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mendjual kuwe2  Indo- 

2 alam ,International Sale” ja 

pada hari Kemis adakan 
Chelsea (Inggris) atas | 

usaha Federasi Mahasiswa Wani | 
ta di Crosby Hall, demikian kabar | 
dinas penerangan. 
karta. Gelang2 tas 
Muang Thai, sj 

“di Dja 
1 perak dari 

dari Sailan dan 
Djerman, Junani, Australia, Atri | 

Perantjis, Austria, | 
Belgia dan Norwegia adalah anta | 
ka Selatan, 

ra lain barang2 jg ig didjual Gjuga. 

Sedjumlah banjak para 'anggo 
ta korps diplomatik. di London 
memberi sumbangannja, — antara 
lain puteri Wer sanuyatra Deva- 
kula, isteri dee hesar Thai - dan 
isieri /)kom&saris tinggi Sailan, 
Wijeyeratne. Crosby Hall didiri 
kan oleh ,,Britsh Federation 
of University Women” 
tahun 1927 sebagai tempat pengi 
napan internasional dan tempat 

   

pertemuan bagi mahasiswa2 wa | 
nita di London. Sedjak didirikan, 
maka wanita2 dari seluruh dunia, 
termasuk dari Timur Djauh telah 
menginap disana. Tetapi dewasa 
ini tempat itu hanja mempunjai 
akomodasi untuk 50 orang dan | 
dikandung maksud untuk mem- 
perluas tempat penginapan itu. 

Guna memperoleh uang guna 
membiajdi antara lain beasiswa, scho 
larship dan fellowship bagi mahasis- 
wa2 wanita, maka diharapkan, bah 
wa ,/nternational Sale” jang diada- 

kan itu. akan dappt. menghasilkan 
uang jang dibutuhkan itu. 

»International Sale” itu menarik 
banjak perhatian dan stand2 dikeru 
muni oleh peminat2 jang ingin mem 

beli barang2 jang ditawarkan.- Teris 
timewa stand Indonesia sangat mena- 

rik perhatian pengundjung dan njo 
nja Subandrio merasa — bergembira 
atas perhatian besar terhadap kuwe2 
Indonesia seperti kuwe dadarh. kr- 
we2 jang dibuat dari kelapa, getuk, 
dan krupuk, jang kesemuanja dima “ni tidak berarti antja 
sak. oleh anggota2 masjarakat Indo nisme itu sudah dapat 

1 njonja | 
io dan gadis2 Indone | 
mengenakan pakaian 

lezat merupakan salah | 
d jang sangat menarik | 

Nan ta- | 
ngan dari India, gelang2 tangan | 

| buatan 

dalam | 

  

  

  

Mr. Angan ps 
Di Pilipina     

  

we. dsmaun (dengan kopiah), ketua delegasi dagang Indonesia ke Aus- 
tralia, Philipina, Hongkong memberikan salam kepada menteri muda 
perdagangan Philipina, Saturnino Mendihueto, di Kementerian perdaga- 
ngan di Manilla. Kanan belakang tampak anggauta delegasi Indonesia, 
Xjoxroudisumarto dan njonja Mary Lou Bautista dari kementerian per- 

dagangan Philipina. 

  

Magsaysay Minta Ame- 
rika Terus Membantu 
Dan Menghendaki Hubungan Lebih 

Erat Den Negara2 Tetangga 
: RAMON MAGSAYSAY jang terpilih sebagai presiden Philipi 
na, hari Kemis berseru supaja Amerika terus memberikan ban- 
tuan militer dan ekonomi, sehing ga Philipina tidak membutuhkan 
lagi bantuan luar negeri. Disam ping ini Magsaysay menghendaki 
hubungan jang lebih erat dengan negara2 tetangga di Asia dan ter 
utama sekali dengan Djepang dan anggota2 masjarakat Asia Teng 
gara. Pernjataan itu dikemukakan oleh Magsaysay dalam pertjaka 
pan Sengan mingguan Amerika ,,Newsweek”.   Dalam keadaan seperti: seka- 

rang, kami membutuhkan bantu 
an “militer dan ekonomi jang di 

| teruskan, demikian "- Magsaysay. 
Kami berharap, dengan bekerdja 
keras Philipina dalam waktu jang 
tidak terlalu lama tidak akan 

laratan, masih banjak terdapat di 
Philipina. Sumber2 ini harus lebih 
dulu dibasmi sebelum Philipina 
dapat menutup bukunja tentang 
Ka Komunis didalam: nege 

. demikian Magsaysay. 

  

       

  

     

begin tari dalam masalah 

  

ngatakan, bahwa Perantjis 

mati! Tapi, demikian Laniel, 

iban ja a kali 
mengai ikan bahwa 
an masalah Indotjina selalu harus 
ter, Pada tingkatan lokal atau 
bira untuk memetjahkan masalah 

tg. 27 

  

| demikian Laniel, 

  

Se i Politis 
Daripada Perdagangan 

Indonesia-RRT: Komen- 
tar ,,Straits Times” 

HARIAN Singapura kenunja- 
an Inggris .Straits Times” Djum- 
'at pagi dalam tadjuk  rentjana 
menulis tentang maksud Indone- 
sia untuk mendjual karet kepada 
RRT. ,,Straits Times” berkata: 
»Satu faktor jang tak dapat di- 
abaikan oleh Indonesia jalah em- 
bargo PBB atas pendjualan ba- 
han2 strategis kepada RRT. 
Tidak ada hukuman atas pelang 
garan embargo itu, tetapi selama 
RRT masih dalam keadaan pe- 
rang dengan PBB, tang n 
moral tetap ada”. 1Setaligan 
butuh akan perluasan semua hu 
ngan dagangnja, Indonesia 
nja djika tidak perlu benar, tidak 
akan meniakiti perasaan lang: 
nan2 terbesar daripada.. 112 
Indonesia, jang menghargai cm- 
bargo PBB berdasarkan pet 
bangan jang sangat praktis, 
bahwa merekalah jg mela i 
peperangan”, ? 

     

&Straits Times” melanda: 
Selain dari itu memang ada baik | 
nja untuk mengandjurkan aa 

F
-
 5 
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3 3 yg 

ID, soni Poniitan Sondjana Kim 
Perkembangan Paru Di Indo China 

.P.M. PERANTIIS, Joseph Laniel di Paris Kemis malam me 
gembira” untuk mentiapai pe- n 

Na Indotjina dengan. djalan diplo- 
ia tidak menerima sambutan baik 

dari fihak Vietminh sedjak ia me mbuat pernjataannja jg demikian 
Oktober ji. Selandjutnja Laniel 

erantjis tidak beranggapan bahwa penjelesai 
diselesaikan dengan djalan mili- 

internasional, Perantjis akan gem 
ini melalui djalan diplomatik, 

. Selandjutnja ia mengatakan 
bahwa  Perantjis ' menginginkan 
perdamaian stapi'ini djangan di 
beri arti jang salah.” Djika dike 
mudian hari Perantjis ingin me 
metjahkan masalah diatas dengan 
djalan damai, Perantjis akan ber 
buat demikian hanja dgn kata 
sepakat pemerintah Vietnam (Bao 
Dai). Mengenai operasi — militer 
Perantjis baru? ini terhadap Viet 
minh, Laniel mengatakan bahwa 
dari sudut militer operasi 
.Mouette” merupakan sukses. 
Dari tg. 15 Oktober sampai hari 
ini,” menurut Laniel ,.korban2 
djiwa manusia di Indotjina ber- 
banding sebagai 8 fihak Vietminh 
lawan 1 fihak  Perantjis-Viet- 
nam”. Ia lebih djauh mengatakan 
bahwa divisi ke-320 dalam opera 
si itu telah dipaksa untuk) me- 
ninggalkan kedudukan2 depannja 
dan persediaan2 mesiunja sebagai 
an telah dihantjurkan. 

Menjontoh Korea. 
Meskipun demikian, kata Lanicl, 

Perantjis ,,tidak- berperang demi ke- 
pentingan perang”. Djika terdapat ke 

saian 

kal atau internasional, 
Korea, 
menerima baik penjelesaian dalam 

pertikaian ini dengan melalui djalan 
"diplomatik? 

Seperti 
tidak menuntut kapitulasi jang tidak 

seperti AS di 

gangan dengan RRT. Lepas bersjarat dari fihak musuh untuk 
sekali “dari “keperluan Asia Ter e mengadakan perundingan dengari 

mereka”, kata .Laniel. 

  
400 Grombolan Serang Banjuresmi 

mungkinan untuk mentjapai penjele 

jang terhormat ditingkatan lo! 
i 

Perantjis akan gembira- untuk ' 

AS di Korea, kami diuga 

  

  

Geger 
Trieste 

  MA 

Demoastran2 di Trieste melemparkan bom2 kegedung, Tina Un ta anggota2 

poiist selama demonstrasi2 belakangan ini ea d thedathne rinta- 
ngan2, Dalam penjerbuan ini telah tewas seorang anggota polisi. Pu- 
“ikon2 Inggris dan Amerika datang dengan Kalor terhunus untuk me- 

nolong pasukan . polisi tersebut. 

»Plan Maulud D. I. 
  

—27 Penduduk Tjipedang Dibunuh 

400 ORANG GEROMBOLAN D. I. bersendjata Rebo ma- 
lam telah menjerang ibukota katjamatan Banjuresmi  (kebupaten 
Garut). sehingga disitu terdjadi pertempuran selama 112 djam 
dengan pihak Tentara dan Polisi. Dalam pertempuran itu 3 orang 
penduduk meninggal, sedang 2 orang Polisi, 1 BODM, 1 Pagarde- 
sa dan 1 orang rakjat mendapat luka2. Gerombolan masih sem- 
pat djuga melakukan penggarong an2 dan membakar 18 buah ru- 
mah. Kerugian ditaksir sebesar R p. 33.500,— 

  

    

    

| ,Lembah Wanita Dilrian 
Suatu Dongeng JgAneh 
Tentang Wanita2 Jang 
Dojan Daging Suaminja 

TJERITA" gandjil tentang hi- 
Cupnja sukubangsa liar jang ter- 
diri dari wanita2 telandjang bulat 
dan pemakan daging manusia 
dari sukubangsa Pygmia di ian 
Barat dan Papua jang diduduki 
»leh Australia didengar hari Ke- 
mis di London dari kalangan2 
resmi. Ditjeritakan tentang suku2 
wanita, beribu-ribu  djumlahnja 
jang hidup dihutan belukar dalam 
lembah liar di Irian dekat pega 
nungan Wilhelmina. Dikatakan 
tentang wanita2 jang menguasai 
suami mereka dan mendjerumus 
kan mereka kedalam goa2. Sa- 
ngat gandjil ialah tjerita2 ini di 
kemukakan dalam konperensi ten 
tang penerangan djalan jang di 
langsungkan di Pretoria di Afri- 
ka Selatan. 

C.S. Downey menerangkan dalam 
konferensi tentang ,,masjarakat Wa- 
nita jang hidup telandjang bulat dan 
tidak sebagai wanita2 suku lain jang 
menggunakan kain penutup atau tja 

wat rumput. Dalam ,,lembah wani- 
ta” ini banjak kaum pedagang -de- 
ngan heran menjaksikan lampu -ber 

bentuk bentuk .,bulan2” bergantung 
diudara, jg sepandjang malam mem- 
berikan tjahaja penerangan. Bulan2 

ini katanja berukuran tengah 12 ka 
ki dan digantung pada suatu djen- 
djang tinggi. Apabila matahari terbe 

nam maka dari ,,bulan2” ini keluar 

tjahaja terang. : 
Downey mengemukakan suatu teo 

ri. bahwa kaum wanita liar ini mes 
kipun hidupnja terpisah dari dunia 
peradaban dapat  memperkembang- 
kan penerangan bukan asli jang sa- 
ma baiknja kalau tidak lebih baik 
daripada penerangan gas abad ke- 

19. 
Suku ini menurut teori Downey di 

perintah oleh seorang ratu dan ,,di 

kalangan mereka hidup sedjumlah 
kaum pria jang mendjamin berkem- 
bang biaknja bangsa”. t 

Downey menerangkan, bahwa beri 
ta2 itu diterima di Australia melalui 
penjelidik2 pertambangan dan kemi 
literan selama perang jang pertama 
kali dalam sedjarah menempuh dae membutuhkan lagi bantuan luar 

“negeri, selain sistim keamanan 
kolektif. . 

Magsaysay selandjutnja kata 
kan, bahwa untuk sementara ini 
-bahaja Komunisme” di Philipi- 
na telah dapat diatasi. tetapi hal 

aan Komu 
dibasmi 

tk nesia di London, demikian dinas pe seluruhnja. Sumber Komunis- 
penerangan Inggris di Djakarta. me”, 
Te SALAH ALL AN LL AT IL AL LK 

Mossadegh Diminta- 

kan Hukuman Mati 
DJAKSA MILITER dalam perkara Mossadegh hari Kemis 

telah menuntut supaja bekas perdana menteri Iran itu didjatuhi 
hukuman mati: Seperti diketahui Mossadegh kini sedang diperiksa 
perkaranja oleh pengadilan militer Iran atas dakwaan melakukan 
Chianat. Setelah djaksa mengutjapkan tuntutannja itu, kemudian 
Mossadegh mengadjukan permintaan supaja diperbo!ehkan berbi- 
tjara. Perkataan saja pada achir hidup saja adalah menjatakan ke- 
pada tuan, demikian Mossadegh, bahwa saja belum pernah meng 
hendaki djadi presiden atau Shah. Tuan telah menuduh saja sua- 
tu musuh dari Shah. Saja hendak mendjawab tuduhan itu. Saja 
akan dihukum dalam waktu 2 hari. Tetapi sebelum ita saja hen- 
dak mengumumkan surat wasiat saja. Saja tidak akan minta di- 
ampuni. Mereka boleh membawa seja kedalam pendiara, dimana 
saja dapat meninggalkan dunia, demikian Mossadegh. Seterusnja 
dinjatakannja, bahwa bangsa asirg tidak menghendaki bangkitnja 
rakjat Iran. Seantero hiduo saja, saja telah berdjoang terhadap 
pendjadjahan, kata Mossadegh. (Antara—AFP). 
NE JW JM EL AL JL AL AL LL PL LN 

Organisasi Gelap Di 

Vietnam Terbongkar 
Dikemudikan Dari Peking Utk Golak- 

kan Wilajah Sungai “Merah ? 
KEPOLISIAN Vietnam Bao Dai telah” berhasil membongkar sebuah 

organisasi Komunis Tionghoa jang beroperasi di Vietnam Utara, demi- 
kiantah diumumkan di Hanoi hari Kamis. Selama bulan jang lalu telah 
ditangkap 50 orang pemuka Tiongh: a, diantaranja ketua ,,Partai Komunis 
Tionghoa” tadi. Dikota Hanoi, telah diketemukan sebuah pesawat penjiar 
radio dan 2 buah pesawat penerima, jang dipergunakan oleh sebuah or- 
ganisasi rahasia Tionghoa, untuk mengadakan hubungan dengan organi- 
sasi induknja, jang berada di Hongkong. 

iakni kelaparan dan kemef 

Takan datang partai koalisi N 
-nalista/ Demokrat akan mengoper 

hari 

    

Djangan Ke 

  

Lebih Baik Naa Indo 
Tinggal Di aa 

"DALAM perdebatan 
de Kamer mengenai & 
landja untuk Ae al 
sjarakatan teristimewa | 
bantuan pemerintah B: 

    

  

  pada orang2 Belanda j “ra 
di Indonesia, menteri Rank eren Ta 
raan Van Thiel dalam 
ini menganggap penting sekali kel 
terangan De Okta (KVP) jang | 
baru sadja tiba kembali dari 5. 
donesia, bahwa kepentingan 
landa Indo dapat Jilajani babat 
baiknja djika orang2 ini terus 
tinggal di Indonesia. — Menurut 
Graaf keadaan politik di Indone- | 
sia memungkinkan mereka terus | 
tinggal di Indonesia. 

Lebih landjut dikemukakan bahwa 
dalam penjelidikan2 jang dilakukan 
kaka orang2 jang pulang kem- 

Akan tetapi, kata kepolisian 
Vietnam Bao Dai seterusnja, pe- 

mimpin jang sedjati dari ,,djala2 
Komunis” tadi berhasil melolos- 

kan diri ke Kwangtung, propin- 
Si RRT jang paling selatah. 

Dikota2 di. Vietnam Utara 

tinggal lebih dari 100-000 orang 

Tionghoa, jang resminja  ber- 

simpati dengan Kuomintang, 
kata polisi Vietnam seterusnja. 

Kegiatan2nja. 

Menurut keterangan polisi, 

- |djataz organisasi tsb. tadi ter- 
utama menjebarZkan propaganda 

ilRRT dan pemerintah Vietnam 

'Ho Chi Minh serta memberikan 

ara keinduk-organisasi- 
ya. Dalam “pekerdjaan ini me- 

eka mempergunakan pedagang2 

Kan 'peladjar2 Tionghoa di Hanoi, 
Haiphong, dan Namdinh. 

    

      

''Penangkapan2 tsb. tadi dila- 

Ikukannja sehari sebelum hari 
hasional “ Kuomintan Double 
Ten” (Hari Wuch: "H 

Selandjutnja po mengata- 
kan bahwa organisasi tadi men- 

|dapat perintah dari Peking un- 
tuk ,menggolakkan kekatjauan 
dikalangan Tionghoa dikota2 di- 
daerah delta Sungai Merah”. 
(Antara-AFP)   bali ke Nederland  ternjata bahwa 

kesukaran2 jang dihadapi mereka di 
Nederland lebih besar daripada di 
Indonesia. Oleh karena itu pemerin- 
tah Belanda menganggap penting se- 
kali untuk memberi penerangan2 ke- 
pada orang2 ini baik di Nederland 
sendiri maupun di Indonesia. (ANP- 

. Pia). 

Hari Rebo dT fiberani (dis- 
rik Djasinga) telah terdjadi per- 
empuran antara M.B. jang 
pimpin oleh R. Enoch Danubra- 
ta dari Bandung dengan sepasu- 
kan gerombolan, Akibataja dipi- 
gerombolan ada 6 orang mati, a.l. 
terdapat 2 orang wanita jang me 

. makai pakaian seragam, 

di- | 

Modal asing boleh datang 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
ia menjambut dengan gembira pe 
masukan modal asing jang baik. 
Untuk menarik modal itu kami 
harus mengadakan pemerintahan 
jang tidak korrup dan harus mem 
berikan djaminan jang panta ke 
pada modal itu, demikian 
presiden Philipina tsb. 

Menurut berita jang diperoleh 
Reuter, pada tgl. 1 Gjanuari ig 

acio- 

  

pemerintahan Philipina dari 
ngan partat Liberal. 

ta- 

Orang Kuat baru di 
Asia ? 

Pembesar2 Amerika di Wash- 
ington. demikian berita Reuter, 

Kemis melukiskan Magsay- 
say sebagai seorang kuat baru di 
“Asia. Magsaysay memang popu- 
ler di Amerika setelah sebagai 
menteri” pertahanan “ia berhasil 
menindas pemberontakan kaum 
HUK jang meletus di Philipina 
setelah perang dunia II. 

Radio . Moskow tentang 
pemilihan di Philipina 

Sementara itu siaran radio Mos- 
kou jang terdengar di Paris hari Ke 
mis katakan, bahwa pemilihan presi 
den di Philipina telah. berlangsung 
dalam suasana terror dan tekanan 
keras terhadap para pemilih. Dalam 
komentar pertama tentang pemilih- 
an itu, siaran radio tadi selandjutnja 
menjatakan, bahwa itu adalah suatu 
tiontoh jang menjolok mata tentang 
di Philipina. Magsaysay dan Ouirino 
keduanja boneka Amerika dan ter- 
pilihnja Magsavsay adalah suatu sia 
sat jang bertudjuan “menghilangkan 
rasa ketidak puasan jang makin men 
djadi karena politik Amerika “dari 
presiden Onirino, — demikian radio 
Moskou pada achirnja. (Antara — 

AFP). ! 

3 UUD Padj sik 
Disjahkan 

SIDANG Parlemen pleno terbuka 
hari Djumaat jang dihadiri Menteri 
Keuangan dan Direktur Iuran Nega 
ra dengan tidak memungut suara me 
ngesjiahkan 3 Undang2 Darurar ine 
ngenai padjak, jaitu: 1. Undang2 Da 
rurat No. 23/1951 tentang peruhah- 
an dan penambahan ordonansi pa- 

djak peralihan 1944 (Lembaran Ne 
gara No. 103/1951). 2. Undang2 Du- 
rurat No. 15/1951 tentang penilaian 
dari bagian2 pendapatan dan kekaja- 
an, baik jang diperoleh, maupun jg 
berada dalam uang asing, untuk pe 

mungutan padiak peralihan, padjak 

upah, padjak perseroan dan padjak 

kekajaan, serta tentang perubahan 
ordonansi padjak peralihan 1944 

(Lembaran Negara No. 87/1951). 3. 

Undang2 Darurat No. 15/1952 un- 
tuk pemungutan  padjak verponding 
buat tahun2 1953 dan berikutnja 
(Lembaran Negara No. 90/1952), se 

belum adanja sistim baru tentang pe 
mungutan il verponding (Anta 
ra) 

basis-komando Makassar 

lama 4 bulan telah dapat dirampas 
S0 putjuk sendjata dikota Makassar 

dari tangan orang2 jang tidak ber- 
hak. Sementara itu dalam waktu li- 
ma hari sudah 51 orang anggota ge- 

rombolan menjerahkan diri kepada   basis-komando Makassar diantaranja 

Inja harus mendjadi salah 

gara buat perluasan pasaran buat 
bahan2 mentahnja, satu  hubu- | Dalam pada' itu ia mengatakan 
agan perdagangan dengan RRT bahwa kekuatan adalah sjarat jang 
iang akan dibikuhkan untuk mengadakan pe: mengurangi ikatan 
RRT kepada blok Rusia, sebenar, 

: 

N
N
 

rundingan2 jang dapat berhasil baik. 

»Muakin besar kekuatan dalam kamp 
“EPeranijis —. Vietnam, makin besar 

pi kem ungkinang:nja untuk mengada- 
akn penjelesaian pe nda a ini mela- 

N
a
t
a
 

tudjuan pokok daripada : bor 
Asia dam B Barat.” sllu, ena    

"
3
 

te
 

m
3
 

Pa 

et
a 

: 
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dimasa lalu terselubung oleh: pe 
rang Korea, tetapi waktunja seka 
rang Sudah datang untuk mengam: 
bil keputusan? baru, kalau tidak, 
2 satu kesempatan akan hi 
lang.” (Antara) 

  
Insiden Lagi 

Antara Israel-Jordania 

SEORANG serdadu Israel hari 
Kem's telah terbunuh oleh ser 
dadu2 Legiun Arab, ketika 11 
orang penduduk Israel menjebe 
rangi perbatasan Israel-Jordania : 
didekat Sharaft didaerah Bethle- 
hem, demikian dinjatakan dalam 
komunike dari Kantor Pers dan 
Penerangan Jordania dikota Am- 
man Kemis malam.  Komunike 
ita mengatakan bahwa orang2 
Israel itu (3 orang laki-laki dan 
8 orang wanita) sedang mentjari 
buah2 olijf dari pohon2 olijf di 
daerah itu, ketika serdadu2 Arab 
mendekati mereka untuk melaku 
kan penjelidikan. 

Ketika penjelidikan2 itu sedang 
berlangsung, sebuah kompi Israel 
jang ditempatkan  dipegunungan 
dekat perbatasan ' mengeluarkan 
tembakan dan serdadu2 Arab itu 
membalas. Hasilnja ialah seorang 
serdadu Israel terbunuh. 3 Orang 
laki2 Israel diatas melarikan diri, 
sedangkan 8.orang wanita lainnja 
ditinggalkan. Para nembesar Jor- 
dania lalu meminta kepada para 
pengawas gentjatan sendiata PBB 
untuk menjelidiki masalah ini dan 
melakukan tindakan2 jang perlu 
untuk memulangkan 8 orang itu. 
Demikian komunike diatas.   
|(Templer 

Mochtar kepada pers Kemis pagi se- j 

Akan 
Dipindah ? 

KEMENTERIAN Djadjahan 
Inggris hari Rebo tidak mempu- 
njai komentar atas desas-desus jg 
mengatakan bahwa djendral Sir 
Gerald Templer, komisaris tinggi 
Inggris untuk Malaya merangkap 
komandan tertinggi pasukan2 Ing 
gris disana akan dipindah kelain 
pos. Semua pembesar hanja mau 
mengatakan bahwa Templer akan 
pulang ke Malaya pada atau kira 
kira tg. 18 Nopember dan bahwa 

|rantjis berterima kasih atas 

Idjukkan bahwa negara? 

j kn jang 4 tai an 

kurang sekat” ag ai 

nja. Arti dan n ungkinan2?-nja 2 Bantuan Amerika. 
Inilah sebabnja mengapa Pe 

385 
(djuta dollar jang dibantukan oleh 
| ALS, untuk menghentikan pepe- 
jrangan di Indotjina,” kata Laniel. 
Bantuan jang besar ini menun 

Barat 
mempunjai kata sepakat tentang 
tudjuan dari peperangan itu, jg 
dulu kurang sekali di-insjafi da 
lam kalangan2 Anglo Sakson”. 
demikian Laniel. Menurut renda 
patnja lebin djauh tudjuan dari 
peperangan ini jang sesunsvuhnja 
'alah sebagian dari pertahanan 
bersama dari dunia merdeka”. 

Selandjutnja Laniel membitja- 
rakan tentang masalah keputusan 
Konggres Vietnam Nasional di 
Saigon baru2 ini jang mengambil 
keputusan tidak setudju bahwa 
Vietnam (Bao Dai) tergabung da 
lam Uni Perantjis dalam keada 
annja jang sekarang. Dikatakan 
nja lebih djauh bahwa langkah2 
telah diambil untuk memetjahkan 
masalah jang timbul dari keputu 
san itu. Laniel berkata bahwa pe 
merintahn:ja mengharapkan  di- 
bentuknja suatu tentara Vietnam 
sehingga dapat mengurangi beban 
pasukan? Perantjisi selekas?-nja. 

Djika Indotjina djatuh. 
Seterusnja Laniel berkata ,,dji 

ka Indotjina djatuh ditangan ka 
um komunis, Muang Thai akan 
djatuh, peperangan gerilja akan 
makin hebat di Malaya, Singa- 
pura akan terantjam, India dan 
negara2 Arab akan gontjarg.” 

sinilah,” kata. Laniel, ,,arti 
dari pada peperangan di 'Indotji- 

nj untuk senen UiBAg dunia mer 
deka.” 

Achirnja  Laniel mengatakan 
bahwa Perantjis akan mempergu 
nakan setiap kesempatan ig ada 
untuk berunding, setiap kesempa 
tan jang ada untuk mengadakan 
perdamaian. ,,Tapi djika pengha- 
rapan2-nja kandas, Perantiis tak 
akan gagal dalam melaksanakan 
fugasnja.” Demikian Laniel. 

Utjapan2 P.M. Laniel itu di 
buat dalam sidang Madjelis Ting 
bi Perantjis hari Kemis, jaitu 
bertalian dengan bagaimana sikap 
pemerintah Perantjis untuk me 
njelesaikan pertikaian di Indo- 
tjina. 

Tjontoh gentjatan — sen 
djata di Korea. 

Sebelum. Laniel mengutiapkan 
pedatonja itu telah berbitjara ia- 
lah senator2 Michel Debre dan 
Lee Hamon.   ia akan memberi laporan kepada 

dewan legislatif di Kuala Lum- 
pur dalam pedato mengenai ang 
garan belandja pada tg. 25 No- 

pember. 

buah Bahar Mataliu dengan. 5 pu- 
Hjuk sendjata. “Mereka. berasal dari 
markas Besar Mataliu didaerah an- 
tara Soppeng dan Tjamba. Perlu di- 

djelaskan, bahwa Bahar  Mataliu 
adalah pemimpin terkemuka dari 
gerombolan Kahar Muzakar jang, 
punja pangkat Komandan Resimen 

Debre” mengritik  nemerintah 
mengapa lama sekali diam terha 
dap kemadjuan2 peperangan di 
Indotjina. 

Sedangkan Lee Hamon guna 
menjelesaikan pertikaian di Indo- 

pe- 
Major Ham. Kemis sebanjak 28 orang, anak njerbuan ke Tjamba jang gagal itu, 

|. Tentang hasil operasi Auti  dite- 
rangkan oleh Moehtar memuaskan, 
tapi belum dapat disebut djumlah ge- 
rombolan jang tewas. 

| Mengenai suara2 tembakan waktu 
Kemis pagi waktu subuh, dikatakan, 
bahwa tembakan2 itu adalah dilakus | 
kan oleh Tentara terhadap 5 ang 

  

Lemtiga Kenudajana o0Gnasin 
Kam Getas anton Can con Ing 
von Kunstan en Vefensenasean     

'mungkin dapat menolong   
5I Angg. Grombolan Menjerah Di Makasar 

MENURUT keterangan komandan |jang metijetah hari Rebo dan ma- dan kabarnja telah memimpin 

pa orang kepala kampung jang kini 

Lapakah mereka hilang masuk hutan 

Teheran 

Bergolak 
fank2 Menembaki Ka- 
um Demonstran Pro 

Mossadegh 
POLISI dan tentara di Teheran 

hari Kemis dengan dibantu oleh 
tank2 melepaskan tembakan ter 
hadap para mahasiswa jang ber 
demonstrasi sebagai tindakan pro 
tes terhadap pemeriksaan perkara 
bekas perdana menteri Mossadeg. 
Kabarnja seorang mahasiswa te- 
was dan seorang lagi luka. Bebe 
rapa tank dan tentara mendjaga 
simpang2 dijalan penting dalam 
kota dan disekitar barak2 Sul- 
tanabad, dimana diambil tindakan 
dndakan luar biasa untuk men 
jegah kaum demonstran dengan 
kekerasan memaksa melepaskan 
Mossadeg jang diadili di barak2 
tersebut. 

Pasar besar Teheran pada Ke- 
mis pagi ditutup tetapi pada pe 
tang hari dibuka kembali. Para 
svedagang mengumumkan, bah 
wa mereka berdiri dibelakang pe 
merintah Fazlollah Zahedi. 
Tembakan2 pertama djatuh de- 

kat universiteit, ketika para maha 
siswa “partai Tudeh mengadakan 
demonstrasi dan berusaha menga 
dakan arak-arakan  disepandjang 
kota untuk menundjukkan setia 
Kepada Mossadeg. Gubernur mi- 
iter Teheran memberikan perin 
tah2 keras kepada tentara — dan 
polisi untuk menindas setiap peng 
gTangguan ketenteraman dan apa 
Sila perlu. menggunakan kekera 
san dengan sendjata-api. 

Pendjabat2 pemerintah berpen 
dapat, bahwa anasir2 kiri bertang 
gung djawab atas penggangguan2 
keamanan, Sedjumlah besar rak 
jat dihalau oleh tentara dan jang 
dianggap biang keladi ditangkap. 

Sementara itu dr. 
barak Sultanabad meneruskan usa 
ha pembelaannja jg dramatis dan 
tetap berusaha mejakinkan para 
pendengarnja bahwa ia tidak per 
nah tidak setia kepada Sjah. 

Salah satu sebab mengapa rak 
jat berpaling dari Mossadeg ialah 
karena ia dianggap melanggar 
perintah Sjah. (UP) 

(Antara-AFP) 

Mossadeg di 

  

tjina mengandjurkan diadakannja 
gentjatan sendjata. Untuk ini da 
pat diambil tjontoh dari . Korea, 
demikian Hamon. Dan sesudah 
gentjatan itu dapatlah diadakan 
perundingan2 dan pemilihan 
umum. : 

Selandjutnja Senator  Hamon, 
anggauta Partai Kristen  Demo- 
krat Amerika, 5 
adakannja diplomatik 
siil”, dimana negara? 

mengandjurkan di 
.konfiden- 

netral 

untuk 
melaksanakan gentjatan sendjata. 
Demikian Senator Lee Hamon. 

gota gerombolan dikampung . Baru 

Baraja,: Makassar, tapi mereka 
pat melarikan. diri. Sementara itu 

dikabarkan tentang hilangnja Kara- 
eng Polombangkeng dengan bebera- 

sedang dalam penjelidikan Tentara, 

rah tersebut.   Sepandjang penjelidikan dari pi- PRE Ban Se apa 33 
hak gerombolan ada seorang jang | Mn agung MUA - Lan 

mati dan ditinggalkan oleh kawan2-! (OM Se Anojunja Nenen aan 
'rita2 tentang sukubangsa Pygmia jg 

nja. Gerombolan itu dipimpin oleh : : 
ae Kena dah Naa Manan memakan manusia didaerah lembah Ateng, ia da 2 5 ang : : : 

2 3 : P5 5 apua, kira2 cm 
persendjataannja dikabarkan, bahwa Tellefomin di Papua, kira2 60 k 

: : jari Irian Barat. 
Jiantaranja terdapat sten-gun dan 

i B3 P Ea Pada permulaan Desember kabar- 

1G 

a Ga- 

  

Banjuresmi itu letaknja ki 

km. sebelah barat-daja dari kat 
rut. 

27 Penduduk  Tjinedang 
dibunuh gerombolan. 

Sementara itu 27 orang rakjat : 
penduduk kampung Tjipedang di j 
bunuh. 59 buah rumah dibakar 
oleh sebuah gerombolan D.I. jg 
dipimpin Danu pada malam Ra- 
bu. Demikian berita jang hari 
Kemis diterima oleh pihak resmi 
di Bandung dari kabupaten Ma- 
djalengka. Dikabarkan  djuga,   
bahwa - kampung Tjipedang itu 
letaknja dalam daerah ketjamat- 
an Bantarudjeg kabupaten Madja 

lengka, dekat kep pada .batas kabu 
paten Sumedang. Letak kampung 
tersebut djauh sekali dari pos-pos 

pendjagaan polisi atau tentara. 
Dalam kabar itu diterangkari, bah 

wa ketika kira2 pukul 21.00 ana:an 

| bolan D.I. 

fitu adalah reaksi terhadap kampanje 
' penerangan jang baru2 ini dilakukan 
i didaerah tersebut. 

karabijn. - Serangannja jang dimulai! . : 
kira? “pukul 23 00 malam itu, me YA 2 -orang “Australia dam 3 -orang 

pk Be s polisi ditjintjang hidup2 oleh suk 
nurut dugaan, termasuk rentetan para ia se Ta 3 sung 

pengatjauan jang direntjanakan oleh: 
D.I. dalam bulan Mutud ini. 

  

Rebo gerombolan D.I. jang djumlah- 
nja ditaksir ada 100 orang itu da- 

tang kekampung tersebut,  pendu- 
duknja tidak melakukan perlawanan 

'karena tidak bersendjata dan djuga 

'tidak berdaja melihat djumlan ge- 
rombolan bersendjata jang amat be- 
sar itu. 

Setelah melakukan perampokan 
gerombolan. membunuh 27 orang 
rakjat jang sudah tidak beriala itu 

dan. menjiksa 2 orang lagi seningga 
mendapat luka2. 

Menurut dugaan, serangan gerom- 
jang dipimpin oleh Danu 

Ada djuga jang 
menduga, bahwa mungkin sekali se- 
rangan itu sudah termasuk rentjana 
D.I. sekarang ini berhubung dengan 
bulan Mulud. 

Kerugian ditaksir  sekurang2nya 
1 Rp. 60.000.—. (Antara). 

  

Di 

Utara Mula 

DELEGASI KOREA UTAR 
menteri Djenderalhesar Kim NI 
yang ketika hari Selasa j.L., bari 
ta api Peking “Demikianlah disia 
perti diketahui, kundjungan tadi 
merintah RRT. 

RRT & Rusia Mau Tetap 
Korea Utara? 

Program Rehabilitasi Raksasa "Korea 
Dilantjarkan 

A jang dikepalai oleh perdana 
Sung, jang berangkat dari Pyong- 
Kamis telah tiba di setasion kere 
rkan o'eh Radio Pyongyang. Se- 
dilakukannja atas nja atas undangan pe- 

| 
da- 

8 

(Robin Hood 

Priangan 
Koerier DI Mati Kena 

Setibanja di setasion Peking, Kim | 
II Sung menerangkan kepada rom- | 
bongan penjambut, bahwa pemerin- 
tah Korea Utara ingin mengutjap- 
kan terimakasih kepada rakjat Tiong 
kok, berhubung dengan bantuan rela : 3 

hati jang mereka berikan » kepada Lemparan Belati 
Korea Utara ketika peperangan ber-| SEBUAH opelet jang hari Rebo 
kobar dan untuk memperkuat perta- kira? pukul 15.30 menudju Garut 
lian politik, ekonomi dan kebudaja- giberulan kampung Sangiangtapak 
an antara kedua bangsa tadi. | (distrik Leles) "telah “ditjegat oleh 4 
Dinjatakannja bahwa kundjungan- orang. Oleh karena 4 orang mentju- 

nja ke Peking ini akan merupakan rigakan, maka opelet itu tidak ber- 
sumbangan untuk mendjamin perda- “heur bahkan mempertjepat djalannja 
maian di Asia dan didunia. dibawah hudjan peluru dari sendjata 

Program rehabilitasi rak- ke-4 orang. tersebut, Kebetulan tak 
sasa, lama kemudian “dari djurusan Garut 

Sementara itu diwartakan | oleh menudju kearah Bandung datanglah 
UP dari Seonl pada hari Kemis, ' sebuah konvooi truck2 A.LA.D, 
bahwa RRT dan mungkin djuga So Melihat konvooi itu 3 orang 
wjet Uni, telah meluntjurkan suatu! jang mentjurigakan itu melari- 

program raksasa bagi pembangunan kan diri sedangkan seorang lagi 
kembali Korea Utara dan tampaknja , bersembunji dipinggir  dialan. 

mereka ingin stetap tinggal disana”:| Tapi malanglah ia. Sebab se- 
demikianlah kata sumber2 Amerika orang supir truck dalam konvooi 

jang berkuasa di Scoul kepaun UP. |itu melihatnja. Sang” supir de- 

  

Seterusnja sumber tadi  mergata- ngan tidak pikir pandjang men- 
kan bahwa RRT dan Sovjet Uni ber-i tjabut: sebilah pisan belati din 

usaha membandingi program. per  melemparkannja kepada orang 

bangunan kembar Korea Selatan jg. jang sedang “ bersembunji itu 

Uwelenegarakan oleh PBB. 0 Win dan kena tepat sekali. 
Diterangkan selandjutnja,. bahwa Ketika orang jang kena sasaran 

tampaknia . jang . dititik-beraikan, du pisau belati itu diperiksa, ter- 
lam usaha di: Korea Utara ind ialah njata ia baru sadja mati. Dida- 

  

pembangiman kembali ' perekononmi- dam tasnja didjumpai surat2 in- 
an sipil, walaupun disamping itu ig struksi D.I.” dan pakaian, (An- 
akan “dibangun kembali djiazga ane tara). 

katan perang. : | Joni nd ws 
Beberapa minggu ji... menteri luar mendjadi suatu: koloni, dengan dja-   

lengan sengadja ataukah tertipu oleh 
gerombolan, (Antara), 

  

negeri Korea Selatan ' Pyun Yung 
Tae: mengatakan bahwa RRT de- 

ngan tjepatnja merobah Korea Ujara 

lan mengirimkan. mesin2 pertanian, 
berbekalan dan petani2 sebagai im 
gran (Antara-UP).  



  

  

: Kabar Kota 
  

  

MUTATIE. 

Mulai tgl. 1 November 1953 
sdr. Sutardjo, Kepala Bag. UR 
DA didetasir di Djakarta, jang 
selandjutnja akan berangkat ke 

- 

PERLOMBAAN GERAK 
DJALAN. : 

Untuk pertama kali, pada nanti 
'tgl. 15 Nopember j.a.d. akan diada- 
ikan perlombaan gerak djalan cieh 
pegawai2 dari Djawatan2 dan Kan- 
'tor2 di Semarang jang akan dimulai 
pada djam 07.30 dengan djalan dari 
Gedung Papak menudju Blakang-ke- 
'bon, Pontjol, Tugu Muda, Bedjong, 

Affair Smokkel Deviesen 
Beberapa Pedagang Semarang Tersang:- 

kut— Djaksz Agung Bertindak 
(Oleh : Wartawan Kita) ) 

  

Inggris untuk  studie-opdracht. |finish gedung Papak. Perdjaianan 
Sebagai endjabat Kepala Bag. tadi harus ditempuh setjepat-fjepatnja 
URDA adalah sdr Tedjo-Sumar- 45 menit dan  selambat-lambatnja 

. 65 menit. to, Kepala Seksi Organisasi Dja- 
pen Prop. Pjawa-Tengah. CHITANAN UMUM. 

Belum lama berselang di GRT 
Lamperlor telah diadakan chita- 
nan umum mengenai J1 orang 
kanak2. Chitanan tadi telah dise- 
lenggarakan dengan baik oleh 
GRT tadi dan berlangsung seba- 

PEMUDA SOSIALIS 
SEMARANG. 

Pada tgl. 10. November 1353 
telah didirikan Organisasi ,,Pe- 
muda Sosialis Semarang” jang | G1 Ea 
susunan pengurusnja terdiri dari | gamana mestinja. 
sdr.2: Soeparwan, ketua: Moeha- | sewmamuwnssamux 
san, wk. ketua: Arifin Ali, S. Har | SENDJATA 
djosoewirjo, sekr. I, Ii: Djamian 2 
dan Sabari, bendahara I, Il: Soe- Kirim wesel Rp. 2.— 
tarno dan Soedibjo bg. organisa- dapat Les Pertjobaan. 
sis penerangan/pendidikan Tjipto-| — Kursus Tertulis 
djoeadi dan Kho Hwat Yoe dgn T A ILOR? - 
dibantu beberapa orang lagi. Ala-| NA ga 1 : 
mat sekretariat: Mlaten Tiangwi | (Potongan Pakaian Laki-laki) 
no. 3 Semarang. Adapun azas | Sekolah Mendjahit Indonesia 

bag. Tailor. dan tudjuannja sosialisme jang 

| Dji. Alhambra 67 — Djakarta. 

Tiibup 

    

berdasarkan — kepada kerakjatan 
dan kemanusiaan. 

BEN NEO ET BE RON TN TANK 

Terima Kasih Diutjapkar 
Kepada: 

Segenap Inst. Mill./Civiel, badan2 partikulir,  organisasi2 
massa/ Party/Pandu2, peladjar dan chalajak ramai, terutama 
tukang2 betjak, atas bantu annja baik berupa moreel, mate- 
ricel, maupun tenaga pada tg 8, 9, 10 Nop. 1953 dalam per- 
tolongannja terhadap korban2 akibat bentjana angin taufan 
jang menimpa asrama di Djember Kudus, 

  
  

jang memakan 
korban hingga meninggal dunia dari keluarga Bn. 442 seba- 
njak 13 orang sbb. : 

a. Sinem, um. 29 th. (iste ri), 2. Toekinem, um. S th. (anak) 
3. Koesdi, um. 3 th. (anak), 4. Wijono, um. 7 bl. (anak) 
dan Kaminem, um. 40 (ibu mertua) dari Prs. Kadam, 

b. Marjati, um. 23 th. (isteri) dari Prd. Ratam, 

Cc. 1. Soedjinem, um. 28 th. (isteri), 2. Kasmani, um. 1 th. 
(anak) dari Prd. Kasmin. 

d. 1. Mirah, um. 19 th. (isteri), 2 Minta um. 7 th. (adik) 
dari Prd. Koejo. 

e. Soebari, um. 4 th., (anak) dari Prd. Moh. Badroe, 

f. Soeminah, ai. Salmi, . um. 20 th. (isteri) dari Prd. Kar- 
sono. 

g. Toekijem, um. 1S th. (adik) dari Prs. Oesoep. 

A. n. Anggauta-anggauta tsb. : 

Bataljon 442.    

  

an TA TS LT LK LL Lt KA 

  

  

KINI DI SEMARANG TERSUAN Dari na Dignfare: Ana: : 
an pedag Tionghoa mengenai soal penje undupan devisen utk. 
Tani Te barang dagangan dari Hongkong. 
dengan itu, beberapa waktu jang lampau fihak Kedjaksaan Agung 
di Djakarta telah mengirimkan orang2nja ke Semarang untuk me 
lakukan penangkapan2 kepada pedagang2 jang bersangkutan jang 
berdjumltah sedikitnja 4 orang, masing2 tinggal n 
Gg. Tengah dan Pekodjan. Sam pai dimana kebenarannja berita 
tadi, dari kalangan resmi di Semarang tidak didapat keterangan. 

PERINGATAN MAULUD 
NABI 

Oleh penduduk R. T. Karang- 
tepel  Subuh/ Djekso Semarang, 
pada tgl. 14 Nopember ini akan 
diadakan peringatan Maulud Na 
bi Mochammad s.a.w. Upatjara 
peringatan dimulai djam 8 ma- 
lam, dipimpin oleh Moh. Salim 
dan bertempat dirumahnja HH. 
Pekih. 

Sementara itu di Kp. Dijajeng- 
gaten Semarang telah dibentuk 
sebuah panitya untuk keperluan 
tersebut diatas. Susunannja sbb.: 
Ketua Ridwan Muljono, Sjechun- 
na: Abd. Manan, penasehat: 
Amat Kosim dan dibantu dgn 
beberapa orang lagi. 

TAK KUAT MELAWAN 
ASMARA, 

Seorang anak lelaki umur 17 ta- 
hun, baru2 ini telah kedapatan meng 
gantung diri dengan ikat pinggang, 
pada sebuah rumah di Kp. Karang- 
wulan Malang Smg. Anak tsb. su- 
dah tidak bernafas lagi. Sesudah di 
selidiki, ternjata anak bernama  K. 
dan tinggal dikampung tsb. Dalam 
saku tjelananja terdapat beberapa 
buah foto dari beberapa wanita. Me- 
nurut dugaan, mungkin anak itu ti- 
dak kuat menghadapi godaan asma- 
ra. Korban kemudian diangkut ke 
RSUP. 
MEREBUT ,,SIN YOU CUP”. 
Kesudahannja pertandingan bas- 

ketball untuk merebut ,,Sin You 
Cup” jang mulai diadakan pada tg. 
3 Nopember j.l. dapat dikabarkan, 
bahwa untuk bagian wanita jang su- 
dah diselesaikan berachir  djuara 
pertama 
Pheng You Hui, sedang djuara 
Chinese English School. 
bagian laki2 masih perlu diadakan 
pertandingan “antara Kuo Yu Hui 
dan Pheng Yu Hui jang pada tgl. 
Nopember dihentikan karena hu- 
djan. Pertandingan ini akan diada- 
kan pada tg. 19 Nopember, mulai 
djam 18.30. Siapa jang menang da- 
lam pertandingan tadi 

Berkenaan 

di Gg. Warung, 

Lebih djauh kalangan pedagang 
tadi menjatakan, bahwa beberapa 
antaranja pedagang jang kena 
perkara tadi, urusannja sudah di 
selesaikan dengan  djalan tengah 
(herschikking). Djalan tengah ini 
sifatnja sematjam denda. Dikata- 
kan bahwa diantaranja pedagang 
itu jang sudah mendapat ,,hu- 
kuman” dengan djalan menjetor 
uang beberapa puluh ribu rupiah. 
Malah kabarnja ada jang dikena- 

rang kira2 

  

Pada bulan Nopember 1953 telah lulus 30 orang untuk mendjadi tukang 
gigi Giseluruh Indonesia. Ini kursus ke-IlI dipimpin oleh Dr. R. Moes- 
topo' d Menteng “di. Djakarta. Kursus ke-t dan HI ialah ada 110 orang 
yang telah lulus. Djadi. djumlah tukang2 gigi diseluruh Indonesia seka- 

2000 orang. 

  

kan hukuman sedjumlah 1 djuta 3 
rupiah. Tindakan dari pada Djak 
sa Agung itu bukan terbatas kepa | n 
da pedagang? jang tinggal di Se- | 52 
marang, tetapi djuga di Surabaja, ta 
Djakarta, Makassar dan lain-lain : , 
tempat lagi. 

Konon kabarnja soal tadi ma- S0 
sih didalam pengusutan fihak jg LO 
berwadjib di Djakarta. Bagaimana 
devisen tadi dapat diselundupkan, 
kalangan tadi tidak dapat meng- 
gambarkan setjara djelas. 

- f 

BALAI PENGOBATAN DESA 
“ATAS USAHA RAKJAT, 

Atas in'siatif Suroto. mantri ke- 
sehatan ketjamatan Nguntoronadi, 
Wonogiri, di 7 kelurahan dalam 
lingkungam ketjamatan itu kini te 
lah dapat didirikan Balai Pengo- 
batan Desa, jang biaja penjeleng- 
garaannja dipikul setjara gotong- 
rojong oleh penduduk, dengan pe 
narikan uang sebanjak Rp. 0,25 
tiap keluarga sebagai modal pem- 
belian obat persediaan masing ma- 
sing desa. 

REBUTAN ORANG BANTII. 
Kalau dalam rumah . pendjara 

terdjadi suatu perkelahian diantara 
orang2 jang terpendjara,  umumnja 
disebabkan karena soal makanan 
dan rokok. Dan perkelahian itu bia- 
sanja tidak sampai berakibat sede- 
mikian rupa. Tetapi kali ini, pada 
tgl. 8 Nop. j.., dirumah pendjara 
Mlaten Smg., dalam kamar 10, te- : Ne 8 
lah terdjadi perkelahian jang dise- Sebelum didirikan Balai Kese-     

6 | dur bersampingan. 

akan mela-' Pakaian kepada para korban ke- 

rpun 

(berebut orang jang dianggav banjji 

bkan karena berebutan seorang jg' hatan Desa itu oleh mantri kese- 
aah bantji Balam Sr. Pena hatan diadakan kursus kader ke- jang berkelahi jalah antara Sehatan jang df'ikuti oleh utusan? 

orang terpendjara Sp. dan Sl. Da- ' dari kelurahan? masing2 seorang. 
lam pada itu Sp. dipukul kepalanja | Kader itulah jang kini memimpin 

djatuh pada perkumpulan dengan sepotong besi, hingga men-| Balai Pengobatan Desa, jang se- 
H dapat luka2 #TUST 5 £ : Mengenai | gan kini dirawat di RSUP. Mereka ! bimbingan dari mantri kesehatain 

parah pada kepalanja, | terusnja masih selalu mendapat 

Suroto. 

MAGELANG 
PRESIDEN TOLAK APPEL 

DPRDS KABUPATEN 

itu, dengan maksud untuk diadjak ti- 

BERAMAL. 
GPII Tjabang Semarang baru? 

ini telah melakukan pembagian 

  

£ KE piaya Te 2G 

HARI PAHLAWAN. 

Hari Pahlawan tg. 10 Nov. '53 
di Jogjakarta telah diperingati de 
ngan tjara jang sangat meriah. 
Pada waktu paginja bertempat di 
stadion Kridosono telah diadakan 
vlaggenparade jang dihadliri oleh 
Sri Sultan Hamengkubuwono, — 
S.P. Paku Alam, — Overste Sar- 
bini dilnja. pembesar. Kemudian 
diadakan . pemakaman kembali 
djenazah dari 26 Pahlawan dari 
daerah Jogjakarta jang telah gu- 
gur pada clash ke II. Diantara 
mereka ada seorang gadis berna- 
ma Sri Rochnai Hatisutji dari 
P.M.I.-Sentolo (Wates). Sesudah 
dilakukan pemakaman kembali ke 
mudian diadakan upatjara menje 
bar bunga, sedang dari A.U.R.I. 
oleh sebuah pesawat tjapung te- 
lah ditaburkan bunga dari udara 
pada makam-2 pahlawan di Ta- 
man Bahagia. Diwaktu sorenja 
diadakan taptoc keliling kota. 
Dan digedung, negara oleh Pani- 
tya Peringatan Hari Pahlawan te 
lah diadakan resepsi dan pertun- 
djukkan kesenian. 

« wan Chung Hua Chung Shioh Shueh  dakaran dikompleks Karangsari. jang sudah masuk finale. Pertandi-: Pakaian2 jang dibagikan itu ada- ngan finale akan diadakan pada tg. lah hasil usahanja para pengurus 

Presiden R.I. dalam surat kepu 
|tusannja telah mengesjahkan -ke- 
| putusan dewan pemerintah dae- 
Irah propinsi Djawa Tengah ten- 

PANITYA PERINGATAN 
5 TH TEWASNJA ,,PAH- 

LAWAN BURUH”. 

K 

  

        
  

  

  

Pendapatan Baru ,, 4miro Pomade” 

Tjap potrek Bintang Ampat 
Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kem- 
bali asal. Mentjegah runtuhnja rambut d.L.I. penjakit jang 
ada didalamnja. Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah 
berobah kleurnja asal pakai sehari dua kali. Gosok . sampai 
akar-akarnja. Asal pakai selamanja ini Pomade, makin lama 
makin hitam. Tidak luntur dan tidak merusakkan pakaian. 
Harum bahunja. Boleh mandi, tidak' luntur, akan tetapi sa- 
bar, tentu memuaskan. 
HARGA per pot Rp 50.— dan Rp 25.— 
Tambah ongkos kirim 1090. Harga di Agen sama. 

DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp 25,— 
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20 Nop. 1953 dilapangan Sin Yoe. 
Hari itu pun akan dibagi?kan piaia2 
jang tersedia. 

BETJAK CONTRA MOBIL 
Djum'at pagi antara djam 

10.30 didjalan simpang empat 
Tawang, muka Rumah Sakit Dji 
wa Semarang telah terdjadi ta- 
brakan antara betjak dengan mo 
bil H.5338. Betjaknja merk Dju- 
ta mendapat kerusakan dibagian 
belakang, dan sopirnja mendapat 
luka2 pada kepalanja. Korban di 
angkut ke RSUP-dan fihak jang 
berwadjib melakukan pengusutan 
SANATORIUM ANAK2 SEKO- 
LAH MULAI DIBANGUN. 
Perletakan batu pertama untuk 

mendirikan  Sanatorium  Anak2 
Sekolah di Ngawen (Salatiga), 
telah dilakukan oleh Proff. Dr. 
Bahder Djohan, Ketua Pengurus 
Besar PMI, pada hari Selasa pagi 
tgl. 10 Nopember jbl. Upatjara 
ini ketjuali dihadliri oleh “para 
pembesar dari Salatiga dan Pe-   

s..comocococoo.c mx Agen : 
KASIM DADA 
HOK AN : 
ENG TAY HO 

“ Universal Stores 
Toko RADJA BALI 
Toko Tjap KENDI 
Toko Obat 

Terbikin oleh 
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Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17 Madiun. 

oO Ning Tong Dj. Pemotongan 9 Salatiga. 
ib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 

3 gram Rp 15,-— 

Ngupasan 12 Jogjakarta. 
Kp. Melaju 30 Semarang 
Patjinan Magelang 
Pekodjan 101 Semarang 

Bodjong 6B Semarang. 
Dil. Kaju Tangan, Malang. 
Klaten 
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ngurus PMI Tjabang Semarang, 
.djuga hadlir Gubernur Budiono 
dengan Njonjah, Kepala: Polisi 
Prop. Djateng Achmad Bestari 
dan 'lain2 pembesar dari Sema- 
rang. Setelah Dr. Wirasmo meng 
utjapkan pidato pembukaan, ke- 
mudian St. Sjarif, Ketua PMI 
Tjab. ' Semarang menguraikan 
maksud daripada pendirian Sana 
torium ini. Disampaikan djuga 
rasa terima kasihnja kepada para 
dermawan jang telah membantu 
berusaha mengumpulkan beaja 
zuna pendirian itu. Proff. Dr. 
Bahder Djohan dalam kata sam- 
butannja menguraikan tentang 
usaha2 pemberantasan  penjakit 
paru2. Daiam hubungan ini dika- 
takan, bahwa soal pemberantas- 
annja tidak sadja dapat dipetjah- 
kan dengan ilmu ketabiban, teta- 
pi djuga harus diingat akan fak- 
tor ekonomi dan pendidikan ma- 
sjarakat. Achirnja Gubernur Bu- 
diono dan Dr. Wirohardjo Direk- 
tur Sanatorijum Ngawen, berturut 
turut mengutjapkan sambutannja. 

Pembikinan sanatorium ini 
akan selesai dalam 6 bulan lagi, 
dan beaja pembikinan ditaksir 
Rp. 350.000,—. Dalam mentjari 
biaja selandjutnja PMI akan ber 
usaha menggerakkan — usaha2 
amal. Sanatorium itu  nantinja 
akan dapat memuat 24 orang 
TONIL AMAL FU NU HUI 
Atas usaha Fu Nu Hui Sema- 

rang, pada tanggal 26, 27 No- 
pember 1953 akan diselanggara- 
kan pertundjukan tonil amal ber- 
tempat digedung bioscoop Grand, 
dengan mengambil tjeritera ,,Yien 
Lan Menggenang Ibu”. Tjeritera 
tersebut digubah dengan berda- 
sarkan penghidupan di Tiongkok 
di zaman dulu, meriwajatkan se- 
orang gadis jatim-piatu jg achir- 
nja dipungut anak oleh Ibu-suri 
radja. Oleh karenanja para pe- 
main dalam tjeritera itu djuga ber 
pakaian tjara Tionghoa kuno. 
Kini oleh pihak Fu Nu Hui su- 
dah mulai dilakukan pendjualan 
kartjis untuk pertundjukan 'jad. 
itu, jang pendapatannja bersih 
untuk badan2 amal di Semarang. 

MENINGGALKAN SMG. 
Didapat kabar, bahwa pada tgl. 3 

Desember 1953, Komisaris R. Djati 
oetomo akan meninggalkan kota Se 
marang dan menudju ke Madiun utk 
melakukan tugasnia baru. Pada tgl. S 
Desember 1953 di Madiun akan di 
langsungkan timbang terima antara 
Kom. Dfatioetomo dan pendjabat 
Kepolsisian Karesidenan Madiun. Se 

    
Bodjong. 

| 

GPII tersebut serta anggautanja. 
Pembagian disaksikan oleh Asis- ,tang pembatalan keputusan DPR 
ten Wedanan dan para terkemu (DS kabupaten Magelang menge- : jamat Ss ang 'nai pemberian ,,uang djerih pa- ja “gan Pasta na jah” kepada anggota? DPD me- 

A “rangkap pegawai negeri dan wa- 
Pe AGE Uki ketua DPRDS kabupaten Ma 

Berhubung dengan adanja 
KAN LALU-LINTAS” dikota Se- 
marang jang baru buat pertama kali- 
nja diadakan, dari tanggal 29 No- $ 1 2 
pember 1953 sampai dengan 6 De- Bapada presiden Pejaaan de- 
sember 1953, sebagaimana djuga Ngan keputusan pembatalan DPD 
halnja.di Eropa dan-di Amerika Se- POP! “b len ih. Dalam 
rikat pada hari2 tersebut semua to- esiden itu se- 
ko-toko serasa turut hidup didalam bagai pertimbang antara lain 
,campagne” dari Lalu-lintas itu, Ginjatakan, bahwa keputusan DP 
dengan djalan menghiasi etalage RDS kabupaten Magelang menge 
toko2nja sebegitu rupa dengan pel- nai pemberian ,,uang djerih pa- 
bagai ragam barang2 jang cidjual- jah” kepada anggota? DPD me- 
nja untuk merupakan suatu effect rangkap pegawai negeri dan wa- 
terhadap lalu-lintas dan sebagai sum kil ketua DPRDS kabupaten Ma- 
bangan jang berupa sesuatu doro- gelang memuat ketentuan? mate- 
ngan bathin, sehingga dapat mem- rieel jang bertentangan dengan 
bangkitkan suatu daja penarik bagi pasal 4 Peraturan Pemerintah no. chalajak ramai ke arah tjita2 mem- 1$'th 1950 jo pasal 3, Peraturan 
perketjil ketjelakaan didjalan2 raja, Pemerintah no. 41 th. 1952 serta 
maka diandjurkan dan alangkah instruksi lampiran menteri da- baiknja pula, djika semua tokoz da- lam negeri tertanggal 23/1-1952 
lam kota Semarang akan suka pula 5 18/1/37 dengan 'mengingat menghiasi etalagenja pada hari2 ter- pasal 43 Undang? no 2271948 
sebut, seperti jang diterangkan di- dan pasal 85 jo 142 Undang? Da 
atas tadi. : 

! Lebih2 toko2 jang berhubungan 2 Sementara. 
rapat dengan lalu-lintas, seperti to- 
ko2 jang mendjual sepeda, sepeda 
kumbang dan alat2 mobiel dan lain KES. POSTEL DITJUKUR 5—1 
sebaginja akan mudah memberikan ' OLEH TA CHUNG SZE 
“sebagainja akan mudah memberikan 
»€ffect” jang sebesar2nja didalam 
suatu dorongan jang bermanfaat ss- 
kali kearah ',,verkeers-minded” untuk 
segala lapisan masjarakat. 

“gelang. Keputusan tersebut telah 
SPD amis sebagai djawaban atas 

.surat appel dari DPRDS kabupa- 
ten Magelang jang disampaikan 

  

      

  

  

Dengan mendapat perhatian luma- 
jan djuga, pada hari Djum'at sore 
jl. bertempat di lapangan Stadion Se 
marang. telah dilangsungkan pertan 

Kepada ,,Antara” disampaikan 
berita, bahwa di Jogja telah diben- 

tuk panitia untuk memperingati S 
tahun tewasnja para ,,pahlawan bu- 
ruh”, jang diketuai oleh Nj. Djoko- 
sujono dan dibantu oleh beberapa 
Orang jang sebagian besar terdiri 

dari keluarga jang diperingati. Pa- 
nitia tersebut selain memperingati , 
peristiwa tersebut djuga bermaksud 
memperbaiki makam mereka jang 
terletak didesa Ngalian, Surakarta. 

' menghadapi kesulitan2 
| sekali. Diantaranja jang berudjud tu- 
:duhan seolah-olah Pemerintah men-   Jang dimaksudkan jalah chususnja 

mam calmarhum2 Amir Sjarifud- 
din, Sardjono, - Suripno, Harjono, 
Ronomarsono, D. Mangku, Oei Gee 
Hwat, Sukarno, Katamhadi, Maruto 
Darusman dan Djokosujono. | 

7 PENGGEDOR DITANGKAP. 
Berita terlambat mengabarkan, 

baru2 ini dapat ditangkap oleh pi- 
hak polisi bersama-sama rakjat 7 
orang penggedor jang hendak mela- 
kukan rolnja. 

Karena ketangkasan penduduk 
dan pamongpradja maka maksud 
ke-7 orang tersebut dapat digagal- 

kan. Diantara mereka itu, menurut 
pengakuannja sendiri, terdapat se- 
orang jang pernah membunuh se- 
Orang penduduk didesa tersebut ke- 
tika orang ini melakukan penggedo- 
ran jang pertama kali didaerah ter- 
sebut. 

Kini mereka berada dalam tahan- 
an dan menurut pengakuannja me- 
reka beraasl dari daerah Bojolali 
(Surakarta). 

TJILAJAP 
  

Untuk etalage jang dapat meme- 
nuhi maksud dari ,,campagne lalu- 
lintas” ini disediakan djuga hadiah2 
piala sebagai kenang-kenangan, se- 
dangkan hadiah2 dari semua matjam 
perlombaan Pekan lalu-lintas akan 
dapat dilihat nanti mulai tanggal 20 

etalage .dari 
djong. 

VACATIE-LOON. 
Tentang berita adanja 

»denda” jang dilakukan oleh pega- 
wai Douane di Kalibanteng atas ki- 
:riman jang diterima oleh Kantor- 
berita ,,Antara” dan pers lain sesu- 
dah lewat djam' 6 sore, pihak Seri- 

Semarang mendjelask 

Nopember — 6 Desember 1953 di: 
Toko LARRES Bo-! 

BUKAN ..DENDA” TETAPI | nguasai bola dilapangan dan sore itu 

pungutan jang bagus dan penuh semangat, ter pertama ini kedapatan barang2 ga- 

kat Sekerdja Bea Sa an tjabang ' 
bahwa uang 

dingan sepakbola untuk amal antara 
Kes. POSTEL (PTT) dan Kes. Ta 
Chung Sze Semg. Kesudahannja per 
tandingan tadi ialah 5 — 1 untuk ke : AOA te 
menangan TCS, sedangkan pada wak Masalah jang mendjadi pembitjara tu mengaso angka menundjuk 3 — an masjarakat kota Tjilatjap pada sa 
0. fat -ini, ialah dengan terdjadinja ketju 

KETJURANGAN2 DLM 
DJAWATAN.   

rangan2 pada 2 buah Djawatan, jak 
ni pada Djawatan Pegadaian. dan 
Insp.: P.P. & K. 

Dari fihak jang berdekatan didapat 
keterangan, bahwa pada Djawatan jg 

Dalam pertandingan tsb dapat di 
kata, bahwa TCS lebih banjak me- 

para pemain TCS undjuk permainan 

utama Kian An, Tiong Hie dan Kee Sai berupa emas jang hilang. Sedang 
Sien. Sebaliknja fihak POSTEL ter- Pada Djawatan Insp: P.P.&.K. beru- 
tampak banjak kelemahan2' teruta- Pa alat2 sekolah (buku2 tulis dl). 

-ma dibagian garis tengah dan bela- Dan menurut hatsil penjelidikan fi- 
.kang. hak polisi telah didapat bukti2 bah 

Bagian penjerangnja jang dapat di Wa barang2 tsb. babnjak jg. terdapat 
andelkan hanja Djawad dan Masdul ditangan pedagang. Untuk pengusu- Rp. 5,— jang dipungut itu bukan- hak. Tetapi kedua pemain ini tidak 

lah uang ,,denda” atau ,,overwetk” dapat berbuat banjak dan serangan 
melainkan“ vacatieloon, alah nja senantiasa kandas digaris tengah 
upah jang oleh Djawatan berdasar- dan belakang TCS. Pada babak per- kan undang2 jang ada disjahkan tama dapat dikata jang POSTEL da 

tan lebih landjut, maka orang2 jang 
dituduh tersangkut dalam urusan itu 
kini sudah ditahan. 

Perlu djuga diberitakan, bhw. pa- 
da waktu polisi melakukan pensitaan 

mendjadi haknja pegawai jang ber- 
tugas. 

pat sedikit menimbangi kekuatan TC buku2 tulis (P.P.&K.) pada salah se 
|S, sekalipun atjapkali dikurung, Da- Orang pedagang, dengan tidak dise Selandjutnja diterangkan, menu-'lam babak ini kita tjatat Djawad rut Rechtenordonnantie tsb. -tiap2 menghilangkan kans baik utk. men- 

pekerdjaan douane jang dilakukan tjetak goal. Dilain seberang, Ing Li 
atas permintaan jang berkepentingan ang (kanan luar) berhasil mengirim pada hari2 Minggu atau pada hari2 bola ketengah. Bola achirnja djatuh 
biasa antara matahari terbenam (dj. didepannja Tiong Hie dan dengan 6 sore) sampai matahari terbit (dj, suatu tendangan keras dari djarak 
6 pagi), dapat dipungut ,,vacatie- djauh, ia membikin keeper Soepardi 
loon? sebanjak Rp. S$,— dalam tiap2 mantjing untuk pertama 1 — 0. Ke 
djam atau bagian dari djam untuk menangan ini membikin besar hati- 

itiap pegawai jang mendjalankan tu- nja para pemain TCS dan benteng gas, dengan maksimum Rr. 50 POSTEL dikurung rapat. Achirnja 
untuk satu hari. Kepada jang ber- Kian An membesarkan kemenangan kepentingan ini oleh pegawsi jang mendjadi 2 — O-dan tidak lama pu bersangkutan diberikan kwitansi dari jla Ing Hok bikin angka mendjadi 3 daftar vacatieloon. 2 — 0. Didepan gawang TCS kita tja 

Bila dimasa2 lalu tidak p:rneh di tat, kanan luar POSTEL membuang 
pungut vacatieloon atas kiriman ba-|kans untuk mentjetak goal. Angka 
rang2 fsb. maka itu adalah beleid|3 — 0 sampai waktu istirahat tidak 
dari pegawai2 jang bertugas, jang |berobah. 4 
tidak sempergunakan haknja jang| Dalam babak kedua TCS kelihatan 
sudah ditetapkan dalam  undang2|makin unggul. Beberapa kans jang 
tsb. didapat oleh Thiam Liong terbuang 

Berkenaan dengan peristiwa tsb. |pertjuma. Achirnja Djawad dari dja 
achirnja diterangkan, oleh Kepala (rak dekat berhasil bikin angka men 
daerah IL Djawatan Bea dan Tjukai ' djadi 3 — 1. Permainan bersama an 
telah diberikan instruksi untuk di- tara penjerang TCS tampaknja rapi. 

  
  

dikit waktu sebelum R. Djatioetomo djadikan beleid pegawai Douane Ma ke 4 tertjetak oleh Kian An da 
meninggalkan kota Semarang, dian- Semarang supaja untuk barang? re- | 
tara kalangan Kepolisian di Sema- | meh (kleinigheden) 
rang akan diadakan pertemuan per|untuk pers dan barang2 penumpang 
nisahan bertempat di Kantien Polisi, biasa tidak usah dikenakan vacatie- 

ri suatu solo-ren jang litjin dan tem- 
bakan njeser: Achirnja Kian An bi 
kin angka mendjadi 5 — 1. Sore ini 
Kes. Postel melawan POMM dan 

seperti 'Surat2 

Minggu sore POMM melawan TCS. 

$ 4 

loon. Demikian pendjelasan itu.   

ngadja telah menemukan 2 peti ber 
jisi uang logam (perak, nikel, tembba 
ga dan alimunium) jang djumlahnja 
tidak kurang dari Rp. 600.—, Apa 
maksud penjimpanan mata uang tsb 
belum didapat pendjelasan lebih Ian 
djut. 

TJIREBON 
JAJASAN P5 BERDIRI 

  

  Pada tgl. 10 Nop. jbl. di: Kota- 
besar Tjirebon telah berdiri Jajasan 
Pemberantasan idan - Pentjegah Pe- 
njakit Paru2, dengan singkatan. PS, 
Sebagai modal pertama telah dise- 
diakan uang sedjumlah Rp. 5050.—, 
Sesuai dengan namanja, Jajasan tsb. 
bertudjuan memberantas dan men: 
tjegah penjakit TBC chususnja dan 
penjakit paru2, dalam wilajah Ka- 
res. Tjirebon. Susunan pengurus Ja- 
jasan sbb.: Pelindung Residen Tjire- 
bon, Penasehat: Dr. Paminto, Dr. 
Liem Giak Djiang, Ketua: M. Djo- 
komardojo, Wakil Ketua: Sidik Bra- 
tawiredja, Penulis: Mr. Suprapto 
Hadisurjo, — Bendahara: Ong Tiong 
Djing, dan pembantu2nja jalah Ibu   

| kodir Afif, 
Kastur, Go Pok Liem dan Abdul-   

    

Bung Karno Menggem:- 
bleng Peladjar? Solo 

Sampai Beliau Tjopot Djas—Pak Ba- 
chrun Suaranja ,,Vals” —Pak Bud Lupa 
»Bengawan Solo” —Gambang Suling 

Bertemu Suwe Ora Djamu 
(Oleh: Wartawan Kita) 

KEMIS PAGI Presiden telah berbitjara didepan puluhan ri- 
bu pemuda pemudi peladjar Stadion Sriwedari Solo. Rapat antara 
pemuda-pemudi peladjar itu jang semula akan diadakan digedung 
Wajang Orang Sriwedari, dalam mana Presiden akan memberi- 
kan wedjangan dengan setiara tenteram dan dari hati kehati ke- 
pada sedjumlah pemuda peladjar jang chusus, kemudian telah di- 
djadikan 
desakan dari 
Negara. 

Sebelum Presiden memulai pi- 
datonja, suatu delegasi dari Per- 
satuan Demobilisan Peladjar, Ika 
tan Mahasiswa Progressief, Ika- 
tan  Demobilisan Mahasiswa, 
Perbepbsi, dan IPPI telah me- 
njampaikan surat pernjataan teri- 
ma kasih dan selamat datang atas 
kedatangan Presiden, dengan  di- 
sertai tandamata berupa buket, 
album jang berisi photo2 menge 
nai demonstrasi penurunan harga 
buku jang diadakan oleh para pe 
ladjar baru2 ini dll. Dalam su- 
ratnja itu IPPI menjatakan peng- 
hargaannja, bahwasanja Presiden 
telah mengabulkan 
para peladjar untuk mengubah ra 
pat jang bersifat chusus seperti 
rentjana semula untuk didjadikan 
rapat jang bersifat umum, se- 
dang PDP, IMP dan IDM da- 
lam suratnja itu menjatakan pula 
berdiri dibelakang Presiden dan 
akan mendjaga keselamatan Ke- 
pala Negara dengan kekuatan jg 
ada pada mereka. 

Presiden memulai wedjangannja 
dengan mengutjap sjukur kehadlirat 
Tuhan jang Maha Esa, bahwa kini 
djumlah para pemuda peladjar teluh 
bertambah dengan pesatnja. Ia mem 
bandingkan keadaan Kota Surakarta 
jang kini telah mempunjai pernuda- 
pemudi peladjar Sekolah Menengah 
lebih dari 20.000 orang, dengan 

waktu Bung Karno masih beladjar 
pada zaman. koloniaal dulu. Waktu 
itu djumlah pemuda-pemdi  peladjar 

diseluruh Surabaja ada Lk. 1.006 
orang, diantara mana hanja 11 orang 
sadja bangsa Indonesia. Kini diselu- 
ruh Indonesia - telah terdapat Lk. 
7.000.000 orang murid sekokah. Ke- 
madjuan jang pesat itu oleh Presi- 

den dikatakan sebagai salah satu ha- 
sil dari Kemerdekaan jang telah kita 
tjapai. Oleh karena itu diandjurkan, 
agar para pemuda mentjintai dan 
memelihara Kemerdekaan itu, dan 
berusaha dengan keras mengisi ke- 
merdekaan itu, agar ijita2 kita me- 
njusun masjarakat adil dan makmur 
lekas tertjapai. 

Dikatakan, bahwa dalam usaha 
mengisi kemerdekaan itu, Pemerintah 

jang banjak 

djalankan centralisme, — jalah hanja 
memikirkan  Djawa sadja sedang 
daerah2 “luar: Djawa seperti Kali- 
mantan, Sumatra, Sulawesi, Sunda 
Ketjil dsb. di-anak-tirikan. Hal itu 
bukanlah Pemerintah dengan senga- 

Idja mau meng-anak-tirikan, akan te- 
tapi soalnja jalah karena kita keku- 
rangan tenaga dan beaja. 

Berhubung dengan itu kini Peme- 
rintah mendjalankan suatu rentjana 
untuk mendidik tenaga kader seba- 
njak-banjaknja, untuk dalam wakiu 
jang sesingkat2nja dapat mengisi ke- 
kurangan tenaga2 kader disegala la- 
pangan. 

Setelah menguraikan sifat? jang 
harus dimiliki oleh kader2 itu, ja- 
lah harus mempunjai djiwa-menzab 
di kepada kepentingan umum, atau 
djiwa aku untuk umum” jang di- 
katakan sebagai »djiwa-pahlawan” 
pula, Presiden mengandjurkan Stipa- 
ja para pemuda - beladjar dengan 
giat, agar nantinja dapat mengabdi 
kepada Tuhan, Negara, dan Bangz- 
sa. 

Presiden katakan, bahwa sekali- 
pun Indonesia luas daerahnja dan 
kaja-raja buminja, tetapi dalam se- 
gala hal kita masih bergantung Jari 
luar negeri. Kepada para pemuda 
diandjurkan, agar bekerdja dengan 
keras dan berdjiwa pioneer. Sebab 
tanpa bekerdja, maka  “mustahillah 
Ijita2 kita menjusun masjarakat ig. 
adil dan makmur akan tertjapai. 

Diperingatkan djuga, bahwa  ti- 
daklah ada pekerdjaan jang hina, se- 
perti pepatah Belanda - mengatakan 
»Arbeid adelt”. Presiden mengan- 
diurkan supaja bekerdja dgn. surig- 
guh2 dan berprestasi” disegala " la- 
pangan. 

Selandjutnja Presiden djuga mem- 
peringatkan “kepada para pemuda, 
agar djangan dansah-dansah, karena 
revolusi kita masih belum tertiapai, 
dan clain nasional kita jalah Irian 
Barat belum masuk dalam wilajah 
R.I, Demikian a.l. wedjangan  Pre- 
siden. 

Presiden lepaskan badju- 
djasnja, 

Dalam pidatonja itu Presiden 
berulang-ulang menjiteer utjapan 
utjapan Dalang, jalah bagian2 jg 
menggambarkan kemakmuran dan 
keagungan sesuatu keradjaan, utk 
menjatakan bahwa staats-idee dan 
Sociaal-idee bagi bangsa Indonesia 
telah ada sedjak djaman dulu. 
Kedua idee itu harus dimiliki 
pula oleh para kider2 kita. 

Selama berpidato itu Presiden 

rapat jang sifatnja umum di 

permintaan ! 

Stadion Sriwedari, karena 
para peladjar jang ingin melihat wadjahnja kepala 

  

NAMA 42 PEMAIN TERBAIK 
JG AKAN MENGIKUTI PER- 
TANDINGAN2 SELEKSI PSSI. 
Sebagaimana pernah dikabarkan, 

berbarengan dengan kongres di Solo 
dalam minggu pertama bulan De- 
Isember jang akan datang, oleh PSSI 
lakan diadakan pula pertandingan? 
|-seleksi untuk memilih kesebelasan 
Inasional jang akan dikirim ke Asian 
Games di Manila tahun depan. 
Nama ke 42 pemain jang menda: 

pat kehormatan mengikuti pertandi- 
'ngan2 seleksi itu sebagai berikut: 
|. Medan: Bujung Bachrum, Rasjid, 
Ramlan, Idris, Cornel, Jusuf Sire- 
gar, Ramli, Sunarjo, Sjamsudin: Pa- 
dang: Nazar, Nono, Palembang: Su- 
iwandi, Tukiran Djakarta: Chaeru- 
din, Ong Liong Tik, Tan Liong 
.Houw, Sugiono, Djamiat, Herman 
'Pattipeilohy, F. Parengkuan: Ban- 
dung: Witarsa, Anas: Semarang: Djie 
Han Siong (keeper): Djokjakarta: 
Sardjiman: ' Surakarta:  Sudarmadi: 
Surabaja: Sidhi, Saderan, Tee San 
Lion,g Pwa Sian Liong, Tahitu, Kho 
Thiam Gwan, Liem Tiong Hoo, Liem 
Tjay Hie, Malang: Mursanjoto (kee- 
per): Makassar: Saelan, Ramang, N. 
Pattinassarany (half), Husein: Malu- 
ku: B. Pelupessy (keeper), M. Puti- 
ray (kiri luar), Menado: Th. Wulur 
(kanan luar/dalam), sedang jang 

lainnja akan ditetapkan oleh Wk. 
Kommisariat PSSI Sulawesi dan pe- 
ngurus ,,Gasram” Bond Menado. 

Mereka itu akan dibagi daiam 3 
kesebelasan jang akan memainkan 
pertandingan2 setengah kompetisi. 

ATLETIK: ZATOPEK PETJAH 
KAN DUA REKOR DUNIA. 
Sebagaimana pernah dikabar- 

san, maka Emil Zatopek pada 
achir musim atletik ini telah ber 
hasil memperbaiki dua rekor du- 
Dias 

Didalam  pertandingan2 di 
Houstka di Bohemia ja menem- 
puh,djarak 10.000 meter dalam 
waktu 29 menit 01,6 detik, djadi 
epat satu detik lebih baik dari 

rekor dunia jang berlaku seka- 
rang, jakni jang tertjatat djuga 
atas nama Zatopek sedjak 4 Agus 
tus 1950. Dengan sambil lalu pe- 
lari Tjekoslowakia tersebut djuga 
telah memperbaiki rekor dunia 6 
mil, jang telah dipegang oleh pe- 
cari Inggris Gordon Pirie pada 
anggal 10 Djuli tahun ini di Lon 
Jon dengan waktu 28 menit 19,4 
Jetik.. Pada djarak itu Zatopek 
mentjatat waktu 28 menit 8,4 de 
ik. Dengan demikian waktu Pi- 
rie telah diturunkan dengan 11 
detik. 

  

telah melepaskan  badju-d'asnja 
dan menjingsingkan lengan ba- 
dju kemedjanja untuk dapat ber- 
bitjara dengan bebas dan merde- 
ka kepada para pemuda. 

Pak  Bachrun  menjanji 
Gambang Semarang. 

...Waktu pidato Presiden telah 
selesai dan pemuda pemudi masih 
merasa kurang puas, maka kepa- 
da para pemuda diminta untuk 
bernjanji dimimbar. Seorang pe- 
muda menjanjikan lagu ,,Gam- 
bang Suling”, sedang seorang pe- 
mudi menjanjikan ,,Suwe - ora 
djamu, djamu pisan godong koro: 
suwe ora ketemu, ketemu pisan 
karo Bung Karno”, 

Waktu Presiden diminta untuk 
menjanji,- telah dinjanjikan ,,Di 
Timur Matahari”,, ,,Dari Barat 
sampai ke-Timur” dan ,,Sorak2 
bergembira” jang dinjanjikan ber- 
sama-sama oleh segenap hadlirin. 

Waktu oleh Presiden diminte un- 
tuk bernjanji pula, Pak Bachrun te- 
lah menjanjikan lagu ,,Gambang Se- 
marang” dengan suaranja jang z0 
vals als een kat”, sedang Pak Gu- 
bernur menjanjikan lagu »Bengawan 
Solo” jang tidak selesai, karena ha- 
nja hafal satu kalimat sadja. Djuga 
Bu Salamun telah terpaksa naik 
mimbar dan mengalami nasib seru- 
pa seperti Pak Budijono, karena dju- 
ga hanja hafal satu kalimat sadja 
dari lagu ,,Bengawan Solo”. Waktu 
Bu Salamun naik mimbar, Pak Sa- 
lamun nampaknja sangat gelisah. 

Waktu Presiden berganti2 menun- 
djuk untuk bernjanji itu, Pak Mul- 
jadi Djojomartono telah bersembu- 
nji dibelakang Pak Residen Salamun. 

Kemis siang itu Rombongan Pre- 
siden melandjutkan  perdjalanannja 
ke Tawangmangu untuk singgah satu 
malam disana. Hari ini Presiden   kembali ke Djakarta dengan naik 
pesawat terbang dari Panasan, 

“RKAP 

Ja Serete? Sadja!! 
BAJI DAN RAPAT, 

Orang tjinta pada anaknja itu sudah lumrah, sudah sewadjarnja. 
Tapi sering tjintanja kepada si anak itu tidak dengan perhitungan ,em- 
pan papan”. Misalnja sadja (ini sering terdjadi di Semarang, umpamanja 
waktu ada pi dato Ir. Roseno diresepsi Kongres S.B. Postel Rebo malam 
dan tjeramah utusan PP & K di Gris Selasa malam kl) orang jang 
membawa anaknja kedalam gedung rapat. Apalagi kalau anaknja itu 
masih baji, ini terang suatu ketjintaan pada anak jang keliru. 

Pertama: Anak itu terang tak mendapat manfaat apa2 dari rapat 
tadi. 

Kedua: Salah2 anak baji itu bisa masuk angin karena hawa orang 
banjak. 

Ketiga: Kalau menangis bisa mengganggu suasana rapat. 
Ini kelihatannja soal sepele, tetapi pantas diperhatikan. Demi ke- 

sehatan si baji itu sendiri dan ketenteraman rapat, sebaiknja kita segera 
membuang kebiasaan jang keliru ini. 

Ki Bloko Suto, 
PANGAN   
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Tahadjud | 
Untuk Buchari Dan 

Affandi Ridhwan 
SESUAI dengan rentjana se- | 

mula, Kemis tengah malam Djum 
'at tg. 12/13-11, oleh seluruh ' 
keluarga ,,Gerakan Pemuda Islam 
Indonesia” telah dilakukan sem- | $€' : bahjang Tahadjud dan do'a utk. ' Byrnes tidak menundjukkan terdata Achmad Buchari, Ke- | dikabarkan pada dewasa ini “tua II P.P. GPII, jg sebagaimana | terlibat dalam keadaan tidak 
diketahui dewasa ini sedang dipe 
riksa perkaranja oleh Penoadilan Negeri Djakarta karena @tuduh 
membantu gerombolan D.I. Pa 

. Sembahjang Tahadjud dan do'a! versif”. 
2 Beretikan djuga untuk ber. 
'asilnja perkara appel :yggota 
PP. GPII Aftandie Bacan jg 
oleh Pengadilan Negeri Bandun 

|. GUPERNUR JAMES 
Rabu menjatakan bahwa ia 
da ketua panitia kegiatan2 

  
Sebagaimana telah dikabarkan, (Wa pertanjaan2 kepada gubernu 

sembahjang Tahadjud dan do'a!» ra 
itu dilakukan oleh seluruh kelu-: 
arga GPII diseluruh Indonesia | 
berdasarkan instruksi jang dike | 
luarkan oleh Putjuk — Pimpinan | 
.Gerakan Pemuda Islam Indone | 
sia” belum lama berselang .(Ant) : 
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BEKAS ANGKATAN PERANG 
R.I. TAPANULI MERASA 

DIANAK TIRIKAN.. 1 
T.V. Siregar, ketua umum Ikatan - 

Bekas Angkatan Perang R.I. Ta- 
panuli telah mengirimkan seputjuk 
surat. kepada ketua Parlemen dan 
tembusannja kepada Perdana Men 
teri, Menteri Penerangan, Guber- 
nur Sumateja Utara d.LI. jang isi: 
nja menjatakan keluhan, bahwa be 
kas pedjuang Tapanuli merasa di- 
anak-tirikan .oleh pemerintah, bah- 
wa sampai sekarang belum ada usa 
ha2 jang njatauntuk menampung 
mereka, sekalipun mereka sudah tij 
2 an ini berusaha mendapatkan :, Ta FP. Truman stati 

Byrnes, menteri luar negeri dalam 
pemerintahan Truman, adalah ber 
Isangkutan dengan ini. 

Sementara itu didapat berita lain 
bahwa hari Kamis Panitia Ketjil Ke- 
amanan Dalam Negeri Senat, akan 
memeriksa djenderal Harry Vaughan 
bekas penasehat militer presiden Tru 
man, dan sekertarisnja, jaitu Miss 
Ruth Anderson. . 

Dalam pada itu hari Rabu, Djaksa 
Agung Herbert Brownell, telah me- 

INSIDEN TEMBAK-MENEM- 
BAK LAGI DI PALESTINA. 
Serdadu2 Syria diwartakan te- 

lah mengeluarkan tembakan2 kg- 
pada polisi Israel didekat danau 
Kinneret hari Rabu pagi. Bertali- 
an dengan ini maka Israel diwar- 
takan telah menjampaikan se- 

| buah surat protes kepada Komisi 
Gabungan urusan Gentjatan Sen- 
djata. 

EYA TURN & » 
3 - NDonesia “urat” Kepa 

si da Peminat 
SEKALI INI saja perlu men djawab lagi surat2 pembatja jang 

tertjinta. Artinja didahulukan dari hidangan tjatur seperti biasanja. 
Sebab hidangannja baru basah, terkena air hudjan ig ngan 
ini turun dengan lebatnja dikota Semarang, sampai2 alat tjatur 
redaksi terendam air, letterlijk dan figuurlijk. Maafkanlah. Kami 
mulai dengan: 

: Sdr.. Kasdiopranoto, Sukohar- 
Sdr. Tjhie Eng Siong, Blora: djo Solo: Djawaban probl. no. 27 

Verslag untuk kedjuaraan pertansudah betul. Pertanjaan Sdr. itu 
dingan kandidat melawan Botwin | kurang djelas, harap di-urut zet2- 
nik akan diusahakan. Soal hadiah, Inja seperti apa jang Sdr. kehen- 
kami sebutkan sebulan sekali de (daki, nanti kami periksanja lagi. 

     

ngan mengambil pedoman 'nilai| Sdr. Chisban Ismail,  Sema- 
jang tertinggi untuk bulan itu. | rang: Djawaban Sdr. no-.26: 1 
Berapa djumlah nilai itu dengan | Ph3—#3 salah, sebab hitam bu: 
sendirinja tidak tentu. |kan mendjawabnja dgn Ra7—a8 

Sdr2 Sartiman Semg., Wisnu (tapi Pb7X4d7 dan kalau demikian 
Barata Solo, Soewadji Solo: Per | hitam belum mat dalam tiga zet. 
tanjaan Sdr. mengenai nilai telah | 1 
kami tjatat. Ada kalanja tidak | 
kami umumkan daftar susulan 
itu, djika ruangan sudah tidak 
mengidzinkan. 

Sdr. R. Ristanto Purworedjo: 
Probleem sedang kami peladjari. 
Harap sabar. 

Sdr. Goenadhi, Magelang: Ki- 
Jyiman probl.. Sdr. tgl. 5-9-53 

Sdr2 Pembatja lainnja: Agar 
surat2 pembatja itu dapat Iekas 
diselesaikan, diminta dgn sangat 
agar pada surat? itu diberi tanda 
sTjatur”. Surat2 jg mengha- 
rap balasan tersendiri, supaja di | 
beri perangko setjukupnja untuk 
balasan. 

Untuk menghemat tempat, na- 

Tn Isi pertanjaan2 itu. Sebagai 
e 

| enak dimana 
Carthy, ketua panitia Kegiatan2 anti Amerika 
lu mengangkat Dexter White me adjadi 
internasional AS, sedangkan ja telah diperingatkan oleh  Djaksa Agung bahwa FBI menijurigai W hite : 

| Dalam pada itu James Byrnes 
pernah menjatakan bahwa ia tahu 
benar bahwa Truman waktu itu 

belum lama berselang telah didja '€lah menerima peringatan Djak tuhi hukuman pendjara 3 tahun. S2 Agung itu. Maka diduga bah 

“thower: hari Rbo menerangkan,. bah- 

Idulu bahwa White 

tidak sempurna, tidak dapat mat 
dalam tiga zet. .Kuntji-zet Sdr. 
1. Pf1—f5? lalu Re5Xf5 - dan 
2. d3—d4? hitam lalu mendja 
wabnja dengan Kb?2—dl-- bu- 
kan seperti Sdr. andjurkan d6— 
d5? Harap di-ingat dalam tiap2 
probleem masing2 benda itu ada 
guna dan artinja. Djika tidak ada 
artinja, lebih baik dihilangkan 
sadja. Harap jang sabar. 

   

h 
| ma-nama pengirim jg sudah 5 a 
6 kali berturut-turut tidak mengi 
rim djawaban dsb. sementara 
tidak kami umumkan lagi. Tapi 
nilai jang sudah ditjapainja tetap 
kami tjatat dan suatu waktu bila 
mereka mengirimkan djawaban 
lagi, sudah “tentu akan kami 
umumkan seperti biasanja. Harap   
mendjadikan maklum dan terima 
kasih. 

PROBLEEM No. 31 
Pengarang: 

Tjoa Ging Hwie 

(Dikirim oleh R. Soerase- 

woko Magelang) 

Putih: Re7, Kh6 
(3 buah). 

Mal, 

Hitam: Rh8, bidak 87, h7 

(3 buah). 

Putih djalan dua dan mat 

tiga zet. Djawaban ditung- 

gu selambat2nja tgl. 23 

Nop. 1955. 

  

Bhl — h5 (Kuntjizetnja, mitsal 1... 
€7 — €5 2. Rc7 — b6 Ra8 — b 
3. Bh5 — h8 mat. ' 

Djawaban jang betul dengan diser 
tai djumlah nilai diterima dari : 

SEMARANG: R. Suparman (9), 
Soedejo (3), N. Tutuk (9), R.M. Soe- 
karno Soeriokoesoemo (25), B.R. Soe 
joko (30), A. Njaman (24), R. Soe- 
njoto (6), Liem Boen Kwan (S1), Djo 
josoewignjo (45), R. Soebardjo (30), 
Oen Khik Kiong (6), Mashoeri (49), 
Sartiman (26), Soetandar (59), Nur 
Hidajat (13), R.M. Santosa Roeswi-| 

nardi (33), Soenardi (33), Salim Soe- 
bradi (23), Sulantoro (15), Tjahjono 
(21), R. Soeprapto (7), R.S. Padmodi 
poero (31), Sadjeri (10), Chisban Is- 
mail (15), Fr. N. Baroes (20), TJIRE 
BON: Masduki (32), Moch O. Wige- 
napradja (47), Machfud (15), SOLO: 
Wisnu Barata (33), Usman Maasum | 

(50), Soewadji (24), M. Sentot (39), 
Abdullah Sani (24), M. Amin Maa- 
sum (49), Halim Husin (61), Poespo 
atmodjo (33), Sri Cayatri Marlim (65) 
Sardjimin (57), Fachrijah (45), Srioso 

(49), F. Suprijono (54), Nj. Darjono 

(49), Purwanta (13), - Bintardi( (6), 

Madjarno Boediwirjo (3), Djoko S. 

Wasito (3), JOGJA: Mardjono (20), 

Sri Soedarjatmi (44), Fat Huddin (5), 

Djokowadono (25), PEKALONGAN: 

iThio Oei Siang (14), HA, Djaelanie 

Djawaban Probleem No. 29: 1. (33), M.A.Ghoni (41), A., Soewondo 
(6), Achmad Jatin (3), Moch. Oen- 
toeng (6), MAGELANG: Goenadh 
(46), R. Soerosewoko (18). S.B. Ra- 

hardjo (49), R. Soemewo (50). S. Wah 

jana (28), Sarno (25), J. Wirokisworc 
(9), BATANG: Lim Pitt Giam (23) 

REMBANG: Pamoedji  Rahardje 

(35),, SUKOHARDJO: Kasdiopranc 
to (34), KENDAL: A.K. Nfam (61) 
Sunardi Tjarjohartono (26), Kasijc 

(45), PURWODADI: R. Moh. Herar 
(33), Utojo (35), WONOSOBO (Ga- 
rung): Prawirohardjo (27), GUBUG: 
|Soenarto (22), PATI:  Soemartono 

Adi (29), Ambar Adiati (29), Moek- 
san (54), WIROSARI: S. Adisabro- 
to (35), PURWOREDJO: R. Ristan 
to (21), R. Soebagijo (35), Sri Haria 
dini (47), KUTOARDJO: R. Poerwo 

'to (28), Notopawiro (31), SRAGEN: 
R. Sarwono (37), R. Soetadi (44), DE 
MAK: Djamingoen (13), DJEPARA: 
Soetojo  Mardjono (66),  PURBO- 
LINGGO: S. Karjohusodo (10), BLO 

RA: Tjhie Eng Liang (6). 
Untuk bulan ini hadiah kami sam- 
paikan kepada: 
1. Sdr. Sutojo Mardjono, Djl. Satu- 
san Djepara dengan nilai 66. 
2. Sdr. Sri Gayatri. Marlim, Lor 
Langgar Nirbitan Solo dengan nilai 
65.   3. Sdr. A.K. Ni'am, Djl. Raya 120 
Kendal dengan nilai 64. 

Ta” lain kami utjapkan selamat. 

| 

| ,Sandiwara Je Bodoh”) 
Komentar Moskow Atas Niat: 

seh eriksanja Truman Na 
| Eisenhower Tidak Setudju Pemeriksaan Tadi : 

F. Byrnes dari Carolin Selat hari 
telah mengirimkan surat kawat kepa- 

va anti Anrerika Madjelis Rendah, jaitu sebagai djawaban atas 2 pertanjaan dari maag “itu. Akan TN 

  

“eta 
as presiden 'H, Truman ' sedang 

ia ditjela “oleh Mc 

Rendah. 

:8 

“dan bekas menteri luar negeri Byrnes 
itu, AS sedang memainkan sebuah 
|sandiwara jang bodoh”. . : 

AS: selamanja terkenal sbg. nega- 
ra jang ,,memegang r@kord dalam his 
teria” kata siaran tadi. Tapi segala 
tindakan2 tidak ada jang mengalah- 
kan keputusan dari panitia kegiatan2 
anti Amerika kepunjaan Mc Carthy 
itu. 3 
Mengapa orang2 Amerika melaku- 

kan sandiwara jang bodoh itu?” tanja 
Siaran itu. ,,Ini ialah disebabkan ka- 
jrena kalangan? jg. berkuasa disana 
makin lama makin tidak enak terha 
dap rasa tidak puas didalam negeri 

terhadap politik mereka. Maka mere 
ka bermaksud utk. meletakkan per- 
tanggungan djawab dari segala. wari- 
san2 jang djahat kepada pemimpin2 
Partai Demokrat”. : 
»Untuk melaksanakan ini,” demiki 

an siaran radio itu lebih djauh,. mere 
ka meminta bantuan Me Carthy. Dan 
Mc Carthy tidak dapat menemukan 
lain jang lebih baik dari pada menu 
duh Truman dan Byrnes melakukan 
kegiatan? anti Amerika, dan dengan 
demikian membuat demokrasi dollar 
mendjadi buah ketawaan bagi setiap 
orang”. . 2 

| »Adalah sangat menarik perha 
tian, siapa jang akan mendapat 
giliran lagi. Saja,” demikian ko- 
mentator radio Moskow itu, 
»Sama sekali tidak akan heran 
djika jang akan dimadjukan da- 
lam Panitia Penjelidikan itu be- 
sok ialah MeCarthy sendiri.” 

Lebih djauh dikatakan: ,,Sama 
sekali bukan barang jang mus- 

  
tahil dalam halini djika kita 
lihat bahwa orang2 jang dipang 
gil kemuka panitia penjelidikan 
ini adalah orang2 jang sama jg 
kegiatan2-nja jang lampau djuga 
bertudjuan untuk  mentjiptakan 
suatu suasana ketakutan dan his- 
teria umum jg mendapat asuhan 
dari MacCarthy dan rekan2-nja. 

Maka Harry Truman dan Ja- 
mes Byrnes dengan demikian dja 

Senat, karena ia du :| 
direktur dana keuangan . 

melakukan kegiatan2 ,,sub- 

i manggil 2 orang anggauta Partai De 
“mokrat, James B. Frazer dari Tenne 

see dan Morgan Moulder dari Mis- 
souri untuk datang menghadap Pani 
tia Kegiatan2 anti Amerika Madjelis 

Dalam pada itu siaran radio Mos 

kow jang ditangkap oleh Reuter di 
London mengatakan bahwa dengan! 
memeriksa bekas presiden Truman 

  

IK -yipat Madi 
bah V 

      

Pada tanggal 5 Nopember, djam 4 sore, tele 
Bandung, satu Vauxhall-Velox kepada Nionja Oei Thiam Am. Ia adalah f 
pemenang hoofdprijis Sweepstake 

AM PARA MA APN PT 

Banteng Pahlawan Wani 

di, Presiden. kita sibuk menjusun 

hari sebelum berangkat ke Solo, 

Akan saja bongkar 

Maksud -saja memberitahukan 
kepada umum, penganut2nja dan 
orang2 jang agak bersynpati, su- 
paja sadar dan insjaf. Kalau toh 
sudah saja peringatkan, saja tje- 
ploskan apa jg sebenar2-nja, toh 
masih ada orang jg pertjaja dan 
menganut, nah, saja tidak me- 
ngerti lagi mau kemana ' orang2 
itu.” 

Begitulah kata Bung Karno ke 
pada saja. Dan sekarang amanat 
sudah diutjapkan, disiarkan oleh 
21 setasiun RRI keseluruh dunia, 
apalagi plosok2 Indonesia. Pen- 
dek semua sudah tahu. 

Rupanja Bung Karno sendiri 
agak berat akan membukanja itu, 
tetapi sudah terlalu terpaksa oleh 
keadaan. Ba 
SESUDAH DIUTJAPKAN, saja te 

mui banjak pemimpin di Djakarta. |   tuh. kedalam liang jang digalinja 
sendiri.” Demikian siaran radio 
Moskow menurut Reuter. - : 
Dalam pada itu Presiden Eisen- 

wa 'ia sendiri tidak setudju dilakukan 
nja pemerksaan atas diri bekas presi 
den Amerika, Harry Truman untuk 
mendjawab pertanjaan bertalian de- 
jngan soal Harry Dexter White. 

Dalam konferensi pers mingguan- 
nja kepada presiden Eisenhower di- 

adjukan pertanjaan2 mengenai tuduh 
an2 terhadap bekas presiden Truman, 

bahwa dia telah diberitahukan lebih 
adalah seorang 

mata2 komunis tetapi meskipun demi 
kian White tetap diberikan pangkat 
tinggi oleh Truman. 

Harry Dexter meninggal dunia aki 
bat sakit. : 

Eisenhower mendjawab, bahwa ti 
dak masuk diakal apabila seorang jg 
penting seperti Truman ketika itu 
mau merugikan negara. Bertalian dgn 
tantangan kepada Truman Eisenho- 
wer berkata, bahwa ia sesungguhnja 
bukan ingin mengetjam kongres, te- 
tapi ia sendiri tidak menjetudjui tan 
tangan seperti itu. (Reuter). 

Demonstrasi 

Kentang 
Djerman Timur Kekura- 
ngan Lagi Bahan Makanan 

tinggi, sampai ulama2 terkemuka di 

kota jang saja kenal. Inti pendapat- 
nja demikian, “gs gi 
Pedatonja Bung Ksrno tutidak 
isinja : 5 
1. Menjajang pada Agama Islam dan 

ingin mendjaganja supaja Islam de 
ngan adjaran2nja djangan dinoda- 
kan. 

2. Ingin mempersatukan kembali se- 

  

luruh rakjat Indonesia dari agama: 

apa sadja, sebab semuanja oran 
Indonesia mempunjai satu tudjuan: | 

Indonesia Merdeka Berdaulat untuk 
anak tjutju kita kelak. 

3. Menjajang orang? jang sedang ,.ter 
- Iupa” tergoda" sjaitan, iblis-Ianat 

djediegalan. 
Baiklah pedato itu kita renungkan 

dalam2. Semoga jang lalai insjaf dan 
kembali sadar. Dudu sanak dudu ka 
dang, nek mati melu kelangan, inilah 
mottonja Bung Karno jang tersimpul 
dalam pedatonja itu. 

Begitulah inti-sari pembitjaraan2 
kita dengan orang2 terkemuka di Ibu 
kota. 
GELOMBANG DEMI GELOM- 

BANG pengikut2 grombolan sama 
menjerah kepada Pemerintah. Pasrah 
bongkokan. Ini memang begitu. Ti- 
#'dak hanja di Djawa Barat, Atjeh, Ka 
limantan gerombolan2 sama menjerah 
kan diri dengan sendjata-sendjatanja. 
Bahkan dari Sulawesi Selatan tertiup 
berita jang menjatakan bhw beribu2 
anggauta grombolan hendak menje-   HARIAN ,,Neue Zeitung” jg. 

diterbitkan oleh komisariat tinggi 
A.S. di Berlin hari Rebo menga 
barkan bahwa di zone Rusia dari '! 
Berlin telah terdjadi jagi demon- 
strasi kekurangan kentang jang di 
ikuti oleh beberapa ratus orang. | 
Dikatakan bahwa  kebanjakan : 
kota2 besar Djerman Timur sela ! 
ma beberapa pekan tidak meneri 
ma kiriman2 kenting, terutama di 
wilajah zone Rusia. 5 i 

Kaum ibu rumah tangga di 
Oranienburg, dekat, Berlin hari ' 
Rebo telah berbaris memasuki ' 
Balai Kota untuk memprotes ke | 
kurangan jg mereka derita pada 
pekan jang lalu dan telah berhasil 
'memperoleh djandji dari pada 
para pembesar dan mendapat ki- ' 
riman istimewa. 

Pembesar2 Djerman Timur sen 
diri hari Rebo mengakui bahwa 
lewasa ini terasa kekurangan ken 
ang, jang djuga telah memukul | 
Berlin Timur, jang biasanja me 
yerima kiriman bahan makanan 
ebih banjak dari pada kota2 di 
zone Rusia. | : | 

Kantor berita Djerman Timur 
ADN mengatakan bahwa Berlin | 
Timur hanja menerima kiriman ' 
kentang 1000 ton setiap harinja ' 
dari daerah2 pertanian “ sekitar | 
Frankfurt dari djumlah jg diren 

i   | sajah” harus dapat memberi 

rah lengkap dengan sendjatanja. Teta 
'pi. Ja, ada tetapinja. Tetapi. minta | M , | : 
'djaminan ini dan itu. Saja tanjakan Kian kemari. Entah apa jang di 
kepada Bung Karno sendiri. 

Mengenai tuntutan2 itu, kalau me 
mang tuntutannja masih didalam ba 
tas kemungkinan Pemerintah, segala 
nja akan dituruti. Sebab memang 
pendirian Pemerintah: Bagaimanapun 
djuga mereka anak2 kita sendiri, rak 
jat Indonesia. Lagi pula, seorang 

»am- 

pun”, meskipun ampun itu mesti ada 
batas2nja. 

Kalau permintaannja itu DILUAR 
BATAS KEMUNGKINAN, 
tentu tidak dapat Pemerintah menga- 
bulkannja. Dan diantara banjak tun. 
tutan itu, rupanja ada' satu jg. sukar 
diterima oleh Pemerintah. Sebaiknja 
grombolan insjaf dan pertjaja akan 
kebidjaksaan Pemerintah sebab Peme 
rintah ini adalah Pemerintah kita sen 
diri jang bersifat: djudjur, adil sabar, 
tetapi keras terhadap jang perlu dike 
rasi. 

DIWAKTU 10 NOPEMBER 
ibl. ini Angkatan Perang mulai 
membagi-bagikan tanda. terima- 
kasih kepada rakjat jg membantu 
sedjak gerilja dulu. Diantaranja 
kita saksikan di Pandeglang, dae 
rah Banten. Disitu Major Sastro, 
itu Pak Sastro Lawu, membagi- 
bagikan bingkisan kepada 3741 
orang bekas kesatuan Brigade 
Tirtajasa sektor 15, jg kini sudah 

tjanakan 2400 ton sehari. (UP) | mendjadi Brigade pembangunan ' 

Gambar: Wali-kota Bandung R.- Enoeh memberi 
la : — Oei.Fhiam An, 

Dari orang2 partai sampai pegawai? 

sudah | 
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sore, telah “diserahkan oleh Wali-kota 

Tridharma jang” djatuh di Bandung. 
selamat kepada njonja 

  

Pidato 10 Nopember Presiden— Dudu Sanak Dudu 
Kadang Jen Mati Melu Kelangan—Grombolan Ba- 
njak Menjerah— Bingkisan 10 Nopember — Gerilja“ 

ta“ — Luwak Dan Katak 

Krasan pi Istana —Bung Karno Marah2....... 
DALAM BEBERAPA HARI sebelum 10 Nopember terdja- 

amanatnja jang diutjapkan sela- 
ma satu djam tiga prapat itu. Ditulis dikala sunji malam hari. Di- 
waktu Djakarta sudah tidur, Bung Karno masih menulis sendiri. 
Ditjanja berulang-ulang. Ditimbang-timbang, sampai matang. Se- 

saja menghadap. Dinjatakan de 
mikian: ,,Saudara, besok akan saja utjapkan pedato amat penting. 

sedikit (belum L 
otentik mengenai kedjahatan2 KArtosuwirjo. 

semua rupanja) dokumen2 

didaerah Banten djuga. Bingkisan 
berupa uang, badju, tjelana atau 

“kain, sabun, dil. Pendek. lumajan. 
Upatjara di alun2 Pandeglang ini 
berdjalan. lantjar, megah . dan 
gembira. 

Buat kita jang menjolok dari jang 
menjolok ialah bahwa diantaranja jg 
.mendapat hadiah2 itu banjak djuga 

WANITANJA. Kita tanja-tanja. Ka- 
tanja: Itulah bekas puteri gerilja jang 
tergabung dalam ,,BANTENG BA- 
JANGAN WANITA”. Inilah nama 
kesatuannja. Banteng Bajangan Wa- 
nita. Dulu bersendjata, ikut perang 
melawan Belanda. Persis seperti Las 
kar Wanita di Djawa Tengah dulu 
(Laswi). Tetapi itu nama Banteng Ba 
jangan. Wanita baru sekali ini saja 
dengar. Hebat betul. 

Kalau biasanja BAJANGAN WA 
NITA ini bisa membikin merem-me- 

karena rindu, maka... BAJANGAN 
(WANITA didarah Banten itu kalau 
sudah ngamuk tidak ada serdadu Be 
landa berani mendekat. Ini. terbukti, 
“dahuhi “didaerahnja- tidak dimasuki 
Belanda: P3 : | 

Kini Bajangan Wanita, jang sudah 
kelihatan. djelita2 itu mendjadi BA- | 
JANGAN PEMBANGUNAN INDO , 
NESIA. Mereka radjin bersawah, ber j 
' ladang dan' menolong lelaki2nja da 
  
'lam pembangunan. Kalau betul se- 
| genap penduduk seperti ini, tentu In 
'donesia tidak perlu utang-utang ke- 
mana sadjas 

| DIWAKTU PRESIDEN menu | 
'lis pedatonja jang bagus untuk 
|10 Nopember itu, ditengah ma- 
'lam saja menjelundup ke Istana. ' 
| Melihat-lihat suasana dimalam 
'hari didalam Istana. Mendadak 
| saja terkedjut dan takut, sebab 
menjangka tahu gendruwo alias 
bajangan hitam (bukan Bajangan 
Wanita seperti Banten) melontjat 
lontjat diatas Istana. Merangkak. 
Menuruti tali kawat. Seperti che- 
wan besar. Pakai ekor pandjang. 
Hati senot-senit mau lari malu, 
Segera saja pergi kependjagaan 
Pulisi. Saja tjeritakan ,,bajangan 
adjaib” itu. Saja malah diketawai. 
Apa latjur? Katanja adinda Pu- 
si Pengawal Pribadi. 
Memang diatap istana ada kira 

kira dua ekor LUWAK. Besar, 
gemuk, ekornja pandjang. Kalau 

i malam sering kelajaban, ngalojor 

  
makan, sebab di Istana tidak ada 
ajam atau chewan lain. Paling2 
burung2 beterbangan lepas bebas 
merdeka tidak diganggu-gugat. 
Dan para Pulisi dilarang meng 

ganggunja. Bung Karno sama se 
kali tidak membolehkan pega- 
wai2-nja, putera2-nja menggang- 
gu chewan jg ada di Istana. 
luwak itu krasan sekali. Apalagi 
luwak, katak2 besar jang ada di 
halaman dan sering  melantjong 
didalam Istana, oleh Bung Karno 

amat 'tepat kalau : Bung Karno 
mendjadi pelindung dari Perkum 
pulan Penjajang Chewan2. Bagai 
manapun djuga sifatnja  menja- 

Ijang titahing Ngabatara” ini 
(pantas kita tiru. KET 

BUNG KARNO AMAT/MARAH, 
pasti' membentak-bentak, apabila Ia 
gu Indonesia" Raja dimainkan keliru 
vais, ontstemd, dan aransem€nnja ti 
dak beres. Bung Saiful Bahri dari Or 
kes Studio Djakarta pernah seketika 
dibentak2 sebab kurang baik main- 
nja. Aransemen jg. boleh dipakai ia- 
lah hanja dari R.R.I. Djakarta (aran 
semen Jos Cleber). Ini jang dipakai 
di Djakarta oleh musik mana sadja. 
Djuga musik Pulisi dan Tentara. 

Maka saja sudah ,,deg-degan” ketika 
mendengar ,.Indonesia Raja” diwak 
tu dibunjikan di Hotel. Dana Solo, tg 

    

leknja djedjaka jang tidak bisa tidur 

aka | 

Laporan Dari Hongaria TI : 
  

garia ini telah memaklumkan 

ditimbulkan oleh pertempuran 

Menurut tjeritera orang Hon- 
garia, memang pertempuran jang 
terdjadi antara pihak Nazi dgn 
pihak Sekutu (tentera Russia) pa 
da waktu itu sangat dahsjat dan 
|oleh karenanja tidak sedikit kor- 
Iban djatuh dari kedua belah 
pihak. Djuga korban dari kalang- 
an rakjat Hongaria sendiri sangat 
besar, jaitu tidak sadja korban 
berupa djiwa  putera2 Hongaria 
tetapipun korban harta-benda. 

Sebenarnja sebagian besar dari 
rakjat Hongaria sendiri tidak 
menghendaki permakluman pe- 
rang dari pemerintah Hongaria 

| terhadap Sekutu. Tetapi kehen- 
|dak itu hanja merupakan kehen- 
dak dari beberapa gelintir orang 
sadja jg pada waktu itu sangat di 
pengaruhi oleh propaganda Nazi 
Djerman. Orang2 tersebut adalah 
orang2 jang semata-mata menge- 
djar kepentingannja diri sendiri 
belaka, dengan tidak menghirau- 
kan kehendak dari rakjat terba- 
njak. : 

Ketika pihak tentera Russia da 
pat menguasai Budapest dan Hon 
garia seluruhnja, maka dengan 
sendirinja' orang-orang jang diang 
gap berchianat terhadap rakjat 
itu tidak diberi ampun lagi. Dan 
mulailah seketika itu pula pero- 
bahan bentuk pemerintahan jang 
sudah barang tentu bentuk peme- 
rintahan jang lazim dipakai oleh 
Sovjet Russia. Dan sedjak itu pu- 
lalah rakjat Hongaria dapat terle- 
pas dari belenggu Naziisme Djer- 
.man dan memasuki pintu gerbang 
jalam baru dengan pimpinan dan 
| bimbingan pihak Russia. Nampak 
sekali pada saja bahwa seolah2 
(Hongaria sekarang ingin sekali 
membersihkan diri dari noda fa- 
sisme. 

| Barang lux tidak kurang 
| di Budapest. 
| Berbeda dengan di. Rumania, di 
Hongaria ini tentang barang-barang 
lux sudah lebih madju dan sangat ba 
njak terdapat ditoko-toko. Memang 
pada umumnja kaum wanita di Ho- 
ngaria sudah banjak mendekati kaum 
wanita Eropa Barat dalam hal meng 
hias diri, lain dengan wanita di Ru- 
mania atau di Russia jang tidak be 

gitu menghiraukan tentang mengena 
kan pakaian atau menghias dirinja. 
mungkin sekali wanita2 di Honga- 
ria telah banjak kemasukan penga- 
ruh dari wanita2 Eropa Barat atau 
Amerika, sebab memang di Hongaria 

  
  

10 Nopember, sebelum Bung Karno 
berpedato. Terlalu. Apa ini jang di 
kata: ,,Indonesia Raja” patet sanga, 
.minggah ,,Bambu Runtjing” diterus 
kan ,,Hallo Bandung”? Pantes, ketika 

pedatonja selesai lalu segera dibunji 
kan KEBOGIRO. Protokolnja ialah 
begini: sebelum dan sesudah Presiden 

berpedato, mesti dibunjikan lagu Ke 
bangsaan ,,Indonesia Raja”. Saja bi 
sa mengira bagaimana ,.kringetnja” 

para Panitia plus Pak Hardjo dan 
Major Gandinja. 

Ja betul-betul itu memang ,.Indone 
sia Raja”, tetapi kalau matjam begi 
tuan, lebih baik putarkan plaatnja 
sadja. Toh distudio RRI Solo ada itu 
plaat? Besoklagi djangan gitu, ah. 
Masak Solo sampai mlejot organisasi 
nja? 

Djadi kalau mau bikin marahnja 
Bung Karno gampang sadja. Bunji- 
kan ,,Indonesia Raja” jg. pating pe- 
leot. Djadi kalau mau bikin senang, 
djuga gampang sadja. 

Asal setia ,,Indonesia Raja”, setia 
»Proklamasi”, setia ,,Nus. dan Bang- 
sa”, pendeknja ditanggung termasuk 
anak-masnja Bung Karno. Jang di- 
maksudkan setia itu: sepi ing pamrih 
|rame ing gawe. Ini jang memang su 
.kar. Kebanjakan sepi ing gawe, rame 
ing pamrih. Terbalik. Oleh ejang2 ki 
ta memang sudah diramalkan dalam 
satu lakon wajang, jaitu: PETRUK 
DADI RATU. 

Tepatnja kalau sekarang: Petruk 
Petruk djadi ratu, sebab tidak hanja 
ada satu Petruk kini. 

'BOM2 WAKTU DIDALAM KE Wat tilpun disitu. Sesudah itu me- | lagi 
dilarang mengganggunja. Kiranja | RETA API TJEPAT CASSA 

BLANCA-ALGERIA. 
Ketika kereta api tjepat Algeria 

'Cassablanca berdjalan diatas djem 
:batan dekat Rabat, dua bom wak 
tu telah meledak jang telah ditem 
'patkan didua kamar ketjil (tem- 
pat buang air) dan sekurang2nja- 

“1 orang telah tewas karenanja. 
Meskipun karena ledakan itu 

kereta api mendjadi gontjang dja- 
lannja, ia tidak meninggalkan rel 
nja. dan dengan tidak mendapat 
kan ketjelakaan selandjutnja, tiba 
'disetasiun Sala, dimana jang lu- 
ka2 mendapat pertolongan perta 
ma dan kereta2 jang rusak dile- 
paskan. Dari orang2 jang tewas 
tu 4 orang bangsa Eropa, dan 
orang jang mendapat luka2 kemu 

    

PEMBESAR2 Amerika di Was- 
hington pada hari Kemis mem- 
bantah bahwa mereka kini se- 
dang mengadakan pembitjaraan2 
dengan Pakistan mengenai ke- 
mungkinan mendirikan pangka- 
lan2 angkatan udara Amerika 
dinegeri tersebut. Akan tetapi 
pembesar2 tadi tidak melepas- 
kan kemungkinan bahwa Ame- 
rika dan Pakistan mungkin 

  
achirnja dapat mentjapai suatu 

persetudjuan - pertahanan bersa- 
ma, apabila persetudjuan demi- 

kian itu ternjata tidak mungkin 

ditjapai dalam suatu perseku- 
tuan jang lebih luas di Timur 
Tengah. 

Gubernur djenderal Pakistan 
Ghulam Mohammad jang pada 
waktu ini sedang mengundjungi 
Amerika Serikat, pada hari Ke- 

mis telah diterima oleh presi- 
den Eisenhower, Pembesar? di 
Washington mengatakan bahwa 
pertemuan 'itu bersifat sosial 
semata2.  Pembesar2 kemente- 
rian luar negeri Amerika dalam 
pada itu menjatakan bahwa ka- 
bar2 angin tentang akan adanja 
persekutuan antara Pakistan 
dan Amerika Serikat rupanja 
disebabkan oleh kedatangan gu- 

Persekutuan Pakistan Dengan Amerika ? 

dian mendapat perawatan  diru- 
mah. sakit Rabat.- 

bernur ' djenderal Ghulam Mo- 
hammad di Amerika. Serikat se- 
karang ini, tidak lama setelah 

panglima tertinggi tentara Pa- 
kistan “djenderal Ayub Khan 
mengundjungi Amerika sebagai 
tamu kementerian pertahanan 

aria Bersihkan Diri 
Noda Fasisme Djerman 

Barang2 Lux Boleh Diimport Dari Barat— Wanita2nja 
Gemar Berhias 

(Oleh Sugiono) 
BUDAPEST IBU KOTA HONGARIA nampak sekali bekas 

oleh pengeboman2 pihak Amerika pada permulaan perang dunia kedua. Hongaria pada waktu itu 
berada dibawah pengaruh kekuasaan Djerman (Hitler) dan ketika petjah perang dunia kedua Hon 

4 
. 

Dari 

s 

"bekas kerusakan jg ditimbulkan 

perang terhadap Sekutu. Oleh sebab itu pula maka pengeboman dari 

ig terdjadi antara pihak tentara 
dan tentara Russia dilain pihak jang berachir dengan berhasilnj 
seluruh Budapest dan terusirnja tentara 
ngan jang saja peroleh dari orang Hongaria sendiri nampak teran 
Hongaria lima tahun jang lalu. 
dapat dibangunkan kembali dan djembatan2 jang 
tentara Russia pada waktu itu, 

Djerman dari Hongaria. 

Kini kerusakan2 itu jalah terut 

banjak pula terdapat wanita2 Ero- 
pa Barat atau Amerika jaitu wanitaZ 
isteri anggota2 kedutaan ig. ada di 
sana. Ditambah pula memang wani- 
ta Hongaria gemar sekali. memakai 
pakaian jang baik-baik dan selalu ne 
tjes. Didjalan-djalan saja lihat wani 
ta2 berdjalan-djalan dengan pakaian 
jang sangat menarik kepada siapapun 
jang melihatnja, meskipun pakaian 
demikian oleh para wanita Hongaria 
itu tidak dimaksudkan untuk mena- 
rik perhatian kaum laki-laki. 

Rupa-rupanja barang2 Jux je 
ada ditoko-toko disana tidak ha- 
nja berasal dari Hongaria sendiri, 
tetapi banjak pula jang berasal 
dari negara2 Barat. Dan menurut 
keterangan jang saja peroleh me- 
mang Hongaria tidak menolak 
masuknja barang-barang lux jang 
berasal dari negara2 Barat. Rupa- 
rupanja Hongaria ini mempunjai 
politik lain mengenai pemasukan 
barang2 bikinan negara? musuh- 
nja, meskipun Hongaria sebagai 
negara jang berpihak kepada Sov 
jet Russia tetap menaati dasar- 
dasar politik ,,persahabatan” jang 
telah digoreskan oleh kedua be- 
lah pihak. Dan pemasukan ba- 
rang2 dari negara2 ,,musuh” itu 
menurut Hongaria tidak merugi- 
kan dasar2 persahabatan dengan 
pihak Russia tersebut. 

Dasar-dasar politik persahaba- 
tan itu sudah barang tentu tidak 
akan mungkin dikurangi artinja 
oleh pihak Hongaria, mengingat 
bahwa "selain Russia dianggapnja 
sebagai ,,pahlawan kemerdekaan”, 

lu berusaha membersihkan diri 
dari bekas2 noda fasisme jg ada 
selama. petjah perang dunia ke- 
dua dimana Hongaria pada waktu 
itu memihak dan berada dibela- 
kang nazi Djerman. Sikap Hon- 
garia demikian itu jalah sedjak 
iahun 1938 jaitu pada waktu Hit- 
ler mulai berkuasa dan meluas 
kan pengaruhnja dinegara2  te- 
tangganja. 

Harga barang2 lux itu sangat 
tinggi djika saja bandingkan dgn 
harga2 di Indonesia sendiri. Dju 
ga harga: barang keperluan hidup 
sehari-hari masih sangat tinggi di 
sana. Memang stabilisasi keuangan 
di Hongaria ini belum nampak 
adanja, sehingga sama keadaannja 
dengan Rumania, -tetapi lebih 
baik dari pada keuangan di RRT. 

Langkah kearah perbai- 
kan penghidupan. 

Nampak sekali usaha pemerin 
tah Hongaria kearah memperbai 
ki keadaan perekonomian rakjat 
nja. Sedjak tahun. 1947 pemerin 
tah telah mengadakan wusaha2 ! 
kearah itu dengan rentjana tiga 
tahun dengan maksud agar supaja 

Seperti F 

  

Rebo petang dan Kemis pagi me 

peladjar, jang pada Rebo pagi kir 

nja serta uang kontan Ik. Rp. 200 
kantor pos pembantu hari Rebo. 

Tentang peristiwa itu, lebih djauh 
dalam kterangannja kepada pers, 
Kepala Reserse Kriminil Kepolisian 

Djakarta Raya, Komisaris Sa'ud me-   njatakan, bahwa perampokan dikan-, 
tor pos pembantu Petodjo, terdjadi 
pada hari Rebo kira2 diam 10.00 

pagi, pada waktu dikantor pos itu 
hanja terdapat seorang pegawai. 

Satu dari tiga pendjahat tersebut, 
sesudah berada glalam kantor pos 
mengantjam pegawai disitu dengan | 
todongan sendjata pistol, sedangkan ! 

|2 pendjahat lainnja memutuskan ka- ! 

lreka menggondol uang kontan jang ' 
terdapat didalam kantor tersebut 2 
Idjumlah I.k. Rp. 600—, sesudah 
mana ketiganja melarikan diri  de-' 
ngan menggunakan sebuah mobil 
sedan milik ,,Oteva”, 

Polisi “jang segera diberitahukan, 
tidak lama kemudian telah menang- 
kap supir ,,Oteva” jang mobilnja di| 
pakai kawanan pendjahat. Atas pe-' 
tundjuk supir itu, kira2 4 djam ke- 
mudian, polisi telah menangkap 2, 
dari tiga komplotan perampok itu | 
didekat rumah mereka - dibilangan 

Kramat. : 

Dari 2 pendjahat itu, polisi men- 
dapat keterangan, bahwa pada hari 
Rebo kira2 djam 6 itu, ketiganya 
berdjandji akan berkumpul lagi di- 

depan bioskop ..Globe”, Pasar Baru. 
Demikianlah sebelum djam 6 Rebo 

sore, Reserse Kriminil kantor besar 
polisi Djakarta Raya bersama  de- 
ngan polisi Seksi IV, telah menung- 
gu pendjahat satunja lagi ' didepan 
Globe”, dan jang ternjata benar 
datang ketempat tersebut. Sewaktu 
polisi mendekati orang itu dan ber- 
maksud menangkapnja, tiba2 pen- 
djahat tersebut mentjabut pistol dan 
melepaskan tembakan2 kearah polisi 
puntung tidak mengenai sasarannja, 
sehingga dalam tempo sebentar sa- 
dja kemudian  terdjadi tembak-me- 
nembak beberapa menit. Dalam tem- 

  

5 

  
Amerika untuk melihat bangu- | bak-menembak ini, si pendjahat men- 
nan2 militer 

(Antara-UP). 

Ginegeri tersebut. |dapat luka2 dibagian tangannja ke- 
serempet peluru polisi, tetapi ia ma- 
sih bisa melarikan diri, melalui Djl. 

itu ditambah 

je) 5 dibumi. hanguskan guna.. mentjegah 
kini boleh dikatakan telah semuanja dapat diperbaiki. 

djuga oleh karena Hongaria sela | 

pihak Sekutu atas Budapest itu boleh dikatakan sangat dahsjatnja, sehingga kerusakan2 jang di- 
deritanja sangat besar pula. Kerusakan2 atas Budapest pula dengan kerusakan2 jang 

Hongaria/ Djerman satu pihak 
a pihak tentara Russia menduduki 
Kerusakan2 tsb. menurut ketera- 

g apabila orang  mengundjungi 
ama gedung2 jang hantjur telah 

masuknja 

dalam waktu singkat penghidupan 
rakjat dapat diperbaiki lebih baik 
dari pada sebelum perang. 

Untuk melaksanakan rentjana 
tsb., maka perusahaan? penting 
jang di Hongaria itu dinasionali- 
sir dan diurus oleh negara. Djuga 
perusahaan2 jg mempunjai djum 
lah pekerdja lebih dari 100 orang 
sedjak tahun 1948 berada  diba 
wah kontrole negara dengan mak 
sud agar supaja semuanja itu 
dapat dipakai untuk  melaksana- 
kan rentjana tiga tahun itu. Me 
nurut statistiek maka  rentjana 
tiga tahun itu dapat dilaksanakan 
dengan baik, meskipun belum da 

pat mentjapai hasil sebagaimana 
jang dimaksudkan semula. Taraf 
penghidupan rakjat disana menu 
rut keterangan jang saja peroleh 
adalah lebih baik dari pada peng 
hidupan sebelum terlepas daripa 
da belenggu nazi' Djerman, tetapi 
belum dapat mentjapai taraf sebe 
lum perang. 

Memang buat Hongaria “nam 
pak ada tanda2 akan dapat men 
tjapai perbaikan dalam lapangan 
ekonomi, menilik bahwa industri- 
alisasi disana rupa2-nja lebih ada 
harapan dari pada di Rumania, 
meskipun Hongaria hanja mempu 
njai penduduk Ik. 10.000.000 
djiwa. F 

| 

| 

| SEORANG penduduk Pasar 
Minggu (Djakarta) bernama  D. 
bin T., hari Rebo melaporkan ke 
pada polisi, bahwa isterinja ber: 
nama “Pp. binti A. telah melahir 
kan seorang baji laki2 jang tidak 
berkepala, ketjuali terlihat bagian 
otaknja sadja. Baji tersebut, jg 
menurut laporan itu fidak disebut 

rkan hidup ataukah mati, kini di 
bawa kerumah sakit umum pu- 

|sat guna diperiksa lebih djauh. 
: Ba £ 

AHLI2 pengetahuan Ing 
mengundjungi  pulau2 Monte 
Belo (dekat Australia) telah me- 
nemukan tanda2.. adanja sinar ra- 
dio aktif dalam beberapa ekor 
ikan jang ditangkap disana sete- 
lah lebih dari setahun sedjak bom 
bom atom Inggris diledakkan di- 
pulau2 itu. Demikian didapat be 
rita.hari Rabu dari Onslow. Se- 
rombongan ahli2 ilmu pengetahu- 
an Inggris 3 har j.l. tiba di Monte 

: Bello dari Woomera, dimana dim 
bu'a jl. diadakan pertjobaan pele- 
dakan sendjata2 atom Inggris jg 
kedua. 2 

ilm Sadja 
Aksi Gangster Djakarta— Tembak 

Menembak Didepan ,.Globes 
UNTUK KESEKIAN kalinja, polisi Djakarta Raya hari 

ndapatkan hasil gilang-gemilang, 
jaitu dapat menangkap komplotan jang terdiri dari 3 pemuda ter- 

a2 djam 10.00  mendjalankan 
perampokan dikantor pos pembantu, Dji. Samarinda, Petodjo. Se- 
landjutnja telah disita sebuah sendjata api Colt” p berikut peluru2- 

jang telah dirampok dari 

Klintji, terus tembus ke Dil. Kley- 
kamp, kemudian enaik betjak dan 
achirnja menjetop sebuah taxi serta 
terus melarikan diri dan menghilang 
kedjurusan Djl. Krekst. 

Dari bahan2 keterangan dan hasil 
penjelidikan, polisi pada hari Kemis 
pagi telah menunggu pendjahat itu 
di Tg. Priok, sebab menurut ketera- 
ngan, pada hari Kemis pagi Orang 
itu bermaksud melarikan diri ke- 
Juar Djakarta via Tg. Priok. 

Demikianlah, . sewaktu pendjahat 
tersebut terlihat dan oleh polisi akan 
ditangkap, dia telah melarikan diri 

| dengan menggunakan sebuah 
taxi, jang segera dikedjar pula oleh 
Inspektur Ardi dari Reserse Krimi- 
nil dengan menggunakan sebuah 
jeep jang dipindjam dari orang lain, 
sehingga - terdjadi penguheran seru. 
Sesampai di Djl. Antjol dekat Djem- 
batan Merah, kebetulan pada waktu 
itu pintu keretaapi ditutup sehing- 
ga mobil: pendjahat “terpaksa 
henti. Tetapi pendjahat itu segera 
lontjat keluar mobil dan melarikan 
diri lagi dengan sebuah mobil lain- 
nja- “diseberang pintu kereta-api. 
Inspektur Ardi pun meneruskan ps 
ngedjaran dengan menggunakan mo- 
bil pindjaman lainnja 
pintu kereta-api. Sesampainja dide- 
kat Kemajoran, pendjahat tersebut 
turun lagi dari mobil dan masuk ke- 
dalam kampung, Kira2 setengah 
diam. kemudian, berkat kenleran 
Inspektur Ardi,  pendjahat tersehut 
achirnja berhasil ditangkap  &ibila- 
ngan Kemajoran, dengan aak ter- 
djadi sesuatu perlawanan. 

an 

discberang 

5 Dari pendjahat itu, janzg bernama 
EPL, dan jang telah mengaku men 
djadi pemimpin perampokan, polisi 
mensita sebuah sendjata » Colt” ber- 
ikut peluru2nja serta uang sisa pe- 
rampokan dikantor pos pembantu 

Petodjo Lk. Rp. 200-—— 2 Pendjahat 
lainnja jang terlebih dahulu ditang- 
kap, masing2 bernama A.R. dan 
LU.,  ketiganja berasal dari daerah 
Minahasa, dan menurut keterangan 
polisi, semua pandai berbahasa Be- 
landa, 

Tris “1g 1 

ber-. 
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Terdapat pada dealer2 setempat 

RAMBLER 
The Rambler Cycle Co. Ltd. 

Ashford. Kent. England     
  

MDAPAT DILEVER DARI PERSEDIAAN 
SPEDA MOTOR 

CSEPEL-125 dan 250 cc 

Pakai voetversnelling, Schokbrekers, 
meter, Zweefzadel. 
Jang: dari 250cc pakai Automatis versnelling 

125cc. harga hanja Rp. 5.750.— 
250cc. “Ti Rp. 8.200. — 

NM. V. EINGTFRACO 
Bodjong 27 — Telp. 261 — Semarang 

Speedo- 

  
  

        

  
  

| 4 City Concern Cinemas. h 
LUX 5—7.-9— Ini Malam Premiere Ju. seg. umur) 

See Frankie in his first     
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AI 

PAN 

- La 3 Ae 

WHEN YouRE Smit 
.SEROWE COURTLANO- FRANKIE LAIN 

CRGSBY - MILLS BROTHERS - THE MODERNAIRES 
KAY STARR and introducing BILLY DANIELS 

A COLUMBIA PICTURE 
Mkiun dy Savon Domtit and Jobn R. Roberts » Produced by JOMIE TAPS » Directed by JOSEPH 

A Big Cast of Stars in one big— hot—Swingin musical! 

GRAND INI MALAM d.mb. (u. 13 tah) 

52750152 0 ROOSTIJATI — DJONI SUNDAWA — 
/ M- ARIEF — KUNTJUNG — A. HARRIS 

. Pertempuron jang dahsjat- Lelutjon2 dan Njanjian2 

Penuh aksi 

dan sensasie! 

  

INDR A DL ANE VATAM D. MB. 17 tb:) 
5.00-7.00-9.00 P. RAMLEE — ROKIAH — MUSALMAH 

Sa op UTUS | 
as HARAPAN? 5.15 27.15 -915 

2 Siapa jang tak duka-nestapa kalau ,,Purus Ha- 
rapan” — Siapa jang tak sedih, berlinang air 
mata kalau ,,Putus Harapan”. 

Disamping segala penderitaan dan kesusahan itu -&- ,,Putus Harapan” 
an dengan 8 lagu2 jg. menggetarkan sukma pula! — Film Malaya 
an ih 2 
  

    

    

     

Tni Malam SYNDICATE KILLERS TERRORIZE TRAIN! 
d. mn. b. Ben Big suspensesthrill every mile at 90 
(“7 th.) i puter an hour! 

ROYAL 
5.7. —9.— 
Suspense ! 

Heibat dan 
Gempar! MARIE WINDSOR  JACOUELINE WHITE 
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.Hni malam pengab.: 

| DAN PERAK. 2 NDJAGALAN Besok Malam 7.-9.-118 ih. 
CHANGEANT Tian D | 
Pakai streep benang HOPE SON 

   

  

Biarkanlah mereka bersenda-gurau. Pakaian 
buatan 'TOBRALCO tahan “akan itu. 
TOBRALCO tjita katun sempurna jang tak 
luntur, bukan sadja sangat kuat, rasa 
dipakainjapun sedjuk dan segar. . Selain 
kesempatan memilih dengan luas warna" dan 
ragam jang menarik hati itu, djuga terdapat 
warna' polos, teristimewa tepat sekali untuk 
pakaian gerak badan, tjelana olahraga dll. 
'TOBRALCO adalah tenunan Tootal, djuga 
seperti semua bahan keluaran Tootal jang 
lainnja inipun disertai dengan djaminan 
Tootal. Perhatikanlah nama TOBRALCO 
jang tertjetak disisi kain itu. 

&E5D 

A TOOTAL PRODUCT 

TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! 1 
(Berhubung dengan keadaan, belum dapat dibeli 

disemua tempat dan persediaan tidak selalu tetap ada), 

2-HP/4-317 1 
MA AL LL LL LL LL AN AAS 
  

R E 1 BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (47 th) 

1. n 8 

£ 7 Ca ateo Olivia de Howillond 

F Par. two-time Nsakeri Award winner 

x ag (x Daphne u Mauriers 

tk Mu Crusin Rocheh 4 b- 

“8 sith 

2 2 Ricuarp Burron 

De Havilland, pemenang 2X Academy .Award. Ha 
Mengisahkan dengan penuh berahi dan gelisah tentang seorang wanita: 

disangka membunuh ajah angkatnja. , 

BOB HOPE — JANE RUSSEL F 

500-7.00 9.00 (13 th) - ,,SON of PALEFACE" (Color) 

  

  

  

  

ORION 
INI MALAM «5 
PREMIERE 

TERIMA LAGI 
Sedjumlah besar “ Textiel model 

  

jang paling baru. 5.00 
Antara lain terdapat : 7.00 

FFANCY NYLON | Lae 
Polos warna lengkap. MT tb OS 

. 

Djika orang mabuk tjinta di waktu 
musim semi......... akan kehilangan 
akal, pikiran dan bingung dalam se- 
gala-galanja! 

DRESSALINE LINNEN POLOS 
— SERA. LINNEN POLOS — 

GEORGETTE KEMBANG 
  

  CE PENGE VP Rev Ai Dn Mae Je Aom pan 
— (PSA —— METROPOLE 4.30 - 7.00 - 9.15 

PULUHAN. MATJAM - CHIF- DJAGALAN 3 EO Anang 

FON BEMBERG KEMBANG 
— RIB SATIJN STREEP 

CHANGEANT 
Warnanja lengkap... 

(Ini malam penghabisan) 

  

  

“224 Boadiah 2g: 
GOA Rahman KAIN2 PYAMA — TROPICAIL 

ALL WOOL — PANAMA ALL 
WOOL — C. P. DRILL. 

  
Mariani 

  

TAFTZIJ KOTAK 
Warnanja lengkap. 

TAFIZI KOTAK2 PAKAI BE- 
NANG MAS. TAFTZIJ KEM- 
BANG KAJU — CHIFFON PA: 
KAI STIREEP BENANG MAS 

    
  

  

Film Malaya pertama dengan tari- 
tarian BERWARNA (Color) 
  

  

  

    

    

Mas dan Perak. 
  Pa3leface 

SERTA PULUHAN MASJAM 
SIER-KNOPEN DAN PULUH- 
AN MATJAM KATOEN  LIN- 
NEN DENGAN MOTIEF-MO- 
TIEF DAN WARNA-WARNA 
NJA JANG TERBARU...... l 

HARGA... telan bek 
SAINGAN ! 

RADJA MURAH 
TOKO 

BODJONG 25 — TILP. 1577 
SEMARANG 
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ESTHER WILLIAMS 
2 JOAN EVANS- VIVIAN BLAINE     

    

  

   

        
       

    
——— “5 - maba ai pm — ana aa 

TM GOIN' TO LET YOU NY RIGHT THIS WAY— Y HEY! WAIT A 
SEE ME LOADED DOWN FOLLOW ME! / MINUTE—NOT 
WITH NUGGETS BEFORE (50 FAST! 

T KILL YOU, ROGERS! ALL PT Ca 

    

RIGHT, MIDAS, WHERE'S Pn Ha 
IR GOLD STASHED Z “ GP R 

& - SU N :i Ag 

TN 3 : “ 3 Ma / 

Ta Sa 
: , 

& un     Mapan @a 

3 Cp uh, Ph au, yr 3 

— Kearah djalan ini: ikuti- 
lah saja. 

—« Hee, tunggulah seben- 
tar, djangan tergesa2. 

    
— Saja memberi kesempatan ke- 

pada engkan untuk memberikan bi- 
diih2 emas sebelum saja membunuh 
engkau, Rogers. Baik Midas, dima- 
na emasmu kau simpan? 

Roy Rogers 60 
   IF YOU WANT MY GOLD, 

ROCK VANE, YOU'LL HAVE jp 
TO SWIM FOR IT! ea 
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— Djika engkau menginginkan emas saja, Rock WYane, engkau 
harus berenano untuk mendapatkan itu. 

  

MMA AL ALL ALL LE 

TOBRALCO 

   
(negara maka kepada para peminat dan peladjar, kami andjurkan dja- 

PAsril Latif/R. Cazimier Pengetahuan Listrik Rp. 32,— 
ockhorn/Maartens/Asri Rasad, — Peng. Dasar tentang Tehnik 

| £ Listrik TE Rea Ta inn 
'Zeiroeddin/Lockhorn/ Maartens, Peng, Dasar tentang Tehnik 

: Listrik MIT » 36,— 

Ukur Elektrik | aa 

erasno Sosrodirdjo R. Alat-alat Ukur Listrik dan a 

Ik gambarnja Tg Ap NE 
Visser/Sjarif R. Listrik dan pemakaiannja 

setjara praktis I 3 aa G— 

19m Listrik dan pemakaiannja 
Ka setjara praktis II” 0 aa 
leeker, J., 8 Pemimpin tukang listrik, 8,80 

#Dijke v. cs./Sukarna/Anwir B.S., 

   

Dengan gembira kami sadjikan dibawah ini daftar buku2 tehnik 
dalam bahasa Indonesia seluruhnja, 

Mengingat bahwa tehnik adalah salah-satu alat untuk pembangunan 

nganlah lewatkan ketika ini jang mungkin lama lagi baru terulang pula. 
Tehnik Listrik: FDI 

Peladjaran Teori Elektrik — ., 60,— Harun Nawawi/Ludolph/ Mesritz, leh 
Alat2 Ukur dan Hubungan? Soebadi/ Bloemen/Mesritz, 

Ilmu Alat Perkakas untuk 
tukang listrik/instrumen —.. 

Elektro Teknik 3. 740 
Rentjana2 hubungan lengka- 

pan arus kuat I » 1E— 
Pengetahuan membut Batery 

nschop.J.C,. 
jarif. B./Setteur P.C., 

Tan Geng Yauw, 

  

  

   
     

     

  

: 5 kering Kel aa 
orstenburg/ Reksosiswoio Menggambar lengkapan dan 

t bagan2 (tk. listrik) I . 10— 
'Asril/Hendardji/ Geffen/Neyboer, . Menlas busui listrik s3 18,— 
Soedarmo Drs. : Ilmu listrik (Teori soal2) 

untuk S.M.A. 7.50 

Tehnik Logam: . 
ce.R.C. v./Anwir B.S. Petundjuk2 tehnik pengerdja- 

/ an logam 

f EKO TEMAN WA cendana akad aa 26,— 
: IN EV PAS Ls Ae aan a24, — 

Harun Nawawi/Bruyn/Hoek/Hey, Menggambar kedjuruan unt. 

: $ tukang logam I ». 20— 
#Hendardji/Bruyn/ Hoek/ Hey, Menggambar kedjuruan unt. 

tukang logam 1 » 20— 
Bruyn de/Heling/Hey la/Rekadi, Membatja gambar untuk 

pekerdjiaan logam 1 . 9— 
Bruyn de/Heling/ Hey la/Anwir B.S. Membatja gambar untuk 

pekerdjaan logam II 9,— 

oek B./Wazar Ilmu Konstruksi untuk pe- 
kerdja2 logam II “ » 1l:— 

Bolderman T./Anwir B.S Pengetahuan bahan? unt. pe- 
kerdja logam II 9 G— 

jarif B./Evers dan Strasters, Alat2 penggantung dan pe- 
nguntji dan barang-barang 
Logam ketjil unt. tukang 
prabot rumah (dengan teks 

: dan gambar) » 26, — 
mit B.J./Asri Rasad Konstruksi Badja » 3— 
acharias Lambri, Daftar untuk Construksi 

Badja » 3— 
Ilmu Ukur (Tehnik): 
nwir B.S./Abidin Prof. S.M., Soal-soal Ilmu Ukur unt. 

sekolah Tehnik 2350     
   
   
     
      

  

Gubahan Daphne Du Maurier jang termasjhur dimainkan oleh Olivia |g 
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engetahuan Tehnik Untu 

bardin B Djilid 1 Na ANU 
Spoorman Paiman/Looman Dr. H. Aldjabar dan Peladjaran ' 3 

Koordinat SDA, 
Muljadi/Baart Dr. W.K. Ilmu pasti tingkat tinggi 

(S.T.M) Nah 
Arnoldus J.-Brunshoofd A.C./ “| pasti Ambns Ilmu Fisik Djilid II 1 aa 

Tehnik Radio: 
Muljadi/Diks P.I., Tehnik Radio PER OR 

Ilmu menggambar Tehnik/ Konstruksi: 

Sukirman/La Hey J,-Bruijn L.A. de, Ilmu menggambar bangu- 
Nk nah mesin 00 

Vorstenburg F.J./Reksosiswoio Menggambar Instalasi dan 
Bagan2 untuk Tukang 

. $ Listrik II 9,50 
Gmlig Meyling-Warmer/Sjarif B.,  'Membatja gambar Ilmu 

bangunan Rp. 10-—3 
Setteur P.C./Anwir B.S. Menggambar Ketukangan 

F untk Tukang Listrik & # 
Inst. I 2185 T “gi idem idem II 12,50. 

Evers W.J.-Kamp H.G.J./Anwir Peladjaran Konstruksi  un- 
BS, tuk Perk. Rumah dijilid 1 Ta 

idem Idem idem U Tak 
Honing Ir. J./Sjarif B. Konstruksi Djalan Raya 

(untk. Sek. Tehnik Ind) 3.2 
idem, Surawan-Zacharyas Lam- 
bh uBi Konstruksi Beton 50,— 
Soemono Ir. R. Nomogram Beton Bertu- 

lang a23 

— | Wertwijn G. cs./Sanusi Lambri E. 

    

      

   
   

   
   
   
   

k Pembinaan Negara 
Hofsteede Ir. J.G.C./Kramer Ir. 
Pj./Looman Dr. H. terdjamahan — Dasar2 Ilmu mekanika Teo- 
Hendardiji ri Djilid I 2 

idem terdjemshan Harun Nawawi Dasar2 Ilmu mekanika Teo- 
ri Djilid IT a 10,— 

idem terdjemahan Surawan/ Dasar2 Ilmu mekanika Teo- 
Zacharias ri Djilid MI 335, — 

Colijn P.J.-Potma Ir. J./Zacharias Ilmu Metes- Tanah Pe- 
Lambri E. kerdj. Tanah, Umpak Pe- 

ngintjiran, Penguatan Te- : 
pi, Dinding Penah #1004 

Aldjabar/Ilmu Pasti/llmu Fisik: 
Diterdjemahkan oleh Suanda Mi-  Aldjabar bagi abli Tehnik   

Ilmu Kimia: 
Brester Dr. A. cs./Nur Luddin A. Dasar2 Ilmu Kimia (untk. 

Perg. Tehnik Ladj) mat “Tara 
Ilmu Kimia (teknologi se- 

tjara kimia) djilid I 
Ilmu Kimia (teknologi se- 

tjara kimia djilid II 
Ilmu Kimia (teknologi se- 

tjara kimia djilid 1IT 55 
Aparat2 untk Industri Ki- 

mia 

idem, Baslim Abas 

idem, Baslim Abas   
idem, Baslim Abas 

Ilmu Pesawat: 

    
ock de/Suzenaar/Madjid D.A., Ilmu Ukur unt. sekolah per- 

: tukangan II S3 — 

Sjarif B Hitungan Ilmu Ukur unt. 
: sk. pertukangan II ». 4— 
Abidin S.B. s Ilmu Ukur tanah dan Water- 

y pas an Militan 

usi Lambri/ Beveren/Molenaar., Ilmu Ukur Melukis (dng. 
soal2 dan udjian) 1» 36,— 

Ilmu Gaja (Tehnik): 
Ilmu Gaja (bangunan2 statis 

Soemono Ir. R. tak tentu) 71,50 
Ilmu Gaja (tehnik mesin dan . 

Hoo Kian Lam Ir., listrik) I » 15— 
idem Ilmu Gaja(  idem. ) HT ,, 14,60 

Ilmu Gaja (kekuatan bahan 
unt. bagian mesin dan lis- 

idem trik) HI » 16,— 
Azas2 Gaja Udara dan Teh- 

idem nik penerbangan 5573 
ooseno Ir. R., Perintis kearah Ilmu Gaja 

Praktis I » 14,50 

Luddin As -.. Grafostatika pan 
ijin G./Sjarif B. Pengetahuan Dasar tentang 

4 : Ilmu Gaja I 3,90 

Peng. Perkakas untk. Tu- 
kang Perabot Rumah Rp. 9— 

Hoo Kian Lam Ir., Ilmu Perkakas Angkat (pe- 
2 sawat Kaloris) 33 13, — 

De Jong J.J.H./Rauwerda A./ Perkakas2 untuk Menger- 
Sjarif B. djakan Kaju Ie 

ces B. v./Sumarto, Perkakas2 & Alat2 Perk. 
i untk Pengerdj logam III 20,— 

Imu Bahan2 (Tehnik): 
Dijke A.L. van cs./Asri Rasad Peng. Bahan? untk Tkg. In- 

strumen & Tkg. Listrik 2 9— 
Ilmu Bahan untk. Perabot 

Rumah djilid A a 30— 
Ilmu Bahan untk. Perabot 
Rumah djilid B 30,— 

Kompresor 2 30— 
Pompa (Buku Pel. untk 

Hendardji., Perg. Tehnik Menengah) ” 20— 

Ilmu Alam untuk Perg. Tehn. Menengah: 
Zeiroeddin/Ellerbroek Dr. Ja/ Soal2 Ilmu Alam, dengan 
Smit Drs. J.H. diawaban2 & beberapa 

djawaban lengkap dengan 
£ keterangan 27 — 

Zeiroeddin/Baart Dr. W.K./Eller- 
roek Dr. J./Meulenbeld Prof. Dr. Ilmu Alam, Listrik dan Ke- 
-/Smit Drs. J.H., maknitan 2 — 
poorman Paiman/Baart Dr. Ilmu Alam, Tjahaja dan 

W.K. cs. Bunji 32, — 

Surawan/ Zacharias-Baart Dr. 
W.K. Ilmu Alam, Panas 2 
3Ilmu Hitung (Untuk Perg. Tehnik): 

unarto/ Henneman F.-Suzenaar K. Ilmu hitung, Djilid 1 3 13 
. idem, Ilmu Hitung, Djilid U D1 Tok 

ruipers. Prof. Dr. L.-Meulenbeld Permulaan Hitung. Diff. & 
rof. Dr. B/Rawuh R. Hitung Integral I Pa 
Imu Mekanik 
jarif B./Knop Ir. G. Dasar2 ilmu Mekanik IT 14, — 

idem Dasar2 Ilmu Mekanik TI 20,— 
idem. Dasar2 Ilmu Mekanik ITI 19,80 

Imu. Mekanika Tehnik: 
ofsteede Ir. J.G.C.-Kramer Ir.  Peladjaran tentang Pasal Il- 
J. diterdjemahkan oleh mu Mekanika 

#Soemargono. Tehnik Bahagian A., Mer 
idem oleh Harun Nawawi idem Bahagian B, an Ih 
'idem oleh Baslim Abbas idem Bahagian C, 395 
idem oleh Zeiroeddin S. 33— idem Bahagian D. 5 

Rees, B. van/De Bock G.A./ Ilmu Pesawat Djilid II 5 YR 
Sjarif B. 
Asril/ Abbas B./ Wer'wijn C. Ilmu Bangunan Pesawat jang $ 

praktis 1 YO0 2 
La Hey J. cs./Mardjana Penget. tentang pesawat? 

kalori mesin2 Uap II OR 
Anwir, B.S. Pesawat Uap Djilid I-A 10— 8 

idem Pesawat Uap Djilid I-B 10— $ 
idem Pesawat Uap Djilid II-A Gg Sm 

Knop Ir. G./La Hey J./Soetan Pesawat Kalori (Buku Pel. 
Basir Latif utk. S.T.M.) 2 25,— 

Pesawat Kalori (Buku untk. 

La Hey J. cs./Anwir B.S. Pert. Rendah III) 182 

Tehnik Mobil: 

Ree R.C. van/ Moenaf Tehnik Mobil (Petundjuk2 
tehnik) 52,— 

Gansevoort A.W./Soekarna Pemeliharaan Mobil 25 da0 
Bastmeyer D.J./Nossent A.I./Asril Tehn. Mobil Sepeda Motor 

& Sepeda Motor Dies 9,-— 
“| Groet ID./Sjarif B. Lengkapan Listrik dari 

4 Kendaraan bermotor IV 18.50 
idem Lengkapan Listrik dari 

Kendaraan bermotor 
IVB » 10,— 

Pamenan M./Gerris P.MJ. Ilmu Bahan2 untuk Montir 

Mobil VI T— 
'|Moeis A.H./Blad DJ. Chasis Mobil (Bangunan ii 

Alas) Djilid H aa — 

Motor: 
Vie ppt W.J.Th. Motor Bensin » 3.90 
Surawah/ Richardus P. Motor Pembakaran 40,— 

Serba-Serbi: 
-YAdi Pratikno/Galan C. de Bagaimana Kita Bekerdja 

dengan Mistar Hitung 8,50 R 
Deijs Fr./Ridwan Jazid/ Soekarna Pembimbing Tukang Ka- 

leng ae Tag 
Sanusi Lambri/Meewis Ir. HJ. Ilmu Kalor Tehnik II 
Berg C.A.J. vd./ Mahsun Tata-Usaha a15 — 
Harun Nawawi/Baart Dr. W.K. cs. Ilmu Konamatra » 40,— 

Wal A. van der. Technical English 1 «. 17,50 
Harun Nawawi/ Have Ir. J.H. vd. cs. Minjak Bumi dan Hasil Mi- 

| njak Bumi mn IS — 
Zacharyas Lambri E./Dyk Ir. Rentjana dan Anggaran (un- 
G. van tuk Perg. Tehn. Mene- 

ngah) 40,— 

Moeljadi/Mesritz Ir. A.D:/ Ree Kesehatan dalam perusaha- 
RO. an & Tehn. Keamanan ,, 50,— 
Soemargono/ Struyk Ir. H.3. cs. Djembatan 0 NON 
Levison Ir. E.S. Atom, Molekul Ke 

Batuputih Membuat dan Mendjilid 3 
Buku 7.50 

idem Huruf Tjetak AA OO 
idem Membuat Kertas sn ro 

Hoo Kian Lam Ir./Zubetr Usman Pertjobaan dan Pengetahu- 
an La TAU 

Verster CL. Perusahaan Sepatu sa AN 

Rutua Sepeda 51 nB00 
£wanenburg J. van Buku Pelajaran (Djuragan 

Locale Vaart) 2 
Anwir, B.S. cs. Kamus Istilah Tehnik (Bah : t 

Ingg. — Ind) 9 35 — 

idem idem Belanda — Indonesia ., 14,— 
Techn. Woordenboek Ned. : 

idem — Indonesia er 2G 
Pesanan2 dari luar kota barus tambah Porto sebesar 1596, atau sedikit: 
dikitnja Rp. 1,50 (satu 50/100 Rupiah). : 

'Pedagang2 dan Toko2 Buku dapat potongan jang telah ditetapkan. £ 
Disamping buku2 jang tersebut diatas tersedia djuga pada kami rupa2/ 
buku dalam segala lapangan dan tingkat. 3 

"Tjamkanlah ! HARGA2 KAMI SENANTIASA RESMI DAN BER: 
SAINGAN. i 1 : 

Toko Buku GUNUNG AGUNG”: 
Kwitang 13 — Kotak pos 135     

   
   

Telp. 4078. 15 Djakarta, Oa 

   
  

  

  

Rallye Jajasan 17 Agustus — 22 Nopember 1953 
140 MOBIL. 

IKATAN MOTOR SEMARANG berada diluar segala perbandingan! 
Pengawas: IKATAN MOTOR INDONESIA. Wakil federasi-federasi 
International. 
Djuara-djuara raksasa dari se'uruh Djawa ikut serta ! 

Peserta2 ,baharn” diberi kesempatan menang djuga ! 
Siapa DJUARA RALLYE FINALE 1953? 

Siapa DJUARA SWEEPSTAKE 1. M. S.? 

Siapa menggondol HILLMAN MINX SALOON ? 
Siapa VELOCETTE 350cc? 

Siapa ZUNDAPP. 209 cc? 

Hanja Rp. 5.— sehelai 
Sentra! pendjual : Paritya SWEEPSTAKE IMS. Bodjong 140, Semarang (d. a. M. N.- 

1 Verberkt) 

  

Per poswesel disertai Rp. 0:50 untuk tiap lot, 
Dapat beli djuga pada Kantor-kantor Harian? dan pada alamat-alamat jang terkenal, 

.. IMS.Prop. 

NO WOMAN LOVES A WEAKLINGI      

    

    
     

   

JIN el 
"GC. PHARMA"     

Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang sus 
|dah hilang atau Kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja, Mereka tahu sen- 
idiri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin bari Mulai semakin ku- 
|rang, tidak merasa puas. 5 
(Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- 
lurat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah- 
|wat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- 
nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas tjapai 
Idan djengkel, pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja hilang, | 
Imalas dan kusut pikirannja. . 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se. 

lamanja, tinggal sehat, berani dan gagah, Sebotol Rp3 201 
SEXALIN untuk wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok kuy! 

rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20, $ 
APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp, 10.—, 

  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu atas 
kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan — berdasar: 
kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

M.S. RAHYAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 

“ype ,,Pertjetakan Semarang” 

1. $ 

3 ea maa NG Bang Udah 

  

    

     

|BREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25.—, , 
IATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10. Rp. 1 

dan Rp, 25... dir 
Harus tambah 1599 ongkos kirim ,,DC PHARMA" PRODUCTS 

lAgen2: S Taka, Obsi' Eng "Tay Ho Pekan gi |Agen2: Semarang Toko. Obat Eng Tay Ho Pekodja 3 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat sKARUMUN ak ane 
Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat f 
Ta aa Tong Pasuketan, Tiong Bie Karangsetas dan Apotheek Selamat 
jirebon.   
    

 


