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madutaha in 0. maka k 
nggarakan : | dengan ini 

an eneng ya inna 
anna - 

Naa nak dapat di tindjau 
merika ' untuk terus menerus 
an igan ini ,,meruntjingkan 

a a meninggalkan | guna menji akan kon Surina Lg poodfonanengyaya djandjian masjarakat pertahanan Kropa 9 290.06 merupakan satu bentjana ropa € 1”. Pemerintah Sov sebetulnja harus ditjegah. djang | duta2 Amerika Serik 
ng seribu orang itu masih | Wana din »@jika betul2 

  

   

  

orang lagi jang hendak 
ang. 
Dikatakannja, bahwa Suriname sej 

karang sangat membutuhkan jam- 
bahnja penduduk, terutama petani2 | 
ketjil dan dimasa depan Suriname! 
akan terpaksa mengeluarkan uang 
berdjuta-djuta gulden . untuk immi- 
grasi: Menurut ,,het Parool” ig akan 
berangkat bukan tani2 miskin sadja, 
melainkan djuga pegawai2 je beker 
dja pada pemerintahan d.LI. 

Di Suriname telah lama dibentuk 
satu ,,Jajasan Tanah Air" Para ang 
gotanja telah mendjual semua harta 
bendanja dan radjin menjimpan | 

uang untuk pembajar sewa kapal pu 
lang. Pemerintah Indonesia telah 

      

SIDANG PLENO terbuka par 
lemen pada hari Djum'at pagi 
dengan suara bulat telah menje- 
tudjui untuk membitjarakan usul 
inter si Tjikwan cs. tentang 
tindakan2 pemerintah dalam lapa 
ngan perekonomian a.l. tentang 

Sidang ini dipimpin oleh wakil 
ketua 1 mr. Tambunan dan diha 

  

pemerintah tampak hadir menteri berdjandji akan memberikan sebi-| PX LA PES sa 
dang tanah di Sumatera jg luasnja perekonomian mr. Iskak “joko hadisurjo dan menteri kehakiman 

mr. Djody Gondokusumo. 
Usul interpelasi tsb adalah menge 

nai pemundjukan importir2  ,Suez” 
dan ,(Gunung Perahu” untuk meng 
import bahan? cambrics. 

Dalam  pertimbangannja di kata- 
(Antara). kan bahwa tindakan? itu diantara- 

i f : Ng |nja menimbulkan kegelisahan dan 

Tjukup Kerdja 
Lima Hari Sadja? 
PERDANA MENTERI Sailan 

jang baru Sir John  Kotelawala na tan 

2.500 ha. untuk dibagi?kan dianta- 
ra 500 keluarga. Pihak Komisariat 
Agung di Den Haag tidak bersedia 
memberikan keterangan tentang” hal i 
ini, dan begitu pula Kementerian 
Daerah Seberang Belanda. 

  

  

nasional dan menimbulkan 
adanja daja-upaja untuk  memberi- 
kan kesempatan - dan menguntung 
kan bagi suatu golongan dan :meru- 
gikan jg lain. 
Pemerintah diminta agar membe- 

rikan djawaban dan keterangan da 
lam sidang pleno terbuka Dewan 
Perwakilan Rakjat atas pertanjaan: 
Apakah tindakan? itu benar, Ng 

€ atas dasar dan pertimbangan? 
sela kah pemerintah melakukan 

a2 itu? 
keterangannja jg singkat 

perekon 

instruksi kepada kemen 
terian keuangan untuk menjam 
paikan fa 

    

   

  

   
   

  

tinda- 

| menjetudjui adanja “ usul 
itu: (Antara). 

Pasukan? USA-Inggeris 
Bertindak Di Trieste 

Untuk Pertama Kali Selama 8 Tahun- 
Pendudukan Guna Memadamkan 

ant Kerusahang . 
PASUKAN2 SEKUTU untuk pertama kali selama sudah 8 

uduki zone-A daerah bebas Trieste pada hari Kemis tahun menduduk 5S. II 
telah bertindak guna memadamkan kerusuhan2 dalam mana per kelahian2 seru antara para demonstran dan polisi telah meminta . 

  

    
      

korban 2 orang tewas dipihak kaum demonstran. 6 Truck penuh 
dengan serdadu? infanteri A.S. disusul oleh satu kompi infanteri 
Inggris telah dikirim ke pusat kerusuhan ja'ni medan Piazza Unita 
dimana terfetak g “balai kota. 

Truck2 jang mengangkut ser- 
“ 

Tuduhan. 
Dnovnik” 

'Djuru bitjara kementerian luar ne 
: balabantuan militer ST Italia sementara itu membantah 

Ta pr tuduhan harian Triest jg pro-Tito 
njata bahwa polisi sudah berhasil “PTimorski Dnovnik . bahwa demon 
menguasai keadaan dan Sp 'me strasi2 di Triest diatur oleh peme- 

ngadakan pendjagaan kuat dimu rintah Italia. Djuru bitjara mene- 
ka geredja San Giovanni didalam £askan bahwa ,.bukan politik kami 
gedung mana 2 orang demon- untuk menghasut dan menggerak-: 
stran, diantaranja seorang maha- kan sentimen rakjat”. 
siswa, telah: tewas. Pada malam saan penjokong2 marsekal Tito un- 
Djum'at kerusuhan2 ketjil masih tuk- menuduh orang2 lain melaku- 
terdjadi dalam kota Trigst. kan pekerdjaan2 jg mereka djalan- 

Tan kan sendiri, demikian djuru bitjara. 

Clash Di 
Tachilel 

: »Primorski 

dadu2 Sekutu itu didjalan2  di- 
sambut dengan -teriaka 

  

  

eriakan anti-Se- 

      

# 

P.M. merangkap menteri luar 
.negeri Italia, Giuseppe Pella, pa 
ida hari Kemis mengeluarkan di 
“Roma suatu seruan kepada orang 

   

  

    
    

  

     

   
   

  

   

    

    

   

    

  

Akan Terdjadi Antara ik iest supaj 
| an Li Mi Dan tetap tenang dalam setiap keada 

Pasukan L F Dan tan. belia memberikari seruan ini 
P aa : 1 bertalian dengan insiden2 dikota 

DUTA-BESAR A. ntuk tsb. pada hari Kemis. 
Muang Thai, djen Villiam 

Donovan, pada hari t ber Pembesar2 sekutu di Triest pada 
maksud untuk t 
rai di Muang Thai se) 
untuk hadliri pada wa 
rcungsian pasukar 
Mi dimulai, K 

hari Kemis mengumumkan bahwa 
djumlah korban perkelaian antara 

polisi dan kaum demonstran di ko- 
ta tadi pada hari Kemis 
orang tewas dan 15 orang luka2, di 
antaranja seorang luka2 parah. Di 
umumkan djuga bahwa 33 orang te 
lah ditahan. Pengumuman tadi jg ti- 

dak menjebut2 pemasukan polisi ke 
“dalam gedung geredja San Giovan- 

ni hanja mengemukakan bahwa po 
lisi telah dilempari batu dari orang2 
jg ada dalam geredja tsb. Achirnja 
komunike tadi mengatakan 
gubernur militer merangkap koman 
dan pasukan2 Inggris-A.S. di Tr 
djenderal major Sir John Winterton 
jakin bahwa 

njai perasaan tanggung djawab akan 
tinggal tetap tenang. 
Dewan Kota-pradja Triest semen- 

kok bahwa pasukan 
tu fjepat bergerak k 
chilek sehingga mun 
Lan2 itu akan samp 
tadi sebelum pada | 
jad. seperfi direntiansk 

Djika pasukan2 Li Mit sai 
sebelum waktu jg telah ditetapkan 
maka mungkin akan  terdjac i benz 
trokan dengan pasukan2 Burma jg 

ada didaerah tsb karena daerah itu 
sebelum tanggal tsb masih merupa- 

kan" zone jg belum dinetralisasi. 
Mengingat hal ini maka  pasukan2 
Burma didaerah Tachilek telah me- 

minta kepada polisi perbatasan 
Muang Thai supaja mengadakan per 

mintaan kepada pihak Kuomintang 
untuk memperlambat gerakan mere 

ka itu dan memperhatikan program 

jg telah ditentukan. Demikian kala 

ngan tsb. Berita ini menimbulkan ke 
heranan dikalangan politik di Bang 

kok karena diduga bahwa pasukan2 
Li Mi akan segan untuk  menudju 
ke tempat dimana mereka akan di 
Tutjuti. (Antara). 

dan meminta supaja diselidiki siapa 

  

kaian sendjata dan penghukuman 

orang2 jg bertanggung djawab itu, 
Diminta djuga supaja pihak militer 
mengoper dari polisi pendjagaan ke 

itertiban umum. (Antara). 

    

   

   

Giri oleh 111 anggota. Dari fihak | 
i man adalah suatu sjarat paling be- 

rasa tidak puas teristimewa di kala- | 

5 FT u Perundingan 
Membitjarakan Masalah2 

Guna 
Dunia 

Mengum pulkap: Negara2.Be- 3 
  

2 5 

puskan Rentjana Tentara | ru Kita Berundiog?” 
gatkan fihak Barat pada hari 

  
memperluas 

bahaja 
   tjah 1 apaan $ Na ha anj 

la jang baru”. Sovjet Uni menambah ,,tidaklah ber- 
perensi tentang Dj diika per- 

  

diratifikasi da N 
jet Uni sampaikan nota2 pan 

at, Inggeris dan Perantjis di- 
ada keinginan untuk memetjahkan 

Tjikwan Menanja- 
kan Soal Cambrices! 

hsung timbul sebagai akibat dari pada 

  
$ 

  
1 / | Setelah menjatakan 

orang Italia di kota Triest supaja nja atas kemadjuan jg telah ditjapai 

Djumlah korban rat, Gruenther mengatakan 

ialah 2, 

iest, tjis akan mengadakan 

tara ita pada malam  Djum'at me- | 
ngeluarkan protes atas pelanggaran | 

kesutjian geredja San Giovanni da- | 
lam demonstrasi2 pada hari Kemis Pipesidan Soekarao 

jg bertanggung djawab atas pema- | 

| 
| 

| 

Onperensi Lima Besar harus dise- 
Ini semua masal 

dapat diselidiki”, 
ah2 jang menjebabkan 

Nota tsb. njatakan ,,soal Djervian 
tidak dapat ditindjau terpisah duri 
soal2 lain jang penting “jang lang- 

perluasan pangkalan2 militer Amer- 
ka Serikat jang terus menerus di 
wilajahnja negeri2 Eropa tertentu". 

Dalam pada itu sumber2 diplo- 
matik Barat di London hari Kemis 
menjatakan “pendapat mereka, bah: 
wa Tuntutan Sovjet supaja ' negara? 
Barat melepaskan rentjana pemben- 
tukan tentara Eropa sebagdi sjarat 
untuk ikut sertanja Sovjet dalam 
Konperensi 4-Besar mengenai Djer- 

rat jang pernah diadjukan oleh pi- 
hak Sovjet. Menurut pendapat sum- 
ber2 diplomatik tadi, tuntuan Soviet 
tersebut sama sekali tidak mungkin 
diterima oleh Inggris, Amerika dan 
Perantijis, “jang mengangap rentjana 
tentara Eropa “sebagai pangkal po- 
litik mereka terhadap Eropa. 
. Oleh karena itu, nota Sovjet 
jang paling achir ini mungkin se- 
kali akan berarti berachirnja per 
tukaran nota2 diplomatik seka- 

ngan para pengusaha dan pedagang rang ini antara Moskow dan ibu- 
kesan ibu kota negara2 Barat mengenai 

masalah Djerman. Sebagai akibat 
perkembangan ini, harapan? akan 
diadakannja pembitjaraan2 anta- 
ra negara2 besar dalam waktu 
singkat mengenai masalah2 dunia 
baik pada tingkat menteri luar 
negeri maupun tingkat kepala ne: 
gara menurut pendapat kalangan 
diplomatik tersebut sekarang te- 

maka | Jah lenjap sama sekali. Di Wash- 
apa- ington pembesar2 Amerika dalam 

komentar mereka mengatakan, 
bahwa Sovjet Uni- telah menga- 
djukan ,,sjarat2 jang tak mung- 

: lam mr. “Iskak “kin “diterima” untuk mengadakan 
ohadisurjo  menjatakan dapat WTuce dalam perang dingin seka- 

interpelasi ' rang dan mereka memberi ramal- 
an suram, bahwa ketegangan2 
antara Timur dan Barat dewasa 
ini tidak akan berlangsung, tapi 
mungkin akan bertambah pula. 

Usul baru Barat. 
Sementara itu Barat telah me- 

njusun surat untuk disampaikan 

Semeonov, jang menjatakan kei- 
nginannja, untuk membuka pem- 
batasan antara - zone Djerman 
Barat dan Timur setjara Unilate- 
ral dalam 24 djam berikutnja, 
demikian dikabarkan dari Bonn 
pada hari Kemis.  Diwartakan 
seterusnja oleh sumber2 sekutu 
Barat di Bonn itu, bahwa perse- 

tudjuan Perantjis terhadap adjaksi at manusia memperluas - sumber2 
an itu dibuktikan dengan mem- 
perkenankan orang2  Djerman 
Timur masuk ke Djerman Barat 
tanpa kertas2 surat pas 
barat jang diperlukan. (Antara— 
US). 

Gruenther: 
Sekutu Butuh Tjadangan2 

Besar Di Eropah 

DJENDRAL Alfred M. Gruen 
, : ther, panglima tertinggi pasukan2 

Pena ATO, pada hari Kemis menga 
takan bahwa ia tak tahu menahu 
bahwa ada saran supaja pasukan2 
A.S. ditarik mundur dari Eropa. 
Cruenther memberikan “pernjata- 

Seruan Pella. an ini di Brussel ketika ia hendak 
mengachiri kundjungannja ke Bel 
gia. 1 

penghargaan 

oleh Belgia dibanding dengan ketika 
ia mengundjungi negara tsb dalam 

tahun 1951 dalam memberi sumba- 
ngan kepada pertahanan Eropa Ba- 

bahwa 
menurut pendapatnja Sovjet Uni de 

wasa ini tidak dapat mentjapai ke- 
menangan jg tjepat dengan tidax 
menggunakan tjadangan2nja. 

Sementara itu, demikian  Gruen- 

ther, pihak sekutu djuga dapat me- 
ngerahkan  tenaga-tjadangannja. Me 

ngingat ini maka pihak" sekutu me: 
nitik-beratkan  usahanja pada pem- 
bentukan tjadangan2 jg besar, usa- 

ha mana mengakibatkan bahwa ne- 
gara2 jg bersangkutan mendapat be 
ban ekonomi jg berat. Demikian 
Gruenther. (Antara). 

bahwa . 

— Para Guru dan Mahaguru Pran- 
pemogokan 

pemberitahuan selama 72 djam. mu- 
penduduk jg mempu- jp hari Senen jad. Mereka menun- 

tut kenaikan gadji. 

£ Kemis 
terpisah dari  usaha2 | 

tentera | 

Lybia, telah dapat dipatah 
pilot Lt. Commander James 
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P Satu Djam 

        
        

         

      
   

                  

    

    

Rekor jet “dipatahkan. Pesawat terbang jet kepunjaan Angkatan Laut 

| Amerika, Donglas FA4-D' Skgray "sedang membelok diatas: Lautan Pasir 

Salron di Califorrua. Selatani dalam salah suatu penerbangan untuk dja- 
rak tertentu, waktu mana rekor tjerat 737.3 mil sedjam, jg seminggu jl. 

dirjapai oleh - sebiiah “pesawat pantiar-gas Inggris diatas padang pasir 
Skyray ini, jang dikemudikan oleh tesi 

erdin, telah mentjapai ketjepatan 742. 

sedjam dan mentjatat rekor - jang belum 'resini. 

  

7427 Mil Tak Adanja Saling Mengar-     

   
EKODJAN B2 Telf 1125 
INN      

  

  

e j 8 
ti Antara Asia— Barat 

Pokok Sebabnja Jalah Kolonialisme : , Asia 
Akan Memainkan Peranannja Jang 

Siah" — Kata sarrington 
DALAM KONPERENSI Internasional If tentang masalah2 

Asia, James: Barrington, Duta Besar Birma untuk A.S. 
kap waki'i Birma dalam PBB, Kemis malam menvaiakan bahwa 
kolonialisme adalah sebab pokok bagi tidak adanja saling menger 
fi antara Asia dau Barat. Ia beranggapan, benar bahwa suatu 
bentuk kolonialisme kini telah mati atau sedane mati di Asia, 
tapi ia masih ,meradjalela' disebagian besar Afrika. ,,Kami jang 
telah mengetahui kedjahatan2 dari berbagai bentuk2 kolonialisme 
akan tidak berperi kemanusiaan djika rasa simpati kami tidak te- 
rus meluas ke djutaan rakjat jang tjelaka jang tersebar diseluruh 
dunia itu jang hingga kini masih tetap hidup dibawah penindasan 
imperialisme Barat,” kata Barrington. 

Selandjutnja ia mentjela - keputu- 

san Madjelis Umum PBB pada hari 
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'Teka-Te 
Dalaw . 

lan untuk membangun p 
kemenangan dilapang mil 
nan mengulangi beberap: 
bahwa sesuatu perang 

       

  

damatan jang abadi.   
. jurkan lapang? penghidupan 

fihak 

Kemenangan itu sendiri, : ilson 

tegaskan, mengandung me 
rosotan bagi si pemenang. Ahli se- 
djarah Inggris Arnold Josesh Toyn- 
bee telah menghitung 21- : 
rahgan jg berachir “dengan Kekaki" 
han pada kedua “belah fihak, kata 
Wilson jg selandjutnja memperingat 
kan bahwa dizaman sekarang, suatu 

perang dunia baru akan .menghan- 

berdju 

   
    

ta ummat manusia. i 

bahwa — Ia mempunjai harapan, 

kepada Komisaris Tinggi Sovjet Amerika dalam kedudukannja seka- 
Uni di Djerman Timur Vladimir : : 

:deka akan menghindari nasib 'bang- 
rang sebagai pemimpin dunia' mer- 

sa2 besar dalam sedjarah. 

Harapan ini Wilson dasarkan ke- 
pada tiga faktor: 1) penghargaan 

Menurut Wilson lalah Bagaimana Mene- 
mukan Djalan Utk Perdamaian Kekal 
. fi j ya 

Sesudah Mendapat Kemenangan Militer 
MENTERI PERTAHANAN A.S. Charles Wilson pada Rebo 

malam menjatakan bhw. ja tidak berada difihak mereka jang ber 
putus asa jang mengira bahwa perang dunia ketiga tidak bisa di 
hindarkan. Wilson berbitjara dimuka akademi Ilmu pengetahuan 
politik di New' York. Suatu teka-teki jang terbesar dalam abad 
ke-26 ini, demikian Wilson, ialah brgaimana tjara menemukan dja 

| amajan jang kekal, sesudah mentiapai 
. Dalam pedatonja menteri 

pa fatsal jang ” menegaskan 
ania ketiga dimana A.S. muntiul sebagai 

pemenang atas Sovjet Uni, tidak akan melahirkan dasar2 bagi per 

I 
4 

! 

atas hak2 manusia, suatu unsur aza- 
si dalam sikap Amerika terhadap 
dunia: 2) kemadjuan dilapang ilmu 
pengetahuan, jg mengizinkan um- 

bahan - makanannja serta tingkat 

penghidupan dengan tiada perlu me 
langgar wilajah negara2 tetangga- 
nja: 3) Kerdja sama 
serta usaha2 Amerika untuk 'mem- 
perbaiki perekonomian dan produk- 
itivitet negara2 jg mendjadi lemah 
akibat perang. 

“Wilson mengulangi bahwa ja me- 
nganggap keadaan belum memutus: 
kan harapan. ,,Suatu masalah pokok 
bagi abad ke-20 “ialah bagaimana 
mentjapai perdamaian jg abadi sesu 
dah memenangkan perang”, demiki- 
an katanja. 
Olehnja ditegaskan ' bahwa tudju- 

lakukan segala sesuatunja 

menghindari perang dan mewudjud- 
kan perdamaian. (AFP-Pia). 

  

38 Djuta Pelarian 
Di Seluruh Dunia 

MENURUT perkiraan kini ada 
38 djuta orang pelarian diseluruh 
Cunia, demikian pernjataan James 
Norris, ketua Konperensi Tetap 
Organisasi2 urusan kaum pelari- 
?n, dalam konperensi pers di New   York pada hari Kemis. 

Di Eropa Djerman ' Barat sadja 
mempunjai. 9.600.000 orang pelari- 

an dari Timur. Paling sedikit 1.300. 
000 orang pelarian dari pelbagai 
bangsa kini tersebar. di Djerman, 
Austria, Italia,” Triest, dan Peran- 

tjis. Di - Timur. Tengah  djumlah 
"kaum pelarian mendekati 850.000 

'orang. Dan di Asia lebih dari 100. 
000 orang pelarian ada di Hong- 
kong, sedangkan di Shanghai ada ti 
dak kurang dari 15.000 orang pela: 
rian- bangsa Eropa. 

Demikian James Norris. (Antara). 

| 

internasional . 
'smeskipun program2 militer, eko reka menundjukkan kehendak js! 

an jg djelas bagi Amerika ialah me- Technical Cooperation 

untuk tion, karena ditjampur 

te | 

ki Terbesar 
I 

bad 20 Ini ' 
“kan. Perdjoangan akan berdjalan te 

pertaha- 
kejakinannja 

Pergiat Kembali 
Program Pasul—4 
Seruan Partai Demo- 

— krat Amerika 
S ORANG Demokrat anggauta 

Panitia Senat Amerika urusan hu 
bungan2 tuar neger!, hari Kemis 
mengirimkan sebuah surat kepa- 
da Haroid en, direktur For- 

iga Operations Administration, 
Haag menjatakan protes mereka 
bahwa Program Bantuan Fasa! 4 
pemerintah A.S. kini sedang di- 
abaikan. Demikian didapat berita 
hari Kemis. Surat ita mengatakan 
»kami sesaikan tentang adanja ' 
laporan2 jang mengatakan bahwa 
program fasal 4 kini dihent'kan 
dengan memakai kedok rentjana . 
bantuan militer jang didjalankan 
oleh pemerintahan sekarang.” | 

Dinjatakan lebih djauh oleh 
surat itu bahwa ,,sukses dari Fa- 
sal 4 itu telah mendorong Sovjet 
Uni untuk memulai dengan ban 
tuan mereka sendiri. Karenanja ! 
kamr-sesalkan bahwa Program 
bantuan ini dewasa ini  diabai- 
kan.” i 

Selandjutnja surat itu mentjela ' 

nomi dan fasal 4 telah dipersatu 
kan dalam sebuah dinas jg umum ' 
nja terkenal sebagai ,.U.S. Ope- 
ration Mission”, dengan , suatu | 
bagian dinas2 teknik didalamnja, 
tapi tidak disebut-sebut tentang 
CO-operation”. 9 f 

Tuan tentu ingar bahwa Kong: | 
gres telah menganggap penting utk. | 
merobah sebagian dari program ban 
tuan teknis di Indonesia dan Birma | 
dari Mutual ' Security Agency ke 

Administra- 
adukkannja 

kerdja-sama teknis dengan kewadji- | 
ban2 militer telah mengakibatkan | 
djatuhnja suatu pemerintahan di In 
donesia. , 

»Sebaliknja, Program fasal 4 te- 
Jah. ternjata: merupakan. sasaran jg 
tidak mungkin dikalahkan oleh pro- 
paganda Sovjet karena sifatnja jg 
timbal-balik. Program itu telah da- 

pat hidup terus melalui ' perobahan 
pemerintahan2, — sampaipun reyolu- 
si2 dinegara? jg ikut serta”, demiki 
an kata surat itu. (Antara). 

KSAP Tegas 
Dipertahankan 

Berhubung dengan pelbagai 
tafsiran jang diberikan kepada 
Peraturan Pemerintah mengenai 
susunan dan pimpinan kementeri 
an Pertahanan, hari Kemis siang ' 
PI Aneta telah mengadjukan per- 
tanjaan dalam hubungan ini ke- 
pada wakil Perdana Menteri Mr. 
Wongsonegoro. Atas pertanjaan 
mr. Wongsonegoro - menjatakan, 
bahwa baik djabatan Kepala Staf 
Angkatan Perang maupun Gabu- 
ngan Kepala Staf tidak dihapus- 
kan dengan adanja Peraturan Pe 
merintah itu. 

1 

Ikan nasib mereka sendiri 

' mendapatkan badan2 politik demo- bin Menjelesaikan 
kratis jg bebas. ..Mengenai gerakan & KE SO NI ! 1 Pe 3 SG , ak a3 
pembebasan  Marokko :ini: ke oal Minjak Iran 

“Ian Madjelis Umum. untuk mengam 

vakan banjak bedanja”, katanja. Per 

Rebo jg membatalkan sebuah usul 
resolusi jg menghendaki “diakuinia 
hak rakjat Marokko untuk menentu 

4 Iu i dan utk. 

Kerd jasama 

Inggr.- USA 

    

A.S. DAN INGGRIS telah me 
nentukan politik bersama dan 
mengadakan kerdjasama kearah 
terwudjudaja kembali perhubu- 
ngan diplomatik jg normal antara 

tis dengan Iran serta penje 
n soal sengketa minjak, de 

ikian kalangan2 jang berkuasa 

bil resolusi jg bagaimanapun tidak 

djoangan. untuk kemerdekaan, utk, 

keadilan sama sekali tidak ditentu- 
kan oleh diterimanja “atau tidak di 
terimanja sesuatu resolusi oleh” Ma- 

djelis Umum. 

    

  

NN : di London menerangkan pada » Mengenai diri kami di Asia, “Pa kari Rebo. Utusan istimewa Ame jg selama ini kami usahakan ialah rika Herbert Hoover Jr jakni 
untuk membangkitkan  kesedaran 
dunia guna melawan politik ig su- 
dah usang, sangat tidak adil dan sa 
ma sekali tidak dapat dipertahan- 

penasehat soal2 minjak dari men 
teri Tuar negeri John Foster Dul- 
les telah mengadakan serangkaian 
perundingan2 dengan pembesar2 
kementerian Juar negeri di Lon- 
don dan akan menemui menteri 
luar negeri Anthony Eden esok 
harinja. 

| Rebo 'siang ia bertemu dengan 
wakil pembantu menteri Sir Per- 
reon Dixon digedung kementeri- 
an luar negeri. Sesudah bertemu 
dengan Eden, Johnston akan pu 
lang ke Washington untuk berun 
ding dengan Dulles pada achir 
pekan ini. 

Dalam pada itu sumber2 resmi 
zgris hari Rebo menjambut de 

Ia 
Hes 

rus dam rakjat  Marokko boleh di 
paksa untuk menerima tindakan? 

pengekangan jg lebih tjelaka.” 

Asia akan memainkan pe- 
ranannja jang sjah. 

Selandjutnja Barrington 
kan ,Rakjat Asia “ pertama-tama 
menghendaki politik. membeda-beda 
kan warna kulit dihapuskan. Rakjat 
Asia menghendaki berdiri sedjadjar 

dengan “negara2 ' Barat. Dan kini 
Asia berkeputusan “untuk memain- hr 
kan peranannjh jg sjah dalam du- 
nia. 

merpgata 

   

ngan gembira pernjataan Du 

dan merang | 

  

  

  

  
Meriam atoom pertama Amerika jg. 
ditempatkan di Djerman. - Beberapa 
wartawan telah diundang untuk me- 

njaksikan pemasangan meriam ter- 
sebut, di Frankfurt. - Pada gambar: 
para wartawan sedang .menjelidiki 

bentuk merium atoom tadi. 

  

Angk. Laut Djerman 
Akan Dibangun? 
PEMBESAR? A.S.. dan. Djer 

man Barat dalan suatu pertemu 
an rahasia di sebuah kapal peru 
sak Djerman, jang tua, telah ber 
sepakat untuk membentuk kem 
ai angkatan laut Djerman. De- 

dan menurut siaran ,,Deutsch- 
land Sender” di Berlin jane ada 
lalam pengawasan pihak Sovjet, 
pada malam Djunyat. Siaran tadi 
menerangkan selandjutnja bahwa 
pertemuan tsb. telah berlangsu 
"ada tgl. 28 Oktober jl. dan a.l. 
dihadfiri oleh seorang Jaksamana 

    

     bahwa perundingan menjelesai- 
kan soal minjak akan terbantu 
bila lebih dahulu dibuka kembali 
perhubungan persahabatan antara 
Iran dengan Inggris. 

aan Dulles itu telah me 

Barrington lalu mengambil tion- 
toh tentang keputusan PBB untuk 
menghalang-halangi India dapat 
ikut serta “dalam Konperensi. Politik 
mengendi masalah Korea. Bertalian 
dengan ini ia mengatakan “dalam 
usaha untuk “menjusun saling me- 
ngerti jg lebih baik "antara Asia dan 

Barat," saja beranggapan takwa ke “Seribanja di London, Hoover 
putusan ifu adalah, sangat tidak di' menjatakan kepada pers, bahwa harapkan. Keputusan itu terlalu bd- ia membawa usul? baru dari 
njak membela kepentingan imperia- heran. kearah penjelesaian sencke 
lisme di Timur dimana necara2 Ba ta minjak. (UP) 2 
rat tidak dapat bertemu dan menen 5 2 
tukan hari depan dari suatu bagian 
dari Asia dengan sama sekali ridak 
memperdulikan — bagaimana “fikiran 

rakjat ' Asia tentang masalah itu 

Selandjutnja ia mendesak Ba- 
rat supaja menerima dan menger 
ti tentang ,,kehendak jang kuat 
dan umum” di Asia untuk meng 
hindari mendjadi terlibat dalam 

| 

  

  

  

   Perni: 

in dugaan? bahwa antara 
in Inggris terdapat per 
aham dalam soal mi- 

njak Iran jang hangat itu. : 

      

   

La 
1e- 

diruangan rapat Ke- 
Luar. Negeri, hari 

telah diadakan pertemuan 

pemerintah dengan wakil2 fr: 
merin lalam Parlemen u 

empat 
     

      

ih da 

hadapi soal interpelasi Sub 
trosatomo dan mosi Tjikwan, jang se 
gera akan dibitjarakan didalam Par 
lemen. 

  

  

Mora aa 

A.S., penasehat pemerintah Djer 
man Barat urusan pertahanan dr. 
Yheodore Blank, bekas djenderal 
Heusing '” dan bekas laksamana 
eye. (Antara) 

USA Akan Ledak- 
"kan: Bom-H Lagi 
A.S. AKAN mengadakan per 

tjobaan2 atom lagi di Pasifik da 
lum musim semi jad. dan mung 
kin akan meledakkan sebuah bom 
zat air, demikian menurut ketera 
ugan kalangan jang dapat menge 
fahui di Washington pada hari 
Kemis, 

Dikatakan selandjutnja - bahwa 
berijobaan2 Hiu akal diselengga 
rakan oleh kesatrtan ,,Atomic 
Yask Force” ke-7 dan mungkin 
li Bikini. (Antara) :1 

  perang dingin. 
»Dengan tidak  diperdulikan 

mau atau tidak mau, diseret da 
lam 2 perang dunia, semata-mata 
karena persekutuan mereka dgn 
Barat, dengan tidak memperke- 
nankan rakjat2-nja  mempunjai 
kak suara dalam membuat kepu 
tusan2, negara2 jang telah mem . 
bebaskan diri itu “sama sekali | 
tidak dapat disalahkan djika -me | 

Ketesangan An 

kuat untuk ikut memikul kewa ' 
Cjiban2 jang mungkin dapat me | 
rempatkan mereka dalam posisi 
jang sama.” Demikian Barring- 
ton. (Antara) : 

GP Andjur- 
kan Sholat 
Tahaddjut 

Bagi Kepentingan Bu- 
chari Dan Affandi 

Ridhwan 
PUTJUK Pimpinan ,.Gerakan 

.MENTERI LUAR NEGERI 

bahwa Amerika berusaha sekeras 

(lama rundingan di Korea (runding 
ibatkan sifaft2 kesabaran dan kete 
Inggris dan RRT dimasa jad 

Inggris akan berdiri dibaris depa 
R 

: 

Menteri Eden katakan, bahwa ke- 
Pemuda Islam Indonesia” hari . dudukan Perantjis di Timur Djauh 
Djum'at mengeluarkan instruksi tambah kuat. Achir? ini Perantiis 
jang ditudjukan kepada seluruh | telah rundingkan suatu perdjandjian | 

dengan Laos. Dikatakannja perdjan- ' 
djian ini disambut dengan puas nati 

oleh Pemerintah Inggeris dan diha- 
. rapkan Supaja perdjandjian2  sema- 
|tjam ini diadakan pula dengan Vist 
nam dan Kambodja. Disinggungnja 
(kemungkinan akan diadakannia pe- 
rundingan di Indo Tjina dan dikata 

.kannja, bahwa Pemerintah Inggris 
'insjaf akan beban jang harus dipi- 
kul Perantjis dalam perang. di Indo 
Tjina. Soal terpenting jang masih 
belum terdjawab! Menteri Eden ialah 
soal jang hanja Pemerintah  Sovjet 
Uni sadja dapat mendjawabnja jaitu: 

»Dapat lebih  melantjarkan — hubu- 

tjabang dan rantingnja diseluruh ' 
Indonesia, untuk mengadakan .,ra 
pat-berdo'a” dan ,,sholat taha- 
djud” pada tengah malam Djum- 
'at tgl, 12/13 Nopember jad., 
dengan: maksud berdo'a untuk 
ketua TI P.P, GPII Achmad Bu- 
chari jang perkaranja kini sedang 
diadili 'oleh Pengadilan Negeri 
Djakarta serta untuk Affandie 
Ridhwan, salah seorang pemuka 
GPII jang telah didjatuhi — huku 
man pendiara 3 tahun oleh Pe- 
ngad:lan Negeri di Bandung dan 
kini naik appcl. Demikian menu- 
rut keterangan jang , Giperoleh ngan, antara Barat"dan Timur”. Ba: »Antara” dari Nawawi Dusky, | rangkali pemimpin?  Sovjet Uni 
salah seorang anggota Putjuk | insjafi bahwa Stalin dulu terlalu ke- 
Pimpinan GPII. ras menekan rakjat Sovjet. Barang- 

: - kali, pemimpin2 jang sekarang ber- 
—Menurut kabar jang diperoleh P.I. | pendirian hasil2 produksi akan dja- 
Aneta pemerintah kotabesar Suraba.!' di lebih baik, apabila taraf hidup 
ja telah mengadjukan permintaan ke rakjat Sovjet dipertinggi. | 
pada kepala staf angkatan udara su 
paia membuat peta2 udara dari ko 

ta Surabaja dan ' sekitarnja.” Peta) 
tersebut dipergunakan dalam mem- 
buat rantjangan2 perluasan kota. 

    

Ketegangan berkurang, 

seterusnja Eden mengatakan, ! 
bahwa ketegangan antara Sovjet 

  

Presiden :  Djadilah 
PADA HARI KEMIS djam 17.30, 

beserta rombo- 

ngannja telah tiba kembali dilapa- 

ngan terbang  Kemajoran dengan 

pesawat  Conyair Radjawali dari 

suridzal dan njonja beserta pembe. 
Sar2 sipil dan militer lainnja. Segere 

“setelah tiba di Kemajoran Presiden 
langsung menudju ke Istana.  Irari 
Kemis pagi Presiden telah bertolak 
kembali ke Surabaja dengan Kereta 

dan Blitar. Dilapangan terbang hadir Blitar. Dalam perdjalanan ke Surau: 
Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. | baja, Presiden berhenti 
anggaut2 Kabinet, Wali Kota Sjam- 

di Kepan- 
alang. 

Hah ui Aek 

djen, Wlingi dan M 
Ne Peta Tn laga Tai 

ren indon .. 

| GIA, setelah mengundjungi Surabaja' Api setelah mengundjungi Ibunja di 

i Honene oa MO nanti 0 Dag 2 kanan uan 
«am Batas na tata Ganong 

Metancnepang 1 

Pahlawan - Kerdja ! 
Di Wlingi Presiden mendengarkan 

njanjian murid2 sekolah jang dibuka |Mak2nja. Presiden andjurkan kepada 
dengan lagu kebangsaan Indonesia 
Raya. Di Malang Presiden menjing- 
gung soal hari Pahlawan jang sudah 
dekat, Dikatakan oleh Presiden, be- 
tapa besar perdjuangan jang dilaku- 
kan Amerika Serikat dan Sovjet Uni 
sebelum negara2 ini jang boleh di- 

       

  

   

   
     

  

dengan negeri2 diluar blok Sov- 
jet telah agak berkurang. Menge- 
nai hubungan antara Inggris dan | 
Sovjet Eden katakan, bahwa lima | 
dari tudjuh soal jang bertalian | 
dengan hubungan antara kedua | 

rakjat, supaja bekerdja keras dan negara ini jang kebanjakan  ber- | berusaha mendjadi pahlawan kerdja. /tahun2 lamanja tergantung, seka Kepada para pemuda Presiden nja-| rang sudah dipetjahkan. Hingga 
takan, bahwa hari depan Indonesia kini — keadaannja - membesarkan 
bukannja terletak ditangan beliau, ! hati, kata Eden, akan tetapi sulit: 
tangan wakil Presiden atau pemim- | lah utk mendapatkan tands bah- 
pin lainnja, akan tetapi ditangan pe-| wa Pemerintah Sovjet sudah me- muda. (PIA). robah  permusuhannja terhadap 

  
kata muda mengatasi penjakit  ka- 

hari Kemis paparkan politik luar re 
| Dalam mana ia a.l. menjinggung m 
tara Inggeris dengan Sovjet Uni, hubungan 
Indo Tjina dan pertahanan Eropa. 

| Kerea dihormati. Dikatakannja, bahwa wakil 

1 untuk sambut perobahan 
RT dengan gembira seperti djuga ketika Inggris 

gu-ragu lagi,ekut serta lawan agressi RRT di Kor 

| sundingan antara kedua fihak 
' dang berada pada tingkatan ,kegias 

Ingceris Tetap Ingin Hu- 
bungan Damai Den RRT 

: tara Sovjet Dengan 
Negara2 Bar. 

Eden Kemukakan Politik Luar Negeri Inggeris 

t Berkurang 

Inggeris Anthony Eden pada 
geri dimuka Madjelis Rendah 
asaalah Korea, hubungan an- 

dengan RRF, soal 
Menteri Eden mengatakan, 

tia supaja perletakan sendiata di 
fihak Serekat da- 

an pendahufian) telah memperli- 
guhan. Perihal hubungan antara 

» Eden teran 
gris guna berusaha adakan hubungan da 

gkan ada'ah politik Ing- 
mai dengan Tiongkok. 

politik 
dengan tak ra- 
ea, 

? 
negara2 Barat. suatu permusuhan 
jang mendjadi sendi, Perihal nota 
Sovjet jang paling baru, Eden 
menerangkan: ..Andaikata — Ing- 
gris ' menjetudjui sjarat2 jang 
dikemukakan Sovjet dalam nota 
tadi maka keamanan Inggris akan 
menderita dan bagi Djerman ti- 
dak mungkin untuk bersatu kem- 
bali dalam. suasana bebas”, 

Pro tentara Eropa. 
Tudjuan Inggris jalah perundi- 

ngan, pada" tingkat apapun djuga. 
Dinjatakan “ oleh“ Eden mengenai 
pertahanan, bahwa “Inggris akan 
bertekad memperkuat pertahanannja, 
tempat rakjat: Inggris menggantung- 
kan hidupnja. Diharapkannja masja- 
rakat “pertahanan Eropa tak lama 
lagi akan diratifikasi, Dikatakannja, 
bahwa Inggris akan memberi soko- 
ngan maksimum kepada projek2 
tentara Eropa itu, tetapi Inggris ti- 
dak akan mendjadi , masjarakat” 
ini. Salah satu pokok terpenting da- 
lam pertalian ini jalah standardisasi 
alat2 sendjata. Tentang Mesir, Eden 
mengatakan, kemungkinan masih 
ada untuk mentjapsi persetudjuan 
antara Inggris dan Mesir, walaupun 

ses 

rin jang dipertangonhkan". Perihal 
pemilihan jang dilakukan di Sudan, 
eden katakan, bahwa pers dan ras 
dio dan sedjumlah' beraneka “wur- 
na. lainnja” telah dipergunakan un 
tuk. mempengaruhi rakjat Sudan, su 
paja - Sudan dipersatukan dengan 
Mesir. “Dikatakan, Inggris akan 
menjokong sepenuhnja wakil2 jang 
dipilih. rakjat: Sudan dengan bebas 
dalam usaha mentjapdi apa jang te- 
lah didjandjikan kepadanja,  menu- 
Tut. persetudjuan Inggris — Mesir, 
(Antara-AFP), 

£    



. a 

Kabar Kota 

  

Pendjagaan Kota 

kukan pe 

kali 

    

POLISI MOGOK. 5 
Sir-pong selama ini sudah kenal 

segala matjam pemogokan. 
Maksudnja sama, ialah untuk 

memperkuat tuntutan, tjuma tjara- 
nja lain. : 

Jg. umum: Orang mogok emoh 
bekerdja, tetapi selama mogok tun- 
tut gadji. terus,  duwitnja djangan 
ikut mogok. 

Ada djuga mogok duduk, sitdown- 
strike, ' setengah bekerdja setengah 
thenguk2, tapi gadjinja djuga penuh, 
emoh setengah2. 

Jg. aneh: Mogok makan, seperti 
itu dua mahasiswa India dan bekas 
P.M. Mossadegh, “tetap pati geui, 
emoh makan .emoh minum 
bangun. Tiduran sadja dalam ka- 
marnja. 

Ig. paling aneh dan orisiul: Si- 
kap korps polisi Djawa Tengah. 
Kalau sampai nanti terpaksa ,,mo- 
gok”, akan mogok konsekwer 10046 
emoh terima gadji se-sen 
pun, tapi terus bekerdja, tetap kon- 

sekwen anti kedjahatan. 
". Lhooo, apa ini tidak aneh dan 

patut dipudji. Umumnja mogok be- 
kerdja tapi tuntut gadji: ini Polisi 
mogok gadji tapi mau kerdja. 
Memang tjotjok sekali itu lagu 

kepolisian jang berbunji: Ja die 
Polizei, die hat die schinsten Muin- 
ner”  (terdjemahan Sir-pong setjara 
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Tidak Perlu Chawatir 
Diperkuat — Adanja 

Penggelapan Penerangan Tidak Usah 
Menggelisahkan Penduduk 

sUMUM TIDAK perlu merasa kuwatir dan takut2 akan 
meningkatnja kriminalitet, berkenaan dengan adanja pemadaman 
lampu listrik pada sebagian Kota Semarang setjara bergiliran,” 
demikian keterangan kepala bag. kriminil kepolisian serta cdt. 
CPM Semarang dalam pertjakapan dengan wartawan kita. Sebagai 
mana diketahui, sedjak tgl, 3 Nopember j.l. oleh Aniem telah dila 

n aliran stroom listrik, 
kota pada petang hari kelihatan agak gelap. 
harinja setjara bergiliran sebagian dari kota dipadamkan sama se- 

hingga pemandangan 
Dan pada malam 

Dalam hubungan ini, petugas2 
pendjaga keamanan telah mem- 
perkuat  pendjagaannja — dalam 
mendjamin keamanan  masjara- 
kat, terutama dalam wijk2 dan 
kampung2 jang kelihatannja sa- 
ngat gelap dan berbahaja. Sekali 
pun pendjagaan telah di-intensi- 
fisir, kalangan tadi ' mengharap- 
kan djuga, agar penduduk  dja- 
ngan sampai lengah terhadap ke 
mungkinan2  adanja kedjahatan 
jang dapat timbul karena keada 
an gelap, misalnja pentjurian. 

Gerakan M.M.C. 
Atas pertanjaan mengenai ke- 

mungkinan akan adanja kegiatan 
dari gerombolan MMC, baik dari 
fihak CPM maupun dari fihak 
Kepolisian menegaskan, bahwa 
kemungkinan itu  tentunja akan 
dapat ditjegah lebih dahulu, hing 

|ga tidak akan mendjadi kenjata- 
an. Hingga saat ini fihak Tritung 
gal masih selalu melakukan tugas 
nja, sekalipun dikatakan bahwa 
MMC melakukan istirahat. 

Sampai sebegitu djauh, dalam 
kota Semarang belum pernah ter 
dapat adanja' bukti2 kedjahatan 
jang ada hubungannja dengan 
gerakan MMC. Duga adana infil- 
trasi anggauta2 MMC kedalam 
kota masih belum didapat bukti 
jarig njata. Tetapi dalam pada 
itu fihak jang berwadjib tetap 
melakukan pengawasan dengan 
teliti, hingga apabila betul ada 
infiltrasi tentu akan segera ter-   merdeka: Ja, memang korps polisi 

itu mempunjai orang2 jang manis2, 
gagah2, baik2 budinja). 

Tapi ini lagu polisi jang diadjar- 
kan di Djerman Barat lhoo, bukan 

jang dikursuskan di Amerika Seri-4 
kat, Bung Komisaris Johnny Arm j 
Mak bina ti oa naun 

  

HASIL PERIKANAN DARAT 
DI DJATENG. 

Menurut laporan lengkap jang di 
terima pihak Inspeksi Perikanan Da 
rat Djawa Tengah, selama setengah 
tahun 1953 ini tertjatat hasil ikan 
tambak sebanjak 25.000.000 kg. dan 
ikan air tawar 2.000.000 kg. Hasil 
ikan sebanjak itu masing2 mentjapai 
5390 dan 6490 dari angka2 jang di 
rentjanakan untuk tahun ini. Seperti 
diketahui untuk tahun ini oleh p- 
hak Inspeksi Perikanan Darat Dja- 
wa Tengah direntjanakan hasil ikan 
tambak dan ikan tawar masing? 
4.000.080 kg. dan 3.060.100 ke. Pi-i 
hak inspeksi belum dapat menentu- 
kan apakah rentjana itu akan da- 
pat dilaksanakan atau tidak, sebab 
beaja jang direntjanakan tidak da- 
pat berdjalan lantjar sebaguimana 
jang diharapkan berhubung scretnja 
keuangan. 

Kepada pengusaha2 perikanan 
tambak, pihak djawatan seiama itu 
telah membagikan benih ikan ban- 
deng sebanjak 2.989.000 ekor  se- 
harga Rp. 27.698.—. | 
MEMPERTINGGI MUTU PE- ' 
.NGETAHUAN PERTANIAN. | 
Konperensi para Inspektur Gera- 

kan Tani seluruh Indonesia jang ber 
langsung selama satu minggu di 
Wonosobo, antara lain telah memu- 
tuskan beberapa hal untuk mem- 
pertinggi mutu pengetahuan soal2 
pertanian dan perekonomian masja- ' 
rakat tani. Diantaranja ialah: meng- 
adakan susunan sistim pendidikan 
kader2 baru dengan peladjaran2 jg. 
lebih lengkap dan bersifat sosial 
paedagogie: berusaha dan memban- : 
tu terbentuknja organisasi2 tani de-' 
ngan mengutamakan soal2 kebutuh- 
an dan kemampuan jang nantinja 
dapat menejorkan oto-aktiviteit “da- 
lam lapang pertanian dan perckono- 
mian: bahan2 peladjaran dan pendi- 
dikan akan ditudjukan dalam ben- 
tuk kemasjarakatan dan masalah2 
desa dan pelaksanaannja disalurkan 
melalui panitya dan Dewan? Guru 
jang terdiri dari wakil2 djawatan jg. 
bersangkutan. : 

Selandjutrfa oleh Djawatan Ge- 
rakan Tani Pusat, mulai tahun 1984 
jang akan datang akan diierbitkan 
Tn dengan nama ,,Kerukunan 

ani”. : 

£ KANTORPOS MRANGGEN. 
Dikabarkan, bahwa mulai tgl. 

Nopember 1953 di Mranggen telah 
dibuka kembali Kantor Pos Pem- 
bantu. Kantorpos ini untuk sementa 
ra mengerdjakan pengiriman/peneri 
maan surat2 pos biasa, tertjatat, dja 
batan, poswesel, pospaket serta pen 
djualan benda2 pos dan-meterai dll. 
Adapun jang mengenai pekerdjaan 
Bank Tabungan Pos, Kas Negeri 
dan telegrap akan diumumkan lebih 
landjut. Ainan 

2 -. SALURAN PENGAIRAN DiI- 
WAK DIRESMIKAN. 

. Saluran pengairan Diwak desa 
Pijanggang, Sumowono (Ambarawa) 
akan diresmikan pembukaannja pa- 
da nanti hari Sabtu tgl. 7 Nopem- 
ber. Peresmian ini akan dilakukan 
dengan an oleh para undangan 
jang berangkat bersama2 dari Kawe- 
danan Ambarawa djam 9 pagi. De- 
ngan dibukanja saluran pengairan 

situ, berarti suatu pembinaan kearah 
era masjarakat desa ter- 
sebut. 

  

    
SN EN og 

      
    

(tampak sangat berkurang. 

tangkap. Mengenai kegiatannja 
gerakan MMC didesa2, diterang- 
kan, bahwa dibandingkan dengan 
tahun jang lalu gerakan mereka 

Hal 
ini menurut dugaan, mungkin me 
reka telah merasa tidak kuat lagi 
menghadapi gerakan dari Tritung 
gal, baik dalam soal persendjata- 
annja, maupun dalam soal mere- 
but hati rakjat dalam kampanje 
penerangan. 

Mendjawab pertanjaan menge- 
nai kapan kiranja gerakan pembe 
rantasan terhadap gerombolan M 
MC ini dapat selesai, kalangan 
tadi menjatakan bahwa hal itu 
tergantung dari keinsjafan rakjat 
jang berada didaerah MMC. Apa 
bila rakjat tadi telah sadar, tidak 
akan memberi kesempatan pada 
anggauta gerombolan jang berada 
didaerahnja, maka penjelesaian 
akan mudah “ tertjapai. Artinja 
apabila rakjat didaerah2 itu meli 
hat ada anggauta gerombolan, se 
harusnja dengan segera terus me 
laporkan kepada fihak jang ber- 
wadjib. 

: Kedjahatan2 biasa. 
Mengenai kedjahatan? jang be 

lum lama berselang terdjadi di 
daerah Pelabuhan Semarang, dan 
kedjahatan2 ini seolah2 berupa 
sabotage2 terhadap kereta2 
jang memuat barang?, 
pembalikan wesel ril, pertjobaan 
menggulingkan kereta barang dil. 
Lebih djauh fihak Kepolisian 
menerangkan, bahwa menurut pe 
njelidikan, kedjahatan itu tidak 
ada hubungannja dengan aktivi- 
teit dari gerombolan MMC. Dju- 
ga tentang surat2 antjaman dan 
pemerasan jang ditudjukan kepa- 
da golongan2 tertentu di Sema- 
rang jang kadang? dibubuhi stem 
pel organisasi mereka, adalah ke 
djahatan2 jg lepas dari MMC. Ke 
djahatan2 itu semuanja dapat di 
anggap kedjahatan biasa, — jang 
keluar dari orang2 jang sedang 
lapar perutnja, demikian ketera- 
ngan kalangan Kepolisian. 

SIAPA SALAH? 
Berita jang disampaikan — Kepada 

kita mengatakan, bahwa mulai hari 
Kemis petang jibl.,  K.B. ,.Antara” 
Semarang ketika menerima kiriman2 
pos dari pesawat udara “lewat djam 

6 petang, ia telah dikenakan denda 
Rp. 5,— oleh douane dari lapangan 

terbang Kalibanteng sekalipun pe- 
sawat jang membawanja pos tadi 
mendaratnja lewag dari pada djam 6. 

Hal demikian ini “pun dialami oleh 
lain2 surat-kabar jang mengambil 

kiriman pog lewat djam tersebut. 
Aturan ini baru didjalankan pada 
tel. 5 Nopember jbl. dan sebelum 
itu tak pernah ada kedjadian jang 
demikian. Orang merasa sedikit he- 
ran atas tindakan dari pada douane 
tadi jang tidak memandang siapa jg. 
salah. 

MEROBAH ANGKA '' SURAT 
GADAI. 

Seorang berasal dari Mranggen, 

ketika baru2 ini akan menebus oa- 
rang di Rumah Pegadaian Karany- 
turi Smg., ternjata angka harga ba- 

rang itu tertera disurat gadai itu te- 
lah dirobah. Semula harga barang 
jg. digadaikan itu tertulis Rp. 45.—, 
tetapi waktu akan menebus, kembali 
angka itu telah berobah  mendjadi 
Rp. 40.— Hal ini kemudian oleh 
pegawai Pegadaian diserahkan  ke- 
pada fihak jang sberwadjib untk di- 
usut lebih landjut dan sementara jtu 

surat gadai tadi telah disita, 

PEMBUKAAN BALAI 

— 25) 
misalnja ! menarik rem darurat ia dapat meng- 

setelah mana : 
tkebakaran dapat dipadamkan. Dua- 

  

GEROMBOLAN PENGATJAU 

Berita jang diterima dari fihak 
resmi menerangkan, bahwa  be- 
lum selang lama ini grombolan 
jg kekuatannja Ik. 250 orang dan 
sebagian "besar bersendjata telah 
masuk wilajah ketjamatan  Tji- 
manggu dengan maksud akan me 
lakukan terror penggedoran2 men 
tjari supply. Tetapi malang bagi 
mereka, karena sebelum dapat 
berbuat, fihak kita jang terdiri 
dari TNI dan OPR melenaskan 
tembakan2, hingga terdjadi per 
tempuran sengit jang  berdjalan 
sedjak djam 07.00 pagi hingga 
djam 12.00 siang hari. 

Dalam pada itu  diwartakan, 
bahwa achirnja grombolan mela 
yikan diri dengan meninggalkan 
10 orang majat jang tertembak 
mati, sedang kerugian fihak' kita 
seorang anggauta OPR dari Ma 
djenang gugur. , 

Perlu diketahui, bahwa pada 
achir2 ini, gerombolan2  penga- 
tjau dalam gerakannja selalu da 
pat digagalkan oleh fihak tentara. 

  

schot Lebaran 

Diringankan 
DARI FIHAK JANG mengeta- 

hui wartawan kita mendapat ke- 
terangan, bahwa oleh Kepala Dja- 
watan Perbendaharaan Kas2 Ne- 
geri Pusat pada tanggal 3 Nopem- 
ber j.b.l. terah dikiramkan telgram 
kepada seluruh kepala2 K.P.P. 
(C.K.C.), jagg maksudnja meri- 

lain instruksi tersebut menjebut- 
kan, bahwa sesuai dengan putusan 
kabinet tertanggal 27 Oktober jbl 
telah ditetapkan, bahwa sisa voor- 
schot lebaran pegawai negeri. jang 
semustinja masih harus diangsur 
dua kaf', ialah dgn potongan gadji 
buian Nopember dan Desember, 
akan diringankan djadi 6 angsu- 
ran, terhitung mulai bulan No- 
pembes 1953 sampai dengan bulan 
April 1954. 

Sebagaimana diketahui, — mendje- 
lang hari Lebaran j.., kepada pega- 
wal2 negeri telah diberikan voor- 
schot lebaran 509e gadji bersih pa- 
da bulan Djuli, jang sedianja harus 
diangsur & kali sampai dengan bu- 
lan Desember nanti. Dalam pada 
itu dari pelbagai organisasi perbu- 
ruhan, antaranja HISSBI baru? ini 

telah dikemukakan usul, “agar sisa 
voorschot lebaran jang masih 2 ang- 
suran ini supaja dihapuskan sadja. 

| Dan sedjalan dengan ini, kabinet te- 
lah mengambil djalan tengah, ialah 
meringankan angsuran jang 2 kali 
ini.djadi 6 angsuran. 

KEBAKARAN DLM GER- 
BONG. 

Dalam gerbong pos dari kereta 
api ekspres Djakarta-Surabaja pada 
hari Senen telah terdjadi kebakaran, 
jang mungkin disebabkan oleh pre- 
tjikan api dari lokomotif. Kebaka- 
ran itu diketahui oleh pegawai jang 
mengantarkan pos itu-di Kaliwungu 
didekat Semarang. Dengan djalan 

  
hentikan kereta api, 

puluh kantong pos 
rang2 tjetak mendapat kerusakan. 
Barang2. jang mendapat kerusakan 
itu diperiksa dikantor pos besar di 
Semarang dan kemudian diteruskan 
kepada alamat2nja. 

PEMBUKAAN SEKOLAH VYAK 
DIPELBAGAI TEMPAT. 

jang berisi ba- 

Menurut Kementerian P.P. & K., 

maka mulai tg. 1 Djuli 1953 dikota 

puan, Pekanbaru, Rangkasbitung, 
Tarutung, Kupang dan Amuntai te 
lah dibuka Sekolah2 Menengah Eko 
nomi Pertama (S.M.E.P.), sedangkan 
dikota Ponorogo sekolah tsb telah 
dibuka mulai tg. 1 Agustus 1953 dan 
di Bandung mulai tg. 1 September 
1953. 
Selandjutnja menurut putusan Men 

teri P.P.K. telah ditetapkan, bahwa 
terhitung mulai 1 September 1953 
dikota Jogjakarta, Semarang, ma- 
sing2 dibuka sebuah S.G.A. Negeri, 
sedangkan S.G.A. jang dibuka di 
Kupang untuk sementara digabung- 
kan dengan S.M.A. Negeri jang ber 
ada dikotat sb. 

Selandjutnja dikota Taruna mulai 
| Oktober 1953 dibuka sebuah Seko 
lah Kepandaian Puteri (S.K.P.) Ne- 
geri dua tahun, dan mulai I Septem 
ber 1953 di Makasar Sekolah Mene 
ngah Umum tingkat Pertama (S.M. 
P.) Negeri malam Djl. Maros 39 di 
tutup. 

Margasatwa 

Baluran” 

DARI PIHAK Kehutanan dida 
pat keterangan, berhubung mar- 
gasatwa gunung Baluran jang ter 
masuk  kawedanan  Asembagus 
adalah termasuk suatu kekajaan 
nasional jang tidak ketfjil artinja 
untuk kepentingan pengetahuan 
umum dan alam, maka guna pe 
ngawasannja kini telah diadakan 
seorang pegawai jang chusus de 
ngan beberapa orang pembantu-   RAKJAT. 

Di Ketjamatan Semarang Selatan 

telah terbentuk sebuah Panitya un- 
tuk memperingati Hari Pahlawan 10 
Nopember.  Ketjuali menjelenggara- 
kan upatjara2 peringatan, oleh Pa-j 
nitya akan diresmikan djuga pem- 

bukaan Balai Rakjat Ketjaatan 

Smg. Selatan. Sebagaimana pernah ' 

Ikita kabarkan, Balai Rakjat ini pem- 

bikinannja dimulai  sedjak tgl. 17 
Agustus j.l., dan batu pertamansia. di 
letakkan oleh Walikota Smg. Ada- 
pun susunan panitya tadi sbb.: Pe- 
lindung sdr. Soedarso (Tjamat Smg. 

Selatan): Ketua E. Hendroasmoro, 
penulis: Hadisuroto, bendahara: 
Amat Supar, dan dibantu oleh bebe- 

"5g -—- - - san - rapa pengurus bagian2, i 

  

nja, dengan maksud agar pendja 
gaan bagi margasatwa itu dapat 
diatur lebih sempurna, karena 
hingga waktu terachir ini masih 
sering ada ,,pemburu2 gelap”. 

Terutama binatang banteng jg 
banjak terdapat didaerah tsb. 

Agar supaja margasatwa itu 
lebih banjakk menarik perhatian 
umum djalan2 jang ada didaerah 
itu akan diperbaiki. Sedang di- 
samping itu pun djuga akan di 
adakan  uitkijktoren dibeberapa 
bagian untuk pemandangan dan 
tempat2 untuk melakukan peker 
djaan kehutanan. Beaja untuk “ini 

ANEKA DIAVA TENGAH 

TINGGALKAN 10 MAJAT. | 

Angsuran Voor- 

ngankan angsuran sisa voorschot : 
lebaran pegawai2 negeri. Antara 

Wonosobo, Kutaradja, Padangsidem ' 

      

  

“TARI .JATNA-TAMA” AKAN 
DIPAMERKAN KEPADA 

PRESIDEN ? 
|. Dari pihak ig mengetahui, Antarag 
mendapat keterangan, — buhwa ke- 

' mungkinan besar tari baru, tjiptaan 
“Pangeran Prabuwinoto jg diberi nc 
ima ,Jatna-Tama” akan disadjikan 
ikepada Presiden, djika nanti Presi: 
'den akan mengundjungi kota Sura- 
|karta pada hari pahlawan j.a.d. La-f 
5 tihan2 | 1 
| dipergiat. Seperti pernah di kabar- 
kan, tari itu dipersembahkan kepa 

Ida para pahlawan, dan menggam 
'barkan seorang wanita jg sedang be. 

ziarah ke makam bahagia. 

PANITIA KORBAN PERISTI- 
WA MADIUN DIAKTIVEER 

— KEMBALI. 
Panitia Korban Peristiwa Ma- 

diun di Surakarta jang diketuai 
oleh Njonja D. Mangku kini te- 
lah diaktiveer kembali, dengan 
maksud untuk membangun dan. 

korban peristiwa Madiun jang 
terletak di Ngalijan, Karanganjar, 
Surakarta. 

Menurut rentjana makam itu 
akan diberi pagar kawat dengan 
bangsal dan pantjaksudji. Peker- 
djaan tersebut direntjanakan te- 
lah dapat selesai sebelum kongres 
PKI dalam bulan Maret 1954 
jad. : 

Seperti diketahui, diantara 11 
orang jang dimakamkan di Nga- 
lijjan itu terdapat: Mr. Amir Sja- 
rifuddin, Maruto Darusman, Su- 
ripno dan lain2. 

PENERANGAN GERAK 
TJEPAT. 

Mobil Unit Kesatuan Penera- 
ngan Mobil Semarang-Pati-Sura- 
karta (Kem. Penerangan) bersa- 
ima2 Djawt. Penerangan Kab. 
:Sukohardjo, pada tg. 27 dan 28 
Oktober jbl. telah mengadakan 
penerangan? gerak tjepat tentang 
pemi.lihan umum, uang kertas 
baru dan lama, peringatan seper- 
empat abad usia Lagu Indonesia 
Raya dan tentang penerangan ke 
daerahan. Penerangan? ini meli 
puti daerah2 Ketjamatan Gatak, 
Bendosari, Sukohardjo dan Ketja 
matan Grogol. Bersamaan dengan 
itu disebarkan pengumuman Ke 
menterian — Keuangan tentang 
uang baru/lama, dan ichtisar ri- 
wajat marhum  W. R. Soeprat- 
man. Djuga diadakan exposisi 
keliling mengenai gambar2 pem 
bangunan dan gambar2 uang ker 
tas lama/baru jang ditempelkan 
pada dinding? Mobil Unit. 

Malamnja pada tg. 27 dan 28 
tsb. diatas diadakan 
film-penerangan bertempat  dila 
ipangan ,,Tenaga Mulja” Gatak, 
Idan di aloon2 Langenhardjo Gro 
gol. Sebelumnja film dimulai, 
“lebih dahulu diadakan penera- 
Ingan2 dan njanjian anak2 desa 
Sean 

  
PENUTUPAN KURSUS KADER 

PERTANIAN. “ 
Pada tgl. 2 Nop. 1953 bertempat 

idi B.P.M.D. ,,Djokopuring” Ketan- 
dan (Klaten) telah diadakan perte- 

muan penutupan kursus kader per- 
tanian jang dilakukan oleh Panitya 
penjelenggara kursus tsb. Disamping 
pemberian idjazah kepada 24 orang 
murid (pengikut kursus), pada waktu 
itu diresmikan djuga kursus sema- 
tjam itu untuk lichting ke-II jang di 
ikuti oleh 42 orang. - 

Seperti diketahui, bahwa  sedjak 
bl. XH-1952 jang lalu, di B.P.M.D. 
..Djokopuring”-Ketandan telah dise- 
lenggarakan kursus Kader Pertanian 
jang diikuti oleh para pegawai Pa- 
mong-desa dan sementara: Pemuda2 
dari Daerah Ketjamatan Kota Kla- 
ten. 

Didalam pertemuan itu selain 
mendapat kundjungan dari bebera- 
pa Djawatan niveau Kabupaten dan 
Ketjamatan Kota Klaten nampak 
djuga hadlir utusan dari Djawatan 
Pertanian Karesidenan Surakarta. 
Pertemuan jang berlangsung pada 

djam 10.00 diachiri pada djam 14.00 
dalam suasana. gembira. 

| 

1 

! 
i 

IRADIO 
SIARAN RRI TRIFUNGGAL 

  

  

Semarang, 8 Non. 1953: 
Djam 07.10 Beguine: 67.30 Aneka 

,warna Minggu pagi: 08.15 Irama 
| Indonesia baru, 08.30 Hiasan Lagi 
oleh Tunas Melati: 29.50 Gema 

| Angkasa: 09.30 Paul Jones Mediey's: 
09.45 Ketoprak oleh Perkumpulan 
Sri Widjaja, 12.15 Dari film Dewi 
Murni: 12.30 Pekan datang: 12.50 
Musik ballet ,,Coppelia” - (Delibes): 
13.15 Radio Orkes Surakarta: 13.40 
Musik Ruangan, 17.05 Taman Ke- 
panduan, 17.45 Suara bersama: 
18.00 Kenalkan Djawatan Bea dan 
Tjukai, 18.15 Hidangan Kwartet 

Koch: 18.30 Peladjaran Menjanji: 

djok studio: 20.25 Disco varia: 21.30 
Gending beksan oleh Karawitan 
Studio, 22.15 Gending beksan (lan- 
djutan), 23.00 Tutup. 

Surakarta, 8 Nop. 1953: 

Djam 07.15 Imbauan pagi: 07.45 
Permainan orgel: 08.30 Taman In- 
dria asuhan Bu Nati: 
pah2 Akad pagi: 09.15 Suara ber- 
sama: 09.30 Hidangan R.O.S.: 10.30 
Instrumental gembira: 10.45 Rajuan 
pemudi: 11.15 Permainan cello dan 
piano: 11.30 ' Klenengan njamleng 

-oleh Ngesti Raras: 13.45 Dari wa- 
'nita untuk wanita: 17.05 Ruangan 
pemudi: 17.45 Irama Maluku oieh 
Gema Saparua: 18.15 Mimbar Kese- 
hatan: 18.30 Njanjian Sutji: 19.15 
Ruangan A.P.: 20.15 Setengah djam 
dengan Kelana Djaja: 21.20 Wajang 
Orang tjer.: PETRUK KELANGAN 
PETEL: 22.15 Wajang Orang (lan- 
djutan):, 24.00 Tutup. 

  
Jogjakarta, 8 Nop. 1953: 
Djam 07.10 . Minggu gembira: 

07.30 Hidangan pagi: 09.29 - Dari 
ruangan Discotheek kita: 09.50 Nja- 
njian Bali: “10.00 Penghibur hari 
Minggu “ Dagelan Mataram  tjer.:   semuanja ditaksir — lebih kurang 

Rp 20.000.— 

  

TJOWEK GOMPEL: 12.30 Luagu2 

Indonesia populair, 13,10 Seperem- 

h 8 

Moneta Woyo 8 

k 3 Mata AA ratan Pipa | 

mengenai tari itu kini terusg 

memperbaharui makam 11 orang 

pemutaran | 

19.15 .Lembaran Budaja: 20.05 Po-, 

09.00 Rem-. 

    

       

   
   

      

      

Gambar diatas adalah sarah suatu scene dari sandiwara ,,Katia Masijarakat” 

jang akan munijui diatas panggung pada tanggal 7 dan 8 Nopember ini 
di Ambarawa. Sandiwara ini diselenggarakan dan dimainkan oleh ang- 
gauta2 CHTH Tsng Nien Pu Ambarawa dibawah. pimpinan sdr. Oey 

Ktem Tjing: Hasii pertundjukan akan dibagi 80960 untuk SR Tionghoa 
dan 2096 untuk kas CHTH Tsing Nien Pu dikota tersebut. 

  

Penduduk Gemar 
Mendjadi Sumber 

Paling 

banjakan berisi lebih dari satu 

wa. Dari pada djumlah sekian 

63 Arab asing), 5.654 Belanda 

  

PEKALONGAN 
PENERANGAN TENTANG 

PEMILIHAN UMUM 
Berhubung dengan akan dimu 

lainja pendaftaran pemilih pada 
awal tahun 1954 sebagai phase 
pertama dari rangkaian pemilihan 
umum, maka penerangan2  ten- 
tang hal pemilihan umum ini jg 
sudah sedjak lama diberikan oleh 
Djapen diwilajah Kabupaten Pe 
kalongan, kini diperiengkapi dgn 
sematjam  wajang-beber,  jaitu 
rangkaian gambar jang  menun- 
djukkan  djalannja — pemilihan 
umum tingkat demi tingkat, mu 
lai dari pendaftaran pemilih hing 
“ga terdjadinja pemungutan suara. 

Dalam hubungan tu pada tg. 
3,Nov. jl. oleh Djapen Kab. te- 

diadakan pertemuan dengan 
sec Djapen Ketjamatan jang 
ada didalam lingkungannja, chu- 
sus untuk memberi petundjuk2 
eperlunja mengenai tjara mem- 
berikan penerangan tentang pemi 
lihan umum kepada rakjat didesa 

'desa dengan mempergunakan wa 
'jang-beber, jang untuk keperluan 
jitu tiap Djapen Ketjamatan dibe 

  

  

    

'rinja 1 stel jang terdiri dari 13 ai 

| | Dan selandjutnja ke» Dja 
Ipen2 Ketjamatan  diper'nt 
“untuk nantinja memperlu-:s 
| ini djuga sampai dikampu””2 dan 
ilorong2. 

MAGELANG | 

PEGAWAI NEGERI KEDU 
| MENJUMBANG TRAKTOR 
| Seruan residen Kedu R. Mu- 
'ritno kepada segenap pegawai ne 
geri didaerah Kedu, supaja me- 
njumbang sekedar uang untuk di 
belikan traktor guna keperluan 

(C.I.N. di Kalimantan mendapat 
'sambutan jang baik sekali. Sam- 
pai achir Oktober jl. telah dapat 
.dikumpulkan uang sebesar Lk. 
(Rp. 40.000,— termasuk djuga 
sumbangan pegawai negeri non 

|jang menerima uang pemulihan 
(dikantor keresidenan. Kusmin pe 
gawai kantor  keresidenan Kedu 
Jang-diwadjibkan menerima uang 
pengumpulan tersebut menerang- 

ikan, bahwa pengumpulan itu 
adalah inisiatip gubernur Djawa- 
Tengah Budiono beberapa waktu 
berselang ber-sama2 Lt. Kol. 
Moh. Bahrun Panglima Divisi Di 

| ponegoro. 

SINGKAT DJATENG. 

— Mulai gl. 3/4 Np. 1953 dalam 
kota Klaten berlaku pengurangan 
aliran listrik. - Hal ini disebabkan 
oleh kurangnja tenaga air daripada 
rawa  Tuntang. Dalam pada itu 
setjara gilir berganti aliran listrik 
tsb. diatur oleh fihak jang bersang- 
kutan (N.V. S.E.M, Klaten) setjara 
blok-blokkan (station-zewijs). Pengu- 
rangan ini tidak berlaku bagi lam- 
pu2 di Djalan Raya, 
— Untuk menjongsong hari 10 

Nopember, oleh Panitya Peringatan 
10 Nop. Klaten Panti Pemuda Kla- 

.ten akan djadakan perlombaan bad- 
minton untuk merebut djuara ,,Kla- 

,ten” jang akan dimuai pada tgl. 7, 
8, 9, berturut-turut. Untuk 'itu, di- 

| sediakan hadiah2 djuga. 
— Ketika pada tg. 28 Oktober 

il dengan bertempat di pendopo 
Kabupaten Djepara telah diada- 
kan rapat pembentukan. Panitya 

  

  

  

Pemilihan Kabupaten, rapat diha | 
diri oleh wakil2 partai politik. 
Setelah mendengar beberapa kete 
rangan dari sdr. Bupati soal pem 
bentukan Panitya, maka dari pi- 
hak partai mengadjukan - tjalon 
untuk duduk dalam panitya2 4 
2 orang. 

“pat djam dengan Frankis  Laine: 
13.45 Pusparagam oleh O.K. Tjaha- 
ja Muda: 17.00 Taman Wasita: 17.40 

.Sambil minum teh, 18.05 Menghi- 
Idangkan pelbagai orkes jang kita 
| kenal: 19.15 Sebuah sonata: 19.30 
Berita Regional: 19.40 Njanjian 
Tionghoa: 20.05 Musik Minggu ma- 
lam: 20.30 Ke Pulau Impian the 
Moon Islanders: 21.30 Hidangan 
malam oleh O.K. Mekar Sari: 22.15 
Sandiwara Radio, 22.45 Selamat 
malam: 23.00 Tutup. 

“ 
(5.5. ak Non mkn , 

! 1G ng 0 

MBA NN 21 2 MEN SAN MAMA LE aa deh 

bangsa Indonesia aseli, 46.445. 
Tionghoa, 6.616 djiwa Tionghoa..asing, 1.093 Arab (diantaranja 

pula ditjatat bahwa djumlahnja.. wanita ada 170.089 diwa, 
dangkan djumJihnja orang '#a ki ada 169.215. Djadi lebih ba- 
njak wanita daripada 'elakin h. 

330.224 Penduduk Smg. 
Di Semarang Djuga Kelebihan Wanita: 

Menonton?: Pasar: 
Penghasilan Jang | 

Bagus 
'Jlajah Djawa Tengah baru daerah 

KOTABESAR Semarang jang luasnja lebih-kurang 9940 HA ' Surakarta-lah jang banjak mena 
sekarang ini terasa sangat padat. Bukan sadja tiap2 rumah ke- 

. keluarga, melainkan kita dapat 
meihat bahwa pasar2 pun terasa sangat padatnja. Menurut tja- 
tatan, diimlah penduduk kota.. jang terdaftar ada 339.224 dji- 

itu terdiri dari 278.434 djiwa 
. warganegara Indonesia turunan ' 

dan jain2 bangsa ada 982. Dapat 
se- 

Djumlah orang jang sektan itu, 
hampir segala kebutuhannja diurus 
atau dilajani- oleh Kotabesar Sema- 
rang. Dari urusan waterleiding, pesii- 
bersihan djalan, kakus dan lain? se- 
bagainja. Pembatja nistjaja ingin 
djuga mengetahui, berapakah dium- 

lahnia orang jang melajani sekian 
banjak orang itu? Artinja, ingin me- 
ngetahui berapa djumlahnja orang2 
jang bekerdja pada Kotabesar Sciiu- 
rang. 
Menurut  tjatatan tahun 1953 

djumlah pegawai kotabesar Sema- 
rang jang harian ada 276 orang, dan 
jang bulanan ada 1.349 orang. Un- 
tuk memberi gadji pegawai jang se- 
kian itu direntjanakan budget seba- 
njak Rp. 8.155.968 atau 38,570 dari 
pada anggaran belandja Kotabesar 
Semarang seluruhnja. 

Suka menonton, 
Dihitung tahun 1953 ini, Kota- 

besar. Semarang menerima pembaja- 
ran padjak sbb.: Djan. — Djuni 

Rp. 1.093.620,60. Dari bulan Djuli | 

  
s/d September 1953 menerima Rp. ! 
654.620,80. 

Daripada djumlah padjak2 jang 
diterima itu, jang terhitung paling 
besar. -adalah dari padjak tontonan. ! 

Rasanja dengan angka2 ini akan da-! 
pat diukur, bahwa orang Semarang | 
gemar akan tontonan. Apakah ke- | 
sukaannja terhadap tontonan itu di 

sebabkan banjaknja orang jang ting-! 
gal bersama2 beberapa keiuarza da- 
lam serumah, sehingga mercka sela- 
lu mentjari ketenangan pikiran  di- 

luar rumah? Ataukah karena di-' 
sebabkan soal lain? Semua kemung- 
kinan itu bisa terdjadi. 

Angka2 dari padjak tontonan bu 
lan Djan. — Djuni ada Rp. 735. 

311,56: penerimaan bulan Djuli s/d 
September ada Rp. 532.217,71. 

Pasar paling banjak na- 
silnja. 

Diantara sekian banjak peru- 
sahaan2 jang diurus oleh Kota- 
Besar. adalah pasar jang paling 
banjak memberi penghasilan. 
Penerimaan uang dari pasar bu- 
lan Dianuari-Djuni 1953 ada Rp. 
1.390.107,38: pener'maan bulan 
Djul s/d. September “ada Rp. 
710.575.36. 

Bagaian lain lagi jang akan 
bak pemasukannja uang adalah 
dari waterleiding. Pendapatan bu 
lan Djanuari-Diuni 1953. ada.Rp. 
1.054.529,69: bu'an . Djuli 
Sept. ada Rp. 564.140.03. 

1635 Rumah  kepunjaan 
Kotabesar. 

Tiap kita membitjarakan urusan 
rumah, tentu menarik perhatian. 
Tetapi kali ini kita tidak akan me- 
nundjukkan bahwa ada disediakan 

rumah kosong. Melainkan berapa 
djumlah rumah2 jang dimiliki oleh 
Kotabesar. Daripada djumlah jang 
termaksud ini nanti, sudah penuh. 

Rumah2 jang dimiliki kotabesar 
ialah di: Semarang-Timur 793, Som- 
pok 336, Lempongsari 241, Kinte- 
lan/Ngaglik 43, Kagok 44, ,,de goe- 
de woning” 16, Batan/Seteran 24, 

Pleburan 18, Tlogoredjo 5, lain2 
11S, djumlah semua 1635. Asrama 
Kaligawe terdiri dari 6 blok (149 
kamar). 

TJIREBON 
KAMPANJE CHUSUS 
PEMILIHAN UMUM 

Mulai tgl. 2 s/d tgl. 9 Nop. 1953 
telah dimulai kampanje pemilihan 
umum chusus untuk Partai2 dan or 
ganisasi oleh Djawatan Penerangan 
Kabupaten Tjirebon.. Kampanje tsb 
akan langsungkan diseluruh Kewe- 
danan/Ketjamatan di Tjirebon. 

KAMPANJE PERTUN- 
| DJUKAN FILM. 

Oleh Djawatan Penerangan Kabu 
paten Tjirebon selama sepuluh hari 
ini telah diadakan Kampanje pertun 
djukan bioscop di sepuluh desa dgn 
tjerita masjarakat bahagia, Tiap2 

pertundjukan filem itu didahului 
oleh penerangan? tentang pemilihan 
umum jg disertai lagu pemilihan 

umum. Perhatian rakjat didesa pada 

pertundjukan itu besar sekali hingga 
ajumlah penonton ribuan. 

DIBUNUH MATI OLEH 
GEROMBOLAN 

Gerombolan jg pada tgl: 2 Nop. 
il. telah memasuki kampung Tjiasak 
desa Tjipeder Ketjamatan  Tjiniru 
dalam aksinja membunuh seorang 
penduduk bernama Surodiwirjo. Se- 
telah melakukan aksi gerombolan 
melarikan diri. Hal tsb kini sedang 

  

  

sehabis padi. 

' lagi didekat Ampel. 

i— Rp 4.350 — Rp. 6.200. 
iranglah, bahwa 

2
2
 

Di 

(Oleh: Warta 

tumbuh d.tanah 

(Bojolali). Menurut keterangan 

2 matjam kobis, jaitu: 

1. Kobis stek jang bibitnja di 
mbil berupa tunas dari batang 

j ama. Kobis matjam itu hanja da 
pat ditanam ditanah pegunungan, 
telurnja tidak begitu berat dan 
keras dan baru dapat dipungut 
sesudah umur 6 bulan, dan 

| 2. Kobis bidji jang bibitnja 
harus disemai dulu dari bidjinja. 

iKobis matjam inilah jang baik 
'djuga ditanam didaerah jg rendah 
letaknja. Kobis matjam ini telor 
nja berat dan keras dan sudah 
dapat dipungut sesudah berumur 
3 bulan, djadi lebih pendek dari 
pada kobis stek. Karenanja baik 
sekali ditanam seperti polowidjo, 

Sebagian besar didaerah 
Surakarta. 

Hingga tahun ini diseluruh wi 

nam kobis-bidji tsb. Adapun pu- 
sat penanamannja terdapat diseki 
tar djalan besar antara Klaten 
dan Prambanan, dan sebagian 

Menurut angka2 jg ada pada 
Djawatan Pertanian, luas tana- 
man kobis tsb. didaerah Surakar 
ta makin lama makin meningkat. 
Djika pada waktu sebelum  pe- 
rang jalah tahun 1940 luas tana 
man kebis itu ada 150 Ha., maka 
pada tahun 1951 mendjadi 249 
Ha, tahun 1952 mendjadi 408 Ha 
dan tahun 1953 ini meningkat 
lagi mendjadi 685 Ha. 

  
Hasil tiap2 Ha. 

Dalam waktu rata-rata 100 
hari, tanaman kobis bidji tsb. 
tiap-tiap Ha. dapat menghasilkan 
Ik. 15.000 butir kobis jang berte 
lor keras jang rata-rata masing2 
beratnja 1 kg, sehingga tiap Ha.- 
nja rata-rata menghasilkan 150 
kwintal. Tiap-tiap 100 kg kobis 
rata2 dapat didjual disawah itu 
djuga dengan harga Rp 70.— ke 
pada pedagang2 kobis, sehingga 
tiap Ha.-nja dengan hasil 
kwintal dapat didjual dgn harga 
sebesar Rp 10.500.— kotor. 

Beaja penanaman tiap Ha. me 
nurut perhitungan hanja memer 
lukan beaja sedjumlah Rp 4.350 
jalah: a. untuk bidji kobis 1 ha. 
sebanjak 330 gr. seharga Rp 50, 
b. untuk beaja garapan penana- 
man dan pemeliharaan Rp 3000 
dan c. unfik membeli obat2-an 
dan pupuk Rp 1.390.— 

Dengan demikian maka peng 
hasilan bersih dari pak Tani utk. 
tiap ha-nja ada sebesar Rp 10.500 

Te- 
tanaman kobis 

seluas 685 ha itu dalam waktu 
100 hari sadja dapat memberikan 
keuntungan bersih kepada petani 
sebanjak 685 X Rp 6.200 — 
Rp 4.247.000. 

Peranan Djawatan Per- 
tanjian Rakjat. 

Dalam penanaman kobis tsb. 
peranan Djawatan Pertanian Rak 
Jat .penting sekali. Disamping 
memberikan petundjuk2 jg sifat 
nja umum, ada lagi peranan jang 
sangat penting jalah bahwa keper 
luan benih, pupuk dan obat2-an 
hampir seluruhnja dilajani oleh 
Djawatan Pertanian Rakjat, sebab 
barang2 tsb. adalah barang2 
import. 

Dalam pada itu dapat disebut 
kan, bahwa dalam 8 bulan jang 
terachir ini sadja Djawatan Per 
tanian Rakjat Karesidenan Sura 
karta telah mendjual kepada pe 
tani-kobis itu sedjumlah 150.000 
gram benih kobis, 2.500 kg obat 
HCH dill..obat pembrantasan ulat 
kobis, dan 430 kwintal pupuk 
IA: 

Bidji kobis harus di-import 
Suprapto sangat - menjajangkan, 

hahwa satu-satunja matjam kobis ig 
hingga kini dapat tumbuh ditanah 
rendah adalah djenis R.W.E. jg bi- 
djinja berasal dari Eropa dan masih 
harus di import. Berkali2 telah di 
tjoba supaja  kobis tsb dapat ber- 
bunga dan mengeluarkan benih di 
sini.. Tetapi hingga sekarang belum 
berhatsil. Pertjobaan jg dilakukan di 
tanah tinggi seperti Tawangmangu 
hanja dapat mengeluarkan benih se 
dikit sadja, sedang tanaman berikut 

nja jg berasal “dari benih itu tidak 
dapat mengeluarkan telor kobis jg 
keras dan besar seperti benih aseli 
dari Eropa. Memang menurut penga 
laman dan penjelidikan untuk meng 

hatsilkan ' benih jg berwatak — baik 
itu dibutuhkan iklim-es (winter). 
Oleh karena itu untuk sementara 
djuga dalam hal benih kobis R.V.E. 
ini kita. masih tergantung dari luar 
negeri, demikian Suprapto. 

Restaurasi 

Prambanan 
Achir Balan Ini Selesai 

RESTORASI TJANDI - Pramba- 
nan, jang kini sedang didjalankan de 

Harsil Bagus Bag 

Kobis Perlu Diimport 

KEBANJAKAN ORANG mengira, 
h pegunungan sadja. 
enar, sebab ada sematjam kobis jang berat dar api 

djuga tumbuh ditanah sah se perti kini banjak terdapat didae 

rah sekitar Klaten dan Prambanan, dau djuga didekat 

jat Karesidenan Surakarta, Suprapto, memang 

150 

sm Tanaman Kobis Meluas 

TI Surakarta 
i Petani — Bidji 

wan Sendiri). ' 
bahwa kobis hanja dapat 

Akan tetapi hal itu tidak 
berat dan keras jang dapat 

Ampel 
epala watan Pertanian Rak 
2 maan pada umumnja ada 

  

—SI GRUNDEL — 

menuNah, kan mandjur 
grundelar lelannjas baru sadja di- 
rasani — hudjannja  tjrat-tjrit 

seperti voorschot Lebaran -— 

kemaren malam terus hudjan 

cash down"!     
  

  

KES. JOGJA KALAH LAGI. 
Pertandingan sepakbola terachir 

dari Kes. Jogja di Makassar telah 

dilangsungkan pada tgl. 4 Nop. j.l. 
dan b pan dengan Kes. Persis. 

Dalam pertandingan tadi, Kes. Jogja 

menjerah kalah dengan angka 3—1 
dari" djuara Makassar. Angka pada 

waktu istirahat 1—1. Dengan demi- 

kian, maka selama melawat ke Ma- 

kassar Kes. Jogja menang 1 kali, 

seri 2 kali dan kalah 3 kali. 

KOMPETISI PELTI. 
Kesudahannja Sa Pe e : : jg 

ng pada tgl. op. S3 

ben ENO UH — STC VI 0—5: 
PTKBS Il — DKA II 2—3: PTG — 
PTS H1 5—0. “Atjara untuk , hari 
jad. sbb STC 1 — TTC I: STC TV 
-- PTC kh DBC I — PT Kendal I. 

cr8, TYAP MATJAN MAIN 
Kes SERI. 
Untuk ketiga kalinja selama meng- 

adakan pertandingan2 di . Medan, 

Kes. ,Tjap Matjan” telah main seri, 

jaitu dalam pertandingan terachir 

jang dilangsungkan pada gl. 4 No- 
pember jl dengan melawan Kes. 

Bond Medan jg. berkesudahan 0—0. 

Pada tgl. 6 Nopember Kes. Tjap 
Matjan bertolak ke Djakarta untuk 

melakukan. 4- pertandingan. .. 

“ “Atjaranja di Djakarta sbb.: tgl. 

7 Nop. melawan Bond. Bogor: tel. 

8 Nop. melawan BBSA: tgl. 10 Nop. 

melawan UMS dan tgl. 19 Nop. me- 

lawan Persidja. Atjara di Bandung: 

tgl. 12 Nop.: Kes. Tiger Team me- 

lawan Chunghua: tgl. 14 Nop. me- 

lawan IPPI dan tgl. 15 melawan 

Persib. 

  

PASAR HASIL BUMI 
SEMARANG. 

Pasar hasil bumi Smg. 
tjatatan Dunlop & Kolff tgl. 5 Nop. 
1953 adalah sbb.: Kapok C kedja- 
dian 880 15 Nop./Djan.: kedjadian 
905 Pebr.: kedjadian 890 15 Des./ 

menurut 

Djan: Kapok C min. kedjadian 850 
en Ta kapok pendjual 62.50 

Nop./Des. m/z.: Kopi Excelsa WIB/ 
I kedjadian 1000: Kedele pmi Djem 
ber pendjual 230, Gendjah pendjual 
225: Kedele hitam pendjual 195, Te- 
pung gaplek nom. 52.50: Gaplek 

pendjual 50: Djagung pendjual 140 
kwal. "Pare-Pare Nop. lev.: Katjang 
glondong pilihan pendjual 200, Ka- 
tjang osee tidak terpilih - pendjual 
240: Katjang merah pendjual 157150, 
Katjang hidjau toatjeh pendjual 210: 
Karung hidjau HC  pendjual 4.30 

tiap lembar, Tali goni pendjual 4.25 

t Gg. 

9 ONP, KAPAS INTERNA- 
€ TIONAL ? 

Rantjangan untuk mengambil lang 
kah2 menurut tjontoh  konperensi 
gandum internasional guna menstabi 
lisasikan perdagangan kapas sedunia 
untuk mentjegah produksi jang ber 
kelebihan atau kekurangan produksi 
maka dalam konperensi komisi pena 
sehat jang terdiri dari 28 negara jg 
akan diadakan mulai 2 sampai 12 
Nopember ini di Washington akan 
dikupas soal2 tersebut. 

Rentjana stabilisasi meliputi pene 
tapan ,,inyoercontingenten” dan har 
ga2 untuk pelbagai djenis kapas, de 
mikian pula pembentukan ..buffer- 
stock”... b 

EXPORT TEH KE MESIR 
Dalam tahun 1538 Mesir mengim 

port teh sebagian besarnja dari Indo 
nesia jaitu bernilai sebesar 12 djuta 
Rupce (Sailan), sedang. dari Sailan 
hanja 3 djuta Rupee dalam waktu 
itu. Akan tetapi sesudah perang ter 
tjatat, bahwa dalam tahun 1951 Me- 
sir mendatangkan teh dari Indonesia 
hanja seharga 6 djuta Rupee. (Sai- 
'an), sedang dari Sailan meningkat 
mendjadi 23 djuta Rupee. 
Demikian dimuat dalam siaran da 

ri Austin de Silva ,,Manel” Sailan. 
Angka2 perbandingan tersebut dimu 
at berhubungan dengan akan datang   ngan pesatnja, diharapkan akan su- ! 

dah selesai dalam achir bulan ini. 

Demikian dari pihak resmi jang ber 
sangkutan. Pembukaan kembali tjan 

di tersebut, setelah "selesai direstora- 
sikan, akan dilakukan sendiri oleh 

Presiden Sukarno kira2 dalam perte 
ngahan bulan depan. Seperti diketa 
hui Prambanan ini adalah tiandi pe 
mudjaan agama Sjiwa. Seterusnja di 
ketahui, bahwa restorasi makam2 
Islam disekeliling Gersik akan diada 
kan pula, jang  direntjanakan akan 

sudah dapat dimulai pada tahun d-   Idalam penjelidikan jg berwadjib. pan ini. 

nja misi dagang Mesir ke Sailan da 
Itam bulan ini untuk menjelidiki ke 
mungkinan2 perdagangan a.l untuk 
memperbesar import Mesir akan teh 
dari Sailan. 5 

| DJEPANG AKAN MEMBELI 
GULA INDONESIA. 

Menurut UP dari Tokio, Djepang 
hendak membeli 10,000 ton gula ka 
sar dari Indonesia didalam rangka 
anggaran devisen untuk 6 bulan ke- 
dua dari tahun fiskal 1953/1954, Pe 
merintah Djepang akan menjediakan 
1.200.000 dollar Amerika utk - meng 

import gula Indonesia, 
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| Keinginan 
Elizabeth 

Spj Pangeran Philip 
Bisa LDjadi Mang- 

kubumi 
Ratu Elizabeth II dari Inggris | 

hari Rebo minta kepada madjelis 
rendah | 
luan timbul, suaminja, Duke of 
Ediaburgh — diangkat — sebagai 
nana Dalam sebuah pc- 

san jang dikirimnja kepada par- lemen, ratu minta j 
dang2 ke-mangku bunian tahun 
1937 dan 1943 dirobah sebelum 
ia nanti mengadakan perdjalanan 
mengelilingi negara2 Common- 
wealth Inggris. Berdasarkan un- | 
dang2 sekarang, puteri Margaret, 
adiknja perempuan, setjara oto- | 
matis akan mendjadi mangkubu- 
mi, bila ahli warisnja, 
Charles mendjadi radja sebelum 
berusia 18 tahun. , 

Pesan ratu jang dibatjakan oleh ke 
tua madjelis rendah mengatakan: ,,Ti 
dak tentunja djiwa manusia menje- 
babkan saja minta perhatian tuan? 
mengenai kemungkinan, bahwa se- 
orang anak dari saja dan suami saja 
tertjinta mungkin naik tachta, sebe- 
lum mentjapai usia 18 tahun. Saja 
ingin mengusulkan apakah tidak se 
baiknja untuk menetapkan, bahwa 
dalam keadaan sedemikian dan dju 
ga andaikata adanja kemangku bumi 
an itu perlu selama saja hidup, sua: 
m1 saja mendjadi mengkubumi dan 
diserahi pengawasan atas orang jang 
berdaulat.” 

Selandjutnja diusulkan supaja di- 
pertimbangkan apakah tidak sebaik 
nja undang2 kemangku bumian diro- 
bah sedemikian rupa, hingga jang ki 
ranja akan mendjadi ahli waris dari 
mahkota harus mungkin djadi mang 
kubumi kalau ia mentjapai usia 18 
tahun. 7 

Pesan ratui tu dikemukakan kepa- 
da madjelis oleh Sir David Maxwell 
Fyfe, menteri dalam negeri. 

Para pemimpin partai2 terbesra, 
termasuk oposisi Labour sebelumnja ' 
sudah bisa menjetudjui bahwa Duke 
of Edinburg diangkat sebagai mang- 
kubumi berkuasa. Perobahan lainnja adalah salah seorang wartawan 

bumian terkemuka dalam undang2 kemangku 

jang dimintakan oleh ratu itu akan “W 
berarti bahwa Ratu Elizabeth, ibun- 

supaja bilamana keper- | 

pangeran | 

ati Laporan Dari Honggaria I 
  

Honggaria Mempunjai Si- 
fat' Seperti Russia 

(Oleh: Sugiono) 

KETIKA PESAWAT TERBANG JANG 
darat dilapangan terbang Budapes, 

agak sepi disekeliling lapangan 
terasa sekali oleh saja suasana     

atau serdadu jang ada didalam lapangan terbang, sebagaimana saja dapati di Rumania atau di Sovjet Russia. Pane merata san Na Kapan 2 poleh dikatakan tidak berisi manusia, me 
ainkan hanja penuh dengan kursi-kursi dan media dima ersera koran-koran atau madjailah dari peni Ta 
man Timur. 3 

dibatjanja itu jalah buku berba 
hasa Hongaria. Ketika saja men 
dekati buffet untuk melihat-lihat 

Sebuah buffet jang berada di 
dalam gedung setasiun udara itu 
nampak sepi tiada orang jg mem 
beli makanan atau minuman. Se : : mengerlingkan matanj T 
Orang gadis remadja dengan enak an Baia. Napak agak malu-malu untuk melihat 

saja jang rupanja buat dia belum 
pernah melihat orang Indonesia. 
Tetapi apabila saja memandang- 
nja dia, gadis itu menundukkan 
kepalanja sambil pura-pura mem 
batja buku itu. Oleh karena saja 
sendiri ingin mengetahui banjak 
tentang keadaan Hongaria ini, 
maka saja mendekati gadis tsb. 
sambil mengulurkan tangan utk. 
berkenalan. 

JARUM 

Tjatatan Redaksi 

SETELAH SELESAI mengun- 
djungi Rumania untuk menghadli 
ri Youth Festival, penulis Sugio- 
no mengundjungi djuga Honga- 
ria. Dalam tulisan ini dan sete- 
rusnja, ia akan mem an ke- 
san2 jang didapatnja dari Honga 
ria tadi. Seperti djuga dalam tin- 
djauannja mengenai Rumania, 
Sugiono melihat segala keadaan 
jang disaksikannja itu dengan ka 
ija-mata orang nasionalis Indone 
2 ana, Ia ag akan mendji- 

- Ia bersikap djudjur dan ob- 
jektip. Jang bagus ia katakan 
bagus dengan maksud agar bisa 
ditiru di Indonesia. Kalau ja me- 
lihat hal-hal jang kurang baik: 
tak segan segan ia mengadjukan 
pendapatnja jang bersifat korrek- 
tip. Dengan demikian tjara pe- 

  

Ketika saja mengulurkan  ta- 
ngan ia segera berdiri dgn sikap 
jang ,,correct” serta  mengulur- 
kan tangannja. Memang pada 
umumnja gadis2 di Eropa Timur 
ini selalu bersikap ,.correct” ter 
hadap siapapun. Gadis jang tadi 
nja malu-malu melihat saja ternja 
ta seketika itu djuga ia sangat 
ramah tamah. Tetapi sajang buat 
saja, karena ia hanja dapat me- 
nundjukkan sikap jang peramah 
sadja, sedang berbitjara ia tidak 
dapat, karena ia hanja mengerti 
bahasa Hongaria sadja. Ia ingin   

sifat edukatief, tetapi pun djuga 
konstruktip. Sebagai pembatja te 

nindjauannja itu bukan sadj ag J y saia ber berbitjara banjak-banjak, tetapi 
terpaksa ia hanja dapat berbitjara 
dengan .isjarat-isjarat” sadia, jg 
sudah barang tentu buat saja 
tidak ada gunanja untuk dapat 
bertanja setjara dalam tentang 
keadaan Hongaria. 

mengetahui, sdr. Sugiono 

      
      NUN 

di Jogjakarta. 

membawa saja men 

tsb. Disana-sini tidak maha esibukan para pekerdja, bahkan djumlah janji | a A1 & a 1 pekerdjanja pun ak kelihatan banjak. Djuga pegawai-pegawai douane tidak nampak kesibukannja, pun pula tidak nampak pada saja adanja polisi2 | 

Hongaria, Russia atau dari Djer | 

keadaan disekelilingnja, gadis ini | 

da ratu akan memperoleh kursi da-,nja duduk dibelakang djualanaja 
lam Dewan Negara, jang akan meng (sambil membalik-balik lembaran 
ambil keputusan? bagi ratu bila ia|buku jang ada dipangkuannja. 
nanti mengadakan perdjalanan keli-| Rupanja ia sedang asjik memba 
ling kenegara2 Commonwealth achirItja roman atau entah tjeritera 

Huruf Latin tidak ba- 
njak dipakai. 

Jang terang jalah, selain baha 
sa Hongaria sendiri ia pandai 

bulan ini. (Reuter). apa, tetapi jang terang buku jang berbitjara dalam bahasa Russia. 
Ia menjebut saja ,,Tovarich Indo- 

  

@TJATUR 
NDONESIA — :     T 

ini memang sungguh tjantik dan sebag: 
pandai bermain tjatur. Banjak s 

Kissah Schaakmet ja Puteri Dilaram 
DI ,,BRITISH MUSEUM” kita masih dapat menemukan tja- 

tatan dalam bahasa Persia kuno jang menerangkan 
»Mat dari Dilaram”. Kisahnja a.l, sebagai berikut: Pada suatu 

     

  

tapi kesekian kalinja lamaran itu" t 
mar jang ditolaknja itu terdapat pangeran Ismail Khan. 
apa sebabnja, mungkin pangeran Ismail Khan 
bermain tjatur atau djelek orangnja dalam tjatatan itu tidak dite 
rangkan. 

Tapi njatanja puteri Dilaram 
ini kemudian kawin dengan pa- 
ngeran Nourjehan jang pandai 
sekali bermain tjatur. Dalam me 
ngetjap masa kebahagiaan ini, 
dengan sendirinja mereka sering 
asjik bermain tjatur dan lama ke 
lamaan kedua orang ini mendjadi ! 

nesia” jang artinja: ,,Kawan In- 
donesia”. Saja mengenal bahasa 
ini ketika saja berada di Moskow, 
djadi saja mengerti artinja. Me- 
mang rupa-rupanja Hongariapun 
banjak pertjampuran darah anta 
ra bangsa Hongar dan bangsa 
Russia. Djuga negara Hongaria | 
sendiri mempunjai sifat-sifat jang 
agak mirip dengan Russia, misal 
nja jang nampak terang jalah ! 
huruf-huruf bahasa Hongaria ba ' 
njak mirip dengan huruf2 bahasa ! 
Russia! Kalau di Rumania saja | 
masih dapat membatja huruf-hu- 
ruf bahasa Rumania dgn edjakan 
jang sangat mudah, maka di | 
Hongaria dan djuga di Tjekoslo 
wakia saja tidak dapat membatja 
hurui-huruf sama sekali. $ 

Ijinta & 
Tjatur x 

asal mula 

seorang tua, pudjangga : 
.Gitemani oleh puterinja 

ja telah menduga, puteri 
ai ajahnja puteri ini pun 

ah jang melamar puteri ini, 
entu ditolaknja. Diantara pela- 

Entah 
ini tidak pandai 

Alfabet dinegara-negara terse- 
but boleh dikatakan sudah tidak 
mendekati alfabet Latin seperti 
umumnja dipakai di negara2 lain. 
Djuga di Hongaria ini rupa2-nja ! 
sangat fanatiek terhadap apa jg 
dimilikinia, suatu bukti saja tidak 
melihat tulisan2 jang ditulis . da- 
lam huruf Latin. Bagi orang 
asing sudah barang tentu merasa 
sangat buta huruf datang dinega 
ra Hongaria itu. Djuga di Tiong 
kok dan Russia huruf-huruf Latin 
tidak pernah saja djumpai. Oleh 

  
pemain2 tjatur jang unggul dari 
Persia. Sudah tentu berita ini ter- 
dengar oleh pangeran Ismail 
Khan dan pada suatu hari dengan 
perasaan kurang senang ditan- 
tangnjalah pangeran Nouriehan 
untuk ,,duel” diatas papan tjatur. 

  

   
Tarohan mereka berupa 
emas dan barang permata. 
Banjak sudah pangeran 
Nourjehan kalah. Pange- 
ran Ismail Khan semang- 
kin mendapat hati dan ta- 
rohan terachir berupa pu- 
teri Dilaram sendiri! Ke- 
dua pangeran ini asjik ber 
djuang mati-matian, se- 
hingga pada suatu saat 
sampailah mereka pada 
stelling (gambar sebelah) 

seperti disebelah ini. Pa- 
ngeran Nourjehan terdje- 
pit, dan sedih karena be- 
lum mendapat djalan ke- 

luar. Achirnja dari suatu 

karena itu buat orang asing susah 
untuk berdjalan-djalan sendirian, 
sebab bisa tersesat didjalanan. 
Nama-nama djalan semuanja se 
perti di Tiongkok memakai huruf 
huruf jang orang asing tidak akan 
dapat membatjanja. Di Rumania 
masih agak lumajan, sebab nama 
nama djalan dengan terang ditu 
lis dengan huruf-huruf Latin jang 
bisa dipahami oleh orang asing, 
djadi untuk di Rumania tidak 
perlu orang asing tersesat djalan, 
itupun kalau orang asing itu da 
pat berdjalan-djalan sendirian 
tanpa pengawal dari tuan rumah. 

  

Ketika saja ,,mendarat” dilapang 

  

Pada tanggal 15 Sentember jl. paberik2 Opel di Russelheim (Dierman) 
menundjukkan Opel barunja kepada pers. Banjak bagian dari mobil2 

iang baru telah diperbaiki. Prestasi motor bertambah dengan 10 PK di- 
atas 68 PK, diwmlah beret mobil tersebut lebih rendah dari jang semula, 
dan. harganiapun tetap 400— DM kurang dari harga jang lama, -men- 
djadi 9.500— DM. Gambar ini menundiukkan model Opel Kapitan 

: "model tahun 1954. 

  

COCOM Lawan Smokkel Ba- 
rang” Strategis Jang Dise- 

lundupkan Ke Negara? 
»Tirai-Besi“ 

Segala Pekerdjaan Dilakukan Dalam Suasana 
Penuh Rahasia 

MENURUT REUTER, disalah satu tempat di Paris, dibela- 
kang pintu2 tertutup, ahli2 dari 14 negara, termasuk Djepang, 
kini sedang menjiasatkan suatu kampanje untuk. memberantas 
perdagangan illegal dalam bahan2 strategis antara negara2 Barat 
dan negara2 blok Sovjet. Himpunan ahli2 ini terkenal dengan na- 
ma COCOM, singkatan dari Coordinating Committee dan a.l. ter- 
diri dari waki!2 Belgia, Canada, Denmark, Perantjis, Dierman 
Barat, Italia, Luxemburg, Nederland, Norwegia, Portugal, Inggris, 
Junani dan Djepang. 5 

an dunia jang tidak mudah dewa 
sa ini, memperkuat potensi pe- 
rang blok Sovjet dengan djalan 
mengexport tembaga, lapisan2 
badja, aluminium dan bahan2 
strategis lainnja adalah suatu per 
buatan jang sudah berdekatan se 
kali dengan pengchianatan. 

Beberapa tjara jang dipergunakan 
oleh para pedagang dalam mendja- 
lankan siasat. penjelundupan mereka 
baru2 ini telah dikupas oleh direktur 
urusan bantuan luar negeri Amerika 
Serikat, Harold Stassen, dalam lapo 
rannja kepada kongres. Sebagai tjara 

jang lazim dipakai, Stassen menjebut 

njebut kebiasaan - untuk membelok- 

Badan. ini merupakan suatu orga- 
nisasi tetap jang menjampingi. sebu- 
ah badan konsultatif 14 negara jang 
didirikan atas inisiatif Amerka Seri- 
kat dalam bulan Nopember tahun 
1949 dengan maksud untuk memper 
temukan pembesar? tinggi pemerin- 
tah . dalam suatu konperensi medja 
bundar beberapa kali setiap tahun 
guna membitjarakan tjara2 jang pa- 
ling baik untuk menutup engapan2 
(lobang) didalam perdagangan illegal 
Timur-Barat. 

Export2 alat perang jang legal ke 
negara-negara blok Sovjet sekarang 
boleh dikatakan sudah tidak berarti 

ngakuan 

Warrem Duffee jang ikut dalam 

mokrasi ,,mendjabat tangan”, jg 
ka dan tidak akan mereka duga2 

supir, peribesar2 dan diplomat2, 
bahkan sebenarnja dengan setiap 

Suatu tjontoh jang menarik per- 
hatian menurut Duffee, ialah ketika 
Nixon tiba di Djakarta. Sebelum 
mendjumpai para diplomat jang da- 
tang mendjemputnja dilapang ter: 
bang Kemajoran, Nixon menudju ke 
pagar untuk berdjabatan tangan de 
ngan seorang gadis ketjil Indonesia 
jang oleh ajahnja didukung diatas 
pundaknja. Harian2 di Djakarta, ter 
ketjuali barangkali pers komunis tu- 
len, telah menjambut peristiwa ini 
dengan gembira dan pers komunis- 
pun telah membatasi diri dalam per- 
njataan2nja mengenai  kundjungan 
Nixon. . 

Keinginan Nixon untuk djuga -me- 
laksanakan rentjana untuk ,,men- 
djumpai rakjat” telah menjebabkan 
kechawatiran pada sementara diplo- 
mat2 Amerika dan asing lainnja. Ti- 
dak ada sesuatupun didalam proto- 
kol2 jang dapat membenarkan tin- 
dakan demikian itu dari seorang pen 
djabat tinggi Amerika. Akan tetapi 
hal jang demikian itu bukannja me- 
rupakan penghalang bagi Nixon da- 
lam melaksanakan niatnja. 

Program kundjungan suami-isteri 
Nixon di negara2 jang dikundjungi 
biasanja sangat berat, dgn banjak per 
temuan2 resmi dan formil. Tetapi 
Nixon dan isterinja telah berhasil di 

duk. Nixon telah berdjabatan tangan 
pedagang2, baji2 dan njonja2 rumah-tangga. Disepandjang djalan 
ia telah berhenti untuk bertjakap-tjakap dengan kanak2 dan supir 

  samping mendjumpai pembesar2 Tes-j 
mi djuga mendjumpai orang2 lain. 
Nixon mulai perdjalanannja selama | 
sembilan pekan ini dengan kundju- 
ngan ke San Francisco dan Hawaii 
dan dalam empat pekan dari per- 

djalanannja selama ini ia baru meng 

satu hari. , . 

ke-dua2nja 

alami istirahat sepenuhnja selama 

Tidak Mungkin Nixon Me- 
nandingi Presiden Sukarno 
Dalam Soal Dan Tjara Mendekati- Rikjat: Fe- 

artawan Duffee 

SOAL ,/MENDJABAT TANGAN RAKJAT” dalam ,,stiji” 
kampanje (politik Amerika, rupa-rupanja akan mendjadikan 
djungan goodwill wakil-presiden Nixon 
sukses jang besar, demikian ditulis oleh wartawan United Press 

5 kun 
ke Timur Djauh suatu 

rombongan Nixon. Nixon dan 
sterinja sekarang sudah memperlihatkan disetengah lusin negara 
di Asia dan Pasifik Selatan apa jang dinamakan oleh Duffee de- 

belum pernah dilihat oleh mere 
pula, melihat reaksi dari pendu 

dengan 'tukang2 tjukur, 

petani2 dan buruh2 paberik — 
orang jang berlalu, 

reaksi dari pers setempat dipelbagai 
negara membenarkan tindakan ini. 
demikian Duffee. 

Dengan  taktiknja untuk ,,ber- 
djumpa “dengan rakjat?, demikian 
Duffee, Nixon  rupa2nja dibanjak 
negara telah memperbesar kegiatan 
kaum “politisi setempat dalam hubu- 
ngan ini. Akan tetapi Nixon telah 
mendjumpai  bandingannja sebagai 
.campaigner” di Indonesia. 

Presiden Soekarno bahkan telah 
melebihi Nixon, ketika mereka ber- 
sama mengundjungi desa2. Ketika 
Nixon hendak mendjumpai murid2 
sebuah sekolah, presiden Soekarno 
menjuruh mereka menjanji untuk 
kehormatan ' tamu - Amerika wu dan 
beliau sendiri jang memimpin mere: 
ka. 

Ketika Nixon masuk sebuch ru- 
mah dari suatu keluarga didesa, pre- 
siden Soekarno masuk “dapur untuk 
membantu masak dan, demikian 
Dujfee, beliau mengundang Nixon 
mentjoba menggoreng ken- 
tang dengan minjak kelapa. (UP — 
Aneta). 

PRES. NADJIB BERSERU SUu- 
PAJA PEMUDA MESIR 
MASUK TENTARA. 

Presiden Nadjib dari Mesir, 
Rebo malam berseru kepada pe- 
muda Mesir untuk memasuki Pa- 
sukan Pendjagaan Nasional jang 
baru sadja dibentuk guna ber- 
siap membela tanah airnja. Ka- 
ta2 Nadjib itu diutjapkan dalam 
sebuah rapat raksasa di Medan 
Tahrea (Lapangan Merdeka), di- 
mana 3000 orang anggauta Pasu- 

Wakil-presiden Nixon dan isterinja 
telah memusatkan per- 

hatian mereka terhadap kanak? dan 
hasil2 daripada tindakan ini berupa 

Gambar diatas pada saat pangeran sudut puteri Dilaram jang 
Nourjehan (putih) merasa terdjepit. selalu memperhatikan per- 

mainan mereka, berkata: ,,Kanda, korbankanlah semua emas-intan dan 

bentengmu, tapi tolonglah permaisurimu!” Pangeran Nourjehan sadar 
dan setelah pikir pandjang2 achirnja zet sebagai berikut: 1. Bh4—h8--, 
Rg8xh8 2. Ki2—g44, Rh8—g3 3. Bh1—h8-4-, Rg8xh8 4. g6—g7-k, 
Rh8—g8 5. Kg4—h6 mat! 

. Begitulah sebagai tjontoh probleem lima zet mat dari Dilaram dalam 
sedjarah tjatur sampai sekarang masih tertjatat dan disimpan di British 
Musuem. Dan perlu kami tambahkan disini, bahwa kissah diatas jang 

merupakan soal segi-tiga pada djaman atoom ini tentu lain lagi tjaranja 
untuk mentjari ,,way out”. 

KOMBINASI : No. 30: 
Putih: Rh2, Pg6, Be3, Mb3, bi- 
dak a2, e6, f5, 22. h3 (9 buah). 
Hitam : Rg8, Pf6, Bc8, Me8, bi- 
dak a7, b7, f7, g7, h7 (9 buah) 

Putih djalan dulu dan terang- 
kan lima zet berturut jans, djitu 

woro, KENDAL:  Kasijo, Sunardi 
Tjarjohartono, A.K. Niam, PUR- 
WODADI : R. Moh. Herat, Oetojo, 
JOGJA: Fat Huddin Abd. Gani, 
PATI: Ambar Adiati, Soemartono 

“Adi, Moeksan, WIROSARI : S. Adi 
' sabroto, KUTOARDJO : Notopawiro 

an terbang Budapes itu jang saja ta 
njakan lebih dulu kepada teman 
bangsa Rumania jang kebetulan naik 
pesawat terbang bersama-sama saja, 
jalah apa sebabnja lapangan terbang' 
Budapes itu dalam keadaan sepi. Sa- 
ja mendapat djawaban, bahwa me- 
mang hubungan udara disana tidak 
begitu ramai. Selain dari pada itu pa 
da umumnja orang di Eropa Timur 
lebih suka bepergian dengan kereta- 
api dari pesawat terbang. Selain ke 
retaapi lebih murah, djuga orang ti- 
dak akan mendapat gangguan kare- 
na mabuk udara. Memang kebanjak 
an orang jang naik kapal terbang di 

lagi dan tugas Cocom jang terutama | 
dewasa ini ialah memberantas penje 
lundupan jang meradjalela menem- 
bus. jang dinamakan orang ,.Tirai 
Besi”. 
Dalam hubungan 

Amerika di Paris mengakui, bahwa 
penjelundupan2 itu meliputi djumlah 
barang2 jang djutaan dollar harganja 
setiap bulannja. 

  
Kegiatan2 Cocom diraha- 
siakan. SE 5 

Kegiatan2 Cocom dewasa jini 
sangat dirahasiakan. Pun nama2 
para anggotanja dirahasiakan pu- 
la. Jang kita ketahui ialah hanja 

diberikan oleh badan tersebut, 
korps2 polisi negara2 kontinen- 
tal Eropa lalu mengadakan pe- 
rangkap2 dan penangkapan2. Pa 
ra ahli Cocom itulah jang berdiri 
dibelakang kegiatan2 polisi itu. 
Mereka mampu meng i or- 
ganisasi2 lawan jang teratur baik 
dan jang pemimpin2nja terdiri 
dari orang2 terpeladjar jang ber- 
kantor dipusat-pusat ibu-kota ne 
gara2 Eropa, bahkan kadang2 ter 
diri dari direktur2. perusahaan 
dan pemilik2 paberik. 

Pemimpin2 organisasi2 penje- 
lundup itu pada umumnja tidak 
menganggap dirinja sebagai 
orang jang berbuat kedjahatan. 
Mereka pertjaja, bahwa unsur2 
politik telah memasuki perdaga- 
ngan jang sjah antara Timur dan 
Barat, dan dalam hubungan ini 
mereka beranggapan, bahwa me 
mang mendjadi pekerdjaan me- 
rekalah untuk mengusahakan, 
apakah barang2 itu harus melalui 
perang dingin” atau tidak. 

Mendekati pengchianatan. 
Pembesar2 negara2 Barat, teru 

tama sekali pembesar2 Amerika, 
berpendapat, bahwa dalam keada 

  

ka masih memakai pakaian biasa, 
sedang lain-lainnja sudah mema 
kai pakaian tebal. Menurut keada 
an orang jang setjara sepintas 
lalu saja ketahui, mereka jang 

| memakai pakaian biasa itu jalah 
orang-orang jang nampaknja me- 
mang belum (tidak) mampu mem 
beli pakaian tebal. Dan mereka 
itu pada umumnja adalah para 
pekerdja.  Djadi apabila dugaan 
saja itu betul, dapatlah saja me 
ngambil kesimpulan, bahwa disa 
napun hanja orang-orang jang 
mampu sadja jang lebih dulu da 
pat membeli keperluan hidupnja, 
sedang orang-orang jang tidak     sana pasti mengeluarkan isi perutnja 

banjak-banjak. Hal ini disebabkan 
udara disana jang sangat tidak baik, 
sehingga banjak  gelombang-gelom- 
bang udara jang memaksa kapal ter 

mampu boleh menunggu sampai ' 
isaatnja ia dapat membeli, jaitu 
apabila uang untuk membeli su- 
dah terkumpul. 

ini pembesar? | 

bahwa berdasarkan bahan2 jang | 

kan suatu angkutan jang sedang da 
lam perdjalanan kesuatu tudjuan jg 
nampaknja tidak mentjurigakan dan 
kemudian mengirimkan - kenegara-ne 
(gara blok Soviet. 

Stassen selandjutnja djuga menje- 
but pemalsuan tempat2 tudjuan, pe 
nafsiran jang salah atas sifat barang2 
pemakaian nama -perusahaan2 jang 
sebenarnja tidak ada dan pegiriman 
dengan djalan memutar melalui ba 
njak negara dsb. sebagai tjara2 mela 
ikukan siasat penjelundupan tersebut. 

Bersama-sama lenjapnja 
»perang dingin”. 

.. .Cocom tidak akan menepuk. 
dada, bahwa ia telah mendapat 
kemenangan dalam perdjuangan 
memberantas perdagangan tidak 
sjah itu, karena djika difahamkan 
dalam-dalam, maka perdjuangan 
itu baru dapat berachir “dengan 
berachirnja ,.perang dingin” sen 
diri: Selama keuntungan? ' besar 
masih dapat ditjapai, selama itu 
pula masih akan tetap terdapat 
orang2 jang tidak mempedulikan 
bahaja jang bagaimanapun djuga 
dalam usahanja memenuhi kan 
tongnja. Demikian Reuter. 

(Antara) 

DITANGKAP KARENA TU- 
RUT TJAMPUR DAN SEMBU 
NJIKAN ANGGOTA GEROM- 

BOLAN. 
Polisi Djakarta telah menangkap 

  

194642 
46351 
50532 
196911 
137565 
233447 
69315 
71036 
178176 
71404 

215536 
285079 
114512 
15606 
13446 

107926 
81589 

101482 
51597 
80605 

2161729 
187034 
262266 
241785 
119560 
215893 
155402 
121288 

261235 
216090 
97850 

231019 
41928 

253721 
100553 
207135 
217154 
219826 
101355 
289882 
20749 

248136 
228987 
274807 
64129 

104303 
225221 
107301 
218743 
298614 
38714 

294815 
261666 
282128 
50830 

195001   seorang bernama S. bin T., tempat 

karena dituduh mendjadi anggota ge 
rombolan serta menjembunjikan di- 
dalam rumahnja anggota gerombolan 

Bambu Runtjing bernama Debok 
alias Demi. 

DUA PESAWAT ISRAEL TEM- 
BAK DJATUH KELAUT SE- 

BUAH PESAWAT SIPIL. 
Berita2 pers Mesir hari Rebo me- 

ngatakan bhw dua pesawat terbang 
Israel hari Selasa telah menembak 
djatuh sebuah pesawat terbang sipil 
jang tak dikenal kedalam laut dekat 
Gaza. Menurut berita2 tsb., sebuah 
nota telah dikirim kepada panitia pe 
nindjau gentjatan sendjata Palestina, 
segera sesudah insiden terdjadi. 

  

KALAU PENONTON MARAH. 
20.000 Penonton jang sudah mem- 
beli kartjis untuk melihat suatu per- 
tandingan adu lembu di Guatemala 
City baru2 ini telah: mendjadi ma- 
rah dan membanting2 kursi - di tri- 
bune stadion hingga rusak beranta- 
kan. Dalam keributan ini 15 orang | 
musti diangkut kerumah sakit. Ada- 
pun sebah2 kemarahan penonton ini 
ialah  diurungkannja " pertandingan 
tersebut. ' Sebagaimana halnnja di 
Spanjol,” djuga di wilajah Guate- 

tinggal didesa Rawabinong Djakarta, 97827 

234325 

28492 252201 
246874 
28810 

220794 
293282 
24336 
19190 

173649 

193209 
253357 
106957 
229879 
21413 
35959 
37456 

118622 
217198 
162439 
103111 
294315 
212526 
62209 

171690 
143800 
55032 
67028 
161490 
210608 
286293 

270465 
103009 
303623 
49505 
20377 
49689 

107994 
18709 

131332 
155666 
178916 
266313 
160444 
85050 
111817 

90845 
105765 
260982 
242900 
61761 

113447 
214962 
153307 
218850 
248315 
93752   
100210 

: (Akan disambung) 

117876 
168961 

206630 
30076 

222302 

Tjotjokkah 

Nomor Tuan? 

250. 

137859 
16929 

164924 
149602 
272948 
198745 
172075 
224074 
74264 
14792 
718956 

293027 
196136 
250676 
207905 
170240 
219072 
255898 
74666 

249606 
170316 
31464 
81493 
59982 

104011 
240391 
57701 
86347 

168528 
294707 
214365 
163897 
300763 
302016 
182257 
256653 

234652 
93851 
114092 
254491 
300178 
105474 
124605 
107784 
241954 
121612 
108289 
220111 
45914 

233996 
49377 

247362 
299102 
58497 

305767 
32033 
61516 

291381 
26218 
106898 

| 
| 
| 

262775 
74641 
133348 
58481 

291956 
85858 
56446 

195193 
211470 
16216 

105194 
113734 
223275 
34277 

215349 
301634 
166051 
87193 
65092 

182972 
86707 

305529 
1533749 
110817 
258171 
245310 
51852 

283246 
208229 
160520 
294277 
115963 
224888 
102426 
218731 
57480 

228521 
27932 

164945 
81590 

262311 
39247 

121248 
210153 
16533 

198139 
217187 
161818 
299976 
259854 
113447 
274458 
242975 
220128 
43665. 

222322 
221804 
78803 

204834 
289606 

sehingga bagaimana  hasilnja ? 
Nilai 3. Djawaban ditunggu selam- 
batnja tgl. 16/11-53. 

Perhatian untuk para penebak 
dan peminat : Surat2 jang menge 
Dai tjatur, harap diatas sampul 
atau kartupos diberi tanda ,,Tja- 
tur”, sgeala sesuatunja agar da- 
pat lekas diselesaikan. 
Djawaban probl. No. 28 (Ki Han- 

nemann) : 1. Kd5—f4 (Kuntji-zetnja) 
mengantjam 2. Pg2 mat. Djika hitam 

Kce5 --), 2.Re5 (Rd6, Rd3, Re3) Jg 
mendjawab Ke3? salah sebab hitam 
mendjawab Kc5 --! dan tidak bisa 3! 
zet mat. Djawaban betul diterima da 
ri: 
SEMARANG: R. Suparman, N, 
Tutuk, R.M. Soekarno Soeriokoesoe 
mo, B.R. Soejoko, A. Najman, R. 
Soebardjo, Mashoeri, Sartiman, Nur 
Hidajat, Salim Supradi, R.S. Padmo 
'“dipuoero, Fr. N. Baroes, TJIRE- 
BON : Machfud, SOLO: Wisnu Ba 
rata, Soewadji, Halim Husin, Sardji 
min, Srijosoe F, Suprijono, Njonja 
Durjono. Purwanta, Bintardi, Madiar 
no  Boediwirjo, 
Thio Oei Siang, A. Soewondo, MA- 
GELANG : Goenadhi, R. Soerasewo 

ko, R, Soemewo, Sarno, J. Wirokis- 

$ 

t 

adala kepada/dari Redaksi: Para 

Ke3 4 (Kd6 &, Kd2 13123 hingga no. 27 sudah kami tjatat. 

PEKALONGAN : | 

SRAGEN : R. Sarwono, R. Soetadi, 

DEMAK : Djamingoen, DJEPARA : 
Soetojo Mardjono, Susulan No. 27 : 
Srijo8o, R. Poerwoto, R.S. Padmo- 
dipioero, Sartiman, Sutojo Mardjo- 

no, R. Soetadi, Wisnu Barata, Soe- 
tandar. R. Soebardjo, Sunardi Tjar- 
johartono, A. Njaman, R. Soemewo, 
M.A. Ghoni, N. Tutuk, Soelantoro, 
Salim Supradi, .Masduki. 

bang itu dipermainkan oleh gelom- 
bang udara itu. Dan oleh karena pa 
da umumnja kapal udara jang dipa- 

kai dalam perhubungan udara disana 
adalah pesawat-pesawat jang besar- 
nja hanja sedang sadja, maka terpak 
salah pesawat-pesawat itu  menjerah   
|ban jalah para penumpangnja, jang 

penanja mengenai nilai probl: No. 

tidak termasuk 
karena saja memang sudah 
“hard” dalam keadaan demikian. 

“Sdr. Moeksan, Pati: Siapa jang 
mengatakan  tjatur ' membawa 
umur pendek? Itu bohong Sdr. 
Pendapat redaksi soal umur pan 
djang dan pendek adalah dita- 
ngan Tuhan. Tidak kurang Pada waktu itu di Eropa Timur 

schaakmeesters jang landjut usia 
: , dah mulai terasa dingin, sebab 

ja seperti J. Mieses hampir se Fa f : Bh 
abal Nag kini madih ng | pada waktu itu Peang Ka ron 

Duras masih hidup 90 th. Tapi tok, dan tidak ama lagi akan 
pun ada jang meninggal dalam tiba masanja musim dingin. Per 

usia muda dan ini punterdapat Siapan2 untuk menghadapi musim 

dalam lain2 lapangan, mitsalnja A 

renang malah Mit dlm waktu la Oleh orang disana. Mereka ,.me- 
tihan sendiri karena ,,kramp” makai pakaian tebal. Tetapi ada 
dalam pemandian. Pokok : kita | pula sementara pekerdja jang be 

harus saling menghargai dan ka- (lum memakai pakaian tebal, dan 
lau mau tjari, tjarilah sifat2 jg Imasih tetap memakai pakaian 
baik sadja, ibiasa. Entah apa sebabnja mere 

Hanja jg mampu bisa 
beli pakaian tebal. 

  

apa jang diperbuat oleh gelombang 
(udara. Achirnja jang mendjadi kor- 

(rata-rata 9046 terpaksa menumpah- 
Ikan isi perutnja. Untuk saja sendiri 

9090 itu, mungkin 
ver 

dingin nampak sudah dilakukan: 

| Memang keadaan sosial jang ditji mala pertandingan lembu ini sangat 
1 digemari fa-fjitakan oleh sebagian besar pen- | oleh rakjat. 

duduk didunia ini rupa-rupanja tidak ' 
mudah dilaksanakan, sebab dalam 
praktek keadilan sosial itu hanja ter 
batas pada orang-orang jang terma 
suk. klas atasan sadia. Djuga ternja 
ta pula bahwa keadilan sosial itu ha 
nja seringkali hanja tergores  dida- 

.lam tjita-tjita belaka! 
Kalau dinegara-negara Demokrasi 

Rakjat sampai pada waktu ini belum 

djuga berhasil mentjapai seratus pro 
sen dalam melaksanakan  tjita-tjita 
Keadilan Sosial, maka bolehlah kita 

' merenungkan sedjenak sampai dima 
na tjita-tjita Keadilan Sosial itu da- 

"pat dilaksanakan dinegara-negara ig 
tidak. mendasarkan sama sekali atas 
dalil-dalil sosialisme. Tetapi kenjata 
an jang sedemikian itu memang ti- 
dak dapat diletakkan diatas pundak 
dari pada pelaksana-pelaksana terse- 
but, melainkan memang telah men- 
djadi hukum. kodrat, bahwa tidaklah 
mudah merobah sesuatu struktuur la 
ma kearah struktuur baru. Djuga ti 

daklah mudah bagi negara-negara 
Demokrasi untuk merobah struktur 

| lama kepada struktur baru jang ditji 

| ta-tjitakan oleh — negara-negara tsb. 
i (Copyright : Sugiono),   

  

kan2 Pendjagaan Nasional terse- 
but dengan berseragam khaki dan 
bersendjatakan karabin dan sen- 
djata2 mesin berbaris dimuka- 
nja. £ 

ROMBONGAN PERDANA 
MENTERI ALI SASTRO- 

AMIDJOJO KE SU- 
MATRA. 

Dari kalangan jang mengeta- 
hui P.I. Aneta mendapat kabar, 
bahwa pada tanggal 7 Nopember 
jang akan datang, ditunggu di 
Medan perdana menteri mr. Ali 
Sastroamidjojo bersama njonja. 
Didalam rombongan perdana 
menteri itu ikut serta menteri da- 
lam negeri, menteri agama, djak- 
sa agung, pd. KSAD, kepala ke- 
polisian negara. Djuga ikut bebe- 
rapa orang pegawai dan warta- 
wan. 

Suku Dafla 
"Mengamuk 
Pemerentah India Kirim 
Pasukan2 Pajung Utk 

"  Meninadasnja 

PEMERINTAH India mengu- 
mumkan pada hari Rebo bahwa 
tentara pajung dan balabantuan 
tain telah. dikirim kedaerah Gusar 
dipegunungan Abor, Assam  Ti- 
mur-Laut, dimana lebih dari 75 
orang jang termasuk suatu rom 
bongan resmi, telah tewas karena 
serangan anggota2 suku Dafla. 
Serangan tsb. telah terdjadi pada 
tgl. 22 Oktober jl. di Mori 3 hari 
berdjalan dari pos militer di Gu- 
sar. Suatu rombongan resmi, jang 
terdiri atas pembesar2 sipil dika 
wal oleh serdadu2 kesatuan ,,As- 
sam Rifles” dan disertai oleh 
orang2 anggota suku Galong dan 
jang melakukan kewadjiban mem 
bagi-bagikan garam, pakaian dan 
obat2-an kepada penduduk telah 
Tisergap oleh I.k. 500 orang ang 
zota suku Dafla jang bersendjata 
parang. ' 
Anggota2 suku Dafla ini tlh mem 

bunuh komandan kesatuan tsb., se- 
orang opsir lainnja, 2 orang serdadu 
dan paling sedikit 70 orang anggota 
suku Galong. Banjak orang kini ma 
sih hilang dag diduga telah ditang- 
kap oleh pihak penjerang itu. Peme 
rintah India telah memerintahkan su 
paja suku Dafla melepaskan tahanan 
mereka dengan antjaman bahwa pe 

merintah nanti akan mengambil tin 
dakan2 keras terhadap mereka. 

Djuru bitjara pemerintah India da 
lam keterangannja pada hari Rebo 
mengatakan bahwa insiden tsb terdja 
di akibat permusuhan antara suku2 
didaerah tadi, tetapi ia menegaskan 
bahwa pemerintah tak bermaksud 
untuk membiarkan insiden2 sedemiki 
an terus berlangsung wglaupun peme 
rintah tak akan turut tjampur dalam 
urusan adat istiadat dari suku2. (An 
tara). 

URUT KATJANG. 
Orang berdesak2 dengan segala 

tidak berdaja.     
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— Harian Sing Tao di ' Hongkong 
melaporkan, bahwa para pedagang 
Hongkong telah ,,hampir menghenti 
kan” pengiriman2 barang2 ke Mu- 
ng Thai, karena mereka menderita : 
kekurangan afat2 pembajaran luar 

aegeri (deviezen). Harian tadi me- 
ngabarkan bahwa pemerintah Mu- 
ang Thai telah menghentikan penge 

luaran alat2  pembajaran asing, da- 
lam beberapa minggu jang lalu. 
— Kementerian Perekonomian telah 
mengambil keputusan untuk menje- 
rahkan Jajasan Lektur seluruhnja ke 
pada Kementerian P.P.K. Penjerah- 

an ini akan berlangsung didalam bu 
lan ini djuga.  Jajasan Lektur tsb 
sampai sekarang berada dibawah Ke 
menterian Perekonomian. 

— Perdana Menteri Djepang, Yoshi- 
da, hari Rebo mengatakan kepada 
Parlemen Djepang bahwa adalah ,,la 

jak sekali” bagi Djepang utk. mem- 
persiapkan diri sendiri dalam perta- 
hanan dikelak kemudian hari dan ka 
rena itu UUD Djepang harus di- 

ubah. 

— Getaran gempa bumi jang mem 
punjai ,,akibat2 jang membentjana- 
kan” dan jang ditafsir terdjadi ku- 

rang lebih 6000 mil dari kota Roma 
telah tertjatat oleh seismograf dari: 
Obesrvatorium Bendandi di FEaen- 
za. Akibat2 . selandjutnja -masih be- 
lum diketahui. 
— Hari Rebu Djenderal Prantjis Ga 

briel Bourgond telah menermia ko- 

mando Angkgtan Darat Prantjis "di 
Vietnam Tengah sebagai pengganti 

Djenderal Leblance jang telah meme 
nuhi tugasnja di Indotjina. Pengang- 
katan pergeseran — dalam pimpinan 
Angkatan Perang Perantjis di Indo- 

tjina. 

— Kantor berita setengah resmi Kuo 
mintang mewartakan pada hari Rebo 
bahwa kapal2 selam Sovjet jang ber 
pangkalan di Yulin di pulau Hainan 

sebelah Selatan baru2 ini telah ber 
lajar didekat pantai Hongkong, For 
mosa dan Filipina. Dikatakan bah- 
wa kapal2 selam Savjet itu mengum 

pulkan keterangan? tentang bangu- 
nan pertahanan pantai. 
— Keadaan darurat telah dinjatakan 
pada hari Rabu dipropinsi2 Selatan 
Muang Thai, jakni Singora dan Ya 

'a.. Pemerintah mengatakan, bahwa 
tindakan tersebut diambil mengingat 
terdapatnja  ,.gerombolan2 bandit” 
dipropinsi2 itu, jang telah melarikan 
diri dari Malaya ke Thai dan jang 
kini melakukan teror didaerah2 itu, 
dgn. djalan memaksa rakjat mem- 
bantu mereka dengan uang dan ba- 

han makanan, dan memberikan ke- 
pada mereka informasi2 tentang ge 

rakan2 pasukan2 Thai jang melaku 
kan kampanje terhadap mereka. 

.— Sebuah pesawat terbang sipil Bo- 
livia jang mengangkut 18 orang pe 

numpang dan 3 orang anak buah te 
lah hilang didekat Sucre pada hari 
Selasa jl., demikian dikabarkan di 
La. Paz pada malam Rabu. 
— 34 Buah. front-toko's jang pada 

kira2 permulaan tahun ini oleh peda 
gang2 menengah Indonesia telah di 
usahakan berdirinja disekeliling Pa- 

sar Buton Makassar, kini sudah sele 
sai dan sudah dipergunakan oleh-pa 
ra pemilik2nja. Front-toko's itu meng” 
hadapi tiga djalan raya jaitu Djalan2 

Pasar Buton, Tempel dan Ibu Depu. 
Biaja pendirian setiap petak berdjum 
lah Rp. 14.000.— dan ditanggung 
oleh masing2 pemilik jang bersang- 
kutan. 

— Pagi Rabu dari lapangan terbang 
Kemajoran telah berangkat pemang 
ku sekretaris-djenderal kementerian 
luar negeri, mr. Sutan Mhd. Rasjid, 
menudju Bangkok. Fihak jang me- 
ngetahui menerangkan kepada P.I.- 

s| Aneta, bahwa dari Bangkok mr. Ra 
sjid akan terbang ke Tokio, lalu me 

ngundjungi Pilipina, sementara Hong 
kong mungkin sekali akan dising- 
gahinja waktu akan kembali. Perdja 
lanan tersebut menurut sumber beri 
ta itu adalah untuk melakukan in- 

|speksi jang bersangkutan dengan di 
“nas kementeriannja. 

  
KALAU DIDALAM suatu ka 

mar dimarkas polisi kita temuj 
sendjata, topi badja atau ransel, 

|itu sudah lumrah. Bahwa kadang” 
| juga kedapatan, misalwja selop 
djindjit atau selendang pelangi, 
itu pun bukan suatu kemustahi- 
lan, sebab mungkin itu barang2 
bukti asal dari tjurian, jg berada 
disana untuk kepentingan pengu- 
sutan. Tapi kalau dalam suatu 
kamar seorang kepala bagian di 
kantor polisi ketemu...... 12 ekor 
binatang djangkrik, 'ini terang 
agak menjimpang dari atribuut2 
jang lazim dari suatu markas po 
Iisi. Tapi hal ini memang benar 
ada, Kedapatan di kamar kepala 
bagian Perlengkapan dikantor po 
lisi propinsi Djawa-Tengah, di 
djl. Karangtempel Semarang. Di 
medja kepala perlengkapan, di- 
simpan dalam sebuah almari ka- 
tja ketjil tempat piala jg kosong 
tidak ada pialanja, disana dipiara 
12 ekor djangkrik. Entah apa 
maksudnja, kita tidak tahu. Tju- 
ma jang terang, pasti djangkrik2 
ini tidak termasuk barang bukti, 
djuga tidak termasuk barang per 
lengkapan kepolisian. 

  
“AAA TNI 

Jo Sepele? Sadjall 
kekuatannja. Baik pada waktu akan 

membeli kartjis bioskoop, kartjis kereta api, kartjis otobis, maupun pada 
wuktu akan membeli ys. Mengadu kekuatan demikian, atjapkali terdjadi 
jang tenaganja lemah — seperti wanita ataupun anak2 — terdjepit dan 

Tata-tertih terasa benar tidak dipergunakan. Tentang ini, saja bu- 
njak mendengar ticrita kawan2 jang baru datang dari luar negeri, Baik 
di London, Diepang, Manilla maupun dikota2 blok Tingur. Akan tetapi 
orang2 disana tidak berebutan mengadu kekuatan. Siapa jang datang 
lebih dulu, berdiri dalam urut-urutan didepan. Tidak usah terus berdesak- 
desakan dan malahan bisa dilajani dengan setjepat2nja. 

Djadi terang bahwa berdesak2an tidak teratur malah mendjauhkan 
meksudnja ,ingin tjepat”. Djuga menundjukkan kurangnja perhatian kita 
ternadap tata-tertib, memalukan kalau dilihat oleh bangsa asing. 

Alangkah baiknja, kalau misalnja 1 
Kampung, dalam kursus partai?, dalam penerangan? lainnja, kepada ma- 
sjarakat didjelaskan betapa pentingnja tata-tertib. Berdiri urut katjang” 
akan lebih baik daripada berdesak-desakan. 

disekolahan2,  dirapat2 Rukun 

Ki Bloko Suto. 
PER tt iku



     

    
    
   
         
   
    

    
       

    
   

        

    

    

    

     

    
    

———— Lgm Mn Di 
“Akademi- Teknik- Nasional-Republik-Indonesia Masih da pat dilever dari persedia'an : ui a Ss e k “ Ii E s uu is 1 dengan Kompi Nana Batagtan ai Papa sa dan 

  

. : | Un & 3 lah N, S, U. M AX 9 50 4 k 3 | » Kekuatan mengangkut dari 5 DEMOKRATISEPUNG Naa Aa TR be an i 2 Pi " ja 2 : ) 1 : Ph 
ama belad 8 MTP $ £ A dan sedja- : JJ CC. & tac & MH TIGA truck dapat dikerdjakan dengan SATU truck dang) jar s. 1. 1. " Diah. menerima Mengsinwa dg. aga Tan dan Ma N.S.U. FOX 98 cc. 4 tack | 1 GANDENGAN NETAM !! San Ye ah Me Cai 
Mulai mendaftar Mahasiswa-Baru pd. tgl. 17 Nov. 1953. 

5 A 

| | 

t di ta dg. Ua 2-5 kc na . Gara 

1 N, & U. OL ICK model laki dan prempuan || Dahulu tiga kali djalan untuk mengangkut 9 ton Salad anti bon 3 nee L, Bin ne i Te. 19 
: 

1 Sekarang, dengan mempergunakan. gandengan De EA MI: (6 ton) Pendaftaran harus disertai Idjazah2-Asli dari S.T. dan S.T.M. ARIEL 350 cc model 1953 || dibelakang truck (3 ton) banja Sekali djalan sahadja !! 111 10 Tempat pendataan gx... pegiat 
Masjarakat Indonesia diminta bantuannja supa menguntungkan dalam pemakaiannja Kepada senam An Pa supaja 

  

dengan djalan ini kita dapat memprodusir — sebanjak - banjaknja   

  

      

  

  

      

    

      

     

  

  

  

    
  

  

      Kalender ugm Mandala 1954 PSR 
  

" | hampir tidak ada beaja pemeliharaan AHLI - AHLI TEHNIK - Pn KL an NAN Gar nda Motors Coy | konstruksi jang” dapat diperija | Alim Ist anom» tt naa, No NA d HS : rem hidrolis atas ke- -empat r o d a | Posottan Alb “reka, Nas) Re 1 : Administratur : 
| Dj N 26 s 1 : | garansi satu tahun! K. R. T. SUGIONO JOSODININGRAT. R. SUTARDJONO, a an onon “1 — M010 BG n , Naa Pelaksana Konsepsi : J 8 | 5 | Kami bersedia mengadakan demonstrasi MR, HUDIORO SONTOYUDO C.S5. n : i 1. “ Stootfonds dari : | penjerahan dari persediaan: »Jajasan - Teknik” Pusat — Djakarta, SEMUTNUBNAM arah u0tyg PETA ane AN Ag » 65K editaa Ns ERA PN Oo. SISA Le OR ie Tea N.V. Super Motor Company Se AA 

| Djakarta-Menteng Raya 5 Tip. 540 Gbr. 

    

Melulu untuk para lengganan. | 
Kaleidkp Suara Merdeka” 1954 akan selesai ditjetak dalam permulaan bulan Dikataii | 
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NE LA PE EN LPM TN MERE IAARLN L MEMM HAN 

K. P. Wa. Utjapans Terima Kasih 

» sLEGUNDI” 
pada tiap leng- 
kos tjetak akan | Masuk di Semarang 

kira2. tg. 15 Nov. '53 
Penerbit : Langsung ke 

Harian SUARA MERDEKA" PANDJANG 

1954. Ditjetak dua wat na pada kertas halus, houtvrij kunstdruk papier. 
Ukuran 3214 X 25 CM. 

Hanan dengan penanggalan2: Umum, Djawa (pakai Hari Pasaran) da Harga per exemplaar Rp. 1,50 (harga ongkos tjetak dan ongkos Ha dan. Tionghoa, Karena kami men ap, bahwa tiap Bikepanan pasti membutuhkan sebuah penanggalan maka dengan mendahului pesanan lengganan (ketjuali jang menolaknja), : ganan akan kami kirimkan satu exemplaar. Sedang uang penggantian ong kami perhitungkan PAN dengan Aitangi uang lengganan. 

- Dengan ini kami mengutjapkan terima kasih kepada Djawa- 
tan2/ Bapak2/Ibu2/ Saudara 2 jang turut menjumbangkan te- 
naga, fikiran, karangan bunga dan lain sebagainja pada 
waktu pemakaman  isteri/ saudara kami 

Nj. SOEDJARAH 
"pada tanggal 2 Nopember 1953. di makam Bonolojo Salo. 

Jang berduka-tjita, 

1. Soedjarah — Solo. 
S E M ARANG 

2. keluarga Gondowidigdo — Solo. Menerima muaran. 

  

   
    

  

  

  

  

              

    

   
    

     

     

    

  

KN 3g Amir Soedibjo — Purworedjo. : Pan PESAN : P Sing Pa El MN AA ET EA AL ek Soendargjo Ta Solo. 

ae cepstake Tan — bae PA ea yang 
IS NOPEMBER ”—” (IM DAFTAR PENARIKAN SWEEPSTAKE ON madani nahan 

  

Pendapatan Baru ,,Amiro Pomade” 

Tjap potrek Bintang Ampat »IRI DHVRMA“   
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| PA IA TN | . SNP Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kem- h Dihadapan umum j Tn bali asal. Mentjegah ra Lega Ban penya jang 5 5 
# AG sa 2 - - . 

: Gedaamin Inalam telah diadakan penarikan Sweepstake .,TRI DHARMA" bertempat di 1 erobah klcuraia asal sekat NN an Mn Peti sampai | e Peng An Jan dibawah pengawasannja Notaris Mr. Tan Eng Kiam. 2 akar-akarnja. Asal pakai selamanja ini Pomade, makin lama 
te. peserta no. G7. 2g. Ae ang Dana 3e, t 74. X - makin pa “— n 5 Na Kan peserta no. 5 Harum bahunja. Boleh mandi, tidak luntur, akan tetapi sa- 

# : Dibawah ini nomor2 jang dalam undian telah keluar sebagai pemenang : 3 bar, tentu Maa mua t | : ongan 2 HARGA per pot Rp 50.— dan Rp 25.— 
: : La . s N Pn 2 Golongan ke 3 Tambah Papa kirim 1096. Harga di Agen sama. | | IySs NO.: serie No.: Trijs no.: Serie No.: Prijs no. :..:Serie No. : DJUGA SEDIA: Puder HitamKan Rambut 5 gram Rp 25,— “Tjobalah KEUNTUNGAN TUAN, || Sae EA Lia 2509 Ll... Velocette Motorfiets Te 

— 551 179896 BR Una gupasan 12 Jogjakarta. : (1 lembar LOT Rp. SIN in Mela Dora 095879 ae 100846 SKASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang R3 | Dapat beli di: BIS an 2s Daan S3 157567 HOK AN 2 nan Es Magelatif SN PN Akta “en emah “Alamat pen “KEMRE RE Naba SH ANN Pe NI merak An 150797 ENG TAY ekodjan emarang . kim. Suara Merdeka Bee ORA 5...... 069305 5... 001176 Toko Obat ENGYEJK HOO Dit. Nanking 17 Madiun, Purwodinatan Utara 1A /'/” HM &...... 176224 On 175501 On 169673 Universal Stores : B sz 6B “Semarang. | SEMARANG | Tenang 180831 AA 55154 Ming 144390 Toko RADJA B: Djl. Kaju Tangan, Malang. —. dan amati jang terkenal. I EA WN Be 179266 Ba 101124 £. Toko Tjap KENDI Klaten 3 TE: PSN 1 paha 103176 erat 013543 & PUT NGAN Toko Obat Po Ning, Tong Dj. Pemotongan 9 Salatiga. 
REX Ini malam d.m.b. : kn n 009567 KI Dannis 31 NE - 2349 SA ANGAI Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. - , 4.30 - 6.45 - 9.00 (17 th) Na ee Na S3 TN NAN PS AS Takkan et 60593 5 

Laurence Olivier — Jenn. Jones “adah Men 1 Lan TAN 1g An 018819 : LA AM 
x Ga A R RI Ka KA at 145084 Be 110574 aa beta " TRADE MARK maan | : ORTONETRO FILE 19..o.e. 004825 15...... 013778 ISI 157586 untuk Tuan dan Njonja 3 City Concern Ci inemas | 445 — 645 — 8.45 PPPA NN aa 16...... 161734 Lu... 044710 dalam warna putih dan berwarna an 3 ana enak 13 ea 110771 Lang 120366 Be 2 kh ia hh nana ae R 066407 Bia AU LL Th yu 19.111! 198345 19.1 084746 Tea A TOOTAL PRODUCT INI MALAM Demen Sons of Satan | i 20.5: 041593 20...... 002664 20... 004827 

d. m. b. Bs 5 Para pemenang dari undian sweepstake ini diminta supaja dengan lotnja datang pada Se- fatk. 17 tahun) They took what they cretariat Palang Merah Indonesia Tjab. Bandung — Djalan Nias No. 2 di Bandung T BN wanted...and they tiap-tiap hari pukul 08.00 — 14.00 dan 17.00 — 18.00. Ta wanted the woridi 
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h.h5 — 6.45 — 8.45 

Pesan tempat: Pagi 10.00 — 12.00. Sweepstake ap "AI DAARM As 
DJAGALAN 6.45-8.45. (Seg. um.) Mr aa TES 

Film Rusia bahasa Kuo Yu 
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Penting buat kanak2, guru2, bapak? | 

2 aa na an Ne Me — PENDAPATAN BARU 

  

  

    

  

Brackerarp     
            

          

       
         
  

    

  
          

        

  

  
   

   

  

        
         

        
              

TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! Badjak Laut Pp DD (Xx | | Dalam 1 Djam Muda Kembali Mekaks tempat dan perssinwon baak selalu tetap uda). Sidjenggot THE PIRATE | TA aga 53 & Le | (Black Hair Oil) Hitam ROBERT NEWTON aa . “ 
N r | Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat #ribatikacTah. engan Heibat ! Manan Sa Ng Tan SWEE ps. rambutnja dlm 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- Nia PR PYBAMID TOOTAL Serern & EDMUND GRAINGER smoovcnos dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang Pang. : erem ' T AKE pakai 10096 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— Pee aar Gempar! Rallye Jajasan 17 Agustus 22 Nopember 1953 — 140 Mobil. AN Pra Hr Nag manga Man 1gaa | Pe | Rallye IMS dibawah pengawasan IKATAN MOTOR ID Min Jaka MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item? Dja : : 

kong de 10 heler atau lebih untuk mendapat: A0. stan Tebi | rawat Kukul Kerak Para ee jaan, PL AAN Ini Malam UMB 43th) | Ini Malam DMB fu. 13 tb.| |. Laki2 Perempuan boleh pakai ream SANG tan DA 7x7 3 HADIAH UTAMA: MOBIL an MINX, harga Rp. Pin ATAS permintaan banjak langganan, sekarang sudah terbit GR AND 5 ROYAL ROXY aa ENI APP LD ee RADI an Sa Mpu Hua NAN, engan wajah pula tjetakan jang ke- -delapan : Hn aa Oa 6.30— 8.20 : : : ngan dan kepuasan dalam perhubungan antara Eee PA OP Naa , : ie Tan Lt Bu sehelai. Pembelian per poswesel disertai Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan " BULAN Jaka Film Indonesia baru, "Ag u Ot. | 

3 SIP . Sentra pendjual : ANITYA SWEEPSTAKE IMS, Bodjozg 140 | TN sin 3 hai V “ek Mangan Mg , TANDIOne AE Semarang. Dapat beli pula pada Kantor Harian ini dan pada | 1 , 
Y leah Aa : TRADING C2 alamat2 jang terkenal. MN PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. R A U 1 : Mo .. H sa" f 1 | KW AM KANANNYA : J sa RSKL-INT 

AAA - pnio Dapar Bli Putin » H A N IT Ir Hj M U H Pee “ $ | 
Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu atas 3 : - L-ADAM | kawa Bedopra seluruhnja, kami berikan pendjelasan  berdasar- World Famous Tabib Fachrudin 8 E D J A T I g POWELL Ta kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki | 14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. :1 CARE HULL, kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. | 5 DRAKE : 

: M.S. RAHAT | 21 “Buku ilmu pengetahuan dan nasehat tentang soal sexueel | i : OCCULTIST P3 £ Si Tana Bee ara DN AAA peta untuk keselamatan badan dan djiwa manusia. 8 Sa Seteran 109 — Semarang. # Roy Rogers 5) Demikianlah ISI NJ A: 2 
in x - 7 Ne ANE 5 Bi AR WHAr is T (Tit KINI “SORRY, JA CK, Bum | Pendidikan sexueel diatas lajar putih — Berdjina — “4 "AA JoNES TN) Bg (Loose AND UE WON/T REST ya Ika (Bm dackz | FRIED CHICKEN — | TIM STICKING ag Bersetubuh — Nafsu Djahat — Nafsu pada wanita — Nat- WHY THE UNTIL HE GETS EVEN FOR xgd SHE INVITED US Gbsr TO MvA5 4 -a 

GETYOUR “Niuccers 10 | Tue wav You Footeb um Y | uer/ | 7g FOR DINNER/ #IN CASE—HEY! Su pada prija -— Pelbagai matjam persetubuhan — Obat-2 z X cow BUTIAM CONCERNEDP ) GAVE TO WITA TNOOE FALSE NGOTOT P3 NAS TA | Pom mem 3. : pembangun nafsu — Obat-obat guna mendapatkan kepuasan 0 IN TAN WITh YOUR UR SAFETY ANE Ta “3 | MN Aeay X (— JA 0 — Bersetubuh sebelum waktunja — Untuk mendapat anak Aa nat NYA 
| No GOOP! « / “5 2 | aa 1 Ae 22, xx Rahasianja akan mendapat anak jang sehat — Rahasia | #IREASUREOF | Sa Gn 1 Ir ng F : Ti dalam plesiran — Persetubuhan dan kekuatan — Perdjina- ON An | 5 1 Ag LIA ba 8 | ' X an dan batin — Perdjinaan antara laki2 — Perdjinaan an- " LOST CANY “pan, “Na DE 2 7 ta IBI AI : Bi IS. | tara wanita — Gaja penarik dalam pertjintaan — Persetu- | Ai Ka 

23 : P5. : Tn : f A81 . 2 | ON 1 | SN! buhan meliwati batas — Anggauta rahasia laki? — Anggau- 4 cc! 
NG sh 3 B3 3 YAN Ta rahasia wanita — RAHASIA - TABIATNJA ORANG W : —— si "NG BA | : PEREMPUAN — RAHASIA  FIRASAT ' ANGGAUTA  Memike 1, . Serem! Latju! 1 Lana |! : Rr Yep BADAN WANITA. (Terhias S buah gambar Ratu Ketjan- mom Baba | 5 $ | Ba aan pala 2 AN basa TKB, j ar an oBan aa Na snNbasakis se f : -— Dengarkan. : — He, Roy — berhenti. — ' Tilda sedang " memasak | Tanggal : 6 sd 12 An erang 2 srik Midas MN ae Vane telah pergi dan dia — Ada apa Jack? ajam. Dia mengundang kita un- Pesanlah sekarang harga reclame untuk LUX EDISI Tan Kan Weisstruller Pena dgn. bidjih emasmu itu, tetapi saja cha- tidak aan LA ta — tuk Gie Na Rp.8,50 — Ongkos kirim tambah Rp. le, Singa buas dan Grang har dim watir tentang keselamatanmu. tjari djalan untuk. memba- — Maaf, Jack. Sehab saja se- 

1 —— Biarlah d las, karena engkau ' telah dang mengamat2i Midas, bila... ( , Saja ara Mengetahui Mengana bi MmeMpeNDOROni Na Be ena tan TUBAN REG UANG He! Dia telah pergi. Pener bit: : N. V. »I JERMIN THEATRE “YOODOO TI ER 
djih “aman Jang: bila berikan: untuk bidjih2 emas jang palsu it. PAKAN BPA an Ma SOLO 1 erus Menerus Ketawta dga, Buster Keaton uang tebusan keponakan saja itu bu- 2 Ta # tiap pagi main djam 9.30 kan emas murni, 
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