepada ' Perez.  Pembitjara2 mengatakat, — bahwa 

"politik jang turut serta dalam pemi- pemilihan guna menghindarkan pe- 

han umum di Pilipina memutuskan ! dato2kampanje jang menghasut, tu- 

untuk mengadakan sebuah ..konpe- duhan2 ' tentang kekedjaman dan 

rensi perdamaian” — untuk mengura- pengaliran darah, 

ngi ketegangan memuntjak antara 

satu dengan lain serta untuk mem-| Rodriguez djuga mendesak kepada 

berantas omongan2 jang meluas | presiden Ouirino supaja suka meng- 

tentang teror jang akan terdjadi da- | hadliri konperensi. Akan tetapi Oui- 

lam pemilihan presiden jang akan jrino sedang pergi keluar kota. 

datang. Ketua partai Nacionalista,| Seorang jang berdekatan kepada 

Eulogio Rodriguez menjeludjui un- Ouirino menerangkan, bahwa presi- 

tuk membitjarakan usaha2. dengan |den mungkin akan menolak permin- 

ketua partai Liberal dan ketua kam-'taan tersebut dan akan  menjerah- 

»Terselenggaranja pemilihan? umum 
jang bebas djudjur dan tertaur da- 
lam bulan Nopember itu 
mata terletak ditangan Ouirino”, de- 
mikian Rodriguez jang  mendjadi 
pengikut  tjalon Ramon Magsaysay. 
»Ia bisa mendjadikan pemilihan se- 
perti diatas, atau djudjur, kasar dan 
busuk”, ditambahkannja. 
Dalam hari2 belakangan ini kedua 

tjalon, partai dan anggota2nja telah 
saling melemparkan tuduhan2 jang 
tidak terhitung banjaknja, 

semata- ' 

lawan masing2 akan menggunakan 

kekerasan dalam  penulihan jang 

akan datang, tidak djudjur dan ke- 

katjauan. 

Akan tetapi ramalan2 tentang per- 
tumpahan darah jang luas dan di- 

organisir itu belum pernah terdjadi, 
meskipun sedjak Oktober didaerah2 
jang berdjauban terdjadi 8 sampai 

10 kali. Kebanjakan dari pembunu- 

han2 ini disebabkan karena suasana 
emosionil dan bukan teror jang di- 
organisir, (UP). 

terdjadi | 

OPR banjak bantuannja 
kepada alat2 keamanan 
negara, 

| Di Pakis, Tegalredjo dan Ka- 

Iponan dalam gerakan2 untuk me 

(ngembalikan keamanan didaerah 

' daerah MMC,  OPR (Organisasi 
' Pertahanan Rakjat) memberikan 
bantuan jang tidak sedikit nilai- 

nja. Mereka 2 kali tiap2 bulan 

menerima latihan dari B.O.D.M. 

antara lain mengenai . peraturan 

berbaris, latihan rohani dan be 

kerdja dalam lapangan pembangu 

nan membantu mengerdjakan per 

tanian, memperbaiki djalan dan 

bertjotjok tanam. 

»Bezetting-militer” supaja 
diperpandjang. 

Baik pihak pamong prodjo  mau- 

pun penduduk2 didaerah, jg telah 

dikundjungi itu, umumnja mengha- 

rap agar bezetting militer di ..dae- 

rah MMC,” djangan lekas ditarik 

kembali. Dichawatirkan bilamana 

'idak ada bezetting militer, kegana- 

san gerombolan MMC akan diula- 

ngi lagi. 

Selandjutnja dalam pertemuan de 

ngan penduduk di Kaponan, over- 

ste Sarbini menekankan pembitjara- 

annja, supaja penduduk membantu 

alat negara, dalam menegakkan kea 

manan. Sementara penduduk . dalam 

pertjakapan dengan » wartawan kita 

menerangkan bahwa rupa2nja penga 

tjauan didaerah MMC, ' berhubung 

dengan adanja pendjagaan ig diper- 

kuat oleh pihak militer, tidak kuat 

lagi mempertahankan diri. Mereka 

sudah tidak dapat lagi bergerak da- 

lam gerombolan jg terbanjak. Mere 

ka kerdjanja -sana-sini tjuma mem- 

pengaruhi rakjat, supaja suka mem 

bantu mereka. 
LA 

  

DJAM MALAM telah - di- 

umumkan dikota Lucknow (In- 
dia) mulai djam 5 hari Minggu, 
Tindakan ini diambil setelah ter 
djadi insiden antara para peladjar 
dengan polisi dalam dua hari 
jang terachir, dimara polisi sam- 
pai mengeluarkan tembakan2 pa- 
da bari Saptu. Dalam kerusuhan 
kerusuhan ini hari Minggu insta- 
lasi2 tilpon telah dibakar orang 
sehirgga hubungan dengan New 
Delhi terputus untuk beberapa 
djam. Pada hari Minggu ' polisi 
telah tiga kali mengeluarkan tem 
bakan2 pada kaum demonstran, 
sehingga 4 orang luka2 parah dan   beberapa lagi luka2 rirgan, 
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Harga Rp. 10)— 4 1009 ongkos kirim 
Berisi SAJEMBARA PETA dari 

N.V, GAPURA, 

OJUMLAH HADIAH Rp. 3000. 
ama 

  

NASI 
Pesanlah dari 'sekarangi pada USAHA PENERBITAN GAPURA N.V. Djalan Hajam Wuruk 8. Djakarta — Djangan tunggu sampai kehabisan ! Oplaag terbatas !!    
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        “BARU TERIMA DAN DAPAT DIBELI DARI PERSEDIAAN 
Senapan-Angin | 

B. SA. CLUB 177” 
KALIBER 4.5 mm. 

“N. V, Kedundang Trading Company 
PURWODINATAN - TENGAH 24- SEMARANG 

Lihatlah! 

Tjiumlah! 

Tjitjiplah! 

    
PEMBATASAN ALIRAN LISTRIK 

4 

  

  

Djuga masih ada sedikit persediaan 

“ SSEPEDAMOTOR N, S, U. — MAX. 250cc — 4 TAKT. Berkenaan dengan iklan kami didalam harian ini tg. 31 Oktober, maka mulai tg. 3 Nopember ip : Te 
j.a.d. sudah harus didjalankan pemutusan? listrik dibagian-bagian “kota. : Bertentangan dengan apa jang diterangkan didalam iklan kami j.I. bahwa waktu pemutusan dimulai dari djam 18.00 — djam 6.00, maka pada pembagian air buat keperluan Sentral listrik Djelok jg sekarang ini, untuk meringankan para pemakai listrik hanja akan didjalankan -pemutusan2 mulai dari djam 23.00 — djam 6.00, asalkan sadja tiap2 pemakai listrik benar2 suka menghemat seba- 

  

| : ar “ anta | YAN, “un araak3 PAP 

PERANG KOREA BERACHIR !? Wait and see! BLUE ray ND | MESIR AKAN ADA APA ??7! 
“A8. sxaR- 70.0 SP MG: 7 Buku , | | : SAPTA PUDJANGGA 

Ramalan 7 Pudjangga. Oleh Sapphire. 

    

  

  

  
njak-banjaknja didalam pemakaiannja aliran listr'k. 
an rentjana pemutusan untuk kota Semarang, pembagiannja diatur sebagai berikut : 
A. SEMARANG SELATAN meliputi kampung2 : Djatingaleh — Djangli — Karang Panas — Karanganjar Gunung — Tanah Putih —  Kenarisari — Kalilangse —' Andong — Merapi — Sunario — Kopen — Siranda — Makamdowo — Kesambi —- Tjandi Baru — Argopuro — Watugede — Gadjah Mungkur dan sekitarnja — Kintelan — Gergadji — Bergota — Wung- kal — Lawu — Peterongan — Djl. Mataram (Djomblang, Bangkong) — Tegalwareng — Mri- 

  

    
    

  

  

Kadipateui, 5 Mei 1953, tjan — Lampersari — Sompok — Pekunden, dengan sebagai batas Karang Balong — Bulu — 

  

  

  

Randisrt Pandanaran Pandean Lamper Kahluk Isinja a.l. : “. Ilmu2 akan mengetahui aga jang gerakan Ha Dengan oh Na Pan Aan Sa On pa Oa Ka " jadi, bai i diri icrocosm) maupun Ne- 'ua abi ahid 'M'AWN,  Tamblong £ 

B. SEMARANG BARAT dan UTARA meliputi kampung? : Pendrikan — Pontjol — Bodjong — gta Senonginsandibara Pe Ae Kanan sama. Nge Ae Ta 1 5 1 1mblong 40. Bandung, 
Kembangpass — Baterman — Karang Tengah Blakang Kebon — Darat — seluruh Kp. Mla- lan mulai dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubras — ? Per alangkah ami bergembira dan sekeluarga mengutjap terima ju -— Purwodinatan — Kauman — Aloon2 — Tawang — Karang Bidara — Kaligawe — dgn' lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, a.l. ,,Wong agung kesing- kasih, oleh karena penjakit saja, setelah makan Pil Viranol 

Se NApA, batas Na 3 Aa merang — Seteran — Kranggan, Gang Warung — Pekodjan — gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, at dari tuan, badan saja djadi sehat dan kuat. 
jurnatan — Mlaten Trenggulun. 5 hat terangkat.” —.# Kupasan Djojobojo, ad.: ,,Dzaman Kolo- PE Apa 3 ee Ne KA big SA et 

sp Genta 5 Saki a Mena 2 : at. 3 e Ke naa akl, tangan, jang tadinja biasanja dingin, sekarang baik, 

« SEMAKANG SA ati 2 Mapan bean apa UT 2 LIVNva sembogo artinja Dzaman Tersohor, banjak orang ditanah saawa DN baun mendiadi mafud 
djasari-:—. Purwosa, PN an "ng SEP Pp: sama mengedjar ilmu pengetahuan......” (Sudahkah kini .dzaman  Kolosembogo ?): — akanpu . yaa 1 
Pekodjan — Pandean, dengan sebagai batas Pandean Lamper ' — Pandanaran — Seteran — " Ramalan Ronggowarsito, a.l: ,,Saiki tjelingan wesi, mengko tjelengan gaib”. (Apakah Pendeknja sekeluarga Achmad Natawidjaja sangat memudji 

|, Kranggan — se. ng Ke ata Hn Na Saba ea Ran an. artinja ramalan ini ???)1 — “ Sjair Ronggowarsito, a.l: Keong lurik separan-paran... kepada Obat Viranol jang  mandjur keluaran Tabib A. 
Pemutusan aliran isirik axran Gidjalankan berturut-turut, se agal berikut : I (Apakah ma'nanja Mt —# Puspa Ragam, beraneka ilmu2 tua, pusaka (Pudjangga2 Indo- Ban ban ane mn “ia Selat: Ben 9 —12 Nopember nesia, untuk memilih hari terbaik dan saat tertepat guna” mentjari Djodo, Perkawinan 2 , fi 2. Bemarang Selatan Uu Pa 113 SN mendirikan rumah, pindah tempat/rumah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, mentjari pen- ekian. B. oran Berat dan Utara Nk Ne Ta tjuri, melihat nasib, watak dan kelakuan orangs — “  Astrologie & Horoscope, kuntji po- Hormat, 

C. Semarang Timur AB ” kok akan orang mengetjap keberuntungan dalam Pertjintaan, Perganlan, Kena yan 
Ka Bilamana pada pembagian air jang diberikan oleh Djawatan Pengairan wuntuk Sentral Listrik dan Kesehatan Medan na nang Ta Pena nan an Ba 1 @itopahit, Aceh m ad Nat a wid ja j a Dielok tidak diadakan perubahan maka tjara membaginja pemutusan aliran listrik dengan urutan2 ba Pn AN aa ANN ar daa Bengara Ge Mala Pia, Mira Ka seperti dimaksudkan diatas akan tetap berlaku terus, djuga sesudah nja tg. 14 Nopember. | saau Na #Na setorkada lakhasan Indonesia: Merduka dan Derdania tia sekarang ini!, ii 

: Hn y ” | — “Arti dan ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dll. jang serba lengkap djangkap dan Pee PA MENPAN m— : Berilah bantuan untuk mengurangi adanja pe- | luas djelas. Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 orang B: t . . Sa £ | ah ! Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- aru terima: mutusan-pemutusan IN, dengan gan bag 1 taka dan menggunakan kesempatan sewaktu redzekinja Pekemnang 2 Sepuda motor ,,DURK OPP" 200 cc, - ISIPIK : 1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- Buatan Djerman, model De Luxe 
| mat sebanjak banjaknja pemakaian aliran IIS | bawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias gambar 5 oo # Sepeda merk ”DURKOPP” Model biasa 3 ta Ll BIP 2 warna jang tjantik molik hanja............ dan sportmodel. Utk. laki2 dan wanita. Elect riciteitmfjj. Aniem, N. an Luar kota tambah ongkost kirim 1095. : Persediaan terbatas! Didjual menurut harga Pemerintah. Mengetahui dan setudju j (“ Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku sadja !) : P.d. Ketua Panitya Pembatasan er aa : Super Radio Company NY: Aliran Listrik Semarang. 

TJABANG SEMARANG: DIL. SETERAN No. 5 (Soemardjito) 1 KWA GIOK DJING 
Dji. Kramat No. 2—4, — KUD US. 
: 

2 Ba eaaa AAA. Mint 1 
5 | 2 

ts , | Pendidikan .OETAMA: 
Pusat: Djl. Labuan 16, Semarang. 
Tiabang : Djl. Mataram 449, Semarang. 

PELADJARAN MENGETIK Rp. 15,— sebulan, 
Masih menerima peladjar2 baru untuk rombongan PAGI, | 
SORE dan MALAM. 

  

  

  

—. ALAMAT JANG BOLEH DIPERTJAJA :       

  

Ia EN E 

Selalu Sedia: 
Mesin Motor Compleet: Short Block : Radiator: Kruk As: 
Roda Velg: Veer2 dil. dari DODGE — CHEVROLET — 

“3 Toko ,SELECTAF 
' BODJONG"80-5 TELP. 594 — SEMARANG 

  

  

          gn Utjapan Terima kasih 
|, Kami Pengurus JAJASAN PEMELIHARA ANAK2 TJA- |TJAD menjampaikan banjak2 terima kasih kepada para Guru? | dan anak2 Sekolah Rakjat maupun Sekolah Landjutan di Kota | Solo, jang sudah membantu menjokong kepada JAJASAN kami. 

Penghatsilan pemungutan tsb. adalah : : (Rp: 5.847,56 (lima ribu delapanr atus empat puluh tudjuh 56/100 | rupijah). aa 23 : 

   

    

  

  

     

    

              
R. MOEHJIDI/Ketua. "| 

  
  

            
    

  

Orion Ini malam d.m.b. : e 1 : ne ee 5.00 -7.00-9.00 (13 th) Berhubung dengan telah dibukanja perwakilan sendiri di Semarang pada tg. 1 Nopember | Dalam partij jang sangat terbatas maka kini ada tersedia lagi: ma 
Cornel, Wilde — Constance Smith . : : 

  

  

Ka gl 05 en | | TEPUNG KELAPA || 4 Sity Concern Cinemas 
  

  

                

: r 2 . . - 66 : : ea | Sae . Color by Technicolor P.T. ,»Pelajaran Nasional Indonesiz | -  DESICCATED COCONUT — L UX Tinggal Sedikit Malam” GRAN z 
| 

4 . 2 Bert FAN 

. BESOK MALAM PREMIERE 29x. Pikat He eh Tt Berbarong Lo Hae ena 
R EX 4.30-6.40-9.00- (17 th) “3 e F FI 

untuk segala umur Jo ke de “di 

: N . 2 
29 

| D 
Film terbesar dalam berwarna, Menggembirakan pada Tua dan Muda. 

LAURENCE JENNIFER ' : 5 | ——— WALT DISNEY'S JUBILEUM FILM 
Oli - | S bertempat di Djl. Purwodinatan Tengah No. 26 — telp. 1778 maka dengan ini diberita- 

& Ea 
ai : 

: | s siccatec Tactory New Achievement in Motion Pi 
IVIeT - 2 hukan bahwa mulai tgl. 1 Nopember 1953 segala sesuatu mengenai — urusan pelajaran ( ukur Desiccated Coconut I an ket Wal pg TN Pung 

i Ai 4 Bes 3 

Ne m. 3 £ K t an-K c is: id: i 
7 

» WILLIAM £ 1 j hendaknja berhubungan langsung pada alamat tersebut diatas. Pesanan-pesanan / Keterangan keterangan bisa didapat dari y    Agen: 

““& TECHNICOLOR 

Harap para pengirim/penerima muatan2. maklum adanja. 

Z1 Walt Disney Produstions » Distributor by RKO Batin 

: : Perusahaan p I 9 0 Ks Fa, Peru sahaan 29 
Saksikanlah dengan anak2 tuan biar turut zembira! ng 

aa 2 2 Baen Ke 5 SEMARANG : Harga tempat untuk pertundj. malam Rp. 4.— — Rp, 2.50 — Rp, 1.—. 
: KUA 5 , 99 Purwodinatan Utara TIT No. 4 Untuk pertundjukan sore djam 5.00 harga tempat biasa. 

ne -. F3 Telp. No.: 372 — 2041. Kenaikan tarip' di-idzinkan oleh Kantor Pengendalian Harga da- 
9 9 

- TEGAL : 
PL) 
LL 

lam surat keputusan ttg. 23/7253 — No. 2242/ KP/8511/13142).     
      

  

  

      
  

: 

Djalan Marpangat No, : 15, Wait Disney's Masterpiece! Even greater than ,,Snow White”, 

Kania Tn ag 
LH Purwodinatan Utara 1II/4 Telp. No: 379. Liiptaan baru dari Walt Disney penuh kegembiraan! 

Te parasnja..".... aa 
Telp. No. 372 — 2041 JOGJAKARTA :: Saksikanlah dengan anak2 Tuan biar turut Gembira! 

Waba Peal Na at "Kandat SEMARANG. Gondolaju Na, 4 Akan datang: "WILLIAM POWELL -—- JULIA ADAMS — HENRY 
ambing - dalam ' gelombang asma 

sii Telp.. No : 766. (HULL — ROSEMARY De CAMP 
jang mengharukan! » ana 

d i ca 

(Pandjangnja film, harap datang 

»Treasu re of Lost Canyon 

siangan!) 
  

Robert Louis Stevenson's rousing tale of high adventure! Sa aa aa Ingat ...! Harga Textiel Turun... INDRA TA tara M.G,M,'s 
( 

  

  

mb. fu. 13th.J   

(FABULOUS EA OF DERRING-DO DONE IN 

    

   

    R By | en 

Besok malam (92712214: 1nutiyn ip beb 5 , , PADA TOKO KAMI DAPAT DIDJUAL 
RB TECHNIC OR R “Pion  a Z1 | | matjam Textiel LEBIH MURAH DARI HARGA-HARGA JANG SUDAH DIMURAHKAN ! nan COL s3 WENAMTNODIN £ KITA BERSEDIA UNTUK DIUDJI, BERBELANDJALAH KINI DJUGA Metropole: Jow cuiririb # : SUPAJA TIDAK KEHABISAN WARNA-WARNA DAN KEMBANG? JANG TERPBAGUS ! 

51051 BNN DEWOITE 
13 Angga RENA      

    

   

    
  

  

  

   
    

   

   

  

  

   

   

    
      

   
    

     

   

   

  

, ».FOWARN ALNA h $ 
, “n ih Fe TS 

Sebuah “Eh 1 Bea ON yg DJANGAN MEMBIARKAN KESEMPATAN JANG / | Oko , ? HI EN 2 & ( Oo mm BARBARA RUSH. Carta Balenda « Screen Play hy IN O'DEK and SAMUEL NEWMAN sa Mi DearWife: SEBAGUS INI, DIMANA HARGA2 TEXTIEL : Akan datang : ROBERT Na DARNELL — 
S ' 7 

2 u 
ILLIAM 2 1 

dan Humor! g 
Bodjong 25 — Tilp. 1577 : 2 

: NG TRU SEDANG. osrsnansai TURUN !!! 
: : 2 ” 

: Sa DJUS 3 
SEMARANG. "Black Beard The Pirate 

Ini malam pengab.: Sx Tx 9.5 (07 th) berasa ani 
2 

Color by Technicolor 
BAL TABARIN'" k   

  Swashbuekling Sons of 'Satan! They Took wifat they: wanted, 
  EXTRA: BOKSEN DAHSIAT UN- 

TUK MEREBUT DJUARA DU- 
NIA: Tg 

  

   

     

Im GONNA SHUT HIM N MO/ THATIS S 
UP— PERMAMENT/ ) COLD-BLOOVEP : MuRveR! | 

TLL HAVE A DOCTOR EVERYTHING'S Gone 1 LOOK AT IT AFTER | | WWAT” NHAYWIRE/ ROGERS UAS YOWRE SAFE IN ARE YOU | GOT dug HAnpeL) Ip 

KO | jROGERS, YOU GOTTA DO SOMETKIN' 
' ABOUT MY BUSTED LEG! TH' PAIN'S 
ROYERINGS | DRININ'! ME BATTY! - 

  

           

     
   

   

      

   
   

Ini malam 

    

   

  

  
ROCKEY MARCIANO vs. Pune HAnpELu Ba en aa engh. 

MO KAL ee an atan : 0 R02 | KIDNAPPIN TIM SUNK/ pengh. 
ROLAND LA STARZA" | 2 Mn fa 33 thl 

Ja Royal | DA Laga 
5.— 7—9.- Mv)EFF CHANDLER - scotr BRADY: suizan BAL 

SI JOSEPN ORAL Yu en m own Peru 
Besok maiam Premiere TYTIEN SUMARNI -— BONO — M. SONDAKH 

ROYAL ,,ASAM di GUNUNG : 
bada la GARAM di LAUT (u. : 

SENAR Nata adl Menakutkan hi Wi ah Lutju! 

, Djagal aan nga 
Shia Mong — Lidi Loan Pang MA Ia 

"HUA HUA SE CHIA"| NIK apa UTJAPKAN — DEA "Da LAN 

M.S, Rahat | Rig 
Tabib. 

    

        

  

  

  

  
  

    9. — Semar 3x 
sa agu2 alaya jang merdu sekali! 

Seteran 109 — Semarang. a “4 Se Aa SN Na 2 aa : SN , : dengan 9 lagu2 Malaya jang me Spesialist untuk ' WASIR (Am- 5 — Rock, apa jang akan kau — Saja akan menutup mulutnja BO NN Ini malam premiere (Uu. segala umur) 
bcien), ASTHMA, KEPUTIAN, Roy Rogers SI Ke ptk slama Lan ni malam | g : Tatan KE aa ea 3 2 Ta " 

NA 6 4 ande bali: ke: Oretomi. bala — semua rentjana d@jadi ka- pe OR 1 $ s Ata | Oa 2 j 
ag TE an . Nee T Rama antan Pa Pergka sesuatu mengenai kaki saja lang. kabut. Rogers telah mes —- Djangan,, Itu adalah pembu- | .Ngo Mei T e1 Ghian Siehs ke 6 

njakit. " ji jang patah. Sakitnja bertambah bukan main. NONATAN Jug Handel. Djika dia nuhan sungguh2. : g 3 Film "Kangkok beriuh silk 
Djam bitjara 9—12 pagi “an Sent — Saja akan memeriksakan lukamu itu kepada dokter, setelah eng- Meera tentang pentju- ...Yilm Tiongkok penu fanta Ben 7 sore Oa kau selamat mpondjara. meal dad Ir Typ Perti. SEMARANG”,     SS AM AA AA | Jacobson V, d, Berg Co. N. V, 1 : 

        San ta (3.


