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an Beran 
nemui .Kartosuwirjo —Pesannja : Kalau 
Arti Djiwa Satu Dibanding Dengan | 

   

    

. Beribu-Ribu Djiwa Rakjat Korban D.I.? 

     

   

   

inginan saja jang 
1 mati 

  

     
   
   

  

   

   
Tuhan Allah jang 

  

— Siapa Nanti 
Presiden : 
Perantjis | 

Seorang Tjalon Be- 
kas P Kerak "Tami, ' 

bang Djuga Dima- 
djukan En 

rintah dan pegawai2nja dari pangkat rendah sampai 
“memerintah dengan bidjaksana dan penuh rasa tji 

t Indonesia. Biarlah kiranja keamanan dau perd 

'UNGA -hari Senin tanggal 16 Nopember tel 
D.I. Kartosuwirjo, demikian keterangan Ka 

angkat domine Gerungan meni ag 
gan, tempat hawa dingin disert 

| r telah berangkat untuk mendjum- | 
angan jang diperoleh dari puteri ds. Gerungan. | 

nggalkan beberapa perkataan seperti tersebut dibawah 
ai hudjan siang dan malam 

keras untuk melaksanakan maksud dan tjita2 saja jang mulia itu. 
(mati bukan mendjadi pikiran saja siang dan malam 

kjat Indonesia seluruhnja. Korban satu djiwa tidak sama 
5 pemag steesne Aa noor penenang ini besar pengharapan 
n dan permusuhan antara pemerintah dengan gerombolan D.I. wirjo 1 ar dan gerombolan D Mann . n Kartosuwirjo, gerom: 

Maha-kasih memberi a 

Waktu Mendengar 

Indonesia”, Achmad Buchari, ol     
DALAM minggu jad, Madjelis 

Nasional Perantjis akan menentu 
kan suatu tanggal untuk melang 
sungkan suatu rapat bersama dari 
Madjelis Nasional dan Madjelis 
Tinggi Perantjis guna memilih 
presiden baru dari Republik Pe 
rantjis. Presiden Vincent Auriol 
jang sekarang : ini telah dipilih 
dulu dengan mendapatkan suara 
terbanjak jang mutlak. 

Auriol adalah presiden jg ke-17 
sedjak berdirinja republik - Perantjis 
dalam tahun 1871: 10 dari 17 presi- 
den ini telah meletakan djabatannja 
sebelum berachir waktu  djabatan- 
nja, sedangkan 5 diantara mereka 
meletakan djabatannja dengan ala- 
san2 politik dan sisa jg 1 lagi telah 
pula meletakan djabatannja karena 
terganggu kesehatannja “dan jg 1 
lainnja meninggal dalam masa dja- 
batannja. 2 presiden, jaitu Sadi Car- 
not dan Paul Doumer telah dibunuh 
orang. : 

Selandjutnja - diwartakan dari 
Paris: hari Senen diumumkan tjalon 
presiden jg baru, jaitu Raphael Fon- 

— tanieu, seorang bekas pekerdja tam 
bang jg berusia 60 tahun. Diantara 
perobahan? dia mengusuikan diada 
kan nilai uang Perantjis jg baru se- 
tiap tahun. 

| kembali. 

dilan Negeri Djakarta, 
djara S tahun, dipotong selama 
dipersalahkan dengan sengadja t 

Kekuatan Pasukan 
7 

Penggempur USA 
Tidak Akan Dikurangi 

Di Eropah 
MENTERI ANGKATAN da 

rat Amerika Serikat, Robert Ste 
vens, dalam konperensi pres pa 
da hari Minggu mengatakan, bah 
wa ia dapat memastikan, bahwa 
skekuasaan penggempur” angka- 
tan darat A.S. di Eropa tak akan 
dikurangi. Tetapi, demikian dika 
takan lebih landjut, sedjumlah 
personil jang tak termasuk ke- 
kuatan: tersebut telah ditarik 

Dan ini adalah terma 
suk bacian dari program untuk 
mengurangi. kekuatan darat hing 
ga 1.423.000 orang pada tgl. 30 

  
pengutangan jang berdjumlah 
100.000 orang, terhitung mulai 
bulan Djant jang lalu. Demikian 
Stevens. (Antara). 

  

Tito Tidak Akan Perang 
Untuk Rebut Trieste 

Tapi Tetap Menuntut Hak2-nja 
! Atas Zone-A 
PRESIDEN YUGOSLAVIA marsekal Tito dalam pidatonja 

jang diutjapkan 
dak Naga era n 
Ya2 000 orang di Belgrado 

da hari Minggu menjatakan bahwa negerinja ti 
untuk Triesie. Tito jang berbitjara dimuka ki- 

mengatakan ,,kita tidak hendak 
merebut Trieste dengan kekerasan, dan begitu pula tidak hendak 
menuntut »upaia Trieste diserahkan kepada kami, karena kita tahu 

. bahwa mere 

Akan tetapi Tito" dalam pada itu 
menekankan bahwa Yuogslavia tetap 
menuntut haknja atas zone ,,A” dari 

Trieste, karena wilajah itu menurut 
Tito mempunjai penduduk bangsa 
Yugoslavia. — Dikatakannja — bahwa 
Yugoslavia tidak “akan membiarkan 
penduduk bangsa Slovenia  dizone 
tersebut mendapat perlakuan jang 
sama sebagai dibawah. pemerintah 
fasis Italia diwaktu jl. 

Dalam pidatonja Tito menjatakan 
pula bahwa  Yugoslavia bersedia 
mengadakan — konperensi  S-negara. 
mengenai Trieste, asalkan putusan 
Inggris-Amerika untuk menjerahkan 
zone ,,4” kepada Italia itu djangan 
didjadikan pangkal permulaan  pe- 
rundingan2. 

Di London, harian Inggris .Sun- 
day. Dispatch” sementara itu me- 
wartakan bahwa pemerintah2 Ame- 
rika, Inggris dan ' Perantjis pada 
awal minggu ini akan mengadjukan 
usul2 jang konkrit kepada Italia dan 
Yugoslavia untuk mengadakan kon- 
perensi S-negara jang dimaksudkan 
guna menjelesaikan krisis mengenai 
Trieste. Menurut harian tsb. untuk 
pertama kalinja dal: minggu ini ' 
pembesar2 Barat ber optimistis 
bahwa achirnja Itali Yug 
via mau bertemu dime 
Si untuk menentukan hari kemudia 
wilajah bebas tersebut. Ketiga ne- 
gara Barat kabarnja akan mengusui 
kan konperensi dalam dua tingkat, 
jaitu suatu permusjawaratan tingkat 
ahli untuk kemudian disusul dengan 
konperensi lengkap pada 
menteri antara  Yugoslavia, Italia, 
Amerika Serikat, Inggris dan. Peran- 
tjis. (Antara). # 

Buku 'Karl Marx 
Utk Assk2 Umur 

LB daan 
DI BERLIN TIMUR kini telah di 

terbitkan buku pertama ba Lanka 
kehidupan sekolah, jang mengenai 

   
   
   

   

  

   

  

Karl Marx, chusus bagi murid? di. ' 
bawah umur 13 tahun, Dalam buku 
karangan Walter Victor (dari partai 
SED) bersama menteri koordinasi 
pendidikan rakjat Dierman Timur 
Paul Wandel tadi, dikatakan bahwa 
Marx adalah seorang ,,raksasa inte- 
lek”, isinja: masa ketjil Karl Marx, 
perdjoangannja diwaktu muda, te- 

a tidak akan berbuat demikian.” 

Usul Rahasia 
2 

Yugoslavia 
Utk Bereskan Soal Tries- 

te: Papovic Undang 
3-Besar 

— MENTERI LUAR negeri Ju 
goslavyia Kocha Popovic hari 
Minggu malam telah mengundang 
para wakil Tiga Besar untuk 
'menghadiri sebuah konperensi 
mendadak, beberapa saat setelah 
marsekal Tito menjatakan bahwa 
ia bersedia -menjetudjui Italia 
mempunjai bagian dalam zone-A 
dari Triesta, termasuk kots. Tries 
ta. Marsekal Tito telah menjata 
Ikan bahwa ia setudju bila zone 
jang dipertengkarkan itu dipe- 
tjah, sedang A.S. dan Inggris me 
mutuskan untuk menjerahkan se 
luruh zone-A itu kepada Italia. 

Beberapa djam sesudah Tito 
mengutjapkan  pedatonja, Popo 
vie mengundang dutabesar2 Ing 
geris dan Perantjis serta kuasa 
usaha A. S. Woodruff Walner. 
'Para peserta menjatakan, - bah 

  
“wa mereka ,,telah melandjutkan 

| pembitjaraan2 
' kinan diadakannja 

tentang kemung 
konperensi 

-Soal Trieste, tetapi tak mau mem 
“beri keterangan lebih mendalam. 

Dutabesar A.S.. James W. Rid 
tinekat leberger tidak ' menghadiri perte 

muan karena ia belum: menje 
-rahkan surat2  kepertjajaannja 

. kepada: Tito. 
' Dalam sebuah pedatonja sebe 
lum pertemuan, Popovic memba 
iangkan bahwa “ usul Juroslavia 
Tarig masih rahasia itu mungkin 
Japat diterima oleh semua fihak, | 

“termasuk Italia. Diramalkan oleh | 
“nja, bahwa “diterimanja ini akan 
memudahkan usaha kearah pe 
njelesaian masalah beranssur-ang 
sur dan memuaskan”. (UP). 

  

man2nja, sikapnja terhadap» keluarga- 

nja.  Demikiaalah tulis —.Neues 
Dentschland”, suratkabar  Djerman 
Timur. Harian tadi mengkritik, bah- 

wa dalam bukan tadi dimuat-cambar 
'Lenin sedang berpidato dimuka pe- 
'muda2 (1920) dan gambar Stalin. 

(Antara). 

selekas mungkin dapat berachir. 
kal budi dan kebidjaksanaan kepada pe- 

pangkat jang tertinggi untuk mengendalikan 
nta kasih kepada anak buahnja bangsa kita 
amajan kekal selamanja, demikian ds. Geru- 

KETUA II PUTJUK PIMPIN 

harganja dengan korban 
dan kejakinan saja, bah 
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| 5 Th Untuk Buchari 
(Tak Tampak Reaksi Apa2 Pada Mukanja 

Keputusan Hakim— 
Hukumannja Di potong Dengan Masa 

Tahanan 

c h Hakim Mr. Sjarif dari Penga- 
hari Senen telah didjatuhi hukumkn pen- 

berada dalam 
celah turut serta 

tahanan, karena 
membantu D.I. 

“melakukan pemberontakan dan bermaksud “ merubuhkan negara 
Republik Indonesia, dilakukan dalam bulan Agustus 1951 diwak- 
tu negara berada dalam keadaan bahaja. 

Terhukum Achmad Buchari di be 
ibaskan dari tuduhan ke-II dan ke- 
MI, jaitu mendirikan Konsulat DJ. 
di Djakarta dan mendjadi anggota 
Darul Islam sebagai suatu perkum- 
pulan terlarang menurut peraturan 
Komando Militer Kota Besar Dja- 

karta Raya tgl. 21 Desember 1950. 
Ketika mendengar putusan jg di 

djatuhkan Hakim “atas dirinja itu, 

Iterhukum tampak tenang seperti bia 
sa, kerjuali dari kalangan keluarga 
nja jg tampak mentjutjurkan air ma 
ta. Terhukum diberi kesempatan se 
lama 7 hari untuk berpikir apakah 
mau naik appel, minta grasi dan se 
bagainja. 

Perhatian. umum pada sidang ha- 
ri itu besar hingga memenuhi rua: 
ngan sidang, dimana tampak djuga 

| ketua2 wilajah GPH seluruh Indone 
sia ig kini sedang berada di Djakar- 
ja guna menghadiri ' konperensi-di- 
nas. Achmad Buchari sudah ditahan: 

    
Diani tahun depan, jakni sulaa Nk kira2 2 tahun ig lalu. Seperti 

£ 7 diketahui, untuk terhukum,  Djaksa 
Siahaan memadjukan tuntutan huku 
man 10 tahun pendjara. 

Dasar2 pertimbangan 
hakim. G 

Dalam  pendjelasannja jg diberi- 
kan kepada A. Buchari, oleh Ha- 
kim Mr. Sjarif “a.l. dikatakan, bhw 
dasar pertimbangan jg dipakai da- 
lam mengambil keputusan atas per- 
kara ini ialah pengakuan jg diberi- 
kan oleh A. Buchari sendiri, jg me- 
njatakan benar ia telah ” mengirim- 
kan surat jg ditulisnja sendiri kepa- 
da Kahar Muzakkar pemimpin ge- 
rombolan di Sulawesi, jg isinja 'ber- 
sifat andjuran kepada “ Kahar Mu- 
zakkar untuk mendirikan Komande: 
men ,,Tentara Islam Indonesia” Bri 
gade Hasanuddin untuk wilajah Su- 
lawesi, disamping ia (Buchari) mem 
bawa dan ' menjampaikan - dengan 
perantaraan seorang, seputjuk surat 

Hg diterimanja dari Sohby, anggota 
"Komandemen. Tertinggi .,Tentara Is 
(lam Indonesia”, kepada Kahar Mu- 

  
Izakkar, sewaktu A. Buchari pergi 
Edari Djakarta ke Makassar untuk 
menghadiri konperensi wilajah | 

'GPH disana. Surat jg ditulis oleh A. 
| Buchari itu, oleh Hakim “ di-ibarat- 
kan sebagai '.bensin' jg disiramkan 

ikedalam api”, jg dapat berkobar 
imendjadi besar dan merupakan ba- 

'haja, walaupun hal itu menurut Ha 
kim mungkin dilakukan oleh terhu- 
kum dalam keadaan tsb.' 

Sebutkan djasa2 terhu- 
kum. 

Dalam mengambil keputusan ini, 

Hakim tidak melupakan djasa2 ter 
hukum sebagai seorang  perdjua- 
ngan. Oleh Hakim disebutkan sifat2 
terhukum berdasarkan ketrangan2 

'saksi2, misalnja — bersifat inpulsif, 
tjepat mengambil tindakan dengan 

tjara tergesa2, dan sebagainja, teta 
pi oleh Hakim dengan tegas di kata 
kan, bahwa teristimewa dalam sua- 
sana “politik jg keruh seperti seka- 
rang ini jg antaranja  djuga di se- 
habkan oleh gerombolan D.I., maka 
terhadap A Buchari oleh Hakim di 
anggap harus  didjatuhi hukuman, 
ig beratnja " seperti disebutkan di 

atas. : 
| Sebelum menjebutkan putusan hu 
kuman 5 tahun pendjara itu, Ha- 
kim Mr. B. Sjarif telah menjebut2 
pula sebagai perbandingan, putusan2 
jg terlebih dahulu telah diambil ter 
hadap perkara2 jg hampir sama si- 
fatnja dengan perkara A. Buchari, 
misalnja Sultan Hamid jg didjatuhi 
hukuman. pendjara 10 tahun, Andi 
Azis 12 tahun dikurangi dengan gra 
si mendjadi 8 tahun, Affandie Ridh- 
wan 3 tahun dan lain2. 

KONPERENSI PBB 'MENGE- 
NAI TIMAH DIMULAI HARI 

SENIN DI GENEYA. 

Wakil2 dari kira-kira 20 negeri 
penghasil dan pemakai timah jg 
terpenting didunia akan mengha- 
diri Konperensi PBB untuk mem 
bitiarakan masalah timah jg akan 
dimulai hari Senin di Geneva. 
Demikian berita Reuter dari kota 
tersebut. 'Dalam negeri2 tersebut : 
termasuk, Inggeris, Amerika Seri 
kat, daerah2 djadjahan dan tak- 
luk  Iriggeris (Malaya), 
Indonesia, Canada, Australia, In- 
dia, Perantjis, Nederland,  Bel- 
gia dan Congo Belgia, 

tak dapat mentjegah dan | 

melainkan keselamatan nusa | 

Saja dos” 

AN ,Gerakan Pemuda Islam | 

“Kesaduban2 | Bali 
Di Trieste k: wi 

  

  

   

  

Sebagai dikabarkan dalam pers, baru-haru ini di Trieste timbul erusuh- 
an-kerusuhan jang lebih hebat lagi daripada jang pernah terdiaa dikota 
tsb. Gambar “atas, polisi Trieste merebut sebuah bendera Italia jung di- 
rebutnja dari kaum demonstran2 Italia. Bawah: Kaum demonstran meng- 

gunakan korsi2 sebagai sendjata terhadap polisi. 

Churchill Akan Desak USA 
Spj Bisa Temui Malenkov 

Bevan Andjurkan Pererat Hubungan Dgn RRT 
“ANGGOTA PA 

Woodrow Wyatt, hari 
chill di konperensi Bermuda ' 

RTAI: 'UH Inggris dalam parlemen, 
nggu katakan, bahwa P.M. Winston Chur 

| akan mendesak supaja Amerika 

     
menjetudjui akan diadakannja pertemuan antara Churchill dan 
P.M. Georgi Malenkov dari Sovjet . Wyatt jang berbitjara di 
Balai Kota Birmingham njatakan, Chu 1 hwa ia tak 
akan dapat a Jagi duduk dalam ja hendak 

Lia mempunjai kesempatan. 

Kata Wyatt, sekalipun Ameri- 

berbuat sesuatu jang bidjaksana semz 

T Lie: ryeve TES ka tak “akan menjetudiuinja, 
Churchill masih akan minta un- Belum Waktunja RRT: Na Kan tuk menemui - Malenkov. Besar 

Diterima Djadi Anggota kemungkinan Malenkov akan se- 
PBB   

“penerimaan RRT ,,belum pada wak 

'Soekartono dari Kementerian Duta : 

Bolivia, 

tudju untuk menemui Churchill 
1 sendiri. Achirnja Wyatt katakan 

BEKAS SEKRETARIS djenderal : aa ab PBB, Tryave Lie “memmikiiikan “di bahwa P.M. Churchill jakin, bah 

Baltimore Minggu malam, bahwa wa bila ia dapat bertemu dengan 
bigihrain2 "oleh “BB meligenai Malenkov atas-nama negara2 Ba- 

tunja”, ditindjau dari ,,djurusan pe hui apa jang dikehendaki 
rikemanusiaan”. Tetapi Lie menam- 
bahkan, bahwa ia bukan tidak me-: 
njukai diterimanja RRT sebagai ang- 
gauta PBB. Lie berbitjara dalam su- 
atu pertemuan jang diselenggarakan 
oleh United World Federalist tar | 
land. t ! 

Mendjawab 'pertanjaan2, Lie 
menerangkan, bahwa ,,dipandang 
dari sudut perikemanusiaan, 

maka ,,belum . pada waktunja” 
untuk membitjarakan soal dite- 
rimanja RRT dalam PBB. Dika- 
takan  olehnja, bahwa RRT 
bertanggung. djawab ' terhadap 
140.000 orang Korban Amerika 

dalam peperangan di Korea dan 
ratusan ribu korban2 di Korea 
lainnja. “Apabila  fihak ' jang 
mengusulkan supaja RRT diakui, 
djuga menderita kerugian 140.000 
orang, demikian Lie, maka me- 

reka itu nnistjaja akan “lebih 
menghormati perasaan fihak jg. 
tidak  menjetudjui ' pengakuan 
RRT itu”. (Reuter). 

pihak 
Sovjet Uni dan mengadakan usa 
ha guna .menjelesaikan “ masalah 
internasional pada umumnja. 

Adakanlah hubungan se- 
banjak' mungkin dengan 
RRT! 

Lebih landjut pemimpin sajap 
kiri Partai Buruh Inggris, Aneu- 
rin Bevan, mendjelaskan, bahwa 
Inggris harus mentjoba mengada- 
kan hubungan sebanjak mungkin 
dengan RRT dan pula berusaha 
untuk mengadakan hubungan da- 
gang timbal-balik sebanjak mung 
kin antara Inggris dan RRT. Be- 
yan jang  berbitjara di Coventry 
(N. Warwick) selandjutnja nja- 
takan”, bahwa perlu bagi kita un 
tuk mengatakan kepada Ameri- 
ka, bahwa kita tak dapat lagi 
mengikuti politik Amerika terha- 
dap RRT”. 

Harus lepas dari gengga- 
man Amerika. : 

Bevan seterusnja — njatakan, 
ibahwa kita harus djangan mem 
biarkan pimpinan dunia djatuh 
ditangan tuan2 besar di Ameri 

  

  

Pegawai2 “negeri Indonesia « dalam 
mempeladjari tjara2 pemilihan Ame- 
rika di suatu kantor pemilihan Ithaca ka. Kini di Tiongkok telah ber 
(N.Y.), Rombongan ini tinggal, di, Tanggung — revolusi dan Inggris 
Cornell University selama tiga ming- serta Amerika” "membuat kesala 
gu, untuk dapat mengumpulkan ba- han? dalam sikap mereka terha 
han2 penting mengenai »Pemerintas' Jap RRT seperti Inggris terha 
kan-negara-bagian'”” dan akan melan-' dap Rusia”th. 1917 jl. Dan kita 
djutkan perdjalanan selandjutnja de- harus berusaha bntok mengada- 
ngan bantuan Ky “edge lk ng Ne- kami hubungan sebanjak "mung 
geri Amerika. Dari kiri-ke kanan: 1: : : 
E. Karim, bupati Sumatera-Tergah: La maa ht Pata 

Afloes, residen: Kalimantan, 1. Gan- Fs : Teo aa 
damana, residen Djawa Barat: R. Su- Pena timbal-balik sebanjak mung 

i siden Banka-Billiton:.M. mardjo, residen Banka-Billiton Tentang beslafethssin "Wo: 

Negeri dan R. M. Sjafei, wk.: ketua .lotov. 
D.P.R. Djawa Barat “dan ' nj. Si Achirnja  dinjatakan, . bahwa 
Bradley, jang menerangkan kepada Menteri luar negeri Sovjet Uni, 

mereka tjara-pemilihan. $ Kata Naa : 

    

TAHUN KE VIII No. 226. 
NE aannagan 

Dan Isa Anshary : 

Perasaan Anti 
Amerika 

Di Djepang 
Makin Meluas: Kata 
Mainichi: Nixon : ak 

Djadi Letakkan Kara- 
ngan Bunga Di Ya- 

sukuni 
HARIAN paling besar dan pa 

ling berpengaruh di Djepang 
  

'|,,Mainich?” hari Senen katakan, 
ibahwa wakil presiden Amerika, 
Richard Nixon, datang di Dje- 
pang di-saat dimana dihadapi pe 
nuh masalah2 antara kedua nege 
ri tsb. Memberikan gambaran ten 

.tang perasaan jang kini terdapat 
diantara rakjat Djepang, harian 
tsb. katakan, bahwa di Djepang 
terdapat banjak perasaan anti- 
Amerika. “Banjak terdapat rasa 
tak senang terhadap perbuatan2 
pasukan2 Amerika di Djepang 
dan banjak kritik2 djuga terhadap 
tjara2 Amerika dalam menjelesai 
kan soal2 politik, ekonomi dan 
sosial dengan Djepang. 

»Mainichi” dalam pada itu 
memperingatkan, hendaknja Ame 
rika djangan menganggap perasa 
an tsb. bersifat komunistis. Masa 
lah2 jang dihadapi Djepang harus 
didengar sepenuhnja, sebelum 
mengambil suatu putusan. Me- 
nganggap perasaan tsb. sebagai 
komunistis atau chauvinistis akan 
lebih memperburuk dari pada 
memperbaik keadaan.   

.rat, maka ia akan dapat mengeta-. 

Achirnja ..Mainichi” njatakan, 
bahwa kritik2 terhadap politik 
Amerika di Asia dan Djepang 
lebih keras diberikan diantara me 
reka jang pada dasarnja bersaha- 
bat dengan Amerika dari pada 
mereka, jang selalu bertudjuan 

Jantak menghantjurkan Amerika. 
(Antara) 

Rentjana Nixon untuk 
letakkan karangan bu- 
nga disebuah tjandi di 
batalkan. 

Rentjana wakil presiden A.S.. 
Richard M. Nixon untuk meletak 
kan karangan bunga pada se- 
buah tjandi untuk menghormati 
serdadu2 'Djepang jg tewas hari 
Senen telah. dibatalkan atas pro- 
tes masjarakat Amerika jang ber 
agama di Tokio. 

Menurut rentjana hari Senen 
Nixon akan mengundjungi Tjandi 
Yasukuni guna meletakkan kara 
ngan bunga, sebagai balasan dile 
takkannja karangan bunga oleh 
putera mahkota Djepang .Akihito 
dimakam serdadu Amerika jg tak 
dikenal di: Allington - beberapa 
waktu jl. 

Akan. tetapi tjandi jang dimak 
sud diperuntukkan. mereka jang 
menganut agama Sinto dan tidak 
bersifat - lepas dari kedaerahan 
seperti halnja dengan makam Ar 
lington. 

Sebuah surat jang dialamatkan 
kepada. harian ,,Nippon Times” 
'ang berbahasa  Inggeris mem 
arotesnja dan mengatakan, bah 
wa agaknja tidaklah sesuai ba 
gi seorang wakil presiden A.S. 
untuk berbuat sedemikian. 

Masalah. ini mungkin akan di 
urus oleh para pemimpin keaga 
maan Amerika di Djepang dan 
rentjana kundjungan - dibatalkan 
berhubung ,atjara terlalu - ba 
njak”. (UP). 

  

  

Vyacheslav Molotov, telah meng- 
inggap perlu untuk mengadakan 
konperensi pers selekas mungkin, 
setelah Sovjet mengirimkan nota- 
nja kepada Barat, karena ja me- 
rasa, bahwa negara2 Barat tak 
mengerti nota tersebut. Rakjat di 
dunia ini harus berkesempatan 
unuk membatja nota Sovjet jang 
paling 'achir itu. Dan djelaslah, 
bahwa Sovjet Uni tidak menutup 
pintunja dan bersedi untuk be- 
runding:. 

Demikian Aneurin Bevan. 
(Antara) 

  
  

    
  

Lembsaa Kebodarnaa aganmga 
pa Ra. Baron og Camp oran Inka 

va Kinta en oten aa 1       

ANGGOTA PARLEMEN Manai 
kembasi dari perkundjungannja ke Bali, dalam 
agan PI. Aneta menerangkan, bahwa soal negara Islam” menda- 

| pat perhatian jang besar dari masjarakat 
Sophian mengadakan perdjalanan keliling dipulau Bali selama 

. hari dan telah mengadakan rapat2 umum seria pertemuan2 dipel- 
| bagai tempat2 dipulau tersebut. Manai Sophiaan menjatakan, bah 
wa di Bali terdapat reaksi jang keras terhadap pernjataan? Dal- 
jono dan Isa Anshary mengenai soal ,,negara Islam” itu. 

Ap
: -

        
Chawatirkan .,Negara Islam” 

Banjak Reaksi Atas Pernjataan Daljono 
Keterangan Manai 

Sophian 

Sophian, jang baru sadja 
pertjakapan de- 

umum di Bali. Manai 
7 

Pada rapat2 umum jg diadakan, 
dimana diberikan kesempatan kepa- 
da umum untuk mengadjukan perta 
njaan2, umumnja orang memusat- 
kan pertanjaan2nja soal Negara Is 
lam”, soal Atjeh dan soal otonomi. 
Di Bali orang kebanjakan memeluk 
agama Hindu merasa chawatir akan 
maksud2 beberapa golongan untuk 
membentuk negara Islam2. 

Beberapa . orang  bertanja: , Apa 
betul Indonesia akan didjadikan ne- 
gara Islam? Bagaimana nasib kita 

pe demikian  pertanjaan2 jg di 
adjukan orang disana kata -Manai 
Sophiaan, jg menambahkan, bahwa 
rakjat umum “di Bali merasa chawa 
lir bahwa mereka akan dipaksa me 
meluk agama Islam. Selain dari pa- 
da itu banjak pula diadjukan perta- 
njaan2 mengenai soal Atjeh dan 
Otonom. 

Uang perak. 
Soal lain jang mendjadi per 

soalan hangat ialah masalah 
uang perak, berhubung dengan 
diterimanja suatu undang2 oleh 

parlemen, jang menetapkan, bah 
Wa uang jang dikeluarkan atas 
dasar Indische Muntwet 1912 
akan ditarik dari peredaran, ter 
masuk uang perak lama. 

Di Bali menurut Manai Sophi 
an uang kertas kurang mendapat 
penghargaan, dalam - djual-beli 
sehari-hari orang lebih menjukai 
uang perak lama. Berhubung de 
ngan ini katanja adalah sebaik 
nja bilamana soal ini mendapat 
perhatian istimewa dari pemerin 
tah. Penarikan uang perak dari 
peredaran itu di Bali tidak da 
pat disamakan dengan dilain-la 
in daerah. (PIA). 

Radja Paul: 
Kominisme Junani Di- 

kalahkan Dgn Sendjata 
Dan Faham Kekristenan 

Dalam pedato jg diutjapkan keti- 
ka mengachiri perkundjungannja ke 

California, radja Paul dari Junani 
menjatakan di Los Angelos bahwa 

antjaman komunis telah “dihapus sa 
ma sekali di negerinja, ,tidak sadja   dengan kekerasan  sendjata, tetapi 
djuga berkat sendjata persahabatan, 
keadilan dan semangat  Keristen”. 

Radja menjatakan kepuasan hati 

dengan adanja- perhubungan baik 
antara Junani dan Turki. Djuga 'iai 

mengingatkan akan semakin baiknja ! 
perhubungan. dengan Italia dan Ju- 
goslavia. Pada hari Minggu - radja 

Paul disertai oleh ratu Frederika me 
ninggalkan - California untuk meng- 
undjungi Grand Canyo Intrazosa, 

(AFP—Pia). . 

  

Perang 

Kuman 
Anggauta Angk Uda: 
'raUSA MengakuMe- 
'lakukannja Ihd RRT 

Dan Korea Utara 

saat
ri 

  
KANTOR BERITA RRT Hsin- 

hua,  melandjutkan ' dalam siarannja 

malam Senen bahwaanak buah ang 
katan udara Amerika Serikat me- 
ngakui ikut serta dalam pepera- 
ngan kuman di Korea Utara dan 
RRT. Demikianlah . Letnan 1 Win- 
ston J. Simonsen, berusia 24 tahun, 
dari Iowa (USA) mengakui " bahwa 

dig telah ikut dalam serangan uda- 

ra kuman atas Korea Utara. dan 
RRT. Dalam bulan Pebruari '53, 
121. 15, dia melakukan. serangan ku 
man itu atas Mantjuria (RRT). Ja 
katakan seterusnja bahwa dalam se 
rangan ini telah ikut serta 32 buah 
pesawat udara jg mendapat . tugas 

luntuk melemparkan  bom2 kuman 

atas sungai Yu. (Antara). 
2 

Di Amerika 

Latin? 
Soal Tempat Kon-Pol 

Mengenai Korea 

FIHAK SERIKAT hari Ming- 
gu kabarnja menjatakan kesedia-. 

(an untuk mengusulkan  supaja 
konperensi politik tentang Korea 
dilangsungkan disalah satu negara 
Amerika Lafin. Fihak komunis 
menolak usul diadakannja konpe 
rensi di San Francisco, Henolulu 
atau di Djenewa, Swis. Ada be- 
rita2 tidak resmi jg mengatakan 
bahwa mungkin pihak komunis 
mau konperensi diadakan di New 

York, akan tetapi beberapa pem 
besar berpendapat bahwa jang se 
demikian agaknia tidak bidjaksa 
ra ditindjau dari sudut Serikat. 
Mereka mengira bahwa RRT dan 
Korea Utara dengan bantuan Ru 
s'a akan mendjadikan konperensi 
serupa itu suatu kampanje untu 
keanggotaan PBB. 

Neffra Amerika Latin mana akan 
diusulkan belum disebut-sebut, akan 
tetapi diduga bahwa utusan istime- 
wa A.S. dutabesar Arthur H, Dean   lakan mengadjukan tawaran kompro 
mi untuk memilih, bila memang di 
anggap perlu. Y 

Para pembesar disini menjatakan 
bahwa harapan2 terbatas, bahwa pa 
ra perunding bisa mentjapai perse- 
suaian faham dalam membitjarakan 
soal keanggotaan, tempat dan tang- 
gal konperensi dengan sekali gus. 
Sementara itu terdapat perasaan 

bahwa fihak komunis akan membe- 
kukan perundingan? hingga achir 
tahun ini dengan harapan memisah- 
kan Korea Selatan dari sekutu2 lain 
nja. Djuga optimisme tipis menge- 

nai kemungkinan bahwa soal tawa- 
nan perang matjet itu- dapat di sele 
saikan menurut  sjarat2  gentjatan 
sendjata. (UP—Pja). 

Didapat kabar, bahwa pengambi 

lan sumpah anggota Panitia Pemi 
lihan Pusat jang sedianja dilakukan 
hari @2nen (iundurkan pada hari 
Senin tg. 23/11 jang akan datang. 
Penjumpahan akan dilakukan oleh 
Presiden. 

  

DjanganT er 

Dimulai: Peringat 
KALANGAN2 PBB JANG 

da hari Minggu, djanganlah hend 
optimistis, bahwa konperensi per 
lai dengan segera. 

serta komposisi dari konperensi 
wakto jang bersamaan.   Menurut pendapat kalangan2 jang 

mengetahui itu, kompromi itu tidak- 

lah berarti, bahwa fihak Utara telah 
merubah sikapnjg mengenai tuntu- 
tannja supaja “negara? Asia jang 
netral serta Rusia ikut serta dalam 
konperensi tersebut. Dan ketua de- 
legasi PBB Arthur Dean hanja men- 
dapat mandaat dari Madjelis Umum 
PBB untuk membitjarakan dan bu- 
kanlah untuk menjetudjui keinginan 
fihak Utara untuk memperluas ang- 
gauta2 dalam konperensi politik Ko- 
rea jang akan datang itu dengan ne- 

gara2 jang tak ikut perang di Ko- 
rea. 

Sumber2 jang paling optimistis 
pun tak dapat meramalkan, bahwa 

.konperensi politik Korea dapat di- 
' selenggarakan sebelum ' tanggal 1 

“Desember. Dan ini berarti, bahwa 
konperensi perdamaian Korea itu 

mungkin tidak dapat dimulai hingga 
bulan Djanuari. Dan Rhee telan me- 
njatakan, bahwa ia akan merasa be- 
bas untuk memutuskan persetudjuan 
perletakan sendjata “dan ' merpersa- 
tukan Korea dengan tjara2 sendiri, 

djika pada tanggal 27 Djanuari kon- 
perensi politik tak memberikan ha- 
sil2 jang diharapkannja. 

  

MISSI ASMAUN TIBA DI 
PEKING. 

Radio Peking mengumumkan 
(hari Senen, bahwa delegasi da- 
| gang Indonesia jang terdiri dari 
(tudjuh orang, dibawah pimpinan 
| Asmaun, telah tiba Minggu ma- 
lam di Peking. Delegasi itu di- | 
sambut distasiun oleh pembesar2 
Departemen Perdagangan R.R.T, | 
dan Duta Besar Indonesia di Pe- 
king, Arnold Mononutu, Demiki 
an siaran radio jang dapat ditang 

  

  kap oleh U.P, di Tokio. 

lalu Optimis 
Bahwa Kon-Pol Korea Bisa Lekas 

an Kalangan PBB 
mengetahui memperingatkan pa- 
aknja menaruh harapan2 jang 
damaian Korea akan dapat dimu- 

Dikatakan se landjutnja, bahwa? soal2 jang me- 
njebabkan djalan buntu basi ke-2belah fihak belum diatasi, sekali- 
pun kini telah tertjapai kata sepakat, bahwa soal waktu, tempat 

Korea itu akan dibitjarakan pada 

AAA TH 

Pendjualan 
Anak? Ketjil 

Di Singapura Tiap Ta- 
hunnja 1000 Anak Di- 
djual, Harga Tertinggi 
250 Dollar: Ada Jg  Di- 
tukarkan Vgn 4 Babi 
MENURUT LAPORAN jang di 

keluarkan oleh departemen kesedjah- 
teraan sosial dari pemerintah Singa- 
pura, tiap2 tahun” didaerah Singa- 
pura ada lebih dari 1,000 anak ke- 
ti (termasuk “pula baji) jang” di- 
djual dengan sjah oleh orang: tua 
mereka, karena terlalu miskin. Bera- 
pa djumlah jang tidak sjah, tidak di- 
ketahui. 

Harganja jang paling tinggi 
setanu Fara pelapor, ialah $ 250 
Malaya, ada | pula jang didjual 

(ditukar) dengan 4 kaki babi 
atau kain beberapa yard sadja. 
Tahun j.., ada 650 anak perem- 

puan ketjil jang dipungut oleh 
orang2 lain. Jang menjedihkan 
ialah, bahwa anak? perempuan 
diperdagangkan ' setjara' gelap 
dan kelak  didjadikan « pelatjur2. 
Pemerintah Singapura ' mene- 
rangkan bahwa hal ini adalah 
Suatu peristiwa jang sedjak za- 
man dahulu terdarat dimasjara- ' 
kat. Tionghoa Singgapura. (Anta- 

ra). 
PA AI 

Kommisaris ' Djenderal — Inggeris 
di “Asia Tenggara, Malcolm ' Mac- 
Donald, akan datang di Djakarta 
hari ini, tg. 17 Nopember, untuk 
satu kundjungan tidak resmi. Se- 
karang sedang diurus supaja ia da 
pat menerima  wakil2 pers. Demi- 
kian dikabarkan oleh Djawatan Pe 
nerangan Inggeris di Djakarta 

   



  

    

    

  

     

   
   

KOEMPOEL 
dan: ORIGINEEL 

Dari KUNST SCHILDER 
ISTIMEWA 

    
    

   

   
B0OJONG 3: 

0... MULAI INI HARI 
    

h 

37. LOSMANS 

   

    

OBAT2 UNTUK 
SEGALA RUPA XS 
KEPERLUAN. — | YG 

  

a) Losman's Vigosen Tablets. Rp. 12,50 
Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan "napas, 
terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang 
Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit 

b) Losman's Emmenagogue Tablets. Rp. 12,50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan 
tidak tentu, darah kotor men gumpet, perut berasa sakit kurang 
darah, muka putja:, kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

€) Losmam's Leucorrhoea Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 

d) Losman's Syphilis Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

e) Losman's Santal Cystol. Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

f?  Losman's Chocolate Laxative Pil. Bp. Ie 
Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. 

8) Losman's Hemorrhoids Pil. Rp. 12,50 
Amat mustadjab -bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

h) Losmaw's Calosion Tablets. Rp. 12,50 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 

)  Losmam's Neuring Pil. Rv. 12,50 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 

» Losmamn's Anti Pollution Tablets. Rp. 12,50 
Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 

k) Losman's Deafness Pil. Rp. 12,50 : 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 

D)  Losmaw's Rheumatic Pil. Rp. 12,50 
Untuk sakit tulang entiok d.ll. sakit rheumatiex. 

m) Losmam's Antacid Powder. Re. 4— 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 

n) Losmans Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,50 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gecindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit d.1 1. 

0) Losmaan's Bloodtonic Tablet. Rp. 12,50 
Mengandung Vitamin A. B. €. Untuk orang sakit baru sem- 
buh, badan lemah muka putiat, makan tidak enak. 

Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

Semarang: TEK SExG TONG 

SEK KEKE NK KEKE EA AE AA AK 
  

     
   

PERANG KOREA BERACHIR !? 
MESIR AKAN ADA APA ???! 

PERAN. 7 Buku 

Isinja a.l. : “ 

Kabar Kota 

  

  

Harga Pakaiannja 
Pada tgl. 26 dan 27 Nopember 

jad. Fu Nu Hui Semarang akan 
menjelenggarakan suatu  pertun 
djukan tonil amal bertempat di 
gedung bioskop ,,Granc” dengan 
mengambil tjeritera ,,Ying Lan 
menggenang Ibu”. Daripada per 
siapan2 jang sebegini djauh telah 
dilakukan, maka dapat diramal- 
kan bahwa pertundiukan itu nis 
tjaja akan menarik perhatian 
besar sekali dari messjarakat Se- 
marang. Karena sesungguhnja da 
oat diberi kepastian, bahwa. per 
'undjukan ini mempunjai bebera 
»a sifat jang benar2 istimewa. Di 
katakan istimewa, karena seluruh 
pemain tonil itu terdiri daripada 
wanita2. Tiada kurang 36 orang 
njonja dan nona jang akan me 
ngambil bagian. Diantara mereka 
itu banjak pula jg mendjalankan 
peranan sebagai..... : 

Lain . keistimewaan dari pertun- 
djukan 'itu, ialah bahwa 
kuno jg akan dipergunakan, bukan 

mewa dapat dipindjamkan dari se- 
buah organisasi di Djakarta, jg te- 
lah mendatangkan pakaian2 tsb da- 
ri Hongkong dengan harga tidak ku 
Pang | dan ena SEPEREMPAT 
DJUTA RUPIAH: Pakaian2 jg akan 
dipergunakan itu bukan sadja ada 
.menjilaukan pandangan karena har 
ganja, tetapi, terlebih mengagumkan 
lagi ialah karena pakaian2 tsb be- 
nar2 mentjerminkan kehalusan, ke- 
agungan dan keindahan daripada 
kesenian Tionghoa kuno. Begitu pu 
la untuk membuat  pertundjukan 
itu mendjadi lebih surup dan mena 
rik hati, sesuai dengan dasar tjerite 

ranja, maka dekor2 jg di perlukan 

San orang2 jg benar2 . mempunjai 
pengertian tentang kesenian Tiong- 
hoa. 

Mengenai tjeritera jg edimainkan 
itu dapat diterangkan  setjara sing- 
kat sebagai berikut. Tjeritera itu 
adalah gubahan seorang ibu jg te- 

lah banjak mentjurahkan perhatian 
nja mengenai penghidupan anak? 
jatim piatu. Figuur utama dalam 
tjeritera itupun melukiskan tentang 
diri seorang gadis jatim-piatu. Di 

orang anak-jatim ini. Bagaimana be 

sar akan rindunja kepada kasih- 
sajang seorang ibu jg ia sudah tidak 
mempunjai lagi, sehingga achirnja 
ia djatuh hati kepada sebuah gam- 
bar, jg melukiskan seorang wanita, 
dengan tiada mengetahui bahwa itu 
ialah gambar Ibu-Suri. 

Sesungguhnja  pertundjukan tonil 
amal ini, jg dimainkan oleh wani- 
ta2 peranakan Tionghoa seluruhnja 
dan didalam bahasa Indonesia pu-   

SAPTA PUDJANGGA 
Ramalan 7 Pudjangga. Oleh Sapphire. £ 

Ilmu2 akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- 

la, adalah berharga utk. dilihat, se- 
hingga ..merit” daripada pertundju- 
kan itu tiadakan terletak kepada si- 
fat amalnja semata-mata. : 

Wait and see! 

orang-orang F. 

pakaian? 

main indah dan mentereng buatan: | 
nja dan warnanja. Pakaian? itu isti | 

pun dikerdjakan dibawah pengawa- 

gambarkan betapa malang nasib se! 

    

   

  

djadi, baik mengenai diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- 
gara dan Dunia umumnja (Macrocosm), — “ Djojobojo, rama- 
lan mulai dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubras — “ Per 
lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, a.l. ,,Wong agung kesing- 
gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, Orang dja- 

     

    

   

        

   
    

        

   

   

   

  

hat terangkat.” — “ 
2 IN ta gr 

sama mengedjar ilmu pengetahuan...... ? (Sudahkah kini 

artinja ramalan ini?? 9: — " 
(Apakah ma'nanja ?)! —" 
nesia, untuk memilih bari terbaik dan saat tertepat guna 

tjuri, melihat nasib, watak dan kelakuan orang, — “ 

man V.O.C. dan seterusnja sehingga Indonesia Merdeka dan 

2 warn# jang tjantik molik hanja............ 
- . : 

Luar kota tambah ongkost kirim 104. 

(“ Persediaan terbatas. 1 orang hanja | buku sadja D 

Badan Penerbit : 

BARU TERBIT: 
BUKU RESEP-BATIK TULEN 
terdiri dari 4 buku tamat, ber- | 
gambar warna, berikut 1 buku 
Motief : netra Dp YIO— Sdr. SUDIBJO dan Sdr. KRIDO, 

NERBOMWEK special buku re- | 
sep untuk sembuhkan segala ma- 
tjam penjakit Syphilis dan atur- 
an-aturan utk. basmi penjakit itu, 
Bahasa Indonesia ...... Rp. 5.— 

BELADJAR BERENANG setja- 
ra mudah, bergambar .. R2». 5.— 
ILMU BERTJAKAP2 DALAM 
BAHASA INGGERIS oleh : 
Mr. Chou Paw Chang Rp. 8.— 

1953 di Purwokerto. 

  

Kupasan Djojobojo, a.l: ,,Dzaman Kolo- 
sembogo artinja Dzaman Tersakaa orang ditanah Djawa 

zaman 
" Ramalan Ronggowarsito, a.l: ,,Saiki tjelengan wesi, mengko tjelengan gaib”. (Apakah 

Sjair Ronggowarsito, a.l: Keong lurik 
Puspa Ragam, beraneka ilmu2 tua, pusaka Pudjangga2 Indo- 

mentjari Djodo, 
irika a indah tempat/rumah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, 

2 ma unduh f 1 Fe Astrologie & Horoscope, kuntji po- 
kok akan orang mengetjap keberuntungan dalam Pertjintaan, I 
dan Kesehatan (Pedoman jang penting dalam penghidupan manusia !): — sd 
donesia, mulai dzaman Purba, dzaman Hindu, Prabu Djojobojo, Singosari, 
Kedatangan Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bintara (Demak), Padjang, Mataram, 

"Arti dan ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dll. jang serba lengkap djangkap dan 
luas djelas. Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 orang 
Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- 
taka dan menggunakan kesempatan sewaktu redzekinja berkembang!!! 

1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- 
bawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias gambar 

D0 KWA GIOK DJING 
" Dil. Kramat Nor 2—4, — KUDUS. 

PANGGILAN 
darj N.V. PEMBIMBING & Co. di Purwokerto, jang hing- 
ga sekarang tidak diketahui alamatnja, diharap dengan hor- 
mat, supaja datang mengun djungi 
sero .N.V. tsb. jang akan diadakan pada tgl. 22 Nopember 

Purwokerto, 10 Nop. 1953. 

Komisaris N.V. Pembimbing & Co. 

Kdaan Kolosembogo ?): 

separan-paran...” 

Perkawinan 
entjari pen- 

Pergaulan, Penghidupan 
Sedjarah In- 
Modjopahit, 

Dza- 
Berdaulat jang sekarang ini! 

Rp. 20.- 

| Pertundjukan Tonil ,Ying| 
Lan Mengg enang Ibu? 

Ta Ba 

    

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini  Apotheek NUMA Bo- 

djong 57a dan: RATHKAMP Peko- 
djan 19 dibuka hingga djam 20.00. 

GEROMBOLAN DISAPU. 
Dalam gerakannja pada ts. 13 No- 

pember djam 24.00 disekitar Ban- 
djarsari sebelah barat daja Bumi- 
aju, kompi I pasukan Banteng telah 
dapat hasil sbb.: 10 angg. grombo- 
lan mati, seorang ditawan, 3 sena- 
pan, 2 bren dan 1 seinpistol diram- 
as. 

: Dalam pada itu kompi? lain dari 
gerakan Banteng bersama dengan 
kompi2 dari bat. Sikatan serta M.M. 
Raiders sedang serentak  mengada- 
kan gerakan bersama. Demikian Bi- 
ro Penerangan T.T. IV.-.. 

ULANG TAHUN ISOS. 
| Ikatan Sopir Semarang (ISOS) pa- 

Pa 

  

ida nanti tgl. 20 Nopember - akan 
melangsungkan. peringatan — hari 
ulang tahunnja jang pertama. Pcr- 
ingatan bertempat digedung GRIS 
Bodjong Smg., dan dimulai djam 
19.30. : : 

SIDANG DPRDS KABU- 
: PA Si 

| Tgl. 17 Nopember ini, 

(Kabupaten Smg. akan mengadakan 
sidang bertempat dipendopo Kabu- 
paten Smg. Atjara jang akan dibitja- 
rakan sedjumlah 13 soal. Dan di- 
antaranja tentang Pemberian uang 
duka/penghibur kepada djanda/ahli- 
waris pegawai jang tewas dalam me- 
lakukan kewadjibannja. Sidang di- 
mulai djam 10 pagi. 

:KURSUS PEMILIHAN UMUM. 
Djapen Prop. Djateng akan meng- 

adakan kursus tentang Pemilihan 
yUmum bagi utusan2 dari Diawa- 
itan2, Partai dan. Organisasi2 dalam 

K.B. Semarang. Kursus akan selesai 
'dalam waktu 3 hari, dan tiap2 ang- 
ikatan dibagi dalam rombongan pagi 
dan sore. Angkatan pertama dimu- 

lai tgl. 24 Nopember j.a.d. - Kursus 
bertempat 

Djateng, Bodjong 136 Smg., dan di- 
adakan tiap hari Selasa, Rebo dan 
Kemis. Bagi para peminat dapat 
(man kan dikantor tsb. pada 
Seksi Organisasi Daerah, tiap? hari 
kerdja antara djam 8 — 11 pagi. 

SWEEPSTAKE GONG TJATUR 
Hasil dari pada pemeriksaan 

sweepstake Gong Tjatur jang dibuka 
pada tgl. 14 Nopember 1953, di 
Hotel du Pavillon dengan disaksikan 
oleh Notaris Soeprapto sbb.: Sweeps- 
take jang betul adalah no. 4S dan 
djumlahnja penembak jang djitu ada 
149 orang. Achirnja seteiah diada- 

DPRDS   
kan undian nomer2 sweepsiake dja- 

tuh pada nomer 1 — 3: 15583, 12764 
dan 18142. 

   

     
:SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

| Semarang, 18 Nop. 1953: 

| Djam 06.10 Irama ringan: 06.45 

Rajuan Sal Saulius & Herijati: 07.15 
Rangkaian lagu2 barat: 07.45 Nja- 

'njian S. Abdullah: 12.05 Bunga Ram 
“pai: 12.45 Harry James: 13.15 Alam 
Minangkabau: 13.40 Orkes Hariy 

IDavidson dan njanjian Tino Rossi: 
14.15 Tembang Sunda, 
man Kusuma, 17.45 Orkes Peter 
Yorke, 18.00 Pertjakapan A.U.R.I:: 
18.15 Manasuka A.P. oleh O.K. Me- 
lati Kusuma: 19.15 Siaran Penera- 
ngan: 19.30 Lagu2 Tionghoa Mo- 
dern: 20.30 Pilihan Pendengar (po-' 
puler): 21.15 Hiburan malair hid. 
O.K. Kembang Katjang: 13.29 Mau- 
lud Banten oleh Si Bintang: 23.00 
Tutup. 

  

Surakarta, 18 Nop. 1953: 

Djiam “06.03 Nien dan Ierjati: 
06.15 Ruangan 'gerak badan: 06.45 
Hanafi d.Ll: 07.15 Irama Bali: 
07.45 Victor Silvester dan Jou Loss: 
12.03 — 12.45 — 13.45 Klenengan 
dari Puro: 17.05 Bu Nies dengan 
anak2nja: 17.45 Irama gembira: 
18.00 Mimbar Pembangunan: 18.15 
Seni Karawitan: 19.15 Mimbar Pe- 
ngetahuan, 19.30 Reportage: 20.30 
Permainan cello dan piano: 20.45 
Sambutan Hari Raya Maulud Nabi: 
21.20 Wajang Orang tjer.: PRAMU- 
SINTO: 22.15 Wajang Orang (lan- 
djutan): 24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 18 Nop. 1953: 
Diam 06.10 — 06.40 — 07.10 

Genderan pagi oleh Langen Budaja: 
12.05 Permainan alat tiup seperti   

kedua2-nja komisaris 

rapat umum pemegang 

MOCHAMAD AMBAR.     

ILMU POTONG PAKAIAN 
Menurut Aliran Zaman, isi rupa2 
model paling baru, ber- 
gambar “0. Rp: 10-— 
Chasiat RADJA PETANGAN 

(Ilmu Nudjum Modern). 
bergegas Rp. 16.50 
KAMERA PHOTO DATA 
Resep-resep Photo, bergambar, 
2 buku Rp. 22. 

RESEP INDUSTRIE KETJAP 
Harga per copy Rp. 1.50 
Pesanan per poswissel, ongkos 
kirim bebas. 

TOKO BUKU HO KIM YOE 
PURWODINATAN 1/22 
SEMARANG. 

IKATAN MOTOR SEMARANG 

senantangenanna aan 

rang (d.a. M.   
terkenal. 

Pengawas Rallye: IKATAN MOTOR INDONESIA 
TAHUN BAHARU SUDAH DEKAT. 

TAHUN BARU PENUH KEGEMBIRAAN. 
' LANTARAN MENANG SWEEPSTAKE IMS! 

Mendapat Hillman Minx, Veloccette 350 ec - Ziindapp 200 cc - 
Scooter Terrot - Cyclemaster - Solex - Mesin djahit kaki Pine - 
5 Radio GEC ketjil - 2 Radio besar - Senapan BSA, Record-echan- 
ger Garrard dan Thorens - 5 Sepeda - Perabot2 kamar lengkap - 
d.LI. dengan membeli lot seharga hanja Rp. 5.— sehelai! 
Sentral pendjual : Panitya Sweepstake IMS, Bodjong 140, Sema- 

  

SWEEPSTAKE IMS 
RALLYE JAJASAN 17 AGUSTUS — 22 NOPEMBER 1953 — 

140 MOBIL. 
sedar akan tanggung-djawabnja! 

(Djakarta), 

N. Verberkt). Per poswesel di- 
sertai Rp. 0,50 untuk tiap lot. 5 

Dapat beli djuga pada Kantor2 Harian2 dan pada alamat2 jang 
IMS—Prop. 

Trompet dan Sax: 12.30 Rajuan No- 
poli dan Spanjol: 13.10 Samba ria: 
13.40 Duke Ellington dengan orkes- 
nja: 14.00 Imbauan penawar duka: 
17.00 Taman Kepanduan: 17.40 ,.Ga 
melan Sekaten”, 18.10 Buah tjipta- 
an Schubert dan Schuman: 18.30 
Peladjaran lagu2 Djawas 19.15 Pu- 

untuk pemuda: 20.15 Alunan angin 
malam: 20:30 Menjongsong hari 
Maulud Nabi, 21.15 Ruangan Dja- 
pendi: 21.30 Rajuan Padang Pasir 
oleh O.G. Al Munir: 22.15 Malam 
gembira oleh O.R.J.: 23.00 Tutup. 

| . Templer Da- 

di Kantor Djapen Prop: 

17.95 Ta-' dimaksudkan tadi 

lisi dan. Masjarakat: 19.40 Dari dam 

      ri Malaya 

  

membujarakan soal .surat2 kotak” 

  

Kuala Lumpur: Dengan sedjumlah anggauta polisi Sir Gerald Templer 
mengenai tjara2 melawan gerilja di 

Mulaka. Usul2 dan pertanjaan2 dari penduduk dinjatakan dalam surat2 
itu, setelah mana staf dari Sir Templer mempergunakan bahan2 kete- 

rangan dalam surat itu. 
  

SALATIGA 
  

GERAKAN MENANAM 
LAMTORO. 

Pada hari Saptu tanggal 14 Nope 
ber dilereng G. Wendalisodo jang ter 
masuk desa Doplang, Mlilir, Hardjo 
sari dan Samban ketjamatan Bawen 
kawedanan Ambarawa telah diada- 
kan gerakan serentak menanam .,lam 
toro” ditanah-tanah jang menurut is 
tilah pertanian dinamakan tanah 
gundu?”. Gerakan ini perlu diadakan 
berhubung dengan telah djatuhnja 

DIAWA TENGAH 
DNOGJA 
RENTJANA PERINDUSTRI- 
AN DIDAERAH JOGJA. 

Karkono anggota Badan Peren 
tjana Perindustrian daerah Jogja 
karta menerangkan, bahwa untuk 
melaksanakan rentjana perindus- 
trian didaerah Jogjakarta setjara 
besar2an kini sedang dirunding- 
kan dengan pihak: Kementerian 
Dalam Negeri guna mendapatkan 
persetudjuan mengenai rentjana 
tersebut. Persetudjuan dari Kem.   hudjan, djadi untuk di-,,tangguhkan”. 

Adapun tanaman ,,lamtoro” jang per 
tama dan digerakkan dalam bulan 
Maret tahun ini boleh dikatakan ti 
dak berhatsil, karena telah habis mu 
sim hudjan. 

Benih '.,lamtoro” jang diberikan 
oleh Djawatan Pertanian untuk tana 
man baru ini sebanjak 11 ton, se- 
dang tiap2 hectare membutuhkan be 
nih 75 kilo. Sebagai diketahui lamto- 
ro berfaedah sekali, karena ketjuali 

untuk menahan tanah larut (erosie) 
djuga dipergunakan untuk menggiat 

tri. 

  

MENGGELAPKAN 
PERHIASAN. 

gal di sebuah kampung di Ssmarang 
telah ditahan oleh jang berwadjib, 
karena telah dituduh menggelapkan 
barang perhiasan miliknja beberapa ' 
orang dari Smg. Barang? jang telah 
digelapkan 'diantaranja: sepasang gi- 
wang emas bertabur berlian seharga 
Rp. 2200.— milik TSH, 
tindikan - emas harga Rp. 3000.— 
milik TTK - dan 

'emas seharga Rp. 2500,-—. Pengu- 
sutan lebih landjut sedang dilaku- 
kan. 

») A ») @ #GEDUNG SEKOLAH CHUNG 
HUA.- HUI. 

Dalam tonil 
kartu”. 

Berhubung dengan kritikan pedas 
dari seorang wakil Panitia Tonil 
Amal .,Robekan Kartu” jang dise- 

lenggarakan oleh Chung Sheng Hui 
Semarang pada tgl. 14 Nepember 

1953, bertempat digeduns Sin You 

sRobekan   
Dalam Negeri dianggap perlu, 
berhubung dengan rentjana Ba- 
dan tersebut merupakan kedjadi- 
an jang baru buat pemerintah, ia 
lah karena usaha mengindustria- 
lisir daerah Jogjakarta itu akan 
diselenggarakan oleh pihak pe- 
merintah bersama2 pihak parti- 
kulir. 

Menurut pembitjaraan antara 
Kepala Daerah Hamengku Bu- 
wono dengan pihak Kem. Da- 
lam Negeri beberapa waktu jang 

kan (activeren) tanaman karang-ki- Jalu, didapat suatu kesan bahwa 

ada harapan pemerintah akan me 
njetudjui rentjana industrialisasi 
daerah Jogjakarta dengan tjara 
seperti tsb. 

Menurut Karkono,  rentjana jang 
Seorang wanita bernama S. ting- ' urgent jang akan “segera dilaksana- 

kan: setelah mendapat 

pemerintah pusat ialah pendirian pa- 
berik2 gula, tapioka, dan lainnja ig. 

dapat memberikan hasil2 jang baik 
bagi rakjat dan pemerintah.  Selan- 
djutnja diterangkan oleh 

bahwa pihak Badan Perentjana Per- 

persetudjuan 

dari pemerintah pusat untuk ditem- 

kajaan alam didaerah tersebut. 

MAGELANG 

  

SASTROSEGER PEMIMPIN 
M.M.C. MATI TERTEMBAK. 
Diperoleh keterangan, bahwa Sas- 

troseger pemimpin MMC jang belum 

lama ditangkap oleh pihak tentara, 
baru2 ini ia oleh jang berwadjib te- 

lah dibawa ke desa Banjusidi ketja- 

matan Pakis kabupaten Magelang, 
dengan maksud untuk memberitahu-   Sze, mengenai soal mendirikan ge- 

dung sekolah, dalam kata sambutan 
nja sdr. Liem Siauw Tjong. sebagai 

“ketua perkumpulan para orang tua, 
al. dinjatakan, bahwa gedung jang 

sedikit hari lagi 
akan dibangun. Hal ini dapat dila- 
kukan, karena sudah didapatkan ta- 
nah jang letaknja disebelah gedung 
jang sekarang ini dan dapat dibikin 
6 kelas. Uang jang dapat dikumpul- 
kan untuk maksud tsb. Lk. Rp. 100. 
000.—. Achirnja sdr. Liem mengata 

kan, bahwa kritikan dari seorang 
wakil panitia tadi patut dihargai dan 
para orang tua harus menginsjafi 
diri mengenai pendirian gedung ter- 
sebut jang kelewat padat isinja jaitu 
Lk. 800 murid. Keadaan dari pada 
gedung sekolah tadi jang tidak se- 
suai pun dinjatakan olh sdr. Siagan 
dalam kata sambutannja. 

Robekan kartu. 
Melihat pertundjukan tenil ,,Ro- 

bekan kartu” jang sengadia diada- 
kan untuk mentjari uang guna men-' 
dirikan gedung Sekolah C.H.H.., per- 
tama-tama djerih pajah para murid 
jang ikut serta dalam perdicangan 
tsb. pamas dihargai. Demikian me- 
nandakan, bagaimana semangat se- 
ladjar dar. para murid tadi telah: di 
lakukan jang semata-mata ditudju- 
kan kepada seluruh — masjarakat 

- Tionghoa di kota Semarang chusus- 
nja dan penduduk pada amumnja. 
Memvuantu usaha jang mu'ia tadi, 
berarti akan menempatkan diri di- 
dalam kalangan pendidikan jang se- 
nantiasa akan hidup sampai acbir 
zaman. Mengenai permainan toril 
tadi pada umumnja dapat dikata, 
"bahwa semua 'itu telah dapat  di- 

mainkan dengan baik. Hanja sedikit 
sajang dalam babak penghabisan R. 
Budiman — seringkali menundjukkan 
diri kepada penonton dalam soal 
membelakan tjara?nja ia bikin pe- 
gusutan mengenai . soal pembunu- 

han jang didasarkan atas ,,robekan 
kartu”. Tetapi pada umumnja da- 

pat dikatakan, bahwa pertundjukan 
tsb. telah membawa hasil jang gi- 
lang-gemilang. 

PNP ON A0 

  

ras 

dengan bentuk 
an demikian itu dihubung2-kan 
itu belum Selesai dikerdjakan. 
da bagian 

san dari 

lainkan dipergunakan sematjam 
Selain itu, jg dipergunakan seba- 

gai dasar untuk membikin 
itu adalah gambar? almarhum jg te 
lah tersiar didalam buku? jg diter- 
bitkan oleh Panitia keluarga almar- 
hum. Sebagaimana diketahui, gam- 
bar2 jg tersiar adalah setengah ba- 
dan (borstbeeld) dan hanja terlihat 
dari muka. Oleh sebab itu, ketika 
patung itu dibikin, didjumpai lagi ke 
sulitan2 mengenai jkat kepala. Utk. 
mengatasi kesulitan2 itu, diperguna 
kan pedoman bahwa ikat kepalanja 
menjonto ikat kepala “almarhum 
Mangkunegoro ke-IV (?) jg pernah 
dipatungkan djuga. 

Ramainja Orang mentjela patung 
Ronggowarsito gihubung?kan lagi dengan bentuk patungnja, jg dirasa 
kurang seimbang dengan ,,bantjik” 
(stoepa), sehingga kalau patung itu 

an eh depan (dari djalan raja) 
ukiskan seorang io sed: ,man di didalam bekas, J3 “dang »MA 

Belum ada fotografie. 
o Lepas dari kehendak merendah 
kan pemahat patung ataupun 
membela Orang2 jang mentjela, tetapi ada ba knja dikemukakan, bahwa pembikinan patung dari orang seperti Ki Ronggowarsito 
jang hidup kira-kira dalam tahun2 1802—1873 tasehi memang sa- 
ngat sukar, Karena pada waktu 
itu belum ada fotografie, sedan kan sa ang: dibikin di Indo 

S1E sangat sederhana. Didalam hal ini Nur djuga di hubungkan dengan patung2 jang terdapat di tjandi2 misalnja, ba 
njak diantara bagian? tubuh pa 
lung itu jang tidak sesuai dengan 
tubuh2 manusia, Hat itu mungkin 
sekali si-pemahat hanja mendasar 

ngan intis daripada ilmu? 
orang jang dipatungkan. 

: Memang. a dengan mem 
bikin patung almarhum Panglima 
Sudirman misalnja. Sebab selain 
banjak didapati fotonja, — djuga 
si-pemahat sudah atjapkali meli- 
hat almarhum dari dekat. 

Tahun kelahiran dan wa 

dari   
Karkono, $ 1 

| Apalagi 

sepasang industrian akan minta tenaga achli yi bentuk atur 
polnarhang sedan, 

sepasang giwang patkan di Jogja guna menjelidiki ke- Yatan hari : 

fatnja djuga berselisih. 
kalau orang menghenda- 
patung jg persis dengan 

can mengenai tja- 

dan wafatnjapun lahir 
hhersenaa Seperti jg dikatakan oleh 

ydalam pedato 
2 KESAN PALU: 

“Menteri PP & K Mr. Moh. Yamin 
nja ketika upatjara pe 

K 1g- Ronggowarsito, an- 
“ara glain dikatakan, bahwa lahirnja 
pudjangga Ron 'arsito djatuh “pa 

(da TO Zulhidjah Be 1728 Masehi 
au »Serat bah 
4 

' kan tempat kawannja bernama Sargi dak terlam 

jakni menurut Ig tertjatat dalam 
: ad tjarios lelampa- hanipun suwargi R. Ng. Ronggo- 

warsuo —, tetapi dalam karangan2 
dalam lain buku, berbeda djuga 
mentjatatnja. 

Dalam hat ini : memang mendjadi 
kebiasaan ba, : I ngsa kita, atjapkali ti- 

jang telah lama ditjari, ictapi -kerap da banana menitik beratkan pa- 

kali menjembunjikan arri. 

Didesa Banjusidi orang jang di- 
tjari itu ternjata- tidak ada. Sastro- 
seger jang diberi kebebasan berge- 

mukul seorang pradjurit jang sedang 
mendjalankan tugasnja, kemudian 
melarikan diri. 

Beberapa kali telah diperingatkan 
supaja berhenti, tapi Sastroseger ti- 

dak mengindahkan, hingga pihak 
tentara terpaksa melepaskan - tem- 
bakan, tepat mengenai kepalanja 
dan mati seketika itu djuga. 

Menurut keterangan pihak resmi 
di Magelang, Sastroseger asal dari 
desa Kadjangkoso termasuk  djuga 
daerah MMC dan ditakuti oleh pen- 
duduk sekitarnja. 

SINGKAT DJATENG., 
— Oleh persatuan peladjar S.M.   A. dan S.M.E.P. Inst. Indonesia 

itjabang Kudus pada tg. 14—15 
November 1953 telah diadakan 
malam peresmian jang diramai- 
kan dengan pertundjukan sandi- 
wara, jang dilakukan oleh para 

“peladjar tsb. digedung C.H.T.H. 
| Kudus, dengan mangundang Ba- 
pak2/wakil2 murid dan beberapa 

' Djawatan. 

2 ORANG R.R.I. DJATENG. 
Akan beladjar diluar 
negeri. 

Kepala bagian siaran dari 
R.R.I. Semarang R.M. Sunarto 
dan kepala bagian siaran R.R.I. 
Jogyakarta Hamid akan dikirim- 
kan ke London untuk memperda 
lam pengetahuan mereka menge- 
nai segala sesuatu jang bertalian 
dengan siaran radio, lamanja be- 
ladjar diluar negeri 6 bulan. 

Sebelum berangkat keluar ne- 
geri, mereka akan ditempatkan di 
Djakarta lamanja 1/2 bulan. Ke- 
berangkatan mereka itu pada 

| tanggal 14 Nopember '53. 

  

J. M. 

ja 
. Memetjat sementara (schorsi 

tanggal 22 Nopember 1953 di 

bimbing & Co. supaja menghad     
PENGUMUMAN SCHORSING: 

Berdasarkan Pasal 9 dari Anggaran Dasar N.V. PEMBIMBING & Co. dengan akte Notaris Soe- 
tardjo Soemoatmodjo di Purwokerto no. 6 tertanggal 19 Djanuari 1951 dan dengan pengesahan 

Menteri Kehakiman R.I. No. J.A. 8/68/11 tanggal 25 Djuli 1951, ai 
saja, MOCHAMAD AMBAR, sebagai Komisaris dari N.V. Pembimbing & Co., dengan ini me- 

ng) kepada: 
a. Sdr. DIRWAN, sebagai Direktur N.V, Pembimbing & Co. 

b. Sdr. SOEPARNO, sebagai Wakil Direktur N.V. Pem bimbing & Co., 
2. Mengambil Pimpinan dan tanggung-djawab atas N.V. tersebut sampai 

umum pemegang surat2 sero N.V. Pembimbing & Co. . Kn 
3. Rapat umum pemegang surat” sero N.V, Pembimbing & Co, akan diadakan pada hari Minggu 

Purwokerto. . 
Pengumuman ini merupakan djuga undangan kepada segenap pemegang surat2 scro N.V, Pem- 

liri rapat umum diatas. 

Ko 

terselenggaranja rapat 

Purwokerto, 10 Nopember 1953, 
misaris N.V, Pembimbing & Co, 

MOCHAMAD AMBAR. 

| 
rak, melakukan perlawanan dan ma-' 

  
  

Kekeliruan tidak terlalu 
besar Li 

. Tidak adanja foto's almarhum, 
tidak adanja orang2 jang masih 
hidup dari djamannja almarhum, 
mendjadikan sukar untuk mengi 
kuti, fihak (5 membenarkan atau 
jang menjalahkan tentang bentuk 
patung itu. inja kalau dika 
dji hanja akan mendasarkan pada 
»perkiraan” | laka. Oleh sebab 

Sependapat dgn Mr. Moh. 
Yamin jang menjatakan, bahwa 

dalam pada orang me 
patung Ronggowarsito, 

dapat menjesi ikan dengan sifat2 
hidup para pudjangga Timur jang lebih mementingkan kehidupan ro 
chani daripada soal-soal jg lain. 
, Jang terang, sekarang ini Sura 
arta Mempunjai sebuah monu 

mandang 

ment jang berharga didalam arti kebudajaan, pembangunan dan pendidikan. Sendirinja, barang sia pa melihat patungnja, akan mem perhatikan 1 karangannja jg merupakan sumber ,.levensbe- 
schouwing”. 

Hana   

... WAKIL MODIN. 
Dikabarkannja bahwa disalah satu 

kampung t Duda “basi Sah aa Semarang   , terdjadi 
upatjara perkawiman, Karena sore 

jitu Pak Modin sendiri tak dapat 
(badlir, maka tugasnja untuk menga- 
| winkan itu kemudian diserahkan ke- 
pada,.....i... " Isterinja dan oersaina- 
sama dengan temanten tadi ' menu- dju ke salah satu mesdjid. Kedjadian demikian tadi menimbulkan pelba- 

|gai tafsiran dikalan, gan chalajak ra- 
L jang all, menelorkan pertanjaan: 'sbolehkah  tugasnja seorang Modin 
itu diwakili oleh isterinja?” 

ADU DJAGO DIGROPJOK. 
Sarang adu djz 9 disebuah desa 

Ketjamatan Weleri, Djum'at siang 
ibl. telah digeropjok oleh fihak jang 
berwadjib. Sarang itu pada tiap2 
hari jang nik digunakan medan 
perdjudian. 
tersebut, 47 orang jang sedan 1 rang j g ber- 
adu djago telah dapat tertangkap, 
dan beberapa ekor djago dapat di- 
sita, Diantara mereka terdapat orang 
orang dari dan: tem 
disekitar Weleri, TU Pata 

| RAPAT KILAT. 
Berhubung dengan kedatangannja (Tuan W. V, yrn,  Secr, Secti MOD, : c perdagangan dari Pjerman, 

Selasa sore 6 di Naya nan : | djam 3 akan 
diadakan rapat kilat di Gedung 
Tionghoa Sianghwee, Gg. Tengah 73. Semarang. Dalam rapat tsb. akan di berikan matjam? keterangan perihal | Perdagangan di Djerman. Diminta para Importenrs dan Exporteurs jg, berkepentingan stfea perlukan  da- tang mengudjungi rapat tsb. 

kantjing Ieher. Semula kantjing Iehernja tampak 
dengan 2 buah ,,anak badju” (knoop), setelah mendapat pendjela 

3 erapa kalangan bahwa pada djamannja Ronggowarsi 
to masih hidup, Isher badju belum mempergunakan ,,knoop”, me 

patung | 

kan perasaannja dan didjalin de | 

penggropjokan 

Sep BT, # KAL 

| Patung Ronggowarsito Keliru ? 
Kalau Dilihat Dari Depan Seperti 

»Orang Mandi Di bak« 
. (Oleh : Wartawan Kita) 

KALAU pADA MULANJA HANJA samar2 kedengarannja, 
maka sesudah pembukaan selubung patung Ronggowarsito dibuka 
dengan resmi oleh Presiden Sukarno di Solo baru2 ini makin ke- 

datangnja kritik jang mengatakan bahwa apa jg dipatungkan 
Ki Ronggowarsito itu tidak seluruhnja benar. Tjela 

dengan ketika pembikinan patung 
Antara lain mengenai lukisan pa 

njata 

stjantelan”. 

  

TIGER TEAM DI BANDUNG, 

Kalau Tiger Team di Bandung da- 
pat mendjatuhkan Chung Hua  de- 
ngan angka 2—1l, ternjata dalam 
menghadapi Kes. Sunda jang terkuat 

Juntuk kota Bandung pada hari Sab- 

tu Tiger Team harus menjerah de- 
ngan angka 1—0, sekalipun pura 
'tamu tadi menundjukkan perma'nan 
jang lebih unggul. Antara Kes. Ti- 

'ger Team dan Persib jang dimain- 

  
i 

ikan hari Minggu berachir 1—0 un- 
tuk kemenangannja fihak. tamu. 

BULUTANGKIS 

Pertandingan2 Bulutangkis persa 
'habatan jg dilangsungkan di lapa- 
ngan Pedamaran berturut? pada 
tgl. 13, 14 dan 15-11-1953 berkesu 
dahan seperti berikut: POM-A — 
ITJHAN SHANG-A — 4—5: POM- 
:B — TJHAN SHANG-B — 9-29: 
iPOM-C — TJHAN SHANG-C — 
8—1. 

ATJARA KOMPETISI PSIS. 
Atjara kompetisi sepakbola 

PSIS dalam pekan minggu ini 
sbb.: tg. 21 Nop.: Poris I — SSS I 
di Stadion Union II! — Garni- 
zoen III, Seteran. Tg. 22 Nopem 
ber Latihan Kes. PSIS, Stadion, 
Tjahaja Smg. 2 — Poris 3, Sete- 
ran. 

ATJARA PEKAN OLAHRAGA 
KEPOLISIAN DJATENG 

Atjara pekan Olahraga Kepolisi- 
an Djawa Tengah jg akan diseleng 
garakan pada tgl. 21 s/d 25 Nopem 
ber 1953 di Semarang sbb.: 

Tek 21: Kes, Pati (A) —"Sema- 
rang (B), lapangan Pandanaran. 

Kes. Banjubiru (C) — Kedu . (Dj), 
lapangan Kalisari Polisi: Jogja (H) 
— Banjumas (1), lapangan Kalisari 

Tentara. Tgl. 22: Solo (F) — Mo- 

brig WG), Pandanaran: Pekalongan 
(E) — Pemenang C-D (L), Kalisari 
Pclisi: KPPRO Djateng (J) — Pe- 
menang H-I (O), Kalisari Tentara: 
tgl. 23: Kalah: AB — Kalah. C-D 
Pandanaran, Pemenang A-B (K) — 

Pemenang E-L (M), Kalisari Polisi: 
Pemenang F-G (N) Pemenang 

J-O (P), Kalisari Tentara: Tgl. 24: 
Kalah K-M — Kalah N-P, Kalisari 

Polisi, Kalah F-G — Kalah . HI, 
Kalisari Tentara: tgl. 25 Pemenang 

K-M (0) — Pemenang N-P (R), Ka 
lisari Polisi. 

  

Universitet 

Surakarta 
Kalau Bukan Tjabang Ga- 
djah-Mada, Akan Didi- 

rikan Partikelir 

KITA MASIH belum berhenti 
ditengah djalan untuk berusaha 
sehingga dikota Solo berdiri se- 
buah Universiteit. Demikian kata 
Walikota Solo Moh. Saleh kepada 
wartawan kita. Usaha2 itu masih 
berdjalan, dan fihak Universiteit 
»Gadjah Madha” di Jogiakarta 
menjarankan agar Solo menjedia 
kan buku2 kebutuhan perguruan 
tinggi itu, jg kemudian pemuda2 
jang mempunjai hasrat mempela 
djari dari buku2 itu. 

Tjara2 demikian ini menurut 
walikota kurang memuaskan. Se 
bab belum tentu banjak djumlah 
nja pemuda2 keluaran SMA'jang 
bisa zelfstudie dari buku2 itu. 
Oleh sebab itu sedang diperdjoang 
kan, setidak-tidaknja di Solo ada 
docent2, sedang para professor 
berada di Jogjakarta. Dgn djalan 
demikian, dirasa akan dapat me 
menuhi keinginan Solo. 

Dalam hubungan ini lain kala 
ngan atas pertanjaan wartawan 
kita menjatakan, bahwa djumlah 
pemuda2 keluaran SMA di Solo 
banjak sekali, sehingga kebutu- 
han akan adanja sebuah universi- 
teit itu memang sangat dirasakan. 

Mr. Yamin andjurkan uni- 
versiteit partikelir, 

Bertalian dengan kedatangan Men- 
teri P.P. & K. Mr. Moh. Yamin ke 
Solo mengikuti Presiden baru2 ini 
maka kalangan2 jang menghendaki 
adanja universiteit itu telah mem- 
pergunakan kesempatan untuk men- 
desakkan sekali lagi. Dalam hubu- 
ngan ini pembitjaraan jang menda- 
lam tidak dapat kita ketahui. Akan 
tetapi Mr. Moh. Yamin sendiri me- 
njatakan, bahwa sebaiknja di Soo 
diberdirikan — universitent partikeli: 
Dan djika sudah berd,alan, diminta- 
kan kepada pemerintsh- untuk didja- 
dikan universiteit negeri. 

Andjuran Mr. Moh. Yamin jang 
demikian itu, oleh sementara kala. 
ngan di Solo dianggap sebagai suatu 
tanda, bahwa permintaan agar di 

Solo diberdirikan tjabang dari ,.Ga- 
djah Mada” masih tampak djauh se- 
kali hasilnja. Sekalipun demikian, 
masih akan ditunggu bagaimana ke- 
putusan ,,Gadjah Mada” mengenai 
permintaannja itu, jakni sebuah tjas 
bang ,,Gadjah Mada” dengan bebe- 
rapa docent sedangkan profesornja 
di Jogja. Djikalau ini tidak berhasii, 
maka kemungkinan mendirikan uni. 
versiteit partikelir — itu akan diper- 
bintjangkan kemudian. 

Melihat perkembangan jang sede- 
mikian itu, dapat disimpulkan bah- 
wa achirnja Solo pasti mempunjai 
universiteit. Apakah itu universiteit 
negeri ataukah universiteit partikelir, 
adalah soal kemudian.   
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  Bung Karno, waktu berkundjung di Solo, tidak lupa pula “mengundjungi 
Mesdjid Besar, untuk menunaikan kewadjibannja bersembahjang Djunvat. 

(Gambar sumbangan: sdr. Ompong Prasetyo — Solo) 
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   (| Pemerintah” menjang , baikpun setempat. mat 
per satu kebenaran men ta Sia Td 

setiap pegawai jang disebutkan | 2. Perca SN 

Aan statement pimpinan Masju merintah menjangkal 

  

am # 

  

Laris Pu ji 
Kasur“ Di Nederland 

      
   

la Tunda Pulangnja Ke Indonesia Utk 
.f12 Nopember 1953, Pemerintah |ngan kepartaian tidak ada 

Menemui—Sinterklaas 

| HARIAN BELANDA ,Het Vrije Volk” menulis: Raden Sur 
jono adalah suatu tjontoh semangat jang menjegarkan dan kegia- 
tan bekerdja dikalangan suatu masjarakat jang muda, Ia mendjadi 
anggota panitya sensur pilem, menari, mentjiptakan lagu2, menga- 
rang, melukis dan adalah seorang: pemimpin pemuda, teristimewa 
pemimpin anak2 dalam siaran radig Djakarta. Karena Surjono 
menggunakan bakat2nja jang banjak itu bukan untuk memper- 
oleh sukses pribadinja didalam lapangan kesenian. Segenap tena- 
ganja ditjurahkannja untuk kegemarannja jang utama, jakni men 
didik pemuda Indonesia. 

1 . Fi 2 
. Surjono, jang kini an aa Teori Insiein 
undjung dalam rangka ,,studie- | : i 

reis” dinegeri Belanda adalah se | Ada Jg Salab: Kata Ser- 
kretaris panitya sensur pilem In- dana Niels Palle 
donesia. Dengan bersendjatakan | S#ORANG 
gunting besar ia menggunting S€e-| mark” muda,  Niels 
mua gambar2 tikaman dan pe-iKnudsen, sedianja 
nembakan dalam pilem2 Ameri- | Universitet Swedia di Lund hari Sab 
ka, pilem2 cowboy 'hanja dilulus- ju untuk membuktikan bahwa. bebe 
kan olehnja untuk pertundjukan | rara dari teorie Albert Einstein adu 

bagi orang2 jang dewasa sadja. lah tidak 
.Saja disini telah melihat “se- 

buah pilem Boris Karlof, dalam 
mana terdapat tudjuh kali peris- 
tiwa pembunuhan”, demikian ka- 
ta Surjono setjara menjesal. ,.Pi- 
lem sematjam itu dinegeri kita ti 
dak akan dipertundjukkan. Saja 
kira, bahwa kekerasan dalam Ja- 
jar putih merupakan bahaja jang 
lebih besar daripada nona2 jang 
menggairatkan. 

Kewadjibannja sebagai sensor pi- 

gen Tidningen” mengatakan bahwa 
sardjana muda itu akan membela 

kukan beberapa kesalahan " penting 

dalam teori2nja. Lain dari pada itu 
ia sedianja djuga akan  menjerang 
Einstein karena telah menarik ke- 

simpulan2 jg didalam 

akan mempengaruhi kebenaran da- 
ri pada penemuan2 para ahli fisika 
ig besar.- Demikian AFP. ! 

(Antara). 

anBa oi,, Pak 
: 2 Akar !1 hak Masjumi pada tgl. 12 bulan ini 

mi bersama fraksinja dalam par- hak Masjumi pa : Tn 
5 NA pg: D3 dan dalam  chususnja 'mendjawab 

lemen tsb., seperti Abdul Hakim, Kelonert Itu #ongenai S0akdiri 

kusumo, Dr. Saroso dan 
wojo. : 

Pidato Menteri Lumbantobing 
itu lengkapnja sebagai berikut: 6 

Berkenaan dengan. “statement |. 2: He 

pimpinan partai Masjumi bersama Abdul Ha se Aas n 

dengan fraksinja Alai DPR. tg. | tegaskan bahwa “urusan kepenti, 

adisis- sebagai berikut: 

    

   
sekali dalam penggantiannja dgn 

ingin membentabusan Kenapa Mr. S. M. Amin? oleh karena 
san sebagai berikut: 

12 1. Pemerintah menginsjafi bhw. | partijloos. Pemerintah mer 

Dan Bukan Kepartaran: Pemerentah |» 

AN gKANAN, 
| pegawai tinggi Pemerintah memakai ukuran2 kepenungan umuny. 

Se Sa Ae ng ata 
Pen dabig malam dimuka tjorong RRI di Djakarta. Pidato Menteri | 

“| penerangan itu terutama dimaksudkan untuk membantah kebena- | 
(| ran statement pimpinan partai Masjumi bersama dengan fraksi 

ng dimuat oleh ,-Antara” tanggal 13/11 
gkatan dan pemindahan pegawai tinggi | 

-'5. Berdasarkan tsb diatas itu -per| 
statement pi-| 

Sjamsuridjal, Margono Diojohadi: pegawai jg disebutkan ' didalamnja. : 

Diri Gubernur Abdul 

Me oma 
Me Ana Ss 

Mr. S.M. Amin adalah orang jg 8 

“ 

SARDJANA “ Den- 

Palle Wieth 
akan datang: di 

benar. Kb Denmark, jg 
mengutib dari harian Swedia ,,/Mor- 

'thesenja bahwa Einstein telah mela 

banjak “hal 

lem di Indonesia telah membawakan 
djulukan ,algodjo” bagi Surjono. 
Tetapi disampingnja itu ja iebih ter- 
kenal dengan nama .,Pak Kasur”, ig. 
disukai orang. Nama kasih itu di- 
perolehnja berkat sumbanganija jg. 

besar jang ditjurahkan olehnja da- 
lam waktu senggang untuk kepenti- 
ngan anak2. Sedjak dua tahun jang 
lalu ia mengadakan perkumpulan jg. 
diikuti oleh kurang lebih 1500 anak? 

ketjil, jang pada tiap hari Sabtu pe- 
tang berkundjung kerumahnja untuk 

Kalangan2 diplomatik jang da- 
pat dipertjaja hari Saptu menga- 
takan bahwa AS, Inggris dan Pe- 
rantjis mengharapkan bahwa da- 
lan minggu depan mereka akan 
berhubungan dengan Jugoslavia 
dan Italia dengan mengadjukan 
suatu perumusan baru guna me- 
njelenggarakan konperensi 5 ne- 
gara mengenai masalah Trieste. 
Perumusan itu diharapkan dapat 
dise'esaikan permulaan minggu 

. menjelenggarakan 

.nja kepada orang “lain, soal2 mana 

menjanji dan bermain-main. Selain 
daripada itu dua kali seminggu ia 

2 program Taman 
Kanak2 dimuka tjorong radio Dja- 
karta. Disampingnja itu ia masih 
djuga mempunjai kesempatan untuk 
mentjiptakan lagu? bagi kanak2, jg. 
teksnja, dibuat olehnja sendiri dan 
pula mengarang buku2 kanak2 jang 
dibubuhi dengan lukisan?. hasi! 

depan. 

Sajap Ekstreem” 

Marok ko Bergolak Lagi 

dalam corps kepegawaian hendaklah 
didjamin keutuhan kesatuannja, de- 

'kan2 jang dapat memetjah belah 
kesatuan mereka itu disebabkan iri 
hati, perasaan dibelakangkan, pera- 
saan tidak diberikan tempat atau tu- 
gas jang sewadjarnja berhubung de- 
ngan didikan, lama kerdja dan peng- 
alaman serta ketjakapan, perselisih- 

lan jang ditimbulkan karena hubu- 
jngan kemasjarakatan dengan kepala- 
ikepalanja jang mungkin mendjauh- 
'kan mereka setjara sosial diskrimi- 
nasi dan sebagainja. 

# 2.. Pemerintah menjatakan peng 
hargaan tentang kegiatan pihax pe- 
gawai jang sekarang ini mengorga- 
niseer dirinja dalam beberapa him- 
punan2 serikat sekerdja, hal mana. 
dipandang oleh pemerintah djuga se- 
bagai langkah jang utama — untuk 
mendjelmakan dan mendjamin ke- 
utuhan kepegawaian itu. 

# 3. Pemerintah menginsiafi sung- 
guh2 bahwa dalam urusan kepega- 
waian adalah hal jang sangat me- 
rusakkan keutuhannja bilamana uru- 
san tersebut ditjampur adukkan de- 
ngan urusan kepentingan kepartaiaii 
oleh- karena hendaklah diinsjafi ban 
wa kepengawaian itu adalah semaia2 
untuk kepentingan bersama bagi nc- 
gara dan bangsa keseluruhannja. 

4. Berhubung dengan pendirian 
pemerintah sebagai dilukiskan di 
atas, maka pemerintah senantiasa 
bersedia untuk mendengar, memper 
hatikan dan memeriksa semua ma- 
tjam keberatan2 - seorang pegawai 
mengenai perlakuan pihak atasan- 
nja terhadap dirinja dan tidak akan 

segan2 mengambil tindakan terha- 
dap jg bertanggung-djawab bila ma 
na mereka melakukan sesuatu jg 
melanggar keadilan atau jg meru- 
sak keutuhan kesatuan dalam kepe 

  

— neng 

Tetaglal | Djalankan 
1 

. Terror“? | 
HARIAN ,,LE COURRIER DU MAROC” jang terbit di Marokko 

buah tangannja sendiri. Salah satu hari Min : Aa lk aa r lagi 5 
Ka ca ae Ten ggu mengabarkan, bahwa 'dinegeri tadi kini berkobar lagi ,,ter 

diantara lagu? jang ditjiptakan oieh- | -5, politik”, hingga dikalangan bangsa N eedatiu timbul kechawatiran 
nja itu berkat programa radionja itu bahwa sajap extrim dari partai nasionalis ,,Istigla?” telah memperoleh ke- 

mendjadi terkenal, jakni lagu ,Sela- menangan, dalam perdjoangan terhadap pendjadjahan Perantjis. Menurut 
mat sore 'bu”. 

r p 2 tua. 
Jang menarik dalam menjeleng- 

garakan programa taman kanak? 
itu, jalah, bahwa senantiasa. saja 
minta supaja orang2 tua kanak2 itu 
ikut serta ke studio, untuk memberi 
teladan kepada mereka itu setiara 
tersembunji”, demikian kata Pak Ka- 
sur. ,,Djika saja mengatakan kepada 
kanak2, bahwa mereka itu teng (pre- 
sis) harus datang, maka para crang 
tua tahu, bahwa mereka itu Iain kali 
harus berangkat lebih pagi dari ru- 
nfah. Dan kalau saja “ mengadiar 
anak2, bahwa mereka harus mema- 
kai sepatunja sendiri, maka ibu? me- 
ngerti, bahwa anak2 itu tidak harus 
ditutung oleh babu dalam segala- 
galanja. Dengan demikian saja mem 
beri teladan pada orang2 tua itu ter- | dibitjarakan lebih mendalam da- 

hadap soal waktu dan ketjakapan ripada dulu dan mengenai dae- 
untuk tidak menggantungkan nasib-|rah ,,Nieuw Guinea” diadakan 

pembitjaraan tersendiri. 

la?” jang terlarang itu dikatakan 
ketjil urusan pembunuhan. 

Ga & 
Dibatasi 

Peladjaran Ilmu Bumi 
Indonesia Di Sekolahan2 

Nederland 
Pembantu bagian pengadjaran 

dari harian ,,De Volkskrant” (Ka 

tholiek) di Amsterdam menulis, 
bahwa ditahun2 belakangan ini 
dalam buku2 ilmu bumi untuk 

sekolah2 rendah di Nederland 
seal2 mengenai daerah seberang 

lautan dari keradjaan Nederland 

dulu dinegeri kami itu tidak mem- 
punjai arti jang mendalam”. nesia orang di Nederiand tam- 

paknja kini berusaha untuk me- 
nerma pembatasan2 dalam pe 

Pak Kasur jang berbakat banjak | “@jaran Hmu bumi itu. 3 
itu, dua bulan Tan NN ta mi Mengenai sociaal-economische 

ngan ,,Sticusa” (Stichting Culturele | dardrijkskunde peladfaran 2 dila- 
Samenwerking) telah berkundjung | Kukan kurang sampai kesoal-soal 

ke Nederland. Dan dalam waktu jg. | Ketjil sebagai jang dilakukan dulu 

singkat itu djuga disana mempertun- dulu, demikian pula diadakan 

djukkan semangat jang tak kun-|pembatasan dalam peladjaran ten 

djung padam: ia misalnja mempela-|tang pengetahuan mengenai topo 
djari tjara menjensur pilem, meng-| grafi Indonesia. 3 

adakan banjak tjramah2, ' meng-| Dinjatakan, bahwa baru2 ini 

hadliri pertemuan2 pemuda dimana- | Onderwijscommissie van de Geo- 

mana, memberi peladjaran ditaman| grafische Vereniging telah menja 
kanak2 dan tentu djuga berkundjung| takan tidak setudjunja terhadap 

ke studio-studio radio Hilversum| soal diatas itu. Dinjatakan oleh 

Tenaga jang tidak kun- 
djung padam. . 

untuk melihat siaran2 untuk kanak2.| Onderwijscommissie itu, bahwa 
ui Oa akan ae MNNAKAN pa abtibbar kini ada  perubahan2 

Ia) alam Imu psychologi Pa- galam hu oliti dengan 
da perguruan tinggi Amsterdam. P. dalam hubungan politik T. 
Tenan Ke “- kembali lagi ke 

Indonesia a achir bulan Nopem- Sa : ana 

ber, tetas "Ia Aa agak lebih Ia- da, missi dan zending aa 

ma lagi dan baru akan kembali pa- melakukan pekerdjaannja  dinege 

da pertengahan bulan Desember. |"! tsb., dan disamping itu Neder 

Karena ia sangat berharap akan da- land tetap merupakan pergang 

pat bertemu dengan rekannja, jakni| Penting untuk hasil2 bumi Indo- 

Sinterklaas, demikian tulis hariany nesia. Dinjatakan, bahwa walau 

»Het Vrije Volk”. : pun ada perubahan politik itu 

mhn UU KengetabOan tentang Hindutsmme 

PERUNDINGAN PENDAHU- |dan Islam tetap penting, demiki 

LUAN MENTJAPAI KATA Jan pula pengetahuan tentang soal 

SEPAKAT TENTANG ATJARA lilmu bumi Indonesia. Demikian 

Fihak Utara hari Sabtu menje | Onderwijscommissie tsb. menurut 

tudjui untuk sekaligus membitja | De Volkskrant”. (Antara) 

rakan masalah waktu, tempat dan 
komposisi bagi Konperensi Poli- 
tik tentang masalah Korea, sete- 
lah terdjadi djalan buntu dalam 
perundingan2 pendahuluan sela- 
ma 3 minggu. Ae “ 

Arthur Dean, wakil A.S., me- 
ngatakan bahwa pembitjaraan2 
suh panitia mengenai masalah2 
diatas akan dimulai minggu . de 

pan. Dinjatakan pula bahwa kata 

sepakat itu tertjapai setelah me | sekitar Kebumen. 
ngadakan perundingan2 
sampai 6 kali, 

  

| “Menurut rentjana pada bulan 

(untuk mengadakan   nindjau dacrah tsb. 

| rusnja, bahwa polisi 

Dalam pada itu tentang Indo- | 

Ita Indonesia, di Indonesia kini ma- 

sih bekerdja ribuan orang2 Belan 

ig akan datang presiden Sukarno 

akan membuka dengan resmi tjan 

di Prambanan, jang baru selesai 

di ,,restaureer”, Sesudah itu ada 

direntjanakan oleh kepala negara 
penirdjauan 

ke Krawang, Bekasi dan lain-lain 

kemudian ke Tjilatjap dan terus 

menindjau daerah2 pantai Selatan 
Presiden Sukar t | 1 

rahasia | no sudah enam tahun tidak me- instruksi supaja mulai tgl. 1 Nopem 

harian tadi, polisi telah mendapat bukti2 jang didokumentasi, bahwa ke- 

kerasan2 ini diatur oleh ,,komisi terror” dari sajap extrim partai ,,Istig- 

bahwa partai ini mempunjai panitya- 

Harian tadi mengatakan sete- 
seringkali 

penggerebegan2 ter- 

'hadap cel2 ,,Istiglal” dibawah 

tanah: walaupun demikian, di- 

'plomat2 di Marokko mengemu- 
kakan bahwa rata2 tiap hari di 
Marokko .terdjadi 3 perbuatan 
kekerasan,  semendjak Sultan 
Sidi Muhhammad bin Yussuf di- 
turunkan dari tachta oleh Pe- 

rantjis. Perbuatan2 tadi teruta- 

ma terdjadi dibagian kota Casa 

blanca jg didiami oleh penduduk. 

Arab (Madinah lama: dan Madi- 

nah baru) dan di Fez. Sedjak 

tgl. 20 Agustus j.l, di Casablan- 

ca (kota terbesar di Marokko) 

telah ditangkap lebih dari 100 

orang, karena melakukan kedja- 
hatan2 politik. : 

Karena. kegagalan Blok A-A 
dalam PBB? 

' 'Menurut dugaan kalangan Peran- 

tjis dan golongan. ,,nasionalis mode- 

rat”, fraksi extrim Istiglal telah 

mengoper tampuk pimpinan dari per- 
djoangan melawan Perantjis, sesudah 

Blok Asia-Afrika dalam PBB gagal 

usahanja untuk membela Marokko. 

Mungkin kedjadian2 ini akan bertam- 

bah hangat lagi, dimasa j.a.d. jang 

sudah dekat, kata kalangan2 tadi 
(Antara). 

PERGURUAN TINGGI ISLAM 
MALAM MINGGU jang Jalu 

dengan bertempat di Aula Uni- 
versiteit Indonesia Djakarta telah 
dilangsungkan resepsi Dies Nata- 
Iis ke-II Perguruan Tinggi Islam 

dengan mendapat perhatian jang 
tjukup memuaskan. Hadir Perda- 

na Menteri Ali Sastroamidjojo, 
Wakil Perdana Menteri I Wong 
sonegoro, Wakil Perdana Menteri 

U Z. Arifin, Menteri Dalam Ne- 

geri Prof. Mr. Dr. Hazairin, ma- 

haguru2 dan orang2 terkemuka 
Izinnja dari dunia pendidikan dan 
anggota2 Parlemen. | 

melakukan 

  

ngan menghindarkan semua tinda- 

-bahwa saudara Abdul Hakim ada? 

lah BngeOIn Masjumi, akan tetapi | 
manakala pemindahannja dikira 

beralaskan karena dia sebutlah 

termasuk partai oposisi, maka | (8 

anggapan jg tersebut adalah sa-| 

nja itu adalah berhubung dengan 

kepentingan dinas semata-mata. 

Pemerintah tidak dapat menjata 

kan kepada chalajak ramai apa2 

gambar tadi, 

  
ngat keliru, karena pemindahan | Inilah gambar jang dibuat disalah suatu laboratorium di Amerika, me- 

mundiukkan saat pertama terpetjahnja sebuah bom atoom, Tampak pada 
permulaan ,,bentuk djamur” jang sering-sering kita lihat 

pada gambar ledakan2 bom atoom. 

  

Kata A toko 

Iperkembangan2 politik. Teristimewa sekali jang ada 

Tachajul Sekatenan 
'Rokok nDiko Dan Sirih Untuk Awet 

Muda...... 

(OLEH: WARTAWAN KITA SENDIRI) 

PEMBATJA NISTJAJA MENGETAHUI, pada djaman2 jang 
lalu Surakarta mempunjai banjak keistimewaan. Dari soal sega 
tumpang bu Wido dan Bakso Notosuman — sampai andhongnja” 
serba istimewa. Disamping itu, tiap2 tahun disana dilangsungkan 

Sekatin. Tiap2 tanggal 5 bulan Maulud biasanja gamelan Sekati 
sudah mulai dibunjikan dan berbondong-bondonglah orang2 dari 

segala pendjuru untuk menjaksikan keramaian jg tradisionil itu. 
Tetapi kali ini, seperti halnja jg. terdjadi pada tahun2 jang lalu. 
Sekatin jg bersifat ,,keramaian” tidak diadakan. Hilangnja kera- . 
maian sekaten di Surakarta itu sebenarnja djalin-mendjalin dgn. 

pertaliannja 
dengan soal2 ,,Swapradja”. Perkembangan2 menentang adanja 
,Swapradja” itu adalah sedjak tahun 1946. Sedangkan keramaian 
sekaten oleh penentang swapradja dianggapnja sebagai suatu siasat 
dari kaum feodal. : 

g 
# 

ra untuk mendengarkan gamelan Se 

Itulah sebabnja Sekaten jang | kati, mereka tidak melupakan mem 
bersifat keramaian ditiadakan. Te | beli ,,rokok ndiko” dan kinang (ba- 
tapi dalam tahun 19S1 ditjobanja | han makan sirih komplit) - didepan 

diadakan ,,Pekan Hiburan”. Di | masijid. 1 
djelaskan. bahwa pekan hiburan 
itu bukan merupakan kelandjutan | ko dan kinang sekaten itu njata2 ti 

sekaten. Melainkan djustru tiap2 |dak bisa dihapuskan. Djika kita ber 

Maulud 'rakjat berdujun2 kekota | tania kepada orang2 ig berebut mem   
  

jang merupakan kepentingan di- 

nas itu berhubung dengan kepri- 
badian seorang pegawai, oleh ka. 

rena pernjataan jang sedemikian 
dapat menjinggung perasaan per | j : 2 Ong 2 

sangkutan, jang mungkin djuga 

nja, sehingga pernjataan jang di- 

kan, pemerintah hanja ' bersedia | 

menerangkan seperlunja kepada 
pegawai jg bersangkutan sendiri. | 

Mmeuridia sebagai Walikota Ilen' Haag, 
jakarta Raya dengan sdr. Sudi- 

ro djuga disini pemerintah mene 
gaskan bahwa urusan kepartaian |” 
bukanlah - mendjadi dasar . bagi 
pergeseran tsb. Dalam garis besar 
nja pemerintah menjatakan disini 
bahwa pergeseran jang dimaksud 
beralasan atas keadaan politik di 
Sulawesi jang menghendaki pem 
baharuan kebidjaksanaan  terha- 
dap susunan kepegawaian disana, 
dan kedua atas kebutuhan bagi 
kota Djakarta, memperoleh pem 
baharuan pandangan terhadap pe 
laksanaan kepentingan2 umum, 
terutama kepentingan rakjat biasa | 3 : 
dikampung2 dalam kota Djakar (Me atas ongkos pemerintah di 
ta, jang penjelenggaraannja itu (Suriname. Seluruh  immigratie- 

“Mengenai ongkos  pengangku- 
tan mereka itu ke Indonesia, di 
njatakan oleh Mr. de Vries bah 
wa 'ia tidak dapat. memberikan 
keterangan tentang soal itu, tapi 
tampaknja tidak musahil, bahwa 
orang2 jang bersangkutan itu 
akan meminta kepada pemerintah 
Suriname untuk membajar ong- 
kos kepergian kembali dari orang 
orang ,immigran” tsb. ke Indo 
nesia, sebab sebagian besar dari 
mereka dulu datangnja di Surina 

Daripada Di Suriname 

Mr. DE VRIES, gedelegeerde voor Surinaamse Zaken di 
Haag an ente naa »Antara” menjatakan, bhw. memang 

2 ian Siamsuridial. | Semendjak beberapa waktu jang Jalu ada maksud dari sediumlah 
Ma Bagi gomes besar orang2 Indonesia di Suriname untuk kembali ke Indonesia. 

' | kota | Dinjatakan) bahwa menurut pengetahuan instansi2 Suriname di 
hingga kini belum ada kapal jang di-charter 

pengangkutan orang2 Indonesia itu ketanah airnja. 

membutuhkan penggantian Wwali- 
kota, oleh karena minat dan pan. 
dangan setiap walikota mengenai 
soal2 tsb. sangat banjak bergan 
tung kepada kepribadiannja sen- 
diri. 
Dengan demikian njatalah bahwa 

djabatan walikota itu tidaklah diha- 
djatkan untuk dimonopoli oleh se- 
suatu orang, ataupun oleh sesuatu 
partai ataupun oleh sesuatu pihak, 
akan tetapi dengan mengadakan mu- 
tasi diharapakn setiap penggantian 
itu akan membawakan. perbaikan 
dalam sesuatu segi jang lebih ber- 
sesuaian dengan segi kepribadian 
setiap walikota jang baru itu. 

Kiranja tidak berkelebihan kalau 

schema di, Suriname termasuk 
orang2 Indonesia jang., sekarang 
tinggal df Sutingond at jg orang 
orang tuanja didatangkan di Su 
riname,” kedatangannja adalah 

me dan dalam hubungan ini tidak 
mustahil, bahwa djuga untuk ke 
pergian kembali ada alasan pula 
untuk membajar perongkosannja. 
Tapi achirnja soal itu adalah satu 
soal pemerintah di Paramaribo jg 
akan menjelesaikannja. 

Dinjatakan, bahwa keberangka 
tan 1000 orang Indonesia dari 
Suriname itu tentu akan mempu 
njai akibatnja pula bagi ekonomi 
Suriname. Sebagian besar dari   selandjutnja diterangkan bahwa pa | 

da hakekatnja pengangkatan dan | 
pemberhentian pegawai itu atas tang | 
gung djawab menteri jang bersang- | 
kutan jang sekiranja “karena itu 
mungkin — djika mau —, - dalam 
hal ini membawa keuntungan partai, 
menteri itu. 
mengenai Kementerian Dalam. Ne- 
geri jang diadakan mutaties pen- 
ting ternjata tidak. menguntungkan 
partai politik dari “Menteri . Dalam 
Negeri misalnja Menteri Dalam Ne- 
geri sendiri termasuk partai PIR se-. 
'dang Mr. S. M. Amin adalah partij- 
loos: pengangkatan Sudiro mendjadi 
walikota Djakarta. Raya djuga tidak 
menguntungkan PIR karena Sdr. 
Sudiro adalah anggota PNI. 

8, Mengenai saudara Margono 
Djojohadikusumo bahwa saudara ini 
pada permulaan tahun ini berhu- 
bung dengan dinasnja 5 tahur telah 
dan atas permintaannja sendiri  di- 
berhentikan oleh pemerintah. Seia- 
ma ini ia diminta untuk tinggal dulu 
bekerdja sampai pengangkatan Pre- 
siden Direktur Bank Negara jang 

  
dak turut lagi 
harian tetapi duduk - sebagai ketua 
dan pengawas. : 

9, Mengenai Dr. Saroso ialah, 

Tetapi terutama jang |. 

baru. Maka sekarang ini oeliau ti-j: 
didalam . punpinan- | 

orang2 Indonesia itu bekerdja se 
bagai petani2 ketjil. Djuga di 
paberik gula ,,/Marienburg” milik 
Nederlandse Handelsmaatschappij 
banjak bekerdja orang2 Indonesia 
itu. : 1 

Demikian Mr, de Vries. 
Sebagai pernah dikabarkan, pemu 

langan kembali orang2 Indonesia 
|itu dilakukan atas inisiatif suatu ja 
jasan jg dibentuk orang2 Indonesia 
di Suriname dengan nama Jajasan 
Ketanah Air. Dalam anggaran da- 
sar Jajasan tsb dinjatakan, bahwa 
tudjuan Jajasan Ketanah Air itu ia- 
lah: berichtiar agar dengan pertolo 
ngan . pemerintah Negara. Republik 
Indonesia. dapat “dipindahkan segolo 
ngan warga negara Indonesia dari 
Suriname “ke Indonesia,  memba- 
ngun masjarakat “baru ditanah air 
sendiri, memberi penghidupan jg se 
derhana dan jg sehat kepada  ang- 
|gauta2 masjarakat tsb dengan  dja: 
lan. menanam bahan makanan utk. 
memenuhi kebutuhan sendiri dan 
menanam bahan makanan dan lain2 
untuk pasar2 dalam dan luar nege- 
ri. Dinjatakan dalam anggaran da- 
sar tsb, bahwa tudjuan itu akan di 
'laksanakan oleh dan diadakan utk. 
kepentingan segolongan warga ne-   oleh karena berhubung dengan peng 

gantian peraturan2 zaman kolonial 
jang masih berlaku dalam lapangan 
perekonomian mendjadi peraturan2 

'jang harus. disesuaikan - dengan ke- 
pentingan nasional, ia adalah satu2- 
nja tenaga dalam Kementerian Per- 

ekonomian jang berdasarkan 
zah2nja dan pengalamannja dapat 
diserahi tugas jang diatas. dan. ini 
djuga telah berlaku dengan persetu- 
djuannja sendiri. ' 

| Hadisiswojo. 
10. Mengenai saudara Hadisis- 

wojo pemerintah memindahkan 
ia ke Kementerian Agama men- 

. djadi Kepala Bagian Politik untuk 
I menggantikan pedjabat jg lama 

  
idia-! 

gara Indonesia sedjumlah lebih ku- 
rang 300 keluarga (1000 djiwa) ig 
sudah sedikit berpengalaman di Su- 
riname. Organisasi jg diadakan itu 
akan bermodal sebesar 1.500.000 

rupiah. (Antara). s : 
jkt 

jang berada dalam keadaan sakit. 
Djadi pemindahan ini merupakan 
mutasi biasa. Demikianlah kete- 
rangan dari pemerintah. Dan dgn 
ini njata djelas, bahwa  ukuran2 
jang dipakai oleh pemerintah bu 
kantah ukuran? kepartaian, tetapi 
ukuran2 kepentingan umum. De 
mikian Menteri. Lumbantobing. 

mann 

dan rakjat itu berdjasa dalam | beli ,,kinang” dan rokok ndiko (ro- 

masa perdjoangan, maka: sekedar rapi jg dipulung dengan. daun ni 

menghibur mereka,  diadakanlah ' pah), maka mereka akan memberi 

pekan hiburan rakjat. pendjelasan, barang “ siapa mende- 

Akan tetapi, dalam tahun 1951 Ingarkan gamelan Sekaten jg di pu 

' ketika pekan hiburan rakjat akan Pul pertama kali sambil makan si- 

dibuka dengan resmi telah ditun- 178 atau mengisap rokok  ndiko, 

Kepertjajaan terhadap rokok ndi- 

i lari f 2 cai cantil” pada 
da atas permintaan dari staf ,,K”, Latau' memakai bunga ,kantif" P 

alasannja karena keadaan keama- 
nan. 

Gamelan Sekaten 
Diatas sudah dikemukakan, se 

kalipun sekaten jang bersifat ke 
ramaian itu sudah hapus, tetapi | 
upatjara2 masih didjalankan. Mi- 
salnja mengenai dibunjikannja ga 
melan sekaten, masih didjalan- 
kan. Rakjatpun berdujun2 menu 
dju ke 'aloon2 Utara. Walaupun 
tidak sehebat pada tiap2 sekaten 
sebelum perang dulu. Ini teruta   

Indonesia Utk Mem- 

3 . ? k : 

Oia, Sabina Pen an Penghidupan Jg Sederhana Dan Sehat! 

Den 

untuk 

Menteri Aga- 
ma Di Arjeh 
DALAM SUATU pertjakapan 

dengan koresponden PI. Aneta, 
menteri agama kiai “hadji Masj- 
kur setibanja di Atjeh menerang- 
kan, bahwa karena besar hasrat 

ipemerintah untuk menjelesaikan 
soal Atjeh, ,,maka saja datang 
'sendiri ingin mendapat bahan2 
jang asli”. Atas pertanjaan me- 
|ngenai usaha2 penjelesaian, men- 
|teri mendjawab, bahwa apa jang 
.sedang diusahakan pemerintah 
'sekarang diharap akan lekas men 
djadi 'kenjataan:” Ditanja tentang 
bagaimana pandangan alim ula- 

  

atas ongkos pemerintah Surina-| ma tentang tindakan Daud Beu-, 
reueh cs., menteri menjatakan, 
bahwa menurut pendengaran pe- 
merintah banjak alim ulama di 
Atjeh tidak dapat menjetudjui 
gerakan Daud Beureueh cs. 

Mengenai maksud2 untuk me- 
ngadakan pertemuan seluruh 
alim ulama guna menentukan si- 
kap terhadap — pemberontakan 
Atjeh, hadji Masjkur menerang- 
kan: ,,/Maksud itu ada, tetapi ti- 
dak ditudjukan menghadapi peris 
tiwa di Atjeh”. Sebagai pendapat 
pribadinja dalam hal itu, menteri 
Masjkur menjatakan, bahwa ka- 
lau melihat dari djiwa jang hidup 
dalam sebagian besar bangsa In- 
donesia, tentu maksud itu adalah 
jang sebaik-baiknja. 

Atas pertanjaan apakah tidak 
akan menimbulkan perpetjahan 
antara kaum alim ulama, didja- 
'wabnja: ,,Segala tindakan itu ten- 
tu ada konsekwensi dan akibat- 
nja, tetapi harus dipertimbangkan 
untung ruginja dari segala segi”, 
demikian menteri. 

Dalam pertemuan jg diadakan ha 

ri Kemis dengan alim ulama, men- 
teri hadji Masikur menitik-beratkan 
utjapannja kepada  usaha2 pemuli- 
han keamanan “ supaja pemilihan 

umum lekas “dapat tertjapai. 
Mengenai sikap pemerintah meng 

hadapi peristiwa Atjeh itu oleh men 
teri dikatakan, bahwa pemerintah 
akan bertindak tegas terhadap siapa 
sadja jg mengganggu keamanan, te- 
tapi pemerintah tidak sekali-kali ber 
maksud untuk melukai hati rakjat. 

»Sebabnja saja aktief berusaha utk. 
memulihkan keamanan”, sedemikian 
menteri achirnja, ,,karena tiap2 dae 
rah jg tidak aman, selalu orang2 
mempergunakan segi agama sutji itu 
sebagai kedok oleh: orang2 ig tidak 
bertanggung  djawab. Hal inilah jg 
membuat merosot negara kita”. 

  

PANITERA PANITYA PERAN 
|, TJANG UNDANG2 PILEM. 

Dengan berhentinja nona mr. 
PT. Hengkelare sebagai panitera 
Panitya Perantjang Undang2 Pi- 
lem atas permintaan sendiri, ma- 
ka sebagai penggantinja, menteri 
PPK. telah menundjuk nona 
Djaemien pegawai kementerian 
PPK pada Biro Hubungan Luar 
Negeri/ Unesco di Djakarta seba- 
gai penggantinja, demikian : pe- 

| agumuman kementerian PPK. 

  

ANTARA”  MENGABARKAN. 
bahwa Menteri Dalam Negeri Prof. 
Mr. Hazairin sekarang sedang me- 

nunggu saran2 dari daerah menge- 
nai tjara penjetoran kembali wang 
kehormatan/disamping wang  tun- 
djangan istimewa, jg sebelum tgl. 1 
Nopember telah dibajarkan kepada 
pegawai2 negeri ig. merangkap men 
djadi anggota Dewan Pemerintan 

Daerah atau ketua Dewan Perwaki 

lan Rakjat Daerah Sementara. Se- 
bagaimana pernah dikabarkan, Men 
teri Dalam Negeri telah memberi 

  
ber 1953 jg- baru lalu it: pembaja- 

tan wang kehormatan/wang. tundia 
ngan istimewa kepada pegawai ne- 
geri demikian dihentikan, karena 
bertentangan dengan peraturan pe- 
merintah No. 15 tahun 1950/per- 
aturan pemerintah No. 41 tahun 
1952, dan supaja wang itu disetor: 

kan kembali. 

Menurut berita terachir jg di 

terima .,Antara”, Menteri. Dalam 

Negeri telah mengirimkan kawat 
kepada para gubernur Djawa Ba 
rat, Djawa Tengah dan Sumatra 
Utara jang menjatakan, bahwa   

penjetoran kembali. wang  kehor- 
matan/wang tundjangan istime- 
wa itu, para kepala daerah tsb. 
diharapkan supaja menunda dulu 
pelaksanaan penjetoran kembali 
itu sampai ada petundjuk lagi 
dari Menteri Dalam Negeri. Se 
mentara. itu Menteri menunggu 
saran2 tentang pelaksanaan penje 
toran tsb. 

Dikabarkan, - bahwa   jg lalu telah dihentikan. 

pembajaran 

wang kehormatan/wang tundjangan 
istimewa itu mulai tgl. 1 Nopember 

aw : Djumiah 

dengan tidak mengurangi prinsip “ wang jg harus distorkan oleh- para 

Penjetoran Kembali Uang Honorarium Ditunda 
pegawai jg mendjadi wakil 
itu hingga kini belum tertjatat selu 

rus mengembalikan puluhan ribu 
rupiah adalah sudah pasti. Dimana 
letaknja kesalahan sehingga pega- 
wai negeri jg merangkap mendjadi 
wakil 'rakjat jaitu sebagai anggota 
DPD atau ketua DPRDS, di sam- 
ping menerima gadji diuga meneri- 
ma wang kehormatan/wang tundja- 
ngan istimewa sekarang masih diper 
soalkan. Dikabarkan djuga, bahwa 
ada diantara pegawai negeri jg seka   mimpin rakjat. (Antara), 

takjat 

ruhnja, tapi bahwa ada orang jg ha 

rang mengundurkan diri sebagai pe 

ma sekali disebabkan, bahwa ke 
| jakinan rakjat jang beranggapan 

Ba ea an bikibangun Masjarakat Baru Dgn Mentjari Psrwa dengan mendengarkan ga 

   
melan Sekaten itu bisa mendapat 
berkah”, belum dapat dihapus 
kan. 

Rokok dan kinang laku 
keras. 

Seperti" pada sebelum . perang, 

tiap2 “orang2 “dari segala pendjuru 
menonton sekaten, bisa dibagi men 
djadi dua bagian. Ig pertama men- 

tjari ,,berkah”, jg kedua menonton 
tjari hiburan. 

Demikian djuga halnja ig terdjadi 
di. Solo. pada tanggal 5 Maulud jl, 
selain orang datang ke aloon2 Uta- 

    

sanggulnja, maka mereka itu akan 

awt muda dan pandjang umur, 

Disamping itu, masih banjak 

djuga orang. jang memerlukan 

membeli ,,petjut” (tjambuk), kare 

na mereka maSih mempunjai ke 

jakinan, barang siapa memukul- 

  

Saat pertama Gamelan ,Kiahi Se- 

kati? di Solo dibunjikan, tanda-per- 

mulaan ,,pekan-Sekatenan"”,  disaksi- 

kan pula oleh Bung Karne jcug pa- 

da waktu itu sedang berkundjung ke 

| Solo. 

(Gambar: Sumbangan sdr. 

Ompong Prasetyo -— solo) 

| 
| 

  
dihalaman mesdjid kan 

maka mereka itu akan mendapat 
redjeki. Hewan2 piaraannja akan 
banjak mempunjai anak. Sekem- 

petjut 

bali mereka kedesa, tjambuknja 
akan dipukulkan disawah2 atau 
ladang, karena dengan demikian 
mereka pertjaja bahwa 
atau ladangnja akan subur. 

Karena faktor2 politis, keramai 
an Sekaten di Surakarta tidak di 
adakan. Upatjara jg bersifat adat 
masih dilangsungkan. Dan keba- 
njakan orang tidak mau mening 
galkan kebiasaan2 jang bisa didja 
dikan obat awet muda...... 

  
  

PERDANA MENTERI Jawahar 
menerangkan di New Delhi, bahwa 
akan berlaku lagi apabila konferen 
kan. Nehru diminta pendapatnja dal 
halnja dengan para tawanan jang ti 
waktu 120 hari, Nebru menerangkan: 

bila konferensi-ini tidak dilangsungk 
tan sendjata tidak ada diterangkan 
dalam perdjandjian itu adalah konfe 

Nehru menerangkan selandjut- 

nja, bahwa apabila konferensi 

politik gagal menjelesaikan soal2 

para tawanan, maka merek: 

diserahkan kembali kepada fi- 

hak “bersangkutan”. Tidak ada 

menjusul otomatis, karena suatu 

bagian terpenting dari perdjan- 

djian mengenai ,,konferensi po- 

litik- sebenarnja tidak ada. SN. 

R.C. (Komisi repatriasi netral) 

tidak dapat memberikan ketera- 

ngan apa jang akan dilakukan 

apabila konferensi politik tidak 
lilangsungkan”, demikian Nehru. 

Pakt Amerika-Pakistan. 

Menurut AFP. 

perensi pers itu selandjutnja 
Nehru djuga membitjarakan be- 

rita2. mengenai pakt antara 
Amerika dan Pakistan.  Nehru 

berkata, bahwa berita2 mengenai 

rantjangan pakt antara Amerika 

Serikat dan Pakistan menerbit- 

kan ketjemasan pada India. Di- 

katakan olehnja, bahwa pakt 

sematjam itu akan djauh sekali 

akibat2?nja bagi Asia Tenggara 

peda 'umumnja dan dalam per- 

hubungan . India-Pakistan  chu- 

susnja. Pemerintah India mengi- 
kuti: perkembangan2. mengenai 
hal itu dengan penuh seksama, 

  
Nehru selandjutnja 

tendens2 jang ,tidak sehat” 'di- 

negara2 djadjahan, terutama 
sekali di Afrika jang mengambil 

mengetjam 

sikap keras terhadap daerah2 
jang diperintah oleh mereka. 
Nehru menambahkan, bahwa 

India tidak akan berkompromi 
dalam oposisinja terhadap setiap 
politik diskriminasi racial. (P. 
LA.) 

  

dalam kon-. 

Persetudjuan Gentjatan 
Korea Tidak Berlaku 

Kalau Konperensi-Politik Mengenai Korea Tidak 
Djadi Dilangsungkan, Kata Nehru 

lal Nehru 
perdjandjian 
si politik tidak djadi  dilangsung- 
am suatu konferensi pers, bagaimana 

dak direpatriasikan sesudah batas 
»Apabila konferensi politik #ilang- 

dari India hari Minggu 

sungkan, maka soal itu akan dibitjarakan oleh konferensf tersebut. Apa- 
an, dalam fasal2 perdjandjian gentje- 
sesuatu apa, karena woal pokok 

rensi politik, 4 s 

  

SEBUAH MOBIL sedan merk 

»Hudson” B. 10388. Sabtu sore 

telah ,,terdjun” sendiri kedalam 

sungai Tjiliwung, Djakarta dan 
kemudian dibawa hanjut sampai 
Lk. 50 meter oleh arus sungai jg. 

pada waktu itu sedang  bandjir, 
Peristiwa ini terdjadi di Gg. Ra- 

den Saleh II, jang ketika mobil 
kepunjaan seorang Belanda itu di 
parkeer, ditempat jang djauhnja 
hanja beberapa meter dari tepi 

sungai itu. Sebabnja ialah karena 
pengemudi mobil itu telah mem- 
parkeer mobilnja dalam keadaan 
tidak direm, sebab terlupa sesu- 

dah terlihat olehnja kenalannja 
seorang wanita djelita. 

Mobil itu ternjata berdjalan mun 
dur sendiri, dan kemudian ,,ter- 
djun” kedalam sungai Tjiliwung. 

Usaha sieepdienst dari OTE- 
VA untuk mengangkat mobil jg. 
berada dibawah permukaan air 
sungai jang deras itu banjak me- 
nemni kesukaran, Tetapi sesudah 
»berdjuang” 354 djam lamanja 
(dengan bantuan rakjat, terangkat 
lah mobil itu dalam keadaan pe- 
njok2 dengan kedua lampu-stop- 
nja dibelakang menjala,   

sawah 

gentjatan sendjata tak « 
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2 £ yr : 2 1 : - Pig 3 As 2 9 menanam — Lawan mam sea Lana aaean Di Aloon? Utara tg. 27 Nop. — 26 Dec. 1953. LUASNJA 130.000 m2 Sae — 
Ino KAOS Da KESEMPATAN UNTUK MENJEWA STAND2 DAPAT BERHUBUNGAN LANGSUNG : 3 DJAWATAN2 . Hak DENGAN : | 

At PN UAN 1 MA Pn Maba Sekretariaat Pasar Malam Pers/ Demob. Peladjar : 008 AKROBAT ISTIMEWA Aek : #. DAN LAIN2 JANG BELUM PERNAH DIADAKAN Djl. Overste Slamet Rijadi 224 — Tilp. 19 : 

AAN PN : J J | 
Ka PNERYAN MATARAM KM da # SERBA LAIN DARI JANG LAIN 30LO | 
"Na wu TOPRAK 3 2 s ES 

. 
| 

F3 8 DLL. PERTUNDJUKAN JANG ISTIMEWA | 
i 

MENGHATURKAN BERIBU-RIBU TERIMA KASIH. 8 
| Kepada segenap lapisan masjarakat, baik dari luar maupun 

dari dalam kota, terutama dari kalangan D.P.U., jang telah sesame 
| memerlukan datang di Glantengan 164 Kudus, memberikan 
: :$ sumbangan baik moreel maupun materieel ketika meninggal- 

2 nja ajah kami: 5 

R. Soepraptijo Sastrodimoeljo 
) Bh (Klerk Kepala D.P.U. Kudus) 

: 
$ jang telah dimakamkan di Kaliputu Kudus pada tg. 11 No- 
1 pember 1953. Semoga amal tersebut mendapat balasan dari 

| 
! Tuhan Jang Maha Esa. Besa 

: 
5 ” 2 » 5 Horm ami, 3 

$ 
PE Near Tran. Lg (Nj. R. SOEPRAPTIJO SASTRODIMOELJO) 

5 

LAMA DITUNGGU, SEKARANG TELAH SAMPAI ha Pn | 
Sepeda bermotor D.M.F. NESTOR : 

FOR: J.L.O. (German) deng an zuiger rata dari Aa Naa TAN an TAN at SN EN At Ban | na AN Ijian dari Jajasan Persatuan 
'kekuatan 47,3 c.c. 1 P.K. Sek ) Made S mar: : | Ketjepatan: max. 40 K.M. per djam Sekolah2 1 Mode Se j rang 

Carburator : BING Bi di Temon 19 s/d 21 Oktober 1953, York Pa Seat di Seneng pada tg. 26 s/d 29 Oktober 1953, : 
Suatu ketika dimalam lengang 

: 1 ema - 
di 1 dan Sok tg. d 5 Nopem 53. 

K i 
Roda : Velg dari badja ENDRICK verchroomd PENGAWAS UDJIAN TERDIRI DARI Pena njs NN Aa Y Ku duduk melamun Didapa bug 

dengan rudji' besar . 1. Nj, Drs. NJOO HONG HWIE, pemimpin dari sekolah mode 5 Tiba? dinda datang membajang Rem : dengan trommel muka dan terugtrap blakang .. “SC ADEHA”, Pandanaran 17, Semarang. | 3 
Duduk disampingku menghibur beta. 

: Harga E. Z. 2. Nj. SOEMANTRI, pemimpin kursus mendjahit »SRI”, Djl. Ma- 
“ Pusat Pendjual untuk Djawa-Ten gah: NAN ra ne Dea Ta 

9 Dari tubuhmu wangi berkumandang $ : Hobo sEXCELSIOR” N. V. 1. Nn. Nelly Liem, pem: sek. mode ,,LIEM” : 
9 Laksana harumnja Sang Colibrita Sa Pa : 2. Nn. Liem Ghien Tjoan, pem. sek. mode ,,GHIEN 

BD Serasa ku sedang dikajangan 
Purwodinatan 36 — Telf, 1997 — Semarang. 3. Nn, Lena Tan, pem. sek. mode ,,LEENNY” 

y, Pata biadete tom elicta 
aa ARE NT SERTA NN DE LAMA 4. Nj. The Kong Hwan, pem. sek. mode »BO-TAN” 

2 #JUNGKURG! Sa AA : 
KA na AN ATA AT Aa NN SN DA NU 3. Nj. Liem Kang Liem 

9 . 
Peomakesidi les in eat hong aman seba Kuta Krngkia Nb NP) 6. Nj. Ong Sing Tjhiang, pem. sek. mode ,AZALEA" | Aa & 

, I. ANGGUR OBAT KOLESOM. | 7. Nj. Soetarmo, pem. sek. mode ,,CHEMPHACA" 
"sg PAN & an : # 

— Ini Anggur Kuat terbikin dari 8. Nn. Tan Enny Nio, pem. sek. mode ,,LA VERNE” 
Sd 

OBAT #x BE 5. Nampurae Obat? Tomohon jan 9. Nj. Tan Tik Kiong, pem. sek. mode” ,CRESCENDO” 5  COLIBRITA 
Tone" Pa i 2 10. Nj. Siem Toen Siang, Modiste ,,SIEM” 

€ TON AN At 
J $ 3 berfaedah dan mahai, antaranja I- 08 : " £ 

: ALE 
aa Kolesom, dil. Obat jang sanget 11. Nj. Sie King Lok, pem. sek. mode ,,SIE” 

3 & Ki 
penting untuk tambah kekuatan : Nge Hn Bak NO, pem. Opi ana »MULIA" 

- tubuh dan darah. Ini Anggur pun ang turut udjian di Tegal 26 orang lulus semua, 
: » 

tertjampur dng sarinja Buah Ang: Semarang 132 orang, lulus 110, 
& sabun wangi penawan hati! 

gur jang terpilih. Magelang 20 orang, lulus 19, 
6 Amat baik bagi lelaki/perempuan Pn San ku Ta 10 Oa Toto fi 1 

d o 
jg. berbadan lemah. Kurang dz. . Sek. mode ,. , Tegal pem. Nn. The Swie Lan, 

& s rah, muka putjet it ak Mit Lerares : Nn. Loe Lian Sie, Nj. Souw Jan Swie, Nj. Liem Pek to NIS WAUNP N NA 
hatan tua dan lesu tidak berse- Tjoan, Nj. Oei Lip Toh, Nj. Tan Toeri Lian. mangat, kaki tangan dingin, bua Coupeuse : Nn. Loe Giok Lan, Nn. Tan Lip Sioe, Nn, Gamar Ba- pinggang sakit, tulang linu, ke- 0 asah. k. 2 N pala suka pusing, bernapas pen- Costumitre : Ba Aa Eng, Aa, Nj. Soenar- 

— ra TE 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat JO, Ni. Warjadi, Liem Jang Ping, Salmah. 

N 5 : 
laki? Pa Dara berempuan 2. Sek. mode ,,MARIE” Tegal, pem. Nj. Oei Sive Hwat, 

| City Concern Ci hemas h tua dil. Penjakit kelemahan. Mi-- Ken : - Tn eng Pra en ati 
hmm 

num ini Anggur dalam sedikit ostumiere : Liem Tim Nio, Liem Gin Hwa, j. ustari, Lientje 
: 1 £ 5 ai : tempo sudah Nata lekas keliha- | sa tmn an Ni LEK ae GS Ini Malam fu. seg. umur) hatan faedahnja. Baik untuk le- | 3. Sek. mode ,.R/ ” Tegal, pem. Nj. largono. 

See ie in his first 
ang dan perempuan, tua atau Costumitre : 2 en Lana ben gan Nj. A, Radji, In- 2 3 ae an pa muda. aidah Baasir, Adiningsih. 5 a 5 « t . Ea 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAyY. Amat rlu bagi prempuan | 4. Sek. mode ,,ANNY” Semarang, pem. Nn. Anny Kwa. Ih, 21 T CI ) X 1 V 2 APA kh AL 
jang duduk perut, dan jang berhadan Ban Din Ps pusing, Lerares ' : Nj. Ting Hway Bing. Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd LN Ca x En A3 £ a 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu Costumikre : Nn. Liang Hoo Siang, Nn. Lioe Lie Ing, Gan Kiem Nio. 23k : Li H3 OI 1 FA 
bunting. Perlu diminumi sampai #jukup agar badan ibu tinggal sehat | 5- Sek. mode ,,CADEHA" pem. Nj. Drs. Njoo Hong Hwie. SA papan 

& P3 yaa Ba 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. Lerares  : Goei Swan Hoo. 2 5 ha £ 

3. ANGGUR KOLESOM aa HWA. Perlu diminum perempuan Costumitre : N Liem Gwee Gwan, Nj. Tjia Som Huay, Liem Siok an ee. W Li NG 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber: f en. 5 5 2 au aa Bad De 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjagi seger, me- 6. Sek. mode .CRESCENDO” pem. Nj. Tan Tik Kiong. La ae . 2 Sa 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Tsrutama bagi Costumitre : Sie Ging Lang, Oei Kiok Nio. LX : 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa: F 30k, mode sDIENTJE pem. Nn. The Tjay Nio. 5 5 3 “ 2 
ngat dipudjikan. ya Costumitre : Frlan Tan, Liem Siok Boen, Poey Djie Nio, Tan Djioe| 4» KrrA BARU TERIMA SEDIUMLAH BESA PAN ema penam NAR2 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIER. Ihi Arggur Obat Rheumatiek 2 Sekam PN AD Bah 1 KANAK2 BUATAN DARI DALAM DAN LUAR NEGE- EROSBY » MILLS OTHERS - 5 

SAN 2 5 aa $ . Mode ,,FENIMA” pem. Nj. Liem Hong Gwan. 
z CI/P I- KAT STARR and Introducing BILLY DANIELS 

2 Na He cg sudah termashur Paha Ta EN Dibi- Costumi€re : Nj. Liem Kiem Tjhiang, Tjeng Swan Nio. RI aa SEGALA UMUR BAGI ANAK? LAKI/PEREM A COLIMBIA PICTURE aa SARA 

Am in Ingn maa Babat mela maap dur, dengan | 4 Seretinpde GPNEN Dea. NG Lg Giken Tian, MUA! WMA San BMA nd Jaa Robert «Pena JO TAP » Dcia b JOSEPH SANTET 
segala tnpia penjakit ia Pe Oriental aku Entiok houk dan Costumitre : 2 1 M. Bronkhorst-Abels, Goei Tiet Nio, J. N. v/d Antara lain terdapat : 2g ba : Le Ba 2 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang IG Sak “Indie JAENINE" pem. Nn. Oei Bie Giok Mabaco Bouwdozen bermatjam2 model — Kuda Kaju dapat A Big Cest of Stars in one big— hot— Swingin musical! 
An na aa Ka tentu nanti kelihatan mandjurnja dan Coupeuse : Nj. Goei Tjoe Tabais. : berdansa — Andjing dapat berdjalan — Bromtollen istime- G R A N D INI MALAM (u. 13 tahun) 

botol SEN | sama se Costumitre: Nj. Klio Hok Mo, Sridadi, Nj. Oci Hong Oen, Kitty wa — Pistol dan Senapan segala matjam model. — Auto ROOSTIJATI — DJONI SUNDAWA 
Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia Tjhie Tan Soen Nio: : Bus — Mobil Sedan — Mobil openkap — Mobil Balap — 506 - 7.00 - 9.00 5 ar 

Pel eU An ? : 2 , i 1 rai 2 — cai Meriam Seibareng 

Pp. 33 N AY & Co”. i 11. Sek. mode LEENY” pem. Nn. Lena Tan. Kereta Api pakai railbaan Jeep Yank pakai m €i g R 0 Ta I As 
anik TAMAN MAN Ba Bean | Costumitre : Nj. Oei Swie Liang, Njoo Giok Wan, Ong Kwie Nio, Dena Driai Molen -iSatak dapet 'berlontjat membalik RO xK Yeni j 4 

Ba Get Aoa : 2 Es i io. ura apat berdjalan — Scooter — Piano Istimewa — Bo- 
$ 

Na Pe MAA 12-1Sek! mode Senat Dn ai Nelly Liem. la-Bola. na : at 2 5.15 - 7.15 - 915 Penuh aksi dan sensatie! 1 
: NI Lerares  : Nj. Tjiook Kwie Wan, Liem Dien Nio. 

Lelutjon2 dan njanjian! i 
| Es AM BE P” 13. Sek. mode ,,MARIE” pem. Nj. Kwik Swan Sik. 5 « 

j 
Ng Lerares : N. Erna Liem, E Gan. Dwan Nio, B. Lumentut, The 4 “AUTOPED Akan datang! JAMES CRAIG — RITA MORENO 1 
| premiere ow sovi Voir ay Tjing Lien, Tjan Lebih Nio, Lauw Soei Swan. 1g BESAR DENGAN BAND POM 7 7 « 1 i 

j 13 M-G-M' MUSICALP C cuse : Ko Bik Ni , Ko Djie Ni NT s Ii 3 a J MI- 4 c in 1 
5 | MEIRO- Ne NN Ban Tb Kita Hr Tiok Nor Tan Pe So F4 PA BUATAN EYANG, NEGERI, »FORT, YENGEANCE Tea 

ma “1 : | POLE Sendnek,. Vitedah : 1 2 "ha 
Terror eutpost of the Northwest Mounted! | 

PENGURUS C.H.C.S.H. Peta SP Costumitre : Nj Lauw Tjoe Ham-Tan, Nj. Mualief Sudjio Tjia Fx Jeep Besar Istimewa Sepeda Roda Tiga Kereta Besar 1 
| 

: : AI — $ 5 7 : . Tn : » 2 PT Ba S ) | ALA! . M- 

Telah terbentuk susunan pe-|” 9 3 “5 Swat Nio, Tan Tjoe Nio, Rika Tjioey Liem Swie Lian, VI Kera Bunder Untuk An P adi Al 2 Jumbo I N D R A 2 SAN Mp Bptu 1 ah.) 

: $ : 1 : 1 h reta Bunder Un ak2 Beladjar Djalan "PR #& 

ngurus dari Chung Hua Chung G7 th) Tjia Kiem Nio, Dr. W. Smith. S3 Blokjes — Knikkers 5.00 - 7.00 - 9.00 | RAMBER — ROKIAH — MUSALMAH 

Sheng Hui untuk tahun aa Katbitig 3 15. Sek. mode ,,MODERN” pem. Nj. The Hap Kie. ie “ Hg ng £ 23 : : p Uu 
1954 sebagai berikut: Penasehat | ” ia Ian 5 YIVIAN Coupeuse : Oei Nelly, Tjiong Lian Nio. Sae Eh : T U & terdiri dari para guru. Ketua: Lie | Peaat 3 ea Lebur Costumiere : Jetje Oei. : : SEGALA MATJAM BONEKA OAT NG 99 Khing Hoo, wakil ketua I dan Il: pEstber— (FG | Bin tedinesa 16. Sek. mode ,,MULIA?” pem. Nn. Liem Loei Kiok Nio. Buatan dari luar negeri jang da- ROYAL 
Kwa Kwie Hwa dan Njoo Tik | Williams '4 & KENA NONA Costumi€re : Kam Gwat Nio, Erny Oei, Siek Sioe Hian, Be Swan ' pat menangis, tidak dan dapat ti- na SA H A BR A Pp A N” 
Tjiong, penulis I dan Il: Kwik |oantjul KE NC EKATAN y Nio, Tjiang Joan Nio Kian, Tan Kwie Sek Nio, Tan dur serta dari jang paling ketjil 3.36. «7.30 - 930 Kian Djien “dan Liem Khik | kembali! C1 Giok Tjwan, Tan Tian Nio, Khoe' Ing Nio, Nj. Soe- sampai jang paling besar. Siapa jang tak duka-nestapa kalau ,.Putrus Ha- 4 
Liang, bendahara: Yap Hok Gie, Ha Kabah Maa jeiman. | : mn rapan” — Siapa jang tak sedih berlinang air 
komisari? “umurg: " Kwee Gee | Penuh Waterballet dan 9-Tagu2 mer-|17. Sek. mode »MUSTIKA” pem. Nn. The Lian Nio. 6 i SA 2 5 mata kalau ,,Putus Harapan”. 3 
Djan:dan Khoe Ting Sien. Selan- | du disertai roman jang meresap. Coupeuse : Ong Lebih Nio. : 5 4 Segala matjam mainan dari PLASTIC dan KAJU. Serta Disamping segala penderitaan dan kesusahan itu — ,,Putus Harapan 

djutnja dibantu oleh beberapa pe If memar - pi Costumi€re : E. Ch. Lapre, Nj. Carry Rijanto, Ong Tjoe Hwa, Nj. masih 1001 matjam mainan lainnja jang terlalu banjak utk dihiasi dengan 8 lagu2 jg. menggetarkan sukma pula! — Film Malaya 
ngurus dari 'bagian2. Alamat Ke- ' iSedikit hari djuga di ,ORION | : Na Jo Tjwie Tiem Nio, “Srie Marjati, “Nj. Arif disebut satu demi satu ! baru! tua: Djagalan Mal 28, Pani- : Pn 3 : kandatang: | AN, ALCAFP 5 El ZAPNAH —— 1. SUBON 
Gea: Ka Be an ng REX Hi malam d.mb. 18. Sek. mode ,,New HOLLAND” pem. Nn. Tan Hwie Som. DATANG DAN SAKSIKANLAH SEKARANG DIUGA Ne et Ong 1 ea Mn 

Ne an Ne aa SG 5.00 7.00 9.00 (17 th) Costumitre : Oei Liang Gwat. Tete 2 “RD: sen 

daksi: Karangtempel 92 Sema- 2 : 19: Sek .mode “ROSANA” Bean eri, Ni, Dien Lani Gak SUPAJA DAPAT LELUASA MEMILIH MAINAN JANG 4 . : 

rang. Ha 3 an 20th Centary-Fox presents Rere Go Kie rawa Pandan dini PO pa PN AA TJOTJOK DAN JANG TELAH LAMA DI-IDAM2KAN ” DITUNDA. "3 a33 . 1 Ta Kah. 2 Nala aa pian, Ong Ping, | MN OLEH ANAK2 NJONJAH DAN TUAN-TUAN ! S3 : JANE RUSSELL VICTOR MATURE 

Kita dimiita nan Bia : ade Hovil vt Panik : Mane "Fay apr AR Le Sri Kastini, Nj: K. d Akan datang: , aa 
| G:minta kaba , 0: is Daphne du Manriere, oehjidi, Soedarmina okrosoedarmo. $ : BU ak , 

z7” 
pembukaan undian barang GRT " . | Costumitre : Lie Pien Nio, Nj. Soewdrdi, Nj. Rochkanti, Yang An Djan an San si! Harga-har anja THE LAS VEGAS STORY 
Karangkidul Semarang, jang se- mn — Niang, Ko Hing Nio, Nj. Njoo Tjing Djoe. " : $ in Pa 3 
mestinja dilakukan tgl. 14 No- Mi mei " 120. Sek. mode ,,ROSINE” pem. Nj. Tan Koen Siang. tai Tah Tetap Bersaingan ! LA ga tenan” me menata 
pember, ditunda sampai nanti per Burron Lerares : Nj. Mustopo. SAN R53 Pa : ke) mean , : 
tgl. 1 Desember jad. Penundaan 23 : - Coupeuse : Nj. Siek Tik Sing, Tjoa Marie, Njoo Kwat Nio. Radia Mur Ta | R In t & 20m 
ini telah mendapat idzin dari jg. | BESOK MALAM PREMIERE Costumitre : Nj. Jap Kim Shio, Nj. Tan A Sioe, Nj. Joe Tjoe Kwan, PN Aa 3 Pa “ M 2 8, Maha Gatal 
berwadjib. i : ORIDIN 5.00 7.00 9.00 (seg. umur) Hetty Ang, Phoa Tjie Joen, Maudi-Goei. “ neh 2 Tag , Tabib EL 

— “DISERONGGOT BABI 1 Ra 21. Sek. mode ,,SIE” pem. Nj. Sie King Lok, 5 : k HIENs« & Cc alih. AI. 
HUTAN s Lerares 2 Nj. Brotosutardjo. : : sh : O. Cc 99. AE $ Oo. Seteran 109 — Semarang. Lan ON 

Gangguan babi hutan didaerah Man An sha : Si Na 2 Sajugi, Tuwiek Siti Aisah. “Ai pokana 35 An in Specialist untuk WASIR (Am- dihilangkan de : 
Ungaran ja achir2 ini kelihat- maa ostumiere : Nj. Nani Soemarni. 3 : | — : TI. En h 1 5 
an Baki Tenan Bukan ha- hilariously 22. Sek. mode ,VICTORY” pem. Nn. Liem Kiok Hiang dan Nn. Goei |: RI GUM OA RAN G beien), ASTHMA, KEPUTIAN, BEDAK DAN BALSEM 
nja tanaman sadja jang dirusak- presents F 5 Kwie Ing. NA e IMPOTENTIE, dan lain-lain pe- kan oleh binatang itu, tetapi ta NE Coupate Tan Tama ne bl "3. 2 ah Aa njakit 
djuga penduduk Bata Sha luput ENCER KATHAR ! Costumitre : Nj. R. A. Srioto, Siti Fatimah, Siti Rondijah, Goei Sien|. t 2 " ma Di bitjara 9—12 pagi aa : ab 
dari gangguannja. - Demikianiah | ' SPENU! cex.MEPBURN 1 Pn Tes “ I Roy Rogers 62 “t Pa aa marak Wirumah obat & Taka Tn na ar aan 3 4 TRACY 2 225 E 5 Sen an Oa MN Ni. Tan Koo Gwan | f - gr | 1 NcED W JUMPIN' INTO THE H Ta N 

alu SOre, 2 Orang sekaligus men | Lea Tiparani tj 7 LE M tan in ti THAT'LL HOLD YOll FOR A MIPAS GOT GUCKEP INTO THAT MIDAS! HOW DID | ROY, IM CONYINC JUMPIN' IN A HOLE IN WAT 
dapat luka2 berat, karena dengan | | « Ar AND Min MN Tea Sie Men Mi an Er BPA NHK ROCK VANE! NOW | |“WHIRLPOOL ONCE BEFORE AND | | Yo Get Here? / YOL/ AINIT AFTER MHRLPOPE HOME IN LOOKS LIKE 
Ana seng bean sagu AJ. pi woo PAN SP y Onderwieet. Tadi Miten NS Ta AS Tana Na F 2. Natu MAYBE 1 CAN ! IS WA AAN got) oten. wak Nan didesa Ter- ALDO RM Coupeuse : Soelasmi, Oei Dhiam Ang, The Ping Kian, Djie Liep An. aa MIPAS JONES! LA N ai 
widi, Gunungpati (Ungaran). Me- “aariJAM CHING La Costumitre: Lu Kwie Hwa, Wang Fe Ay, Liem Lian Hwa, Lie | ma : MINUTE AGO! / “Ip MA IP 
reka masing2 , bernama. Adam, le vah film Comedy jang menarik! Giok Bwee, Nio Thai Ing, Sri Wari, Siem Ern4 Nio, NBA. - ” NIA In sena AAN 
Kasdi dan ,Tugimin, .dan dalam”... — “engabI 7.00 9.00 (17 th) . Tian Dolly Nio, Tjong Mie Kio, Nj. Soewandi. 3 Le P3 LA : maa 7 keadaan susah pajah mereka Pn paka Baek an Loy 25. Sek. mode ,,ROSANA” Solo, pem. Nn. Liem Giem Nio. 1 2 ji « 1 VA 
mudian diangkut ke Rumah Sa-| William Po k PA ah Lerares |: Kauw Swan Giem, Nj. Liem Thiam Hwa. kit Ungaran. Sementara itu, se- NEON: CRALY Costumitre : Nj. Moeljono, Srihadiati, Nj. Oei Thwan Tjo, Darini, orang Ma Ma desa Ini malam prem Oei Kiem Nio, Liem Au Mee, Tjia Kwie Nio. Kuntjen (Ungaran), pada siang : , : hari telah diseronggot beberapa Djagalan 1:00 19.00: kaan TANI kali oleh babi hutan, hingga se- | Film Tiongkok fjer. kuno silat: | NAN 
ketika itu djuga wanita tersebut |, Pao Ghian Tin Wu Lung” Ba SEKOLAH MODE —— terus meninggal. na aa Maa 
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SIAPA PUNJA 5 LEMBAR SINGKAT DJATENG. BO - TA N” : aga PSA “N KAIN BATIK? |. Pada tanggal 17 Nopember 99 3 : —, Itulah akan menahan engkau —- Midas tIh.pernah ditarik air —2 Midas, bagaimana engkau — | Melontjat kedalam. kolam Hari Minggu kemaren telah dise- oleh pihak Tentara di Magelang - dibuka di Djl. MALUKU No. 27 | untuk sementara, Rock Yane. Seka- ke dalam kolam dan dapat ke- berada disini? Saja telah 'me- adalah djalan satu2nja menudju “ke 
rahkan oleh Seorang bernama 'Njolakan diadakan upatjara peniaka- | MASIH menerima MURID? BAHARU untuk CO TUMIERE, rang saja akan mentjari apa "jang luar dengan selamat. Barang- lihat engkau tadi menghilang tempat saja. Djalan 'ini adalah lebih 
Tik Soen 5 lembar kain batik Peka-| man kembali 104 Kanan Un COUPEUSE dan LERARES (GURU) dgn diberi IDJAZAH. terdjadi dengan Midas Jones. ........ “kali saja bisa berbuat demiki- Pe kolam. Na Hg Ba Pe 
longan jang keadaannja masih baru, | telah gugur pada waktu clash ke- SA : 2 He an djuga. — Roy, saja mengerti, bahwa — Terowongan didalam jang" sex 
jar an ia ketemukan  didjalan aa lea pala waktu jang lalu be- TG uh AR KENA DAU aa ae Ra jan Ya -— Roy, tunggu! engkau tidak memburu emas perti batu padas keras itul Ngaloran Demak. Kepada siapa Je. | hum sempat dipindahkan kema- , Misa ir K KE 2. Ag la , N | saja, Saja akan mempertundjuk- merasa kehilangan, dapat mengam-| kam ,Giri Dharmo Lojo” Mage- Pemimpin : Nj. THE KONG HWA kan engkau apa2. i bil dikantor Polisi Seksi 1 Semarang. ! lang, Se na PN Maan Nm nenen . . . . .. . - aa Ta 3 Ta Aa 8 Tas? Ta Ta $ Ma, Type ,,Pertjetakan Semarang” an SN NP PAN Ra NA     

   


