
    

  

   

   

    

      

   

        

, 5 

  

tutan kepada pengadilan, supaja 

    

   

  

Tapi Takut 1 
bunuh 

stimewe 1 

  

    

    

   
saan perka 

U mengantjam 
    

       

   

1 Ba ba- 
(han makanan serta sjarat2 hidup 

ng diberikan kepadanja dewa- 
sa ini. Djaksa, brigadir Hussein 
Azmudeh, telah mengadjukan tun 

mendjatuhi hukuman mati atas 
diri Mossadegh, jang didakwa te 
lah menentang Shah dan berusa 
ha menghapuskan undang2 dasar 
Iran. Pada hari Kemis ita peme 
aa telah memasuki hari 

se-10. 

Seterusnja bekas perdana menteri 
Iran, Mossadegh,  dipermulaan pe- 
meriksaan perkaranja oleh pengadi- 
lan militer hari Kemis telah menga 
takan bahwa ia tidak merasa aman 
didalam pendjara. 

Tetapi ketua pengadilan tsb da- 
lam djawabannja menegaskan, bhw 
Mossadegh dilindungi oleh pasukan 
dan karenanja tidak perlu takut. 

Tampaknja Mossadegh takut di 
bunuh orang karena sebagai “alasan 
disebutnja tentang suatu pembunu- 
han dalam  pendjara jg terdjadi di 
abad ke-19. 

Djangan sebut penghianat 
Sementara itu, seorang pembesar 

tinggi dari istana Shah mengatakan 
pada hari Kemis, bahwa Shah. me- 
nentang dipergunakannja — perkata- 
an ,pengchianat” dalam pemeriksa- 
an atas diri bekas perdana menteri 
Mossadegh. Kabarnja Shah telah 
menjatakan pendapatnja itu kepada 
perdana menteri djenderal Fazlollah 
Zahedi sewaktu diadakan djamuan 
makan di istana. Sumber tsb selan- 
djutnja mengatakan, bahwa telah 3 
kali Shah adakan intervensi untuk 

   

Orang — gi 

kkan Mossadegh | 
ruangan tahanan ter 
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PEMILIHAN UMUM DI SUDAN. Untuk memilih tjalonnja, seorang 
penduduk jang buta huruf .dapat menjatakan suaranja dengan tanda2. 
Hanja berpakaian badju “dan membawa kartu-pemilih dengan gambar 
tjalon jang dipilihnja, penduduk ini bersiap-siap untuk memasukkannja 

& . di-kotak. : 

  

Komunisme Di Indon. 
Masuk Atjara Bermuda 

Perkembangan2 Komunisme | 
PENGARUH KOMUNIS jang makin bertambah besar di In 

donesia akan mendjadi salah satu atjara penting dalam Konperen 
si Bermuda jang akan diadakan oleh perdana menteri Inggris Sir | 
Winston Churchill, presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower | 
dan perdana menteri Perantjis Joseph Laniel bulan depan, demi 
kian menurut sumber2 dinlomatik di London pada hari Kemis. 
Menteri Juar negeri Ame John Foster Dulles dalam pada itu 
diduga akan menjatakan kegelisahannja mengenai perkembangan2   Mossadegh. Sewaktu ajah Shah me- 

masukkan Mossadegh dalam pen- 
djara, ia minta ajahnja supaja Mos- 
sadegh dibebaskan. Dan perminta-! 
an tsb telah dikabulkan. Dan dalam! 
coup jg dilakukan oleh kaum roya- 
lis bulan Agustus jg lalas - Shah te- 
lah memerintahkan supaja memper- 
hatikan benar2 djiwa dari 
degh. (Antara—Reuter). 

  

KAPAL MAJANG DPL ME- 
NANGKAP TONGKANG 

PENJELUNDUP. 

SEBUAH kapal manjang kepunja 
an Djawatan Perikanan Laut jg. se- 
dang melakukan pertjobaan menang 

kap ikan diperairan Pangkalan Be- 
randan telah dapat mengutip sebuah 
tongkang penjelundup ditengah laut- 
an dan kemudian menjerahkan tong 
kang itu bersama isi2nja kepada Pa 
bean di Pangkalan Berandan. 
-.Tongkang gelap tersebut diketemu 
kan sewaktu sedang terombang-am- 
bing dipukul ombak, dalam perdija- 
lanan ke Malaya. Isinja 3 drum mi 
njak nilam: dan 21 goni besar kain 
pandjang. Anak buahnja terdiri dari 
3 orang Tionghoa jang tidak mempu 
njai surat2 keterangan. Usaha2 anak 
tongkang penjelundup tersebrt untuk 
menjogok djuragan - kapal majeng 
DPL dengan uang sebanjak Rp. 125: 
009,— tidak berhasil. 

Mukakan bahwa 
Mossa- senantiasa mempunjai perhatian jang 

   

  

»
 terachir di Indonesia, sesadah diterima laporan2 dari wakil pre . 

siden Amerika Richard Nixon, jang bulan jang — lalu mengada ' 
kan kundjungan kenegeri itu. 5 : 

Kegelisahan : dan Jang merupakan antjam- 
Inggeris. » | |. an langsung. 

Sumber2 diplomatik tadi“ Pe Maan diplomatik “di bon: F 
Amerika Serikat don merasa bahwa antjaman lang 

sung ialah bukanlah bahwa kaum 

Pemilihan Umum | 

“sudah persiapan2 jg lama dan sulit. 
jg menurut sumber2 PBB tadinja adi tis 

(3. pemerintah Italia. menganggap 

|pe 

£ 

pendjahat perang. 

Panitya Politik itu diadjukan oleh 
14 negara termasuk Amerika Se 
rikat, Inggris dan Perantjis, dan 
pada pokoknja menghendaki su 
paja Komisi Perlutjutan Sendjata 
PBB jang sudah ada sekarang di 
minta supaja melandjutkan peker 
djaannja dan mempeladjari ke- 
mungkinan untuk membentuk se 
buah panitya terdiri dari negara? 

bil bagian dalam perlombaan per 
sendjataan dewasa ini. 

Tugas panitya. 
Dalam resolusi tsb. didjelaskan 

bahwa tugas panitya jang diusul 
kan itu ialah untuk mentjari sua 
tu penjelesaian jang  acceptabel 
dalam masalah pengurangan per | 
sendjataan, dan dalam pada itu 
ditentukan bahwa sidang? ,.pani 
tya terbatas” ini akan diadakan 
setjara tidak resmi. Selandjutnja 
dikemukakan bahwa panitya ini 
hendaknja mengadakan sidang2- 
nja di ibu-kota2 jang terutama 

  
$ “ 3 3 ' berkepentingan, . jaitu di London, |- Inggris Dan Amerika Gelisah Melihat paris, Washington dan Moskow. 

Dalam pemungutan suara nge 
nai pasal ini, Amerika Serikat, 
Inggris dan negara2 blok Sovjet 
menjatakan blanko. 

Tak ada kebulatan | 
Pemungutan suara dalam Panitya mi: 

Politik PBB mengenai masalah per- 

lutjutan sendjata itu ialah baru se-   tudjukan untuk mengharapkan ada- 
nja kebulatan putusan dalam Pani- 
tya Politik. Akan - tetapi 
blok Sovjet ternjata 

kan pasal mereka, jaitu bahwa nega | 

ra pertama. jg menggunakan,.sendja 
ta atom harus dipandang sebagai 
pendjahat perang. Negara2 blok So 
vjet selandjutnja tidak mau menjetu 

    

Resolusi jg diterima baik' oleh 

jang terutama dianggap mengam |. 

.m's dengan resmi bahwa 

'besar terhadap Indonesia, 

  

dimana | 
tuntutan2 untuk kemerdekaan telah | 
disokong dengan effektifnja. Mente- 
ri Tuar negeri Amerika John Foster 

'Dulles pada hari Rebo menjatakan 
aa ada beberapa negara jang 
|setelah baru2 ini  mentjapai kemer- 
uekaan, kini ,.telah hampir kehila- 

.ngan kemerdekaan mereka menurut 
| djalan jang direntjanakan oleh kaum 
: komunis”. : 

 Kegelisahan Amerika itu djuga di- 
rasakan oleh Inggris, wakil2 negeri 
mana di Timur Djauh akan bersi- 
dang di Singapura pada tanggal 3 
Desember,.jaitu sehari sebelum pem- 

Komunis jang berorganisasi di 
Indonesia mungkin merebut ke- 
kuasaan dengan djalan kekerasan 
melainkan bahwa semakin buruk 
nja kedudukan economi negeri ter 
sebut lambat laun mungkin akan 
melemahkan kekuatan2 “ demo- 
krasi jang sekarang sedang ber- 
kuasa. Pada waktu ini Indonesia 
sedang menghadapi suatu krisis 
ekonomi jang genting, diantara- 
nja jang terbesar ialah “hilangnja 
pasar2 asing untuk bahan2 eks- 

djui pendirian suara terbanjak da- 
lam panitya, bahwa pemerintah ma 
napun djuga jg melakukan agresi di 
anggap melakukan kedjahatan terha 
dap umat manusia tidak perduli sen 
djata apa jg digunakan. Mengenai 
pasal ini, negara2 Sovjet benar ti- 
dak menjatakan menolak, tetapi se 
mua memberi suara blanko. 

Wakil2 Polandia akan un- 
.durkan diri dari Komisi 
negara2 netral. 

Utusan2 Polandia. dalam 
  

Komisi   portnja jang terpenting, seperti 
karet, timah, gula dan kopi. Pada 
tahun jang lalu sadja, pembelian   bukaan Konperensi 3-Besar di Ber- 

muda, untuk membitjarakan tentang 
tantangan komunis di Asia Tengga- 
ra dan. Timur Djauh. Konperensi 
di Singapura itu akan diketuai oleh 
Malcolm  MacDonaid, konuisaris 
djenderal Inggris di Asia Tenggara, 
jang kini sedang mengundjungi In- 
donesia dan diharap akan memberi 

laporan tentang. keadaan  dineger: 
itu. 

  

Djauhkan : Perbedaan? 
»9uku Bangsa” 

Dan Buanglah Pula Sifat Sombone- We- 
djangan Presiden Pada Hari Maulud Nabi 

PERINGATAN HARI Maulud Nabi Muhammad saw, Kemis ma- 
lam telah dilangsungkan di Istana Negara dengan mendapat perhatian 
besar sekali jang tidak pernah terdjadi ditahun? jang lalu, Sebelum upa- 
fjara peringatan itu dimulai, 
sedangkan tidak sedikit jang 
Sesuai dengan rentjana, 

Ketua Badan Kontak Organisasi2 
Islam Sjarif Usman membuka upatja- 
ra kemudian berbitjara berturut2 Ibu 
Djamari Amin dan Hamka jang pada 
pokoknja meriwajatkan hidup Nabi 
Muhammad s.a.w. dan mengandjur- 
kan menggiatkan “bakti terhadap 
Tuhan serta. memelihara persatuan 
dikalangan ummat Islam. 13 

Presiden Sukarno memberikan we- 
djangannja sebagai pokok atjara pcr 
ingatan jang kemudian ditutup da. 
sekali lagi pembatjaan Al Ouran 
dari Organisasi  Djamijatul Ourra" 
Wal Huffaz serta Tagu kebangsaan 
Indonesia Raya. & “ 

   

  

terdiri dari penduduk muslimin dan 
muslimaat Djakarta, upatjara per: 
ingatan di Istana Negara itu dihadiri 
pula oleh Wakil Presiden, P.M. Ali 
Sastroamidjojo dan kedua wakil P.M. | 
Mr. Wongsonegoro dan Zainul Ari- 
fin serta anggota2 kabinet lainnja. 

Wedjangan Presiden Sukarno. 
Presiden dalam  wedjangannja 

itu mula2 mengingatkan — akan 

usaha Nabi Muhammad s.a.w. jg. 
telah membentuk — suatu kera- 
djaan jang besar, dapat membina | 
bangsa jang besar dan mendjadi 
s0 great nation Lb 
tetapi meskipun 
Presiden  selandjutnja, seperti 
djuga jang telah diterangkan 
oleh Hamka, maka pada saat 
Nabi Muhammad s.a.w. berdjuang 

dan. “mentjapai ketinggian “dan 

demikian, kata 

kemuliaam, ada diantara sahabat2 tang 
Nabi Mohammad s.a.w. jang ke-belah itu, 
ng. penjakik sombong, walaupun ngan Presiden, (Antara). 

Selain ' oleh para undangan Ba Keenan: 

builder”. Akan | 

ruangan Istana Negara sudah penuh sesak 
mengikuti upatjara itu dari halaman Istana. 

maka sebelum upatjara 
dibatjakan Al @ur'an oleh seorang wanita, 

itu dibuka terlebih dulu 

mereka ini tadinja djuga turut 
berdjuang. Mereka inilah jang 

dinamakan ashabijah. jang meru- 
pakan golongan2 tersendiri. 

Presiden memperingatkan, hen- 

daknja “kita  djangan. terdjang- 

kit oleh penjakit ashab : ini, 
akan tetapi tetap bersatu padu 

sebagai satu bangsa. .Dengan 
menghubungkan soal : ashabijah 

lini dengan ketata-negaraan dan 

kebangsaan kita, maka Presiden 

wa dewasa ini sudah  mendjadi 

suatu mode. atau. toverwoord 
ssuku bangsa” Per- 

kataan ,,suku bangsa” sekarang 
ini .terlahi kanjak ditondjol2kan, 

kata Presiden jang: kemudian 

'bertanja, siapa jang menang di- 
dalam hal ini kalau bukan van 

' Mook seperti jang terdjadi di- 

masa jang lalu. Van Mook me- 
nondjol2dkan suku bangsa Djawa, 
"suku. bangsa Sumatera, suku 

bangsa Bali, suku bangsa......... 
dansetertsnja dan achirnja kita 
terpetjah belah “sebagai satu 
bangsa. 

Karena itu, kata Presiden, ma- 

rilah kita mengingat  adjaran 
Nabi Muhammad s.a.w. dan men- 
Ajadilah “kita semvas pembina 
bangsa jang besar. Pemuda2 'jg. 
dulu sudah bersumpah Satu Ta-   nan At Satu, Bangsa dan 
Satu Bahasa, haruslah menen- 

usaha hendak memetjah 
Demikian a.l. wedja- 

selandjutnja mengemukakan, bah: 

. tua Umum 

Itelah berpidato dalam rapat umum 

karet asli Indonesia oleh Ameri- 
| ka Serikat djatuh sampai kira2 25 
' djuta sterling, hal mana telah sa- 
ingat mempengaruhi industri ka- 
ret di Indonesia. Demikian sum- 
ber-sumber diplomatik di London 
jang dikutip oleh Reuter. (Anta- 
ra). 

Harapan Presiden Na- 
djib tentang konnerensi 
Bermuda. 

Dalam pada itu presiden Na- 
djib dari Mesir hari Kemis kata 
kan di Nibia, bahwa ia mengha 
rap konperensi jang hendak di 
adakan di Bermuda itu. adalah 
untuk kepentingan - perdamaian 
dunia dan tidak untuk  kepenti- 
ngan imperialisme dan membitja 
rakan soal membagi-bagi hasil 
perampokan. 

Ditegaskan, bahwa masa - me- 
rampok negeri2 kini telah  ber- 
achir. Semua negeri kini sudah 
bertetap hati untuk memperoleh 
hak2-nja dan berhidup atas dasar 
persamaan supaja sanggup  me- 
mainkan peranannja masing2 da 
lam mempertahankan perdamaian 
dunia, demikian Nadjib. 

(Antara-Reuter) 

FAROUK AKAN DIADILI 
IN ALSENTIA” 

Pengadilan — revolusioner — Mesir 
akan mengadili bekas radja Farouk 
,in absentia” (dengan tidak  hadir- 

nja terdakwa) atas tuduhan melaku 

kan pembunuhan jang dapat meng- 
akibatkan suatu hukuman mati, de- 
mikian malam Rebo diberitakan di 
Kairo. 

' Farouk jang kini berada di Italia 
selain dituduh telah melakukan peng 
chianatan, “akan “didakwa djuga ber 

tjampur. tangan dalam pembunuhan2 
politik. Tuduhan ini adalah berhubu- 
ngan dengan pembunuhan Hasan cl 
Banna, — pemimpin Persaudaraan 
Muslim”, dan letnan. Abdul Kadir 
Taha. Diduga tudahan2 

memberi alasan kepada diaksa untuk 
menuntut hukuman. mati terhadap 
Farouk.   
KEMIS PETANG - telah kembali 

di ibu-kota melalui Bandung. Men- 
teri Kehakiman Mr. Djody Gondo- 
kusumo. bersama. rombongannja. se- 
telah mengadakan penindjauan sela- 
ma 3 hari didaerah Tjirebon. Sste- 
lah mengundjungi kabupaten Kuni- 
ngan dengan singgah — di. Sangkan- 
urip, maka sorenja djam 16 tg. 1S 
Nopember Mr, Hjody Gondokusu- 
mo dalam kedudukannja sebagai Ke- 

Partai Rakjat Nasional 

itu akan ' 

Negara2 Netral urusan  Repatriasi 

telah mengantjam akan meninggal- 
kan sidang2 dari komisi tsb karena 
mereka tidak menjetudjui beleid ko 
mando pasukan2 pendjaga India da 
lam menghadapi masalah pemberian 
pendjelasan ' kepada ' tawanan2 pe- 

.rang Utara jg tidak mau direpatria- 
si, demikian menurut  sumber2 jg 
dapat dipertjaja di Pamunjom pada 
hari Kemis. Dikatakan oleh sum- 
ber2 itu bahwa wakil2 Polandia 
bahkan mungkin akan  mengundur- 
kan diri sama sekali dari Komisi 
Negara2 Netral, jg akan berarti ru- 
saknja badan netral jg terdiri dari 
5 negara itu, jg sedjak  pembentu- 
kannja telah banjak. mengalami ke- 
sulitan2- dalam pekerdjaan. 

Keadaan sekarang dianggap demi 
kian gentingnja hingga ketua komi- 
si tsb, djenderal K.S. Thimaya dari 

| India membatalkan — sidang untuk 
hari Kemis, dan mungkin pula si- 
dang untuk hari Djum'at, sebagai 
lusaha untuk menjelamatkan  Komi- 
“si Negara2 Netral. ! 

Tuntutan Polandia. 
Wakil2 Polandia kabarnja telah 

membuat sebuah resolusi dalam ma 
na mereka mengeritik tjara2 pasu- 
kan2 India. menghadapi keadaan: 
pendjelasan kepada tawanan2  pe- 
rang sekarang, Resolusi Polandia 

litu jg mendapat sokongan wakil Tje 
'koslowakia telah disampaikan kepa- 
da komisi dalam sidangnja pada ha- 
ri Rebo, hingga mempertjepat tim- 
bulnja krisis. 

Jg dikehendaki oleh wakil2 Polan 
dia (dan oleh pihak Utara, Red.) 
ialah supaja pasukan2 India mem- 
buat perkemahan2 baru 'untuk me- 
misah2kan antara  tawanan2 jg su- 
dah diberi pendjelasan dan tawa- 
nan2 jg belum mendapat giliran da- 

ri tidp2 perkemahan sekarang jg ma 
sing2 didiami oleh 500 orang. Djen 
deral Thimaya berkali2 telah meno 
lak tuntutan Utara ini, karena me- 
nurut perdjandjian pihak Utara ha- 
rus menjelesaikan tiap harinja. pen- 
djelasan2 kepada semua tawanan da 
ri satu perkemahan, jaitu 500 orang. 
Dikatakan ' bahwa tjara pemisahan 
ig dikehendaki oleh pihak Utara itu 
tidaklah mungkin, sekalipun andsi- 
kata ada perkemahan2nja. Menurut 

  

  
dialoon2 Kanoman jang dikundjungi Tudjuan PRN ialah seperti ig ter 4 Selandjutnja ia mengandjurkan ada 
oleh 1.k. 15.000 orang terdiri dari 
sebagian besar anggota2 Partai Rak- 
jat. Nasional. 

| 

Mr. Djody menerangkan azas 
PRN jang berpokok kekeluarga | 
an, satu faham rakjat Indonesia 
warisan nenek mojang sedjak 
dulu. Faham kekeluargaan ' itu 
menimbulkan djiwa besar jang 
mempunjai sifat murni dan luhur, 

|. Kors Selatan Hendak Gunakan Kekerasan 
.. PANITYA POLITIK Madjcelis Umum PBB 
Kemis telah menerima baik sebuah resosusi 
supaja Komisi Perlutjutan Sendjata PBB 
untuk mentjapai pengurangan persendjataan2 dunia. Resolusi tsb. 
disetudjui oleh semua anggota, ketjuali 5 negara blok Sovjet jang 
bukannja menentang tetapi semua memberi suara blanko. 
Politik mengambil putusan itu setel: 
naskah amandemen Sovjet jang menghendaki supaja negara per- 

|tama jang menggunakan sendjata2 atom harus dianggap sebagai 

pada malam 

jang mengandjurkan 
meneruskan usaha2-nja 

Panitya 
lebih dulu menolak sebuah 

| 4 Faktor 
| Istimewa 
Bikemukakan Pella Utk 

Tembus Deadlock 
Trieste 

P.M. ITALIA Giuseppe Pella 
mengumumkan pada malam Ke 

Italia 
siap untuk turut serta dalam se 
tiap perundingan jang bertudjuan 
'pemetjahan pertikaian Triest. Da 
lam pidato dimuka sidang madje 
lis rendah Italia itu Pella untuk 
pertama kali tidak 'mengemuka- 
kan sjarat2 Italia untuk sedia 
turut 
tentang Triest. Tetapi Pella mem 
beri peringatan bahwa menurut 
pendapatnja perundingan tentang 
Triest akan menemui kegagalan 
djika 4 faktor ' istimewa tidak 
turut diperhitungkan. 

Faktor2 jang menurut  Pella 
perlu supaja perundingan sungguh 
sungguh berhasil ialah: 

1. suatu penjelesaian jg mengenai 
seluruh daerah bebas Triest dan dja 
ngan jg hanja mengenai zone. 

5 dengan tak menjampingkan sa 
sekali perumusan2 lain jg dapat 

tadakan pemeriftah Italia tetap ja 

kin bahwa plebisit merupakan penje 
2 25 jg paling adil dan demokra- 

njataan A.S. dan Inggris tgl. 8 
ktober untuk menjerahkan zone-A 

kepada Italia dan menarik mundur 
pasukan? serekat dari zone tsb seba 
gai suatu pernjataan jg tegas dan jg 
tak dapat dirobah. 

4. menurut pendapat - pemerintah 
Italia perlu diadakan tjukup persia- 

pan diplomatik. tetapi penundaan2 
baru dalam pemerintahan soal tsb 
harus diatasi. 

    
   

Reaksi kalangan diplo- 
matik Belgrado. 

Kalangan diplomatik di Belgrado- 
mengatakan pada malam Kemis da: 
lam memberikan komentar terhadap 
pernjataan PM Italia Pella dalam 
sidang madjelis rendah Italia pada 
hari Rebo, bahwa Pella dengan me 
njatakan bahwa suatu plebisit. ada- 
lah satu2nja penjelesaian jg demo- 
kratis dari soal Triest berusaha men 
dapat pelaksanaan plebisit untuk se 
luruh daerah bebas Triest sehingga 
Italia dapat mentjaplok seluruh dae 
rah itu dengan hanja menggunakan 
djumlah 250.000 suara orang2 Italia 
ig kini berdiam dalam kota Triest. 
Kalangan tsb selandjutnja mengata- 
kan bahwa satu?nja  plebisit jg da- 
pat diterima oleh Jugoslavia untuk 
diadakan di Triest ialah suatu refe- 
rendum dalam kota Triest sendiri se 
hingga penduduk kota tsb dapat me 
milih antara penjerahan kota kepa- 
da Italia dan meng-internasionalisa- 
sikan kota tadi. (Antara—AFP). 

  

djenderal Thimaya, soal2 detail ad- 
ministratifnja akan terlampau sulit, 
sedangkan para tawanan tentu akan 
menentangnja. 

India akan tetap tolak, 
Didapat kabar selandjutnja bah 

wa India akan memberi djawaban 
resmi kepada wakil2 Polandia 
mungkin sekali pada hari Sabtu 
ini. Menurut sumber2 jang dapat 
dipertjaja, dalam  djawabannja 
manti India sekali tagi akan me 
nolak tuntutan Utara, dan  didu 
ga bahwa sebagai akibatnja wakil 
wakil Polandia akan meninggal- 
kan sidang Komisi Negara2 Ne 
tral. Djika mereka berbuat demi 
kian, dapat dipastikan bahwa wa 
kil-wakil  'Tjekoslowakia  djuga 
akan meninggalkan sidang. 

(Antara-UP) 

Korea Selatan mau gu- 
nakan kekerasan. 

Dalam pada itu menteri Juar 
negeri Korea Selatan, Pyung 
Yung Tae, hari Kemis katakan, 
bahwa pemerintah Korea Selatan 
akan menggunakan kekerasan un 
tuk mevielesaikan soal tawanan 
"perang bila tawanan perang jang 
anti-Komunis dipaksa mendengar 
kan pendjelasan2 diluar kemauan 
nja. Keterangan itu - diberikan 
oleh Pyung dalam. - mendjawab 
suatu pertanjaan dalam parlemen 
di Seoul. (Antara-AFP) 

Djody: Rakjat Indonesia Dapat Wahju Dari Tuhan 
tiantum dalam UUD Proklamasi 
Fasal 33 jg sekarang tertjantum da 
lam Fasal 38 UUD sementara, Po- 
litiknja berpokok kepada 4 faktor 
jaitu sintese jg menimbulkan persa- ' 
tuan, kedua keseimbangan, faktor 
ketiga psychologisch. dan ke-empat 

memperhatikan kepentingan daerah 
supaja antara pusat dan daerah ter 
tjapai suatu harmonis. Sebab kalau 
antara pusat dan daerah ada ketega 

tidak mau menindas siapa djuga, Ingan maka akan membahajakan, 

| ata 

$ 
yank die 

s8 Kumsisinoa 400 
Unta abth Cam 5 1: 03 
aa 1 atenat ena   

  

serta dalam perundingan | 

KET Se DN YO MAN So PARA TI 

    

  

»Doornkrans« 
Raksasa 
  

    

   

  

Lingkaran-duri-logam jang beratnja lebih - dari 1000 kg. Penuangan lo: 
gam Noack “di Berlin baru2 ini menerima pesanan untuk membuat se- 
buah lingkaran-duri (doornenkrans) jang beratnja 100 kg. dan dengan 
lebar irisan 3m. Lingkaran-duri tersebut akan dipasang pada 
tugu peringatan di Kassel, sebagai penghormatan kepada 
djatuh mendjadi korban fascisme. 

Tak Ada Perselisihan 
Politik Di Taiwan 

Kabinet Chen Cheng Masih Utuh 
Tn . Dan Melakukan Tugasnja 

PEMERINTAH TIONGKOK Nasionalis hari Kemis melaku 
kan pekerdjaan routine seperti biasa, meskipun dr. Wang Shih 
Chieh telah meletakkan djabatan selaku sekretaris djenderal di 
kantor presiden. Presiden Chiang Kai Shek dalam pada itu telah 
mengangkat Hsu Chin Tze, wakil sekretaris djenderal pada kan 
tor presiden, selaku acting sekretaris djsndera! untuk mengganti 
kan dr. Wang. Seperti dikabarkan, menteri luar negeri George 
Yeh pada tengah malam hari Rebo menjangkal berita2 jang di 
siarkan oleh kantor2 pekabaran asing, bahwa seluruh kabinet te 
lah meletakkan djabatan. Dikatakan olehnja, bahwa ja tidak meng 
undurkan diri dari kabinet. 

sebuah 
mereka jang 

  

Djepang Kuntji Tilitar ) 
. bi 

Djauh 
Nixon Pertahankan Su- 
paja Djepang Djungan 
Dilutjuti Sendjatanja 
WAKIHL Presiden Amerika Se 

rikat, Richard Nixon, hari Kemis 
katakan bahwa perlutjutan sendja 
ia Djepang setelah perang dunia 
ke-2 adalah suatu kesalahan jang 
harus dibetulkan. Berbitjara da 
lam suatu djamuan di Tokio, se 
landjutnja dikatakan bahwa Ame 
rika telah salah menafsirkan ke 
hendak2 para pemimpin  Sovjet 
didalam tahun 1946 dan pertjaja 
bahwa perlutjutan sendjata ada- 
lah mungkin dilaksanakan. 

Nixon mendesak kepada Dje- 
pang supaja mendjamin pertaha- 
nannja sendiri: terhadap “ agressi 
dan menjelesaikan sengketanja de 
ngan Korea Selatan.  bjepang 
adalah kuntji Timur Djauh, kata 
Nixon, djika negara2 lainnja di 
Asia djadi Kbmunis, maka Dje- 
bang pun akan djadi Komunis. 
Sebaliknja djika Djepang  djadi 
Komunis, maka negara2 Asia 
lainnja akan terlepas dari tangan 
nja ,,dunia merdeka”, - demikian 
Nixon, jang achirnja menjatakan 
bahwa Komunisme internasional 
dewasa ini adalah satu2-nja an- 
tjaman bagi perdamaian dunia. 

(Antara-AFP) 

KRISIS KABINET Di 
KAMBODJA. 

Menurut berita2 jg. biasanja dapat 
dipertjaja jang diterima dari Pnom 
Penh pada hari Kemis ini, kabinet 
baru Kambodja jang dibentuk pada 
hari Senin jl., kini telah bubar :sesu- 
dah wakil perdana menteri Sonn 
Sann -mengundurkan diri. 

Orange Ambon 
Jg Ke Irian 

Dipandang Sebagai Orang 
Asing Dan Tak Punja 
Status Resmi — Kata   

Meskipun adanja berita2 jg berkey 

lebih2an. dari kantor2 pekabaran 

asing dan spekulasi2 jg terlampau 

berkelebih2an diluar negeri, namun 

di. Taiwan tidak ada krisis dan pula 

tidak ada tanda2 perselisihan. poli- 

tik sebagai akibat daripada pengo- 

peran djabatan pembantu presiden. 

Insiden Ini sedikit pun tidak ada 

sangkut pautnja dengan “politik luar 

(Emas Rusia 

Ke Inggris 
SEDJUMLAH emas Rusia ba 

ru-baru “ini telah dikirim dari 
| Moskow ke ,,Bank of Enz'and”, 
demikian kalangan2 keuangan di 

  
London menjatakan pada hari 
Minggu. Emas tsb. memakai stem 
pel Sovjet. Dikabarkan selandjut 
nja, bahwa maksud transaksi itu 
jalah, untuk memberikan kepada 

(Rusia sterling jang dibutuhkannja 
guna membeli barang2 konsumsi 
dipelbagai negara Commonwealth 

iInggris, terutama di Australia 
dan New Zealand. Dari kedua 
negara ini Rusia baru2 ini telah 
membeli mentega, susu, kidju 
dsb., daging dan menurut perban 
dingan sedjumlah besar wol utk. 
keperluan sipil, jg dilakukan da 
lam rangka politik. perdana men 
teri Georgi Malenkov, jg ditudju 
kan untuk segera memperbaiki 
taraf hidup di Rusia. 

Transaksi pengiriman emas itu di 
lakukan, karena sumber2 sterling 
Rusia dari perdagangannja dengan 
Inggris telah mendjadi kering. Dise 
babkan oleh panen gandum jg tak 
memuaskan tahun jg lalu, dan lain? 

faktor, Rusia hanja dapat mendjual 
'kepada Inggris tahun ini sepersepu- 
|'uh dari gandum jg didjualnja tahun 
"ig lalu. 

Persetudjuan keuangan antara Ing 

sris dan Rusia tak ada. Dan Rusia 
narus membajar . tiap2 transaksinja 
dengan cash. 

Kenjataan bahwa Moskow kini 
mendjual tjadangan emasnja fnem- 
Sunjai arti penting bagi Inggris, jg 
kini sedang mengadakan usaha2 un 
tuk memperkuat sumber2 emas dan 
dollar dari daerah sterlingnja. Da- 
"am beberapa hari lagi sebuah mis- 
si penting dari kalangan pengusaha 
Inggris akan bertolak ke Moskow, 
dan diharapkan akan membawa kem 
bali order2 besar bagi industri Ing- 
gris 
Dikabarkan — selandjutnja, bahwa 

Rusia baru2 ini telah  mendjual 
cmas dipasar bebas di Zurich dan 
Paris." 

Para observer keuangan mengata- 
kan, bahwa apa jg menarik dari pen 
ujualan2 itu jalah kenjataan, bhw 

Rusia tak menjembunjikan tindakan 
nja itu. (Antara—AFP). 

MOH. PADANG MENTERI 
KESEDJAHTERAAN 

NEGARA ? 

Berita2 dari Ambon . menjatakan 
bahwa kini sedjumlah organisasi di 
Maluku sedang mempertimbangkan 
kemungkinan untuk  setjara resmi 
menjampaikan kepada pemerintah 
pusat sebuah pernjataan dimana akan 

“diusulkan supaja Moh. Padang di 
"tetapkan sebagai Menteri. Kesedjali- 
teraan Negara dalam kabinet  Ali- 
Wongso. 

  
nja persatuan Agar pemilihan umum 
dapat dikerdjakan dengan tjepat me 
nurut batas waktu jg telah direntja- 

.hakan, Sementara itu Mr. Djody ja 
kin, bahwa rakjat Indonesia sedang 
dapat perlindungan dari Tuhan dan 
mendapat wahju, karena itu setiap 

ada kesulitan jg sukar diselesaikan 
pasti ada pertolongan dari Tuhan: 
buktinja waktu proklamasi dan sebe 
lam aksi militer kedua dulu. 

(Antara), 

  
ngan Amerika Dengan 

negeri pemerintah sebagaimana dgn 

sesukainja dispekulasikan orang dan 
disiarkan oleh kantor2 pekabaran 
asing hari Rebo, demikian menteri 
luar negeri George Yeh jg menam- 

bahkan, bahwa. berita? itu sama se 
kali tidak benar, bahwa kabinet me 
letakkan djabatannja. Seluruh kabi- 

net dibawah perdana menteri Chen 
Cheng mengadakan sidang seperti 

biasanja setiap hari Kemis dan bah 
kan soal insiden itu tidak dibitjara- 
kan sama sekali. 

Sementara itu 8 orang  djenderal 
major terdapat diantara 152 orang 

anggota2. pasukan2  Kuomintang jg 
diungsikan dari Burma ke Formosa 
pada hari Selasa jbl., demikian me- 

nurut laporan2 dari perbatasan Bu: 
ma-Muang “Thai. Dengan rombo- 
ngan tadi maka selama 10 hari. te- 
lah diungsikan melalui. desa Tachi- 
lek 665 orang anggota pasukan? 
Kuomintang. Tetapi diterangkan se- 
landjutnja dalam laporan2 tsb bhw 

diantara 665 orang itu terdapat 22 

Orang wanita sebagian besar wanita 
Burma jg kawin dengan serdadu? 
Kuomintang dan 23 orang anak2. 

(Antara—UP). 
|da di Irian. Demikian 

Belanda 
SEWAKTU Parlemen membi 

tjarakan anggaran belandja hari 
Rebo malam, Menteri Daerah Se 
berang Belanda, Prof. Kernkamp, 
menerangkan bahwa ja girang 
sekali mendengarkan keterangan 
Goedhart atas nama fraksi Partij 
yan de Arbeid mengenai Irian 
Barat. Menteri rnkamp menja- 
takan, bahwa bertambah besar- 
nja perhatian dari inisiatif parti- 
kelir kepada Irian Barat adalah 
dipengaruhi oleh keterangan pi- 
hak P.v.d.A. 

Diterangkannja pula, bahwa se 
waktu. Menteri: Luns mengundju- 
ngi Australia, soal” pertahanan 
Irian tidaklah “dibitjarakan. ' Me- 
ngenai pengadjaran di Irian dika- 
takannja, bahwa dalam praktek 
nja hanja diselenggarakan oleh 
Zending dan Missi. 

Mengenai orang? Ambon jang 
menjingkir ke Irian, Menteri 
Kernkamp tidak mau - menama- 
kan mereka pelarian, melainkan 
orang2 jang menjingkir. Menteri 
memandang orang2 jang menjing 
kir ini sebagai orang asing jang 
tidak mempunjai status resmi. Se 
landiutnja keadaan jang istimewa 
menjebabkan pemimpin? ini ha- 
rus disuruh keluar dari Irian. Me 
reka dinegeri Belanda dapat ke- 
merdekaan bergerak. Kepada 
Gerbrandy Menteri mengatakan, 
bahwa ia berusaha djuga supaja 
orang2 Ambon itu lebih senang 
hidunnja dineseri Belanda daripa 

” Antara” 
dari Amsterdam. $ 

Gerombolan AntjamPNI 
Supaja Mengsantinja Dengan Partai Jang 

7 . 

Beraliran Islam 
Intimidasi Gerombolan, Kersendiata Di Kalimantan 

P.N.I, BIRAJANG BARABAI, Hulu Sungai Selatan (Kaliman- 
tan) jang beranggota Ik. 1500 orang telah diantjam oleh gerom- 
bolan  supaja membubarkan par 
dengan partai”“jang beraliran Islam dan apabila 

tai - tersebut dan menggantinja 
hal ini tidak dila- 

kukan, maka djiwa anggota2nja tak akan terdjamin. Segala plakat- 
plakat PNI dihantjerkannja, dan sekretaris P.N.I, tjabang tersebut 
mereka bunuh, demikian keterangan jang diperoleh P.I. Aneta.   

Politik Ekono- 

mi Jg Liberal 
Dasar baru Perdaga- 

Luar Negeri 

DEWAN perdagangan luar ne 
geri nasional Amerika Serikat 
dalam sidangnja pada hari Rebo 
telah dengan suara bulat meneri 
ma baik suatu program 16 pasal 
jang menghendaki suatu politik 
ekonomi luar negeri Amerika Se 
rikat jang liberal untuk memper 
kembang dan memperluas perda 
pangan dunia. Sidang ini adalah 
sidang tahunan jang ke-40 dari 
Dewan tsb., jang dihadliri oleh 
lebih dari 2.000 orang kaum 
pengusaha, kaum industrialis dan 
ahli2 keuangan, jang. mewakili 
lebih dari 5076 dari perds»gangan 
luar negeri Amerika Serikat. | 

Andjuran2 chusus jig diterima baik , 

oleh dewan tsb pada ' pokoknja di 
maksudkan  memadjukan “ perdaga- 
ngan internasional, mendorong pe- 
nanaman modal partikelir, mengusa 
hakan “,convertibilitet” uang setjara 
internasional, memperluas  perdaga- ' 
ngan dengan blok Sovjet dan melak 

sanakan pemberian bantuan luar ne 
geri Amerika Serikat. Pun Dewan 

telah memutuskan untuk mendesak, 
Supaja baik di Amerika Serikat seft | 

diri, maupun dinegara-negara lain, 

  

Sementara itu ketua PNI tjabang 
tsb., H. Sarasakti menerangkan, bah- 
wa memang benar berita tsb. jang 
tersebar luas dikalangan masjarakat 
disana, sehingga anggota2 PNI tsb. 
gelisah. dan akibat intimidasi itu, 
maka kini sudah 1.k..500 orang jang 
keluar dari partai-setjara tidak res- 
mi dan langsung memasuki Nahda- 
tul Ulama jang ada disana, 

Ketua2 GPII dan Pandu 
Islam Indonesia ditjulik. 

Selandjutnja “didapat kabar, bah 
wa ketua GPII tjabang Kandangan 
Saman dan "ketua pengurus Pandu 
Islam Indonesia - tjabahg” “Amandi 
Selatan (Kandangan) telah “ditjulik 
oleh gerombolan “pada. tgl. 14/15 
Nopember jl. dirumahnja dikampung 
Amparaja “Kandangan, Selain itu 
djuga harta benda mereka seharga 
tidak kurang dari Rp, 10.000 diram- 
pas oleh gerombolan. Kedua pemim- 

pin Islam tsb. dibawa oleh gerom- 
bolan jang banjaknja 15 orang itu 
kearah kampung Ulin, dan hingga 
kini belum diketahui bagaimana nu- 
sibnja. 

  

diusahakan “penurunan 
tjukai dan penghapusan pembata- 
san2 jg terlalu menekan dan me- 
ngandung diskriminasi, Selandjutnja 
Dewan — mengadjukan permintaan 
chusus kepada" pemerintah Amerika 
Serikat supaja mendjamin berlang- 
sungnja konsesi2 dilapangan  bea- 
tjukai jg terdapat dalam persetudju 

taraf bea- 

|an2 dagang jg ada sekarang dan su 
paja menghapuskan ” pembatasan2 
atas import, (Antara—UP), 
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Na " an : sena " Aa 13 si ag. 5. 

Inna Lillahi Waina Ilaihi Rodji'un 
Telah .meninggal dunia pada tg. 17 Nopember 1953, djam 9 “pagi, 

di PURUSARA anak kami : | 

DARJANTO 
... Umur Satu setengah bulan tah 

Kepada Sdr2. jang telah memberikan bantuan moreel maupun ma- 
terieel pada . waktu pemakamannja, kami mengutjapkan — diperbanjak 
terima kasih. 
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| DJL. MALUKU 20, — SEMARANG i 

Mendidik untuk COSTU MIERE, COUPEUSE, 
dan GURU SEKOLAH MODE, hingga mendapat : 

0... idjazah dari Jajasan P. S. M. 
MASIH MENERIMA PELADJAR2 BARU 

Ba “Pemimpin: Bu Soemantri 
  Djan Kamu mmm 

  

SWEEP. 
STAKE 

TG MABA ar 
   

140 Mobil 
IKATAN MOTOR SEMARANG sudah sibuk menerima 

3 para djuara 
Pengawas Rallye: IKATAN MOTOR INDONESIA (Djakarta). 
140 MOBIL SUDAH DISIAP SEDIAKAN. i 
PERHITUNGAN-PERHITUNGAN SUDAH TAK SABAR LAGI. 
SEMUA ARLODJI-ARLODJII SUDAH TAK SABAR LAGI- 
LOT-LOT SWEEPSTAKE IMS DIDJUAL SEPERTI KUWEH2. 
140 PESERTA INGIN Kia : MENANG ! 
Beribu-ribu pembeli LOT ingin mendjadi 

DJUARA SWEEPSTAKE I.M.S. !! 
Sentral pendjual: Panitya SWEEPSTAKE L.M.S. 

Bodjong 140, Semararg (d.a. M.N. Verberkt) 
Datanglah pada Kantor2 Harian2 dan dimana-mana 
masih terdapat LOT-LOT! 

IMS—Prop. 

  

   SEKARANG DIBUAT DI DJAWA: 
(Dua ban luarbiasa untuk pekerdjaan 

.didjalan-kasar diluar kota    
         

     

ROAD 
LUG 

HI-MILER 
RIB 

an dilapangan dan didja- 
lan kasar diluar kota. 
Galangan jang beseling- 
an pandjang dan pendek 
ditelapak-ban ini, me- 
mungkinkan dan mendja- 
min ban ini "mentjeng- 
kram” dengan kuat wak- 
tu menarik atau madju 
pesat didjalan. 
Telapak-ban ini bergan- 
da tebal dan kuat-liatnja. 

panas dan sangat meme- 

nuhi sjarat sebagai stan- 

dard-type untuk peker- 

. djaan didjalan jang kasar 
diluar kota. 

25-s“-306 

GOOD/YEAR 
MEMBUAT BAN2 

SESUAI UNTUK TIAP MATJAM 
» PEKERUJAAN 

Untuk SEMARANG: 
Toko EXCELSIOR, — Toko AMERICAN, 
Toko SELECTA, Toko KAUW, dan 

semua IMPORTIR? AUTO MOBIEL. “ 

Selandjutnja Agen” diseluruh Indonesia.   
  

NO 

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

lamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. Sebotol Rp. 20.—. 
SEXALIN untuk wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok, ku- 

rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20.—. 
/APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.—. 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25.—. 
ATOM RAN untuk bikin bitam rambut putih Rp. 10-—: Rp. 15.— 

an Rp. 25—, 
Harus tambah 1596 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTS 

& BANDUNG. 
Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” Djokja dan 
Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja, Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat   Tjirebon, 
    

Kabar Kota 

    

njak Rp 

Smokkel 

BEBERAPA WAKTU jang 

wartawan kita telah mentjoba m 

Tjaranja smokkel. 
Tjara2nja smokkel devisen tadi 

antaranja sbb.: | 
Andai kata seorang importir hen- 

dak mendatangkan umpamanja men- 
|thol kristal dari Hongkong, sesudah ' 
mendapatkan harga dari Hongkong 
dan pendjualan harga setempat, ke- 
mudian importir tadi minta idzin 
kepada Kantor KPUI di Djakarta. Se 
sudah idzin tadi keluar, baru pese-: 
nan dilakukan. Harga dalam pesenan 
tadi tidak dapat naik atau turun, ke- 
tjuali bilamana Pemerintah  meng- 

Iluarkan 'aturan2 lainnja mengenai 
barang tadi. Dalam soal affair devi- 
sen itu kabarnja diketahui, bahwa 
harga2 dari barang2 jang dipesan 
di Hongkong tidak tjotjok dengan 
kenjataannja ditempat tsb. Umpania- 
nja harga menthol kristai tadi di 
Hongkong berharga 1 kg. $ 7,50, 
dalam surat idzin tadi disebut har- 
ga $ 12.50. Dengan demikian, maka 
$ 5 tadi telah masuk kaatongnja im- 
portir jang pesan barang dari Hang- 
kong. : 

TA AIR 

»Denda Damai" 

rian ini, bahwa beberapa pedaga 
dapkan kepada Djaksa Agung di Djakarta untuk bikin perhitung- 
an mengenai smokkel devisen, Lebih djauh mengenai 

engumpulkan bahan2 jang dida- 
pat dari kalangan jang berdekatan di Semarang. Dikatakan, bah- 
wa titik berat dalam soal smokkel tadi terutama meliputi barang2 
seperti menthol kristal, klembak dan barang dagangan 
jang teristimewa didatangkan dari Hongkong. 

    

12 Djuta 
Dikenakan Pada "Sementara Impor- 

tir? Semarang Jang Tersangkut 
Devisen 

(Oleh : Wartawan Kita) 
lalu telah dikabarkan dalam ha- 

ng di kota Semarang telah diha- 

soal tadi, 

lainnja 

barangnja untuk dapat didjual di 
Indonesia, Perbuatan inilah jang 
dianggap merugikan Pemerintah 
idan belakangan ini telah diketa- 
hui, hingga diambil tindakan. 
Keterangan selandjutnja menga- 
takan, bahwa ada sementara pe- 
dagang jang berada di Gg. Wa- 
rung jang kena ,,herschikking” 
(denda setjara damai)  sebanjak 
Rp. 460.000,—. Seorang peda- 
gang di Gg. Tengah kabarnja su- 
dah membajar satu  djuta 
rupiah dan lain2 pedagang jang 
bersangkutan antaranja ada jg 
mesti membajar Rp. 12 djuta ru- 
piah. Baru beberapa pedagang 
perkaranja dapat diselesaikan. ' 

  

RESEPSI KONGGRES P.R.I. 

Konggres Partai Rakjat Indo- 
nesia seluruh Indonesia ke Il di 
Semarang akan dimulai dengan 
suatu resepsi pada Saptu malam 

Hi-Miler Rib jang terso- Road Lug terkenal seba- | 1 
sangat kuat-liat- gai ban jang kegunaan- 

hn Ja : 0. nja berganda — diran- 

nja, tidak lekas mendjadi tjangkan untuk pekerdja- 

: mempunjai ini buku, karena mengingatkan banjaknja 
'jang kami telah terima. 

djam 19.00, bertempat disedung 
Kesenian, Bodjong Semg. Bung 
Tomo selaku Ketua Umum De- 
wan Partai akan mengutjapkan 
pidato dalam resepsi itu. 

MODE ACADEMIE ..ROSANA“ 
Dj!. Kulon Kusum ojudan 5 — Solo. 

Memberi peladjaran poton g-memotong pakean 
Systeem Danchaerts terbaru. 
Untuk menempuh Udjian bond P.S.M. bag. : 
Costumiere, Coupeuse dan Lerares. 
Mulai kini menerima murid2 baru untuk opleiding 
Cursus kilat, biasa dan Cursus tertulis. 

Pemimpin 
LIEM GIEM NIO. ) : 

PEMBERIAN TAHU 
KEHILANGAN diperdjalanan antara 

Denda Rp. 12 djuta. 

Dengan demikian, maka fihak 
Pemerintah dapat dirugikan $ 5 
dengan tiada dapat menerima 

  
  

  

pada tanggal 15 Oktober 1953. 

NOMERBEWIJS dan RIJBEWIJS B.I. ”" 
WESELCHEK No. 77 ttg. 22 Sept. 1953. 
WESELCHEK No. 80 ttg. 29 Sept. 1953. 

    
An 

WESEL2 tersebut diatas asal dari NED. Te 
HANDEL MY DJEMBER atas namanja : 3 

“— ABDULSALAM, order, L 
, ' Dengan ini umum diberi “ tahu, bahwa: Ri 

WESEL2 tersebut diatas tidak -berlaku lagi. : 

aa ABDULSALAM. 
| (Mitra). 
  

SEE E KAKAK MAKA AKA K RK KE ARA RR KR 

Masih ada Kesempatan | 

Telah pasti akan segera terbit | 
(Balam bulan Nopember 1953) 

Buku jang sangat penting/ perlu dan berharga, untuk djadi 
pedoman bagi Sdr2 Pamongdesa dan Pamongpradja djuga buat 
umum chususnja, terutama Sdr2 Lurah, Tjamat d.LI. 

Pesanlah dari sekarang berikut wangnja, agar Sdr2 dapat 
pesanan2 

Djuga tjetakan buku ini sangat terbatas sekali.   
      

Harga per buku Rp. 8.— dan ditjetak atas kertas halus (HVS), 
ongkos kirim bebas, selamanja pengiriman buku? dari kami diki- 
rim dengan tertjatat. 

Buku PEMERINTAH DESA, oleh Sdr. Roestandi Aridiwila- 
-ga Pengadjar Kursus Dinas Bagian B. Kementerian Dalam Negeri 
di Bandung, jang diberi KATA PENGANTAR oleh Bapak 
R. MOH. SANUSI HARDJADINATA, GUBERNUR DJAWA 
BARAT, salinan terlampir. 

Bandung, 7-10-53. 

Salah satu bahan untuk mem- 
perdalam pengetahuan tentang 
perkembangan '  ketata-negaraan 
kita, adalah masalah disekitar de- 
sa. 

Sering dikatakan bahwa 
adalah tihang negara. 

Saja berpendapat bahwa desa 
jang sekarang ada di Negara kita 
ini pada umumnja tidak mungkin 
memenuhi functie sebagai tihang 
negara, tanpa perubahan jang se- 
suai dengan perkembangan za- 

desa 

man. . 
Dalam penghadapi masa peru- 

bahan ini kita membutuhkan 
djembatan pengetahuan jang 
menghubungkari tindjauan dima- 
sa jang lampau dengan rangka 
tjita-tjita dimasa jang datang. 

Kebutuhan djembatan-pengeta- 
huan itu kiranja terpenuhi dengan 
terbitnja tjetakan ke II dari pada 
buah pena sdr. Rustandi Aridiwi- 
laga, setelah diadakan perbaikan 
seperlunja dari pada tjetakan per- 
tama. 

Gub. Djawa-Barat. 
ttd. 

(R.M. Sanusi. Hardjadinata). 

Tjetakan kedua, jang telah ditam bah/ diperbaiki 
dari Bapak GUBERNUR DJAW A-BARAT tsb. 

: Penerbit Nasional Fa. Pustaka 
STAR Djl. Kabupaten No. 1. i. 

Kotak Pos 164 Phone 5730 
. Bandung. 

menurut nasehat 

Ini buku djuga dapat dibeli pada 
Toko-toko buku seluruh Indonesi a. 
Pesanan2 harap sebutkan nama SURAT KABAR ini. 
ASK KERRK KK EK KAK ERA KK ARE EK KK KK KAK AA AA AE AAN 

SEKOLAH 
KIKERMAKER " 

” Berdiri sedjak tahun 1940. 
« Peladjaran: Theorie-Praktijk dan Praktijk 

Umum 

  

Kp : Kelengan- Ketjil : 
No. 686 | 

Semarang 1   

« Systeem Frans - Amerikaans 
« Pimpinan seorang Ahli jang beridjazab dan 

puluhan tahun berpengalaman dalam usaha 
kleermaker besar dan ketyjil. Lebih lendjut 
mintalah keterangan         

NGANDJUK — DLANGGU : » 

SNN INA PARA N TPA 2 2 pn ae PALA“ Aa Meng MURL LN ag Mn Tj Pu aa IN ME SPAN, 
BP TA ne ANA AI 1 & Tn 2 

Seba- | : 

Itadi sudah djatuh 

4. Oleh Polisi Seksi I di djl. Purwo- 
/dinatan pada hari Kemis j.l. 

"kirimkan ke Hongkong lewat pela- 

YEL AON 2 3 

   

  

  

“Pada hari Minggu, dengan ,,start” dan finish” di Surabaja, oleh Ikatan 

Motor Surabaja jang memperingati 4 tahun berdirinja, telah diadakan 
perlombaan ketjakapan mengendarai mobil. Didekat Klakah mobil se- 
orang peserta, tuan Liem Tik Siang dari Surabaja telah terguling. Mobil 
tersebut terbalik tiga kali dan kemudian djatuh terpelanting pada sisinja. 
Sangat adjaibnja pada kedjadian ini tidak seorangpun dari penumpangnja 
mendapat luka2. Gambar menundjukkan pertjobaan untuk mengangkat 

mobil tersebut. 

  

evan EngOii 
Per entin Sena sibara 
  

  TJILAJAP |SOLO 
  

KEAKTIPAN POL. BAG. 
EKONOMI. SUSUNAN PANITYA KON- 

Atas keaktipan Polisi bag. Ekono- GRES PSSI. 
mie Tjilatjap, baru2 ini telah dapat: : 
digagalkan suatu usaha penjelundu-! - Berhubung dengan akan dilang- 
pan kopi ke Luar-Negeri oleh pe-, Sungkannja Kongres PSSI pada tang 
dagang bangsa Tionghoa. Kopi tsb.' gal 3, 4, 5 dan 6 Desember j.a.d. 
kedapatan dalam karung berisi be- ini di Solo, maka kini di Solo telah 
katul jang djumlahnja lebih dari 10 dibentuk Panitya Kongres, jang su- 
gerbong kereta api. (sunannja sbb.: : 

Dalam. tiap2 karung berisi rata2 | Ketua: Sumokartiko, wakil. ketua: 

25 kg. kopi dan menurut keterangan Hadisunarto, Sekretaris: A.W. Gani, 
barang tersebut berasal dari seorang Bendahara: Sutjipto. 
pedagang di Jogjakarta jang akan di' | Selandjutnja dikabarkan, — selama 

berlangsungnja Kongres PSSI di Solo 

buhan Tjilatjap setjara slundupan, pada tangal 3, 4, 5 dan 6 Des. j.a.d. 
tetapi fihak polisi lebih waspada dan Oleh Panitya Kongres di Solo akan 
teliti dalam melakukan tugas penga- ' Siselenggarakan Pameran Alat2 dan 

wasannja. 5 Batjaan mengenai Keolahragaan. : 

a Dalam Pameran tsb. a.l. akan di- 
pertundjukan: gambar? dokumentasi 

APOTHEEK PETANG HARI. olahraga, alat2 sepakbola, dan ba- 
Hari ini 'Apotheek NUMA Bo- | tjaan mengenai keolahragaan jang 

djong S7a dan RATHKAMP Peko- ' diterbitkan di Indonesia. 
djan 19 dibuka hingga djam 26.00. 

Mulai hari Senen j.l. sampai hari : 
Rebo jbl., SBIM tjb. Lindeteves dan TANGAN BAJI PUTUS OLEH 
de Vries Robbe telah mengadakan PT DUKUN 
sitdown strike jang berlangsung 2 5 
djam lamanja. Menurut keterangan 
soalnja ialah misngenai pemeti tan 
beberapa anggaita SBIM. Kini sou! 

pada tangannya 

  

SOAL PEMETJATAN. 
  

  Bok Kartosuparto penduduk desa 
Kaliurang, ketjamatan Srumbung, 
iMagelang, tg. 13 Nopember telah 

2 : 5 Maa ng « melahirkan baji jang tangannja pu- 
be ane akan menjelesaikan SOal tus, hinga dia terpaksa dibawa ke- 

3 rumah sakit di Magelang. Jang me- | 
4 KANTONG Na TERISI ' nolong Bok Kartosuparto  mulanja ! 

WHISKY. (adalah seorang dukun didesanja, te- 

di. ,tapi tidak berhasil. Kemudian di- 

10.30 pagi telah diketemukan 4 ka. Naa aa On “ke Penahan 
tong kulit terisi whisky di Setasiun | Aaja itu an Na .tempat se- 

Tawang. Siapa jang merasa kehila-' mula, sebab tangannja jang keluar 

Malaya Djual 
Malaya Djadi Korban 

Inggris - 

Tjap Matjan” Am Boon Haw, 
bahwa setidak2nja Malaya akan 

menundjukkan kepada kenjataan 

pang dan malahan djuga Inggris 

Kalau negeri2 jang membela 
tjita2 demokrasi  masuk-keluar 
Tirai. Besi” dan dengan bangga 
nja memamerkan kontrak2-djual 
jang tebal2, maka sudah barang 
tentu para produsen karet Mala 

luar kontrak2 jang menguntung 
kan ini, kata harian tadi. Tampak 
nja Malaya adalah satu2-nja ne 
geri penghasil karet jang penting, 
jang sungguh2 mentaati larangan 
berdagang dengan RRT. 

Inggris akan djual mobil, 
mengapa Malaya tidak 
djual karet kepada RRT? 

Harian tadi ambil sanksi2 kemen- 
terian perdagangan Inggris mengenai 
kontrak export pompresor dan mo- 
bil2 seharga lebih dari $ 6.000.000 
ke RRT sebagai ukuran. Satu bal ka 
ret manfaat kemiliterannja djauh ku 
rang daripada suatu iring2an mobil, 
jang dengan langsung bisa dipakai 
untuk angkut serdadu dan perleng- 
kapan 'perang. Sebenarnja mengapa 

Inggris bisa mengexport mobil ke 
RRT ialah karena Inggris adalah sua 

tu negeri jang berkuasa menetapkan 
nja menurutk einginan Amerika apa 
politik perdagangannja. Inggris ha- 

nja menurut keinginan Amerika apa 
bila kepentingan2 “ dagangnja tidak 
terlalu dirugikan. 

Tetapi karena Malaya itu negeri 
djadjahan, maka adanja larangan un 
tuk mengexport karet ke RRT itu 
mungkin hanja sematjam  ,,koehan- 
del” (politik ,,dagang lembu”) poli- 
tik sadja antara Inggris dan Ameri- 

nja tidak setudju apabila 

berdagang dengan RRT dihapus sa 
ma sekali, maka perlulah untuk 

mengadakan ,Sematjam embargo” 
terhadap RRT, sekedar untuk mem 
perlihatkan bahwa negara2 demokra 
si masih bersikap permusuhan terha 
dap RRT. Demikianlah a.l. tulis ha 
rian Singapura tadi (Antara). 

Awas Idja- 
zah: Palsu 

Antaranja Ada Jg Ber- 
edar Di Semarang 
SELASA petang Pol. Surabaja 

tih berhasil membongkar perkara 
pembuatan idjazah palsu. 2 Stel 
klise dan idjazah2 palsu dikete 
mukan dirumah A. di Genteng 
Besar no. 24 Surabaja. 2 Stel kli 
se itu digunakan untuk membuat 
idjazah2 SMU bagian Pertama 
dan SMU tingkat pertama bagian 
Ilmu Pasti (SMP bg B). A. ada 
lah seorang pembuat klise dan 
jang mengerdjakan  pentjetakan   2 z . 

Pe ea hubungan ebih dulu. Dukun itu menarik ta- 
5 Na ngan -baji itu hingga putus. k| 

2g GRASI UTK. BUCHARI Kartosuparto - meninggal dina! 
Didapat kabar bahwa Balja Umar, ! sakit dan bajinja masih dalam kan-   

“#kawan2nja setempat akan memadju- 

t 

i 
! 

: 

'K.B.S. mengabarkan, bahwa utk. Magelang 2—4. Hari ketiga anta 

anggauta pengurus GPII Djawa Te-'g 
ngah di Semarang jang baru2 ini 
ikut dalam sidang pemeriksaan Bu- 

ungan. 

WASIT PUNJA KUASA 

dirumahnja. Dari pengakuan A. 
itu menurut pihak kepolisian, ma 
ka jang terutama mempunjai ini 
siatip untuk - mengedarkan idja 
zah paisu itu adalah M. seorang 
peladjar SMA Negeri bg B di   Chari,” dalam pembitjaraan dengan Pertandingan sepakbola dita- 

Pen 2 Perah ipangan Tidar Magelang, tanggai 
Ta aa Tan napa Tg 13 sampai 15 Nopember jang ha 

Seperti diketahui Buchari oleh Ha-! Silnja untuk menambah keuangan Fim Djakar'a tah didjatuh! huku- | Jajasan Pembangunan Stadion Ti 
man $ tahun pendjara stus tuduhan "Sar, hari pertama antara kesebe: | 
membantu gerombolan D.I. putusan 'asan LS.K. (Ikatan Sepakbola Ke 
mana oleh Hakim, Buchari diberi Pumen) melawan kesebelasan Sur 
kak untuk berpikir selama 14 hari, (J2 Gjuara PPSM berachir 2—l1, | 

GERAK DJALAN. |hari kedua kesebelasan  Persipa 
Inspeksi Pendidikan Djasmani Pati melawan kesebelasan Polar | 

ra kesebelasan Persipa Pati meta 
wan kesebelasan PPSM Magelang 
3—1 buat tamunja. 

KONP. DJAPEN SELURUH 
DJAWA DAN MADURA. 

Konperensi Djawatan Penerangan 
Agama seluruh Djawa dan Madura 
pada tanggal 22 sampai 26 Nop. 
akan diadakan dikota Magelang. Me- 
nurut keterangan, jang akan dibitja- 
rakan sekitar tugas djawatan berhu- 
bung akan diadakannja pemilihan 
umum. 
Konperensi akan dihadliri kepala 

kantor Inspeksi dan kepala Djawa- 
tan Penerangan Agama dari tiap2 
kabupaten. Kementerian Agama an- 
tara lain akan mengirimkan Abdul- 
lah Aidit dari Djakarta. 

PATI 

memperngati sewindu PGRI dan 
peresmian hari pendidikan, maka 
pada tgi. 22 Nopember 1953, 
diam 7.30. pagi akan diadakan 
gerak djalan dengan route sbb.: 

Untuk S.R.: Djl. Stadion, Pan- 
danaran, Oei Tiong Ham, Ger- ' 
gadji, Bergota, Pandanaran kem- 
bali ke Stadion. 

Untuk S. L.: Stadion, Panda- 
naran, Oei Tiong Ham, Gergadji, 
Kintelan, Purusara, Kalisari, Ran 
dusari, Pandanaran kembali ke 
Stadion. — Pendaftaran dikantor : 
Inspeksi Pendidikan Djasmani K. 
B.S. Djl. Karangtempel No. 292 
d/a S.R. Peterongan I/II pada 
tiap hari kerdja djam 08.00 — 
13.30. Penutupan tgl. 18 Nopem 
ber djam 14 siang. Untuk mak- 
sud tadi oleh PGRI “disediakan 
piala dan mendali. , 
PEMAKAMAN KEMBALI | 
RANGKA PAHLAWAN. |! BENTJANA ALAM. 

Setelah digali dari beberapa tem- Berita terlambat jang diterima di 
pat didaerah Djawa Tengah, maka Sematang mewartakan tg. 15/16-11 
pada tg. 21 Nopember akan dilang- malam daerah Bangsri (daerah Pati) , 
sungkan pemakaman kembali atas telah diserang angin pujuh dan hu- 
20 rangka2 djenazah Pahlawan di djan lebat. 74 Rumah di 5 desa robch 
Taman Pahlawan Siranda Smg. Me-. dan ratusan rusak diantaranja dide- 
nurut rentjana, upatjara pemakaman sa Kedungleper dan Djerukwangi di 
kembali ini ketjuali dihadliri oleh mana terdapat 2 orang lelaki wanita 
Panglima Divisi IV dan Gubernur mendapat luka2 sedang di Wedelan 
Budiono, djuga disaksikan pula oleh seekor kuda mati disambar petir ke 
ahli waris para Pahlawan itu 'sen- tika hudjan turun. 

diri. Selain kerusakan tanaman palawi 
PHENG YOU HUI MENANG. ja djuga tanaman pisang seluas 500 
Dalam pertandingan - basketball ha rebah bagaikan dipotong sadja. 

jang tjukup seru untuk merebut ,,Sin: Kerugian seluruhnja ditaksir Rp. 
You Cup” pada hari Kemis jbl. di- 46.000,— sedang pihak jang berwa- 
lapangan Sin You antara regu Pheng @Gjib telah memberikan bantuan seper 
You Hui dan Kuo You Hui, ternjatu lunja. 
P.Y.H. . dapat mendjatuhkan iawan- An erangan 
nja jang paling kuat di Smg. dengan 

5IAPAsAPA#KEMANA ? 

angka 20—19. Dalam pertandingay ' 
tadi, ternjata K.Y.H. kelihatan off- 

'MULADI PUTERA INDNONE- 
SIA PERTAMA DAPAT BRE- 

day. Dengan kemenangan ini, maka 

P.Y.H. laki2 masuk finale, pertan- 

VET-C TERBANGLAJANG 

dingan mana dilangsungkan pada tg. 
20 Nop. diam 18.30. 

TRANSMIGRASI C.T.N, 
Menurut rentjana, dalam tahun 

1954 dari Djawa Tengah akan Sa 
kukan transmigrasi terhadap Ik. 9 
kompi CTN. ke Sumatera Selatan 
di daerah Kroee. Rentjana ini ada-' 

      

Pada tg. 10 Nopember 1953 

tjetak, 350 buah telan  didjual 
dengan harga paling rendah 
iRp 100.— lengkap dengan daftar 

lah sebagai hasil kundjungan Pang- 
lima Divisi Diponegoro dan Inspek- 
tur CTN Djateng baru2 ini didaerah 

dipangkalan udara Huscin Sastra 
inegara telah lulus untuk . menda 
pat brevet-C terbanglajang (zweef 

Solo, P.W. murid SMA III Sura 
baja, dan AMG, peladjar SMA 
partikelir di Surabaja. 

Barang2 bukti itu disita oleh jg 
berwadjib. Didapat keterangan, 
bahwa 500 idjazah palsu telah di 

  

nilai, meterai tempel dan tjap jg 
berbunji Djawatan Inspeksi Pe 
ngadjaran: Panitya Udjian Pengha 

nja, apabila mengadakan perdagangan dengan 

berdagang dengan RRT, diantaranja INDONESIA, 

ya merasa bahwa mereka ada di | 

ka. Karena Amerika dengan keras-: 

larangan : 

.Radja Matjan“ Andjurkan 
Karet Ke RRT 
Politik ,, Dagang Lembu" 
Katanja. 

HARIAN ,SINGAPORE STANDARD”, kepunjaan ,,Radja 
tulis dalam iaduk karangannja 
dapat mendjual kelebihan karet- 

RRT. Harian tadi 
» bahwa banjak negeri jang sudah 

Lanka, Dje- 

  

KES. PERSIDJA KALAH 4—1 
Dalam pertandingan terachir di 

Indonesia, Kemis sore Tiger Team 

djuara Singapura berhasil menggu- 

lingkan kes. Persidja dengan 4—i. 
Darj 11 pertandingan jang dimain- 
kan kes. Tjap Matjan di Indonesia 
itu, dimenangkan 6, seri 3 kali dan 
kalah 2 kali. 

PERTANDINGAN SEPAKBO- 
LA BESAR. 

pekan. minggu jang 
dilapangan Stadion 

Semarang akan dilangsungkan 
pertandingan sepakbola dengan 
atjara menurut kalangan jang ber 
isangkutan sbb.: Tgl. 27 — il: 
| Angkatan Darat TT IV — Ta 
| Chung Sze, tgl. 28: Orion Jogja 
— DAMRI Djatim dan tgl. 29 

jantara pemenang pada hari per- 
|tama dan hari kedua. 

PERTANDINGAN BULU- 
TANGKIS 

Kemis petang jbl. di Balai Pen 
'didikan ”Oetama”  Djl. Labuan 
|Semarang telah diadakan pertan- 
Idingan bulutangkis jang kesuda- 
:hannja sbb: Peladjar Pendidikan 
”Oetama” (anak2) melawan 
AMOR berachir 1 — 3, Bag. de- 
wasa "Oetama” — RAS, berachir 
2 1. 

Dalam 
mendatang, 

  

  

  

oo 

HARGA MAS DI SEMARANG 

  

) menang 

TA 211i 

Semarang tg. 20 Nop. 1953 
24 karaat djual Rp. 41,10. 

24 karaat beli Rp. 40,80. 22 ka- 
raat djual Rp. 39,— 22 karaat 
beli Rp. 38,-. 

HARGA PASAR DI 
SEMARANG. 

Pentjatatan harga tel. 20/11 
menurut hitungan 100 kg. 

sBeras : 
It: Rp. 185,— 
S.W./1 99 235,— 
S.W./M » 225, — 
B.B. Jogja » 3 250, — 

D.S. st Ia 00 
NP: ». 190,— 
Saigon 3» 174,— 

201 3 215,— 
Tuton Weleri 3 205,— 
Umbuk tuton jg terbaik ,, 240,-— 
Ketan sluif 2 3. 265,— 
Ketan tuton 240,— 
Gapliek : wungkul 50,— 
tepung 50,— 
Tepung Canada 44, — 
Tepung Tapioca : 
Segajung 8 145,— 
Segajung 19 150,— 
Djagung 145, — 
Katjang : 
Tanah berkulit 2 
Tanah berkulit pilihan ., '195,—   

ibisan SMP 1951 Surakarta. Idja- | 
'zah2 itu beredar di Djakarta, | 
Tjirebon, Jogja, Semarang, Sura- | 
baja dan Malang. Satu stel klis€ 

  

Boston: 12.30 Njanjian Ade Ticoalu: 
13.15 Benny Goodman dan Big Join 
Yazz Trio: 13.40 Piano tunggal: 14.00 
Rajuan Siang: 17.05 Taman Kusu- 
ma, 17.45 Rajuan Doris Lay d.LL: 
18.00 Obrolan Pak Patrol, 18.15 
Lagu2 gembira: 18.30 Orkes Studio 
Bandung: 19.15. Siaran Penerangan: 
19.30 Barat dan Timur terkenal hi- 
dangan Tossema, 20.30 Klenengan 
Patalon oleh Karawitan studio, 21.15 
Wajang kulit: 22.20 Wajang kulit 
(landjutan), 05.00 Tutup. 

Surakarta, 21 Nop. 1953: 
Djam 06.03 Felix Mendelssohn de- 

ngan ork.: 06.15 Ruangan gerak ba- 
dan: 06.45 Suara bersama, 07.15 
Lagu? Indonesia: 07.45 Irama gem- 
bira, 12.03 Siang Raju-meraju, 12.45 
Klenengan gadon, 13.45 Klenengan 
gadon (landjutan), 17.05 Ruangan 
pemuda pemudi: 17.45 Graldo de- 
ngan orkesnja: 18.00 Pantjaran Sas- 

tra: 18.15 Seni Karawitan: 19.1 
Kontak dengan pendengar: 
Pengasah fikiran: 

Raya”. 

dinjatakan belum sempat diguna | Gula: 

19.50drowanoro (landjutan): 
20.30 Lagu2 Ti-tup. 

Ose ». 240,— 
Os pilihan 275, — 
Hidjau 195,— 
Hitam 195,— 
Kedele : 
Diember ». 220,— 
Gendja 2.225,—— 

kan untuk mentjetak idjazah pal | Pasir SHS Pa 2 IA 
su. (Antara) iPasir HS 3 "260,— 

| Kelapa Prembun 0 145,— 
| Aren 1607— 
Kopi: 
WIB/I 950,— 
GB/I 800— 
Bali a50 

| Kampong 5... 10,4 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL ' Kapok: C. » 900, — 

Semarang, 21 Nop. 1953: C. panenan Desember ,, 900,— 
Djam 06.10 Orkes Marek Weber:: Bidji kapok 56,— 

06.45 Kwartet Irama: 07.15 Bebera-| Karung : 
pa Seni Daerah: 07.30 Dari Pantai| H.C. Green 1 4.25 
ke Pantai: 07.45 Orkes Musette Hen-| A. Twill 5 4,715 
ry Rene: 12.05 Orkes Promenadel Sheet No. I Si 4,56 

  

onghoa modern: 21.20  Manasuka 
gembira oleh R.O.S., 22.15 Mana- 
suka gembira (landjutan): 23.00 Tu- 
tup. 

Jogjakarta, 21 Nop. 1953: 
Djam 06.10 Sadjiman pagi hari: 

06.40 Polonaise dari ,,Eugen One- 
gin”: 07.10 Rangkaian lagu petikan 
piano, 07.30 Pelbagai njanjian Ti- 
onghoa modern: 12.05 Njanjian ber- 

(sama, 12.30 Ballet tjipt. Bizet dan 
Mersegar, 12.10 Swing diangkasa: 
13.35 Hiburan siang oleh O.K. Peng- 

.hibur Hati, 17.00 Hidangan Pela- 
|djar: 17.45 ,,Sarina” menghias sore: 

18.00 Hiburan malam Minggu: 
18.30 “Tjatatan duo pekan studio: 
19.15 Bingkisan malam Minggu: 
19.40 Renungan oleh Kel. Ratna: 

20.15 Pusparagam malam hari oich 
O.K. Mustika Warna: 21.15 Langen 

5Mondrowanoro, 22.15 Langen Mou: 
24.00 Tu- 

  

MN IRR ILIR 

Jo Senete? Sadja!! 
RAPAT & INDONESIA RAYA. 

Perajaan Maulud di Istana Negara Djakarta pada malam Djum'at, 
presiden. Soekarno pada achir. pedatonja berkata: ,,kalau panitia tidak 
keberatan, sebelum rapat ini ditutup saja minta dinjanjikan lagu Indonesia 

  

tsb, |Vliegen) seorang peladjar Sekolah 
Selandjutnja didapat kabar, hing-' Perwira Tehnik Udara, LMU MH 

ga kini diwilajah Djawa Tengah ma Peladfar Muladi. Dengan begitu 
sih ada 18 kompi CTN beserta ke- maka ia adalah putera Indonesia 
luarganja sebanjak Ik. 9.000 orang. | jang pertama2 dengan resmi lulus 
Mereka ini sedianja akan selesai di untuk mendapatkan brevet-C ter 
transmigrasikan ke Kalimantan da- banglajang. Pun djuga ia telah 
lam tahun ini, tetapi karena bebera membuat suatu prestasi jang baik 
pa hal ternjata tidak djadi. sekali dengan pelajangannja sela 
Transmigrasi CTN ke Sumatera ma 62 menit. Demikian dikabar 

Diluar dugaan. Karena tampak disini, bahwa panitia dalam atjaranja 
tidak mentjantumkan njanjian Indonesia Raya. Padahal rapat itu di 
Istana Negara jang dihadliri oleh sedikitnja 6.000 orang. Lagu Il. R2 
adalah lagu resmi. Djadi semestinja atjara menjanjikan ,,Indonesia Raya” 
djangan dilupakan. 

Akibat atjara jang mendadak itu, ketika Indonesia Raya dinjanjikan 
suaranja kurang beres. Padahal rapat itu dibroadcast jang bisa didengar 
sampai diluar tanah air. , 

Kalau bung Karno sampai minta lagu itu dinjanjikan, dan didalam 
hati ketjilnja sebenarnja beliau menjesalkan panitia, harus dapat di- 
mengerti.   ini adalah jg pertarsa kali dilaku- kan oleh Biro Penerangan Staf   kan bagi Djawa Tengah. | Angkatan Udara. 

Ki Bloko Suto. 
ANANDA   
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—nja djangan diperkenankan diang 

“mobil demikian tidak  didjamin 

mana mnnn 21 metatanatannsam aa 

Singapura 
Sopir2 Wanita Mende- 
sak Sopir2 Lelakinja 

SOPIR2 WANITA kini berke- 
Haran didjalan2 Singapura. Mere 

ka berkeliaran disepandjang djz | 
lan-djalan di Singapura dan mej 
nimbulkan kesusahan bagi polisi 
dan supir2 taxi lelaki.  Banjak 

ta) dewasa ini berkeliar 
wanita2 terpandang (muda djeli- 

   
    

   

  

   
     

.taxipirate” disepandjang djalan |, 

tidak didaftarkan sebagai mobil 
sewaan (untuk mana 
surat idzin) tetapi di 

ran. 

Polisi lalu-lintas dan — pembe- 
sar2 pertanggungan , sependapat, 

bahwa setjara teknis ,,gadis2 ini 
adalah supir2 taxi tidak sah”. 
Seorang djurubitjara polisi Talu 
lintas mengirim surat peringatan 
kepada orang2 tua, agar anak2- 

kut kesekolah dengan usaha par 
tikelir sematjam itu, karena apa 
bila ada ketjelakaan penumpang2 

oleh maskapai pertanggungan. 

Seorang supir laki2 dengan 
marah berkata: ,,Wanita2 ini 
tidak menghormati kaum pria”. 
Mereka ingin berbuat segala se- 
suatu jang dapat mereka kerdja 
kan, sah atau tidak sah. Saja 
punja isteri dan anak2 jg harus 
saja beri makan. Wanita2 ini | 
mentjuri suap nasi untuk anak2 
saja, namun mereka dinamakan 
terpandang”. (DP) 

PASUKAN2 PERANTIJIS DITA 
RIK KEMBALI DARI AUS- 

TRIA PADA TG. 20-11. 
resmi diumumkan oleh 

markesbesar tentara" pendudukan 
Perantjis di Innsbruck (Austria) 

pada malam Rebo, bahwa penari 
kan kembali pasukan2 Perantjis 
dari provinsi2 Austria Tyrol dan 
Vorariberg akan dimulai pada 
tgl. 20 November jad. Penarikan 
kembali ini diduga akan mema- 

Taxi -Pirate || 

Irikan hadiah2 kepada komisi keradjaan mengenai 

) Gara? Kerbau Me- 
|. ngindjak Randjau 

. Dan » Prince of Wales.» 
ba . Gula2 Untuk Melepaskan Bom2 Magnetis 

|. #JERITERA2 TENTANG bagaimana pendapat2 Inggeris 
menggunakan gula2 untuk membuat bom2 na dan bagai- 
mana dua kapal penempur Inggeris ditenggelamkan oleh seekor 
kerbau, ditambahkan kepada tjeritera2 jang lebih aneh daripada 
tjeritera2 karangan (stranger than fictions-stories) mengenai pe- 
rang dunia kedua. Dalam mengemukakan permintaan untuk dibe- 

hadiah2, dua 
orang pendapat, kolonel R.S. Macrae dan major C.V. Clarke 
mentjeriterakan, dengan tjara bagaimana mereka menemukan 
bom ,,limpet” dan bom magnetis ,,clam” dan menggunakan gula2 

  

  

meledakkan mereka. 
n | Menurut mereka ahli2 Kimia telah 

membuat pil2 ketjil jg. akan men- 
djadi tjair dalam air tawar atau air 

AN: 

Kalau Me- 
& d Ih laut jang membebaskan sumbu2 utk 

1 mendetonir bom2 itu. Kesukarannja 

Kan aan uga lialah, bahwa pil2 itu tidak bisa di- 
| 

8 (buat untuk mendjadi tjair dalam wak 
Nasib ju jang telah ditentukan. Dengan se 

. . |tjara kebetulan kita 
15 Parasutis Kedjatuhan |pil2 anis, jang merupakan alat2 pre | 
Kapal Terbang Dj Udara sisi sebenarnja, dan kita boleh per- 
SEBUAH pesawat terbang pe |tjaja tentang pil jang satu akan sama 
Ian 2 23 besarnja dengan jang lain, akibat 

ingangkut ,,Flying Boxear” kepu- roses mentjelup dengan mana pil2' 
njaan angkatan udara Amerika Aa . : tersebut dibuat. " 
Serikat telah djatuh terbakar dan | kits membeli setiap gula? manis 
menimpa sedjumlah anggota pasu jang bisa kita temukan, kata kolonel 
kan pajung jang sedang melajang Clark, dan anak2 tidak bisa membe 
di-udara, dekat Fort Bragg pada | jinja. 3 
hari Selasa, hingga sekurang2-nja 
1S orang menemui adjalnja. , 
Ketjilakaan tadi terdjadi waktu Ia 

tihan terdjun pajung, dan penerbang 
.Boxcar” tadi masih berusaha utk 
mengelakkan pesawatnja jang menga 
lami kerusakan mesin itu dari para- 
chutis2 tadi, tetapi gagal. 9 anggota 
pasukan pajung tewas diudara (ter- 
timpa pesawat jang djatuh tadi). 6 
orang lagi tewas (diantaranja 4 orang 
arak buah pesawat terbang tsb) keti 
ka pesawat tadi djatuh ditengah2 po- 

hon2an lalu meledak dan terbakar. 
Sekurang?nja 9 orang lagi terpaksa 

Bersamaan dengan  tjeritera ten- 
tang diketemukannja detonator gu- 
la2 itu, tersiar pula sebuah kisah ten 
tang bagaimana kapal2  penempur 
Inggeris ,,Prince of Wales” dan ,,Re- 
pulse” telah ditenggelamkan karena 
seekor kerbau. Kedua kapal penem- 
pur itu berlajar keluar dari pelabu- 
han Singapura pada tanggal 6 De- 
sember 1941 ketika armada invasi 
Djepang mendekati Kota Baru, di- 

mana pada tanggal 7 Desember ta- 
hun itu Djepang mengadakan penda 
ratannja jang pertama. Ketika kedua 

ka2 mreka. (Antara — UP). Baru, pendaratan Djepang jang ke 
mengamankan dua dilaporkan Ta dipertengah 

KL. 340 PEGAWAI BRI SELU- (er panti timur, di Kuantan jang den 
RUH DJAWA BARAT AKAN 'segera diberitakan kepada Singapu- 

MINTA BERHENTI. ira dengan perantaran kawat kemar- 
Ih & 8 

F 5 40 5 . 'kas besar tentara, jang kemudian 
Kurang lebih 3 P esawal dari . mengeluarkan perintah kepada kedua 

12 tjabang Bank Rakjat Indone- ': : : Apa 1 5 sap 2 kapal itu supaja menudju ketempat 
sia didalam wilajah Inspeksi BRI ! pendaratan tadi 
Djawa Barat menurut rentjana- a55 3 

Pada saat inilah  pembom2 Dje-   kan tempo 1 bulan. Kalangan? nja bari Rebo “akan menjampai- 

|| Bata AT. 
LB "0 nll Gangguan Ig Adjaib 

Rahasia Tenggelamnja Kapal ,,Repulse” | Gea n 

Ipat mendjadi ketakutan. 

dimasukkan rumah sakit karena lu- | kapal penempur itu mendekati Kota! 

kan permintaan berhenti kepada 
Direksi BRI di Djakarta. Sebab2 
dari permintaan berhenti setjara 

| massaal itu ialah karena para 
| pegawai itu merasa tidak setudju 

ga, karena suatu rombongan re- | dengan beleid Direksi di Djakar- 

krut jang sudah berachir masa 'ta mengenai politik kepegawaian 

dinas militernja telah dipulangkan ' dan karena tjara pelaksanaannja 

terlebih dahulu. jang dianggap tidak bidjaksana. 

@TJATUR 

NDONESIA 

Petjahkan Muslihat ,,Stoforil” Keres 

—” Botwinnik, djuara dunia, memang tidak suka pada katja ma- 
ta hitam atau stofbril. Betul2 tidak suka dan lagi tidak membu- 

tuhkan, sebab katja-matanja adalah katja putih bersih. Memang 

lazimnja katja-mata hitam itu dipakai untuk menahan panas atau 
debu. Tapi jang tidak lazim atau aneh2 adalah orang jang me- 

makainja itu untuk menutupi kekurangannja, melihat tapi  dja- 

ngan dilihat orang. Geli lagi kalau gajanja seperti orang aksi-ak- 

sian. Dan muslihat stofbril ini ada djuga dilapangan tjatur, kalau, 

keadaannja sudah terdjepit. Tapi bagaimana litjinnja muslihat ini, 

kadang2 kalah melawan permainan jang fors dan terbuka. Dalam 

partai dibawah ini muslihat stofbrii dipetjahkan oleh Botwinnik, 

militer di Innsbruck  menerang- 
kan, bahwa pasukan2 Perantjis 
jang menduduki 2 provinsi tadi, 
erdjumlah 10.000 orang, sudah 

dikurangi dengan hampir seperti- 

      

Botwinnik 

“seolah ia ingin berkata: ,,Bukanlah katja-matamu, pandanglah de- 

iterangan2 jang didapat sesudah pe- 

pang “melihat dan menenggelamkan 

'kedua kapal itu dalam waktu 2 me 
nit pada tanggal 10 Desember 1941. 

Menurut keterangan?  pembesar2 
militer selandjutnja, terbukti dari ke 

rang dunia, di Kuantan tidak ada 
pendaratan Djepang, dan laporan ke- 
Singapura itu sama sekali tidak be- 
nar. Terbukti bahwa didaerah itu ter 
djadi kekatjauan luar biasa karena 
adanja ledakan? dipantai jang didja- 
ringi dengan randjau2 jang mendjadi 
terdjerat. Tembakan2 jang dilepas- 
kan oleh pasukan2 Australia didae- 

.Hudjan"     

   
Di Lombok 

| DARI kalangan jang lajak di 
pertjaja Ne unn Pi-Aneta 

Ibok Barat telah mendjadi ketaku 

Hempari pada malam hari dengan | 
Ibatu2 oleh orang2 jg tak dikenal. ' 

Sebelum kedjadian ini pendu- 
dak desa tsb. melihat komplotan , 
orang2 jang tidak dikenal terdiri . 
dari 7 orang sedang mengadakan 
latihan berbaris dan bermain pen , 
tjak, sementara beberapa orang. 
lainnja menjorotkan lampu senter. 
(baterij) ig ditudjukan ke-udara. 
Tempat orang2 tsb berbuat demi 

kian ialah digunung Pauk Bamban,, 

(gunung Baturuka) ig djaraknja ti- 

dak seberapa djauh dari desa Peme, 

nang. Kabarnja sebelum mereka me 

menggunakan lempari rumah? penduduk, terlebih 
dahulu mereka memberi tanda dgn. 
lampu senter keudara dan berbare-” 
ngan dengan itu terdjadilah lempa- 
ran2 jg ditudjiukan - pada rumah? 
penduduk, sehingga penduduk setem - 

Sebagian 

dari batu2 jg dapat diketemukan me 
makai. tanda huruf A.T. t 

Sementara itu digunung Baturuka/| 
beberapa hari setelah peristiwa itu 
terdjadi, beberapa orang jg sedang 
berburu dihutan gunung itu, telah 

menemukan 2. karung beras dengan: 
50 buah piring jg baru sadja di pa- 
kai makan. Orang menjangka bahwa 
beras dan piring jg diketemukan itu 
adalah milik para pendjahat. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
5 orang penduduk gili (pulau) Tera" 
wangan telah mendjumpai seorang 

jg tidak dikenal jg sedang mondar- 
mandir dipulau tsb dengan berpa: 
kaian seragam sebagai tentara, teta 
pi tidak memakai sendjata dan tan 
da pangkat. Kabarnja orang tsb 
memberikan keterangan kepada ke- 
lima orang penduduk itu, bahwa 'ia 
telah angkat djangkar dari daerah- 
nja berhubung dengan kedatangan | 
presiden” ditempat tsb. (Pia). 

  

2 Undang” Pe- 
rumahan 

Untuk Melindungi Pe 
milik Dan Penjewa 

— Rumah-Rumah 
MENTERI Sosial R. P. Suroso 

dalam keterangannja kepada ,,An 
tara” menjatakan, bahwa oleh 
Kementerian Sosial sekarang su- 
dah dapat disiapkan sebuah ran 
tjangan undang2 urusan peruma- 
han dan rantjangan undang2 tsb. 
pada waktu ini sudah mulai di 
bitjarakan oleh kabinet. Rantja- 
ngan undang2 tsb. akan berlaku   rah itu segera disusul oleh ledakan? 

hebat, dan kabar tentang pendaratan | 
segera diteruskan ke Singapura. Me' 
nurut penjelidikan? selandjutnja, ran 
djau2 darat itu telah meledak kare- 

s 
i detonatornja, telah diindjak oleh.....     

ngan mata karunia Tuhan. Itu lebih njata senjumnja, bukan?”, 

  

GAMBAR 20. e3 - e4! 

HITAM : KERES 

    
Putih: Botwinnik — 
Hitam: Keres 

(dalam. merebut kedjuara- 

an Rusia baru? ini). 

1. db—d4 Kg8—f6 2. 
C2»—4 e7—e6 3..Kb1—c3 
d7—d5. 4. c4xd5 (Bela- 
kangan ini mendjadi mo- 
de) e6xds 5. Mcl—g5 
Mf3—e7 6. e2—e3 0—0 
7. Mf1—d3 Kb8—d7 8. 
Pd1—c2 Bf83—e8 :9. Kgl 
—e2 Kd7—#8 10, 0—0 
c7—c6 11. Bal—bl (Sia- 
sat untuk rentjana  b2— 
b4—b5) Me7—d6 (Mau 
mengantjam Mxh2-4-, 
Rxh2 Kg44) 12. Rgi— 

  

PUTIH: 
h6 lalu 14. Mxf6, Pxf6 15. e4) 14. Bbl—el! (Bukan beraksi di sajap 
Permaisuri, tapi untuk madju digaris tengah adalah idaman putih se- 

karang) Kf6—d7 15. Mg5»e7 Be8xe7 16. Ke2—g3 Kd7f6 (Kalau Kf8 

  

hl! Ki8—g6 13. f2—#f3! 
“ Mdb—e7 (Kalau 13. ...... 

lalu 17. Pf2, Me6 18. f4!) 17. Pc2—f2 Mc8—e6 18. Kg3—f5 Mebxfs 

19. Md3xfs Pd8—b6 20. e3—e4! (Maksud telah tertjapai dan segala 

muslihat hitam mendjadi bujar sama sekali) d5xe4 21. f3xe4 Ba8—d8 

22. ed—e35 Kf6—d5 23. Kc3—e4! Kg6—f8 24. Ke4—d6 Pb6—c7 (Sebab 

putih mengantjam 25. KxXf7!! disusul dengan Me6) 25. Mf5—e4 Kf3—e6 

26. Pf2—h4 g7—g6 (Kalau 26. ...... h6 lalu 27. Kf5 dan kuat). 27. 

Me4xd5 c6xXd5 28. Bel—ci Pc7—d7 29. Bci—c3 (Dengan serangan 

ini jang teliti maka pembelaan hitam akan djatuh) Bd8—f8 30. Kd6e—f5! 

Bf8—e3 31. Kf5—h6-- Rg8—f8 32. Ph4—f6 Ke6—g7 33. Bc3—#f3 (An- 

tjaman 34. Pxf7--, Bxf7 35. Bxf7--, BXf7 36. Bxf7 mat) 33. ...... 
Be8—c3 34. Kh6xf7 Be7—e6 35. Pf6—g5 Kg7—f5 36. Kf7—h6 Pd7—87 

37. g2—g4 dan hitam menjerah kalah. 
Salah satu partai jang baik dari Botwinnik! 

RALAT Kombinasi No. 30: rangnja tetap tidak (belum) dike- 

Dengan menjesal kami harus 
umumkan, bahwa pada Kombina 
si No. 30 ada salah tjetak. Disitu 
tertjetak Pg6  seharusnja Pg3. 
Maka untuk lengkapnja - kami 
ulangi lagi: Putih: Rh2, Pg3, Be3, 
Mb3, bidak a2, e6, f5, g2, dan 
h3 (9 buah) Hitam: Rg8, Pf6, 
Bc8, Me8, bidk a7, b7, £7, g7, 
dan h7 (9 buah). | 

Putih djalan dulu dan terang- 
kan lima zet berturut jang djitu 
sehingga bagaimana achirnja? 
Djawaban ditunggu selambatnja 
tgl. 30 Nopember 1953. Harap 
dimaafkan. Saba 
RALAT Nama Pengarang Pro- 

bleem No. 31: Dalam probleem 
No. 31, jang telah kami terima 
dari Sdr. R. Soerosewoko di Ma- 
gelang, ada disebut nama penga- 
rangnja: Tjoa Ging Hwie. Dari 
Sdr. Tjoa Ging Hwie sendiri ka- 
mi telah menerima pendjelasan, 
bahwa ia tidak merasa mentjipta 
probleem itu dan hal ini adalah 
semata kesalah-fahaman belaka. 
Dan dengan ini nama pengarang 

Putih” di Pati. 

USA Sibuk Di 

Timur Tengah . 
Mau Susun Turki-Pakis- 
tan & Iran Dim Rang- 

kajian Pertahanannja 

HARIAN Sovjet ,.Izvestia” 
hari Selasa mengkritik.. politik 
Amerika Serikat di Timur Te- 
ngah dan Timur Djauh, dalam 
sebuah karangan pandjang-lebar. 
Dikatakan bahwa Turki kini di 
pakai sebagai .,petundjuk djalan 
dalam avontur baru Amerika utk. 
menjusun Turki, Iran dan Pakis 
tan dalam rangkaian pertahanan”. 
Politik Amerika di Timur Tengah 
ini akan memperbesar ketegangan 
dalam hubungan internasional. 
Oleh sebab itu, maka blok2 poli 
tik dan pangkalan2 militer Ameri 
ka jang ada diwilajah negara2 
lain harus dilenjapkan, untuk me 
redakan ketegangan internasional, 
kata harian tadi. 

  
Laksamana Wright run- 
ding dgn pembesar2 Liba- 

na kawat2 jang berhubungan dengan rumah dan kemungkinan2 menga 

seekor kerbau jg. sedang berkeliar-' sebaik2-nja apabila Negara mem 
an. |butuhkan perumahan. 

“baik2nja, maka pengawasan dari pu 

| dari Dr. Vladimir Filatov,   non. 
Panglimabesar pasukan2 laut 

Amerika Serikat di Atlantik Ti- 
mur dan Laut Tengah, laksama 
na Jerauld Wright, hari Selasa 
telah tiba di Beirut, ibukota Li 
banon, dari Athene. Laksamana 
Wright akan mengadakan perun 
dingan dengan Presiden Libanon 
dan pembesar2 tinggi militer dan 
sipil negara tadi. Wright berto 
lak dari London hari Senin j., 
dalam perdjalanan keliling ke- 
negeri2 Timur Tengah. 

Eric Johnston Februari 
ke Timur Tengah lagi. 

Selandjutnja Eric Johnston, duta- 
besar keliling Amerika Serikat jg 
achir2 ini mengundjungi negara? Ti   nal. e 

Surat2 kepada/dari Redaksi : 
Sdr. H. A. Djaelanie, Pekalo- 

ngan: — Akan kami perhatikan, 
tapi mengingat peil peminat pe- 

minat kita berbeda-beda, tentiu- 

nja akan kami sadjikan bergili- 
ran. 

Sdr. Moeksan, Pati: — 

Tjatur ,,Benteng- 
Lekaslah hubung- 

lan dengan Pertjasi' Pusat di Jog. 

ja. 

nja Persatuan 

' Sdr. R. Moh. Herat, Purwo- 

dadi: — Persatuan Tjatur I. P. 

dan tinggalnja 

  untuk probleem No. 31 itu kami 
tjabut kembali dan nama penga- 

tentukan. 
LP.P.I, !- 

Mu- 

Idah-mudahan tetap subur, berdiri 

P.T. di Purwodadi tentu sadja da 
pat mendjadi anggota pada Per- 
tjasi. Bahkan seorang jang hidup (bo 

mentjil diputjuk 

gunung dapat mendjadi anggota 

perseorangan pada Pertjasi, mak- 

sudnja agar pada tiap2 perlomba- 

'an jg diadakan oleh Pertjasi (mit 

salnja kedjuaraan Indonesia jad.) 

ia mempunjai hak utk turut serta 

setelah memenuhi sjarat2 jg di- 

Mudah2an hiduplah 

mur Tengah, dalam bulan Pebruari 
j-a.d. akan pergi ke Timur Tengah 

"lagi, untuk mengetahui keputusan2 
negara2 Arab dan Israel mengenai 

untuk seluruh Indonesia dan tu 
djuannja adalah untuk memper- 
lindungi pihak jang memiliki ru 
mah dan pihak jang menjewa 

tur soal perumahan itu dengan-   
Menurut Menteri Suroso, undang2 

tsb. akan memberikan kemungkinan | ' 
untuk menjerahkan urusan peruma- 
han kepada daerah2 otonom dan 
adalah dimaksudkan bahwa urusan 
perumahan tsb diserahkan dengan 
setjepat2nja. Akan tetapi supaja pe- 
laksanaan - peraturan2 perumahan 
itu dapat didjalankan dengan se- 

sat masih akan dilandjutkan. Dite- 
rangkan, bahwa hingga kini masih 
tetap berlaku peraturan2  peruma- 
han jg didasarkan. pada keadaan 
SOB. & 

Menurut Menteri Suroso achirnja, 
rantjangan undang2 urusan peruma 
han jg baru jg didasarkan pada ke- 
butuhan2 dewasa ini, akan selesai 
dibitjarakan oleh Pemerintah kira2 
pada achir pekan jg akan datang. 

: (Antara). 

Mata Kering Bi- 
sa Dibidupkan 
Pendapatan Baru Seorang 
Ahli Peniakit Mata Rusia 
RADIO Moskow Selasa ini te 

lah menjiarkan sebuah tjeramah 
ahli 

mata Sovjet jg terkenal didunia, 
mengenai salah satu pendapatan- 
nja jang baru. Dr. Filatov berha 
sil membasahi mata jang sudah 
kering sama sekali, karena kelen 
djar air-matanja sudah tidak 
mengairinja lagi, dengan 
(at tjair jang dihasilkan oleh ke- 
lendjar ludah). . 

Menurut sardjana tadi, tehnik 
baru ini mentjegah timbulnja 
buta, jang biasanja terdjadi apabi 
la cornea (bagian luar dari bola 
mata jang berwarna kuning) men 
djadi kering sebagai akibat dari 
pada rusaknja. saluran airmata. 
Filatov berhasil mendapatkan tja 
ra untuk memindahkan saluran 
daripada kelendjar jg menghasil 

ikan saliva (glandula saliva) keda 
lam tlapuk mata jang bawah. 

(Antara-AFP) 

saliva 

    sebuah projek raksasa jg akan me- 
makai air sungai Jordan, jg diusul- 
kan oleh Amerika Serikat dan PBB. 
Demikianlah diumumkan oleh Ge- 
dung Putih malam Rebo. Dalam Ia 

wer, perihal projek jg mirip Ten- 
nessee Valley Authority jg terkenal 

PRESIDEN A.S. Eisenhower da- 

lam konperensi pers pada hari Re- 

mengatakan bahwa ja tidak 

membitjarakan kemungkinan suatu 

persetudjuan militer ahtara A.S.. dan 
Pakistan dengan gubernur djenderal 
Pakistan Ghulam Mohammad, keti- 
ka Ghulam Mohammad dalam ming 
gu jl. mengundjungi Washington. 

Pakistan A.S. selalu 
kan pendapat India.   

porannja kepada presiden  Eisenho- / 

itu, jg telah diusulkan kepada nega 

Amerika Tidak Akan Abaikan India 
Tentang soal Dexter White dalam tetapi dengan mengambil djalan jg luasan djaminan sosial, dan undang2 

konperensi pers tadi Eisenhower tak 
bersedia memberi komentar. Ia ha- 

mengharap bahwa 
djika nanti tiba waktunja lagi bagi 
rakjat A.S. untuk mengadakan pemi 
liban mudah2an sudah hilang kecha 
watiran rakjat akan komunisme da 
lam pemerintahan A.S. Atas perta- 

selandjutnja me- 

Eisenhower menegaskan bahwa da- negaskan pemerintahannja 

lam mengadakan perhubungan dgn. jakan melandjutkan mengambil tin- 

memperhati-| dakan2 tegas terhadap setiap gera- 

ra2 Arab dan Israel, Johnston me- 
Ingemukakan soal2 politik jg terli- 
'bat didalamnja dan penting artinja 
“bagi negara2 jg bersangkutan, serta 

MR KA ea Sen AS On AN INA AA PN MEME KAA Pan TT TR SENI TAN AA Ap 2 Mba dna nana. 

It Djuta Pengangguran Akan Mende- 
rita Dipertengahan Tahun Depan ? 

Harian ,,Manchester Guardian” dalam suatu tadjuk rentjana 

NI $ aa 

Berdasarkan penghitungan jang. 
seksama Clark meramalkan tim 
bulnja bahaja itu dalam pertenga 
han tahun depan. Dikatakan, 
mungkin 6 atau 7 djuta buruh 
'Amerika akan menganggur dan 
bahwa perkembangan slump itu 
akan berdjalan seperti jg menga 
muk dalam tahun 1929. Dalam 
hubungan ini, Clark menjebutkan | 
beberapa ketidak-tentuan dalam 
ekonomi Amerika. 

"Tahun ini Amerika kelebi- 
han import. 

Dalam beberapa tahun jg lalu in- 
dusteri Amerika sangat - meningkat. 
Banjak kelebihan produksi telah di 
kirim keluar negeri dengan di mo- 
dali oleh. pindjaman, bantuan Mar- 
shall dan sebagainja. Tahun ini Ame 
rika mempunjai kelebihan dalam 
import. 

Hal2 itu mungkin hanja akan me 
nimbulkan djalan buntu untuk se- 
mentara, tetapi seperti  penunggang 
sepeda, perekonomian tak dapat ber 
diri diam dan .-harus djalan terus. 
Djika pendjualan tidak lagi mening 
kat, perdagangan harus mengurangi 
persediaan barangnja. Dalam ekono 
mi Amerika persediaan barang itu 
sangat besar dan persediaan barang 

berarti produksi. Banjak ahli Ame- 
rika pertjaja, bahwa usaha mengu- 
rangi persediaan barang akan dapat 

dilaksanakan dengan beres. Tetapi 
Clark berpendapat tidaklah mung- 
kin pengurangan persediaan barang 
jg umum itu tidak akan menimbul- 
kan kekatjauan. 

  
Ramalan ahli Amerika: 3 
atau 4 djuta yenganggu- 
ran. " 

Seterusnja harian Inggeris tadi me 
njatakan, bahwa menurut ramalan 

banjak orang ahli ekonomi Amerika, 
produksi industri Amerika jang su 
dah merosot Ik. 54 sedjak musim 
semi tahun depan akan merosot lagi 
antara 5S dan 1096. Menurut taksiran 
mereka, tahun depan mungkin ada 
3 atau 4 djuta pengangguran di Ame 
rika. Alasan2 para ahli Amerika itu 
adalah. sama sadja dengan jang di 
kemukakan oleh Clark. Tetapi da- 
lam suatu soal mereka bertentangan 
dengan Clark. Mereka jakin peme- 
rintah Amerika sanggup mentjegah 
suatu ,,slump”. Tetapi Clark berpen 
dapat slump itu tidak akan dapat di 
hindarkan, demikian harian ,,Man- 
chester Guardian”. (Antara).   

mendapat keterangan bahwa baru | hari Selasa membitjarakan bahaja2 suatu »Slump” atau keadaan 
baru ini penduduk didesa Peme sepi dalam perdagangan di Amerika Serikat. Dikatakan, bahwa 

“Inang, kawedanan Tandjung, Lom Colin, seorang ahli ekonomi Inggeris, dalam 
dimuat harian tersebut telah menjatakan, 

Itan karena kampungnja telah di jang merupakan bentjana di Amerika tak dapat dihindarkan. 

karangannja jang 
bahwa suatu slump 

  

— Biadap! 
Perbuatan Seorang Guru 
Mengadji Diluar Batas 

Kesusilaan 

MENURUT ,.Waspada” baru2 
ini oleh pihak jang berwadjib te- 
lah ditahan seorang guru menga 
dji tinggal disekitar Rantau Pra- 
pat, jg dituduh telah melakukan 
perbuatan2 diluar batas2 kesusila, 
an terhadap beberapa anak gadis 
dan isteri2 orang. Dikatakan wa 

nita2 jang mendjadi korban ke 
tjabulan guru ini ialah dari seki 
tar perkebunan Wingfoot, Sennah 
dan Pangkotan di Asahan Selatan 
— Labuhan Batu. 

Menurut harian itu lebih djauh, 
kepada murid2 wanita ini oleh 
,guru” itu telah diberikan pela 
djaran sembahjang pada pukul 
dua tengah malam dengan dihadi 

rinja sendiri, dimana mereka di 

haruskan mandi dengan bertelan 
djang bulat. 

Peladjaran2 itu diberikannja setja 
ra berganti2 kepada murid2nja, dima 

na kemudian terhadap gadis2 dan 
wanita2 itu dilakukannja perbuatan 
tjabul. Kepada murid2nja ia instruk 
sikan pula supaja djangan mengabar 
kan pekerdjaan mereka itu kepada 
orang lain. Siapa jang melanggar sja 
rat itu dikatakan akan menemui ke 
matiannja. Tetapi achirnja perbuat- 
an jang tidak senonoh tsb dapat di 
ketahui oleh jang berwadjib. ,,Guru” 
itu ditahan dan kini dalam pemeriksa 
an selandjutnja. Demikian ,,Waspa- 

da”, 

KABUT SANGAT TEBAL 
MELIPUTI LONDON. 

Inggris Selatan, dan terutama 
kota London, sedjak hari Selasa 

diliputi kabut sangat tebal, hingga 

lalu-lintas terpaksa terhambat dan 

penerbangan terhenti. Kabut te- 

bal ini. sudah menimbulkan  ba- 

tuk2 pada orang2 jang berada di 

djalan2. sedangkan dibagian pu 

sat kota angus mengotori gedung 

baik diluar maupun didalam, di- 

timbulkan dari berdjuta-djuta tjo- 

rong asap karena tidak ada angin. 

  

Memu 

gai bukti dari 
tjana Nasional”, 

suau perang suftji”. 

Tentara Eropa” itu berarti pula 
sebagai ,,pembubaran tentara Peran 
tjis mendjadi tentara tjampuran js 
tidak mempunjai kebangsaan dan jg 
tidak mempunjai bentuk dan jg di 
kuasai oleh staf umum Amerika Se 
rikat.” Adalah sia2 belaka untuk 
mentjari alasan2 jg dapat mejakin- 
kan dan jg dapat memaksa pemim- 
pin2 kita setudju dengan pembina- 
saan diri sendiri. ? 

Hampir sama dgn menghi 
dupkan Wehrmacht. 

Ada hanja satu alasan sadja, jaitu | 
Tentara Eropa akan mendjadi suatu 
keburukan jang kurang sedikit dari 
menghidupkan kembali tentara Djer 
man-Hitler, jaitu Wehrmacht. Ini se- 
benarnja adalah jang aneh untuk men 
tjegah persendjataan kembali Djer- 
man jang akan melaksanakan hilang 
nja tentara Prantjis. Jang tidak te- 
rang bagi semua ialah bahwa kebu- 
rukan jang sebesar2nja, karena diika 
persendjataan kembali dari Djerman 
telah mungkin 8 tahun sesudah pe- 
rang dunia jl. maka ini adalan ber: 
arti bhw kita mengingkari kepenting 
an kita sendiri dan djuga bukti dari 
ketidak mampuan kita. Sebaiknja ki 
ta menghindari avontur ini Djerman | 
kini sedang berusaha untuk menjatu 
kan dirinja kembali dan untuk men 
dapatkan kembali tanah2 jang dulu 
dimiliki. Bahaja jang ditjemoohkan 
oleh para pentjipta rentjana Tentara 
Eropa ini untuk tudjuan2 jang mem 
binasakan adalah sangat besar. 

  

Anti ,,Tentara Eropa” 
Badai Perotes Rakjat Perantjis 

ntjak 
RENTJANA MEMBIKIN apa jang dinamakan ,,Tentara Ero 

ipa” menimbulkan badai protes dikalangan rakjat Perantys. Seba 

hal ini jalah sebuah karangan jang berkepala ,,Ren 
jang dimuat diharian ,,Combat”. Soal2 jang di 

timbulkan oleh Tentara Eropa melahirkan suatu gelombang agita- 

si jang serupa dengan waktu peristiwa Dreyfus. 
makan Tentara Eropa sebagai ,,tjiptaan jang 
maksudkan untuk mengerahkan infantri jang dibutuhkan 
Pentagon, jaitu Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, guna 

Harian tsb mena 
kedjam jang di: 

oleh 

MAHKAMAH Internasional ha 
ri Selasa telah memutuskan suatu 
perkara jang sudah bergantung 
selama...... 913 tahun, jaitu per 
tentangan antara Inggris dan 
Perantjis mengenai kedaulatan 
atas 2 kelompok pulau karang 
ketjil jang terletak diselat Chan 
nel, Minguiers dan Ecrehous. Me 
nurut keputusan 12 hakim jang 
duduk Mahkamah Internasional, 
karang2 tadi diserahkan kepada 
Inggris. Perlu disebut disini, bah 
wa perairan sekitar dan antara 
karang2 banjak menghasilkan ke 
rang. 

e3 

sk 

DI FLORENCE (ltalia) telah 
dimulai gerakan ' mengadakan 
Operasi terhadap...... »rajap” un 
tuk menghindarkan rusaknja ba 
rang2 hasil kesenian dan kitab2 
jang paling berharga di Italia, 
Hingga kini rajap sudah menghan: 

an sekumpulan kitab2 jang 
iterbitkan dalam abad kedelapan 

belas diperpustakaan kota Luc- 
gues, dan rajap kini sudah mulai 
menjerang biara Carthuisia di 
Galluzo, jang didalamnja banjak 
menjimpan barang2 kesenian jg 
sangat berharga. Rajap  dibiara 
ita merusak perkakas2 diruangan 

  

Perangko 
1! pafetas METER ala 

  

  

Pada hari Kemis malam minggu il digedung Jajasan Kebudajaan Ker- 

dia-Sama di Djakarta dilangsungkan pembukaan pameran perangko inter- 
national ,,Onder de loupe” jang diadakan oleh Perkumpulan: Philatelis 
Indonesia diketuai oleh Dr. van Bueren. Diantara para hadlirin tampak 
Ir. Sutoto sek-djenderal dari kementerian perhubungan. Gambar: Dr. van 

Bueren (kiri) dan Ir. Sutoto melihat2. pameran ini. 

  
  

  

10 pjuta Gur'an Ditjetak— Pertjetakan2 Sedia Hu- 

ruf Arab — Kesukaran2 Transmigrasi — Modal ku- 

rang, Rumah Kurang Dan Kapal Pun Kurang— 

Lebih Susah Kalau mbojong Dua Isteri— Guntur 

Pinter Menari Gatutkatja — Anggitan2 Mangkunegoro 

Diterbitkan — RRI Sudah Sama Lengkap Dgn BBC 

DARI SUMBER JANG boleh dipertjaja kini Indonesia (Ne- 

gara) sedang mentjetak Ouran sampai mendekati oplaag sepuluh 

djuta exemplaar. Maka lantas semua pertjetakan jang besar di In- 

donesia ini dan mempunjai huruf Arab, semuanja kebagian aan- 

deel untuk mentjetaknja. Sudah tentu ini kurang sekali, maka op 

dracht pentjetakan itu sampai meluap keluar negeri. Guna ini an- 

taranja diminta menjetak Nippon, dil. Dari itu kita bisa mengam- 

bil kesimpulan, bahwa dalam penjebaran agama dan dalam men- 

lah dengan Negara2 lain, malah 

Mudah-mudahan djuga dida- 

lam melipatganda buku2 peladja 

ran untuk sekolah2 dan untuk ke 

perluan pendidikan umum djuga 

terdjamin dengan harga jang mu- 
rah: Dan dari ini sadja sudah di- 

ketahui bahwa pengeluaran Nega 

ra untuk pentjetakan sadja sudah 
beribu djuta rupiah. 

MASUK KESUKARAN djuga 

soal transmigrasi. Ini dialami ten- 

tu oleh Djawatan - pembojongan 

keluar tanah Djawa itu. Kesuka- 

rannja banjak. Pertama modal 

kurang. Kedua kapal kurang. Ke 
tiga “perumahan kurang: Tetapi jg: 

lebih sukar lagi ialah . mengatasi 

"penggrundelan” orang2 jang di- 

bojong itu. Sebab kebanjakan me 

casa kurang enak djika ditimbang 

ign. pembojongan jang dilaku- 

kan oleh CTN dan BRN. Maka 

djika  pembojongan dilakukan 

oleh banjak matjam badan itu, 

kesukaran? tentu akan selalu tim 

bul. Sebab jang satu lebih enak 

Jari pada jang lain. Dan ada satu 

kesukaran lagi, djuga timbul di- 

kalangan jang dibojong alias 

"transmiwanti” dan ”transmiwan 

tonja” sendiri, jaitu bahwa keba- 

njakan hanja suka dibojong ka- 

lau kedjurusan SUMATRA SE 

LATAN sadja. 

Ini ja bisa dimengerti, sebab di- 

daerah Metro d.II. itu ,,tanah sudah 

djadi” atau setidak-tidaknja sudah 

banjak ,,wong Djowo” jang ada  di- 

sana, sebab daerah ini sudah diusa- 

hakan sedjak djaman kolonial. Pa: 

dahal sebenarnja daerah2 jang lain 

di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, 

Maluku itu masih penuh dengan hu- 

tan jang perlu diexploitir baik2 un- 

tuk pertanian. Dalam: hal ini soal2 

penerangan, kerdja-sama dikalangan 

atasans (jang mendjalankan tugas 

transmigrasi. dari segala. golongan) 
perlu - sekali “guna mengatasi 1001 

matjam kesukaran tadi. 

Ada lagi satu kesukaran jang ka- 

dang2 timbul, jakni bagi mereka...... 

Na jang sudah terlandjur wajuh alias 

Dlua) Hsteri), ini kalau ikut bojong 

ja, rada2 repot memang. Sukurlah 

umumnja di Djawa Tengah itu......... 

. mbok enom” dan ,.mbok tua” bisa 

akor, malah kadang2 serumah @pa. 

  
Kg 

SUDAH LAMA saja tidak ber 

djumpa dengan seorang teman 
15 tahun wanita, teman sedjak 

nan lalu. Waktu itu masih belum 
bersuami. Waktu ketemu saja 
bilang: ,,Wah, kangen saja. Ka- 

'Mau berdjumpa sdr. saja lantas 
ingat jang dulu2”.' Itu kawan 
lama menegur: ,,Ja, mas, saja ja 

makam, dan malahan ada sebuah 

ANGKATAN PERANG ING-| makam dari abad ke-19. Dengan 

GRIS: 883.999 ORANG mendapat bantuan dari ahli2 ilmu 

pengetahuan rajap (entomologi), 
Menurut kementerian pertahan kini sedang diambil tindakan2 

an Inggris, djumlah anggota ang- |untuk memberantas semut2 tadi. 
katan perang Inggris bath tgl. ara 
1 Oktober. ada 883.990 orang.' LULUS UDJIAN SARDJANA 

Perintjiannja adalah sbb: 531.000 Fakultet. Hukum dan Pengetahu- 
'dalam pasukan2 teratur, 300.000 an Masjarakat umumkan, bahwa 
dalam .,National Service”, ialah pada fakultet tsb telah lulus udjian   'soal2 tehnis jg sukar. 

Johnston tidak — mengharapkan 
atau minta keputusan? pada saat 
ini, kata Gedung Putih seterusnja. 

(Antara—AFP). 

nja mengatakan 

|njaan Eisenhower 
bahwa 

sematjam tjadangan, dan sisanja Sardjana Muda R. Soekarta, udjian 
dalam dinas kesehatan dan satu- Sardjana Tingkat Pertama R. Soe- 
can2 wanita (,Women Royal Na- bagio Djojopranoto dan R. Soedibio 
vy Service”, ,,W.R. Army Corps”, Djojopranoto dan udjian  Sardjana 
'“Womens. Royal Air Force”). . Hukum Paulus Muljono Moedikdo: 

tidak membahajakan kebebasan per Taft-Hartley. 
seorangan. Sementara itu kalangan resmi Pa- 

: kistan pada hari Rebo dengan tegas 
Eisenhower kemudian mengumum|menjangkal bahwa Pakistan telah 

kan bahwa rentjana anggaran belan| menawarkan pangkalan? militer ke- 
dja bagi tahun 1954/1955 akan dilpada A.S. sebagai pengganti bantuan 
adjukan kepada Kongres A.S. da-Imiliter A.S, 
lam bulan Djanuari tahun depan, 

kangen. Asal djangan ingat JG. 
TIDA TIDAK”. Memang, ingat 
jang dulu2 dan ingat jang tidak2 
ada besar' berlainan. 

Kita terus ngobrol sampai Ja- 
ma, tidak ingat waktu lagi. Mak- 
lum sudah ,lama tidak djamu”, 
lama tidak ketemu”. Putri ka- 
wan saja tadi, dulu pandai mena- 
ri dan kalau djoged Gatutkatja- 
gandrung, wah selalu applaus 
hebat. 

Sekarang dia tinggal menga- 
djar menari sadja, sebab menari 
sendiri sudah tidak mungkin, 
anaknja sudah banjak. 

Pembitjaraan mengenai soal trasi 
sampai soal menari. Memang Dja- 
karta kini: madju sekali  peladjaran 
tari Djawa, sampai nak GUNTUR 
itu puteranja Bung Karno djuga su- 
dah pandai menari Gatutkatja. Ten: 
tu tidak Gatutkatja gandrung, tapi 
tari Gatutkatja perang dengan Se- 

kipu atau Antasena. Itulah baiknja 
Djakarta kedatangan banjak ahli tari 
dari Jogja-Solo, djadi sekarang anak2 

sama pandai menari, Perkara game- 
lan tidak kurang2. Jakni jang punja   Pada pertengahan bulan Desember| Berita tentang penawaran ini te: 

jad, ia akan mempeladjari dengan lah disiarkan oleh radio India ber: 
pemimpin2 Kongres A.S. al. pro- Italian dengan kundjungan gubernur 
gram bantuan 

kan subversif dalam pemerintahan, terutama bantuan militer, soal per-Imad ke Washington. (Antara-UP). 
kepada luar negeri|djenderal Pakistan Ghulam Moham 

gamelun2: Istana 2 prangkat,  Pe- 
gangsaan Timur. 56 ada, Pulisi Ne- 
gara punja, AURI punja, malah...... 
Aan Bu Sjamsuridzal djuga punja. 
Ini jang paling baik katanja. 

djundjung tinggi peladjaran2 jang sutji itu, Negara kita tidak ka- 
mungkin jang paling giat. 

Begitulah pertemuan dengan saha- 
bat lama tadi, memberi pemanda- 
ngan bahwa di Djakarta seni Djawa 
djuga tetap terpelihara, - malah se- 

dang madju2nja. 
Ganti jang ditjeriterakan, ma- 

sih tunggal kotanja, jakni terdjadi 
di Ibu Kota. j 

Oleh salah satu Penerbit (bu- 
kan nasional) dan oleh satu druk- 
kerij (djuga bukan nasional) se- 
dang ditjetak buku2  anggitan 
Mangkunagoro ke IV. Semuanja 
kalau. tidak salah: empat deel, 
bloemlezing jang bagus, isi in- 
dah, peladjaran baik.  Ditjetak 
djuga huruf Djawa: 

Disamping berbesar hati, jakni 
bahwa peladjaran2 kuna jang ba- 
ik2 itu ternjata masih minat, ten 
tu ada djuga- rasa berketjil 
jakni bahwa jang menerbitkan 
itu kok orang lain. Alangkah ba- 
iknja, apabila disamping mentje- 
tak Ouran, djuga Pemerintah 
memperhatikan buku2 kuna jang 
berisi peladjaran2 indah. itu. Su- 
kur kalau djuga disuruh menjalin 
kedalam bahasa Indonesia, sebab 
apabila tetap ditjetak dalam ba- 
hasa Djawa, apalagi dengan hu 
ruf Djawa, kiranja pembatjanja 
kurang meluas. Barangkali Dja- 
watan Kebudajaan jang berpusat 
di Jogja ada minat dalam hal ini, 
sukurlah, “Tapi sudah terang, 
anak2 kita akan berterimakasih 
apabila diberi batjaan murah ber- 
isi peladjaran2 kuna jang hake- 
katnja masih tetap berlaku untuk 
sekarang ini. Jaitu peladjaran bu 
di-pekerti, kesusilaan wanita, pe- 
muda, peradjurit, pedagang, dll. 
jang semuanja terdapat: dalam 
buku karangan ' Mangkunagoro 
IV atau lain2 penulis Djawa itu, 
djuga karangan2 Ronggowarsito, 
Josodiningrat, dil. sebagainja. 

an 
& aah 

DARI DJAKARTA kita mene 
agok keadaan @aerah lain. BBC, 
itu stasion radio Inggris jang be- 
sar sekali, kini sedang mempersi- 
1pkan diri untuk mengikuti per- 
Ijalanan ratunja keluar negeri, 
ampai ke Australia apa. Tentu 
»embatja sudah batja soal akan 
serginja ratu . Inggris ini. Tapi 
'entu belum tahu bagaimana tja- 
ranja BBC mempersiapkan diri. 
Berpuluh2 Wartawan-Radionja su 
dah lebih dahulu dipentjar. Mem 
bawa alai2 radio jang lengkap, se 
verti  tape-recorders,  reportage- 
wagens, kabels, microfoons, dil 
jang serba modern. Sehingga nan 
ti ditiap saat dan tempat, dapat- 
lah dikirim reportage jang kom- 
plit tjepat dan aktml. 

Sebenarnja pekerdjaan begitu 
an, RRI djuga tentu sudah bisa 
menjelenggarakan. Sebab alat? 
seperti jang BBC punja djuga su- 
Ira punja,pekerdja2nja - djuga 
ada. 

“Tetapi apa sebab tidak pernah 
kita dengar persiapan? RRI jang 
lengkap djika misilnja Bung Kar- 
no sedang atau akan bepergian? 
Itu BBC menggurtakan Convair 
sendiri, pesawat terbang sendiri, 
untuk selalu mengikuti dan men 
dahului perdjalanan ratunja. 

Kalau RRI kerdja-sama - de- 
ngan DAUM atau dengan ALRI 
kan bisa, kalau dengan GIA di- 
pandang mahal. 
. Apakah memang orang” belum 
insaf akan kepentingan — Radio 
dan kepentingan reportase jang 
lengkap, tjepat dan aktuil itu? Se 
bab kabarnja kini "RRI ini sema 
tjam ANAK TIRI”, kalau sudah 
menangis-nangis dan membentak- 
bentak atau belot belot, baru da-   pat apa jang ditjita. 

Tapi kalau salah sedikit sadja 
rataan tjilaka orang RRI. 

Djakarta, 18 Nopember 1953, 

hati, 
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AR ALAM Bersatuan Demobilisan Peladjar — SURAKARTA 

"WAJANG ORANG | 2 kaka sh KESEMPATAN UNTUK MENJEWA STAND2 DAPAT BERHUBUNGAN LANGSUNG “. PERUSAHAAN aa DENGAN : 
“  PERINDUSTRIAN 

“. PETERNAKAN 

        
  

  

  

      

      

  

  

  

    
SI BNNaD AN BNIG Uu , Sekretariaat Pasar Malam Pers/ Demob. Peladjar 
"DAN LAIN2 JANG BELUM PERNAH DIADAKAN | Djl. Overste Slamet Kijadi 224 — Tilp: 19 : ) SERBA LAIN D. LAIN 

SOLO. N JANG ISTIMEWA | Tn | 
  
  

      

  

ER3I 3-60 
Apakah Tuan keku rangan Air ? 

PAKAILAH. 
Pompa Air ,PEGSON?” 

Didjalarkan dengan 4-.takt benzine -mutor 1,2 FK Sanget 
irit dpakainja dan Tuan ckan terhindar dari kesuschan. 

N. V. INGTRACO 
BODJONG 27 — TELP. 264 — SEMARANG 

   
   

   

  

Peng: 
habisan! 

Pakailah Erasmic Bril- 
liantine-diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai. malam 
HADIAH? SWEEPSTAKE IMS DIDJAMIN 

       

    

      

  

  

        

  

  
    

NOMOR START PEME- NOMOR START PEME- NOMOR START PEME- rambut Tuan tetap rapi | PT 
NANG UMUM 1 NANG UMUM 2 NANG UMUM 3 dan. menarik. Lagi pula: | 

1. MOBIL HILLMAN 1. SEPEDA VELOCETTE 1. SEPEDA ZUNDAPP PERAN : : | Yana Aga kek 5 Ga SEN 200 S6: 1953 “rig Erasmic sedap baunja dan, | 2. SCOOTER TERR . B 2 CYCLE- 2. BROMFIETS AVROS 2 | | 

: Pa MASTER 
tidak membuat rambut | | 

3. RADIO UNTUK MOBIL 3. RADIO BESAR 3. RADIO BESAR djadi lekat, | 
4. RECORD-CHANGER — 4. RECORD-CHANGER 4. RADIO KETJIL 

TS | GARRARD HOREN 
$ 9 An SNN | 

5. MESIN DJAHIT KAKI 5. RADIO G. E. G 5. RADIO G. E. C. Erasmic memperindah rambut Tuan 3 | PINE 
MERE RAGa | | 

6. RADIO G. E. C. 6. SEPEDA WANITA 6. SEPEDA WANITA 
| : HERCULES HERCULES 
| 

7. RADIO G. E. C. 7. SEPEDA LELAKI 7. SEPEDA LELAKI 
o 

| 
8. WINDBUKS B. S. A. 8. PAKKET BERHARGA 8. PAKKET BERHARGA ' , 

| 
9. SEPEDA WANITA 9. PAKKET BERHARGA 9. PAKKET BERHARGA 

" 8 
| 

HERCULES : 
Lte Wing 

| 
10. PERABOT KAMAR 10. PAKKET BERHARGA” 10. PAKKET BERHARGA 5 - 

: 
HN. PAKKET BERHARGA II. PAKKET BERHARGA” 11. PAKKET BERHARGA 

| 
Ditambah 14 HADIAH- Ditambah 14 HADIAH- Ditambah 14 HADIAH- | : | 

HADIAH lainnja. HADIAH lainnja. HADIAH Ilainnja. SEA AL TN RTA 

  

Djumlah Harga Hadiah-hadiah Rp. 150.000— DH TR MA W | SA TA 
Hadiah-hadiah dapat dilihat di Showroom P. M. C. Bodjong 71, SEMARANG “ HARI PENGHABISAN UNTUK MEMBELI LOT-LOT 21 NOPEMBER 1953 DI GEDUNG 

GRIS, BODJONG 116. 

No. 21/1952/E. | 
Ie ut Pengumuman Lelangan | | 
uh, malam mau tidur   

  

  

  
    
  
  

  

     

        

A3 : Jang bertanda, I. SOEDIBIO, Panitera pengganti Pengadilan | 
2 saia j : ia £ Pine aa KP Negeri Semarang dengan ini mengumumkan bahwa besuk pada| | 

Pendjualan dilakukan dari djam 17.00 s/d djam 20.00 kemudian tak didjual lagi, 3 makan 2 tablet: hari SAP TU, tanggal 21 Nopember 1953 dimulai djam 10 pagi | LYSTAV, sutera-buatan TOOTAL jang termass 

Pendapatan untuk : Jajasan 17 Agustus, Palang Merah Indonesia, Tiong Hoa Ie Wan, Jajasan — MAF NIK : € 28 K 5 3 | 
! 

4 2 1g aa 2 ana 5 : 5 Ri aya HA TONIK —— akan diadakan pendjualan umum dengan perantaraan Kantor Le- | hur, adalah tjita jang indah sekali, ka 

Gedung? Sekolah Kudus, JajasanSanatorium Kepolisian, Rumah Piatu Tanah Putih. Na lang Negeri Semarang dirumah Djalan Mataram No. 189 Sema. Jang indah sekali, karena 
MEMBELI, MUNGKIN BERUNTUNG, MEMBANTU USAHA2 SOSIAL! Bang ag NA mentjukupi bunjinja surat dari Kepala Inspeksi Ke- | : warnanja jang segar dan tenunan jang halus, 

MARILAH MEMBELI LOT-L 13 k : 2 Agustus 1953 No. Pen/9.A/Smg | 1 Besok Pagi Dai debat dan | panggA Samarng, anggal 19 Ant 1253 NO. Fen/2-A/Sme | | oa matan sal kebaya : IMS—Pp kuat, tidak tjapek, tidak takut | Smg.'atas barang2 kepunjaan almarhum Amat Tas Slamet bin maupun untuk dipakai. Djuga LYSTAV — Njona | Na ea an masuk angin, ta Tasripin, jang telah disita oleh Panitera Pengadilan Negeri di mendapatkan mereknja tertjetak pada sisi | ane Nan da tanggal 24 Mei 1952. . 
| 

Terdjual 'disemua toko obat. MeNanan p ada, Na didjual berupa : kain '—  memakal djaminan-TOOTAL jang 
- Aa en en Pa . 1 medja besar persegi dengan marmerblad dan 3 buah latjis, com- ME aer Nm : plit dengan 4 buah kursi-kursinja, Bi z Te Far 

1 lontjeng berdiri (staande klok) merk Kientzle, | Selain dari pada itu, LYSTAY" pun memakaf 
aru. eruna 

1 lontjeng berdiri (staande klok) ta'ada merknja, | tanda TEBILIZED jang berarti, bahwa ini 
Eno 0... e KEMENTER 

2 katja tjermin gantung  (muurspiegels), 5 "3 
Piringan Hitam STAF INA AN SAN at: Pa radio merk Phillips No. 2470 complit dengan gramafoon | telah diudji tidak mengisut — ,finishing touch” 

Mana 5 Te —)Skn( | automatic jang berada dalam pesawat radio itu, bagi bahan pakalan, jang pemakaiannja luas 
HIL : Gomen — Nasai 

1 
yaa   

1 ng from Moulin Rouge 
Semarang, 20 Nopember 1953 Stile Nacht. 

1 , medja bundar -- marmerblad dengan 4 buah kursi2nja complit. | j | Ty PENGUMUMAN Kate Ki So maa 
: -n : LYSTAV : Sing a little Song : I. Angkatan Udara R.I. memberi kesempatan kepada pemu- (L. SOEDIBIO) | aa | 

| CAPITOL : Dor't let the stars 

    No.: 006/IKL/SU/53. | Panitera Pengadilan Negeri Semarang, | ““ 1 — YUI stay in the house 
4 jang mengadakan jelangan. | : 

Agan na 
| Re | 

: anna get in your eyes. da2 Indonesia untuk dididik mendjadi : TUHAN NAN IN EA TAN SA AN A TOOTAL PRODUCT | Singing Bells dan lain-lain. re ay Ma | Anggauta Pemberantas Kebakaran : ae NE EN ME MEA MAA RADIO LITE CO” |   Ki Hn An | TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI s 2. (Rendahan) Badan Ga gah Tena ga || Pn na, ai 
11. Sjarat2 Penerimaan : : 

| 
NA AA AM AA DIDJUAL LEKAS OBION Si Natan pmr 1. Warganegara Indonesia : Kurang | 2- HP/1-304 To Feri 2. Umur 17—25 tahun. 

— BETENG 122— SEMARANG. 
        

          

  

      | 

  

    

  

     

Ka Ka 2 3. Belum pernah kawin. | Sen 1 23 pa. 51 
1 Bromfi ets AN KA ICOLO 4. Berkelakuan baik. Merk Kaptein Moby- “ . 5. Berbadan sehat. W City Concern Cinemas js lette Luf model '53 

fjet item muka pakai Telescope 
keadaan masih baik. 

Keterangan kepada : 
GANG LOMBOK No. 2. 

SN LS LA AA AL AA 

6. Tinggi badan sekurang-kurangnja 1.55 m. 
7. Beridjazah sekolah Rakjat Negeri 6 tahun. 
8. Bersedia mendjadi Tentara dengan ikatan dinas sekurang- 

kurangnja 5 (lima) tahun. 
II. Atjara Pendidikan : 

angan Denata $ 1 pama, 
2 empat pendidikan di: lidjati . 

Betina Mematikan harus enda pada tata tertib Tentara UNT u K W AN ITA & 2 LA KI eh en Sensus dan diharuskan tinggal ditempat jang disediakan oleh dinas. AMIROSOL Paling berharga Dan tjepat bagi Mereka jang Ter- SNI 5 ESA . Setelah tamat pendidikan diangkat. sebagai- Pradjurit Uda- ganggu kesehatan. : Pe ra I. Men Mma AMIROSOL paling Mudjarab dan tjepat kembalikan bagi tenaga-| TEMPAT 

INI MALAM 

PREMIERE 

(u. 17 tah) Bi Nan Dan LUXx Tee 
5.00 - 7.00 - 9.00 

    

  

    

    
JOAN EVANS - VIVIAN BLAINE 4 
  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

        

    

    

  

  

  

  

  

  

5 : : . | nja jang sudah Hilang. Orang lelaki jang sudah tua “maupun mu- PENDJUDIAN 2 th JEXTRA MATINEE : besok pagi dj. t0- || IV. Tjara Melamar: : . 5 |. da, Seperti mani entjer. Pelo (Impotensi) kurang shawat. Inilah | TERBESAR! MENINGGALKAN SMG. — . Pelamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepada : | Ya asa Tn kalau sudah hilang bisa Timbulkan rupa2  penjakit. 
Pilahakkibas Kahaea KURSI REX S27-0 UT Kepala Djawatan Administrasi Personil M-B.A.U. Medan Misalnja BUAH pinggang, hati berdebar2, “muka - putjat Lekas Ni atu 

: £ 9 Merdeka Barat 8 Djakarta, dengan disertai : | marah, Suka lupa, Kurang makan, kurang tidur, Muka putjat, : 

Semarang,” Majoot Sudiarto “tidak Jane Haver— George Montsomery : Th : ea 4 . Ta da Sd NN Sa : : PREMIERE 

lama lagi akan meninggalkan posria| “Vivian Blaine. Vera Ellen. 5 Sun Kata Ka an Ke 2 “| Dan Lain2, Na RA (u: 17 tah) 
berhubung perigtah untuk mengikuti| « ji irli 2 $ e : Pamong Pratu 7 AMIROSOL bisa uga tolong orang wanita. 

5 

sindie opdraeht San aa » Three Little Girl in Blue 35 Ba berkelakuan baik dari Pamong Praja 2 An Hatlok pinggang aa at Kumng “3 KOY 1 di || ADY fun @HANGHA 
semarang akan menggantinja. Na ti : 1 au Tel NUg nja anak, Dan lain-lain, 5001 7x $ nb Everatt SLOANE sae Gtano ANDERI 

Na , M Di 4. Dua Pasphoto OBAT WANITA JANG HAMIL Niana kat SARA .Merunntp ang Pedas Ay Orton M2U12 
ATJARA P. O. K. D jag alan an era Ka 2 5. Surat persetudjuan orang tua atau wali bagi mereka jang AMIROSOL harga ... Rp. 25:— . Na nan : Atjara selandjutnja dari  Pek : NN eka aa Da belum mentjapai umur 21 tahun. | AMIRODOL., Sakit keputian (Pekthai) .................. Rp. 25.5 Olahra a Ke ketan. Djawa "Pin ah "pa 91 MALAY Sang 6. Surat persetudjuan Kepala Djawatan bagi mereka jang AMIRO OLI, Obat In Buat orang'lelaki, tambah kuat Rp. 20— | : : 

2 po j san MErOPO.E . 315-12.15-0.15 ee 3, , : : 8 : t DINI MALAM PENGHABISAN (u. 13 th.) 

sbb.: Hari Senen, tg. 23 Nopember: ' Nan : h Sagar Ha Tn Sa ana ang TRANG BULAN. Hilangkan kukul (Djerawat) dan Re Luk GRAN ROOSTIJATI L- DIONI SUNDAWA -. 
djam 07.30 — 12.00 Menembak de-| TAN Ta TO: 2 - Surat keterangan Dokter setempat. Taka Da BA oo OB MA na Rp. 25.— $ - 9.00 na 

ebay, . Pa £ / 
5.06 - 7.00 - 9.0 : 1 

ngan revolver di Simongan:  djam PG ih 
5 Sa #1 : : 5 - r Ia : 

7.30 — 13.00 Tennis di- Kalisari: | Of bkn pe. V. Pelamar2 jang memenuhi sjarat tersebut diatas akan dipilih Tjatjap rambut Bikin pandjang dan gemuk R U Ka I Tr As Penuh ang 
djam 7.30 — 12.00 Atletik di Sta- peti dan diudji. di Rp. DO ag Rp. 10, — »9 sea dan sensatie ! 
dion: 08.00 — 10.09 Volleyball Smg. | /X “N Peda Srewang Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa Aslinja Tambah ongkos kirim 1094 — L. di Kalisari dan Inspektoraat: | SLEL Ig Me aa aa surat2 idjazah dan surat2 keferangan2 lainnja. 5 " 2 BESOK MALAM, GRAND” 5.00 - 7.00 -9.00 “Cu. 13 tah.) 

- osah aa Ban apl di PET en lp VI. Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut diatas Agen ag pap bata PA raja on Han - , 
Pa MURNG Maan 2 Nna 23 tidak akan diperhatikan. : 3 Na 26 D Wala WANGea Pendacian” 3 aka LInh Pa Peta TP Ia : VII. Pendaftaran ditutup pada tanggal 30 Nopember 1953. HN yg Ho Beban tdi Ba La MEA. Cantine Polisi Bodjong. Hari Selasa, | 

: Waah Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17 Madiun. F. 
24 Nopember: djam 07.30 — 13.00 Djakarta, 109 Nopember aa | Universal Stores . Bodjong 6B Semarang. 
Tennis di Kalisaris 08.00 — 10.00 4 KEPALA STAF ANGKATAN UDARA R.I. Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. 3 e 
Volleyball di Kalisari dan Inspekto- Dan Susan 5 bak la seen  Sea ado Toko Tjap KENDI Klaten Disdik » Kalisari: djam 08:00... o.bo” Yot aa aa Toko Obat Po Ning Tong Dil: Pemotongan 9 Salatiga. Tati TS leyball di Kalisari dan Inspektoraat: G1 

- djam 16.00 — 18.00 Tennis di Ka- 
lisari, djam 19.00 — 22.00 Ping:| in, 
Pong di Cantine Polisi Bodjong: djam | 
19.00 — 22.00 Bulutangkis finale di 
Kuo Kuang. Hari Rebo, tgl. 25 No- 
pember: djam 7.30 — 13.00 Tennis 
di Kalisari: . djam 08.00: — 10.00 
Volleybabll finale di Kalisari: diam 
16.00 — 18.00 Tennis finale: djan 
16.30 — 18.00 Sepakbola finale: di 

Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo, #Roy Rogers 65, An aa Ge NN RA AL MLM A AA AA AL AA LK - , i 1 

AAN ALUED ARTISTS PICTU 

INDRA Ini Malam d.m.b. (u. 13 th.) F “ - 1 - “ . sana 
- 

Si F Ns p - B2 ) 
.ef 0ONT Feel TOO NX IYE LEARNEP MY 1) | LATER AT THE ORETOWN JAIL... "NOW CAN TALK OVER YOUR METAKE 5.00 - 7.00 - 9.00 A. N. ALCAFF — E, ZAENAH — TJ. SUBONK BAD, MIDAS! THERE'5 LESSON! IM HEADING Hi WITH YOUR SIPEKICK, JUG! HE'S | 

& 

i £ 7 | iy TER. TN : j 99 
V, T FEEL SILLY, THINKINN ENOUCU HERE TO BACK EAST WITH MY ROCK VANE WAS AFTER. N OKAY, YL tye Nexr ceLui 5 A SV A R A M U RNI SAS MAKIN, NUGGETS, , | MAKE LO MGAT, Ng Maa ON Sena en Ga Near an - Al “3 29 LVB , 

E c , 
, . AR Z Ka 

WAN 2, NA3 JST MELTIN, po COMFORTAB LE Le Ag Ar an me data A6 al 
» ud CA 2 : aa FALLS! ya 

  

  
  

    
          

   

  

Tjerita Romonce jang menarik dan memikat hati ! 
              

LO ade Sem nge 
ROXY mimaLAM premrere (u. segala “uniur) 

, # 3 hah Ai 4 3 in 

Tea $ Ada" / 3 4 ! 

njerahan piala2 dag hiburan idige-/ OvPAhAN | Ga Le jab 5.7. - 9.— . FILM TIONGKOK HEBAT DAN GEMPAR dung Kesenian (Ngesti - Pandowo) | Alexandre an 

Bi F ie | i Si 

1 Ai Pa Pa 3 Dumas jg. bag, "1 4 
.Ngo 1e le Chian ieh ke 7 

pember. djam 08.00 — 09, 0 Upa-| Na ST aa Ot 

ilat TI ilat! Tasi: ye asiat! 

tjara penutupan P.O.K. di Kalisari, | naa PN Gebang 
Silat lawan silat! Wasiat lawan Wasia 

Hat Uni j 2 Si sjhur, Toaesih toa Perlu dikabarkan, bahwa semua Ma heh 
      pertandingan2 itu terbuka untuk 

SN NN MA AA SA A2 TA LA AA, 
umum. : 3 

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu atas 
    

    

mag 

      
   

  

    

             

  

  
  

  
    2 aer dkndpbabambanebab asal : 3 2 5 RA : HT x BIA . kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan  berdasar- 

Ben pena Sa $ wi Dee, della merasa dodol” Dah — Saja telah dapat pe- 'Kemudian  dipendjara — Ore-  — Engkau dapat membitjara- kan ilmu pengetahuan tjara. bagaimana kau dapat memperbaiki 

| Tanggal: 18 s/d 20 Nop. 1953 8, wa saja telah membuat bidjih2 emas, ladjaran — jang berguna. tOWR.o.. kan kesalahan?mu dengan kawan- kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 
| A1 aa RA AH : waktu saja betul2 telah meluluhkan Saja akan kembali mc-  — Rock Vane telah memburu mu, Jug. Dia ada dibilik sebelah. 3 Haa 

| W) Bun : " ATT A emas mural nndju ke-timur — dengan emasnja Midas untuk jang peng-  — Bah. M. 8, Kh A H A 1 

| , s t t —- Djangan berfikir. jang begitu keponakan saja dan mem habisan kali, Jack. Kita dapat me- 
, OCCULTIST ) Ber-ibadah Hadji djelek, Midas, Adalah lebih dari tju- - pergunakan emas Ini gu- nangkapnja di gerodjogan besar. Seteran 109 — Semarang. 

|. Theater er-Ibada J kup disini, kemungkinan2 - engkau na | menolong penduduk PAR PE Rana NA NA IL LL ALL AL AA, 
| SOLO Film dokumentasi dari P.F. N. untuk membikin jang lebih mudah. jang membutuhkannja, Type Perti.: ,SEMARANG”, 

| G 5 sh Bea mane 
. 
  

        anoman mann mui entus: tniau anda ana la MENPAR SA NP bo ag SN 5 No


