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Gambar demonstrasi peladiar2 So 

harga buku. Tampak diantara post   

  

Peladjar Sial 

dan aiikuti oleh kurang lebih 20:000 orang menuutt 

Mahal, Peladiar Sial”. 

los jang diadakan pada: hari Djunat 
diturwikannja 

er2 jang mereka bawa berhunji: Buku 
(Foto: Kus. Indarti) 

  

Truman Pro Komunisme? 
Mc Carthy Mungkin Akan Melakukan 

SENATOR REPUBLIC MC 
Selasa mengatakan bahwa Panitia 
Anti-Amerika dari Senat AS, dim 
kin akan melakukan pemeriksaan 
Truman mengenai promosi jang 
diang Harry Dexter White, ketju 
nja telah mengerdjakonnja. Demi 
White ialah seorang jang dalam 
kat mendjadi Direktur Dana Kecu 
kan White oleh FBI ditjurigai me 
hadap Amerika. : 

  

Pemerintah Fak 
AkanBerunding 
Ketjuali Bila D. Beu- 
ruch Minta—Kata 
Gubernur Amin 

SETELAH 2 minggu  tindjau Atjeh, Minggu ng ubernur 

    

di Medan dari Kotaradja. Dalam 
pertjakapan dengan pers dilapa- 
ngan Polonia Gubernur terang- 
kan, ketika ini keamanan di Atjeh 
berangsur baik hingga tidak perlu 
SOB didjalankan disana. Pendu- 
duk dekat kota2 telah mulai lagi 
turun kesawah2. Amin tegaskan, 
dari tindjauannja ia dapat sim 
pulkan bahwa rakjat Atjeh berdi 
ri dibelakang pemerintah  Repu 
bilik Indonesia. Kegiatan2 pem 
berontak sudah djauh berkurang. 
Usaha mereka untuk lakukan se 
rangan2 frontaal sudah tidak ada 
lagi dan tindakan pemberontak2 
kini hanja bersifat sabotase. 

Gubernur terangkan, sebegitu dja 
uh tidak ada diketahui orang? Dje 
pang menjertai pemberontak2. Daud 
Beureueh kini dikatakan Amin bera 
da didaerah Tangse. Menurut taksi- 
rannja, djumlah gerombolan jang te 
was 1000 orang, jang ditawan 2000 
orang dan biaja jang telah dikeluar 
kan untuk keperluan para tawanan 
ini hingga sekarang 200.000. rupiah. 
Demikian. Amin jang terangkan se-| 
landjutnja, bahga untuk kembalikan | 
keamanan a.k setjara - politis ialah 
mengusahakan supaja mereka, jang 
mulanja berpihak pada gerombolan 
dan belakangan djadi insjaf, tetap di- 
pihak kita dan djangan kembali lagi 
berpihak pada gerombolan. 

Kata Gubernur pemerintah tidak 
akan berunding dengan gerombolan 
terketjuali djika gerombolan sendiri 
datang minta diadakan perundingan, 
hal mana sudah tentu bisa diterima. 
Mengenai rentjana pembangunan, 
Amin katakan, pembangunan didae- 
rah Atjeh segera akan dimulai dgn 
tidak menunggu keamanan pulih kem 
bali dulu seluruhnja di Atjeh. Dae: 
rah jang segera akan dibangunkan 
itlah Atjeh Besar, Atjeh Barat dan 
Atjeh Selatan. (Antara). 

Belanda Te- 
tap Ngotoi 

Mau Kuasa Penuh Di 
/ krian Barat 
PEMERINTAH Belanda dim 

djawabannja terhadap verslag ra 
vat bagian? Tweede Kamer me 
ngenai anggaran belandja daerah2 
seberang lautan mengumumkan 
bahwa .sukar sekali diharapkan 

  

Pemerintah Belanda akan menje kut karet Indonesia atau asa!nja dari | daus diserahkan 

Demikian UP. 

Pemeriksaan Atas Dirinja 

CARTHY, dari Wiscorsin, hari 
Ketjil Penjelidikan -Kegiatan2 

ana ia mendjadi ketuanja, mung- 
terhadap diri bekas “presiden 

telah diberikannja kepada men- 
ali kalau panitia2 K es Jain- 
kian diwartakan oleh UP, ED, 
tahun 1946 oleh Truman diang- 
“ngan Internasional AS, sedang- 
lakukan kegiatan2 ,,spionase ter- 

Menurut Djaksa Agung A.S., 
Brownell, Truman dulu telah di 
beri suatu peringatan olebnja ten 
tang ,.kegiatan2 spionase” dari 
Wbite sebelum ia diberi promosi 
oleh Truman sebagai'tsb. diatas. 
Dan bahwa Truman telah benar? 
menerima peringatan itu ditevas ' 
kan oleh bekas menteri luar ne- | 
geri James Byrnes dalam peme 
rintahan Truman, jg menjatakan 
bahma Truman dengan'@ pernah 
membitjarakan peringatan 

s£. 
Sementara itu Harry Truman, 

bekas presiden Amerika Selasa 
malam menerangkan, bahwa sega 
la sesuatu jang dikerdjakan oleh 
nja untuk memberantas komunis 
me selama mendjadi presiden, ia 

ganggu hak-hak perseorangan. 
.Saja senantiasa berusaha, demi 
kian katanja, menahan perasaan? 
purbasangka dan kebenijian jang 
mudah sekali mendjadi sasaran 
manupulasi orang2 jang tidak ber 
tanggung djawab. Truman berbi 
tjara dalam suatu djamuan  ma- 
kan di New York, sementara “ia 
setjara tidak langsung mendjawab 
kritik baru2 ini atas pemerinta- 

   
   

   

Mentjari D 

chill dari Inggris 
dilangsungkan di Bermuda 
mikianlah diberitakan oleh dangan untuk menjeleng 

      

     

  

“dari 

  

    

  

Djepang Da- 

pat Bajar 
Dengan Barang2 Dan 

Djasa2 - Kata Dr. 
Sudarsono 

|. KEPALA Fact finding mission 
| Indonesia, Dr. Sudarsono menga 
  

| “ea bari Selasa, bahwa kundju 
ngannja ke Djepang mejakinkan, 

(bahwa Djepang dapat membajar 
' ganti kerugian jang dituntut oleh 
' Indonesia. Dr. Sudarsono, jang 
tba di Osaka dari Tokio Minggu 
malam, tidak mengatakan apa jg 
dituntut Indonesia, tetapi menge 

| mukakan bahwa pembajaran gan 
P kerugian perang hendaknja di 
lakukan dalam barang dan djasa 
djasa, 

Menurut rentjana, missi Indo- 
|nesia hari itu akan mulai meme 
riksa perusahaan2 industri didae 
rah pabrik Osaka dan Kobe, Se 
landjutnja — Sudarsono - berkata: 
Mengingat perkembangan indus- 
tri Indonesia, pemerintah Indone 
sia terutama menaruh perhatian 
kepada pertanian dan industri 
ketjiP”, tetapi  ditambahkannja. 
bahwa adalah pikiran sehat ka 
lau hal penanaman modal Dyje- 
pang tidak diperbintjangkan da 
lam kerdjasama Indonesia dgn 
Djepang, sampai soal pembajaran 
ganti kerugian perang  diseiesai- 
'kan.” 

PARA DIPLOMAT MESIR   

senantiasa berusaha tidak meng | 

BOLEH KAWIN DNG. 
WANITA ISLAM ASING. 
Para diplomat Mesir jg selama 

15 tahun jl. dilarang kawin den 
orang2 asing, sekarang boleh ka 
win dengan wanita Islam dari 
negeri2 Timur lainnja, demikian 

Hah diumumkan oleh Kementeri- | 
an Luar Negeri Mesir hari ini, 
Peraturan baru ini meliputi pula 
wanita2 Indonesia dan Tiong 
kok jang beragama Islam disam 
ping wanita2 dari negeri2 Timur 
Tengah dan Pakistan. 

  

Harry Truman sebaliknja tidak 
'menjebut2 - keterangan  djaksa 
agung Herbert Brownell hari 
Djum'at, dalam mana Truman di 
tuduh mempertahankan kedudu- 
kan Dexter White dalam suatu 
djabatan tinggi. Truman  mene 
rangkan, bahwa ia sendiri senan 
tiasa setudju mengadakan pendja 
gaan tetap untuk mentjegah ter 
bentuknja kolone kelima di Ame-   hannja oleh politisi republikan. rika. (AFP) 

  

dan perindustrian menerangkan 

lajarnja kapal2 jang menudju 
mengangkut barang2 strategis” 

hanja dapat memuat bahan bakar 
wa kapai2 itu tidak mengangkut 
daftar embargo PBB. 

laku dalam bulan Maret, hampir 60 
kapal jg bertudjuan RRT dan Korea 
Utara jang berada di Pelabuhan Si- 
igapura antaranja Memuat beberapa 

meski permusuhan 
tapi tugas kita tidak berobah - dan 
masih dilakukan pemeriksaan terha- 
dap kapal2. jang dikeiahu: tudjuarn- 
nja adalah pelabuhan2 Kemunis. De 
ngan menjinggung  rengjana2 LAN 

e nesia untuk mengangkuf karet 
RRT, seorang pendjabat mengata- 
kan, bahwa dulu sebagian besar ka- 
ret. Indonesia melalui Singapura. 
iDengan tidak mempersoalkan  se- 
bab-sebab Indonesia akan berdagang 
“dengan Komunis dikatakan, tidak 
'ada satu kapal jang akan mengang- 

  Sedjak daftar tersebut mulai ber-j 

barang. untuk . kepentingan peperu 
ngan.  Diterangkan oleh salah se- | 
orang dari kalangan tadi, “bahwa 

sudah berachir, ' 

Singapur Makin Keras 
Djuga Kapal2 Jz Angkut Karet Indo. 

nesia Ke RRT Akan Dilarang Isi 
Bahan Pembakar Disana 

PENDJABAT2 PELABUHAN Singapura, kaum pedagang 
pada hari Selasa jl, bahwa di 

Singapura ,lebih dari pada diwaktu ig sudah, akan ditjegah” ber- 
: ke RRT dan Korea Utars jang 

termasuk karet dari Indonesia. 
Kapal2 jang menudju ke pelabuhan2 dibelakang tirai besi di Asia 

di Singapur dengan sjarat, bah- 
barang2 jang tertjantum dalam 

GP Temui 
|Djaksa Agung | 
1 

    

FIRDAUS A.N., Wakil Sekre- 
taris Putjuk Pimpinan Gerakan 
Pemuda Islam Indonesia hari Sc 
nin telah menemui Kedjaksaan 
Agung untuk memintakan perha- 
tian Kedjaksaan Agung atas na- 
sib anggota2 G.P.LL. jang telah 
ditahan atas perintah Djaksa 
Agung. 

Dalam pembiftjaraan dengan 
djurubitjara  Kedjaksaan Agung 
Abdul Mutalib Moro, Firdaus 

' mengharapkan pemeriksaan jang 
|Jekas atas anggota2 G.P.I..I jang 
(ditahan “itu. Achirnja oleh Fir- 

surat permoho- 
tudjui ikut tjampurnj sesuaiu |lain negara jang diketahui akan di-| nan agar anggota2 G.P.LI. jang 
Ha Indone ana ai menen an ke RRT akan diperbolehkanj tidak bersalah segera dibebaskan. 
tukan soat. Irian Barat. Pemerig 
tah. Belanda berpendirian bahwa 
ia tidak akan melepaskan Irian 
Barat dari kekuasaannja dan tidak 
mau dibatasi kedanlatannja atas 
daerah tersebut, maupun meneri 
ma mandat atas daerah ini”. 

Selandjutnja dalam “djawaban 
itu diterangkan bahwa pandangan 
umum mengenai Irian Barat ini 
lebih baik ditunda sampai selesai 
nja laporan missi parlementair ke 
Irian Barat. Demikian ' Antara 
Amsterdam. Sementara itu Ketua 
missi parlemen Belanda ke Irian 
Barat. v.d. Wetering, menerang 
kan kepada Antara bahwa lapo- 
ran muissinja tidak akan dapat di 
harapkan selesai sebelum bulan 
Desember jg akan datang. 

i (Antara) 

  

memuat bahan bakar di Singapura. 
| (Reuter-Pia). 

Demikian berita dari P.P. G.P. 
LI. (Antara) 

   

   

  

jalan Unt 
ubungan 1 

KONFERENSI 3 BESAR BARAT jang tertin sei antara Pre- 
siden Eisenhower dari Amerika Serikat, 

| dan Perdana Menteri 

sanahI 
dana Menteri Churcbilt 14 hari jang lampau, Para Menteri Luar 
Negeri jaitu John F. Dulles dari Amerika Serikat, Anthony Eden 
dari Inggris dan Georges Bidault dari Prantjis akan menjertai mg 
reka dalam Konferensi tsb. et IA : 

Jinternasional seluruhnja, 

       
  

uk Atasi Deadlock 
Barat-Timur : 

    
Perdana Menteri Chur- 

(Laniel dari Prantjis akan 
tgl. 4 hingga 8 Desember jad. De 

r2 resmi Inggris hari Selasa. Un- 
Konferensi ini datang dari Per- 

Soal Djerman atjara jg 
terpenting. 

. Konferensi ini akan membitja 
rakan dan menindjau keadaan 

Atjara 
jang terpenting “adalah pembitja 

|raan tentang soal Djerman bertali 
an dengan Nota Sovjet Uni jang 
terachir jang menolak ikut-serta 
dalam perundingan 4-Besar. Kon 
ferensi Bermuda ini dilangsung- 
kan pada permulaan bulan Desem 
ber dengan maksud supaja para 
Menteri Luar Negeri dapat men 
hadliri Rapat Dewan Atlantik di 

| Paris pada tgl. 14 Desember jad. 
Churchill hendak membitjarakan 
setjara pribadi dengan  Eisenho-” 
wer dan Laniel langkah2 apa fi- 
hak Barat akan tempuh untuk 
mengatasi djalan buntu - dalam 
perhubungan antara Timur dan 
Barat. 

Sementara itu kalangan jg da 
pat mengetahui mengatakan hari 
Selasa di Paris, bahwa keputusan 
negara? Barat untuk mengadakan 
konperensi 3-Besar dipulau' Ber- 
muda mulai tgl. 4 Desember jad. 
itu, telah dipertjepat oleh nota 
Sovjet Uni jang paling achir. Ka 
langan tadi menjatakan, bahwa 
nota Sovjet Uni jang terachir ini | 
mempunjai sifat istimewa, sangat 
berlainan daripada nota? ig sela 
ma 152 tahun belakangan ini di 
sampaikan Sovjet kepada 3-Besar 
Barat. : 

Sekarang Sovjet Uni mengata 
kan, bahwa sjarat2 jang harus 
dipenuhi ' supaja  perundingan2 
itu dapat bermanfaat, maka: 

1. RRT harus diakui, 2. Pang 
kalan2 NATO harus dihapus, 
Perdjandjian - Masjarakat Pertaha | 
nan Eropa (EDC) djangan dirati- 
fikasi, sebelum dilakukan 'konpe : 
rensi antara 4-Besar. nh 

   

»Perantjis, lupakah sia- |$ 
pa 1 . . 

Sjarat2 tsb. diatas tadi,” jang 
dikemukakan Sovjet, berarti me 
ngerasnja sikap Sovjet, dan penuh 
berisi argumen? jang chusus ditu 
djukan terhadap Perantjis, serta 
tiondong untuk memperlihatkan 
bahwa Perantjis telah menerdjun 
kan diri dalam suatu program 
tanpa mengingat apa jang telah 
terdjadi dalam sedjarah. 

Kedjadian2 tadi ialah bahwa 

| 
« dang apakah ia dari Blok Ba 

  

"
2
5
a
n
 

  
Djerman, jang sudah 3 kali. me 

Inilah gambar radja baru Sau 
di Arabia, Swud ibnu Abdul 
Aziz al Faisal jang menggan 
tikan ajahnjavalmarhum radja 
Ihnu Swud. Ia mengumumkan 
hari Selasa birw negaranja ingin 
memetjahkan “masalah wahat 

(oase) Buraimi setjara damai. 
Radja SwWud ibnu Abdul Aziz 
mengumumkan seterusnja, 
bahwa Saudi Arabia adalah 
sebuah negara tjinta damai, 

jang tidak mempunjai ambi- 
si2 kewilajahan, keinginan un 
tuk- memperluas  wilajahnja. 

Saudi Arabia akan menta- 
| ati sjarat2 “sebagai anggota 
Lembaga Arab dan PBB. Ba 
rang siapa menghormati ke- 

daulatan dan kemerdekaan ne 
garu2 Arah, mendjadi  seha- 
batnja, dengan tiada meman 

rat ataupun dari Blok Timur. 
Seterusnja Radja Swud"- me- 
Injatakan bahwa Saudi Arabia 
menjetudjui “penanaman mo- 

dal asing, modal Amerika 
ataupun lain2nja, guna mem 
pertinggi “taraf “hidup rakiat- 
nja. Radja baru ini berumur 
48 1th dan sudah mempunjai 
53 orang anak. 
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telah tiba di Solo. 
Panasan pada djam 16.35. 

  Setibanja di makam Bahagia Dju- 
rug berturut2 presiden, Wk. P.M. 1 

| Mr. Wongsonegoro, Nj. presiden, 
menteri PP dan K Mr. Moch. Jamin 
dan menteri kehakiman Mr. Djod) 
Gondokusumo telah meletakkan ka- 
rangan bunga sebagai penghormatan 
kepada para Pahlawan. Dari Ma: 
kam Bahagia rombongan tamu 
agung kembali menudju Ke Lodji- 
gandrung tempat kediaman Walikota 
Surakarta, dimana selama di Solo 
presiden akan menginap. Sesudah 
istirahat: Ik. 153 djam rombongan 
presiden . menudju ke Hotel Dana, 
untuk menghadliri peringatan Hari 
Pahlawan, dalam mana presiden te- 
lah berpidato sekitar Hari Pahlawan 
jang pandjangnja Lk. 2 djam. 

| Selesai peringatan Hari Pahlawan, 
rombongan tamu agung  menjaksi- 

kan malam kesenian jang diadakan 
pula di Hotel Dana tsb. Diantara pa- 
ra tamu nampak pula Mangkunego- 
ro dengan njonja. 

Menggembileng semangat. 

Selandjutnja pada Selasa malam 
di hotel ,.Dana” Solo presiden meng- 
utjapkan pidatonja pada ,.Peringatan 
Hari Pahlawan 10 Nopember” jang 
disiarkan djuga melalui siaran RRI 
Solo. Presiden Sukarno setelah me- 
riwajatkan pertempuran antara bang 

sa Indonesia di Surabaja melawan 
Angk. Perang Inggeris jang dipimpin 

oleh Djenderal Major Mansergh, me 
negaskan, bahwa jang kita peringati 

bukanlah semangat bertempur, me- 
lainkan semangat kepahlawanan, se- 
mangat berdjuang membela tjita2 
luhur dengan kesampingkan kepen- 

tingan diri sendiri, kesampingkan 
keselamatan diri sendiri itupun ke- 
luhuran. Presiden menegaskan ada- 
Aang DI 

nuh, merampok dart membakari ri- 
,mah2 rakjat adalah terror semata- 
mata jang bertentangan dengan hu 
.kum2 Islam. Selandjuinja dalam pi- 
Idato ita Presiden kemukakan semu: 
ngat kepahlawanan bangsa jang te- 

“lah diperlihatkan di Surabbaja bada 
tgl. 10 Nopember 1945 kinipun ma 
'sih tetap kita perlukan. Terutama 
sekali oleh karena revolusi kita oe- 
lum selesai, kemerdekaan kita harus     

ngobarkan perang melawan Pe 
rantjis itu, tidak pernah melepas 
kan idee untuk membalas  den- 
dam. Demikianlah kalangan? di 
Paris tadi. 

Seterusnja kalangan tsb. menge 
mukakan bahwa sjarat2 tsb. tadi 
.Sama sekali bertentangan dgn 
semangat  mendamai” daripada 
nota2 Sovjet jang lalu. 

Membiarkan masalah | 
Djerman ? 

Menurut pendapat Washington, 
sikap baru Sovjet ini menundjuk | 
kan bahwa Sovjet Uni berorienta 
si kearah suatu politik untuk 
membizrkan masalah Djerman 
tidak diselesaikan! menundjukkan 
pula bahwa Sovjet Uni mentjoba 
mejakinkan Perantjis, bahwa pa 
da waktu ini sebaiknja soal2 tadi | 
dibiarkan sadja. : 

Sudah barang tentu  negara2 
Barat tidak bisa menerima baik 
sjarat2 ini, dan dengan sekuat | 
tenaga negara2 Barat ' berusaha 
menembus djalan buntu, jang di | 
satu pihak “membiarkan status 
Djerman seperti sekarang ini dan 
dipihak lainnja merintangi pem 
bangunan EDC, dengan segala | 
akibatnja dalam lapangan militer. 

Sebagai tudjuan utama, Kon 
perensi Bermuda akan berusaha 

  
menjusun pandangan bersama 
3-Besar Barat terhadap masalah 
Djerman. 

Demikianlah a.l. tulis warta- f 
wan AFP Edwin Forte. 

Adenauer Giberitahu ten If 
tang Konperensi Bermuda: 

Sementara itu kepala dinas pers: 
dari pemerintah Djerman Barat, 
Felix von Echhard, mengumum 
kan hari Selasa, bhw perdana men | 
teri Konrad ' Adenauer dengan:   

3 pembangunan “kepada mereka 

rakkan: 

— bersangkutan. Pemilihan dila 

Pembangunan 
Inisiatief Bung Tomo 
Utk Memupuk Djiwa 

Otoaktipitet 

BUNG TOMO telah mem 
berikan. keterangan kepada 
pers, bahwa ia mengambil ini 
siatif untuk berusaha supaja 

pada tiap tahun mulai tahun 
1954 pada tiap 1g. 10 Nopem 

“ber (Hari Pahlawan) dipilih 
“10 sampai 17 orang pahla- 
wan-pembangunan, jaitu dari: 

segala golongan dalam masja 
"rakat jang ternjata paling giat 
bekerdja dan berdjasa. guna 

akan diberi “gelar Pahlawan- 
Pembangunan dan akan diberi 
pula tanda2 penghargaan jg 
bermanfaat. Maksud daripada 
pemilihan pahlawan-pembu- 

“ngunan iru, diterangkan oleh 
“Bung Tomo, umuk mengge- 

masjarakat — kearah 
@uto-activiteit dan menghilang 
kan sifat apatisch jang kini 
nampak, dan djuga “utk. me- 
nimbulkan pengertian, bahwa 

selain pahlawan bertempur, 
tidak kalah pentingnja pahla 
wan-pembangunan. 

Menurut pendapat Bung To- 
mo, pemilihan itu dilakukan 

Latas dasar berita2 pers jang 
disiarkan dalam tahun2 jang 

kukan oleh redaksi2 ssk., ra 
io dan kantorberita diseluruh 

Indonesia. 

|hiang bahjak usaha besar dan 

| 

    

resmi telah diberitahu oleh komi- 
saris agung Inggris, bahwa ne- 
gara2 3-Besar Barat dalam bulan 
Desember jad.. akan berkonperen 
si dipulau Bermuda. 

Echhard menerangkan, bahwa 
pemerintah Djerman Barat telah 
memperoleh djaminan akan dita- 
njat dahulu pendapatnja, sebelum 

  3-Besar ambil sesuatu keputusan 
mengenai masalah Djerman. Sebe 
lum pemerintah 'Djerman " Barat 
diberitahu tentang atjara konpe- 
rensi jad. ini, maka pemerintah 
tsb. tidak akan mengadjukan usul 
usul konkrit, kata Echhard. 

(Antara-AFP) 
  Hinasi2 APRA Dad RMS Mengatjan Minakese 
OLEH PARTAI? dan organisa 

si di Minahasa hari Senen telah 
diadakan suatu pertemuan jang 
chusus membitjarakan pemulihan 
keamanan — di. Minahasa. — Rapat 
itu setudju membentuk Panitia 
Ad Hoc jang bertugas menjusun 
suatu rentjana jang sesuai dengan 
saran2 dalam rapat tsb. Demiki- 
an. menurut harian ,,Sinar Baru” 
dari Menado. Panitia tsb. dinama 
kan Panitia Pengichtiar. Penjele- 

  

(PKI, PIR, PSI, Panitia 

  

(Hak2 Demokrasi, Persatuan Hu- 
(kum Tua Seluruh  Minahassa, 
(PPI, PBTDM,-  Sobsi, ' Gerwis, 
| PPP, Pemuda Rakjat dan BTI. 
| Selaku dasar penjelesaian diambil 
|saran jang dikemukakan oleh pi- 

|wa penjelesaian ini harus ditin- 
djau dari  exponen2 gerombolan 
itu. 

Dikemukakan bahwa ada tiga 
saian keamanan Daerah Minaha- matjam gerombolan. di Minahas | mengatjau persatuan rakjat. 

“sa terdiri dari wakil2 PSIT, PKR, 
Pembela 

sa, 1. Pemuda2 jang berdjiwa pa 
|triot tetapi tidak senang terhadap 

  

menjalahi keadilan negara, 

  

| karena perlakuan tidak pada tem | 
|patnja oleh alat2 negara, 

(merupakan kaum pengatjau sema | 
|tjam RMS, APRA dan lain2, jg 
(pada waktu belakangan ini hen 
(dak mentjemarkan agama atau 
| mempersendjatakan agama untuk 

  

Dikemukakannja, bahwa senti- 
men agama sangat berbahajas ka 

    

  

   

  

team 10 Komudiaadn adanaa 
| Ka Kano eh Go eta bana 

j Dan Knp he Wafat heran 

Sei Dana ae Brebes 

tindakan2 jg dilihatnja sungguh2 rena itu 

Sehingga | Antara” 
|hak PKJ, jang mengatakan bah- (lari kehutan. 3. Mereka jg benar2 | menamakan diri erilja 

pihak pengatjau jang se 
tapi | benarnja ini melihat pintu terbuka 

mereka suka membangun negara. | baginja untuk mengadakan perpe 
|2, Pemuda2 jg terantjam didesa2 |tjahan melalui keagamaan. 

Seperti pernah diberitakan oleh 
ada gerombolan jang 

Kristen 
Indonesia di Minahassa, tetapi ke 
mudian berita ini dibantah oleh 

|pihak resmi. : 
Panitia itu mengadakan rapat 

tersendiri utk. merumuskan satu 
renfjana jang akan 
dalam rapat seluruh partai 
organisasi nanti, (Antara) 

dimadjukan 
dan 

  

maatschappelijke moraal. 

kita bulatkan sampai ke Irian Barat 
dan harus kita isi, kita sempurna- 
kan, kita stabilisir dan untuk xu 
kita tetap perlukan budi pekerti pah- 
lawan jang tjemerlang di angkasa 
Indonesia di tahun? pertama dari 
revolusi kita itu untuk sempurnakan 
dan stabilisasikan kemerdekaan kita. 

Djiwa pahlawan. 

Kemudian diulangi arti budi pe. 
kerti pahlawan jang pada hari pahi- 

'Hawan 2 tahun jl. telah diterangkan, 

ialah bahwa pahlawan adalah orang 
jang: dengan membelakangkan « ke- 

pentingan sendiri, membela kepen- 
tingan umum, berdjoang,  bekerdija, 
"menderita dan kalau perlu mati un- 

|Htuk kepentingan umum. Djiwa ksa- 

“ria pahlawan tidak terbatas kepada 
orang bangsawan atau orang tentara 

Latau orang jang mahir menembak 
musuh," “tetapi adalah - djiwa tiap2 
orang jg mengabdi mati2an kpd. ke- 

pentingan umum. 10 Nopember kita 
namakan hari pahlawan, karena pa- 
da tgl. 10 Nopember '45 budi pe- 

kerti ' pahlawan — rakjat Indonesia 
bangkit, jaitu budi pekerti Aku un- 

tuk umum”. Terutama dalam saat2 

sulit 
harus dilaksanakan atau bahaja2 be- 
sar harus diatasi, maka budi pekerti 

Ipahlawan atau setidak-tidaknja muat 
'Isehappelijk moraal bagi kita taualak: 
amutlak perlu seperti air untuk ikan 
atau sinar Mata Hari untuk tunm- 

Ibuh2an. 

Penjelesaian keamanan. 

Dalam hubungan ini Presiden ka- 
'Itakan, sebab pokok tentang tiadanja 
keamanan ialah tidak sempurnanja 

Budi pc 
kerti ,,aku "untuk umum” tidak hi- 
dup murni dalam dadanja penggang- 
gu2 keamanan itu. Kalau kita me- 

ingetahui sebab2 terganggunja  ke- 
amanan itu, kata Presiden,” akan 

ternjata bahwa soal?nja sangat kom- 
pleks, sangat bergait-gait. Ada se- 
bab2 jang bersifat sosiologis - dan 
politis, ada jang bersifat psychaiogis 
dan jang berpangkal kepada keada- 
lan ekonomi. Ada pula jang bersifat 
banditisme semata2.. Oleh karena 
itulah, maka penjelesaiannja djuga 

tidak dilakukan dari satu sa'uran 
sadja, misalnja saluran  polisionil 
atau militer sadja, melainkan harus 
dipakai djuga saluran? lain, saluran 
pendidikan penerangan, saluran eko- 
nom, dsb.nja. Diterangkan oleh Pre- 
siden, bahwa ada 2 djenis benih jang 
berasal dari induk jang sama, jaitu 
pertama pelanggaran. disiplin terha- 

dap negara dan kedua pelanggaran 
disiplin terhadap  undang2 hukum 
moril. Disiplin adalah tata tertip 
jang diperlukan supaja sesuatu usa- 
ha dapat berdjalan dengan teratur, 
Disiplin, tata tertib merupakan sja- 

rat mutlak bagi kepradjuritan,  se- 
dang dalam lapangan kehidupan 
lainnja pun amat perlu, baik dila- 
pangan kepolisian pun tidak bedanja 

(Pahlawan Sed 
djiwa: Aku Utk Umum" 

Kartosuwirjo Ternjata Minta Bantuan Belanda 
Hantjurkan Republik ia 

Pesan Presiden Sukarno Pada Hari Pahlawan 

ROMBONGAN PRESIDEN 
Pesawat terbang jang membawa tamu agung itu Rombongan tersebut terdiri atas presiden dengan njonjah Wk, P.M. I Mr. Wongsonegoro, menteri kehakiman Mr. Djody Gondokusum o dengan njonjah dan beberapa orang wartawan dil., sedang menteri PP dan K Mr. Moch Jamin jang nampak djuga menjambut dilapangan terbang Panasan bersama-2 wa Tengah dan Surakarta baik sipil maupun militers nampak dia ngah Budiono, Panglima TT IV Djawa Tengah Let. Kol. Moch. Tengah Muljadi Djojomartono dsb. Dari Panasan rombongan tamu agung man Bahagia Djurug dengan melalui deretan anak2 sekolah, barisan djalan jang puluhan ribu banjaknja. 

jang memba-f- 

       
     

jati 

Utk 

jang telah lama dinanti2kan kedatangannja itu, 

ntaranja 
Bachrun, 

pandu rakjat 

j Harus ada disiplin. 
. Selandjutnja oleh Presiden di- 
singgung pergaulan hidup. dida- 
lam masjarakat seumumnja, dila- 
pangan politik, dilapangan ketata 
negaraan, dilapangan ekonomi. 
dilapangan pendidikan, keolahra- 
gaan d.lI., dimana disiplin dika- 
takan harus ada, sekalipun tidak 

ngan tidak perdulikan orang 

mudah merusak "keamanan, 

gara. 

tadi, sekeras seperti disiplin jang diwa Ba PUS djibkan kaum militer. Dengan den disiplin terhadap disiplin terhadap negara  dimak- kakak sana hanjalkh dapat diben- sudkan sikap patuh kepada per- dung djika didalam masjarakat sen- aturan2 ketata-negaraan didalam: ggs aga tjukup banjak pahlawan? Republik kita ini. Patuh kepada disiplin”. Jang berani bersikap dar segala ketetapan dan peraturan jg | bertindak dengan tegas, tetapi bi- berpangkal pada UUD R.I. jg 
pada azasnja tidak menjimpang 
sedikitpun dari semangat prokla- 
masi 17 Agustus 1945. Tetapi 
ada orang2 jang tidak setia ke- 
pada negara jang telah kita ben- 

djaksana 

ril. 

geraknja 

berwadjiban gezag, maka 

bagai satu bangsa jang sehat djas- 
mani dan rochaninja. 

Kartosuwirjo minta ban- 
tuan Belanda. 

" Dalam pada itu mengenai ke- 
katjauan, presiden Sukarno anta- 
ra lain djuga mengupas mentali- 
tet moril dan mentalitet politik 
jang amat menjedihkan daripada 
golongan jang dinamakan ,,D. I. 
Kartosuwirjo itu, Presiden meng- 
uraikan beberapa hal jang menge 
'zai Kartosuwirjo itu jang diam- 
1 dari beberapa dokumen au- 

  

jang djatuh dalam tangan angka- 
tan perang. Presiden mengatakan 
bahwa Kartosuwirjo bukan sadja 
mengakui bahwa mereka telah 
membunuh, mentjulik, memeras, 
membakar, menggulingkan kere- 
ta api dan lain2nja, tetapi mereka 
djuga berkata bahwa menurut 
perbuatannja itu adalah hak dan 
vadjib dalam hukum perang dan 
semua orang jang tidak menjetu- 
djui teror mereka itu dinamakan 
.Islam djahilin” dan semua anak 
'jutju orang2 ini disebutnja anak 
tjutju Iblis Laknatullah” jang 
“halal dirampas harta bendanja, 
chalal ditjulik setiap saat dan 
'halai dibunuh  setiara kedjam. 
Presiden lebih landjut menerang- 
kan, bahwa benar adanja orang- 
orang Belanda dalam gerakan 
Kartosuwirjo, salah seorang dari 
padanja bernama Ch. M. Van 
Klcef. Dalam suratnja kepada 
penghubungnja tertanggal 9 2 

s 

tuk bersan#, untuk kita bersama. 
jakni untuk seluruh rakjat Indo- 
'esia. jang berdjumlah 80 djuta 
djiwa. Negara Kesatuan jang 
pembentukannja telah kita  per- 
djuangkan dengan tjara mati2-an 
itu kini dichianati oleh orang2 
tang mengadakan gerakan ,.Nega 
ra dalam Negara”, seperti misal- 
aja orang2 RMS atau DI Karto- 
suwirjo. Disiplin terhadap negara 
kesatuan dilanggar oleh mereka, 
keamanan masjarakat dikatjaukan 

oleh mereka dengan tidak mempu 
ajai belas kasihan kepada rakjat 
sama sekali. 

Hukum moril   
Jang dimaksudkan dengan disiphn 

terhadap hukum moril, menurut Pre 
siden ialah disiplin terhadap per- 
aturan2 dalam pergaulan hidup 'an- 
tara sesama ummat manusia. Hukum 

moril tidak tertera didalam sesuatu 
kitab atau lembaran. Ia bukan hu- 

kum tertulis, ia adalah hukum ber- 
diri tegak  ditengah2 pergaulan hi- 

1952, Kartosuwirjo berpesan, 
paja kepada Van Kleef diberi 
bantuan sepenuhnja 

dup didalam hati sanubari rakjat, Sekali jang ' mengenai hubungan 
terlebih-lebih lagi didalam hati sa- anfara orang orang Darul Islam 
nubarinja pahlawan? disiplin. Ada- dengan orang2 Belanda di Indo- 
nja disiplin moril itu buat manusia 
ig. tahu rasa-dirinja tanggung djawab 
terhadap keselamatan manusia jang 

lain. Sebaliknja tidak adanja disiplin 
terhadap hukum? moril pada “se- 

seorang disebabkan ia suka bertin: 

vesia, Dengan demikign djelaslah 
bahwa Kartosuwirjo itu bermak- 
sud akan menghanfjurkan Repu- 
blik Indonesia dengan bantuan 
menga demikian antara lain pre 
siden. 

Politik Utk Agama Bu- 
kan Agama Utk Politik 
Achsien Mensinjalir Adanja ,, Pemim- 

pin? Islam Avonturier« 

  

RAPAT BESAR Nahdlatul Ulama di Sumedang pada hari Minggu jang lalu jang dihadiri antara lain oleh Kiai Abdulwa- hab ketua umum P.B. N.U, terutama dipergunakan untuk mem- berikan pendjelasan, apa sebab N.U, turut aktif dalam kabinet sekarang, dilihat dari sudut agama dan politik, Keterangan ini di- berikan oleh A.A, Achsien selaku ketua fraksi N.U, di parlemen sedang Kiai Abdulwahab antara Izin mendjelaskan tentang arti nasional dan agama. 
- | bahwa selama rakjat Islam Indonesia Setelah mengatakan, bahwa kabi- masih dipimpin oleh pemimpin2 net Ali sekarang belum bisa memuas Islam ayonturier jang menggunakan kan segala aliran jang ada dalam ma, agama sebagai kedok untuk 4ndjuan sjarakat Indonesia, tetapi bentuk ka | mentjapai kursi, selama itn djangan binet 'ini adalah hasil maximum, A. diharapkan adanja persatuan jang bu A. Achsien menjatakan, bahwa N.U. lat diantara organisasi2 Aslam di li berpendapat bahwa program kabinet | donesia. 

Ali memberikan harapan atas tertja| Kiai Abdulwahab dalam pidatonja painja tjita2 Islam, menurut kemung | terutama menegaskan, bahwa '.na- kinan dan -keadaan ' sekarang, Oleh sional dan agama tidak dapat dipi- Achsien disebutkan antara lain bah- | sahkan?, 
wa tindakan keamanan jang dilaku Menurut keterangannja itu hasio- kan. oleh pemerintah sekarang tidak ' nal adalah kebangsaan dan isi dari merugikan ummat Islam chususnja. kebangsaan itu adalah agama, Seba- Achsien diuga mengemukakan penda gai tjontoh dikemukakan keadaan pat, bahwa, diantara N. U. dengan Pakistan, “nasional Pakistan aga- sPemimpin2 Islam avonturier” ba- manja Islam, Di” Arab pun demi- njak perbedaan. Katanja, NU. her- ia, N kian, kata Kiai Abdulwahab. «Nasio- tudjuan bahwa berpolitik itu untuk nal Arab dan agamanja Islam”, Ka- agama, dan sekali2 tidak dan beragama ta Kiai Abdulwahab selandjutnja, untuk politik. Disebutkan olehnja, IN.U. memperdjuangkan perdamaian 
bahwa banjak spemimpin2 Islam | dunia lang memang ada pedoman- jang memasuki partai agama hanja ' nja dalam Our'an, Katanja lagi, biar utk. tudjuan politik dan mengedjar2 |ia bertudjuan komunistis sosialistis kursi jang tinggi, jaitu suatu perbuat ' dan lain? tidaklah - mendjadi soal an menggunakan agama sebagai ke- djika tidak merusak tudjuan Tslarm     dengan lapangan kepradjuritan, 

1 ta
 

dok. j | Kalau terdjadi sebaliknja N,U, akan Pada penutupnja Achsien katakan, menentangnja, (Antara), 

    

Selasa sore 
mendarat dilapangan 

telah datang sebelumnja, 
dengan pembesar2 propinsi Dja- 

Gubernur Djawa Te- 
ketua DPRD Djawa 
terus menudju ke Ta- 

dikanan kiri 

dak semaunja sendiri, bertindak de- 

lain. 
Orang demikian itu mudah berbuat 
sesuatu jang merugikan bagi umum, 

mem- 
bahajakan masjarakat jang lain, bah 
kan membahajakan keselamatan ne- 

Maka pengaruh kedua “jenis 
pelanggaran disiplin jang disebabkan 

dengan penuh rasa tang- 
gung djawab terhadap kepada negara 
dan masjarakat, dengan rasa tang- 
gung djawab menanam dimana-ma- 

na disiplin terhadap negara dan mo- 
Hanja dnegan adanja dan bei- 

.batisan2 pahlawan disi- 
pliniah”, disamping adanja dan ber- 
tindak radjinnja gezag jang benar2 

bangsa 
kita ini akan dapat memerangi pe- 

ngaruh pelanggaran? disiplin itu de- 
ngan tjepat dan bangun kembali se- 

hentfekedikatangan Kartosawirjo 

teristimewa ' 
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. Ma pena ea ia maamkanag 

“Pembagian Hadiah-hadiah Didjamin 

  

SWEEPS.-. 
   

  

140 MOBIL 
Penjelenggara IKATAN MOTOR SEMARANG IMS, Pengawas 

IKATAN MOTOR INDONESIA IMI. , 
Belilah lot-lot dan menangilah, karena Ta 

MENANG MENANG — - BANJAK UANG! . 
HILLMAN MINX - VELOCETTE 350 cc - ZUNDAPP 200 cc 
Para pembeli lot2 memberi kepada : Jajasan 17 Agustus (pemba- 
ngunan perkampungan peladjar), PMI (sanatorium kanak-kanak) 
R. S. Tiong Hoa Ie Wan, Jajasan Gedung2 Sekolah Kudus, 
Harga lot Rp. 5.— sehelai. Pembelian per poswesel disertai 50 sen 
untuk tiap lot. : Ta : 
Sentral pendjual: PANITYA SWEEPSTAKE IMS, Bodjong 140, 
Semarang, 

# Dapat beli pula pada Kantor Harian ini dan pada alamat2: jang 
3 terkenal. $ 
“ (Hadiah2 dapat dilihat di Showroom Pacific Motors Comp. P.M.C. 
K Bodjong 71, — Semarang.) 
2 13   

  

BARU TERIMA. | 
PIRINGAN IITAM 

Lagu2 Indonesia 
T. S. T. SERBA BERABE GUNA APA? ROMEO & JU- 
LIET LAIN DULU LAIN SEKARANG AWAS BING 
AWAS BARON PALSU  D. L. L.-nja. 

Lagu2 Barat 
THE FIRST NOWELL AVE MARIA AWAY IN A MAN- 
GER JINGLE BELLS. 

(Untuk CHRISTMAS ) 
masi ada sedia tjukup,plaat dari PATTI PAGE BING 
CROSBY VERA LYNN ANDREWS SISTERS d.LI. 

Lagu Viong Hwa 
JANG PALING BARU DAN POPULAIR., 

Seperti : SI NA NOJU RU, 
NA KO PU TO DJEN. dll. 

Toko PIRINGAN Hltam 

GG. BARU NO. 18 — SEMARANG 
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Mau Didjual 
2 bidji International Truck 

& 
£ 
#& 

  

  

  

pe 3 TON type KB-3-R 

i bikinan tahun 1947 dan 1948 dalam keadaan baik. 
Truck tersebut dapat dilihat tiap2 hari kerdja dari djam 8 

| pagi s/d 4 sore. 
: Tawaran kepada : 
FE 

- 

| N.V., INTERNATIO . 
BODJONG 70 — SEMARANG 

: , : “1 — 801011 MAGELANG !! 
5. Sekolah Mengemudi Kendara'an Bermotor 

: TITTAKUM” 
SEMARANG, Dj. Tjitarum 21 Tilp. 1808 — KUDUS, 

IA Pekodjan 85. 
Mulai hari ini dibuka tjabang? di SOLO dan MAGELANG. 
PENDAFTARAN : Bagian SOLO mulai ini hari sampai 15 

$ Nop. 53-di Dj. Slamet Rijadi 72 dan se- 
5 landjutnja di Dj. Beskalan 76. 
» : “ Bagian MAGELANG mulai ini “hari: 
4 dan seterusnja di Hotel T AY TONG, 

: Dj. Raja (Patjinan) 149. 23 
Memberi peladjaran mengemudikan 
sampai mendapat rijbewijs. 

: PERINGATAN 
Padjak Kendaraan Bermotor 

— 1954 — 

aan 
Kepala Inspeksi Keuangan Semarang memperingatkan, 

bahwa untuk tahun padjak 1954 sebelum 1  DJANUARI 
A 1954 sudah harus dimasukkan pada kantornja surat pembe 
: ritahuan untuk kendaraan2 bermotor jang pada 1 DJANU- 

ARI 1954 sudah harus dikenakan padjak. 
Dalam memiliki/ mem egang kendaraan dalam tahun pa- 

kendara'an bermotor   
  

  

djak, surat pemberitahuan harus dimasukkannja sebelum 
kendaraan jang bersangkutan didjalankan. , 

Melalaikan kewadjiban2 tersebut diatas mengakibatkan 
tambahan padjak dengan 10076 (pasal 9 ajat 4 Ordonnansi 
Padjak Kendaraan Bermotor 1934). 

e: Semarang, 10 November 1953. 

— KEPALA, INSPEKSI KEUANGAN SEMARANG,” 
: J. SOPAHELUWAKAN.   

  

Ditjari:   

  

TYPISTE/PEGAWAI ADMINISTRATIF. 

DIUTAMAKAN MIPREKA JANG PANDAI .. 

CV, INRA, Promo Parwodiratan 

MEKKKEKK KE ERA 
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Tengah 26 
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  Merasa 

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Biack Har Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
rambutnja dlm 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 

dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. yan 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai 'MOONLIGHT Cream 
harga Rp. 15.— 

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 

| Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 
terbatas). 
Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 
Bisa Dapat Beli Pada : 

World Famous Tabib Fachrudin 

!4 Rp 7.— Trekkl. Porto VRIJ. 

Kabar Kota 

  

Djawa 

ha. mati dan 17.750 ha. kurang 

tanah dan kedelai. 

Menurut perintjian hasil2 tanaman 
jang lenjap tsb. adalah seperti ber- 
ikut: padi sebanjak 97.280 kwintal, 

rambat 3.340 kwintal, katjang tanah 
2,984 kwintal dan kedelai sedjumlah 
2.886 kwintal. : « 

Luas tanaman padi tahun ini ba- 
injaknja 1.188.672 ha. jang.-diharap 
kan akan menghasilkan sekurang2nja 
26.000.000 kwintal seharga lebih ku 
rang Rp. 2.340.000.000.— (hasil tsb 

sudah dikurangi dari tanaman jang 
rusak dan mati), sehingga kerugian 
harganja Rp. 14-260.780.— itu be- 
lum ada 1Yenja dari pada hasil se- 
luruhnja dan dibanding dengan ta- 
naman tahun jang lalu jang luasnja 
1.120.571 ha., tahun ini masih lebih 
unggul, karena dalam tahun jang la 
lu hanja menghasilkan 25.000.000 
kwintal. : 

bat dua bulan. 
Tanaman padi musim hudjan akan 

dapat dimulai seperti biasa jalah bu 

nja tanaman susulan jang mestinja 

dapat dipungut hasilnja pada bulan 
Djanuari dan Pebruari, baru dapat 
dipungut ' pada bulan. Maret dan 
April jang akan datang. Demikian 
pendjelasan lebih djauh dari Inspek 
si Pertanian tsb. 

Achirnja diterangkan, disebabkan 
karena gagalnja tanaman2 tsb diatas 

oleh pihak Djawatan Pertanian akan 
diusahakan pertolongan dengan djz 
lan mengusahakan dan memberi pe 
kerdjaan dimasa -patjeklik, sehingga 
mereka jang mengalami kerugian aki 

bat musim kering itu terhindar dari 
malapetaka: (Ant). 

APOTHEEK PETANG HAR! 
Hari ini. Apotheek KOO HWIE 

Pekodjan 99 dan SIK IANG Wot- 
gandul 16 dibuka hingga djam 20.00. 

PLAKAT UNTUK MOBIL. | 
PMI tjb. Semarang pada nanti tg. 

13 dan 14 Nopember akan meng- 
adakan gerakan menempeli plakat 
PMI pada mobil2 dikota Smg. Da- 
lam pada itu pengendara mobil di-' 
minta keichlasannja untuk memberi- 
kan sokongan guna pendirian Sana- 
torium Anak2 Sekolah di Ngawen. 
Gerakan . tsb. “akan dibantu - oleh 
para pandu. , 

KONGGRES PRI TIDAK 
DITUNDA. 

Ketua panitya  Konggres Partai 
yRakjat Indonesia tjb. Semarang me- 
'ngabarkan, bahwa konggres P.R.I. 
tetap akan dilangsungkan pada tgl. 

.21 s/d 26 Nopember 1953 di Se- 

  
fihak jang berkepentingan ” maklum 
adanja. : 

TIGER TEAM KALAH 2—4. 
Tiger Team dari Singapura jang 

bertanding pada hari Selasa sore di 
Djakarta melawan kes. UMS, mesti 
menjerah kalah dengan angka 2—0. 

djuk 1—0 untuk UMS. 

Eau 

Habis mandi 
pakailah 

BEDAK 
PUROL 
Kulit tinggal sedjuk 

|. dan kering 

Dirumah obat & Toko? 

FEEARAKAA  PAA KAR AA 

SENATOR 
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SINAMON  (SCHOONHEIDS- 
PILLEN) Bikin badan sehat, sing 
set, perut kentjeng, tidak kendor, 
kulit muka halus tidak lekas 
keruten, tangg. memuaskan 1 stel 
Rp. 60— 14 stel Rp. 35,— 
BUAH DADA LEMBEK ? BUS- 
TERIN-PILL: bisa bikin seger, 

TERIN EXTRA STERK Rp 75. 
Sakit gula, nier, eiwit??? SUI- 
RINE PILL. tangg. lekas bikin 
baik Rp. 20— VITANOL: ba- 
dan lembek, dingin Rp. 20.— 
EXTRA KERAS Rp 60.- RENA 
Datengbulan tidak beres Rp 58.- 
PUISJERIN-PILL.: Obat koekoel 
| stel Rp 25— Porto Rp 3.— 
Prijse. gratis. 

Toko Obat     14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

    

  

»THIO GIOK GIEM?” 
Gang Tengah 22 — Semarang, 

Kerugian Rp 14 Djuta 
Akibat Terlambatnja Hudjan Diwilajah 

AKIBAT DARI TERLAMBATNJA musim hudjan dan sa-| | 
ngat pandjangnja musim kering tahun ini, daerah Djawa Tengah | | 
mengalami kerugian tanaman bahan makanan se 
14.000.000.—. Demikian keterangan pihak Inspeksi 
tanian Rakjat Djawa Tengah. Kerugian sebanjak itu terdapat atas 
tanaman padi seluas 2.064 ha. jang mati dan 28.000 ha. jang me- 
rosot hasilnja, dan tanaman bahan makanan lainnja seluas 3.802 

jang terdiri dari tanaman2 ketela pohon, 

ketela pohon 15.640 kwintal, ketela | 

. disebut 

rangkan, 
1 “untuk pemenang? Rallye 

Tanaman susulan terlam 

lan Djanuari jang akan datang. fIa- | 
“sa pendjualan swcepstake 

melakukan perlombaan klassement. 

.perongkosan untuk Sweepstake. 

JJ marang dan tidak ditunda. Harap (Agustus, 

Angka pada waktu istirahat menun- | 

(Dari Tapanuli 

|Sandiwara Radio 

kentjeng, montok Rp 20.— BUS- | 

  

» 

Tengah 

rga Ik. Rp.| | 
jawatan Per 

daripada hasil jang semestinja, 
ketela rambat, katjang 

RALLYE IMS | 
Beajanja Lk. Rp 30.000. | 

Ketua IMS sdr. Ramseian, dalam | 
pertemuan dengan pers pada Sabtu | 
siang jbl. menerangkan, banwa Ral- 
Iye jang akan diadakan pada tpi. 
22 Nopember j.a.d. adalah. berpedo- 
man pada peraturan internasional jg. 

Code Sportief Internasio- | 

nal”. Dengan berpedoman pada per- | 
aturan ini, maka akan dapat terdja- | 
min keberesannja. Rallye, baik da- 
lam pelaksanaan maupun daiam me- 
netapkan para pemenangnja. IMS 
akan membuktikan, bahwa Djawal | 
Tengah sanggup djuga mengorgani- 
sir penjelenggaraan RaNye jang sem 
purna seperti dilain2 daerah, demi- 
kian- Ramelan. Selandjutnja dite- 

bahwa pembagian hadiah 
akan di- 

Jakukan pada malam harinja di Ho- 

  
dilangsungkan U parjara "Peringatan 
Bekas Anggama Angkatan Perang 
dikundjungi djuza oleh ketua Dew 

        | 

Padu hari Selasa 10 Nopember dilapangan Bola Kebon Pala Djatinegara 
Hari Pahlawan oleh Badan Pemupuk 
Republik Indonesia di Djakarta, jang 
an Pimpinan B. P. BAAPRI seluruh 

Indonesia, Dr. R, Moestopo. Gambar: Anggauta2nja jang hadlir dalam 

uparjara peri ngatan tersebut. 

  teldu Pavillon. Dan penarikan undian 
untuk hadiah Sweepstake akan di- 
lakukan 3-hari sesudah Rallye, di- 
hadapan notaris R. M. Suprapto. Si- 

Ijua akan di- 
zegel pada tgl. 21 Nopember. Ha- 
diah Sweepstake ini terdiri atas 3 ha 
diah utama, jalah: 1 mobil Hillman, 
1 sepeda motor Velocette dan 1 se- 
peda motor Zundapp. Hadiah? be- 
rikutrja berupa matjam2 barang, 

dan kesemuanja ini dapat disaksikan 
ditoko mobil PMC, Bodjong Smg. 

RIMA AN ANEKA! BEw is 

HUKUMAN2 DALAM PER- 
KARA IDJAZAH PALSU Selandjutnja oleh pemimpin per- , 

lombaan, sdr. Hehuwat diterangkan, : DI JOGJA. 
bahwa Rallye jang diikuti oleh 140! Hingga sekarang telah 12 

orang jang oleh pengadilan nege- 
ri di Jogja didjatuhi hukuman 
berhubung dengan perkara idja- 
zah palsu S.M.P. Negeri. 

Seorang diantara mereka ber- 

mobil nanti, akan melakukan start 
mulai djam 5 pagi dari Stadion Se- 
marang dan datang kembali ditem- 
pat ini antara djam 10.30 — 11.30 
siang. Kemudian para peserta terus 

Djarak jang ditempuh Rallye 
djangnja I.k. 300 km. “dengan route 
sbb.: Semarang — Maselarg — 
Jogja — Purworedjo -— Afagelang 
— Semarang.: 
Tenaga2 jang bekerdja dalam re- 

kenkamer dipimpin oleh seorang ahli 
dari Djakarta, jalah-. Van Hoboken. 
Sedangkan anggauta? juri dan pro- 
teskomisi antaranja disebut Mr. 
Soerjadi, Mr. Gunawan, Mr. Sujudi, 
Mr. Lapre, dil. 

Atas pertanjaan mengenai besar- 
nja beaja, diterangkan, bahwa beaja 
untuk penjelenggaraan Rallye ini' se- 
djumlah Ik. Rp. 30.000,—. Beaja 
sebesar ini tidak termasuk beaja 

pan-|1f orang lainnja telah membeli 
dan mempergunakannja. Kedua- 
belas orang itu menerima huku- 
man paling rendah 5 dan paling 
berat 12 bulan. 

2 . Diantara pembeli idjazah 
palsu itu mempergunakannja un- 
tuk memasuki S.M.A., sedang 
lain2nja untuk memasuki diaba- 
tan negeri sebagai guru muda se 
kolah rakjat. 

Dalam hubungan perkara pe- 
malsuan idjazah ini, keterangan 
jang diperoleh menjatakan, bah- 
wa masih lagi akan dibawa kemu 
ka pengadilan seorang pemimpin 
salah satu pertjetakan di Jogja 
jang dituduh .,medeplichtig” da- 
lam pembuatannja. : 

  

   

Sebagaimana pernah kita kabar- 
kan, bahwa Rallye dan Sweepstake 
ini adalah inisiatief dari Residen! " 
Milono. Pendapatan bersih akan di SOLO 
bagikan a.l. kepada: Jajasan 171 

Jajasan Gedung? Sekolah|. TAG MAA Tar SS 
Kudus, .PMT, Rumah Jatim Piatu” RUMAH JATIM ROBOH. 
Tanahputih, Tiong Hoa I Wan dan” Akibat hudjan lebat jang disertai 
Jajasan Sanatorium Kepolisian. “Angin kentjang, malam Minggu j.l. 

Rumah Jatim Muhammadijah jang 
terletak di Kandangsapi Solo, telah 
djatuh roboh..6 Anak jang kebetu- 
Tan berada didalam rumah dan ke- 
'djatuhan atap rumah itu, “sngan se- 
Tamat dapat merangkak | “uar. Kor 
ban djiwa tidak ada. Mal-m itu 
anak2 perawatan sebaniak 34 orang 
terpaksa tidur dimesdiri Kebatihan. 
Kerugian seluruhnja — ditaksir Lk. 
Rp. 40.000.—. - 
Malam itu djuga pihak jang ber- 

wadjib telah memeriksa kedjadian 
itu. Untuk segera dapat mengatasi 
kesulitan, maka oleh Pengurus Asra- 
ma Jatim Muhammadijah akan di- 
bikin sebuah asrama darurat, jang 
akan dapat diselesaikan dalam tem- 
po satu bulan. Malam itu banjak 
pula pohon? besar jang telah tum 
bang dibeberapa bagian kota. 

  

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 13 Nop. 1953: 

Djam 06.10 Permainan Gitar An- 
ton Karas, 06:45 Lou Preager: 07.15 
Njanjian Sech dan Ali Albar: 07.30: 
Suara Ramlee dan Momo: 07.45 Or- 
kes Marika Zamora: “ 13.15 Irama ' 
Trio: - 13.40 'Instrumentalia: . 14.060 
Hiburan siang hid. O.K. Tjahaja: 
17.05 Taman Peladjar: 17.45. Suara 
Rany: 18.00 Selingan, 18.15 Tjahaja 
Kemala: 18.30 Konsert populer: 
19.30 Setengah djam hid. O.K. Mer- 3 
pati: 20.30 Kesehatan Ibu dan Anak: | 
120.45 Orkes Hawaiian Suara Istana: TJIREBON 
21.15 Wajang Orang oleh Keluarga 
Karawitan Studio: “22.20 Wajang 
Orang (landjutan): 24.00 Tutup. 

  RAPAT S.O.C.P.K.. 
#Pada..tg. 7 Nop. jl, SO1CP. 

K.I. akan mengadakan rapat ang 
gota guna  membitjarakan “usul 

: —- untuk kongres Nasional jang 
Djam 06.03 Lagu? Arab. -07.15 gkan atalakan. Rapat tersebut 

: .dan Minangkabau: mengambil tempat di C.H.T.H. 07.45 Djago Reinhardt dan Stephane djl. Karanggetas Tjirebon. 
Crappelli: 12.03 Malaja gembira: 
13.45 Rajuan siang hid. OK. Widja- ., apain Ba adain ja Kusuma, 17.05 Klenengan seder- “1 1 Hae 
hana, 17.45 Klenengan Naa Persatuan Pegawai Polisi Tjb. |andjutan): 19.30 Pilihan pentengar: K-B. Tjirebon, pada tgl. 12 No 20.30 Imbauan malam: 20.45 Weda- Pember ini mengadakan rapat ran Mahabharata: 21.20 Gema mas @nggauta, bertempat di kantin lam hid. O.K. Irama Baru: 2245 Polisi Kota. Rapat ini akan diha 

. sSBERTEMU Di i 
PENDJARA” gubahan: Andang Dia-j : 
ja Pelaku. Kuntum. Melati: 23.00 TANDIUNG DIPONEGORO 
Tutup. BAGI PELABUHAN 

SEMARANG. 
: Dari beberapa ratus surat ,,sa- 
jembara” jang masuk dari bebe 
rapa peloksok di Indonesia dian 
taranja terdapat 30 buah jang 

Surakarta, 13 Nop. 1953: 

  

Jogjakarta, 13 Nop. 1953: 
Djam 06.40 Orkes Albert Sand!er 

dengan selingan The Tanner Sisters: 
07.10 Sjech Albar dalam rajuan 
Arab Klassiek: 07.30 ,,Gamelan Se- 
katen, 13.15 Soal2' disekitar rumah 
tangga: 13.40 Victor Silvester de- 
ngan orkesnja, 14.00 Gema siang 
oleh O.K. Seni Muda: 18.10 »LOti- 
don Suite” (Bric Coattes): 18.30 
Njanjian Seriosa: 19.40 Hidangan 
Winata: 20.15 Instrumentalia: 20.30 
Aneka lagu2 Tionghoa, diiringi Mu- 
sik Segar Djelita: 21.15 Obrolan Pak 
Besut, 21.30 Ujon2 gandem .marem: 
22.15 Ujon2 gandem marem  (lan- 
djutan): 24.00 Tutup. 

1 

SURAT PUDJIAN 
Saja jang bertanda tangan dibawah ini bernama KWA 

HONG LIEM tinggal di Kamp. Palbatu Kelurahan Matra- 
man Djatinegara menghaturkan banjak terima kasih pada 
Tuan Prof. Tabib FACHRUDIN di Sawah Besar 14 Djakar- 
ta, jang sudah menjembuhkan saja punja penjakit Bawasir 
(Ambejen) jang sudah saja derita selama 25 (dua puluh 
lima) tahun dan sudah berobat pada Dokter2 dan Sinche2 
tidak bisa sembuh, tapi paling belakang saja berobat pada 
Prof. Tabib FACHRUDIN dalam 14 (empat belas) hari, 
lantas sembuh (rontok) dan tanpa dipotong sudah sembuh 
sama sekali. E 

Maka djika ada tuan2 dan sobat handai jang menderita 
penjakit tersebut diatas lekas datang pada Prof. Tabib 
FACHRUDIN. 

negoro” bagi pelabuhan  Sema- 
rang dan setelah itu diundi peme 
nang pertama adalah Sutoio dari 
Pekalongan dan pemenang 

- Wagimin dari Makassar. Undian 
pemberian nama tsb. diselengga 
rakan oleh organisasi bekas ne- 
diuang ,,Perbepbsi” 
ngah. Hasil undian pemberian na 
ma tsb. akan diberitahukan kepa 
da jg berwadjib untuk disahkan. 
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salah .memperdagangkan, sedang: 

memberi nama ,,Tandjung Dipo ' 

kedua | 

Djawa Te- | 

| bungkus 
|Idibawah djembatan kali Pramba- 

- Ih 
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5. Tas skkan 

  

dliri a.l. oleh Mr, Memed, ang- 
'gauta dari DPP Persatuan Pega 
wai Polisi. 

TABRAKAN 
Sebuah “truck milik Bn. 314 

(dari Kadipaten menudju Madja- 
|lengka baru2 “ini telah bertabra- 
kan dengan truck D-5179 dise- 
buah djembatan ketjil desa Djati 
pamer. Sebab dari tabrakan ini 
karena kedua truck saling berebu 
tan melalui djalanan djembatan 
tadi. Akibatnja jalah truck pre- 
man terbentur pohon asem dan 
1 orang penumpangnja terpaksa 
diangkut ke R.S. Madjalengka. 
SEORANG ANGGAUTA GE- 
ROMBOLAN TERTEMBAK 

MATI 
Polisi Perintis dan Tentara ke 

tika mengadakan patroli diudjung 
garis Ketji. Bangodua, Djatiba- 
rang pada tgl. 8 Nop. jbl. telah 
berdjumpa dengan seorang ang- 
gauta gerombolan jg waktu akan 
ditangkap mengadakan perlawa- 
nan. Terpaksa dilakukan penem 
bakan pada orang itu hingga me 
njebabkan -adjalnja. Dari korban 
'tsb. telah dapat disita, 1 pistol 
Parabeilum. 15 butir peluru, 1 
tas kulit dan 1 peluit. Dalam pa 
da itu, anggauta2 gerombolan jg 
belum diketahui djumlahnja telah 

  

linanan, dan. mereka menembak 
mati seorang kuwu dari desa tsb. 
Mereka kemudian melarikan diri. 

Sementara itu pada hari itu 

bolan telah masuk kedesa Bungur 
beres Ketj. Subang” Kuningan. 
Mereka membakar 28 rumah dan 
mengakibatkan djuga S orang 
penduduk mati dan 12 orang luka 
luka. 
PEMBAKARAN RUMAH2 

RAKJAT. 
Pada tg. 31-10 jl. enam puluh 

udiuh rumah rakiat telah diba 
kar oleh gerombolan D.I. di desa 
desa Padabeunghar dan Padahe 
rang Ketj. Radiagaluh Kakrwaten 
Madialengka. Akibat pembakaran 
itu 241 orang mengungsi kedesa 
Bobos dan 313 ke desa Tiikala 
hang. Pengungsi? ke desa Bobos 
belakangan ini bertambah 
dengan 55 orang lagi. 

Kantor Sosial Kabupaten  Tji 
rebon telah memberikan bantuan 
nja pada korban dari 
itu berupa uano sebanjak 
Rp 1.360.— dan 5481 kg beras. 

KUDUS 

AKIBAT HUDJAN ANGIN. 
Menjambung berita tentang ke 

hebatan hudjan angin di Kudus 
baru2 ini, lebih landjut dapat di- 
kabarkan,- bahwa didesa Djati te 

  

'Ilah roboh 13 buah rumah pendu- 
duk. Korban manusia hanja be- 
berapa orang luka2 ringan. Dide- 
sa. Karanganjar Ketj. Karang- 
anjar Demak, 3 rumah penduduk 
telah roboh ditiup angin, korban 
manusia tidak ada. Sementara itu 
pohon djuwet dihalaman markas 
tentara dan pohon waru jang be- 

'sar dimuka halaman markas ten- 
“tara di Djember telah tumbang 
semua. Ketjelakaan2 manusia ti- 
dak ada. aa 
PEMAKAMAN KORBAN 

. KETJELAKAAN. 

  
tan jang besar sekali dari kala- 

Ingan militer, sipil, polisi dan ma- 
sjarakat di Kudus, pada hari Sela 
sa jbl. djam 13.30 telah dimakam 
kan 9 orang jang telah mening- 
gal akibat  kerobohan bexgunan 
asrama keluarga tentara Plt. Pio- 
nier Bn. 442. Mereka dimakam- 
kan ditempat pemakaman Kali- 
putu, Kudus, sedangkan 4 kor- 

iban lainnja dimakamkan dikota 
lain, atas permintaan dari keluar 
ganja. Dalam pada itu Panglima 
Divisi IV, Overste Moch. Bach- 
run dengan  pembesar2 militer 
lainnja telah mengadakan ta'zijah 
(turut berkabung) dan menindjau 
asrama jang roboh, pada tgl. 9 
Nop. jbl. Sebagaimana telah kita 
kabarkan, bahwa asrama tsb te- 
lah roboh akibat hudjan angin 
pada hari Minggu j.l. 
AKIBAT PERHUBUNGAN 

GELAP? 
Baru2 ini oleh penduduk desa 

Prambatan, Ketjamatan Kaliwu- 
ngu Kudus, telah diketemukan 
majatnja seorang baji jang ter- 

dengan kantong tikar,   tan. Kepala baji tsb. sudah tidak 
lengkap lagi dan rupa2nja bekas 
dimakan andjing. Majat baji itu 

  “ ak 2 " 

masuk kedesa Tjipanas, Ketj. Pa ( 

djuga, 10 orang anggauta gerom | 

Idjika berita tentang kemungkinan pe 

pula 

kediadian , 

Dengan mendapat penghorma- | 

Dihentikannja 

selama ini diberikan oleh USA 

2. Kesukaran?2 ekonomis jang 

toh berorientasi ke A.S., terutama 
karena merosotnja harga — karet 
dan timah, sesungguhnja mendja 
di alasan jang makin kuat bagi 
Indonesia, bahwa sesuatu negeri 
jang merdeka dan berdaulat ber 
hak mengambil tindakan2 untuk 
menjelamatkan diri. 

3. Tindakan2 untuk. menjela- 
matkan diri itu, menurut Siauw 
Giok Tjhan harus diarahkan ke 
pada pergantian politik eksport 
bahan2 jang dihasilkan di Indo- 
nesia. Djika tadinja orientasi di 
tudjukan kepada USA, kini sejo 
gianja ditudjukan keseluruh pa 

dialami Indonesia jg selama ini | 

  saran jang mungkin didapat, se 
hingga dengan tersebarnja  pen- | 
djualan bahan2 Indonesia ke-pe- 
losok2 dunia itu, pembelian ba- ! 
rang2 jang dibutuhkan Indonesia 
semakin pula luas kemungkinan 
nja, tidak seperti keadaan  seka 
rang, jang terutama tergantung 
kepada USA. 

4. Pun menurut Siauw sejogia 
nja pula diadakan perubahan po 
litik perekonomian, artinja  dja- 
ngan terlalu dititik beratkan pada 
eksport bahan mentah, tetapi ha 
rus diusahakan produksi bahan2 
itu didalam negeri sendiri, misal 
nja timah dapat dibikin mendjadi 
blik jang sampai kini masih di 

'import, karet dibikin band mobil 
| dan sebagainja. 
(5. Dalam pembangunan indus 
tri untuk memproduceer barang2 
dari bahan2 sendiri itu, menurut 

lepaskan politik ,,Indonesia asli” 
dan ..bukan asli”. Modal ie zda 
didalam negeri, jang tidak 
merlukan transfer keuntunsan ke 
luar negeri harus  dimobiliseer 
untuk. kepentingan pembanpyunan 

(produksi itu dan hendaknja peme 
rintah memberi kesempatan se- 
luasnja kepada warganegara iang 
telah berpengalaman dan djusa 

: bermodal untuk bergiat dlm pro- 
(ces pembangunan industri . itu. 
(Demikian Siauw Giok Tjhan. 
| Dalam pada itu Otto Rondonuwu, 
«canggauta Seksi Luar Negeri Parle- 
men jang belum lama ini tiba dari 
,USA menerangkan . pendapatnja, bah 
Iwa ia tidak begitu pertjaja kepada 
| berita2 tsb diatas. Ia selalu djengkel 
"terhadap pemberitaan2 mengenai In! 

.donesia di surat2 kabar Amerika, ka 
rena menurut O. Rondonuwu, boleh 
dikata tidak pernah diberitakan soal 
soal jang baik dari Indonesia, sehing 

'ga selama id.ada di USA sudah dua 
ng menemui State Department me 
ngenai soal pemberitaan jg pintjang 

itsb. Ditanja, bagaimana pendapatnja, 

me   

  

Perlu M obakaa Poli- 
tik Perekonomian. 
Djangan Pentingkan Export 

. Bahan Mentah 
Beberapa Pendapat Tentang Kemungkinan 

Bantuan USA 
SIAUW GIOK TJHAN, angg. seksi Perekonomian Parlemen 

mengenai berita ttg. kemungkinan USA akan mempergunakan ,,Bat- 
tie Act Restrictions” dim perhubungannja dgn Indonesia karena In- 
donesia akan mendjual karet kepa 
tjaman2 terhadap Indonesia ita membuktikan, 

RRT, berpendapat sbb.: 1. an- 

bhw bantuan jang 
mempunjai ikatan politis, sehing- 

ga dengan begitu hakekatnia bertentangan dengan dj.wa politik be 
bas dan aktip jang dianut oleh Indonesia. 

KES. INDONESIA DIHARAP 
KEDATANGANNJA PADA 

ACHIR BLN. MEI DI 
NEDERLAND. 

Fihak KNYB menerangkan pada 
Antara Amsterdam bahwa, maksud2 

Indonseia untuk mengirimkan kese- 
belasannja ke Nederland mendapat 
sambutan jang sangat  sympathiek 

dari masjarakat Nederland. Kes. In- 
donesia ini diharap kedatangannja 
di Nederland pada achir bulan Mei 
atau permulaan bulan Djuni tahun 
depan, dengan demikain maka pes 
main2 Indonesia dapat ikut menjak- 
sikan pertandingan2 sepakbola untuk 

merebut kedjuaraan dunia jang akan 
Idiadakan di Swiss. 

FERRY SONNEVILLE 
“DJATUH” DI BANDUNG 
Djika dalam pertandingan persa- 

habatan bulutangkis di Bandung 
hari pertama Olih. dapat ,,mendje- 
pit” lawannja Eddy Jusuf dengan 
angka2 2—15, 54 dan 3—2 (un- 
tuk Eddy) maka dalam pertandingan 

terachir hari Minggu Olih membuat 
sensasi. Ia ,,sapu” djuara Indonesia 

Ferry Sonneville dari gelanggang 
dalam straightset: 15—10, 15—10. 

Melihat permainan Olih pada ha- 
ri pertama jang begitu baik, maka 

pendapat publik ialah, tidak musta- 
hil bahwa lawannya jang terkuat 
Ferry pada ke-esokan harinja dapat 
ditundukkan. 
Demikianlah dengan disaksikan 

Siauw Giok Fihan harus bula di foleh ratusan penggemar bulutangkis 
jang memenuhi geianggang PB ,,Te- 
nang” Tjitjadas Bandung) Olih 
memperlihatkan ,,topvormnja”. Ia 

berada terus-menerus dalam posisi 
offensif, sedikitpun tak memberi ke- 

sempatan kepada ,,4ig” Ferry untuk 
membuka permainanaja. Dengan gz- 
ja dan tehnik jang mengagumkan ia 
mengumpulkan bidji demi bidji. Se- 
rangan2nja sungguh ,,tak teriahan- 
kan” dan bahaja kekalahan bagi 

Ferry tak dapat dihindarkan lagi. 
Bagaimana derasnja djuga ..kil- 

ling-smash” Ferry, kali ini ia harus 

tunduk terhadap djago muda Olih. 
Suatu duel jang berriwajat dan me- 
ngobarkan semangat ,,bibit2” bulu- 
tangkis Bandung chususnja. 

PANTJA LOMBA HH DiTUTUP. 
Dengan telah diutjapkannja pida 

to Bapak Gubernur Samadikun jg. 

antara lain berbunji: ”dengan ini 
dengan resmi Pantjalomba II tahun 

1953 saja njatakan ditutup maka 
selesailah Pantja Lomba II jang di 
lakukan di Surabaja. 

Hasil selengkapnja jang telah di- 
tjapai dalam nomer SLP putera 
adalah sbb:     

makaian ,.battle aci” itu benar. Ronj 

donuwu mendjawab, bahwa djika su 
dah sampai begitu, maka hakekatnja 

bagi Indonesia tidak akan memberi 
kan perobahan2 hebat dalam. lapa- 
pangan ekonomi, “sebab menurut 

Rondonuwu ,tragedie karet dan tra 
gedie timah” hakekatnja sudah sama 

dengan pemakaian ,,battle act? ter- 
hadap Indonesia. (Antara). 

(BE Ruanc AN 
EKONOMI 
SLABS NAIK HARGANJA: 

PASAR TETAP SEPI. 
Menurut tjatatan harga pasa- 

ran tengah hari Senin, harga 
slabs dikota Palembang naik Rp. 
10,— dari awal minggu jl. . buat   100 kg-nja. Demikian pula slabs 
kering (export ready). Tetapi ' 
meskipun begitu pasaran tetap 
sepi. 
Rp. 150— sedang pada awal 
minggu jang lalu Rp. 140,— buat 

Tertjatat hari itu slabs basah 
100 kg. Slabs kering Rp. 175,—: 
awal minggu jl. Rp. 160,—. Ke- 
naikan harga ini sudah dirasakan 
sedjak pertengahan minggu jang 
lalu. Sebagian besar. kalangan2 
pedagang dan resmi di kota Pa- 
lembang menganggap kenaikan 
itu sebagai “akibat pekerdjaan 
kaum spekulan terhadap inter- 
view Menteri Sadiarwo jang me- 
ngatakan akan mendjual karet ke 
RRT baru2 ini. 

TINDAKAN INDONESIA 
AKAN NAIKKAN HAR- 

GA KARET. 
Kalangan2 dagang di Sailan 

menjatakan kepertjajaannja bah- 
wa harga dan produksi karet 
akan naik berhubung dengan ke- 
tetapan Indonesia untuk men- 
djual karetnja kepada RRT. De- 
mikian U.P.. kabarkan dari Co- 
lombo hari Senin. Kalangan2 da- 
gang tersebut mengatakan, bah- 
wa tindakan Indonesia tersebut 
akan berarti, bahwa sesuatu 
djumlah karet akan terambil dari 
»asar dunia sehingga djumlah ka 
ret jang tersedia dipasar itu men- 
Ijadi berkurang bagi pembeli2 
“radisionil. 
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kemudian dibawa ke RSU Kudus 
Ian fihak jang berwadjib melaku 
kan pengusutan lebih djauh. 

MAGELANG 

  

  
KONPERENSI DJIAW. SOSIAL 

PROVINSI DJATENG. 
Djawatan Sosial provinsi Djawa 

Tengah mengadakan konperensi 
Minggu tanggal 8 Nopember dj Pe- 
kalongan jang dihadiri djuga oleh 
Mr, Sumantri wakil Sekertaris Djen 
dera Kementerian Sosial,   Konperensi ini membitjarakan ha- 
sil konperensi Kepala Inspeksi Dja- 

watan Sosial seluruh Indonesia bu- 
lan jang lalu di Djakarta. , 

Allround athletik: 

1. Mawa (Sunda Ketjil) — 2410 
bidji: lontjat-djauh — 5,69 m (487 
bidji): — lontjat-tinggi — 1,625 m 
(589) — lempar-tjakram — 29,4?m 
(425): lempar-lembing — 40,82 m 
(428): 100m — 12,6d (481). 

2. Purwala (Sulawesi) “— 2356 
bidji: lontjatdjauh — 5.85 m (522): 
lontjat-tinggi — 1,575 m (537): 
lempar-tjakram — 29,87 m — 
(436): lempar-lembing — 41,95 m 
(447): 100 m 12,1d (571). 

3... B. Pousman (Sumatera Te- 
ngah) — 2355  bidjis lontjat-djauh 
— 500 m (343): lontjat-tinggi — 
135 m (323),  lempar-tjakram — 
252 NT AB 2): lempar-lembing — 
42,33 'm' (4535: 100m —”13,2d 
(383). 
Klasemar regu: 
1. Djawa Timur — 19770 bidji. 

2. Sulawesi — 19499 bidji 3. Dja- 
wa Barat — 19131 bidji. 4. Djok- 
ja/Solo — 19119 bidji S5, Sunda 
Ketji! — 18837 bidji 6. Maluku 
— 18764 bidji 7. Sumatera Tengah 
2 pi39956 bidji 8 #5 kartae. 
17203 bidji 9. Djawa Tengah — 
17048. bidji 10. Sumatera Selatan 
— 16697 bidji"11. Sumatera Utara 
—16213 bidji 12. Kalimantan — 
15954 bidji. 

Prestasi perseorangan: 
100m: Murtojo (Djawatimur) 

— 12, — d, lempar-tjakram: Salhu 
tera (Maluku) — 30,07 m. lempar- 
lembing: B. Sceparman (Djafar) 
— 43,- m. lontjat-tinggi: R. Siswan 
to (Djabar) — 1,70 mm. Sudiarto 
(Sunda - Ketjil) lontjat-djauh:  Pur- 
wala (Sulawesi) — 5,85 m, 

Hasil2 dari SLA Putera: ' 
Allround athletik: 
1. Rudy Mutusea (Djokja/Sol 

— 2152 bidjis langatdikuh TA 
m (703): lontjat-tinggi — 1,775 m 
(750), lempar-tjakram — 21,58 m (244): lempar-lembing — 41,- m 
(431): 100 m 11,9d (618). 

Ya Sukardjo (Djokja/Solo): — 2708 bidji: lontjat-djauh  — 6,zp m (625): lontjat-tinggi —- 16,75 m (643), lempar-tjakram — 34,34 m 
(305), lempar-lembing — 35,86 m 
(349) — 100 m 11,6d (686). 

3) Soeparto (Djokja/Solo) — 
2495 bidji: lontjat-djauh — 5,94 m. 
(543): lontjat-tinggi  — 1,65 m (616): lempar-tjakram — 22,82 m. (271): lempar-lembing — 44,25 m 
(638): 100 m 12,-d (579), 

Klasemen regu: a 
1. Djokja/Solo — 23987 bidji. 2. Djawa Barat — 21804 bidji. 3, Djawa Timur — 21100 bidji. 4. Ma luku — 20331 bidji. 5, Sulawesi — 19180 bidji 6. Djawa Tengah — 18989 bidji. 7. Sumatera Uta- ta — 17645 bidji. 8. Sumatera Te- ngah — 17135 bid, 9, Sunda Ketjil 16991. bidji “10, “Dyakanh Oka Na bidji. 11. Kalimantan 

6044 bidji. 12. Sumatera Selat 
— 15569 bid, en 

Prestasi perseorangan: 
100 m: Ispini (Djokja/Solo 11,6 d. Sukardjo) lempar-tjakram: Ispini (Djokja/Solo) — 29,29 m. lempar- lembing -Suparto (Djokja/Solo — 

44,25 m. Jontjat-djauh: Rudi Mutu 
sea NN nn 6,61 m. lontjat- tinggi: Rudi Mutusea: (Djokja/So- 
lo) — 1775 m. das 33 

Sport 
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“ stelah ditetapkan pula 

   
   

    
   

4 diri. (Antara) 

. sebagaimana pernah dikabarkan, se- 

labis Korupsi 

BERITA terlambat dari 
Tjiawi (kabupaten Bogor) 
menerangkan, bahwa se- 
orang kepala keuangan Mo- 
biele Brigade, N.D.T., telah 
membuauh diri dengan me- 

“ membakkan pestol dikepala- 
nja, karena ja telah mema- 
kai uang kas sebanjak lebih 

: kurang Rp. 35.000,—. Wak 
tu diperiksa badjunja uang 
jang sebanjak itu tinggal Rp. 
2.290,—. Peristiwa ini ter- 
djadi hari Selasa at lata 
djam 7.30 pagi. Uang jang 
dipakai itu ialah uang ka- 
wan2dnja jang sedang dideta 
sir ke Kalimantan dan wak- 
tu kawan2nja itu pulang da- 
ri mendjalankan tugasnja, 

    

- 
2 

(tang p 
Ipa. s 

Piagam | 
kepada dje 

| Dikatakan, bahwa menurut 
|pendapat Amerika Serikat, djen 

('deral Winterton telah mengambil 
tindakan jang benar dalam usaha 
nja menguasai keadaan di Trieste   N.D.T. mendjadi putus asa. | 

  

Sudiro Walikota 
Djakarta 

Hanja Pelaksanaan 
Mutasi Umum Belaka 

    
DIDALAM keterangannja h: 

Rebo kemaren Menteri Dal: 
Negeri, Prof. Mr. Hazairin menja 
takan setjara resmi, bahwa terhi 
tung sedjak tg. 9-11-1953 Wali 
kota Djakarta Raya Sjamsuridjai 
digantikan kedudukannja oleh Su 
diro, tadinja Gubernur Sulawesi. 
Sjamsuridjal seterusnja akan di 
tempatkan di Kementerian Dafam 
Negeri. 

Dengan demikian, maka per : 
soalan Walikota Djakarta ini 
tidaklah akan dibawa2 lagi keda 

rika Serikat tidak menaruh sym- 

mengemukakan bahwa 

1 | ,unacceptable”, 
m (menghendaki supaja semua nega 

dan bahwa oleh karena itu Ame j 

pati kepada tuntutan? Italia jang 
menghendaki supaja ia diganti. 

Tuntutan2 Sovjet un- 
aceeptable. 

Tentang nota Sovjet,  Dulles 
menurut 

pendapat Amerika Serikat, tuntu 
tan2 jang diadjukan oleh Sovjet 
'Uni dalam notanja itu adalah 

karena praktis 

ra di Eropa dan Asia, jang kini 
tidak ada dibawah pengaruhnja, 
'dengan tidak bersjarat menjerah 
kan system pertahanan dan per 
lindungan mereka jang sekarang, 
sebagai upah atas dilakukannja 
“perundingan antara negara2 Ba- 

  

Irian .,Bron-   lam kabinet. Dasar2 diadakannja | 
mutasi ini adalah sebagai penglak 
sanaan suatu mutasi umum, bu- 
kan oleh dasar2 jg lain. Demikian 
Menteri. : 

tak?” 
Seorang Opsir Australia 

Dibunuh Rakjat   Dan sebagai pengganti Sudiro 
sebagai 

Gubernur Sulawesi Lanto Daeng 
Pasewang dengan dibantu oleh 
Winarno selaku  acting-gubernur 
dan selaku penasehat2 Gubernur 
Radja Bone, Datu Lawu dan 
Kraeng Polang Bangking, seka 
rang masing2 kepala daerah Swa 
pradja. 

.. Seterusnja uniuk membantu ac- 
ting-gubernur Winarno telah di 
tundjuk pula Andi Burhanuddin. 

Mutasi djuga telah - diadakan 
terhadap pimpinan daerah Sula- 
wesi lainnja, jaitu dengan peneta 
pan Tangkilisang, Hd. Manoppo 
dan Inchek Saleh, masing2 seba 
gai bupati untuk Menado, Sula- 

| wesi Tengah dan Sulawesi Sela- ' 
| Sp 

Sulawesi itu bisa mendapatkan hu 
bungan jang rapat dengan rakjat, 
terlebih2 karena pemimpin2 peme 
Tintahan daerah jang sekarang ini 
adalah mereka iang seasal don 

“Takjat disana sehingga bisa lebih itu adalah soal jang biasa,” demi 
mengetahui persoalan2-nja sen 

— Gubernur Kalimantan Murdjani, 

.dang sakit dan kini berangsur sem-. 

: buh. Sesudah sebulan diizinkan ber 
“ istirahat, mulai tg 13 Nopember oleh 

Menteri Dalam Negeri diberi lagi is 
tirahat pandjang dengan tambahan 
selama 3 bulan, jang akan dipergu- 

nakannja dengan beristirahat ke 

Malang. 

rangkan oleh menteri urusan dae 

Paul Hasluck Selasa petang. Men 

BETROKAN baru2 ini antara 
| k Irian dan opsir2 patroli 

pemerintah ,.tidak ada sangkut 
pautnja dengan sesuatu pemberon 
takan rakjat terhadap pemerintah 
diwilajah tsb.,” demikian dite- 

rah seberang lautan Australia, 

djawab pertanjaan seorang anggo 
ta dalam madielis rendah, Has- 
luck menerangkan, bahwa tewas 
nja hanja seorang opsir patroli 
telah dibenarkan. Penduduk disa | 
na melaporkan, bahwa dua orang 
opsir lainnja telah tewas, tetapi 
laporan itu belum dapat dipasti 
kannja. 

Hasluck menerangkan, bahwa 
daerah dimana pembunuham' itu 

letaknja sangat " djauh 

ini diantara suku? bangsa disana 
senantiasa ersifat bermusuhan 
dengan orang? Eropa. Segala 
bukti2 menundjukkan, bahwa per 

| Sikap Amerika Terha- 
|dap RRT Bisa Berobah 
(Penolakan Terhadap 

Bukan Utk Seterusnja—Kata Dulles 

MENTERI LUAR NEGERI Amerika Serikat,, John Foster 
Dulles, menjatakan dalam konperensi pers pada hari Senen, bati- 
wa Amerika Serikat tidak pernah mengatakan 

|rusnja menentang pengakuan RRT, melainkan akan terus meneu- 
: uan itu sampai Tiongkok berkelakuan sedemikian ru- 
ehingga pantas dihargai sebagai 

PBB. Tentang Trieste Dulles menjatakan kepertjajaannja 
ja djenderal Sir John Winterton, komandan pasukan2 Ing- 

|eris/Amerika di Trieste, dan menjatakan 
perhatian kepada tuntutan Italia supaja ia diganti. 

| 

akan untuk sete- 

suatu negara jang menaati 

tidak akan menaruh 

rat dan pemimpin? Sovjet Uni 
dan RRT. 

Kalau perlu tanpa Sovjet. 
Selandjutnja Dulles  menjatakan, | 

bahwa nota Sovjet jang terachir it 
tidax memberikan harapan akan da 
"pat dilangsungkannja konperensi 4 
negara mengenai Djerman dan bah 
wa dalam nota itu Sovjet hanja me 
nekankan keberatan2 pihak ,,komu- 
nis” terhadap penjelenggaraan konpe 
rensi politik mengenai Korea. 

Dalam hubungan ini dikatakan, 
bahwa negara2 Barat akan menerus 
kan penglaksanaan — keputusan2-nja | 
mengenai nasib- Djerman dan Moran 
tanpa alat sertanja Sovjet Uni apa- 

bila pihak ,,komunis” terus menolak 
untuk merundingakn soal2 tersebut.| 

Atas pertanjaan, Dulles menundjuk 
kan, bahwa antara Washington dan 
Bonn perlu diadakan pertukaran fiki 
ran mengenai keputusan? Tiga Barat 
jang bertalian dengan Djerman Ba- 

— John Foster Dulles -- 

rat dengan mempertimbangkan ke- 
mungkinan pulihnja kembali kedau- 
latan Djerman diluar rangka konpe 

rensi 4 negara. Dulles dalam pada itu 
tidak mau memberikan keterangan 
lebih landjut tentang hal ini. 

Pada kesempatan ini Dulles djuga 
menjatakan bela  sungkawanja atas 
meninggalnja Radja Ibnu Su'ud dari 
Saudi Arabia. Selandjutnja dikatakan   istiwa menjedihkan paling achir 

kian Hasluck. (Reuter) 
  

— Dari tanggal 11 sampai 13 De-h 
.sember jang akan datang di Delhi 

akan dilangsungkan konperensi per- 
himpunan? persahabatan  India/Ti- 
ongkok seluruh India. Dalam konpe 
rensi ini antara lain akan dibitjara 
kan pengluasan tjabang? organisasi 

ini diseluruh India. Selama 3.tahun.jg 
terachir ini orgarisasi tersebut telah 
mempunjai 60 tjabang didaerah-dae- 

rah. 

Auri Menggempur Sa- 
rang” Grombolan De- 

kat Makasar 
Pembersihan Besar2an Dilakukan 

Diwilajah 

TIGA HARI berturut-turut 

Minahasa 

disekitar daerah komando basis 
ko Makassar oleh Auri telah dilepaskan tembakan2 terhadap tem- 

ini, menurut perwira 
pers Kapten Rahasia, adalah termasuk dalam rangka rentjana 
operasi semula dan belum termasuk operasi besar2an sesudah 
waktu laporkan diri untuk gerombolan berachir. Operasi darj uda- 
ra tersebut ditudjukan pada perkampungan gerombolan jang tam- 
pak terdiri dari bangunan2, merupakan asrama2. 

Penembakan demikian dilaku- 
kan djuga disekitar kota Makas 
sar, dimana gerombolan sering 
muntjul, jaitu disebelah kampung 
Tello didekat djalanan jg hubung 
kan Makassar dan Mandai. Ten 
tang hasil2 operasi itu belum di 
ketahui, tapi ada berita jang di 
sampaikan dari Gowa bahwa dua 
orang penduduk telah mendjadi.| 
korban terkena peluru  kesasar 
dari Auri didesa Lukulu Lim- 
bung. 

Perlu didjelaskan, untuk perta 
ina dalam sedjarah kekatjauan di 
Sulawesi Selatan ada diberitakan 
dengan resmi tentang penggunaan 

Perintjian dari hasil pembersihan 

itu diterangkan sbb: 30 Oktober s/d 
1 Nopember 9 anggota gerombolan 
tertangkap di Kawangkoan dan Pa- 
kuweru, dirampas satu Karel Gustaf, 
satu owen-gun, satu pistol dan se- 

djumlah granat tangan. Pada 1 No- 

pember penduduk Tokin telah serah 

kan pada Mobrig dua pengatjan jg 

mereka tangkap. Kedua pengatjau 

itu sudah dihadjar sampai bengkak 
bengkak oleh penduduk. 

Berita terachir, demikian Tengku 

Sani selandjutnja, njatakan 36 gerom 

bolan telah ditangkap bersama sebu 

ah pistol dan lima granat tangan dju 

ga di Pakuweru. Pembersihan itu di 

-lijk tetap baik. Mengenai 

bahwa radja Saudi Arabia jang daru 
telah memberikan bukti2 tentang ke 

mampuannja sebagai pemimpin. 

Indonesia 
Agak Mundur 
"Keterangan Graaf Van 

Bvlandt 

KOMISARIS Agung Belanda 
Graaf van Bylandt setibanja di 
Schiphol menerangkan kepada 
pers, bahwa keadaan dalam nege 
ri Indonesia sedjak permulaan 
1953 agak mundur sebagai akibat 
dari pada keadaan ekonomis jang 
makin djelek dan peristiwa Atjeh. 
Mengenai keadaan keamanan, 
Van Bylandt menerangkan bahwa 
hal itu tetap sukar dan sedikit se 
kali ada perbaikan. Keadaan 
orang2 Belanda diperkebunan te 
tap sukar, sedang suasananja ter 
tekan sebagai akibat dari peratu 
ran transfer keuangan baru jang 
akan mulai berlaku tahun 1954 
jang akan datang. 

Maksud kundjungan Van By- 
landt ialah mengadakan pembitja 
raan umum mengenai soal2 Unie, 
soal Irian dan masih banjak soal2 
laimnja. Mengenai hubungan In- 
donesia-Nederland, Van Bylandt 
menegaskan, bahwa sekalipun ada 
perselisihan2, hubungan persoon- 

missi 
Indonesia jang akan dikirim ke 
Nederland untuk penghapusan 
Unie memang telah tersiar pelba 
gai matjam desas-desus, akan teta 
pi belum ada sesuatu jang pasti. 
Tentang orang2 Belanda di Atjeh 
diterangkan oleh Graaf van By- 
landt, bahwa beberapa orang te- 
tap tinggal di onderneming2, se 
bagian pula jg mengungsi sudah 
kembali dan tak ada jang men 
dapat penganiajaan jang sangat. 
Mungkin permulaan Djanuari jg 
akan datang Van Bylandt akan 
kembali ke Djakarta. Demikian 
kawat ,.Antara” dari Amsterdam. 

— Bangkok telah ditinggalkan oleh     Auri dalam operasi. 
Komisaris Mobrig Tengku Sani te 

rangkan, selama waktu dari 30 Ok- 
tober s/d 7 Nopember telah ditang 
kap didaerah Minahassa berpuluh--: 

puluh anggota gerombolan serta di- 

rampas sedjumlah sendjata. Antara 

nja telah turut ditahan 

penduduk jang ditjurigai punja hubu 

ngan dengan gerombolan, tapi bera 

pa diantaranja telah dibebaskan ke 

djuga 100 

djalankan oleh kompi 5275 Mobrig 

jang dikirim beberapa waktu jang lai 

Ju dari Makassar. Tentang pemulihan 

keamanan di Minahassa Tengku Sani 

lan ataupun mungkin satu bulan sa 

dja, asal persoalannja diletakkan pa 

da proporsi jang sebenarnja. Achirnja 

ia menjatakan rasa kepuasannja atas 

bantuan penduduk jang diberikan pa 

da alat2 negara di Minahassa itu. 

tika ternjata mereka tak bersalah. (Antara). - 

katakan bisa dibereskan dalam 2 bu' 

4 ratus polisi kehutanan jang terla- 
tih istimewa jang menudju ke tapal 
batas selatan Muang Thai. Mereka 
ini memperkuat  pasukan2 Muang 
Thai jang telah ada di Selatan untuk 

bertindak terhadap kaum gerilja Ma 
laya. Pemerintah Muang Thai mem 
beritakan bahwa didua distrik disebe 
lah Selatan kaum gerilja telah ma- 

Pengakuan RRT| 

132 Orang 

'olehnja, atau sama sekali tidak. 
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kerugian perang. 
naik mobil lux dls., 

—enmumatan masa 
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DJURU PEMBAHAS miliit 
Minh) Chinh Nghia belum Yama 
mentar terhadap offensif ke-2 P 
jang telah digagalkan itu, waktu 

rupembahas tadi, serangan ke-2 

membelokkan pendapat umum di 

,Knevelarij” Di 

Dana Pensiun: 
Ditangkap | 

3 ORANG KEPALA bagian 
dari Kantor Dana Pensiun Indo- 
nesia (Pensioen fondsen) dan 4 
orang lainnja pada achir minggu 
ini akan dihadapkan dimuka Pe- 
ngadilan Negeri Bandung berhu- 
bung dengan kekatjauan dalam 
hal pemberian uang pensiun. Su- 
dah lama mendjadi pembitjaraan 
umum, bahwa dalam hal memin- 
ta pensiun itu sering terdjadi ke- 
sulitan2, bahwa ada orang2 jang 
hanja menerima sebagian sadja 
dari djumlah jang harus dipers   Polisi di Tjilatjap telah membong | 

kar suatu perkara, jaitu dengan ada 
nja peristiwa bahwa seorang wanita j 
jang mengakui ,,djanda jang diting 
gaikan mati oleh suaminja”, dengan 
melalui beberapa orang tjalo:. berha ' 
sil djuga menerima pensiun, walau 
pun tidak sepenuhnja. Bekas suami- 
nja itu ternjata masih hidup dan sa 
ma sekali belum pernah menerima 
pensiun. 

Perkara itu merembet kepada tjalo2 
dan kepada orang2 jang memberikan | 
keterangan2 palsu. Mereka itu selain 
dituduh membuat keterangan palsu , 
djuga melakukan sumpah palsu. ! 
Kemudian perkara itu merembet 

djuga kepada 3 kepala bagian dari 
Kantor Dana Pensiun Indonesia di 
Bandung tersebut diatas. Mereka ini 
dituduh. melakukan ,,Knevelari7”) 
(Antara). | 

ANGGAUTA POLISI JG. TEM | 
MATI PELADJAR DA- | 

PAT HUKUMAN PENDJARA 
$ TAHUN 

Aut Amidjaja, anggauta Polisi 
Negara jang pada tg. 21 Djuni 
1953 djam 20.00 telah menembak 
seorang pengendara sepeda hing 
ga mati karena tidak mau berhen 
ti, oleh Pengadilan Negeri Ban 
dung dalam sidangnja hari Senen 
telah didjatuhi hukuman pendjara : 
$ tahun. ! 

160.600 

Garu Mogok 
Karena Kelas2nja Ter- 

lalu Penuh 
- KIRA2 160.000 guru Perantjis 

pada hari Senin mengadakan pe- 
mogokan selama 24 djam seba- 
gai protes terhadap rintangan2 
jang dihadapi oleh mereka dalam 
pekerdjaan sehari2 dan terhadap 
gadjih2 jang rendah. Guru2 itu 
memprotes terhadap ketjilnja 
fonds2 jang disediakan untuk ke- 
perluan pendidikan oleh peme- 
rintah, kelas2 jang terlampau pe 
nuh, dan kurangnja gedung2 sc- 
kolah. Selandjutnja mereka me- 
ngeluh pula mengenai dekrit ten- 
tang program desentralisasi peme 
rintahan jang diumumkan pada 
bulan Agustus jl. 

Menurut dekrit tsb. guru2 se 
kolah dengan langsung ditempat 

menutupi kekalahan2Znja dalam Operasi 

  

| Suatu sambar sindiran jang dibuat oleh caricaturist Djepang,  1chio 

'Matsushita, mengenai kepergian rombongan diplomat2 Djepang ke Asia 

baru-baru ini dibawah pimpinan Okazaki untuk urusan pembajaran ganti 

Meskipun di Djepang sendiri mereka hidup mewah, 

-mmoi waktu berangkat sengadja mereka disuruh ber- 

| lagak miskin (lihat pakaian jang tjempang-tjamping itu) dan dipesan: 

.Terangkanlah. pada negara2 Asia itu, bahwa negeri kita miskin” 

Mouette” 

er k.b. VNA (Vietnam Ho Chi 
berselang ini memberikan ko- 

eranfjis terhadap Phu Nho Ouan 
wakil Presiden Amerika Serikat 

Richard Nixon mengundjungi fr ont Vietnam Utara. Menurut dju 
ini dilakukan Perantjis untuk 

Mouette” dan untuk 
Perantjis. 

Dalam suatu pertjobaan untuk 
mendapat  kepertjajaan ,,tuan2nja 
di Amerika”, kata Chinh Nghia, 
maka panglimabesar Perantjis di 
Indotjina, Djenderal Navarre, te 

(lah mengorbankan sedjumlah be- 
sar djiwa serdadu Perantjis dan 
.boneka2-nja”. 

Komentator VNA  seterusnja 
mengatakan, bahwa serangan Pe- 
rantjis tadi, jang memakan biaja 
sebanjak $ 385.000.000, ialah per 
lengkapan perang jang diterima 
dari Amerika, ternjata menimbul 
kan pengorbanan sangat besar 
bagi Perantjis. 

Iringdan satuan? bermotor, jang 
ketika tgl 2 November dikerahkan 
Navarre, dan. dibantu oleh. pesawat2 
terbang dan artilleri, telah disergap 
pada djarak 10 km sebelah barat-laut 
Ria. 

Pada tgl. 3 dan 4 November, 3 

kompi Perantjis jang merupakan ba 
gian dari resimen gerak tjepat ke-1, 
telah dimusnahkan oleh tentara rak 
jat Vietnam, 2 kompi lainnja dilum 
puhkan. Ketika pasukan2 Perantjis 
memasuki Nho Ouan, ternjata bah- 
wa pasukan? Vietnam Ho telah un- 
durkan diri dari sana. 

Sedjak permulaan penjerbuan Pe- 
rantjis kedaerah Ninhbinh barat-da 
ja, pasukan2 Navarre sudah kehilang 
an bataljon dan 16 kompi, diantara 
nja satuan? ringan gerak-tjepat dan 

boneka” (jang dimaksudkan komen 
tator VNA ialah pasukan? Vietnam 
Bao Dai). 

Oleh sebabb kekalahan2 ini, maka 
pasukan2 Perantjis tadi ketika tgl. 4 

iber mengundurkan diri dari 
Nho Guan. 
Komandan Perantjis di, Vietnam 

Utara, Djenderal Cogny, tgl 9 No- 
vember ini mengatakan, bahwa ,,Ope 
rasi Mouette” telah berhasil mengga 
galkan rentjana2 tentara Vietnam 
Ho untuk mulai dengan offensif mu 
sim dingin pada tgl 15 November 

Divisi ke-320 Vietnam Ho telah di 
tjerai-beraikan sebagai kesatuan jang 
tersusun rapi: mereka telah menderi 
ta kekalahan 4.000 orang dalam per 
tempuran? sekitar Phu Nho Ouan, 
55 mil sebelah barat-daja Hanoi. 

Mereka sekarang berganti taktik, 
| dan mereka pergiat sabotase2 dan se 
rangan2 gerilja. 

Menurut opsir2 Perantjis, sebagai 
akibat dari kekalahan2 jang dideri 
ta disekitar Phu Nho Ouan ini pasu 
kan2 Vietnam Ho sangat merosot se 
mangatnja.. (Antara). 

Fakultet Hukum dan Pengeta- | 
huan Masjarakat umumkan, bah- 
wa pada Fakultet Hukum dan Pe 
ngetahuan Masjarakat telah lulus 

: 3 AI : | Tjalon Wakil Presiden: Jos€ Yulo 

Dimaksud Untuk Menutupi Kekalahan2 

| Perantjis 2 
Kupasan Djuru Pembahas Vietminh 

menguasai Senat 

Partai Liberal: Elpidio @uirino, per 
siden jang sekarang: ia setjara oto- 
matis djadi presiden ketika 15 April 
1948, setelah president Filipina jg. 
pertama Manuel Roxas, meninggal 
dunia. Kemudian Ourino dipilih ($ 
Nopember 1949) . untuk memegang 
kedudukan tadi selama 4 tahun pe- 
nuh, ia sekarang berusia 62 tahun. 
Kaja-raja. 
UUD Filipina menetapkan, bahwa 

kedudukan Presiden tidak boleh di 
pegang oleh 1 orang lebih dari 8 ta 
hun. 

umur 59, pemilik perkebuan tebu, 
miljuner: sudah lama djadi politikus, 
angg. kabinet, penasehat presiden2, 

ketika zaman Djepang djadi Ketua 
mahkamah Agung: anggota Dewan 
Negara dan ketua  PHILICUSA 
(counterpart Filipina dari FOA Ame 
rika Serikat, ialah badan Amerika 
urusan bantuan kepada luar negeri). 
Tjalon2 senator: bekas senator Jose 
Avelino,  Jacinto Borja,  senator2 
Angeles avid, Vicente Madrigal, Ca- 

  
— Ramon Magsaysay — 

milo Osias dan Geronima Pecson 
(wanita): bekas menteri perburuhan 

Jose Firgueras dan bekas senator 
Salipada Pendatun (suku Moro, ber 
agama Islam). 

Partai Nacionalista. 
Tjalon Presiden: Ramon Magsay- 

say, umur 46, dimasa mudanja dja- 

di pandai besi, operator bis, beridja- 
zah ,,bachelor of Science & Com- 
merce” Universitet Filipina, pemim- 
pin gerilja, gupernur militer, opsir 
tentara, anggota parlemen, menteri 

pertahanan. 1950 Ia diangkat “jadi 
kepala angkatan perang oleh Ouiri 
no, ketika Magsaysay djadi anggota 
parlemen, waktu pasukan2 Hux me- 
lakukan serangan2 dibagian2 pe- 
minggiran Maniia . dan . menguasai 
daerah jang luas di Filipina. 
Umum  memandangnja sebagai 

|Ika Willlam Douglas-pun mengkritik 

  pembasmi pemberontakan Huk. Ma- 
ret 1953 mengundurkan diri sebagai 
menteri pertahanan, Jalu mengkritik 
pedas pemerintah Ouirino jang di- 
tuduhnja menimbulkan keadaan jang 
baik sekali bagi kesuburan Komunis- 
me. : 

Tjalon Wakil Presiden: Carlos P.' 
Garcia, umur 56, pernah djadi guru | 

sekolah, gupernur propinsi, penga- j 
tjara, anggota parlemen, 
anggota panitya2 urusan hubungan | 

dengan luar negeri, pekerdjaan 
umum, angkatan perang: utusan Fi- 

lipina kekonperensi San Francisco 
jang membentuk PBB: menurut ke- 

terangan jang diperoleh UP, ia se- 
orang fatalis, populer didaerah se- 
latan Filipina. 

| 

Tjalon2 senator Nacionalista: Fer 
nando Lopez, kini djadi wakil presi 
den, anggota Partai Demokrat jang   udjian Sardjana Tingkat Perta- 

ma: Hutauruk, Alfred. dipimpin Carlos P. Romulo: senator2 

  

idzin ke   kan dibawah pengawasan kepala 
pemerintahan daerah. Para guru 
tadi berpendapat. bahwa  dekrit 
tsb. akan melanggar kenetralan 
pekerdjaan: mengadjar karena se 
kolah2 dengan demikian ditempat 
kan dibawah kekuasaan suatu ba 
dan politik dan bukannja dibawah 
administrasi Perguruan Tinggi. 

Menurut Reuter guru2 Peran 
tjis itu menuntut kenaikan gadjih 
107Yo sementara menunggu ada 
nja peraturan? gadjih baru. 

(Antara-AFP) 

M. HUTASOIT SEK. DJEN 
4 PP & K. 
Didapat kabar, bahwa untuk 

menggantikan Mr. Hadi jang te- 
lah mendapat persiun sedjak 
1/44 il, kini telah diangkat seba 
gai Sekretaris Djenderal Kemen-   

suk. 

terian P.P.K. M. Hutasoit, pega- 
wai tinggi pada kementerian tsb. 

  

Intervensi USA Dalan 
TJAMPURTANGAN Amerika Se rang USAadalah : ,,tanda dari kepen 

rikat dalam pemilihan presiden di Fi 
lipina sudah nampak djelas sekali, 

demikianlah laporan dari Manila. 
Pasukan Angkatan Laut Amerika 

Serikat jang terdiri dari kapal induk ! 

dan 4 kapal pengrusak telah tiba di 

Manila tgl. 3 November jl. Kapal2 

ini .menurut Reuter, mungkin akan 

tinggal di Manila hingga pemilihan 

tsb. Harian Buletn Manila jang dimi 

liki oleh orang Amerika Serikat me- 

ngatakan bahwa hadirnja kapal2 pe 

tingan jang diperhatikan” dim. pe- 

milihan itu. Berita Reuter itu pula 

|mengatakan bahwa seorang analist 

politik mengatakan ,,ini adalah seba 

ri tekanan moril Amerika Se gian da 

paja pemilihan itu berdjalan Irikat su 
teratur. 

Berita Reuter tsb mengatakan se- 

andjutnja bahwa Djenderal Robert 
an penasehat 

1 
Cannon, ketua dari dew 
militer Amerika Serikat 

Pemilihan Di Pilipina 
telah memperingatkan kepada pemer 
rintahan Ouirino akan keburukan 
akibat2 jang mungkin dari efisiensi 
jang merugikan dari bantuan militer 
Amerika Serikat kepada Filipina”, 
karena adanja perubahan2 baru2 ini 
dim. komando tentaranja. Pada saat 
itu United Press mengabarkan bah- 
wa Laksamana Robert B. Carney, 
ketua dari operasi Angkatan Laut 
USA, akan tiba di Manila sebelum 
pemilihan presiden. 'Laporan2 jang 

di Filipinadiperintji lebih djauh tentang tjam  wannja Magsaysay, 

purtangan USA dalam pemilihan tsb 
dinjatakan oleh AFP dalam pembe 
ritaan2nja tgl 30 Oktober dari Mani 
la bahwa k.l. 20 wartawan USA akan 
tiba di Filipina untuk ,,menutupi” pe 
milihan tsb dan beberapa tokoh2 pen 
ting dari Bagian Perdagangan USA 
dan rombongan2 ..touris” akan tiba 
di Manila pada permulaan Novem 

ber. Presiden Ourino menganggap 

adanja kapal2 perang USA di Mani 

la sebagai pernjataan menjokong Ia 

port m 

port, akan tetapi dengan 

Harta Keluar- 
ga Farouk 
. Disita 

DEWAN Revolusioner Mesir 
malam Senin j.l. mengeluarkan 
sebuah dekrit, jang menjatakan 
bahwa hartabenda dan tanah2 
milik keluarga bekas radja Fa- 
rouk, akan disita.  Hartabenda 
dan tanah2 kepunjaan keluarga 
Farouk ini (85 wanita keluarga 
radja, diantaranja ibu dan adik2 
wanita Farouk) meliputi harga 
kira2 15 djuta pound Mesir (ki- 
ra2 40 djuta dollar). Menurut ha 
rian ,,Al Ahram”, tanah2 jang 
disita ini merupakan 1/6 dari se- 
luruh tanah pertanian di Mesir. 
Kamaluddin Hussein, anggota De 

wan Revolusioner jang mengumum 
kan dekrit tadi, seterusnja menerang 

kan bahwa pensitaan ini bukan hanja 
terbatas kepada keturunan2 langsung 
Dinasti Muhammad Ali sadja. teta- 
pi djuga kepada lain2nja jang telah 
diterima sebagian dari hartabenda ke 
luarga radja dengan djalan warisan 
atau perkawinan. 

  

  Bata aa ebay 

Mobi'' Ingg 
Di-Export Untuk RRT 
Tapi Mesin2 Listrik Dilarang—40 Djuta 
SterlingKerugian Inggris Akibat Kimbargo 

KEMENTERIAN Perdagangan Inggris Senin 

ris Boleh 

telah memberi 
ada perusahaan2 pembuat mobil Inggris untuk mengex- 
12 penumpang ketjil. Untuk mengexport ke RRT dan 

negara2 Blok Sovjet lainnja, masih tetap dibutuhkan lisensi2 ex- 

: mbatalan Jarangan tersebut diatas tadi, 
maka diduga bahwa ,,beberapa ratus mobil ketjil” 
Inggris kepada RRT. Tindakan kementerian perdagangan ini da- 
tangnja sesudah diterima laporan2 dari suatu delegasi pengusaha 
Inggris jang achir2 ini mengundjungi Peking, jang mengatakan 
bahwa diibukota RRT terdapat banjak mobil buatan Amerika Se 

akan didjual 

Menurut keterangan jg diperoleh 
dari sebuah badan jang mewakili 
pengusaha2 Inggris, pelunakan larang 
an atas perdagangan dengan RRT 
ini tidak akan membawa hasil2 jang 
besar, sebabnja ialah karena restrik 
si2 lisensi jang masih berlaku ini ma 
sih tetap akan membatasi-volume da 
gang Inggris, hingga hanja akan me 
nempati tempat sangat ketjil sadja 
dalam pasar Tiongkok jang sangat 
luas itu. 

ra, bahwa sedjak bagian kedua tahun 
1952, Inggris telah kehilangan “lebih 
dari 40 djuta sterling (kira2 $ 120. 
000.000.), karena adanja embargo. 

Kementerian perdagangan Inggris 
telah menolak permintaan2 supaja di 
idzinkan export barang2 ke RRT be 
rupa: pompa2 bagi mesin diesel di 
tambang batubara, bor2 listrik untuk 
mentjari air didalam tambang2, bor 
listrik untuk menggali batubara, ba- 
rang2 jang ditolak ini meliputi har 
ga £ 10.000.000. 

Ketika permulaan tahun ini, telah 
ditolak pula permintaan export me- 
sin2 pembuat djalan untuk RRT, ka 

rena mesin2 tadi bersifat strategis. 
Barang2 lainnja jang hingga kini 

tak boleh diexport ke RRT a.l. ia- 
lah: kaleng, kabel, generator, elek- 

tromotor, kompresor udara dan de- 
rek (kraan pelabuhan), seharga £ 5. 
000.000, (Antara-UP). 

  
  

- mimpin2-nja, Laurel dan senator 

senator: i 

Belum lama berselang ini diperki | 

Eulogio Rodriguez (ketua P. Nacio- 
nalista dan ketua Senat): Lorenzo Ta 
nada (ketua Partai Warganegara, ja 
hanja punja 1 anggota sadja, biasanya 

menjokong politik Magsaysay): Em 
manuel Pelaez, Edmundo Cea, Ru | 
perto Kangleon (bekas m. pertaha- 

nan): M.J. Cuenco (bekas ketua se 

nat): Alejo Mabanag (bekas senator). 
Antara dasar2 filsafah kedua par 

tai terpenting, ialah Liberal dan Ni- 
cionalista, hanja sangat sedikit sadja 
perbedaannja. Kedua2nja berakar pa , 
da ,,Partido Nacionalista” jang ber- 
kuasa sebelum perang, Januari 1946 
partai ini petjah. Bekas presiden se 
mentara Sergio Osmena pimpin Na 
cionalista konservatif, sedangkan ke 
tua senat Manuel Roxas pimpin sa- 
jap Liberal. 

Dalam pemilihan jang pertama jg 

diadakan sesudah achir perang, Ro- 
xas dipilih sebagai presiden dan ka 
um Libberal menguasai madjlis ren- 
dah dan tinggi. Sedjak saat itu Na- 

cionalista berdjoang untuk merebut 
kembali kekuasaan. 

Pemilihan presiden ketika tahun 
1949 disertai dengan ketidak djudjur 
an dan kekatjauan. Tjalon jang di- 

alahkan, Jose P. Laurel, jang ketika 
zaman pendudukan  djadi presiden, 
menuduh bahwa kaum Liberal telah 

menang karena mereka - melakukan 
terror dan antjaman. Hakim Ameri 

nja pedas2. 
1950 Magsaysay mendjadi menteri 

pertahanan. Anasir2 jang buruk na 
manja, dibersihkannja dari angkatan 
perang, dan Magsaysay berhasil me 
mulihkan kepertjajaan  rakjat akan 

angkatan perangnja. 

Magsaysay bersumpah. 
Dalam pemilihan senator keti- 

ka 1951 Magsaysay bersumpah, 
bahwa tentara Filipina akan men 
djaga supaja pemilihan dilakukan 
dengan djudjur dan bersih. Da- 
lam pemilihan tadi hampir tak 
terdjadi sesuatu insiden, dan ber 
laku dengan djudjur. Dalam pemi 
han ini Nacionalista berhasil 
kuasai kembali Senat, jaitu berha 
sil rebut 8 kursi jang diperdjoang 
kan. Akibatnja ialah bahwa mere 
ka mendjadi ,seputjuk duri jang 
menusuk badan” pemerintah Oui 
rino, dan Nacionalista berhasil 
menahan pelangsungan beberapa 
tindakan, diantaranja ratifikasi 
perdjandjian perdamaian dengan 
Djepang. 

Magsaysay tinggalkan 
Ouirino cs. 

Garis2 partai Filipina  mengi- 
kuti pola (pattern) partai2 politik 
Amerika Serikat, walaupun tidak 
setegang itu. Hal ini dapat me- 
nimbulkan keadaan bahwa sering 
kali si A keluar dari partainja, 
lalu gabungkan diri kepada partai 
lawannja. 

Magsaysay pada saat meletak 
kan djabatannja sebagai menteri 
Pertahanan djuga keluar dari Par' 
tai Liberal. Dengan segera ia ga 
bungkan diri pada' partai Nacio- 
nalista, dengan pertolongan : pe- 

Claro M. Recto. 
Mei 1953 Presiden Ouirino. pang- 

gil kembali Djenderal Romulo dari 
PBB, dimana ia mewakili negerinja 
dan mendjadi dutabesar untuk Ame- 
rika Serikat. Ouirino menghendaki 
Romulo, karena ia adalah suatu to- 
koh internasional jang populer dan 

terkenal, supaja memimpin perdjoa- 
ngan Liberal, dalam usaha mendja- 

tuhkan nama Magsaysay, jang se- 

mentara itu sudah disebut2 pembas- 
mi Huk itu. 

Akan tetapi Romulo menolak per- 
mintaan Ouirino tadi, karena 2 
bab: 1. Romulo menjukai pekerdja- 
an di PBB dan ia tak ingin djadi 

senator, 2. Romulo berpendapat bah- 

wa pemerintah Filipina perlu di- 

ganti. Setelah menolak ultimatum 

Ouirino, maka Romulo meletakkan 
segala djabatannja dan dibentuknja 

Partai Demokrat: ' dalam konvensi- 

se- 

nja, Romulo diangkat djadi tjalon 

presiden. Partai Demokrat, suatu 

partai baru jang terbentuk setjara 

tergesa2, ternjata mendapat sokong- 

an dari partai2 lain. Tak lama ke- 
mudian, Romulo dan penjokong2nja 

insjaf bahwa mereka kekurangan 

waktu untuk berkampanje sedemiki- 

an hingga bisa menang. Oleh sehab 

itu Romulo lalu sokong Magsaysay. 

(Antara). 
Ledakan bom dim pemi- 
lihan di Pilipima. 

Sementara “itu ledakan-ledakan 

bom. hari. Senen telah terdengar 

di tempat pertemuan  berkena- 

an dengan pemilihan, gpresiden hari 

Selasa, antaranja di Kota Ouezon jg 

terletak dekat Manila, dimana hen- 

dak berbitjara orang2 jangg menjo- 

kong Ramon Magsaysay. Tetapi me 

nurut kabar, perledakan “ini tidak 

mengambil korban. 
Kampanje Magsaysay dan presiden 

Ouirino sendiri sampai begitu djauh 
tidak diganggu oleh kekerasan. 

“saysay, 

  
LAMPU DAN KESOPANAN 

bab pelanggaran entah disengadja 

orang lain. 

terang sudah melanggar peraturan 

Tak manja lampu ini bukan 

lain rang.   

Irama Samba Dan Ledakan? Bom 
Menggema Dlm Kanpanje Pemilihan Umuw Di Pilipina 
Guirino Tak Banjak Harapan - Magsaysay Dapat Sambutan Hangat 

REPUBLIK FILIPINA hari Selasa tgl. 10 November mengadakan pemilihan, ialah pemilihan: 
1. Presiden: 2. Wakil Presiden: 8 Senator (sepertiga dari djumlah senator  seluruhnja), jang akan 
duduk selama 6 tahung Selaruh Madjlis Rendah (402 gursi), jang akan duduk selama 4 tahun, Da- 
ri djumlah penduduk kira2 20 djuta djiwa, jang berhak memilih ada S djuta orang, Partai2 terpen 
ting jang akan merebutkan kedudukan2 tadi ialah: PARTAI LIBERAL, jang kini memegang dja- 
batan2 Presiden, Wakil Presiden dan menguasai Madjlis Rendah: Partai NACIONALISTA, 

dan Partai DEMOKRAT, jang berkoalisi dengan Nacionalista. 
jang 

Sehingga hari Senin, masih. sukar 
untuk diramalkan siapa jang akan 
memperoleh kemenangan dalam pe- 
milihan presiden tersebut. (Antara- 

—LUP). 
Sementara itu seluruh penindjau2 

politik netral di Manila Senin malam 
beranggapan, bahwa dalam pemilih 
an pres. Pilipina hari Selasa kemaren 
besar kemungkinan rakjat akan men 
djatuhi pilihan kepada Ramon Mag- 

tjalon dari partai oposisi. 
Penindjau2 jang lebih konservatif 

berpendapat, bahwa Magsaysay akan 

mengalahkan presiden Ouirino dari 
partai liberal dengan kelebihan 400. 
000 suara. Magsaysay  mengachiri 
kampanje Senin malam dengan sua 
tu arak2an dan rapat raksasa di Pla 
za Miranda di Manila. Rakjat berke 

rumun mendengarkan — wedjangan 
Magsaysay dan bertepuk tangan riuh 
rendah ketika Magsaysay berbitjara. 
Kemudian mereka menjanjikan lagu 
propaganda: ,,Berangkat!ah tuan Oui 
rino”, lagu mana dinjanjikan dengan 

  

irama samba. 

  

— Elpidio Ouirino — 

Dalam pada itu Ouirina mengada 

kan arak2an dan rapat umum di Pla 
za Santa Cruz di Manila, tetapi rak 
jat sedikit sekali menundjukkan per 
hatian akan pertemuan ini. 

18.000 orang tentara dan polisi di 
kerahkan dipropinsi2 jang diliputi da 
lam suasana panas untuk mengawasi 
28.000 kotak pemungutan suara, se 
mentara 5.500.000 pemilih diharap 
kan akan menjatakan suara. 

Magsaysay menang suara. : 
Kabar terachir mengatakan da 

ri Manila, bahwa menurut tjata- - 
tan jang tidak resmi pada hari 
Rebo pagi djam 7, tjalon nasio- 
na'is untuk djabatan Presiden 
Pilipina Ramon Magsaysay ada 
djauh lebih banjak diperolehnja 
suara dari pada lawannja. Waktu 
itu Ramon mentjatat 261941 
suara dan Ouirina 72.427 suara. 

Israel Je 

Salah! 
Dalam Peristiwa Kibya — 

Kata Wakil2 3-Besar 
PARA WAKIL tiga besar” 

negara Barat dengan suara bulat 
hari Senin berpendapat dalam 
sidang Dewan Keamanan bahwa 
Israel bersalah dalam penjera- 
ngan terhadap dusun Jordania Ki 
bya baru2 ini. Wakil Inggeris, 
Sir Gladwyn Jebb menerangkan, 
bahwa serangan terhadap Kibya 
itu tidak dapat dimaafkan. Kata 
Jebb, serangan itu dilakukan 
oleh tentara resmi atau wadjib 
tentara dan bahwa pemerintah 
Israel harus bertanggung djawab 
atas serangan tersebut. Kenjata- 
an, bahwa pemerintah Israel ti- 
dak bermaksud menghukum pe- 
njerang2 jang njata bersalah itu 
hanja akan menimbulkan- insi- 
den2 lain dikemudian hari, demi- 
kian Jebb. 

Diplomat Inggeris itu lebih landfut 
menerangkan, bahwa adalah perlu se 
kali kedua belah fihak jang telah me 
njetudjui perdjandjian gentjftan sen 
diati menghormati pengawasan orga 
nisasi gentjatan sendjata dan beker- 

dja sama dengan mereka, karena ha 
nja dengan kerdja sama antara poli 
si dan angkatan bersendjata kedua 
belah fihak, pengawasan dan infil- 
trasi | diperbatasan dapat  ditjegah. 
Bahkan meskipun fihak Israel ber- 
pendapat, bahwa mereka telah men 
djadi sasaran provokasi demikian 

Jebb, namun sangat disesalkan, bah 
wa Suatu negara kefjil jang sebagian 
besar terdiri dari kaum pelarian jang 
banjak mengalami penderitaan meng 
gunakan tindakan ,,keras lawan ke 
ras (AFP). 

ss cass ART 

Tg Sepele? Sadjal! 
Besuk tanggal 29 Nopember hingga 6 Desember di Semarang akan 

diadakan Pekan Lalu-Lintas. Dimaksud agar masjarakat lebih mengenal 

dan memperhatikan serta menaati peraturan2 lalu-lintas jang sudah di- 
tentukan. Menaati peraturan tersebut memang sudah sewadjibnja. Se- 

atau tidak mengenai soal tersebut, 

bukan sadia bisa membawa bentjana bagi si pelanggar, tept djuga bagi 

Mitsalnja sadja orang naik sepeda diwaktu malam tanpa lampu jang 
lalu-lintas. Pelanggaran mana achir2 

ini di Semarang (entah karena saking kurang taatnja masjarakat, atan 

memang sudah bosan-nja polisi lalu-lintas mengurus soal ini) agaknja 
sudah mendiadi biasa, sudah bukan dianggap pelanggaran lagi. 

sadja menjulitkan si pengendara se- 
peda itu sendiri, tetapi bahkan lebih membajakan lain2 orayg jang djuga 
lalu didjalanan. Mudah menimbulkan tabrakan2 jang disebabkan tak ter- 
lihatnja sepeda tanpa lampu ini. Tabrakan2 jang djuga membahajakan 

Pun kesopanan lalu-lintas, mitsalnja pemakaian lampu bagi pengen- 
dara2 mobil atau sepeda motor, jang sering tak suka menggunakan 
slampu kerjil” (dim-light) perlu lebih diperhatikan djuga. Kesopanan 

soal lampu ini kelihatan sepele tapi pun tidak kurang pentingnja. Orang 
jang kesenter lampu besar memang bisa ,hlerengen” tidak tahu djalan. 
Ini pan bisa menimbulkan ketjelakaan2 lalu-lintas 

Ki Bloko Suto, 
AAN ANA 

  

  
  

  
   



      

  

         

  

»Pengobatan 

  

ko   

Adapun penjakit saja: Entjok 
(Reumathiek) di pergelangan ka- 
ki/ tangan 
BAIK SAMA SEKALI 
dari DJAUH oleh Sdr. DJOCO, 
Occoitist Dji.: Grogolan 21/SM 
di Solo. 

Atas pertolongan. tersebut di- 
atas kami 
kasih se-banjak2nja. 

“3 Kp. 

PERHATIAN !!! 
Surat2 harap disertai prang- 

Dari Djauh” 

d.Linja, kami telah 
diobati 

mengutjapkan terima 

Hormat kami 24 
H. ALI MAHMUDI 

Mertokusuman (Pati wetan) ' 
PAT   Rp. 3,— buat balasan. 

    
—pi Lmab aan — 

MEPROPOLE — 1NI HARI PREMIERE 
4.09 — 6.30 — 9.00 BERBARE 

FILM MALAYA JG PERTAMA DGN. TARIAN BERWARNA 

ct dale pilm peni) dungfan / 
Tarzan gan njanjian AP ' 

RELEASE 
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INI DAN BESOK MALAM 
ORION 455 -Gas- 845 UT ti) 
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E TECHNICO 

Kedjadian jang serem! Pertarungan 
dahsjat — Romantiek jang berapi! 

Ini malam d.m.b. 
5.00 - 7.00 - 9.00 (13 th) 

    
.. 

  

   Eat 
Jatgle or 2 an 

Tuan akan menangis karena tertawa! 
Sebuah film jang amat lutju akan 
membawa tuan2 ke puntjak kegembi- 
raan! PA AE 
AKAN DATANG: M.G.M:s 

nLOVE CRAZY" (Mabuk Tjinta) 
William Poweli — Myrna Loy 

  

    

  
Djangan Putus Pengharapan. 

« Astroloog 
Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. 
Hal bisa menerangkan soal Peng- 
hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. 

Consalt ........ Saha Rp. | Beam 

Plam 39 — Semarang, 
Pagi, djam 9 “12. Sore diam 5-7 

     

     

      

    

ahari 
SAADIAH ALI RAHMAN MARIANI DLL. 

Penuh Njanjian2 jang merdu — Penuh kelutjuan jang hebat. 
Scbuah fila Malaya jang tak dapat dilalui begitu sadja. 

DJAGALAN 
NG (17 th.) 6.00 — 8.30 

soo. 

  5 

  

D. HARRIS 

f 

BARU TERIMA 
  

EVER GLAZE 
Aneka-warna 

  

TAFIZIJ DORENG  — SHAN- 
TUNG LINNEN —. MARVEL- 
LA KEMBANG VOILE 
KEMBANG. 

SUTERA KOTAK2 
Aneka-warna 

Sa ana an aan ae 

CHIFFON KEMBANG — 

HAIRCORD KEMBANG 
KAIN PYAMA — ORGANDIE 
STREEP/ POLOS 

ITRIPLE THREE 

Hudjan Gerimis 
aa aer naa AN NAN NNN SAT PAP ara 

CLOOUE POLOS — . ZIIDE 
LINNEN . KEMBANG — EN- 
GELS EMBROIDERY — KAIN 
GORDIIN. 

aa ra rn aan eng Ra 

|” KAIN KASUR 
| DAMAS KEMBANG 

PULUHAN MATJAM KATOEN 
LINNEN KEMBANG DENGAN 

    

  

  

  

  

  

MOTIEF2 DAN ' WARNA2 
| TERBARU ! 
HARGA2NJA TETAP BOLIH 
BU DE NN an 1 

SERIBUKALI DIBANDING, 
SERIBUKALI TETAP LEBIH 
MURAH DARI HARGA2 JG 
|KATANJA SUDAH DIMU- 
BA LIKANNG 2: 05e on Hn bpdkanA ! 
BERBELANDJALAH 

  
RANG DJUGA SUPAIJA TA' 
SAMPAI KEHABISAN ....i ! 

Radja MURAH 
TOKO 

SHTEN & Co. 
BODJONG 25 — Tilp. 1577 

SEMARANG. 

NK LT Ta TLP AL ALA 

in in AAA 

3 
          

anja 

Djangan membiarkan 

  Buka djam : 

      

Ditudjukan. 
| Tengah. 

x 

   AN NAAM 

. 5 . . . 

hari lagi kami punja 

OBRAL - 
et HARGA — HARGA DITURUNKAN 

Tetapi, TETAP DI-KORTING 5 sampai dengan 4076, 
ini satu kans 

jang betul-betul MURAH 

— BERBELANDJALAH INI HARI DJUGA 

. Toko .EH UROPA” N. V. 
BODJONG 17 — Telp. 1080 

SEMARANG. 

    

   

8.50.— 12.30 

Berita ,,A L PIN O” 
pada para Dealers dan pemesan di Djawa- 

Bromfiets ALPINO 1954 telah kami terima, 
pada Dealers akan segera kami lakukan. 
dapat terima pesanannja sedikit hari lagi. 

at 'DISTRIBUTEURS 
(Super Radio Company N.V. 

| YJB. SEMARANG : DIL. SETERAN (DUWET) 5 

    

|     
  

pengiriman 
Para-pemesan 

  LOOK FOR THIS 
ETERNA SYMBOL 

      
3 

KEUNGGULAN 
» Lebih Sedap 
« Lebih Halus 

Tjepu 

Na » 59    

  

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

NJONJA MENEER MI |   (AA SA 
SEMARANG 

Lelang Kaju 
Pada hari SELASA, tanggal 17 dan hari SABTU tanggal 28 

| NOPEMBER 1953 akan diadakan lelang besar untuk umum. 
Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di : 

GEDUNG G.R.LS. 
Bodjong No. 116 — Semarang 

'Adapun jang dilelangkan ialah berupa Kaju2 djati pertuka- 
(engan dan Kajubakar jang terletak di 

Daerah2 Hutan seperti tsb. dibawah ini : 

: 
Pada hari SELASA tanggal 17 NOPEMBER '53 dari 

'(Daerah2 Hutan : Inspeksi IL, Blora, 
rang dan Randublatung. 

Pada hari SABTU tanggal 28 NOPEMBER '53 dari 
Daerah2 Hutan: Purwodadi, Mantingan, Kendal, Pati dan 

'Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor? 
Daerah Hutan jang bersangkutan. 

Kantor Insp. Djawatan Kehutanan Bag. 

& | 2 ” x Lebih Mustadjab Ser 3 
Haa s1 

» Besar Djawatan Kehutanan di. Djakarta. 

  N.V. Handelmaatsehappiy REVIMY 
DJAKARTA — 

  

  

SEMARANG — PALEMBANG 
Tempat-tempat 

PHILIPS 

BANDUNG — SURABAJA MEDAN — 

jang lain: N, V, BORSUMIJ. 
   

  

  

penimbunan2 dari 

  

  

Kebonhardjo, Sema- 

1 di Bandung, 

”2 ui ” 

a MNs 

Semarang, 

Surabaia,     
ME 

Ka 
(air 
UNTUK 

MENJANJI 
NINA 

-DIU 

   
Pa DA 

& Co. N. V. 

MTnifo: 
sm Sekar 

Jacohson v.d. Berg 

    

  
    

    

TGKO Pedamaran 90, Telp. 900 
Semarang. 

AGEN” DJOKIA: 
Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4, Lempujangan 
Wangi 80, Kintelan 94, 
Tugu Ku Ion 54. 

AGEN? SURAKARTA: 
Tjojudan 141, Ngapeman 15 

TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di In- 

an. Specialis untuk Wasir (Aam- 

sar Nusukan 4, Pasar Kli- 
won 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

AGEN? MAGELANG: , 
Dji Tidar 2, Petjinan 96, 13, 

Na Ta LL RL RL AL 

IMPOTENTIE dan lain?  Pe- 
| njakit. ZONDER OPERATIE. 
| Dj. bitjara (Pagi 9—12 

(Sore 5—7 t 

| 
| 2 LA AE LE ET ERA 

Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- | beien) ASTHMA KEPUTIAN, | 

  

Ta LS TELLER LAH HL AL LL AL nh 0. 

RADJA OBAT KAT VIRANOL 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
agan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 
Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Minang djantung ber- 

  

| debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 1 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain? Obat jang mandjur. 
Pi pembira istimewa buat Jek Wa Pa Rp. 15.— 
Pil Vitamin buat. perempuan so MS Ab aan  25.— 
Minjak Tangkur adjaib buat Iaki2 .....ioooiooco.cooccoo.o.»#WcoWco—o.. 2» 10— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
Merawat Ng 1 Kp. ANA 2 AO IA ia Oka na » 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 BAM an... » 10.-— 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp ExZEeM ......oooooo”#c#oco... ena it » 10.— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ............. Ai NN 3. 10, — 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1079. 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : ki 
Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang, 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang, 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan, 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Dji. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta, 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar, 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Hir, Palembang, 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin, 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta, 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. Sa 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 
“Sh » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 

PP » Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 
2 » Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 
2 » Hok An Djl. Raja 114 Magelang, 
MANA NA ANA AT TA AA AL 

  

donesia dan dapat banjak pudji- | 

  

  

  

  - as 
Saja bangga 
dengan kilapan 
sepatuku 

ini berkat 

      

PANTHER 
SHOE POLISH 

  

    

     

  

  

  

    
   

   
    

   
   
     

   

SURAT PUDJIAN 
| 0gan tuan 'Fabib 

sudah sembuh 
ZONDER 
Tabib telah garantie bahwa penjakit wasir itu tidak akan 
(timbul) kembali. MERAP Kaa 

R UNDORO. 
Gerogolan 208 — Semara 

  

     

     
sam 

UP THERE, MIDAS! YOU GO AHEAD WHILE Y kIDNAPPER's 
AN On 1 KEEP YOU COVERED FROM HERE! | MILES AWAY AN! — aa STILL GOIN'! 

  ( VANE MAY BE HIDING Down AK RUBBISH! THAT 

            

   

   
            

    

Dengan ini saja menghaturkan banjak terima kasih atas pertolo- 

M.S, RAHAT serruran 
: Pete SEMARANG, 

Jang telah mengobati penjakit saja WASIR (Aambeien), dan kini 
dengan puas diobati dalam tempo .14 HARI dan 

OPERATIE. Dan saja berbangga hati jang mana tuan 

Hormat Saja. 

Roy Kogers 

109 

datang   ng,      
26 

  WHY CAN'T PEOPLE Let MB BEZ 
ONLY THING TM INTERESTED NS FINDIN' OUT WHY THAT LAST BATAH OF GOLD NUGGETS 1 MADE WAS 
Pa 77 0 NO Goop! 

MAKE SURE HE'S ALONE / 
    

  

    

  

              

  

— Rock Vane mungkin bersembunji dibawah sana, Midas, Terus- 
kanlah perdjalananmu, sedang saja mengamat-amati dari sini, 

-— Bugus. hu pentjulik2 berada djauh dan masih dalam be- 
pergian,     Type Perijetakan ,SEMARANG” 

  

GKBAKKAKENNNANAN hn 

  

  

— Mengapa: orang tidak da- tet 
pat membiarkan saja sendirian? 
Hanja saja tertarik kepada suatu dia sendirian, 
barang jang perlu saja selidiki, 
mengapa" bidjih2 emas terachir 
jang saja bikin itu tidak baik! 

— Inilah dia datang, 

HERE HE COMES, BIT TVE GOTT. 

    
harus mengetahui sungguh2, 

api saja 

bahwa 

  

Telah dipanggil kehadirat Tuhan S. W. T. anak kami 
a g PN me » 0. . Rr. Endang Sri Widajati 

alam usia 553 th pada hari Selasa P lov 5 
PADA isita t ciasa Pon tgl. 19 Nov. 1953 
Semoga arwahnja diterima dipangkuan Tuhan, 

aa | Keluarga 
R. SOEPARNEN KARTOKOFESOEMO 

Djl. Kendal 148 — Semarang 

  

TOKO KATJA 
MPA aa Ui aga 

Ca eriCAL. 
DIBAWAH PENGAWASAN DOKTER MATA 
SETERAN 28 - SEMARANG 

MATA 
   

   

    

    
  

      

  

INI MALAM D.M.B. 

| City Concern Cinemas 

JAMES MASON 

$ rI 
L U 
5.—7 PHYLLIS CALVERT STEWART GRANGER oo A9. — 

IHE MAN IN GRrys ,i EY 
(LELAKI BERBADJU KELABU) 

Satu romance jaig memikat dan Menggetarkan! 

INDRA PR INI MALAM PREMIERE (untuk 17 1 
AM5 -645- 845 SYNDICATE KILLERS TERRORIZE TRAIW! 

BERBARENG 

S(CETA 

2s thrill every mile at 90 

5.15 715-915 

... "1188 an hour 

with £ | 4 

" MARIE WINDSOR. JACOUFN wrngng Jb 
Two mystery woman on a speeding train! Thrilling suspense! 

Penuh sensatie — Heibat dan gempar! 
3 » e GRAND xi maram p.ms. (u. 13 tah) 5—7.—09,—  TITIEN SUMARNI — BONO — M. SONDAKH 

»Asam di Gunung — 
Garam di Laut 

Kotjak! — Lutju! — Serem! — Menakuti! 

(untuk 17 lahsu 
MARGARET LOCKWooD 

        

      

— Gembira! 

Akan datang: 

GRAND 
ROOSTIJATI — DIONY SUNDAWA — 

M, ARIEF — KUNTJUNG — 

»ROSIT As 
A. HARRIS 

Pemuh aksi 

(an sensasie! 

  

Besok malam 
Preriiere 

5.00 - 7.00 - 9.00 

KUAT 
515-715 -9.15 

barbareng 

rapan” — Siapa 
mata kalau ,,Putus Harapan”, 

Disamping segala penderitaan dan kesusahan itu — 
dihiasi dengan 8 lagu2 jg. menggetarkan sukma pula! 
barti" 

P. RAMLEE — ROKIAH — MUSALMAH » 

INDRA»SP UTUS “ 

Siapa jang tak duka-nestapa 5 kalau ,.Putus Ha- 
jang tak sedih berlinang air 

sPutus Harapan” 
— Film Malaya 

  
      

  

ROXY NI MALAM PENGHABISAN bs 
Oa Oma 

'BBlackbeard The Pirate 
Badjak Laut Si Djenggot Hitam — Technicolor, 

ROBERT NEWTON 

' “Wanggal : 6 e/d | 
Johnny TARZAN Weissmuller ber 

Singa buas dan 

THEATRE VOODOO TIGER" I 
EXTRA : Terus Menerus Ketawta dga. Buster K 

tiap pagi main djam 9.39 
SOLO 

Madame 

17 tah) 

LINDA DARNELL 

saat Ma 

2 Nopember 53 
ulat dgn. 

m orang liar dim. 

caton |   


