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PERDANA NN 
Sir Winston Chu 
menjatakan bahwa 
akan petjahnja 
tiga telah be 

Perdana 
usianja itu 
ratu muda IK 
ketika menja 
mahkotanja 
sidang bary parlen 
diutjapkannja dari » 
madjelis tinggi pada 

Siang harinja Churchill jang 
usianja hampir 79 tahun itu telah 
berbitjara dimuka sidang madje-    
lis rendah dalam ' perdel 
umum mengenai politik pemerin 
tahnja. San £ a 

Churchill mengemukakan tentang: 
hasil2 jg ditjapai dengan tjepat dan 
tiada hentinja dilapang atom “dan 
bom hxdrogen. ', Hasil2 “penjelidikan 
ilmu pengetahuan ig mengerikan ini 
mengoor s'an bajangan “disetiap ha- 
ti Klegasi manusia ig berfikir da- 
sanggup 'etapi meskipun demiki- 
jang merg kiranja ada alasan utk 
perbintja bahwa ketegangan telah 
politik 'an kemungkinan timbul 
djau2 jarang dunia “baru telah 
berpendaerjil atau setidaknja men 
akan t djauh” Ts CA 
dalam tata demikian, sekalipun 
ketjil se penghantjur terus tum- 
langan2 | jg belum pernah di ala 
berpen“ sedjarah ummat manusia, 

pen hurechill selandjutnja. 

Kemudian Churchilt mengemu 
kakar ? “peristiwa jang " penting 

politik ja didunia, ialah: 1. Se 
dilangsi rang Korea berachir, 
Desemt Serikat mendjadi suatu | 
TANDA? kuat sekali persendja 

NGAN :inggainja Stalin dan 
suatu regime baru di 

K.B. ijang lain” sifatnja. 
gu dala kata Churchill, telah 
mengum-obahan2 besar dalam 
anggautan dan anggapan rakjat 
RRT tel Rusia” jang sekarang 

  

Lengganan,(oalar dimuka) Rp: 10 
m.m. kol. Harga etjeran 60 sen per lembar 

Bahaja Perang 
TelahReda?/5 

Rp. 0.30 utk, meterai). 

  

  

  

Dokumen? Di Je 
Disita Tentara 
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Beberapa dokumen D.I. jang ,.compromitterend” berhasil direbut oleh 
pasukan2 kita. Dari isi dokumen2 tadi, dapat dibatja maksud2 subversief 

dari Kartosuwirjo es. 

Negara? Asia- Tenggara 

: Hendaknja Bersatu 
Agar Merupakan Wenaga2 Kffektif Jang 
Kuat Utk Pertahankan Perdamaian: 

Saran P. M. Lanka 
PERDANA MENTERI Lanka, Sir John Kotelawala, menga 

takan hari Selasa bahwa negeri2 Asia Tenggara hendaknja mem- 
persatukan diri dalam suatu usaha-bersama, supaja Asia Tengga- 
ra bisa merupakan suatu kekuatan jang effekif untuk memeliha 
ra perdamaian dunia. Kata2 tadi diuijapkan Sir John dalam pida 
to mengenai politik luar negeri jang pertama kalinja, sebagai pcr 
dana menteri Lanka. « Dikatakannja bahwa negara2 Asia Tenggara 
jang baru sadja memperoleh kemerdekaannja, jang mempunjai 
habungan kebudajaan dan ideologi jang erat itu, serta penduduk 
nja merupakan bagian besas dari djumlah penduduk dunia, hen 
daknja merupakan kekuatan effektif untuk memelihara perdamai 
an dunia. 

Sir John menjatakan harapan st- 

paja para erdana- menteri Asia 
Tenggara dapat mempunjai - kesem- 
patan2 untuk sering2 “mengadakan 

salah satu diantara 16-negara jg 
sudah minta -supaja diterima dja 
di anggota PBB, tetapi hingga 
kini belum djuga diterima. 

konperensi2, seperti Konperensi per-|. Sir John seterusnja '— mengata- 
dana menteri2 “Commonwealth, gu- | kan bahwa dibawah pimpinan an, a 1 z 
na menjusun politik bersama meng- | Jawab: : : 5 , ! Papan 2 iwaharlal Nehru, negeri2 Asi: 
ingat kebutuhan2 daerah Asia Teng ' Anas ka Men an   an bagi 1 sudah tidak buta hu- 

perdjoarin pikiran mereka seka 

pada agressi keluar. (Antara) 

' Noorsehot — 
Lebaran | 

Supaia Didjadikan Ha- 
diah-Lebaran: Desakan 

EBT 
Pada igi. 3 Nopember sebuah 

delegasi HISSBI telah berkun- 
djung kepada: menteri . perburu- 
han untuk memperdjoangkan..re 

I 

solusinja jang ditudjukar kepada 
pemerintah, supaja voorschot- Le 
baran. jang hingga kini belum 
dipotong. dapat diberikan kepada 
jang bersangkutan sebagai ,,ha- 
diah. Lebaran” Menteri perbaru- 
han dapat meniokong usul “ini 
dan. akan mengadjukannja- kepa 
da kabinet untuk dibitjarakan 
lebih landjut, demikian diperoleh 
keterangan dari kalangan dewan 
pimpinan HISSBI. 

2. Hubungan se-erat2nja “dengan |kata. Sir John achirni: an) s . . ke a. (Ant ) Pesta Yeon mesin DNBAApS “anter nek mob Ma den 

dan Barat, ataupun dalam 
power politics”. 

gaimana 

diskriminasi berdasarkan warna ku- 

gara. 23 “akan dapat memperdengarkan sua 
. 1 ranja dalam masalah2 jang diha 

Sir John Kotelawala membentang | jani dunia. aa 
affg GikLgatkan kepada perbaikan kan pokok2 politik luar » negerinja Pe ga 
didalam iegeri dan bukannja ke sbb: 23 shin ar agriak Ba ana 

1. Menjokong sepenuhnja“PBB: “ngan dengan urusan2 orang lain. 

: . f 
3.- Djangan bertjampur-tangan da 

am perang dingin antara “Timur 
sesuatu 

4. Menempuh dijalan damai, seba 
telah . ditundjukkan oleh 

perdana - menteri 'jg digantikannja, 
D.S.Senanayaks. 

3.- Menentang . kolonialisi 

Banjak Bom 
A&H 

Tetapi Tudjuannja Se- 
1g « dan 

      

       

    
   

    

Putusan Rapat 

-pan kepada 

Utjapan2 djandji Kartosuwirjo ini 

mulai didengung-dengungkan ' sedjak 
sebulan jang lalu. Memang sebelum 
itu, fihak D.I. sering pula mengirim- 

kan surat2 kepada USIS' (djawatan 
Penerangan Amerika di Djakarta) 
Hdengan ditanda tangani oleh ,,press- 
officer”-nja bernama Smith. Tap 
hingga kini surat2 jang dikirim itu 
tiuma berisi ketiaman2 “belaka ter- 
hadap “pemerintahan Republik Indo- 
nesia jang mereka katakan “ Negara 
Republik Indonesia Komunis. Dalam 
pada itu hingga kini fihak jang ber- 
wadjib belum memperoleh bukti2 
hnjata tentang desas-desus “iang  me- 
ngatakan, bahwa Kuartosuwirjo sen- 
diri atau wakilnja persoonlijk hen- 

dak pergi ke Amerika. Tentang usa- 
ha mendapat bantuan sendjata “dari 

  

Pemberontak 

Di Atjeh 
"Tidak Mungkin Lagi Me- 
reka Menculuki Sesuatu 
Daerah , Ulama2 Sigli   Dibe'akang R.I. 

rium Atjeh koresponden PI-Ane- 
fa di Kutaradja memperoleh kete" 
rangan, bahwa dewasa ini gerom' 
bolan2 pemberontak sudah tidak 
lagi dapat menguasai sesuatu dae 
rah. Mereka -hanja datang “dise- 
suatu tempat untuk  mendjalan 
kan terrornja dan melarikan diri 
djika berdjumpa dengan -kesatu- 

'an2 tentara. Dalam pada itu ke 
|ganasan gerombolan2 pemberon- 

. Sovjet Punjai | "ak terhadap penduduk dan ten 
fara semakin mendjadi, demikian 

: Gjurubitjara sub-terr. Atjeh. 
Diterangkan selandjutnja, bah- 

wa daerah Lhoseumawe . dengan 
|djari2 10 kilometer telah diduduki 

    
i 

lit, induk bangsa atau agama. 
6. Menaruh ' kepertjajaan 

Commonwealth - Inggris. 
dalam 

PBB perlu sekali bagi 
negara2 ketjil. 

Seterusnja Sir John mengata- 
kan bahwa negara2 ketjif bergan 
tung dari PBB untuk memelihara 
kemerdekaannja, karena hingga 
kini masih bertaku djuga ',,hukum 
mba purbakala”. Lanka akan 
terus ..mengetok pintu” PBB sam 
pat ia dipersilahkan masuk. Se- 
perti diketahui, Lanka adalah 

  

vDesa-Jongens Irian Bu- 
tuh Pengiriman Wanita 
Penghidupan Pekerdja2 Belanda Di 

Z 

Irian Sangat Tidak Teratur 

HARIAN BELANDA. , Tijd” dapat kabar, bahwa misi parle- 
menter Belanda ke. Irian Barat (alam laporannja jang akan sege- 
ra dibawa ke parlemen, setjara echusus menekankan perhatiannja 
kepada pekerdja2 pemerintah Bejinda jang ditempatkan di Hollan 
dia, jaitu jang dikenal sebagai ,, Desa Jongens” jang diantaranja 
terdapat banjak anak2 dibawah umur: jang sangat tidak terurus 
hidupnja, bertempat tinggal tak karuan (ada. jang tinggal dalam 
lemari2 es), sangat kotor dan sarra sekali tak terurus, Berhubung 
dengan djauh tak berimbangnja «jumlah kaum. laki2 dan kaum 
wanita, maka misi beranggapan « ingat urgent. didjalankannia imi- 
grasi wanita2 muda Belanda jang setingkat pendidikannja dengan 
Desa Jongens” itu dari Indonesia, | 

  

Barang? Purbakala | 
5—6000 Tahun jl 
Diketemukan Di Russia: 
Diantaranja Alat2 Pem- tah Beland: Kn 

bikinan Api 23 henna atas laporan sementara 

PARA archeoloog Rusia 
telah menemukan alat per. 

| sama sekali 
| ngan2 jang baik disana, 

! 
, 

  

Antara” dari Amsterdam. 

| sosial, beranggapan 

jang lalu tidak djauh dari | tersebut tetap tinggal 

Khabarovsk disudut timur | Disesalkan, bahwa 

Sovjet. Uni, demikian berita: 
Tass hari Selasa jang «dis | Nederland. (Antara). 

tangkap di Paris. Menurut” | 
berita tsb. barang2 tadi ter: 
diri atas pelbagai prjkakas |: 
pembikin api dan sendjata' 

banjak 

   

  

p 2x 
| 

h DARI SIDANG KABINET, 
te 

Misi dalam -laporannja itu  selan- 

djutnja menjatakan, tidak menduga 

akan tiadanja penera- 
demikian 

Selan- 
djutnja. dinjatakan, ' bahwa pemerin- 
tah: Belanda dalam memorie djawa- 

me- 
hagenai anggaran belandja pekerdjaan 

bahwa kepenti- 

ingan2 orang2 Belanda jang dilahir- 

kakas jang dipakai orang Ikan dan dibesarkan ' di Indonesia 

dizaman 5000-6000 tahun | dapar terurus sebaik2nja bila orang2 
di Indonesia. 

djuga 

| orang2 Belanda itu jang kembali k 

sendjata seperti tombak. |. ! j , Y 
Barang2 purbakala itu di- Dalam ssidangnja pada hari 

ketemukan ditepi sungai | Selasa tg. 3 Nopember Dewan 

e 

lalu Utk Mengurangi 
| - Pemukaian Sendjata 

SOVJET UNI hari Selasa me 
-njatakan, bahwa ia kini mempu 
njai sedjumlah bom atom dan 
hydrogen. Keterangan: itu  dike- 
mukakan dalam pidato seorang. 
sardjana Soviet .iang diutiapkan 
melalui radio Moskow dam dapat 
didengar di London. Dikatakan 
oleh sardjana tsb., S.l. Voitsko- 
vich, bahwa kerdjasama “antara 
para ahli Sovjet telah memungkin 
kan pembuatan bom2 itu dalam 
waktu jang tidak terlalu lama 
dan kini Sovjet Uni sudah mem 
punjai sedjumlah bom-bom tsb. 
tadi, 

Hasik pekerdjaan itu melihatkan 
tingginja ilmu pengetahuan  Sovjet, 
tetapi Sovjet Uni telah bertetap ha- 
ti untuk sedapat2nja mentjegah pe- 

makaian sendjata2 atom tsb. Sovjet 
Uni terus berdjoang supaja sendja- 
ta2 itu dilarang, demikian dikatakan 
seterusaja. Para ahli Sovjet kini ber 
usaha supaja tenaga atom . dipakai 
untuk pembangunan guna kemakmu 
ran rakjat, demikian Voitskovich. 

(Antara). 

Russia Tolak 
Konp.4-Besar 
Kembali Kpd Usulnja 
Semula: Tuntut Konp. 

5-Besar 
SUMBER2 jang berkuasa me 

nerangkan di Paris pada malam 
Rabu, bahwa Soviet Uni telah 
menolak undangan 3 Besar Barat, 
supaja diadakan konperensi men 
teri2 luar negeri 4-Besar di Lu- 
gano, Swis, guna merundingkan 
usaha- mempersatukan - kembali 
Djerman dan suatu perdjandjian 
dengan Austria. Dalam nota dja 
'wabanmnja :tadi, Sovjet Uni seba 
liknja mengulangi usul jang telah : 
diadjukannja- achir2 - ini, ialah 
supaja diadakan  konperensi 3-Be 
sar (Amerika, Inggris, Perantjis, 
Sovjet: Uni dan RRT), guna me 
rundingkan ketegangan dunia. 

Sovjet Uni mendjawab undangan 
Amerika. Serikat. Inggris dan Peran 
tiis' tadi pada hari Selasa, dalam no 

  

oleh alat2 negara, begitu - pula 
daerah Bireuen dengan djari2 

DARI dijurubitjara sub-territo-| FK 

  

  

  

  

    

    
  

  

    

   asin Di Tjepogo 

sangat menurun. dem 

luar, diperoleh keterangan lebih dia: 
uh, bahwa — hingga kini diwiiajah 

operasi GBN 
patan sendjata2 baru milik DL, Ira- 
mia peluru2 mereka memang ada ig 

baru milik gerombolan, jang mung- 
kim berasal dari luar negeri, ialah di 
Sulawesi Selatan dan Atjeh, jang se- 
bagaimana diketahui djuga mendia- 
di tempat: cel2 -baru Dl: 

sendjata2 “haru ini termasuk rangka 

meneesr paLiik 
D necara islam INdONESI" 

maa 3 

 MASKERS AF! 

    

Is 

  

Sebuah kopi Manifes" ,NI-. “jang 
djatuh ditangan. tentara kita. 

usah Kartosuwvwirjo tersebut, belum 
dapat dikatakan dengan pasti. Tju- 
ma memang pernah pula kedapatan 

tangani oleh Smith) kepada sesuatu 
organisasi diluar negeri, jang mak- 

sudnja- minta  sendjata. 
Kegagalan fihak D.I. jang hendak 

diperbaiki lagi dengan usaha men- 

dapatkan bantuan2 sendjata baru 
dari luar ini mulai terasa oleh Kar- 

  

endj 

belum pernah keda- 

baru. Jang sudah pasti ada sendjata2: 

Apunah | 

MMC akan meningkat lagi. 

adanja korespondensi D.I. (ditanda 

ka 
& 

Ba al Maa 
T. 

  

27 September — 
D-Il. Berniat Mengiaf Itreer MMC? — Kartosuwirjo 

Djandjikan Bantuan Sendjata Luar Negeri 
At Kepada Anak Buahnja 

: (Oleh: Wartawan Keliling Kita) 

Ha MEMANG KALAU prritiK graficknja, aktipitet gerakan D.I. di Djawa Tengah selama ta- 

hun 1953 ini dibanding dengan tahun 1952 
jang banjak hubungannja dengan soa'2 penje 
tet D.I. di Djawa Tengah ini tidak sadja mengenai 

kian keterangan seorang perw'ra 
lesaian D.I. kepada wartawan kita. Merosotnja aktipi- 

gerakan pol tisnja, tetapi pun mengenai aksi2 pe- 

ngatiauan mereka. Tertindasnja aksi2 bersendjata D.I- terutama akibat  ditantjarkannja Operasi Ge- 

rakan Banteng (G.B.N,) jang dilakukan oleh pasukan2 T.N.I. jang terpilh.: Untuk memberi hara- 

anak buahnja atas kekalahan ini, serta mendjaga moril mereka agar tidak sampai patah 

ditengah djalan, maka baru2 ini Imam D.I. Kartosuwirjo sendiri sudah memberikan djandji2 dihada 

pan para commandanten-nja, jang mengatakan, bahwa ia mengharapkan datangnja bantuan2 berupa 

alat2 persendjataan dari luar, diselundupkan lewat Singapura. Da 
ja propaganda dan usaha2 Westerling di juar Negeri. jang d'siarkan 
pokoknja menjokong gerakan D.I. 

am hal inipun disebut-sebut pu- 
lewat madjallah ,,Kiimax”, jang 

sembunjikan sedjak bulan Pebruari 
jl: (sedjak dimulainja Operasi Tri- 
tunggal). Alasan penggalian kembali 
alat2 sendjata MMC ini ialah karena 
sudah 'terlalu  banjak sendjata jang 

diketahui oleh tentara, sedang disam- 
ping itu fihak pimpinan MMC hen- 
dak "mendjaga, agar djangan sampai 

'anggauta2? MMC jang ketjewa itu 
djadi patah hati. 

Pun diduga, karena kini persedia- 

an supply MMC .sudah habis, hing- 
iga tidak memungkinkan — mereka 
beristirahat” lebih acing lagi. ala- 

san selandjutnja tentang persendja- 
taan kembali anggauta2 MMC ini 
ialah “karena mereka kini merasa, 

bahwa rakjat diwilajan2 sudah tidak 

takut lagi kepada gerombolan MMC, 
disebabkan “karena “tidak adanja an- 

tjaman “sendjata: “Sikap rakiat jang 

demikian ini tentu sadja — menjulit- 
kan “anggauta2 MMC untuk meme- 

ras bantuan dari rakjat. Tapi dalam 
pada 'itu oleh rapat di Tjepogo tadi 
ditekankan, “bahwa persendjataan 
kembali ini terutama akan -diguna- 

kan untuk membela diri” sadia bila 
mereka menghadapi — kepungan ten- 

tara. 
Menurut petundjuk2 jang kini su- 

& 

  

  'dah didapat, kemungkinan besar fi- 
hak MMC jang sudah mempersen- 
djatai dirinja kembali ini “akan me- 
ngarahkan  kegiatannja — kedjurusan 

Timur Laut  (wilajah Kedungdjati), 
Tenggara (wilajah Wonosegoro oleh 

seksi F-33) dan Barat Daja (wilajah 
Grabag oleh seksi F-28). 

Dengan adanja  gambaran2 ini, 
diduga bahwa kriminalitet diwilajah 

Tapi 

ktentu Ssadja untuk “mengimbangi hal 
ini fihak gerakan Tritunggal” ti- 

dak “akan tinggal diam. 

   
  

Gambar jang 

isapan bibirnya, 

gang. 

dramatis ini menundjukkan sebatang sigaret terachir jang 

akan pernah di-isap oleh: Mohammad. Ezzat Ragheb, sedang ditarik dari 

Beberapa menit sesudah ini, ia mendjulani hukuman 

la adalah seorang dari 2. pegawai negeri Mesir jang telah. di- 

djatulu hukuman mati oleh Pengadilan Revolusioner dari djenderal Na- 

djih. Ragheb dipersalahkan mengchicA ti regime baru jang sekarang 

memerintah 

. 

Mesir.   
  

Meredakan Ketegangan 

Dunia Dan Pertahan- 

kan Perdamaran 
Tudjuan Politik. loggeris: Pidato 

Mahkota Ratu Elizabeth 
RATU -ELIZABETH H dari Inggris hari Selasa jl. telah -me- 

ngutjapkan amanat mahkota digedung Madjlis Tinggi, dalam ma- 

na dibentangkan garis2 besar poltik pemerintah 
j-a.d. Dalam upatjara jang penuh dikputi 
Elizabeth dengan resmi membuka masa 
Ratu Elizabeth menjatakan bahwa pemerintah 
meredakan ketegangan2 internasional 
an sebagai tugas2nja jang terpent ng. 
njatakan bahwa pemerintahnja akan 

Inggris dimasa 
tradisi kuno itu, Ratu 
persidangan parlemen. 

Inggris tetap akan 
dan pemeliharaan perdamai- 
Seterusnja Ratu Inggris me- 
ikut”serta sepenuhnja dalam 

segala usaha PBB guna menjuburkan kerdjasama internasional. 

Dinjatakannja bahwa perseku- 

tuan Atlantik Utara itu 

penting peranannja dalam politik 
pemerintah ' Inggris, dan - Inggris 

akan berusaha sekuat?-nja supaja 
persekutuan ini terpelihara kekua 
tannja dan. vitaliteitnja, bersama 
sama pemerintah Amerika  Seri- 
kat. 

sangat 

  

tosuwirjo cs: sedjak fihak Dit. salah 

Atoom | 

“gangguan? gerombolan. Rakjat Sig- 

7 kilometer dan Glumpangdua. perhitungannja mendjalankan ,.Plan 
Didaerah Meureudu, setelah dae-| Desember 1952”, ialah pembentukan 

rah ini diduduki oleh tentara, para| apa jang mereka sebut Negara? 
penduduknja kembali” kerumahnja i k | 1 | Basis”, .. pembentukan wilajah2 di 
masing2 dan tidak mengalami lagi mana mereka bisa berkuasa 10045. 

Plan Pembentukan Negara2 Basis” 
jang direntjanakan dalam bulan De- 
sember 1952. ini mula2 ditelorkan 
sebagai hasil ,,Konperensi Koman- 

demen N.EI. Djawa Tengah”, jang 
dihadliri oleh Komandan Divisi UI 
T.LL, Kolonel" —Mugni bersama. 
Kepala Staf TT 1I,,,major” Mochj- 
din. Kegagalan jang pertama mereka 

hi, Bireuen dan Lhoseumawe kini sa 
dar kembali dan mereka sekarang 
menentang gerombolan, apabila jg 

belakangan ini hendak: melakukan 
niat djahatnja, seperti menghantjur- 
kan djembatan2. Walaupun demiki- 
an banjak dikalangan penduduk di 
daerah antara Sigli dan Giumpang- 

3 Nopember pihak tentara telah ber 
hasil menawan 1.173- orang  diselu- 
ruh daerah Atjeh. Diantara mereka 
1.115 adalah orang -civiet dan jg 
58 lainnja adalah orang2 "militer jg 
memihak kepada gerombolan. 

Alim ulama Sigli: berdiri 

hantjurkannja —,.keur-troepen” DA. 
sebanjak 150 orang di Tiipelem (Jae- 
rah Tandjung, 15 km. barat Brebes) 
pada achir tahun 1952. Ak 

Kemudian kegagalan mereka 
alami, ketika niat penjusupan 
kembali Resimen TII 32 jg. ter- 

Amur, dimana ahli2 purba 9 

| Menteri telah menjetudjui 3 R.U, 
U.i jaitu Rantjangan Undang2 un 

kala Rusia kini sedang me 
lakukan penggalian2, 
Menurot mereka barang, 

barang ini dianggap sebagai" | 
jang tertua jang pernah di | 

Ya
 

et
a 

ana
 

Srat' No. 1 tahun 1952 m 
pemindahan dan pemakaian 

didaerah Taut Kibutan  Ordonnantie 

dan diatas 
demikian 

diketemukan 
dipantai Pasifik 
pulau Sakhalin, 
Tass. 

|matera Timur 1949     |lindungi gelar ,,akontan”, 
  

tuk menetapkan Undang2 Daru- 
mengenai 

ta- 

mah2 dan barang2 tetap jang lain- 

ketemukan — dibagian ini | hnja, jang mempunjai titel menu- 

dari Rusia. Peninggalan? | Tut hukum ' Eropah sebagai "“un- 
alat pembikin api itu djuga Idang2, R.UMU. “tentang  pentja- 

Uitvoerver- 

bodi: Plantenmateriaal Negara Su- 
dan Rantja- 

Ingan Undang2 tentang memper- 

DALAM KETERANGANNJA, 
wakil PM. Wongsonegoro' menjata- 
kan, bahwa peraturan pemerintah ig. 

mengatur dasar2 susunan dan tugas 
serta pimpinan kementerian  Perta- 
hanan kini telah ditanda-tangani oleh 
Presiden dan akan diundangkan da- 
lam tempo jang singkat sekali. Da- 

lam hubungan ini, wakil P.M. Wong 
ronegoro memperingatkan,” hendak- 

|nja dipisahkan antara tugas dan su- 
sunan kementerian Pertahanan — de-   ngan tugas dan susunan pimpinan ' 

dibelakang pemerintah. 

berdiri 

buatan Daud Beureueh cs. 
langgar hukum agama Isiam. 

kementerian penerangan. 

    ta2 jg disampaikan kepada 
besar masing2 di' Moskow. 

Sumber2. tadi menerangkan sete 
rusnja, bahwa dalam nota balasan 

hja tadi Sovjet Uni 
supaja masalah usaha - mempersatu 
kan Djerman itu dibitjarakan dalam 

menteri 

luar negeri 4 Besar, jg chusus diada 
kan untuk membitjarakan soal tadi. 

suatu  konperensi antara 

Tentang soal Austria, Sovjet Un 
mengusulkan- supaja masalah ini d 
urus melalui ,.saluran2  diplomas 
normal.” 

Seperti diketahui, 3 -Besar — Bara 
mengusulkan supaja. soal2 Djermai 
dan Austria ini dibitjarakan. di Lu 
gano, mulai tgl. 9 Nopember j.a.d 

Nota Barat jg muat undangan tad 
tertanggal 18 Oktober. (Antara). 

Atas dasar 
susunan kemen 

de 

Angkatan Perang. 
to. 20 tahun 1952, 
terian Pertahanan dapat diatur 
ngan putusan? presiden, tetapi ber- 

tugas 

serta pitapinan kementerian pertaha- 
nan diatur dengan peraturan peme- 

kenaan dengan susunan dan 

tintah.. Menurut wakil P.M. Wong 
sonegoro susunan dan tugas 
pimpinan angkatan perang menuru 
undang2 dasar pasal 126 harus di 
atur dengan undang2 dan oleh ka- 
rena itu maka materi dalam PP jang 

Sabah mn nga 

Perdana menteri mr. Ali Sastro 
amidjojo pada hari Rabu mene 
rima surat kawat jang  bunjinja 
Sbb.: Di Sigli oich Staf Keamanan 
telah diadakan pertemuan dgn 
para alim ulama. Dalam pertemu 
an ini oleh para alim ulama di 
ambil keputusan, bahwa mereka 

dibelakang pemerintah 
R.I. dan menjatakan, bahwa per 

me- 

“Demikian diperoleh keterangan 
dari bagian pers dan pewartaan 

duta- 

menjarankan, 

serta 

diri dari sisa2 bekas Bn 426 ke- 
wilajah Klaten untuk memben- | 
tuk ,,Basis” disana, dapat diha- 
lang-halangi oleh tentara kita 
diwilajah Pekalongan Selatan. 
Dalam usaha fihak DI untuk me- 
lebarkan pengaruhnja. itu, djuga 
telah ditjoba hendak mengambil 
hati sementara  'anggauta2 ge-. 
rombolan MMC jang sedjak ada- 
nja operasi Tritunggal” dalam 
bulan Pebruari jl. bersikap ,,me- 
ngaso” dan ' menghindari vuur- 
contact dengan tentara, Tapi fi- 
hak pimpinan. MMC sendiri ti- 
dak lengah. Apalagi setelah di- 
tangkapnja - 2 orang anggauta 
TII di Simo (Solo). rupanja fi- 
hak pimpinan MMC melihat 
bahaja adanja - pengaruh DI” 

jang hendak menginfiltrir dika- 
- Jangan mereka. : 

- MMC menggali 

  
kembali 

sendjatanja. " 
- Memang harus diakui, bahwa ada 

diantara anggauta MMC jang merasa 
kurang senang dengan adanja ,perin- 
tah mengaso” ini dimana mereka 

. tidak dapat lagi mendjalankan aksi. 
1 Anasir2 jang ketjewa ini memang 

i mudah membalik dan tidak menaati 
i perintah pimpinan MMC, terus ikut 

D.I, Itulah sebabnja, maka dalam ra- 
t pat pimpinan MMC jang diketuai 
1 oleh pemimpin bagian politik MMC, 
- bernama ULJ, di Tjepogo pada tg. 27 
. September jl, diputuskan, — bahwa 
i MMC akan menggali kembali sen- 

djata2 mereka, jang “sudah mereka 

-! gung-njinggung soal pimpinan 
- tugas dari Angkatan Perang. 

Dalam hubungan ini wakil P.M. 
 Wongsonegoro “ menjatakan bahwa 
setelah dikeluarkannja PP itu manti, 
kedudukan gabungan kepala staf ju. 

- terdiri dari kepala2 staf dari ketiga 
angkatan masih tetap diketuai 

t oleh KSAP djenderal major Simatu- 
- pang. Didalam PP itu akan diada- 

kan kabinet menteri jang anggauta2 

nja terdiri dari kepala2 staf ketiga 

serta 

  

ba” Di 

dua An merasa tjemas untuk mejrasakan, ketika terugval-basis me- | tatu 
ngerdjakan sawahnja. Pada achirnja | reka jang pertama-tama mereka 3 PE me eU Sa an : 
diterangkan “oleh djurubitjara - sub- dirikan di Semedo. “digempur  ha- aan Sa tot 
territorium Atjeh, bahwa sampai tgl. Ibis2an oleh tentara kita. Djuga di. Baba Pa tian PE MANA 

kukan Selasa pagi oleh presiden 
Sukarno. Kira2 djam 16.30 wak- 

tu setempat hari Senin petang. 

pesawat terbang GIA Radjawali 
mendarat dilapangan terbang di 
Surabaja dengan membawa rom- 

bongan presiden.  Perdjalanan 
presiden berlangsung dengan 
lantjar dan” didalam keadaan 

tjuatja jang baik. Kesan jang 
pertama dari: udara ialah, bah- 

wa djuga Surabaja dewasa ini 
mengalami kekeringan, karena 
belum djuga djatuh setetes air 

Ihudjan. Dilapangan terbang pre- 

siden beserta rombongan disam- 
but .oieh pembesar2 sipil dan 
militer . serta barisan kehorma- 
tan dari Angkatan Laut. Kemu- 
dian presiden menudju ketempat 
kediaman Gubernur dimana be- 

lau akan singgah. 

Dalam rombongan presiden ikut 
djuga Pd. KSAD dan sekretaris 

diendral Kementerian PP & KE. 
Pada malam" harinja diadakan 
resepsi pembukaan jang dilang- 
sungkan di Gedung Pekan Raya 
Surabaja. Dalam. utjapannja di- 

muka murid2 jang datang dari 
seluruh bagian Indonesia itu, pre- 

siden dalam hubungan Pantja- 
lomba itu menjatakan, tiap2. pe- 

ngikut tidaklah dipandang  seba- 

gaimana warnamu dan dari dae- 
rah. mana engkaw » datang, ne- 

lainkan  hanja prestasilah satu-satu- 
nja jang akan dilihat dan pres- 
tasilah jang hanja djadi ukuran. 
Beliau mengharap dari. setiap 
putera Indonesia,  supgja selalu 

mengedjar meninggikan — presta- 
si2 “itu, baik dilapangan -olah- 
raga maupun diseluruh lapa- 

ngan jang akan mereka tempuh 
  

Kedudukan Simatupang Tetap Dipertahankan 
PP akan dikeluarkan itu tidak menjing- angkatan, sekretaris djendral kemen- 

terian Pertahanan, dan seorang 
|pendjabat Iain jang ditundjuk — oleh 

menteri pertahanan sebagai sekreta- 
tis: Achirnja wakil P.M. Wengsone- 

' goro menjatakan, bahwa — rentjana 
“undang2 pokok. pertaharan jang 
akan mengatur soal tugas serta pim- 
pinan . dan susunan Angkatan Pe- 

|rang akan sudah disampaikan kepa- 
da pariemen untuk dibitjarakan dan 
disjahkan dalam minggu ini, demiki 
ati wartawan ,,5.1,”,   

Tjapailah Prestasi Seting- 
gi-Tingginja Dalam Se- 

gala Lapangan 
Bung Karno Membuka ..Pantja-Lom- 

Surabaia 
PADA HARI Selasa pagi di gelanggang Inspeksi Pendidikan Djas- 

mani Djawa Timur telah dilangsungkan pertandingan2 

rangka ,,Pantjalomba” Sekolah2 Lardjutan Seluruh Indonesia jang sekali 

ini diselenggarakan di Surabaja dan akan berlangsung hingga tgl. 8 No- 

pember nanti. Untuk kedua kalinja peladjar2 dari seluruh Indonesia da- 

Yat saling bertemu dan mengadu kekuatannja setjara 

olahraga didalam ,,Pantjalomba” ini. Sebagai di-ingat. »Pantjalomba” Se- 

kolah2 Landjutan jang pertama dilangsungkan 

pertama didalam 

sportief dilapang 

di Semarang tahun jang 

itus sampai pun andaikata djadi 

tukang sapu djalan, maka pres- 

tasi sebayai tukang sapu djalan 
itu pun harus: ditjapai sebaik- 

baiknja. 
Botjornja udjian. 

Tentang botjornja udiian jang 

menggemparkan bukan sadja 
alm peladjar itu, presiden me- 

ngatakan, ini sebagai suatu tjon- 

toh jang tidak baik . bagaimana 

tjara mendapatkan prestasi se- 

baik2nia" didalam  mengedjar  W- 

mu. Didalam hubungan “ini se- 

mua, maka olahraga itu penting, 

karena disitulah. dipupuk. penger- 
tian mengedjar prestasi dengan 

djalan sportief, demikian presi- 

den, Presiden segerusnja menga: 
takan, beliau merasa menangis 

kepada hadirat Tuhan  J.M.&. 
karena belum nampak. pemuda 

dari Irian ikut dalam. pekan 
sPantialomba” Ini. Selandjutnja 
resepsi pembukaan tni berlang- 

sung dengan ramah tamah jang 

meriah. 

Upatjara 
lomba. . 

Mengenai upatjara pembukaan 
“Pantjalomba” pada hari Sela- 

sa. pagi, lebih djauh dapat ditu- 
ttrkan sbb: Djam 1745 pagi di- 
mulailah  upatjara pembukaan 

dengan didahului oleh defile pe- 
serta2 jang kemudian disusul 
oleh penaikan bendera Merah 

Putih dan mengheningkan tjipta. 
Kemudian ketua Sungkono me- 

ngutjakpan pidato singkat di- 

pembukaan Pantja- 

sambut oleh presiden Sukarno 

jang pada saat itu menjatakan, 

bahwa ,Pantjalomba” dibuka. 

Maka dinaikkanlah pandji2 Pan- 
tjalomba” dibarengi dengan dile- 

paskannja burung2 merpati dan 
cdiiring dengan suara dentuman 
meriam 5 kali. Setelah  defile 
meninggalkan lapangan, masuk- 
lah barisan murid2 sekolah rak- 

jat jang melakukan demonstrasi 
senam (gymnastiek) dengan ra- 

pinja dan kemudian disusul oleh 
ratusan gadis2 dalam pakaian 
serba putih dengan iringan irama 

wals bersenam setengah menari 

mengajuhkan  knots dalam  ta- 

ngannja, hingga nierupakan pe 
mandangan jang indah sekali. 

Perhatian umum, terutama pe- 

muda2 besar. sekali, sehingga 
tempat penonton — penuh sesak. 
Mendjelang djam 11 presiden 

beserta rombongannja  mening- 

galkan lapangan | dan upatjara 

pembukaan selesai. (Antara),   

Pemerintah Inggris akan terus 
bekerdja bersama dengan partner 
partnernja di Eropa Barat, guna 
menggalang persatuan Eropa dan 
kesedjahteraan- ekonomi Eropa. 
Inggris berharap: supaja Masjara 
kat Pertahanan Eropa terbentuk 
selekas2-nja- dan Inggris akan 
memberi sokongan jang dapat di 
sumbangkannja.. Pemerintah Ing- 
gris akan terus berusaha supaja 
tertjapailah persatuan - kembali 
Djerman, dengan bekerdja “bersa 
ma dengan pemerintah2. Perantjis 
dan Amerika Serikat dan dengan 
mengadakan pertukaran fikiran 
dengan pemerintah Djerman Ba- 
rat. 

Seterusnja pemerintah Inggris 
akan memelihara usaha2-nja supa 
ja ditandatangani  perdjandjian 
negara dengan Austria. 

  

     

Tentang Korea,  dikatakannja 
bahwa “pemerintah Inggris ikut 
berusaha supaja “dilakukan kon 
perensi politik. mengenai nasib 
Korea. Mengenai Iran, Ratu' Ing 
gris menjatakan bahwa: pemerin 
tahnja berharap supaja hubungan 
diplomasi antara Inggris dan Iran 
segera' dipulihkan 

Tentang politik kolonial, Ratu 
Elizabeth menjatakan bahwa men 
teri2-nja akan meneruskan peker 
djaan mereka untuk “kemadjuan 
dan kesedjahteraan bangsa2 ' di 
daerah2 djadjahannja dan protek 
torat2-nja. Mereka akan berusa 
ha supaja dilakukan “ tindakan2 
guna kemadjuan sosial dan poli- 
ik dan perkembangan “ekonomi, 
untuk kepentingan “segala bangsa 
(Induk bangsa). 2 

Demikianlah “ bagian amanat 
mahkota. Ratu Inggris mengenai 
politik: luar negeri dan terhadap 
djadjahannja, (Antara) 

Chu Teh: 8 

Anak2 Harus. Dididik 
Dlm Semangat Kolek- 

tivisme 
PANGLIMABESAR R. R. T., 

Djenderal Chu Teh, mengatakan 
dimuka -konperensi nasional me 
ngenai Perintis "Muda (Young 
Pioneers) organisasi anak2 diba 
wah umur (semafjam kepanduan), 
bahwas kanak2 zaman sekarang 
harus mendapat didikan baik dan 
mereka harus tumbuh ' mendjadi 
pemuda2 patriot jang sehat, giat, 
berani dan djudjur, bersemangat 
kolektivisme. 

Anak2 adalah harapan “umat 
manusia. Kalau meteka sudah 
besar, mereka mendjadi pemba- 
ngun2 masjarakat - dan mereka 
adalah penerima warisan2' revolu 
si. Konperensi ini adalah “jang 
kedua sedjak pembentukannja ke 
tika 1949. . Anggota2-nja. ialah 
anak laki2 dan perempuan, “ber 
umut” antara "9 “dan “IS "tahun. 
Djumlah anggotanja di RRT se 
karang ada 7 djuta orang. Orga 
nisasi Perintis Muda Ini dibentuk 
oleh Lembaga Pemuda Demokra 
si Baru Tiongkok, atas petundjuk 
Partai Komunis. (Antara) 

FILM SI PINIJANG” DI 
NEDERLAND. 

Atas usaha perkumpulan Neder- 
land-Indonesia  tjabang Den Haag, 
maka pada tanggal 26 Oktober - di- 

tempat tsb. telah dipertundjukan film 
Indonesia Si Pintjang”. Demikian 

NRC. Film tersebut dipindjamkan 
oleh Kommissaris Agung Indonesia, 
Demikian ,,Antara” Amsterdam, 

  
      

 



    

    

      

  Bai SJ yg - 2 . 

1 PRA “. Dil. Maluku 31 
PENDIDIKAN » RAPI «Sima kanG 
a. S.M.E.P. (Sek. Menengah Ekonomi Pertama) sore/malam. 
Dibuka tanggal 2 NOPEMBER 1953 djam 17.00 — 21.00. 

Uang-sekolah Rp. 15,— sebulan. Pangkal Rp. 10,—. 
Masih menerima peladjar baru untuk kelas I. 

b. MEMEGANG BUKU. Udjian Bond ,,A” Oktober 1954. 
Uang-kursus 10 bulan & Rp. 25,— sebulan. 
Uang-pangkal Rp. 15,—. Dictaat gratis. 
ROMRBONGAN BARU dimulai tg. 1 Desember 1953, 

c.  MENGETIK (sore/malam)f 
Uang-kursus (biasa) Rp. 10,— sebulan. 
Uang-kursus (kilat). Rp. 17,50 sebulan. 
Masih menerima peladjar baru. 

PENDAFTARAN 4-b-e- tiap? hari-kerdja djam 16.00 — 20.00. 
— M. THAMIRAN/Ketua.   

  

  

Pengetahuan dan Kesempurnaan 

  

Rallye Jajasan 17 Agustus-22 ..opember 1953140 Mobil 
Diselenggarakan oleh IKATAN MOTOR SEMARANG IMS, per- 
kumpulan jang terkemuka di Djawa-Tengah, dibawah pengawasan 
IKATAN MOTOR INDONESIA IMI, organisasi jang diakui oleh 
federasi-federasi internasional. 

: £ £ an 

Pi a Hadiah ga 
ec 2 Maan edamotor 

sebut 

  
Thorens, 

Gara Perabot? kamar lengkap: 

Pendapatan untuk : Jajasan 17 Agustus untuk pembangunan per-| 
kampungan peladjar, Palang Merah Indonesia untuk pembangun-| 
an sanatorium untuk kanak2, Rumah Sakit Tiong Hoa Ie Wan, | 

Jajasan Gedung2 Sekolah Kudus. | 

3 Hadiah utama 
3 Pemenang umum 

3 Nomor start 
3 kemungkinan | 

Belilah 3 lot atau lebih ! | 

DJANGAN KASIP : | 

BELILAH LOT-LOT SW EEPSTAKE IMS | 

HARGA HANJA Rp. 5.— SEHELAI na | 

Pemenang-pemenang KLM-Bloemenrit 1952 dan 1953, PC | 

Rallye Dis karta, PON Hi-Rallye Djateng, Java-Boderit 1952 dan) 

1953, Betrouwbaarheidsrit dan High Class Rallye Djatim, semua 

akan berangkat dalam | 

IMS-Ra!ive Finale 1953 jang maha hebat ! 
SENTRAL PENDJUAL : Panitya Sweepstake IMS, Bodjor” 140, | 

Semarang, d/a Biro Tehnik M. N. Ver- | 
berkt. 
Per Poswesel ditambah 
sehelai. R3: | 

DAPAT BELI PULA PADA: Kantor Harian ini. 
Alamat-alamat jang terkenal: | 

IMS—Prop. 
enam Aa TPA AK LAU MAA 

Rp. 0,50 porto |   

  

KA Ana 3 n 3 - I "NG Hg 1 1733 

Kursus Kado ..M AGNE | RON 

Mulai tgl. 1 December 1953 djam 5 sore. 

Teori dengan diktat stenci:. 2 

Praktijk dengan praktijk box, tiap kursisi satu box dan dapat 

dibawa pulang. an H2 t 

Pendaftaran plus uang pangka p-. 10.— di . : 

P PANDANARAN 25 — SEMARANG. 

Perhatian. Udjian penghabisan diambil oleh panitya gabungan 

  

9 bin. 

MAGNETRON/PANTI PEMUDA jang terdiri dari : 

Ketua : R. Soerjokoesomo. 
Ang. Il: Soetarno Taroenpadmodjo. 
Ang. II: R. Agoeng Soenjoto. 

Akademi-Teknik-Nasiona!-Republik-Indonesia 
Jang diterima hanja bekas Peladjar S.T.M. jang dari S.T., selaras 

dengan Konsepsi ,.Pemuda Peladjar Tehnik Indonesia” dan B. P. 

T. Ie jatah 
— DEMOKRATISERING SEKOLAH2 KETEHNIKAN” — 

Lama beladjar : 3 — 4 tahun dalam SPESIALISASI dan sedja- 

djar S.T. 5 : 

Djuga menerima Mahasiswa dg. Peladjaran-Tertulis dan Mahasis- 

wa dari Kementerian2 dg. tugas Perintah — Beladjar  (Studie- 

Opdracht). 
Mulai mendaftar Mahasiswa-Baru pd. tgl. 17 Nov. 1953. 

Prospektus dapat diminta dg. Uang-Sokongan Rp. 

per buku. i 

Pendaftaran harus disertai Idjazah2-Asli dari S.T. dan S.T.M. 

Tempat pendaftaran : 
Klitren Kidul No. 12A — Jogjakarta. E 6 

Kepada seluruh Masjarakat Indonesia diminta bantuannja supaja 

dengan djalan ini kita dapat membrodusir sebanjak - banjaknja 

AHLI - AHLI TEHNIK - TINGGI. 1 7 
Akademi tersebut diselenggarakan oleh: ,.Jajasan Ak. Tekn. Nas. 

Rr 

Pimpinan Ak. Tekn. Nas. R.L.: 
K. R. T. SUGIONO JOSODINI NGRAT. 

Pelaksana Konsepsi : 
Ir. R. HUDIORO SONTOYUDO C.S. 

Stootfonds dari : | 

.Jajasan - Teknik” Pusat — Djakarta. 

10.— 

Administratur : 
R. SUTARDJONO. 

  Da 

AL LIL AL AL AL AM LAN LEE AE 

RADJA OBAT UT VIRANOL 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (im- 

potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 

hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 

agan dingin sering sesemutan muta kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 

Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 

  

debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 1007o berhasil. Harga 

Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 
Pil gembira istimewa buat laki ....... PENA inai nen asi wat Kanaan Rp. 15.— 

Pil Viramin buat pereMpUAN w...oooocoocoooooooooooooo 2 Haa 
Minjak Tangkur adjaib buat Taki2 Lil Acinobov esek tnekna sen enanannan a Hoa 
Salep tjantik Istimewa hilangkan, hitam2 dimuka, panu kukul 
djerawat No. I RpI BO NO: Lo caetaekin din n ono senen vans en ara nena » to 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... an TO 
Minjak Gatal Rp. 3, Lal CREAM Sinema amin sean danaaa - 2 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ..- - 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1090. 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 5 

Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 

“Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. : . 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib G. M. Fiteh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin. 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

y » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
»' » Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 
1g » Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 
x » Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 

20 “Oa AT 2 2 TS “2 TA TA Tt M2 Ta 2 Sa ML 

    

24 balinja dari :penindjauan-di Kaliman 

- Pekalongan, Pati dan Tijrebon. Kur 

!AAMBEIEN PILLEN Rp 30.— 

Ea Aan 

  

    
APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini 'Apotheek RATHKAMP 

Pekodjan 19 dan V. GORKOM Bo- 
djong 135 dibuka hingga djam 20.00. 

KONP, BESAR P.P.D.I. 
, SELESAL. 

. Hari Minggu jbl di Semarang telah 
selesai konperensi besar Persatuan 

Pamong Desa Indonesia jang dikun 
|djungi oleh 78 tjabang dan 5 persi- 
japan tjabang serta para penindjau 
ig semuanja berdjumlah 560 orang. 
Konperensi tadi jang dimulai tanggal 
28-10 itu achirnja mengambil kepu- 
tusan antara lain sebagai berikut: 
Menuntut kepada pemerintah su- 

paja pamongdesa mendjadi pesawai 
negeri dan pemerintah bertindak te 
gas terhadap terror DI, TII dil. ge- 
rombolan bersendjata jang dianggap 
mengatjau negara. Disamping itu 
PPDI aktif "membentuk panitia pe- 
ngumpulan bahan pakaian dan ma- 
kanan serta uang untuk membantu 

korban2 terror. 

Mengenai pemilihan umum konpe 
rensi menjatakan turut menjelengga 
rakan dengan aktif pula tetapi tidak 
turut dalam pentjalonan. Kongres 
PPDI ke- IV akan dilangsungkan di 
Bandung atau Malang dalam bulan 
Djuli 1954 dan untuk periode tahun 
1953 — 1954 Putjuk Pimpinan PP 
DI terdiri dari ketua umum Dasuki 

(Bodjonegoro), wakil ketua umum 
Sunarto (Delanggu — Solo), sekreta 
ris Sarwodihardjo (Klaten) dengan 
dibantu oleh beberapa orang jang 
berkedudukan didaerah Solo,  Ma- 
lang, Salatiga dil. 

UTK. ERATKAN HUBUNG- 
AN ANTARA PUSAT DAN 

DAERAH. 
Hari Senen j.l. dibawah pimpinan 

Bupati Sujoso dari Semarang telah 
berangkat beberapa orang kepala 

eburhhan Di 
Djateng 

(1 
MENURUT KETERANGAN 

dari P4 Daerah di Semarang, se- 
lama kwartal Ketiga ini di Djawa 
Tengah tidak terdjadi pemogok- 
jan dan selama itu, pelbagai bu- 
ruh jang tergabung didalam or- 
ganisasi masing2 telah mengadju- 
kan tuntutan 45 kali, jaitu ad. 
burah jang bekerdja pada Perin- 
dustrian, Perkebunan,  Pertjetak- 
an, Perusahaan Dagang Export- 
Import, Perusahaan Gas & Lis- 

ngangkutan, Pertambangan dan 
tain sebagainja. Dari 45 matjam2 
tuntutan tadi sebagian besar me- 
liputi soal perdiandjian kerdja, 
upah, masa onislag, hadiah leba- 
ran, gratificatie, proficerme (me- 
agambil kesempatan), perawatan 
dokter d.LL-nja jang sebagaian 
mendapat kemadjuan2. Djumlah 
Yuruh jang berkepentingan ialah 
1717 orang. 

Lebih djauh dikatakan, bahwa da- 
lam menghadapi pembaharuan per- 
djandjian kerdja: jang mungkin ter- 
djadi dalam bulan2 pertama dari ta- 
hun 1954, kini P4 Daerah kebandii- 
ran surat2 jang masuk jang berke- 
naan dengan perdjandjian kerdja. Ini 
ada suatu taktik jang biasa terdapat 
dalam masaalah perburuhan. Atas 
pertanjaan, apa jang mendjadikan 
sebab2nja sampai fihak madjikan 
pada umumnja mengatakan nilai pe- 
kerdjaan buruh merosot, P4 Daerah 
berpendapat, bahwa pada umumnja 
beban buruh dikalangan rumah tang 
ga dikatakan berat, lebih berat dari 
pada bujan jang lewat. Dan kalau 
prestige kerdja mereka dikatakan 
merosot, hal demikiam tadi dapat di 
mengerti, terutama apabila orang 

menaruh perhatian kepada utjapan2 
jang telah dikeluarkan dalam kon- 
perensi ILO di Djepang baru? ini.   bagian dari Kantor Gubernur Djawa 

Tengah menudju Solo untuk, selain 
mengadakan perdjalanan 
tine, djuga mempererat hubungan 

pkerdja antara pihak2 jang bersang-! 
kutan di Pusat disatu pihak dan dae- j 
rah dilain pihak. Kundjungan demi- 
kian selandjutnja tiap bulan akan di 
adakan pula kedaerah2 keresidenan 
jang lain. 5 

ATJARA KOMPETISI PSIS. ' 
Atjara kompetisi PSIS dalam pe- 

kan minggu ini sbb.: Hari Sabtu, 
7 Nop.: Garnizoen k— Poris I, Sta-| 
dion: Polisi 3 — Ta Chung Sze 3, 
Pandanaran, Garnizoen 3 — Tjahaja 
Smg. 2, Kalisari: Uniop 3 — SSS 3, 
Seteran. Hari Minggu, 8 Nop.: Ta 
Chung Sze I — Union I, Siadivr 
Poris 2 — Tjahaja Smg. I, Kaliszri: 

Union 4 — Poris 4, Seteran: Polisi 2 
— SSS 2, Pandanaran. 
RATUSAN RIBU RUPIAH 

UNTUK C.T. N. 
Oleh jang berwadjib di Semarang 

hingga tanggal 2 Nop. telah diter- 
ma uang sebesar Rp. 269.363,838 az: 
ri pelbagai pihak di Djawa Tengah 
untuk membantu usaha? CTN di 
Kalimantan. 

Djumlah . tersebut perintjiannja 
adalah dari keresidenan Semarang 
Rp. 46.648,17: Pati Rp. 75.34441 : 
Pekalongan Rp. 35.142,365: Banju- 
mas Rp. 51.208,635: Kedu Rp. 29. 
017,585 dan Solo Rp. 32.002,72. 

Seperti pernah dikabarkan, sekem 

tan beberapa waktu berselang, Gu- 
bernur Budiono mengandjurkan pa- 
da rakjat untuk mengumpulkan ma- 
sing2 17 sen guna keperluan diatas 
jang berhasil seperti tersebut diatas. 
KURSUS  KEPENDJARAAN 

DI SEMARANG. 
Hari Selasa di Semarang telah di 

langsungkan pembukaan kursus Di- 
nas Kependjaraan jang diikuti oleh 

40 orang: 6 diantaranja adalah ka- 
um wanita masing? dari Semarang, 

  
sus tersebut lamanja setahun. Sesu- 

dah lulus para pengikut itu akan da . 
pat ditempatkan sebagai Penilik Dja ' 
watan Kependjaraan dibeberapa temj 
pat. Menurut keterangan, di Djakar 

ta mereka itupun akan dapat mene- 
ruskan kursus kependjaraan ,,mene- 
ngah”. 

  

  

BODJONG 65 
(SEBRANG HOTEL 

DU PAVILLON) 

YOU | 

Dalam konperensi itu setjara tegas 
dikatakan, bahwa upah buruh di In- 
donesia pada umumnja memang ren- 
dah, demikian P4 Daerah dalam per- 
tjakapan dengan wartawan kita ig. 
selandjutnja menegaskan, bahwa da- 
lam menghadapi perdjandjian kerdja 
tadi, kini antara madjikan dan bu- 
ruh terdjadi suatu vacuum, disam- 

pingnja ada kemungkinan  ditjabut- 
Inja Undang2 no. 16 dan diadakan- 
nja pedoman baru oleh Pusat 
ngenai masaalah- perburuhan. 

KONGRES S.B.P.U. 
Mulai tgl. 4 s/d 7 Nopember, S.B. 

P.U. Daerah Djawa Tengah akan 

melangsungkan konggres ke I. Pada 
malam penutupan konggres akan di 
adakan resepsi bertempat digedung 
GRIS: Bodjong Serfig. dimulai djam 
6.30. - 

me- 

PASAR-MALAM SMG. RUGI. 
Dari kalangan jang mengetahui di 

terima kabar, bahwa Pasar Maiam 
Semarang jang selama bulan Okto- 
ber mengadakan Pasar Malani di 
GRIS kabarnja mengalami kerugian 
sekurang-kurangnja Rp. 40.000. — 
Dengan demikian masih  didalara 
pertanjaan, apakah setelah Pasar 
Malam itu selesai, perumahan mar- 

haen jang tanahnja sudah tersedia 
Jidekat Benteng Pendam (Purwozor 
do) dapat dibikin. Seperti dahulu 

pernah. dikabarkan,  kaju2 jang di- 
pergunakan didalam P.M. itu dapat 
dibikin Lk. 10 rumah. 1 

D.P.L.A.D. DJATENG — S.$.5. 
Pada nanti tgl. & Nop. ini di 

lapangan Stadion Smg. akan dilang- 
sungkan pertandingan sepakbola an- 
tara Kes. DPLAD Djateng dan Kes. 
SSS, baik kelas TI maupun kelas TI. 
Pertandingan tadi dimulai pada djam 
16.00. 

ANGGAUTA2 KEDUTAAN 
INGGRIS Di DJAWA TENGAH 
Tanggal 5-11 di Semarang ditung 

gu kedatangannja Guy Mickletwait 

geris jang selandjutnja sebagai tamu 
pemerintah di Semarang ini akan 
mengadakan penindjauan pada pelba 
gai objek pembangunan dan pereko- 
nomian. 
Kedua pembesar tersebut sedjak 

19-10 telah ada didaerah Djawa Te 
ngah- untuk mengadakan penindjau- 
an2 dan kemudian akan meneruskan 
kundjungannja kedaerah Djawa Ti- 
mur. 

trik, Perusahaan2 Otobis &  Pe- | 

Hn dari fihak pendjadiah.   
  

  

  

  

  

  

Potisi Negara Djakarta baru2 ini mengadakan aksi untuk mengawasi 
penujual2, jang mentjoba "mendjual rokok2 -dengan "tiada banderol. 

  

ppakania 
z Ta &8 :z 

—... 5 - 

Taurus Atig TENGAH 

  

MAGELAN 
226 TAHANAN S. O. B. 

DIBEBASKAN. 

226 Tahanan SOB 30 Oktober te 
lah dibebaskan dari pendjara Mage- 
lang atas perintah Panglima Divisi 

I
—
 

DN 

  

Diponegoro T.T,. IV (Djawa Te- 
ngah). Pembebasan tsb disaksikan 
oleh Major Sudarmo dan Kapten 

Hardjokusumo dari Resimen 13, re- 
siden Kedu, ketua panitia penampu- 
ngan tahanan SOB, bupati Judodi- 
broto, dan beberapa wakil instansi 
jang bersangkutan. 

Pada tahanan itu sebagian besar 
tersangkut dalam pemberontakan be 
kas Bataljon 426, ada jang sudah di 
tahan sampai 32 bulan dan diantara 
nja 15 orang menerima idjazah PBH. 

  

GAMBAR TAN MALAKA 
DILARANG DITEMPAT 

UMUM. 
Didapat "kabar, bahwa 

DPKN Semarang telah melarang 
panitya jang bermaksud memasang 
gambar Tan Mglaka ditempat -rapat 
umum Partai krurba" jang akan di 
langsungkan pada tgl. 7 Nopember 
La.d. Rapat umum itu diadakan un- 
tuk memperingati hari ulang tahun 
ke-6. berdirinja Partai Murba.  Me- 
nurut. keterangan berhubung  de- 
ngan larangan tsb., maka panitia la- 

lu madjukan protes dengan menjata- 
kan Tan Malaka « adalah pelopor 
Proklamasi th..1945 dan kalau ada 
kesalahan jang dituduhkan . kepada- 
nja itw adalah akibat provokasi po- 

Daiam 
pada “itu dari fihak DPKN :, Antara” 
Semarang dapat keterangan, bahwa 
larangan pasang gambar Tan Mala- 

ka“ ditempat rapat umum itu berda- 
sarkan surat edaran  Djaksa Agung 

beberapa waktu jang lalu jang mal 
sudnja melarang dipasanenia .gan- 

bar2 bekas musuh neg: 'irempat- 

Jihaknja 

     

  

tempat jang sifatnja pe 8 

antara nama2 bekas musi h vega 
itu terdapat Tan Malaka, demikian 
keterangan itu. (Ant.). 

TGOKG2 INDIA TUTUP. 
Berirubung - dengan Hari Raya 

.Deepawali” (New Year Hindu, ma 

dan Robert Brash dari kedutaan Ing ' Ka besok tgl. 6 Nopember 1355, ha- 
ri Djam'at, semua toko2 India di 
emarang akan ditutup 1 hari. 

MASUK S. BL G.I. 
Seluruh buruh dari ' Perusahaan 

Slep Katja ,,Tio Djie Yang”, Petemz 
san Semg, mulai bulan ini telah me 
njatakan masuk dalam Serikat Bu- 
ruh Gelas Indonesia Tjb. Semg. Pe 
ngurus jang mewakili di SBGI terii 
ri dari Jasin, Kardiman dan Musi- 
man. 

    SEMARANG 

SBB NN ALA 3 

1 lot Rp 18. 12 Rp 11 V4 
Rp 7.— Trekkl. Porto VRIJ. 
Sakit gula, nier, eiwit?? SUIRI- 
NE PILL. tangg. lekas bikin baik 
Rp 20.— VITANOL: badan lem: 
bek, dingin Rp 20— EXTRA 
KERAS Rp 60—  RIGASTA: 
laki2 nikmat tahan lama. SORGA 
ISTRI PILL. 4 Rp 20.— RENA 
PILL. datang bulan tidak beres 
Rp. 58.— SANATORIN: lekas 
tulung sakit bloeddruk Rp 20.— 
SAKIT “ PRAM. . SYPHHLIS7 
CERENOL PILL. tanggung bisa 
bikin baik luka-luka, bengkak di 
kemaluan, gatal, Rp 20.— CE- 
RENOLZALF Rp 3.— HOGNO- 
“RION: laki2 bongsiat Rp 20.— 

ZALF Rp. 10—  BUSTERIN 
PILL. untuk buah dada lembek 
Rp. 20— BEDAK TELOR “& 
Rp 5.— Porto Rp 3.— 
THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 - Semarang 

SXSKNN anna 

M.S. RAHAT 
Tabib 

Seteran 109 — Semarang, 

Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pudji 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain Pe- 

  

ACHLI BEKLEDING 
dan KAP 

NU 
N9 359 
SN 

  

  

    

Surat su-at harap disertai 
Prangko Rp 3.— b at 

balasan.   

»PERNJATAAN SEMBUH? 

Bersama surat ini kami seke- 
luarga 
terima kasih pada Tn. DJOCO, 
Dt 
Solo jang mana Tn. telah mengo 
bati anak kami bernama 
DARI DJAUH, maka disini kami « 
menjatakan bahwa obat Tn. itu 
adalah berhasil baik. 
beliau pada waktu ini berada -di 
dalam sehat dan baik. 
Allah memberi kita dalam kese- 
hatan pada Tuan dan keluarga 
usaha Tuan itu bertambah 
serta makmur. 

Djl. Utama No. 97 — Medan, 

mengutjapkan  banjak2 

Djl. Grogolan 21/SM di 

Saani 

Sehingga 

Semoga 

Juas 

Hormat dan maaf dari 
kami sekeluarga, 
ACHMAD 

    
  

bongan baru tgl. 9 NOPEMBER 

tempat. 

berkeinginan mengikuti 
li untuk mendaftarkan.     njakit. 'ZONDER OPERATIE. 

Djam bitjara — (Pagi 9—12 
(Sore 5—7 | 

Korsus Lisan Bahasa Belanda 
Rombongan 5 Nop. '53 tlh penuhdalam tempo 1 .minggu. 
Atas desakan dari fihak peminat, maka terpaksa dibuka lagi rom- 

1953 dj. 17.00. (Hari peladja- 
ran Senin/ Rabu/ Djum'at). Uang pangkal Rp. 5.— dan Uang Kur- 
sus Rp. 12.50 per bulan. Kini sudah ada Il peladjar, tinggal 13 

Kepada Saudara2 jang dulu kamitolak pendaftarannja, djika masih 
peladjaran, diharap segera datang kemba 

Pendaftaran : di INSTITUTE THE HOPE, Randusari Gang I 
No. 305 diantara djam 8 — 11 pagi & 15.00 — 20.00. 

Pemimpin Umum 
R. €. J, SOEMARDJO 

  

S0LO 
DEMONSTRASI PENURUNAN 

HARGA BUKU. 

Atas inisiatief Ikatan Pemuda Pe- 

ladjar Indonesia Tjabang Kota Sura 

karta baru2 ini telah diadakan rapat 

diantara Organisasi2 Pemuda Pela- 

djar serta Ktua2 Umum Sekolah 

Landjutan Menengah dan Atas, da- 

lam mana telah diputuskan : 
1. menuntut kepada Pemerintah 

supaja: a. segera menurunkan harga 
buku2 sekolah, b. mendjamin kebutuh 

an buku? peladjaran disekolah2, c. 
menindjau kembali/menurunkan pa- 

djak-import buku2 sekolah, dan d. 
menambah anggaran belandja Ke- 

menterian PP dan K. 
2. membentuk Panitya jang mengu 

rusi dan memperdjoangkan resolusi 

tersebut, jang susunannja sbb: Ke- 

tua: IPPI 4- PH, Sekretaris: Pemu 

da Rakjat - PPSG (Persatuan Pela 

djar Sekolah Guru), Keuangan: Pe- 
muda Demokrat, Penerangan: IPPI 
4- Pemuda Muslimin, Aksi: Persatu 

an Demobilisan Peladjar. 
Untuk memperkuat resolusi terse- 

but akan. diadakan Demonstrasi jang 

teratur pada hari Sabtu tanggal 7-11 
jad. 

SALATIGA 
IRAMA KUDA. 

Setelah mendapat succes dalam pa 
juan Kuda jang baru2 ini diseleng- 
garakan oleh perkumpulan Irama Ku 
da di:Salatiga, maka tiga pemenang 
dalam perlombaan tersebut jani 
Klembroh.,, kepunjaan -Hardjosoereto 
Tengaran:  Sznor  kepunjaan joe 
Han Tiauw Salatiga, dan Robby ke 

punjaan bekel Baturaden: atas per- 
mintaan akan dikirim ke Madiun un 
tuk turut ambil bahagian dalam pa 
tjuan kuda jang pada tg. 8 Novem- 
ber ini diadakan ditempat tersebut. 

Dalam pembitjaraan kita dengan sa 
lah sorang promotor sport kuda dr. 

Soekarno, kepala djawatan kehewa- 
nan propinsi Djawa Tengah, antara 
lain diterangkan bahwa harapan baik 
bagi Irama Kuda untuk memadju- 

kan usahanja dalam lapangan olah- 
raga kuda, oleh karena daerah Sala 
tiga jang letaknja dipegunungan dgn 
sendirinja memerlukan pemeliharaan 

kuda sebagai salah suatu alat kenda 
raan transport. Maka pada umumnja 
para pamong desa memelihara kuda 
itu sedjak dahulu kala dengan baik2. 

Sebagai tjontoh diambil kuda jg 
kini didjadikan milik djawatan kche 
wanan dan dipelihara di Baturaden 
(Purwokerto) jaitu Robby, jang asal 

mulanja terdapat pada salah seorang 
penduduk di Salatiga, penggemar 
sport kuda djuga. . 

Oleh pengurus Irama Kuda telah 
direntjanakan untuk mengadakan pa 
tjuan kuda selandjutnja dalam bulan 
Maret 1954. 

. 

KUDUS 
DIBUNUH KARENA MEMBA-, 

LAS DENDAM. 
Menjambung berita jang dimuat 

dalam harian ini tgl. 29-10, tentang 
dianiajanja seorang anak angkat se 
hingga meninggal dunia didesa Ka- 
rangrowo katj. Undaan Kudus, lebih 

djauh dapat dikabarkan bahwa anak 
jang meninggal tersebut bernama 
Kasmin umur kl. 18 tahun masih du 
duk dibangku S.R. dikota Kudus. 
Kasmin karena mengetahui Ibu kan 
dungnja sering diganggu oleh ajah 
angkatnja (SBN) dengan tidak dika- 
win, menghalang2i perbuatan jang ti 

dak senonoh itu. Sedjak tahun 1952 

Sbn. telah melakukan penganiajaan 
terhadap Kasmin jg dianggap meng 
halang2i kehendaknja untuk main? 
dengan Ibunja. Aniajaan itu Kasmin 
diterima dengan tidak melawan, te 
tapi penduduk dan jang berwadjib 
mengetahui perbuatan kedjam dari 
Sbn terhadap Ks, jang terhebat jaitu 
pada waktu Kasmin sedang pulang 
dari Sekolah telah disiram oleh Sbn 
air mukanja dengan sematjam obat 
jang mengenai matanja sehingga me 
merlukan rawatan, dan sedjalan itu 
Sbn ditahan karena tuduhan melaku 
kan perampokan. Achirnja “terdjadi- 
lah aniajaan jang mendjadikan mat: 
nja Kasmin pada tgl 28 jl. 

DUA GUDANG KLOBOT TER 
BAKAR HABIS. 

Djum'at tgl. 30 Oktober 1953 an 
tara djam 14.00, gudang klobot mi- 
lik rokok tjap-.,Sogo & Mritja” dan 
rokok tjap ,,Delima” jang terletak di 
kampung Dongpaso desa Demangan 
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njai Tundjungan, Jogja mempunjai 

Betapa  djalan Bodjong tidak 

akan ramai, karena  disanalah 
letak kantor2 pemerintah. Disa- 

na djuga sebagian kantor polisi, 
kantor&s kemiliteran, kantor da- 
gang, bank, sementara sekola- 

han,gtoko2 dan ada djuga 

rumah tinggal. 
Djadi sukar untuk mengata- 

kan, apakah Bodjong itu wijk 
dagang, ataukah dinamakan 
lainnja. Jang terang tjampur 
aduk, sehingga tepat sekali di- 

katakan mendjadi uratnadinja 

Semarang, pusat djantung ber- 

detik. 
Barangkali ketenangan djalan 

Bodjong hanja sesudah hampir 
tengah malam hingga pagi2 be- 

nar dan pada hari Minggu siang. 
Bukankah dihari Minggu semua 

kantor, sekolahan dan sebagian 

besar tutup? 
Pada urat nadi kota jang se- 

demikian ramainja lalu-lintasnja 

itu, tentu mendjadi pusat perha- 
tian kalangan Polisi Lalu Lintas 

jang bertanggung  djawab ter- 
hadap keamanan lalu lintas. 

Tjoreng-moreng didjalan, disam- 
ping lampu hidjau kuning merah 

jang dipergunakan mengatur 
keselamatan lalu lintas, harus 

mendjadi titik perhatian para 

jang mempergunakan lalu lin- 

tas. 
Bukan pula hanja untuk se- 

kedar membanggakan  kemega- 

han kota, melainkan djuga de- 

ngan maksud untuk  menjem- 
purnakan lalu lintas, di Bodjong 
sebelah Parat, telah dilebarkan 

djalannja. 

Sekalipun Bodjong kita katakan 
mendjadi urat nadinia kota. setiara 
djudjur harus diakui bahwa ramainja, 

| kesibukannja lalu lintas belur» ter- 
lampau  berdjedjal seperti — Senen 
iRava di Djakarta mitsalnja. 

Kita tidak mempunjai anaka2 jang 
menjebutkan berana djumlah kenda- 
raan jang melalui Bodjong setiap de- 
tiknja. Namun demikian, akan berle- 
bih-lebihan djika kita mengatakan 
djalan Bodjong sudah terlali padat. 

| Itulah sebabnja, djika belakangan 

jini ada sementara orang jang mem- 
ipunjai pendapat bahwa sudah datang 
iwaktunja untuk melaran” bs5#'ak le- 
wat djalan Bodjong, agak djangga! 
kedengarannja, 

| Ja, kalau andaikata Bodiong tidak 
diperbolehkan lagi untuk kendaraan 
seperti bstja, akan mendjadi pukulan 
bagi orang2 jang perlu berbelandia, 
kekantor (jang harus melalui djalan 
tsb.) jang djustru tidak mempunjai 
kendaraan ' bermotor. Djuga akan 
merupakan satu pukulan jang hebat 
bagi "para pengendara betja, karena 
sebagian banjak mereka mendapat 
nafkah dari menarik penumpang jg. 
melalui djalan Bodjong. 
Memang, kita dapat djuga mera- 

sakan, betapa 

ngendara kendaraan bermotor andai- 

kata djalan Bodjong tidak disediakan | 
bagi kendaraan bttja. Tetapi kita | 
tahu djuga, bahwa para pengendara 
kendaraan bermotor tidak selamanja 
menginginkan segala-sesuatu jang 
€nak bagi dirinja belaka. Sehingga 
djika keadaan djalan Bodjong jang 
sekarang tidak akan diperbolehkan 
untuk betja dengan alasan sudah 
terlalu padat, nistjaja tidak akan di- 

benarkan, 
Itulah Bodjong, urat nadi kota Se- 

marang. Belum terlampau padat, te- 
tapi djuga tidak sunji-sepi seperti 
gang-gang dalam gedung musium...... 

  
  

katj. Kudus Kota, telah terbakar ha 
bis dimakan api. Dua gudang klobot 

tersebut terbikin dari seng dan besi. 
Menurut keterangan Kamal Ashadi 
pemilik gudang tsb kerugian jang di 
deritanja k.I. Rp. 120.000.— dan gu 
dang milik tjap ,,Sogo & Mritja” kl. 

seharga Rp. 75.000,— Kedua gu- 
dang ini tidak diasuransikan. Apa se 
babnja terbakar masih dalam penjeli 
idikan, menurut keterangan  mula2 
api timbul dari gudang klobot milik 
.Sogo Mritjo” jang sekali gus berko 
bar kegudang milik tjap ,,Delimo”, 
jang berdampingan letaknja. Pompa 
pemadam api milik PUK jang kebe 
tulan di Aloon2 segera dikirimkan ke 

tempat ketjelakaan dengan mendapat 
bantuan penuh dari CPM Polisi dan 
penduduk untuk memadamkan api, 
tetapi alat pompa tak berdaja kare- 
na tidak adanja air, walaupun telah 
diambilkan air dari hampir 15 su- 
mur disekitar kebakaran tsb. Achir 
nja dari djarak k.l. 500 meter air da 
pat diambil dari sungai ,,Kali Gelis”. 
Api dapat padam sama sekali pada 
djam 21.00. Rumah2 penduduk jang 
disekitarnja tidak ada jang terdjilat 
api, begitu pula ketjelakaan manu- 
sia tidak ada. 

PEMBUKAAN STASIUN BIS 
MILIK P. D. S. 

Tepat djam 10.00 tanggal 31 Ok- 
tober 1953 telah dibuka dengan res 

mi stasiun bis milik Pemerintah Dae 
rah Otonoom Kudus, jang terletak 
dialoon2: pengguntingan pita dilaku 
kan oleh Njonjah Patih Kudus. Sela 
in tamu2 dari kalangan terkemuka 

di Kudus, djuga hadlir Bupati Djepa 
ta, Kepala DPU Kares. Pati, Ketua 
DPRDS Pati Blora, Djepara, Polisi 
Karesidenan Pati dll. Pedato dilaku 
kan oleh Ketua Panitya, sambutan 

oleh Kepala Lalu Lintas Djawa Te- 
agah dari Semarang, Ketua DPRDS 

dan Patih selaku wakil Kepala 
Daerah. Malam harinja diadakan 
tontonan wajang kulit sampai pagi   hari Minggu. 

  

“DITJARI PARTII BESAR 

2. BOBAT KUDA. 
1. BULU BUNTUT SAPI dan KUDA 

3. BULU KAMBING dan BABI paling pendek pandjang 3 cm. 
Harap berhubungan dengan : 

OEN MIAO FONG 

Ngemplak Redjosari Gg. II/4 
s0 4 . 

MMA MATARAM 

Bodjong Urat Nadi Smg. 
Rasa-Rasanja Masih Kurang Tepat Ka- 

lau Betjak Dilarang Djalan h 
(Oleh : Wartawan-Kota Kita) 

KALAU DJAKARTA MEMPUNJAI Senen-Raya, Surabaja mempu- 

isitu 

Malioboro, Solo djalan Slamet Rijadi, 
maka Semarang bangga dengan djalan Bodjong, Ada jang mengatakan 

sodjong medan mentjari seteguk air dan sesuap nasi, ada jang mengang- 

gap Bodjong pusatnja 'kota dan lain? sebagainja. Jany terang, Bodjong 
mendjadi urat nadi kota Semarang. Disini pusat djantung kota ini ber- 
gerak. Djalan lebar jang membudjur 214 k.m, lebih dari silang lima tugu 
Muda sampai silang empat Sajangan, sedjak matahari terbit diutuk timur 

sampai sendja dikala memasuki peraduannja, hiruk-pikuk lalu lintas me- 
nuruti kehendak kendaraan jang lewat, Kalau pagi2 benar djalan itu 
mula2 ramai para pedagang jang hendak menudju kepasar, segera disusul 
dengan berbondong-bondongnja orang kekantor, bersama2 dengan anak2 
sekloah jang akan senera menerima didikan dan peladjaran dari gurunja, 

  

  

  

SI GRUNDEL 
Saat hajooo, penerangan-mo- 
biel pemerintah, sekarang ru- 
panja kok sudah terima ka- 
lah dengan penerangan-mo- 

biel anggur   
    

  

CHENG KIN MAN PETJAH- 
KAN REKORD RENANG. 
Perenang dari perkumpulan Fortu 

na Club, Hongkong jang kini sedang 
bertornee dengan kawan2nja di Ma 
nila, telah berhasil dalam perlomba 

an hari terachir mentjiptakan dua re 
kord dari semua pendatang di Pili- 
pina, demikian UP. Dalam perlom- 
baan2 jang diadakan dikolam Rizal 
Memorial stadium itu, Cheung men 
tjiptakan rekord baru djarak 100 M 
gaja bebas dengan waktu 58,5 detik 
memetjahkan rekord lama atas rama 

Hiroshi Suzuki dari Djepang dengan 
waktu 59,1 detik jang baru lalu. Dju 
ga dalam perlombaan djarak 400 M 

gaja bebas Cheung menurunkan wak 

tu lama dengan 3,2 detik mentjapai 
djarak itu dalam waktu 4 menit 56,4 
detik. Rekord lama ialah 4 menit 
59.6 detik atas nama sendiri. 

ANAK2 INDONESIA DJAGO 
SEPAKBOLA. 

Kes. Indonesia Washington telah 
memperoleh kemenangan gemilang 
7 — 2 dalam pertandingan melawa 
wan Kes. Naval Academy Annapo- 
lis, Maryland jang disaksikan oleh 
Duta Luar Biasa Zairin Zain, Over- 
ste Siahaan, Overste Suprajogi, ke- 
tua PBSI jang kini sedang berada di 
Amerika untuk keperluan dinas dan 
lain2, demikian kawat jang diterima 

Antara” dari Ikatan Keluarga Indo 
nesia Washington. 

  
KES. PAKISTAN MENGGU- 

senangnja para pe- LINGKAN KES. SAILAN 6—0. 
Menduduki tempat ke II 
dalam Tournament 4 ne- 
gara. 

Kes. Pakistan telah menggulingkan 
kes. Sailan & — 0 dalam pertanding 
an ke-6 dan terachir dalam tourna- 
ment sepakbola 4 negara jang ber- 
langsung sedjak minggu jang lalu di 
Rangoon, demikian A.F.P. 

Dengan berachirnja pertandingan 

itu, kedudukan masing2 negara pe- 
serta mendjadi sbb : 
No. 1 Kes. India dengan 6 bidji ke- 
menangan. 
No. 2 Kes. Pakistan dengan 3 bidji 
kemenangan. , 
No. 3, Kes. Burma dengan 3 bidji 
kemenangan. 
No. 4 Kes. Sailan dengan 0 bidji ke 
menangan. 
(Piala giliran Kolombo jang dise- 

diakan untuk pemenang tournament 
tsb., kemudian diserahkan ' kepada 
kes. India sebagai djuara. 

KES. ,,TJAP MATJAN” ME- 
NANG DI MEDAN. 

Pertandingan sepakbola jang perta 
ma kali dilakukan oleh Kes. ,,Tjap 
Matjan” di Medan baru? ini ternia 
ta djuara Singapura itu dapat men 

djatuhkan Kes. Garnizoen dng ang- 
ka 2 — 0. Pertandingan jang: kedua 
antara fihak tamu dan Kes. POP 
(Polisi) berkesudahan 1 — 1. 

KES. JOGJA KALAH 4—1. 
Pertandingan sepakbola jang ke- 

empat kalinja dilakukan oleh Kes. 
Jogja dalam tourneenja. di Makas- 
sar, Kes. Jogja mesti menjerah ka- 
lah dng Bond Makassar dng angka 
4 — 1. Angka pada waktu istirahat 
menundjuk 0 — 0. 

PEKAN OLAHRAGA DAN 
KESENIAN SEKOLAH2 
LANDJUTAN ATAS. 

Pada tanggal 27, 28 dan 29 Desem 
ber jad di Magelang akan dilang- 
sungkan Pekan Olahraga dan Kese 
nian Sekolah2 Landjutan jang keti- 
ga kalinja. Pekan tsb akan diikuti 
oleh kira2 2000 orang peladjar dari 
berbagai tempat diseluruh Djawa Te 
ngah. Perlombaan2 olahraga akan 
dilangsungkan di stadion Tidar. Di 
lapangan kesenian, menurut rentjana 
akan diadakan perlombaan2 dalam 
nal karang-mengarang, menjanji dan 
musik, dan melukis. Menurut ketera 
agan pekan tersebut penjelenggara- 
annja akan memakan beaja sedjum- 
tah kira2 Rp. 61.250.—. 
Sebuah panitya penjelenggara kini 

telah terbentuk di Magelang, dike- 
tuai oleh tuan Anwar Hartanto dan 
selandjutnja terdiri dari 21 orang 
anggota. f 

Pekan Olahraga dan Kesenian Se 
kolah Landjutan Atas jang ke empat 
menurut .rentjana akan diadakan: di 
Jogjakarta. 
EDDY—FERRY MENANG: 
KAN TJIN/SOET LIONG 

Sabtu malam Minggu dilapangan 
kepunjaan Chung Chin Hui (Bela- 
kang Kathedraal)  pasangah utama 
Bulutangkis Eddy Jussuf/Ferry Son 
zeville telah berhasil — memperoleh 
kemenangan dalam pertandingan re- 
vanchenja melawan pasangan Tan 

Tjing Ho/Lim Soei Liong dng ang- 
ka 15 — 11,15 — 8 

      

  
  

      

P
E
P
 

EA
PA
 

ma 
yan

 
maa

n 
M
A
M
A
 
H
A
 

2 N
a
 

Te 
Mr

 
a
g
 

Ai
 

  

 



  

   
Kita Jg Terbaik Akean Disaring Utk ,, Asian Games” Di Manill 
EN. DE GRAAF, ANGGOTA PENGURUS BESAR PSSI jang baru kembali dari perdjalanan ke Eropa, Selasa malam menjampaikan laporan tentang hubungan jang telah diadakannja dengan organisasi? persepak- 

antaranja dengan pengurus KNVB dinegeri Belanda. Ditjeriterakannja, bahwa ia telah 
diterima beraudiensi dengan kuasa-usaha Indonesia dinegeri Belanda, Mr. Susanto, 
apakah ada kemungkinan? diadakannja pertandingan sepakbola antara kes2. Indonesia dan Nederland di In- 
donesia atau sebaliknja. Menurut ket 

bolaan dinegara2 Eropa, 

1 Tusim Panas 

  

. 

an de Graaf, kuasa-usaba Indon 
bih menghendaki kundjungan kes. Indonesia terlebih dulu kenegeri Belan 

Masalah tsb selandjutnja dibitjara 
kan dengan Jusupadi dari Perwaki- j betulnja berat baginja untuk didja- 
lan RA. di Den Haag jg kemudian 
mengadakan kontak dengan pengu- 
rus KNVB. Suggestie dari pihak In- 
donesia tsb disambut dengan kegem 
biraan oleh pihak KNVB jg dengan 
spontaan menjatakan bersedia men- 
djadi tuan rumah dari kes. Indone- 
sia itu nanti. SI ai 

Oleh — Sekretaris “dari KNVB, 
Bruns, dikemukakan saran supaja 
pertandingan internasional Neder- 
land — Indonesia itu diadakan da- 
lam musim panas ditah depan, 
bertempat di stadion  Feyenoord, 
Rotterdam. Kemudian sesudah itu 
kes. Indonesia dapat mengadakan 
beberapa pertandingan lainnja dgn. 
memakai nama kes. Bond' dan ber- 
tanding dengan kes.2 propinsi, kota 
da 2 

Tapi jang utama, dimaksudkan 
oleh Bruns jalah supaja pertan- 
dingan pertama2 dari kes. Indo- 
nesia dinegeri Belanda nanti me- 
rupakan pertandingan interland 
antara kes. nasional Nederland 
dan kes. nasional Indonesia. Se- 
sudah ' mengadakan  pertandi- 
ngan2 di Nederland, kes. Indo- 
nesia dapat  melandjutkan per- 
djalanan ke Belgia, Djerman, 
a.Li. «3 

mendjawab, bahwa pertanjaan itu se 

wab. Tapi mau tak mau ia harus 
mendjawabnja dan dengan tak ragu? 
dikatakannja, bahwa menurut penda 
patnja kes. Indonesia akan menang 
sdalam- pertandingan — melawan kes. 
' Nederland nanti, melihat merosotnja 
'deradjat persepakbolaan dinegeri Be 
landa dewasa ini, demikian de Graaf. 

Suggestie2 tentang kemungkinan 

diadakannja pertandingan internasio 
nal antara kes. Nederland dan Indo- 
nesia itu pada prinsipnja diterima 
baik oleh Pengurus Besar PSSI. 

: 42 pemain terbaik seluruh 
Indonesia akan disaring. 

| Komisi Tehnik dan Kesebelasan da 
ri PSSI telah menjampaikan rentja- 

na persiapan PSSI untuk Asian Ga- 
mes HI di Manila dalam bulan Mei 
1954 kepada K-.O.I. Dalam rentjana 
tehnis dimuat faktor2 jang akan di 
perhatikan dalam menjusun kes. na 
'sional Indonesia jang sekuat?nja. 
“Faktor tsb. ialah: 1. Ketjakapan 

'tehnis tiap2 pemain. 2. Kerdja-sa- 
ma jang seerat?nja dan saling me- 
ngerti jang baik antara semua pe- 
'main untuk dapat main bersama, sa 
tu permainan jang homogeen. 3. Se- 
mangat jang tinggi pada djiwa tiap 
pemain dan spirit jang tak kundjung 
padam dalam segala keadaan. 4. Dji 

  

  Tentang kondisi keuangan dari 
kundjungan kes. Indonesia ke- 
negeri Belanda itu, oleh E.N. de 

Graaf belum dapat dibitjarakan, 
karena ia tak membawa man- 
daat mengenai itu. Oleh Bruns 
dinjatakan kejakinannja, bahwa 
soal kondisi keuangan itu kiranja 
tidak akan mendjadi rintangan 

bagi kundjungan kes. Indonesia 
nanti. 

Dinegeri2 Belanda, de Graaf telah 
dua kali memberikan tjeramah me- 
ngenai perkembangan persepakbolaan 
di Indonesia dihadapan para wasit. 
Oleh salah seorang wasit de Graaf 
dimadjukan pertanjaan, bagaimana 
pendapatnja bila nanti diadakan per 
tandingan antara kes. Nederland dan 
Indonesia: siapa kiranja jang akan 
memperoleh kemenangan, de Graaf 

  

wa dan badan jang sehat dan kuat. 

  

Sepah, Bola Kita Mukin Madju, te Kn in : 

Nanti Pertandingan Interna: 

sional Indonesia-Nederland ? 2s 
0.0 Kemungkinan Besar Indonesia Akan Menang: 42 Pemain 

dan membitjarakan tentang 

esia di Den Haag, Mr, Susanto le- 

nja kongres PSSI dalam minggu per : 
tama bulan Desember jad. di Solo. 

42 Pemain itu kemudian - di sa- 
ring untuk menetapkan 28 orang js 

akan merupakan 2 kesebelasan dgn 
tiadangan. Kedua kesebelasan . 1sh 

dalam bulan Pebruari atau Maret 
akan disaring lagi. Penetapan  ter- 

achir dari 18 — 20 pemain jg akan 
| merupakan kesebelasan nasional itu 

Kemudian sebagai sparring partner 
akan didatangkan kes. SAFA dari 
Singapura untuk mengudji kekuatan 
kes. Nasional Indonesia itu. Kedata 
ngan kes. SAFA itu sebetulnja ada- 
lah atas permintaan pihak Singapu- 
ra sendiri untuk berkundjung ke In 
donesia pada achir Nopember atau 

permulaan Desember tahun ini, ta- 

pihak PSSI baru dapat menerima 
tawaran SAFA itu untuk datang 
Indonesia “dalam bulan Maret atau 
April tahun depan. 

Pemilihan kes. Nasional Indonesia 
itu tidak semata2 dibatasi pada 42 
pemain sadja, tapi bila diantara »- 
main2 jang terkenal tinggi mutu pe 
mainannja ada jang tidak dapat tv 
rut dalam seleksi bulan Desember 
atau, Pebruari, mereka itu dapat di-   Dalam langkah pertama oleh Ko 

misi Tehnik dan Kesebelasan PSSI 
direntjanakan akan diadakan pertan 
dingan2 pertjobaan dari 3 kesebela- 
san jang akan memainkan pertanding 
an? halve kompetitie. Tiga kesebela 
san tsb akan disusun dari 42 pemain 
terbaik seluruh Indonesia. Pertandi- 
ngan2 tsb direntjanakan akan diada 
kan berbarengan dengan diadakan 

  

Pangeran Glasupo Awogboro dari 
Nigeria (Afrika) dilihat disini sedang 

melihat2 album bersama dengan tja- 
lon-isterinja, seorang gadis Djerman 
Edelgarde Grothe dari Hameln. Me- 
reka segera akan menikah. Dalam 
perdjandjian pernikahan nanti,  di- 
antaranja disebutkan bahwa Aw'Og- 
boro tidak akan mendjalankan poli- 

gamie. 

  
Tjotjokkah Nomor Tuan? 

  

  

Rp. 50.000.— 
: 69942 

Rp. 25.000.— 
156822 

Rp. 10:000.— 
15774 153861 

Rp. 5.000— 
155523 241495 144331 258829 
73765 260128 260324 

Rp: :1-000—— 
268715 - 101120 - 124523 40735 
24462 269920 62143 25070 

125305 57766 131473 203996 
279492. 47195 148746 183594 
147510 167556 279413 262337 
89958 136894 248850 173782) 

123123 249503 284737 179110 
275302 257689 118847 90478 
268056 252006 

Rp. 500. 
267730 - 57832 280543 174972 
111053 159212 108758 70566 | 
150262 20929 81001 187911 
146720 194198 13692 221572 
21955 266068 105608 223854 

131453 251847 153445 309471 
199751 93735 132356 215500 
287521 14172 184035 200397 
274047 149685 293092 237305 
279870 89177 288907 67633 
273756 261066 “75921. 17948 
45182 179405 212202 214936 
45351 “286878 30105 25632 
51137 15037 - 34143 103974 

281520 283571 225746 238134 
241511 154644 295057 TIARO 
17266 276575 278711 194380 

244186 “179700- 170422 173262 
278905 20620 293879 86761 
280420 85770 306270 135965 
158405 121406 ' 82412 216767 
97162 300546 79141 147637 
55807 257927 228702 118226! 
58639 156513 “117592 25411 

231335 206913 18279 - 226768 
114146 67091 74769 240022 
175769 250916 254667 269172 

34791 11893 296048 14556 
102777 144983 293541 72682 
109064 87221 98825 134460 
227840 127496 210239 219627 
284027 155433 263750 - 75092 
“Il188 301705. 267438 - 139036 
201348 254748 65194 250151 
249987 155088 227321 - 83876 
94205 253965 224796 101206 
21545 179960 230826 113469 

107711 126629 303845 193937 
200706 .248838 215914 95049 
40012 90240 222543 124230 

205165 257880 306473 206882 
153263 69693 237534 196056 
193829 308913 174223 299088 
138507 306396 229430 67786 

“146511 132060 185790 61120 
252421 308227 10064 69945 
205897 213590 130318 107987 

1 263706 289075 . 20944 114029 
195801 209306 184378 98217 
198694 182251 257509 158644 
18196 18265 170459 260065 

275219 47510 238726 308977 
305562 46348 277925 204968 
16585 140225 308009 56652 

202748 139103 - 14491 17471 
294404 119857 240514 117153 
189747 253947 192436 165514 
298459 185122” 209038 198883 
12167 106490 

Rp. 250 

11847 - 28516 261615 169883 
“83382 97919 251488 29904 
195069 229238 200814 241442 
272424 56166 81891 112768 
159633 87733 203132 50848 
86638 152812 146826 278553 

269818 217979 307917 193345 
241254 “62979 216909 127597 
245372 286791 183220 174049 
18432 44798 88368 52623 

213695 180911 251853 35733 
37439 13849 105510 58047 
52345 52429 202840 12870 

228739 187692 223203 149894 
103832 277697 131906 

DJADI ANGGOTA LUAR BIA 
SA PBB, KATA T. SHIMODA. 

supaja diterima mendjadi anggota 
luar biasa dari PBB, kata Takezo |di kuasai oleh blok Timur. 
Shimoda, kepala biro kementeri- 
an luar negeri Djepang 

dari lingkungan ,,Dunia Merde- 

1 sehat supaja Djepang djangan 

AMERIKA RANTJANG BAN- 

tjoba djuga dalam pertandingan? sa 
ringan terachir. 
Dalam pekerdjaan memilih pema- 

in2 jang akan — dimasukkan dalam 
team nasional nanti, Komisi Tehnik 
dan Kesebelasan PSSI akan dibantu 

oleh suatu Komisi Pertimbangan jg 
akan terdiri dari : 

1. Seorang ahli pemilih kesebelasan 
dari Sumatera Utara jang diang- 
gap mewakili kepentingan pema- 
in2 dari Sumatera. 
Idem dari Djawa Timur jang di- 
anggap mewakili kepentingan pe- 
main2 dari Djawa Timur dan Dja 
wa Tengah. 

3. Idem dari Djawa Barat jang di- 
anggap mewakili kepentingan pe- 
main2 dari Djawa Barat dan  Dja 
karta Raya. 

4. Idem dari Sulawesi Selatan jang di 

anggap mewakili kepentingan pe- 
main2 dari Sulawesi Selatan dan 
Utara serta Maluku. 

5. Seorang anggota Komisi Pemilih 
Kesebelasan dari PSSI jang menge 

tuai ,,Komisi Pertimbangan” itu. 

»
 

DJEPANG TAK AKAN MEN- 
DESAK SUPAJA DITERIMA 

Djepang tidak akan mendesak! 

urusan 
perdjandjian2. 

Menurut Shimoda, Amerika Se 
rikat dan negara2 anggota PBB 

ka” Jain2-nja telah memberi na- 

mendesak. 

TUAN MILITER UNTUK 
PAKISTAN. 

A. S. sedang merantjang pembe 
rian bantuan militer kepada Pa- 
.kistan dalam waktu dekat sehar- 
ga 25 djuta dolar, demikian ka- 
langan2 jang mengetahui di 
Washington menjatakan hari Se- 
nin. Soal ini akan mendjadi ba 
han pembitjaraan di Washington 
pekan depan antara pembesar2 
A. S., gubernur djenderal Pakis- 
tan Ghulam Muhammad dan ko- 
mandan tertinggi Pakistan djende 
ral Mohammad Ayub, demikian ' 
sumber tersebut selandjutnja. 

  

Saringan terachir b! April. | 

akan dilakukan dalam bulan April. 

pi berhubung dengan beberapa hal, | 

    

aa — Panca 

2 

ahli dalam soal tulisan-tangan, dapat 

  
Tiorct-tjoretan pensil John Foster Dulles, jang digores-goresnja dengan 
onbewust waktu ia hadlir dalam sebuah konperensi di London, dalam 

mana kadlir djuga Churchill dan Bidault. Mungkin para pembatja jang 

dari tjoret-tjoretan ini. 

  

Tjoretan” 
Foster Dulles 

DALAM PERTJAKAPANNJA 

Selandjutnja — dalam sjarat2 
konsesi tersebut ditetapkan pula 
bahwa mengenai harga dari pe- 

rusahaan2 jang akan dinasiona- 
lisasikan itu harus diperoleh 
persetudjuan antara pemerintah 

dan para pemiliknja jakni de- 
ngan perantaraan panitia jang 
terdiri atas 3 orang. Seorang 

anggauta dari ponitia itu harus 
ditundjuk oleh masing2 fihak jg. 
bersangkutan sedangkan ang- 

gauta ketiga jang harus bertin- 

dak sebagai anggauta arbiter 
harus diangkat bersama-sama 

oleh keduabelah fihak. Dalam hal 
lini oleh perusahaan? listrik di 
Indonesia ditundjuk seorang 
guru besar Belgia dan seorang 
ahli keuangan pada  universitet 

Leuven untuk mewakili mereka 
dalam panitia tersebut. 

Indonesia belum - bisa 
bajar. 

Dr. Sumitro. selandjutnja mene- 
rangkan bahwa undang? nasionalisa 
si jang telah disusun dalam tahun 
1951, diterima baik oleh parlemen 
dalam tahun 1952 dan kini telah 
diperkuat oleh surat keputusan presi 
den. Dr. Sumitro sendiri pada wak 
tu itu selaku menteri keuangan tidak 

mengadjukan desakan agar undang? 
nasonalisasi tadi diperkuat karena 
ia insjaf bahwa negara Indonesia ti 
dak mempunjai alat? untuk memba 

meng-analisa sendiri watak Dulles 

  

Dalam 
Djerman Barat 

jawannja, ialah......... 

Andjing Dapat Djalan- 
kan Peranan Penting 

Untuk Pertempuran 
KEMUNGKINANNJA SANGAT besar, bahwa bila terdja- 

di pertarungan sendjata antara Timur dengan Barat, maka jang 
pertama-tama dari pihak Djerman Barat akan berhadapan dengan 

andjing. Pada waktu 
djirg keturunan Alsatian, Dobarmans, Boxers dan andjing2 besar 
lainnja, jang sedang mendapat latihan keras jang boleh dikatakan 
sama beratnja dengan latihan agen2 FBI (djabatan rahasia Ameri- 
ka) untuk dapat menjelidiki taktik2 jang dipakai oleh pihak blok 
Timur bila terdjadi perkelahian sendjata. 

jar perusahaan2 jang akan dinasiona 
lisasikan itu, bahwa tidak mungkin 
apabila pembajaran ini dapat dilang 
sungkan dalam suatu masa jang ter 
tentu. ' Djuga pembajaran dalam 

djangka waktu jang sangat pandjang, 
oleh Sumitro dianggap tidak mung 
kin dan dalam hubungan ini ia me- 
njatakan pendapatnja bahwa nasiona 
lisasi dalam djangka pandjang “ini 
akan merupakan beban jang sangat 
berat bagi alat2 uang umum. 

Selama mendjabat menteri keuang 
an Indonesia jakni dari April 1952 
sampai Augustus 1953, dr. Sumitro 
telah berhasil mengurangi dificit ang 
garan belandja negara baru 4.3 mil- 

jard mendjadi 1,8 miljard rupiah. 

Perang 
Latih Andjing? 

ini ada 25 ekor an- 
ngemukakan bahwa dengan uang jg 
olehnja dapat disimpan itu mungkin 

pemerintah Indonesia jang sekarang 
(dengan kepertjajaan jang lebih be- 
sar dapat melaksanakan nasionalisa 
si itu daripada ia sendiri pada wak 

Dengan tersenjum dr. Sumitro me- | 

Dengan mengambil sebagai pato- rus selama 60 djam. Berbeda den 
kan, bahwa andjing biasanja adalah fjara2 kekerasan dan berat jang di- 

sahabat manusia jg paling setia dan pergunakan oleh pelatih2 Nazi diza- 
karena itu dapat dipergunakan utk. man Hitler dulu, maka pada pusat 

tu itu karena chawatir akan mengo- 
songkan kas negara. 

! 
Kekurangan tenaga buruh 
dan ahli. 

mengamat-amati mereka jg mempu-: 

njai maksud2 untuk melakukan sa- 
botase, maka sedjumlah ahli2 bang 
sa Djerman telah membuka - suatu 
tempat latihan buat andjing 

jang 

Pelatih?nja diambil dari bekas pu 
sat2 latihan andjing pada angkatan 
perang Djerman dahulu. Banjak da 
ri andjing2 jg mendapat latihan pa- 
da pusat2 ini tertangkap di medan 
perang Afrika Utara dan Eropah 
dan belakangan dibawa ke Amerika 
Serikat (ada pula jg diselundupkan 
ke Inggris) untuk mendjadi binatang 
peliharaan. Dalam daftar gadji dja- 
batan kepolisian bea dan  tjukai 
Djerman Barat terdapat 1500 ekor 

andjing jg turut menjumbangkan te 
naganja membantu polisi bea dan 
tjukai untuk membantras agen2 
musuh” jg hendak melakukan sa- 
botase serta penjelundupan. 

Anti smokkel. 

Selama dua tahun belakangan 
ini sudah ada 500 ekor andjing 
jang mendapat Jatihan disini dan 
telah pula memperlihatkan djasa 
nja dalam menggagalkan usaha2 
fihak Jawannja. Andjing2 itu 
tidak sadja telah banjak berdjasa 
dalam menggagalkan infiltrasi 
agen2 blok Timur, tetapi pun te 
lah banjak pula membantu polisi   

104189 172416 255764 121129 
180874 135488 45541 120022 
41435 . 30294 41054 58828 
10819 174424 253695 226154 

132325 223603 235407 251426 
245850 175242 201081 48974 
26049 289868 37389 306866 

150622 127304. 56723 ' 57525 
67438 241778 47360 174781 

308024 69624 242515 104434 
40059 58603 120760 146483 
71281 24701 184463 158836 
80543 189549 179139 165657 

147751 178150 155068 209167 
168980 92135 71513 138711 
285960 107115 129903 204291 
299074 26828 60487 12520 
288436 22691 200416 211501 
108838 27323 282111 162953 
130156 24779 141584 111056 
128580 173620 233071 61704 
24115 270749 304952 48247 
154969 10540 269595 302636 
292829 255656 184030 106145 
37022 139689 274533 145342 
98697 56254 176255 221556 
198249 177393 193774 29859 
282497 48454 33786 262036 
236676 274581 34116 155252 
202064 206474 176788 295909 
170580 234567 281250 128238 
27715 62398 103159 229620 
38974 48474 142362 97973 

bea dan tjukai dalam - menjapu 
bersih kegiatan: penjelundupan se 
tjara besar2-an didaerah ini, per 
buatan mana menjebabkan peme 
rintah federal Djerman Barat ke 
rugian uang padjak sebanjak 168 
djuta dollar setiap tahunnja. Se- 
ekor andjing jang bekerdja sendi 
rian baru2 ini telah berhasil me 
nangkap seorang penjelundup 
bangsa Austria jang “ membawa 
bahan2 pilem seharga 8.000 dol- 
lar menurut harga pasar “ Djer 
man. HR 

3 Matjam keistimewaan. 
Dari 25 ekor andjing jang akan 

tammat dari pusat latihan 'itu kira2 
2540 adalah keturunan Alsatian, dan 
jang lainnja keturunan Dobermans, 
Boxer, Airedales dan beberapa dje- 
nis lain, baik djantan maupun betina 

Latihan itu Jamanja antara enam 
sampai delapan minggu dibawah 
pimpinan dua orang instruktir tetap 
25 orang ,,pelatih” jang terpilih la- 
innja. Latihan jang diberikan meli- 
puti (1) kesetiaan (2) perlindungan 
(3) mentjari bau dan mentjari dje- 
djak agen2 blok Timur atau penye- 
lundup. 

Andjing2 itu dilatih pula untuk ta     38316 (Akan disambung) 
han menderita, sehingga sanggup 

mendjalankan tugasnja terus mene- 

  

    

Sedjalan dgn tuntutan  Perbepbsi 
Djakarta baru2 ini, djuga Perbepbsi 
Priangan pada hari Minggu jt meng: 
adakan demonstrasi jang diikuti oleh 
350 orang, jang maksudnja mende- 
sak supaja PP no. 1/52 ditjabut kem 
bali. Demonstrasi itu diadakan diha 
dapan gubernur Djawa Barat di Ban 
dung. — Kemungkinan perluasan 
perdagangan Indonesia dgn Pilipina 

  

    

  

telah dibitjarakan dalam sidang hari 
Minggu di Manila antara utusan2 In 
donesia dgn wakil2 Kementerian Per 

| dagangan Pilipina. — Indonesia me 
mang masih sangat kekurangan ah- 
|1i2 karantina. Untuk mentjukupi ke 

kurangan ini, Indonesia telah minta 
bantuan tenaga2 ahli dari Sailan. 
Pun diusulkan, agar dapat dilatih be 
berapa tenaga Indonesia, di Sailan 

  

mengenai ilmu karantina, antaranja 
tentang tjara membasmi kuman2 jg 
terdapat dibahan makanan — Korea ' 
Selatan dan Taiwan mungkin akan 
adakan kerdjasama mengenai soal | 
tersebut telah diadakan pada hari 
Minggu di Seoul oleh presiden Syng 
man Rhee dengan Hollington Tong, 
duta besar Taiwan di Tokio. Dikata 
kan, bahwa pasukan2  Kuomintang 

melawan Korea Utara bila Rhee 
mengambil keputusan untuk peng- 
gempuran ini — Perdana - menteri 
Djerman , Timur, Otto Grotewoh! 
dan komisaris Sovjet V. Semionov 

hari Senin telah meresmikan ,,Bulan 
Persahabatan Djerman — Soviet” di 
Berlin Timur dengan suatu pidato di 

untuk | 
keperluan sedemikian di Frauenfeld, 
dekat Passau, dan berdekatan pula 
dengan batas Tirai Besi jg merupa- 
kan tempat pertemuan zone Sovjet 
di Austria dan Tjekoslovakia 

latihan di Fruenfeld dipergunakan : $ Ketjuali alasan2 keuangan itu, dr. 
kasih sajang dan kesabaran dan ter- Sumitro pada waktu itu masih mem 
njata memberi hasil jang sanga punjai alasan2 lainnja mengapa ia 
Basah. tidak mendesak diperkuatkannja un 

dang2 nasionalisasi. itu, jakni keku-   & Bisa naik tangga. rangan akan tenaga2 buruh dan ah 
Setelah selesai latihan keras itu,li jang dihadapi oleh Indonesia. Me 

maka andjing2 tsb tidak sadja pa- Nurut pendapatnja, nasionalisasi Pe 
tuh mendjalankan perintah2 jg di usahaan2 listrik atau perusahaan2 

berikan kepadanja oleh .tuan2nja”, ' Jainnja akan menimbulkan efek jang 
tapi andjing2 itu sanggup pula me- tidak baik keluar, umpamanja terha 
lompat pagar sampai sembilan ka-, Gap tjalon2 penanam modal asing di 
ki tingginja dan bisa-naik tangga.- Indonesia. Untuk selandjutnja, de- 
Andjing itu sekali-kali bukanlah ga, mikian dr. Sumuitro, perusahaan2 lis- 
lak. Mereka hanja akan menjerang (trik di Indonesia tidak sungguh2 me 

bila diperintahkan oleh tuannja. Se-| Muaskan pekerdjaannja, sehingga na 
telah dua tahun lamanja melakukan |SiOnalisasi itu mungkin dapat diper- 
tugas pada perbatasan daerah an- | tanggung djawabkan. 
djing2 itu lalu dilatih kembali pada! Atas pertanjaan bagaimanakah da 
sekolah Fruenfeld itu untuk meneri pat terdjadi, bahwa setelah presiden 
ma latihan lebih tinggi. Soekarno mengeluarkan surat keputu 

sannja itu koers daripada dana? jg 
bersangkutan memperoleh  kedudu- 
kan jang lebih tetap di bursa Am- 
sterdam, dr. Sumitro mendjawab, bah 
wa para pemegang saham2 mungkin 

merasa dirinja lega, karena beberapa 
orang diantaranja sama sekali tidak 
mengharapkan — bahwa Indonesia 

| membajar ganti kerugian untuk na- 
sionalisasi perusahaan ini. 

Atas pertanjaan apakah ada ke 
mungkinan bahwa Indonesia akan 

Be : melaksanakan nasionalisasi dari 
ta polisi bea, jang mendapat tun sjabang2 perindustrian  lainnja, 
djangan uang dari pemerintah gr, Sumitro menjatakan pendapat 
Bonn guna perongkosan teman 

nana berkaki empat itu. lakukan oleh pemerintah Indone 
Waktu baru dibeli andjing2 itu 'sia, karena pemerintah Indonesia 

boleh dikata tidak begitu mahal memang tidak bertudiuan untuk 
harganja, hanja antara 50 sampai melaksanakan maksud tsb. , 
75 dollar se-ekor, tapi sesudah! Tjabang perusahaan satu2-nja 
menerima latihan harganja mem jang mungkin dapat dinasionali- 
bubung sampai 700 dollar' -se- sasikan pula oleh pemerintah 
ekor. Sudah barang tentu - hanja | Indonesia ialah perusahaan pela- 
andjing2 jang terbaik dibeli oleh jaran. Sewaktu-waktu telah diada 
djawatan polisi bea dan tjukai. | Kan perundingan2 untuk menasio 

SA nalisasikan K(oninklijke) P(aket- 
vaart) M(aatschappij) di Indone- 
sia. 

bnar na Sa Politik Indonesia. 
Naa Tn aa ana pra Mengenai politik Indonesia terha 
bunuhan setjara -besar2-an jang te- dap penanaman modal asing di In- 
lah dilakukan oleh: pasukan2 Israel donesia, dr. Sumitro menerangkan 

pendirian" peme- 

  

  

Pelatih2 pada sekolah Fruenicld 
sangat bangga melakukan pekerdja- 
annja, karena sesudah memberikar 
12 kali kursus hanja se-ekor dari 

andjing2 jg dilatihnja tidak  madju 
menempuh udjian dan achirnja di 
djual kepada seorang pentjinta bina 
tang. 

Makanan mewah. 
Masing2 andjing itu mendjadi 

milik pribadi dari masing2 anggo 

  

  
Demonstrasi raksasa diadakan “di 

didesa Kibya. Demonstrasi menuntut. tidak mengetahui 
tindakan pembalasan jang setimpat. ! 

  

   
    

     
     

  

         

   

  

   
   
   
   
   

    

   
   

       
   
   

    
       

    

  

   

   

      muka 3.000 buruh di ,,Friedrich-: 

stadtpalast”, 

  

“nja bahwa hal ini tidak akan di ! 

Nasionalisasi Listrik 
Sebenarnja Bukannja Hal Je Perlu Me- 
ngedjutkan Jg Terkena: Kata Dr Sumitro 

dengan koresponden ANP di New 
York, bekas menteri keuangan Indonesia, dr, Sumitro Djojohadikusumo 
menerangkan bahwa nasionalisasi perusahaan? listrik di Indonesia, jang 
telah diumumkan dengan surat keputusan presiden Soekarno, tidak begitu 
mengchawatirkan seperti jang seolah-olah tampak bagi para pemiliknja 
bangsa asing. Dalam hubungan ini dr. Sumitro mengingatkan bahwa di- 
dalam sjarat2 konsesi — jang telah ditetapkarf oleh pemerintah Hindia 
Belanda dahulu — utk semua perusahaan? listrik jg. bekerdja di Indonesia 
tertjantum pula klausule untuk dinasionalisasikan, Nasionalisasi ini dapat 
dilaksanakan, apabila pemerintah menganggap perlu untuk melakukannja. 

rintah Indonesia jg sekarang ini. Ke 
tika ia keluar dari pemerintahan, ia 
telah menjusun rantjangan tentang 
penanaman modal asing di Indone- 
sia itu. 

Dr. Sumitro jg mendjadi anggauta 
panitya- ahli untuk  perbandingan2 
harga internasional “jg dibentuk 
oleh PBB, pada tgl. 15 Nopember 

jg akan datang akan bertolak kem- 
bali ke Indonesia. 

Sebelum meninggalkan “ Amerika, 
la masih akan mengadakan tjera- 
mah2 “di beberapa universitet jg. ter- 
kenal di Amerika Serikat. 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 6 Nop. 1953: 

Djam 06.10 Lagu2 mars: 06.45 
Eddie Brunner: 07.15  Serba-serbi 
pagi: 07.45 The Mills Brothers: 13.15 
Njanjian Herijati: 13.40 Instrumen- 
talia: 14.00 Hiburan siang oleh O.K. 
Sinar Baru: 17.05 Taman Peiadiar: 

17.45 Bing Slamet meraju: 18.15 
Tjahaja Kemala: 18.30 Orkes Sidney 
Torch dan  njanjian Jean Cavall: 
19.30 Setengah djam hid. O.K. Ira 

ma Kusuma: 20.30 Causerie: 20.45 
Njanjian Duet: 21.15 Wajang Orang 

oleh Ngesti Pandowo: 22.20 Wajang 
Orang (landjutan): 24.00 Tutun 

    

Surakarta, 6 Nop. 1953: 

Djam 06.03 Chasidah: 06.15 Ha- 

nafi dan Ali Albar: 07.15 Dari pan- 
tai ke pantai: 07.45 Conga Baguine 
Bolero: 12.03 Rajuan Asiah: 13.45 
Penghantar makan siang oleh Irama 

  
iMuda: 17.05 Dunia kanak2 untuk 
kanak2, 17.45 Rajuan pemuda-ri 

'mudi, 18.15 Ruang pengetahuan: 
18.30 Irama Maluku oleh Suara 
Maluku: 19.30 Pilihan pendengar: 

20.30 Setengah djam hidangan Ku- 
suma Remadja: 21.20  Klenengan 
Manasuka oleh Karawitan Studio: 

Klenengan Manasuka (landju- 
tan): 24.00 Tutup. 

22.15 

Jogjakarta, 6 Nop. 1953: 

Djam 06.30 Varia Nusantara: 
06.40 Wals gembira vokai dan In- 
strumental: 07.15 Aneka warna ra- 
juan Arab: 07.45 Suara. Saxophonz 

dalam orkes: 13.15 Soal sekitar. ru- 
mah tangga: 13.45 Lagu2 Malaya 

oleh Ork. Melaju: 17.00 Musik sore 
hari: 17.45 Sore gembira: 18.15 Soal 
Pendidikan: 18.30 Dikala sendja 'de- 
ngan .,Lima serangkai”, 19.40 Ga- 
don malam oleh Kel. Kes. Djawa 
Studio: 20.15 Gadon malam (lan- 
djutan): 21.15 Obrolan Pak Besut: 
21.30 Gujon Parikeno oleh Dagelan 
Mataram, 22.15 Bunga Rampai: 
23.00 Tutup. 
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Negara' Ba- 
rat Tjemas 
Berusaha Djangan Sam- 
pai Djepang Terseret 
Dlm Blok RRT-Russia 

HARIAN Ingeris London 
Times” memberi komentar ter 
hadap kundjungan Hayato Ikeda, 
utusan istimewR P.M. ' Djepang 
Shigeru Yoshida, ke ibu-kota Ing 

| gris. Har'an tadi mengemukakan, 
(bahwa Ikeda adalah bekas men- 
teri keuangan Djepang, ..tak bisa 
disangsikan lagi, bahwa inilah se 
babnja maka Ikeda ada di Lon- 
don dan bahwa ia dipilih untuk 
menerangkan kepada pembesar2 
Amerika dasar2 ekonomi menga 
pa pemerintah Djepang tak setu 
dju djika Djepang dengan tjepat2 
mempersendjatai diri kembali, se 
bagaimana dikehendaki oleh Ame 
rika.” 3 

Ikeda akan bitjarakan per 
tahanan ? 

Kalangan resmi Inggris mengata- 

kan bahwa  Ikeda akan mengada- 
kan ,perundingan tak resmi” dgn 
pembesar2 Inggris serta kaum peng 

usaha, dan pokok  pembitjaraannja 
mungkin sekali” adalah soal? per- 
tahanan dan keuangan. 
Sumber2 jg dapat  mengetahuinja 

mengatakan, bahwa - Amerika mem- 

persiapkan Diepang untuk memper- 
sendjatai sendiri, sebagai pendahulu- 
an bagi penarikan kembali. bagian 
besar daripada pasukan2 Amerika 
RRT dan Soviet tampaknja membu 
djuk2 Djepang dengan offerte2 da- 

gang, kata sumber? tadi. 

Menurut pandangan Inggris, soal 
ini penting, jaitu: akan berhasil-ti- 
daknja negara? Barat mentjegah su 
paja Djepang djangan sampai terse- 
ret kedalam djala2 dibenua, di ma- 
na satu kekuasaan Eurasia jg terdiri 
dari RRT bersekutu dengan Sovjet 

Uni pegang kekuasaan. 

Dossonelia. 
AN Bad 

  

    
5 SARDJANA MUDA BARU 

LULUS. 
Sekretariat ' Fakultet Ilmu Pasti 

dan Ilmu Alam di Bandung meng- 
umumkan, bahwa telah lulus da- 
lam udjian sardjana muda ilmu pas 
ti dan ilmu alam: 

H.B. Evers dengan ilmu pasti dan 
ilmu alam sebagai mata-peladjaran 
utama, dan meteorologi sebagai ma 
ta-peladjaran tambahan: “Tan Tik 
Poen dan njonja Tan Tik Poen dgn. 
ilmu kimia dan ilmu tumbuh2an se 
bagai mata-peladjaran utama, dan 
ilmu alam sebagai mata-peladjaran 
tambahgn: John- Katili dan Sutardjo 

Sigit dengan Geologi dan Minerolo- 
gi sebagai mata-peladjaran ” utama 
dan ilmu hewan, ilmu kimia serta 
ilmu alam sebagai mata-peladjaran 
tambahan. 

Selain dari. pada itu Sekretariat 

Fakultet mengumumkan djuga, bah 
wa Doddy Achdiat  Tasinaamidjaja 
dan Achmad Hakim, kedua2nja sar 
djana muda pada 'Fakultet'Ilmu Pas: 
ti dan Ilmu Alam, atas bea-siswa 
Deutsche Bundes Republik, telah be 

rangkat ke Djerman (Bonn) untuk 
meneruskan peladjarannja di sana, 
masing? dalam djurusan Biologi dan 
Kimia.   

  

Tachajul Dalam Sport 
Gosok Gigi Dulu Se 

DALAM - SPORT KITA djuga 
tachjulan ini sebenarnja tidak masu 

$ 

t 

belum Bertanding... 
mengenal ketachjulan, meskipun ke- 
k diakal pada masa sekarang, dan 

| djuga sukar untuk dibenarkan dari sudut ilmu pengetahuan, Tetapi djuga 
masih ada, antara pemain? sport terkemuka jang mempergunakan ketach- 
julan ini, meskipun athlit2 angkatan baru telah mengenjam lebih banjak 
pendidikan daripada athlit2 angkatan lama, »Barangkali ini adalah ke- 
djanggalan”, demikian seorang athlit, ,,tetapi kadang? nasib lebih meng- 
untungkan daripada bakat”, dan 
orang2 jang pertjaja tachjul, 

Sudah barang tentu  tachajul 
.adalah salah, bahkane seluruhnja 
salah, demikian Roland Lastarza. 

: Tetapi Roland pun ' mempunjai 
ketachajulan. Pada waktu ia ha- 
rus bertanding untuk merebut ke 
djuaraan dunia kelas berat tindju 
melawan Rockey Marciano dua 
hari sebelumnja ia tak pernah 
gosok giginja. Ajah saja, demiki 
an Roland, menggaruk punggung 
saja, apabila saja berangkat dari 
kamar pakaian menudju kege- 
langgang. 

Seorang amateur tindju harus 
menggosok giginja beberapa me 
nit sebelum bertanding, dan ajah 
nja memberikan tjiuman bagi pe 
ngantar pertandingan. 

Pemain baseball (pitcher) Carl 
Erskine dari Broklyn Dodgers, jg 
memperoleh rekord waktu bertan 
ding melawan Yankees,. djuga 
mempergunakan ketachajulan, se 
hari sebelum ia dan kawan2-nja 
memperoleh rekord. Pada  per- 
mainan pertama dia bermain dgn 
penuh kesungguhan, djuga . pada 
hari ketiga, dan ketachajulan jg 
ia pakai adalah sarapannja dari 
hari pertama hingga hari ketiga 
ia makan sekaligus. 

,.Saja mengerti bahwa ini adalah 
ketachjulan jg sudah kolot, tetapi 
saja merasa, adalah terlambat utk. 

tidak mengerdjakan apa2 terhadap 

diantaranja nasib ini diperoleh oleh 

Art Larsen, tokoh tennis Amerika 
'dan djuara tahun 1950, adalah dju- 
|ga orang jg sangat pertjaja pada 
tachjul. Dia berdjalan melalui ten- 
nis baan berulang-ulang bolak-balik, 
melihat dahulu kemungkinan kalah 
menangnja sebelum bertanding, dgn 
djalan tjepat2 mengenakan kaos ka 
kinja apabila ia rasa akan menang, 
dan baru ia dengan penuh rasa hot 
mat keluar dari tennis: baan. 

Joe Louis memberikan kepertjaja- 
an pada pelatihnja Jask Blackbuin 
inipun suatu oketachjulan, setelah 
Blackburn meninggal Louis tak 
mempunjai ketachjulan untuk priba 
dinja. 8 

Pemain tennis Gene Garrett, jg 
bermain di Paris sedjak mahasiswa, 
dan sekarang berada di New York, 
tak dapat bermain apabila isterinja 
menungguinja. 

Jockey mempunjai ketachjulan pa 
da topinja. Eddie Arcaro menggan- 
tungkan topinja pada waktu perlom 
baan dan jockey2 lainnja mengena- 
kan djimatnja masing2 pada topi- 
nja. 

  

11 NOPEMBER MOSSADEGH 
DIADILI ? 

Perkara bekas perdana mente 
ri Iran, Mohamad Mossadegh, 
akan dimadjukan dimuka penga- 
dilan militer pada tg. 11 Nopem 
ber jang akan datang. Demikian   nasib jg buruk,” demikian Erskine. sumber2 jang mengetahui di Iran. 

  

Terlalu banjak sekali kita mentji 

lupakan soal-soal jang dipandang ,, 

jang penting djuga artinja bagi kehi 

rubriek baru jang akan diselenggara 
Bloko Suto. 

kupas soal-soal internasional. Tidak: 
rundingkan soal-soal aspek-hidup seh 
para pembatja. 

mendjemur handdoek di-erf d.LI. 
(susila) masjarakat kita, walau 
hanja sepele sadja???   

  

Bukankah soal-soal kebersihan, 

Jo Sepele? Sadja!/ 
Se 

Irahkan perhatian pada hal-hal jang 
muluk-muluk sadja, terutama soal-soal politik: hingga kita rhudah me- 

sepele” atau ,,remeh-temeh” 6 r tetapi 
dupan kita sehari-hari. Maka untuk 

sedixit mengurangi kebiasaan tadi, mulai minggu ini, kita akan membuka 
kan oleh anggota redaksi kita: Ki 

ia tidak akan membitjarakan politik-politik tinggi: ia tidak akan 
ia akan mengadjak pembatja me- 

ari-hari jang toh penting djuga bagi 
penghematan-listrik, 

itu soal penting djuga dalam hidup 
sekilas lintas tampaknja soal-soal tadi 

Nan, itulah soal2 jang nanti akan dihidangkan oleh ,,Ki Bloko Suto”. 
KN EMELLELLLELELELLELEEMLLML—YMLM—L—— 
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dan Sistering Dan           
   Obat kuat "untuk Lelaki | MADE IN LONDON - 

Goles Kidneying ' 
Tablets 

Kalau tuan”? ingin senantiasa berbadan sehat dan 
kuat, supaja hidup selamanja enak dan santosa, dja 
nganlah tuan? melupakan obat kuat untuk lelaki 

| “GOLES KIDNEYI TABLETS” jang diperbuat 
istimewa buat menjehatkan dan menguatkan badan 
dan buah pinggang. 2 

Dengan selalu memakan obat kuat ini berpuluh? ribu 
lelaki telah mendapat kembali kesehatan dan kekua 

    

bi 
se
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aa 
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1 MARKAS BES: 
ADJUDAN - DJENDERAL 

PENGUMUMAN 

  

era wi 

BES AR ANGKATAN DARAT 

  

  

  

1. 

UH. sJ 
1. 

   

  

ai 

1. 

IV.   tan badan jg sudah lama hilang, selandjutnja, men- 
“ djadi senantiasa sehat dan kuat, — serta hidupnjapun 
turut mendjadi enak dan berbagia. 

1 Obat kuat untuk Wanita 

Wanita? jang memerlukan hidup jang senang dan berbagia, Il 
badan jang sehat dan kuat, dan wadjah- jang tjantik. dan: manis, 
djanganlah melupakan obat kuat untuk wanita »GOLES SISTE- 
RING TABLETS” jang sangat mandjur buat memulihkar? wani 
ta” tua dan muda jang badannja kurus lemah tidak berdaja agar # 

: 5 mendjadi sehat, kuat, dan tjantik. 0 : 
Obat kuat .,GOLES SISTERING TABLETS”, djika dibiasakan memakannja bukan hanja 

badan wanita? jang memakannja sadja jang selalu sehat dan kuat, bahkan anak'-njapun turut men 
djadi begitu djuga. 2 

     
Goles Rheumin g Tablets ig 

(OBAT ENTJOK) 

Penjakit entjok (rheumatiek) sangat mengganggu kesehatan 
badan, karena ia bisa merebak keseluruh badan serta menjebab 
kan kesakitan disendi" tulang dli., sehingga achirnja sukar berge- 

#3 rak. Kesehatan jang disebabkan oleh penjakit entjok sukar diperi 
kan dengan perkataan. Oleh itu,terasa sadja ada berpenjakit demi 
kian segeralah makan obat ,GOLES RHEUMING TABLETS” 
jang telah terkenal karena kemandjurannja jang adjaib. 

Goles Disinfectant Tablets| 
(OBAT KUDIS2) 5 

Gunanja membersihkan darah dan mendesak kuman2 bacte- 
ria ke-umbi-umbinja.  Penjakit”kulit seperti kudis buta, koreng2, 
puru, dan lain” bisa disembuhkan dengan memakan dua atau 
tiga botol ,,GOLES DISINFECTANT TABLETS? jang sangat 
mudjarab chasiatnja buat menghantjurkan segala kuman” jang 

  

    

   

  

          
cs Sistering Tablets ) 

VI. 

1, 

2 ta 

3. 

4 

5 

6. 

7 

8 

4. 
« NT 

ks 
3 
kan 

VII.   ada. Faedahnja memakan banjak obat ini ialah menambahkan ke- 
— bersihan darah dan mentjegah penjakit dari lantaran tsb. 

  

  

— IGoles Footering Tablets 
| (OBAT BIRI2 

Penjakit kaki bengkak, biri” dll. adalah disebabkan darah 
tiada tjukup atau selalu mendjedjak tempat jang basah. Jang di 
hinggapi penjakit int bukan sadja kakinja bengkak, tetapi lumpuh 
dan lemah. Berdjalan amat susah, bagai beribu-ribu kati beratnja. 
Kesusahan ini tidak dapat diperikan. Sekarang sudah “keluar »GO - 
LES FOOTERING TABLETS” obat teristimewa untuk penjakit 
tsb., ia memberi aktief pada urat” darah, supaja bengkaknja hilang. 
“Kemudjarabannja besar sekali. 

. 

  

  

Goles Purifyer 

. Tablets 
(Obat Membersih- 

kan Darah) 
Dalam badar manusia DA- 

RAH-lah jang terpenting se-- 
kali. Kalau darah ada mengan ' 
dung kotoran, “lambat  Jaun 
kotoran itu mendatangkan 
pelbagai penjakit jang sangat - 
mengganggu kesehatan “dan 
memutuskan keturunan.  Pe- 
njakit2 kulit seperti koreng2, 
Puru, kudis, bisul, gatal, dil. 
itu pun disebabkan oleh ko- 
toran dalam darah djuga. 

-»GOLES PURIFYER TA- 
BLETS” obat teristimewa un- 
tuk membersihkan darah ko- 
tor, membunuh kuman2, serta 

    

  

Agent: : 
— IFie .Min Yok Pong Gang Warung No.10 

Hwa An Tong " 95 29 

Pekodjan s9 KEKE 

Gang Pinggir ,, 1 

2 Obat Tionghoa 

Tai Semarang 
Eng Tay Ho 
Ngo Hok Tong 
Bisa dapat di seluruh Indonesia — Toko     

  
    

  

Djangan Putus Pengharapan. 

A. WAHID 

  

  
  

SKK KANE KK KAK KK KK KK KK KEK KKEKKARAA | 

: | 

  

hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
dalam Kesehatan dsb, THEATRE 

SOLO 

La an luan | 

| Pa Kera 2 nj Astroloog 
| D Tanggal 4 — 5 November 1953 | | Njang sudah sepuluh tahun ber- 
| Ka praktek di Indonesia, 
| ROBERT DONAT H| Hal bisa menerangkan soal Peng- 

| | 
| “ATHE WINSLOW BOYe | Keghatan dab. Consult Rp. 15.— 

o
r
 

— TIIMAHI, 

Pelamar2 jang memenuh 
dipanggil guna mengi kuti 

Udjian badan oleh D.K.A.D. 
Udjian pengetahuan sekolah/ umum. 

3. Pemeriksaan psychoteknik oleh L.Ps.A.D. 
Surat-menjurat tentang pengumuman ini tidak diada- 

No. 257/Adjen/Peng/53 
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT memberi- 
kan kesempatan kepada 
untuk “dididik mendjadi: 

a. Bintara 
b. Bawahan D. PI. A. D. 
ARAT-2 PENERIMAAN : 
Untuk Pendidikan Bintara D.PLA.D. 

M.P. bag. B. atau Sekolah Tek- 

D. PI. 

Beridjazah S. 
nik. 3 tahun. 
Laki2 Warga 
Umur antara 

.  Berkelakuan 
mong Pradja 

a. 

Negara Indonesia 

atau Polisi), 
e. Berbadan 

“£. Tinggi badan sekurang-kurangnja 1.55 m. 
g. Bersedia menandatangani Ikatan Dinas untuk 

sekurang - kurangnja S tahun 
pendidikan dan sanggup ditempatkan dimana 
sadja diwilajah Republik Indonesia sebagai ang- 
:gauta D.PLA.D. 

Untuk pendidikan Bawahan D.PLA.D, 
a. Beridjazah S.R. VI tahun. 
b.. dan seterusnja seperti termaktub pada pasal II 
“esub. 1 ajat.b s/d.g. 

Pendidikan “diadakan di PUSAT PENDIDIKAN DJA- 
WATAN PERALATAN ANGKATAN DARAT. di 
TJIMAHI dan lamanja pendidikan 18 bulan, terma- 
suk 3 bulan Latihan Dasar Tentara. t 
Selama "pendidikan peladjar diharuskan tinggal. dida- 
lam asrama dan diberi pangkat PELADJAR dengan 
menerima uang saku menurut 
No. 136/Ksad/ Kpts/ 51 

dan lulus 

tera Utara dan Sumatera Tengah. 
: Pa. Pl. Terr. II di PALEMBANG, 

Sumatera Selatan. 
Kep. Bagian Pendidikan D.D.PLA-D., Dj. Budi 
Utomo 4, DJAKARTA, untuk daerah Djakarta 
Raya dan Banten. 
Dir. Pusat Pendidikan Ba./Bwh. 

Djawa. Tengah. 
Pa. Pl. Terr. V di SURABAJA, untuk daerah Dja- 
wa Timur, 

. Pa. PI. Terr- VI di BANDJARMAS 
rah Kalimantan. 

« Pa. Pl: Terr. VII di MAKASAR, untuk daerah In- 
donesia Timur. 

selambat-lambatnja sampai pada tgl. 1 Desember 1953, 
dengan disertai lampiran2 jang mendapat pengesjahan 
dari jang berwadjib (gewaarmerkt) dari : 

Riwajat hidup. 
Salinan idjazah dan daftar angka udjian penghabi- 
san. 
Keterangan kesehatan, - keterangan 
dil.nja. 
3 pas-foto. 

an. 
BANDUNG, 28 Oktober 19533. 

Pd, Kepala Staf Angkatan Darat “ b 
u.b. 

Pd. Adjudan - Djenderal, 
SOEBI 
Major N.R. P. 13675 

pemuda-pemuda 

17 —25 tahun dan belum kawin. 
baik (surat keterangan dari Pa- 

sehat (surat keterangan dari Dokter). 

keputusan 
dengan perobahannja - radio- 

gram No. 265/SU/rdg/53, serta tunduk kepada per- 
aturan2 jang dikeluarkan untuk itu. 
Setelah selesai 
diangkat mendjadi BINTARA dan BAWAHAN D.PI. 
A.D. dan mengenai pengangkatannja disesuaikan de- 
ngan Instruksi K.S.A.D. No. 103/Ksad/Instr/52. 
TJARA “MELAMAR: 
Surat permohonan setjara tertulis harus disampaikan 
kepada: 

Pa. Pl. Terr. I di MEDAN, untuk daerah Suma- 

pendidikan, 

untuk daerah Djawa Barat: lainnja. 
“ Pa. Pl. Terr. IV di SEMARANG, 

Nat untuk diterima, akan 

Indonesia 

A.D. 

setelah selesai 

K.S.A.D. 

para peladjar 

untuk daerah 

D.PLA.D. di 

untuk daerah 

IN, untuk dae- 

kelakuan baik 

JONO 

Na
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Dengan ini 
longan tuan 

sudah sembuh' dengan puas diobati 

SURAT PUDJIAN 
saja menghaturkan banjak terima kasih atas perto- 

Tabib M.S. RAHAT. 
5 Seteran 109 .— Semarang, 
Jang telah mengobati penjakit saja WASIR (Aambeien), dan kini 

ZONDER OPERATIF. 
Dan saja berbangga hati jang mana tuan Tabib telah garan- 

tie bahwa penjakit wasir itu tidak akan dat 

dalam tempo 13 hari dan 

ang. (timbul) kembali. 

Hormat kami 
MUHAMMAD DJILANI 

Randusari 1/2 

  

  

DHA 

   

lg 
Besok pagi 

kuat, tidak tjapek, 
tidak masuk 

(mungkin sakit. 
Terdjual disemua -toko obat: | 
SEX KEKEKK KEK EK EKEKKKKK | 

dingin, 

3 Ta AS LS LA AL AL LL IL UK 

  

    WINSLOW BOY 
| | 

    

Plampitan 39 -——- Semarang. 
Typ Peri. »SEMARANG”, 

    
  

Pagi, djam 9 - 12. Sore djam 5-7 KH -A 

RMAWI SAT 
Pelesir 
atau hendak pergi dja- | 
uh, 
lelaki 
makan 2. tablet : 

MAHA TONIK— 

  

Senantiasa segar bus 

gar karena Puralin 

dalam Lifebuoy de- 

ngan parfum harum 
semerbak ! 

   

54 — Semarang. 

  

R3 
A TAMA 

kepegunungan 

malam mau tidur | 
atau perempuan, 

  alincu 
pasti sehat dan ' 

tidak takut ' 
angin, ta” 

  

AGEN?" DJO 
Petjinan 

Wangi 8     
Tjojudan 

won 142 
sen 177, 

“ Ketandan 4, 

ML AA 

3 
KEUNGGULAN 
# Lebih Sedap. 
# Lebih Halus 
# Lebih Mustadjab 

   
Aa 

AM ai 
Len 

Ny 
TAN Te 
AU NI 

TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 
Semarang. 

KJA: 
78, Tugu Kidul 7, 

Lempujangan 
0, Kintelan 94, 

Tugu Ku Ion 54. 
AGEN? SURAKARTA: 

141, Ngapeman 15 
Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan 4, Pasar Kli- 

, Widuran 67, Me- 
Gading Kidul 170. 

AGEN? MAGELANG: ' 
$ Djl Tidar 2, Petjinan 96, 13. 
TE ALL AA LL LA 

  

  

  

YOWLL BE SAFE THE 
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Mulai hari ini ongkos service 
F , . y sebagai berikut: 

BATA : )» . 

Untuk SERVICE (doorsmeer) Rp. Ya 
buat TRUCK atau MOBIL PERSON 

TJ UTJ I dengan druk Rp. 2 

Dibawah pengawasan achli jang berpengalaman 

Autohandel ,, OUICK” Autohandel ., YUH 
Bodjong 84 — 88 . Telp. 233 — 234 

SEMARANG: 

Ini dia, : 
?. muntjul lagi! 

Dapat dibeli dalam 
doos dari 5 batang 
dan dalam peti? 
dari 25 batang. 

UNTUK AHLI-MEROKO 

2-TM/s -30l 
2 

Ke el | TE AK 
' Ini Malam d. m. b. 

REX 130-009 0. (17 th.) a. Beberapa Tukang KISE 
Laurence nh pe b. Tukang Potong KERTAS 

#GA PERTJETAKAN MENARA" 
3 KD US 

Besok Malam Premiere Besar! Hn Ed 
METROPOLE maan ea ——— 445-6.45-8,45 (17th. . - No ana | City Concern Cinemas | 

INI MALAM : 
his name on # d. m. b. 
aknife-and af $ fotk. Y7 tahun) 
womanwith j/ | 5 

HA 
S5 

BERBARENG 

INDRA me 
4.45 — 6.45 - 8.h5 N D NTP a 

— 1 Biackprarp 
Badjak Laut KTP DT Kane 
Sidienggot Na Po "0x87 TECENICOLOR 

ROBERT NEWTON 
5 LINDA DARNELL - WILLIAM BENDIX Heibat ! .4 KEITH ANDES “ALAN MOWBRAY 
Serem | « EDMUND GRAINGER rronvenix 

Pe : £ 

Gempar i 

Be Kata Ra aan BI Bima 3 $ Na 

bana INI MALAM PENGABISAN Ini Malam DMB Ju. 13 th| la memang elok benar, lelaki kor- : 1 | 2. : 
bankan djiwa dan harta untuk men- (Untuk, Segala Umur) NYA OP 

Pi Y. ni ! ni T - ag Tua S 4 4 

ana aa Sau Pertarungan GR AN D 2 Film Indonesia baru. 

Ka an. kalinja Ladd ber WALT. DISNEY'S Nae | Pane Pata as 5 hinga ni p TANDJONG main dengan Mayo! : Ba PET ER PAN TRADING C2 $ 
“Ini: malam. pengabisan: 6 an 15 : 

ORLON'5.—7.-9.— (13th)| Technicolor : : 
TREASURE of the Djangan liwatkan Ag 1 

GOLDEN CONDOR (Color) ini kutika: 8. 3 

METROPOLE 5.—7.-9.- M3 th.) | Besok. Malam Premiere (u. 13 th) 1 
Willam Holden — Joan Caulfield WILLIAM POWELI, 5 JULIA 

2 ADAMS—HENRY HULI— 
“D PAR WIFE ROSEMAKY de CAMP 

INI MALAM PREMIERE sIRKASURE OF 
DJASALAN 6.45-8.45 (seg.um.| ISP CANYON2 

Fila Rusia” bahasa Kao Yu: 3 LOS MAA LONP 

“MASA KANAK2 BAHAGIA" Hanan Da tale of high aka rata! 

Penting untuk Kanak2, guru?2, ba- tag 
pak dan ibu2 jang mengandung pen- INI MALAM (Segala umur) 
didikan jang berharga. ROAY 5,00 7.00 9.60 
AS Ge Dn pa NGO MEI Fki CHHAN 

SIEH ke 6 Gta Bh 
Roy Rogers 2 Film Tiongkok penuh silat. 

2 RE, JUG, UNTiLT FIND OUT W 
SHOOTING AT US FROM. THE ASSAY OFFICE 

(TS PROBABLY, 
ROCK VANE, TH: 
DOUBLE-CROSSER 
PON'T LET HIM 

      
pat menangkap 

LBT 51 IR- 45-8,        saja, 

"—& Si. pembohong Rock Wane, barangkali. Djangan sampai dia da- 

—— Engkau akan selamat disitu, Jug, sampai saja mengetahut siapa 
jang menembak kita dari kantor tempat memeriksa bahan2 losam itu. 

      
  

"GOT TO BE CAREFUL! AA / 
: HELP, THIS MIGHT BE A TRAP! 

   
— Tolong. 
— Saja harus berhati2. Mung 

kin itu suatu djebakan, " 

  

2 Ska nn EN aneh De pk 
sobat ip Aa 

OVER HERE —-TIM HIT! 
ROCK VANE DID IT! NE 

Me el 3 | Wen our Tue BACK 
PAN 5 

  

bak. Rock Vane jang berbuat demi- 
Kian. Dia' telah pergi keluar djalan 
belakang. 

PUSTY KING! 

  
IM. Saja tertem- 

Dusty King! 
en bawah Meadibbenanea enek  


