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mengusulkan 
donesia 

kan organisasi 
Djauh jg ber 

l ini diadjukan 
aja kechawatiran jang 
“mengenai berita2 ten 

negara2 Barat untuk 
Sman kan masalah Indone 

Tg 

“maksa mereka masuk Islam: seperti 

- del paling 2 

- ngan gerombolan. $ 

sia dalam konperensi di Bermu | 
da nanti. 

Akan tetapi djurubitjara kedutaan 
besar Indonesia di London  mene- 
rangkan, bahwa pemerintah di Dja 
karta sekarang berhasil menguasai 
keadaan dan bahwa pemerintah Dja | 
karta merasa akan tetap dapat me- 
nguasainja. Kabarnja, - wakil presi- 

den Nixon telah minta perhatian 
pembesar2 Washington atas keada- 
an2 di Indonesia jg tegang dan ada 
nja bahaja komunisme jg potensiil 
jg mungkin bisa membuka front ba 
ru- di Asia. Tenggara. “ Komisaris- 
djenderal Inggris “di Malaya, sir 
Malcolm MacDenald jg kini ada di 
Indonesia dalam  perdjalanan keli- 
ling di.Timur Djauh diduga djuga 
akan memberikan laporanaja menge 
nai Situasi tsb. 

Djurubitjara kedutaan besar Indo- 
nesia di London tsb menerangkan. 
bahwa baru2 ini benar terdjadi pem 
berontakan di Sumatera Utara, akan 
tetapi dinjatakan, bahwa pemerin- 
tah berhasil untuk menindasnja. Di | 
katakan djuga, bahwa 
komunis di Indonesia, 

ada partai 
akan tetapi 

menurut pendapat pembesar2 peme kan djalan jg harus dituruts sambil 
hubungan: erat: antara | 

|Tuhan dengan manusia, dan antara | 

rintah partai itu tidak menimbul- 
kan bahaja pada dewasa ini. 

(UP-— Pia). ' 

Bom-H. 
Dapat Dibawa Oleh Pem- 
bom-pembom Amerika ' 

  

KEPALA STAF angkatan uda- 
ra Amerika Serikat djendera! Na- 
than ing pada hari Djum'at 
menjatakan bahwa pembom2 dja- 
rak djauh Amerika jang besar 
mampu untuk pengangkut tap 
matjam bom, termasuk bom2 mo- 

' Keterang djenderal Twining 
itu dimaknakan bahwa pembom2 
angkatan udara Amerika seka- 
rang mampu untuk. membawa 
bom? hydrogen. Djenderal Twi- 
ning memberi keterangan tersebut 
didalam pidatonja dalam mana ia 
menjerukan supaja angkatan uda 
ra Amerika diperkuat dan orang | 
pertjaja kepada Komando Strate- 
gi angkatan udara Amerika seba- 
gai alat ..untuk menghalang?i 
agresi Rusia.” (Antara). i 

: | 
PEMILIK KEDAI JANG MEN 

DJADI PEMBUNUH. 
Pemilik Kedai Jean Madonnet 

di Ferrand, Perantjis Tengah pa 
da hari Sabtu siang sekonjong- 
konjong mulai melepaskan tem- 
bakan2 terhadap ' tetangga dan 
orang2 jang lalu, Ia menewaskan 
dua orang dan menjebabkan em- 
pat orang lainnja luka2. Kemudi 
an ia menembak dirinja sampai 
menemui adjalnja. Adapun sebab 
kelakuannja ini tidak diketahui. 

aja pemberontakan2 | « 
Aa dan dengan adanja | | 

han”. , 
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Pada hari Rebo siang Kommissaris 
| gara Malcolm Mac Donald (kanan) 

'(Kemakmur 
Sama Pentingnja 

»DIDALAM AL OU 
gaimana manusia harus b 

menundjukkan bagaimana haru 

besar Indonesia di Inggeris. Dr. 

jakan Maulud Nabi 
ris tinggi Pakistan di London. 

»Didalam Kitab Sutjitsh di birja 
rakan pula masalah kehidupan ini”, 
kata Dr. Subandrio, ,,dan ditundijuk 

  
mengadakan 

manusia dengan: sesamanja”. 

,Banjak- bangsa Islam, kata Dr. 
' Subandrio lagi, ig mentjapai kemer ! 
'dekaan dimasa belakangan ini. Ba- 
injak negeri baru merdeka “tu jg 
menghadapi masalah. sukar2, jg me- 
ngenai usaha. menaikkan tingkatan 
penghidupan”. 

Masalah serupa itu adalah satu 
tentangan. bagi kaum Muslimin. Te 
tapi Islam tjukup positif dan prak- 
tis untuk memetjehkannja, kata du 
ta-besar Indonesia itu. Dan diterima 
oleh Islam bahwa manusia ini, terdi 

ri dari materi dan roh, dan kediz ma Nixon 
nja sama berharga dihadirat 

Ten inna ha He Ma aah . 
san “diantara “ig duaini tidak 

min diberi peladjaran supuja Tea 
ping mengendalikan kelakuan. ba-! 
dannja tiap hari, mereka djuga ha 
rus berdjiuang “untuk meninggikan 
pikiran dan membersihkan  djiwa- 
nja”. (Antara). £ 

t 

AMERIKA, INGGRIS DAN: 
CANADA AKAN PERTUKAR- 

KAN KETERANGAN2. 
TENTANG ATOM. 

Kementerian luar negeri Ing- 
gris pada hari Djum'at mengu- 
imumkan bahwa para ahli Ameri 
ka, Inggris dan Canada didalam 
waktu jang singkat lagi akan me 
ngadakan pertemuan “ untuk sa- 
ling menukarkan  keterangan2 
mengenai sendjata2 atom. Sidang 
jang pertama antara para ahli itu 
diharap akan diadakan didalam 
waktu beberapa minggu ini, tetapi 
tanggal jang tentu dan tempat 
pertemuan kini belum lagi diu- 
mumkan. € 

  

Terror Kedjam Di Palu 
Wanita Hamil Dibakar Hidup - hidup 
— Orang Disuruh ( 

diri Kemudia 
sali Kuburnja Sen- 
n Disembelih 

BERITA JANG DITERIMA dari Palu menjatakan, bahwa 
didistrik Seko kampung Pewaneaang seorang wanita hamil telah 
dibakar hidup2 oleh gerorabolan bersama rumahnja, karena ia di 
dapat sedang memasak makanan lebih dari apa jang ditentukan 
oleh gerombolan. Gerombolan menjangka wanita tersebut sedang 

malah Pn 

    Sebab2 
surat pan 

ja ialah karena sebuah anggilan dim 

reka tertjantum 
na hama me | 

  

    
   

  

     

rat tsb. ber- | 

asal dari bekas Kepala Distrik | 
Seko bernama P. Kalembo serta 
Ambe Pape salah seorang terke- 
muka jang tadi mengusa- 
hakan pen'ingki lah 400 
penduduk kampi kedae- | 
rah jang dipand man. Di- 
antara mereka jang disembelih itu 
terdapat saudara Kepala D'strik 
Seko bernma Padunc H 

  ! adan adi 
dari guru P. Betoni bernama Lal- 
lo. BA 
Sementara itu Kepala Distrik wi- 

lajah Palu menerangkan b . 
tu ini didaerah Kulawi terdapat 1000 
orang pengungsi jang berasal dari 
distrik Seko (S lawesi Selatan). Un- 
tuk keperluan hidupnja mereka mem 
buka perkebunan karena bantuan 
pemerintah belum ada. Pemerintah 
Palu sedang merentjanakan sebuah 
perkampungan chusus 
pengungsi tersebut serta, Mena 
nakan tenaga mereka untuk pembu- 
kaan djalan propinsi jang telah di- 
mulai antara dataran tinggi danau 
Lindu-Kulawi.  Sebab2nja. mereka 
mengungsi ialah karena adanja te- 
kanan gerombblan DI/TIT jang me 

wak- 
   

      

untuk para 

makanan untuk pengungsian atau ada ,,mata2 peme- 
disembunjikan. Berita lain menjatakan dikampung itu 

orahg jang dipandang terkemuka dalam masjarakat (an- 
1 terdapat guru2) oleh gerombolan T.LI. telah disembelih 

dengan tangan terikat dimukaliang kubur jang disuruh menggali 

Keselamatan dikampung  Sibedi “9 
«m dari Palu telah dibakar orang. 
Demikian pula sebuah geredja djuga 

ah djatuh dita- kepunfaan Bala Keselamatan di Sim 
balaja 20 km dari Palu telah diba 
kar. Sampaj berita ini dibuah belum 
diketahuj siapa jang melakukan pem 
bakaran itu. 

Rakjat rampas sendjata2 
gerombolan. 5 

Kabar seterusnja mengatakan, 
bahwa bekas Kepala Distrik Se- 
'ko P. Kalambo Ambe Pape telah 
berhasil" meluftjuti gercmbolan di- 

k | daerah itu dan dapat merampas 7 
buzh karabijn serta 1 putjuk bren- 

gun, Umumnja penduduk disana 
mengharapkan supaja disana dt- 
terapatkan pasukan tentera walau- 
nun banja ketiil sedia. Mereka 
"pastikan daerah 'tu bisa 2man dan 
nengatian (dak bisa hdup karena 

seurah wo kjat, akan turut mem- 
bantu 2212 negara. 

Pager desa 
mana-man2. 

Berhubung dengan pertjobaan ge 
tombolan untuk menduduki bebera 
pg desa diperbatasan Mamudiu/ Dong 
sala beberapa bulan jang lalu, ma 

|ka kini diseluruh wilajah Donggala/ 
Palu telah dibentuk sematjam ..pa 

|gar desa” jang -anggota2nfa . terdiri 
Idarj pemuda guna mendjaga keama 

dibentuk di- 

  
diketahui penduduk distrik itus ter- 
banjak Keristen. ja 

Siapa bakar geredja? 
Pada tg. 30 Oktober djam 11 ma: 

lam sebuah geredja kepunjaan Bala 

|nan kampung halamannja sendiri. Di 
Parigi sedang dilatih 40 pemuda da 
"Ti berbagaj desa disekitarnja untuk 
didjadikan kader pertaharian.  Sela- 
ma latihan mereka ditempatkan da 
lam asrama. (Antara). 8 

    

R. Sukante digedung ke 

an DPDuniawi 

Rochani Bagi Kaum Muslimien: 
Kata Dr Subandrio 

R'AN banjak terdapat petundjuk ba- 
erbahagia lahir : 

orang jang tidak tahu, bahwa didalam Al 

nusia dengan Jingkungan”, demikian kata 

Pusat Kebudajaan Islam, di Regent's Park di London, jang mera- 
Muhammad. Perajaan diketuai oleh- komisa- 

Tar Djum'at. Pemimpin? Hukbalahap itu 

melakukan Jafilk ap sebajai .sekelom- 
pok beberapa pemir 

lajak disia-siakan, dan kaum Musli takan Huk. 

'dan Buenaventura Salas alias 

  

    
     

      

  

  

saga      

  

    

    

  

Mebel 
  

5    
Djenderal Inggeris untuk Asia Teng- 

, Jang berada di Indonesia untuk: be- 
berapa hari telah mengadakan pembitjaraan dengan Kepala Polisi Negara 

"menterian Dalam Negeri. 

Dengan Kesutjian 

dan batinnja. Banjak 
Ouran banjak ajat jang 

snja perhubungan seseorang ma- 
Dr. Subandrio, duta- 

Subandrio berpidato ini didepan 

1 : 

ilakbalahap 
Akan Bunuh 

- 

Nixon? 
POLISI DI MANILA menaumum- 

kan, bahwa 6 orang anggota Hukba- 
lahap telah melakukan infiltrasi ke 
Manila dengan perintah? menjingkir- 
kan wakil presiden Amerika Richard 
Nixon jang berkundjung kenegeri 
itu selama ampat hari. Kepala kepo- 
lisian, kolonel Cesar Lunero mene- 
rangkan, bahwa ia telah memutus- 

    Di Djakarta | 

kundjungan saja jang sudah2, js | kena Tove “Sbengatan AE 
| Keradjaan Serikat untuk Asia T. aan Ska men ana 

1 | ng: 
| | adalah 

Ipan, seakan-akan jang sedang dibas | 

| sebab. dalam : pemerintahan Malaya 

    
Ag) 

3 

  

Ses 8 
3 

   

  

   

lian dengan maksud 

Macdonald ' menjalahkan angga | 

mi dengan ganas di Malaya-itu ada 
lah suatu gerakan nasionalis. Itu ti 
dak benar, demikian dikatakannja, 

| 

ada sedjumlah orang pemimpin2 da 
ri gerakan kebangsaan Malaya, “di 
antaranja ialah Dato Onn. Jang se 
dang diperangi oleh Inggeris di Ma 
laya ialah jang dikatakan gerakan ko 
munis. Setiap partai politik dari 
asal - mula. ..kegentingan” setjara 
umum: menurut: MacDonald, menia 
lahkar "aksi kaum. komunis itu. 

Dikemukakan oleh MacDonald 
bahwa  operasi2nja berangsur 
mendapatkan hasil jang makin 
besar, sedang djumlah korban pa 
da pihak tentara dan polisi ber- 
kurang sekali. Itu tidak berarti 
bahwa di Malaya keadaan akan 
beres dalam waktu singkat. Pe- 
berangan akan berdjalan” lama. 
Tetapi, demikian ditegaskan oleh 
MacDonald, perkembangan  se- 
karang  menundjukkan  bertam- 
bahnja kekuatan pemerintah Ma- 
laya didalam membasmi musuh- 
nja. Tau 

Dalam pada itu, demikan Mac- 
Donald, langkah2 jang diambil 
tidak bersifat militer sadja. Ba- 
njak dikerdjakan untuk mema- 
djukan perkembangan politik, 
ekonomi dan sosial. Gn 
Dibentangkannja Perbaikan? kon- 

stitusionil, pemilihan? jang diada- 
kan, mula2 di Singapura, kemudian 
didaerah. Sebagai tingkat selandjut-   kan untuk memperkuat perlindungan 

polisi untuk Nixon dengan 150 orang 
berpakaian preman. Menurut progra- 

" tiba di Manila hari 

pin2 utama ge- 

Mereka adalah komandan Tomai 
Calms (alias komandan Sol, seorang 
ipar dari panglima besar Huk, Luis 
Taruc, komandan Sembillo alias ko- 
mandan Katapatan, utusan Huk jg. 
melakukan perundingan tentang gen- 
tjatan sendjata dengan pemerintah 
pada awal tahun ini tetapi tidak 
mentjapai sesuatu hasil apa, koman- 

ko- 
mandan Ben, demikian pula 3 orang 
komandan bawahan lainnja. Pemim- 
pin2 Hukbalahap tadi dilihat memba- 
wa sebuah karung besar turun dari 
sebuah taxi disalah satu djalan di 
Manila utara. Karung besar itu di- 
duga berisi sendjata2 api. 

Komandan dari pos polisi ber- 

sangkutan melaporkan tentang 
penjusupan pemimpin2 Huk itu 
baru hari Kemis dan kepala ke- 
polisian Lucerno memerintahkan 

untuk melakukan -penjelidikan 
atas pertanjaan, mengapa ia la- 
lai melaporkan hal itu kepada 
atasannja. : 

Ke 150 anggota polisi berpa- 

kaian preman itu akan dibagi 
dalam tiga regu dan masing2 
bertugas selama 8 djam untuk 
memperlindungi wakil presiden 
Nixon. 5 orang setiap djam akan 
mengiringi Nixon dalam kun- 
djungan2nja selama. di Philipi- 
ha. (AFP-Aneta). 

Knowland: 

pinsi dan selandjutnja 
perwakilan se-Malaya' jang 5 
anggota2nja adalah tundjukan. 

mukakan kedudukan, Inggeris jani 
sulit di Malaya tentang kemerosotan 
harga2 timah dan karet. 
kan oleh MacDonald 
sama dalam soal2 karet jang seka- 5 

nja direntjanakan pemilihan  demo- 

Untuk Bertukar 
— Informasi ? 

uai Den 

    

| Sifat Kundjungan Malcolm Mc Donald 
IKe Indonesia, gap Rangka 

hbour.- Policy ” 

MAKSUD KUNDJUNGAN saja ini adalah sama dengan 
ni bertukar informasi dgn pem- 
rangkan oleh komisaris-djenderal 

sia Tenggara dalam konperensi pers ke- 
ngkal Keras, bahwa kundjungannja berta- 

unt mengadakan kerdja sama 
| Indonesia dan pemerintah Inggris « adakan tukar-menukar informasi dengan pembesar2 Indonesia, sambutannja terhadap »g0od neighbour policy” dari Indone- sia, politik jang dianggapnja ,.sangat bidjaksana”. : 

potitik antara 
di Malaya. Usahanja untuk me- 

  

Supaja Dita- 
rik Kembali 
Pasukan-pasukan Pili- 
pina Di Korea: Uang 
Beajanja Bisa Diguna- 
kan Buat Pemba- 

ngunan 

SEBUAH RESOLUSI jang me 
nuntut supaja pasukan Philipina 
di Korea dipanggil kembali hari 
Djum'at telah diadjukan dalam 
madje'is rendah Philipina. Anto- 
nio V. Raguiza dari partai Libe- 
ral jang mengadjukan resolusi 
itu menerangkan bahwa maksud- 
nja dergan itu adalah  supaja 
Philipma dapat berhemat dan 
dapat menjediakan uang bagi 

direntjanakan akan ditutun. 

Untuk menjokong resolusinja itu 
Raguiza mengemukakan alasan2 se- 
bagai berikut: 1. Pertempuran? di 
Korea kini sudah dihentikan sebagai 
akibat persetudjuan perletakan sen- 
djata. 2. Selama masa persetudjuan 
perletakan  sendjata,  menempatkar. 
pasukan di Korea berarti suatu ke- 
mewahan jang tak dapat dipikul oleh 
pemerintah Philipina..  3.. Philipina 
mengeluarkan .k. 8.500.000 dollar 

  

|say akan mengundjungi India, Pa 

terus dibukanja sekolahan2 jang | 

    

  

Magsaysay 
2 Akan Ke 

| Indonesia 
Menurut Romulo Ja 

— Akan Djadi Pemim- 
“pin Negara2 Pasifik 

Dan Bukannja Mao, 
1se Tung     

TJALON PRESIDEN Pilipina 
akan mengadakan kundjungan2 
resmi kenegara2 di Asia setelah 
ia diresmikan sebagai presiden, 
demikian diterangkan oleh djende 
ral Carlos P. Romulo hari Djum- 
'at, dalam djamuan makan jang 
diadakan untuk pers PBB. Romu 
lo menerangkan, bahwa Magsay- 

kistan, Indonesia, Birma 
dan Muang Thai untuk memper 
erat perhubungan kerdjasama an 
tara negara2 di Asia, 

Kini sudah tiba waktunja bagi 
Ouirino untuk menutup mulutnja, 
kata Romulo, jg menjatakan penda 
patnja mengenai 

pina dan menambahkan, bahwa 3 
Gjuta bangsa Pilipina lebih keras ka 
ta2nja daripada segolongan 
ig merah. Romulo menegaskan, bah 
wa Magsaysay akan melaksanakan 
politik memberikan keimbangan di 
Pacific, meskipun hanja karena te- 
kadnja untuk menjusun pemerintah- 
nja diatas dasar jg kokoh terdiri da 
ri pemeyintahan jg djudjur. 

'Hi, karena kenjataan 

kampanje ,,mem- | 
bentji Amerika” oleh presiden Pili- I: 

orang? |   Saja berani meramalkan, bahwa 
pemimpin negara2 disekitar Pacific 
dikemudian hari bukanlah Mao Tse 
Tung, akan tetapi Magsaysay, kata 
Romulo. Magsaysay mempunjai se- 
mangatnja, ia masih muda dan ta- 
bah hatinja. Ia bentji terhadap ko- 
munisme, dan 'ia' mempunjai sema- 

ngat 'menjala2 jg mendjadi  sjarat 
untuk memegang pimpinan itu. 

(AFP). 

Perobahan'   setahunnja. untuk membeajai pasu- 
kan2nja di Korea itu, hal mana me: 
rupakan suatu beban berat bagi 
Philipina. |   kratis untuk badan2 legislatif dipro- 

buat badan 

  

     Selandjutnja.. MacDonaild 

1 
agar kerdja- 

rang sudah ada antara para nenz- 
usaha baik karet rakjat maupun ka- 
ret kebun diantara Indonesia dan 
Malaya, dilandjutkan dan  dikem- 
bangkan. 

Dalam tanja-djawab - MacDorald 
membantah bahwa rapat duta2: be- 
sar Inggeris di Timur. Djauh  iang 

akan dilangsungkan pada permulaan 
bulan depan di Singapura, ada hu- 
bungannja dengan konperensi Ber- 
muda jang djuga akan membitjara- 
kan Asia Tenggara dan bertambah 
besarnja pengaruh komunisme. di 
Indonesia. Diterangkannja - bahwa 
rapat duta2 besar itu adalah perte- 
muan. jang diadakan setiap tahun. 
Sudah barang tentu Malaya sangat 
berkepentingan — kepada perkemba- 
ngan politik di Indonesia, tetapi 

arah jang diambil oleh perkemba- 
ngan tersebut adalah urusan Indo- 
nesia sendiri. Begitu pula konperensi 
di Bermuda, kalau disana dibitjara- 
kan soal2 Indonesia, maka pembitja- 
raan itu hanjalah mengenai kedudu- 
kan Indonesia dalam hubungan in- 
ternasional. 

MacDonald pernah mengatakan 

bahnja bantuan Amerika Serikat, 
kedudukan militer Perantjis di 
Vietnam akan bertambah baik 
dalam waktu dua-tiga. tahun jg   

Rusia Djuga Harus Tarik 
Pasukan-pasukamnja Dari 

Negara2 Satelliet Di: 
Eropa 

SENATOR REPUBLIK dari 

Kalifornia William — Knowland 

menjatakan bahwa  hendaknja 
AS djangan' menandatangani 

sesuatu perdjandjian dengan 
Sovjet Uni, sebelum diminta 

Sovjet Uni menarik mundur pta- 
Sukan2 pendudukannja dari ne- 
gara2 satelit Eropah. Selain dari 
itw AS harus minta djaminan 
supaja dinegara-negara jang di- 
maksud diselenggarakan pemili- 
han2 wmum setjara bebas, demi- 

kian Enowland jang  selandjut- 
nja menjatakan pendapat dimuka 
rapat perhimpunan . pengusaha? 

di Dallas, bahwa setiap perdjan- 
dian dengan Rusia akan berarti 

kamitulasi bagi Barat terhadap 
perang dingin dan suatu keme- 
nangan bagi komunisme Ainter- 

nasional. ,,Hendaknja disini dis- 
ngan terdisdi lagi. suatu Munich 

atau Yalta, demikian Knowlend. 
(AFP). 

. # 

NX. T imnes 
PADA HARI 

harian ,,New York Times” menu- 
lis dalam  tadjuk  rentjananja, ' 
bahwa . Amerika . Serikat kini 
menggantikan Belanda sebagai 
kambing hitam akan kesulitan? | 

jang dihadapi Indonesia. Ditulis | 
selandjutnja, bahwa djika Indo- 
nesia mendjual karet kepada re- ! 

| publik rakjat - Tiongkok, PISA | 
hal itu akan berarti suatu pe- | 
langgaran " terhadap embargo | 
Perserikatan Bangsa2, ,,Masih 
harus dinantikan apakah Indone- 

  

  sia dalam hal ini akan memilih 

v 

PAS Aa Tae Sena Meta SN an 

akan datang. ini, '” Dikatakannja 
djuga, bahwa kaum Hukbalahap 
di Pilipina terdesak, sedang “ di 
Burma dan Malaya keadaan su- 
dah menudju kearah perbaikan 

|kekuatan pihak jang memerangi : 
(komunis. Bahwasanja dalam kete | 
rangan itu dia tidak menjebut 
Indonesia, tak boleh diartikan 
bahwa dia sangsi tentang keadaan 
Indonnesia. Lagi pula jang dibi- 
tjarakannja tempo hari itu ialah 
usaha kekuatan komunis bersen- 
djata untuk menumbangkan pe- 
merintah konstitusionil jang tidak 
ada hubungannja dengan Indone- 
sia, kata MacDonald. 

Ditegaskannja, bahwa perhitungan 
tentang keunggulan militer Perantiis 
dj Vietpam, sekali-kali tidak "menga 
baikan pentingnja aspekt politis dari 
pada penjelesaiannja. Dia mengeta 
hui tentang suara2 Perantjis jg. me 
njarankan perundingan2 politik anta 
ra Perantjis dengan lawannja di 
Vietnam. 

Selandiutnja diterangkan oleh Mac 
donald bahwa dalam pertemuan? di 
.Diakarta dia t'dak menanjakan. ten 
tang maksud missi perdagangan In 
Conesia ke Peking. Dia pertjaja, bah 

: Sekarang Amerika Di 
DJUMAHAT mengabaikan resolusi PBB ber- lapangan ekonomi. 

keputusannja sendiri 
setjara. unilateral, bahwa gen- 
tjatan sendjata di Korea telah 
mengubah dasar2 aksi itu. Selas 

dasarkan 

ma PBB tidak mengubah pendi- | 
riannja sendiri, maka keputusan 
sematjam itu adalah ' penting 
Sekali”, demikian NY “Times. 

Harian tersebut menulis se- 
landjutnja,. bahwa Indonesia  te- 
lah menolak tawaran Amerika 
untuk membeli karet dan bahwa 
Amerika tidak dapat dipersalah- 
kan akan kesulitan Indonesia di- 

Diharap- basi 

baru2 ini, bahwa dengan bertam- | 

3 | 
4. Sana aa tidak mempunjai 

uang, maka banjak sekolahan di- 
Pena an akan ditutup dalam bu- 
lan Djanuari jang akan datang dan 
dgn. demikian ,.mengusir” :x. 30.009 

  

     

        

  

, sanad uh dari rum Ih? sekolah. 
Penghematan jang dipercleh dari 

enarikan pasukan? Philipina 
Korea, dapat mengiindarkan 

nutupan. rumah2 sekolan itu. 5. 
agan tentang perdamaian de- 

wasa ini di Korea bisa berlangsung ! 
terus untuk masa jang lama. Demi- ! 
kian Raguiza. (Antara). 

  

NJONJA HEA INGIN NI- 
KAH DGN A IN HALL. 

Tepat sebulan sebelum didja- 
tuhi hukuman dalam kamar gas 
karena dituduh mendjadi tangan 
kanan. pada pentjulikan dan pem- 
bunuhan terhadap Bobby Green- 
lease, njonja Heady hari Djum'at 
menjatakan keinginan untuk me- 
inikah dengan pembunuh anak 
tadi, Carl Austin Hall. Kedua 

jorang ini kini menantikan putus- 
jan hukuman mati jang akan di- 

Di Marokko 
SIDI MUHAMMAD BIN Mu- 

lay Arafa, jang oleh Perantjis di 
angkat sebagai sultan Marokko 
setelah. penurunan tachta Sultan 
Sidi “Muhammad bin Yussuf, 
Djum'at . mengeluarkan sebuah 
statement mengenai perobahan2 
jang telah dilakukan di Marokko 
sedjak ia didjadikan sultan oleh 

    

      

    
Komentar? Atas Bermuda 
Sidik: Ideologie Dan Kepentingan Amerika 
Memang Bertentangan Dgn Kominisme 
SEBAGAI REAKSI atas be 

spengaruh komunis jang makin 
akan mendjadi salah satu atjara 
muda”, beberapa pemimpin2 
pemandangan2-nja. Ketua um 
rangkan, bahwa kechawatiran 
Indonesia diantjam 

uni 

sungguhnja. 
Sidik, karena baik 
tangan dengan kom 

ideologi mau 
unisme, 

  

Dr. Hamburger 
Kebandjiran 
Permintaan 

Dari Orang2 Jang Mau 
Dioperasi Supaia Bisa 

Ganti Djenis 

KEMENTERIAN  kehaki- 
man Denmark telah "menolak 
ratusan permintaan “ dari se- 
gala bagian dunia “dari orang2 
ig ingin dioperasi oleh Dr. 
Christian Hamburger dari 
Denmark, supaja berganti 
djenis “ (kelamin—sex). Sek. 
djen. kementerian tadi Sabtu 
H. menerangkan bahwa Den- 
mark tidak mau mendjadi 
»service station” bagi orang2 
laki-laki jang ingin djadi pe- 
rempuan dan  sebaliknja. Se- 
perti diketahui, Dr. Hambur- 
ger telah berhasil merobah 
seorang bekas serdadu. Ame- 
rika. bernama Jorgensen, men 
djadi seorang perempuan, de- 
ngan djalan operasi.     
  

Perantjis, dan  rentjana2 untuk 
masa depan. Dikatakannja bahwa 

:tudjuannja ialah ,,memodernisasi 
lembaga2 keradjaan Sharifi (ke- 
sultanan Marokko) dalam batas2 
agama dan adjaran2 Islam”, 

Diantara perobahan2 jang sudah 
dilakukan, disebutnja reorganisasi sis 
tim kehakiman, sebagaimana didjelas 
kan dalam 4 dekrit jang diumumkan 
hari Djum'at j.. Menurut dekrit2 
ini, kehakiman dipisah dari kekua- 
saan2 lainnja dan code hukum baru 
memberikan djaminan2 baru kepada 
Orang2 jang diadili. Kemudian Mu- 
lay .Arafa menjebut betapa penting 
artinja perbaikan taraf hidup kaum 
buruh dan modernisasi pertanian, 
Achirnja diutjapkannja terima kasin 
Kepada Perantjis jang telah mem- 
bri bantuan berlimpah-limpah”, (An- 
tara). 

  

Keadaan“ Di 

nurut ketrangan jang diperoleh 

rikan komentar terhadap berita2 

Bermuda antara 3 Besar Barat.   (keluarkan hari Kemis minggu 
depan. 

Pendjabat2 pendjara jang me- 
'ngumumkan berita ini ' menam- 
bahkan, bahwa Hall tidak ada 
mengadjukan perminta'an seperti 

itu pula. Kedua orang tadi hanja 
:dapat menikah dengan kekuasan 
(penah oleh — direktur pendjara2 
federal Amerika. 

  

wa sewaktu-waktu @iperlukan kete 
rangan dia akan dapat menanjakan 
atau memperolehnja pada pembesar 
“pembesar Indonesia. Dia " masih 

' mengharapkan agar soal karet dapat 
' diselesaikan dalam koperensi karet ' 
' internasional, dimana Indonesia dan 
Malaya selamanja rapat bekerdja sa- 

“ ma berdasarkan- kepentingan bersa 
ma. 

MacDonald tidak dapat menaf 
sirkan motif London utk meng- 
iz nkan pendjualan mobil2 penum- 
pang ketjil kepada RRT., dan 
arena itu dia agak hati? dalam 

mendjawab pertanjaan perihal itu, 
Terhadap anggapan ba wa, kepu- 
tusan pemerintah  Inggeris . itu 
praktis sudah merupakan satu tjn- 
dakan unilateral untuk melonggar- 
kan “mbargo atas perdagangan de- 
ngan R.R.T., Macdonald menge- 
mukakan, bahwa dalam panda- 
ngannja. pemerintah Inggeris da- 
lam hal itu berpegang pada per- 
timbangan lain, misalnja pada ke- 
njafaan bahwa mobil2 tsb du- 
lu biasanja habis d'djual dipasa- 
ran jang sekarang sudah terpenu- 
bi kebutuhann'a. 

| 

Ach'rnia Macdonald menerang-' 
kan. bahwa Sabtu d'a bertolak ke 
Bali untuk beristirahat sampai Re- 
bo minggu depan dan pada hari 
Kemis keesokan harin'a ia akan 
kembali ke Singapura (Antara). 

,Bahwa ke- 
adaan itu digunakan sebagai da- 

|sar untuk  melantjarkan suatu 
kampanje pers jang anti-Ameri- 
ka di Indonesia, mentjerminkan 

keadaan politik jang ada dasar- 
nja tidak | stabil. Sedjak tahun 
1949 telah terdjadi pergantian 
pemerintahan lima kali. Kam- 
bing hitam Belanda sudah Ie- 
njap dari pandangan mata dan 
karena itu harus  ditjari peng- 
gantinja. Dewasa ini rupa2nja 
Amerikalah jang mendjadi kam- 
bing hitam”, demikian NY Times, 
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pula. 
“hui, bahwa Nixon dan banjak penin 

Sa
na
ta
 

Walaupun di London timbul spe ! 
kulasi, bahwa Nixon telah memberi | 
undjuran kepada menteri luar nege : 
ri Amerika John Foster Dulles supa 
ja soal Indonesia dimasukkan dalam 
konperensi jang .akan- dimulai pada | 
permulaan bulan depan itu, Nixon 
tak hendak . memberikan komentar | 

Tetapi dalam pada itu diketa 

djau resmi lainnja memandang Indo 
nesia sebagai salah satu tempat jang 
sangat menentukan (erucial) di Asia, 

Apa jg dikatakan Nixon 
Gi Indonesia ? 

Ketika Nixon mengundjungi nega- 
'ra jang djumlah penduduknja  no- 
mor 6 besarnja didunia, jaitu Indo- 
nesia, dalam statementnja jang ka- 
ta-katanja sangat berhati2 itu, ia ti- 
dak menjinggung-njinggung  setjara 

' 

|Jangsung perihal keadaan katjau  se- 
perti di Atjeh, Djawa Barat, Sula- 

wesi Selatan, tetapi ditandaskannja 
betapa, penting kedudukan Indonesia 

sebagai suatu ,,,soko guru", tulang 
punggung, diantara bangsa2 merde- 
ka di Asia. Dipudjinja ,.kzberanian 
dan pimpinan jang  berketentuan” 
Presiden Soekarno dan dikatakannja 
bahwa ia penuh kepertjajaan bahwa ' 
bangsa Indonesia akan  mentjapai 
tudjuan2 jang telah ditetapkan oleh 
bangsa Indonesia sendiri. Dikatakan- ' 
nja bahwa ia takdjub melihat kema- | 
djuan jang sudah tertjapai oleh In- ' 
donesia semendjak mempersleh ke- 
merdekaannja.. Dinjatakannja bahwa 
Amerika mengagumi dan menjo-: 
kong Indonesia, dalam usaha2 mate- ' 
rinja kearah kekuatan ekonomi dan 
stabilitet politik”. 
Demikianlah a.l. tulis wartawan 

UP dari Manila. (Antara), 

$ 

t 

»Akan tetapi ketidak-stabilan 
dan kelemahan itu tidak ber- 
pangkal dari seswatu usaha tjam- 

pur.tangan atau pelanggaran 
dari luar negeri, tetapi berda- 
Sarkan sifat tidak representatif- 
nja. pemerintah Indonesia”, de- 
mikian . harian itu. Pemilihan 

umum belum diadakan dan par- 
tai politik jang terbesar, Masju- 
mi, bahkan tidak diwakili dalam 
kabinet jang disusun setjara ter- 
gesa-gesa itu  (inakeshift kabi-   

hari Djunyat. Nixon. iang sebagaimana 
ri Djum'at tiba di Filipina dari Djep 

mengatakan bahwa Indonesia aka 

1 

  jnet). 

»Mengingat akan hal itu”, de- 

Indon. ,,Soko Guru Asia 
Kedudukan Indonesi: Menetapkan 

A ia: Keterangan 
Serta Pendapat Nixon 

WAKIL PRESIDEN Amerika Serikat, Richard Nixon, ketika 
mengundjungi Indonesia achir2 ini merasa chawatir 
miungkinan adanja kemadjuan kaum Komunis 
tetapi ketika Nixon tinggal selaria 3 hari di Indonesia ia tak me- 
ngatakan sesuatu perihal soal ini d'muka umum, Demikianlah me- 

tentang ke- 
dinegeri ini, akan 

»United Press” di Manila pada 
telah kita kabarkan pada ha- 
ang, belum hendak membe- 

jang berasal dari London, jang 
n @Gibifjarakan dalam konperensi 

Singapura Akan 
Punja Angk. Pe- 
rang Bersendjata 

Sendiri 
SINGAPURA AKAN merapunjai 

angkatan? bersendjata sendiri jang 
terdiri atas kaum sukarela tetap dan 
tentara nasional, jang “akan bertem- 
pur baik didalam maupun diluar 
Singapura guna ' mempertahankan 
daerah djadjahan tsb. Angkatan2.ber- 
sendjata itu takan dibentuk berdasar- 
kan sebuah undang? jang akan di- 
adjukan kepada dewan rakjat pada 
hari Selasa j.a.d. 

Pentjatatan akan terbuka bagi se- 
tiap warga Inggeris.dan warga fe- 
deral dan semua orang jang dilabir- 
kan di Federasi Malaya, Serawak, 
Kalimantan Utara atau. Brunei, dan 
berusia diatas 18 tahun, tetapi be- 
lum bekerdja pada salah satu ang- 
katan bersendjata jang tetap, pada 
polisi, pada angkatan laut keradjaan 
Malaya, tjadangan angkatan laut ke- 
radjan ' Malaya “atau angkatan 
udara bantuan RAF. Dalam undang? 
selandjutnja dikatakan bahwa para 
anggota dari angkatan2 jang dimak- 
sud harus tetap terikat kepada pa- 
sukan2: tetap Inggeris bilamana ke- 
adaan dalam perang atau keadaan 
darurat seperti dinjatakan oleh Ratu 
Inggeris. Dimasa damai, sjarat2 bagi 
kaum sukarela serta tentara nasional 
itu diatur sedemikian, hingga latihan? 

Itidak akan mengganggu kelandjutan 
masing2 jang lazim. djabatan sipil 

P (UP). 

djadikan Kambing-Hitam 
mikian NY Times 
stimbullah daja upaja jang tidak 
bertanggungdjawab untuk mem- 
belokkan perhatian,  misalnja 
serangan jang dilantjarkan baru? 

ini terhadap kebidjaksanaan dan 
motief2 Amerika Serikat. Per- 
dagangan karet dengan Peking 
tidak akan dapat menjelesai- 
kan kesulitan Amerika Serikat 
tidak akan mengantjam akan 
mengambil tindakan? pembala- 
lasan, tetapi pendapat dunia 

akan memperhatikannja, apabila 
Indonesia mengabaikan PBB”, 

achirnja, ! 

on 

rita2 jang mengatakan, bahwa 
bertambah besar di Indonesia 
penting dalam kenperensi Ber- 

politik terkemuka telah memberikan 
PNI, Sidik Djojosukarto, mene 

fihak Inggris dan Amerika bahwa 
komunisme adalah tidak beralasan sama seka 
nja tidaklah tjotjok dengan 

Kechawatiran mereka itu bisa di 
keadaan jang se 

mengerti, demikian 
pun kepentingan mereka berten 

Menurut pendapat ketua umum 
PNI itu, fihak Inggris dan Ameri 
ka dalam usaha untuk menarik 
supaja Indonesia berfihak kepada 

| mereka, menuduh bahwa Indone 
sia sudah dipengaruhi komunis. 

Ketua Partai Buruh, Asrarudin 
| menjatakan sebagai pendapatnja, 
(bahwa  kechawatiran ' Amerika 
Ldan Inggris itu tidak lain dan tak 
| bukan, karena mereka mempunjai 
tafsiran jang lain mengenai isti- 
lah ,,kauns kiri”. Mereka mena 

: makan segala organisasi kiri itu 
' komunis, sedangkan  sesungguh- 
nja bukan semua organisasi kiri 
seluruhnja komunis. Seorang so- 
sialis itu bukan berarti komunis. 

|, Bagi kita komunisme tidak men 
djadi soal, karena tjara2 kerdja 

:kaum komunis disini legaal. 

Mereka  mendjalankan  perdjoa- 
ngannja dalam parlemen maupun 
dalam masjarakat setjara legaal: Se 
lama kaum komunis masih  legaal 
dalam usahanja dan tidak melang- 
gar hukum2 . negara, orang tidak 
usah chawatir”, demikian Asrarud- 
din. 

  

  

Asraruddin  seterusnja ' menegas- 
kan, bahwa orang luar tidak usah 
turut tjampur tangan dalam soal2 
dalam negeri Indonesia. ,,Kita sang 
gup menjelesaikan soal rumah tang 
ga kita sendiri”, demikian katanja. 

iTa menambahkan, bahwa dengan 

membitjarakan soal komunisme di 
Indonesia dalam konperensi Bermu- 
da itu, berarti bahwa Amerika dan 
Inggris akan menjeret Indonesia da 
lam pertentangan antara kedua blok 

|dunia. ,/Indonesia akan tetap mem 
“pertahankan politik bebasnja”, de- 
mikian penutup kata Asraruddin. 

SUBADJO SASTROSATOMO 
DARI PSI tidak bersedia setjara 
langsung memberikan komentar 
akan berita2 tentang - konperensi 
Bermuda itu. Subadio  menjatakan, 
bahwa keadaan Indonesia sekarang 
ini sulit, terutama dalam lapangan 
ekonomi. Segala usaha harus ditudju 
kan kepada perbaikan ekonomi dan 
harus diselenggarakan oleh  rakjat 
sendiri: Djikalay keadaan - ekonomi 
beres, maka soal2 keamanan dan se 
gala kekatjauan itu akan berkurang 
dan akan beres dengan  sendirinja. 
Menurut Subadio djanganlah hen- 
daknja Idnonesia dalam lapangan 
ekonomi terlalu bergantung kepada 
luar negeri. Jg perlu sekarang ialah 
menginsjafkan rakjat agar memaha- 
mi bahwa ,.itulah” soalnja. Djikalau 
mereka sudah mengerti dan meng- 
insjafinja, maka pemetjahannja akan 
mudah ditjari. 
DJOKOPRAWIRO (PIR) menja- 

takan sebagai pendapat pribadinja 
sendiri, bahwa kechawatiran Inggris 
dan Amerika itu terutama disebab- 
kan oleh karena penerangan diluar 
negeri berat sebelah. Banjak berita2 
jg dikirimkan oleh  koresponden2 
luar negeri di Indonesia jg kurang 
objektif. Dengan sendirinja orang 
menganggap keadaan di Indonesia 
sudah genting benar. Djokoprawiro, 
jg baru sadja kembali dari perdjala- 
nannja ke Amerika, Canada, Neder- 
land, Djepang dan Filipina, menam 

| bahkan pula, bahwa ' disampingnja 
itu, penerangan dari kedutaan? kita 
diluar negeri kurang mentjukupi. 
Diperwakilan2 Indonesia diluar ne- 
geri orang mengeluh kekurangan 
.bezetting”. Menurut Djokoprawiro 
di Indonesia belum ada. ,bahaja” 
komunis, selama: PKI menundjang 
politik nasional. Pada” waktu ini 
PKI menundjang - politik nasional, 
demikian Djokoprawiro. 

Pada  achirnjas Djokoprawiro 
menjatakan, bahwa orang? Ame 
rika dewasa ini tidak dapat objek 
tif dalam mengukur bahaja komu 
nis itu, oleh karena mereka “itu 
sangat takut akan komunisme. 

Sutarto Hadisudibyo dari Par- 
tai Katofk berpendapat, ' bahwa 
pada waktu'ini PKI mendapat 
kesempatan jang lebih luas untuk 
menjebarkan ideologinja dan me 
lakukan politiknja,  djika diban- 
dingkan dengan ditahun? jg lalu. 
Menurut pendapatnja ini mung 
kin karena sokongan fihak PKI 
diperlukan oleh pemerintah seka 
rang ini.” 

Djuga dalam kalangan Masju- 
mi orang berpendapat, bahwa pe 
merintah jang sekarang ini mem 
butuhkan sokongan PKI.- 

"(P.I.-Aneta). 

  

Indonesia 

Genting? 
Dip'omat2 Barat Tak 

Tahu Menahu 
PEDJABAT2 tinggi diplomatik 

dari Amerika Serikat dan negeri2 
lain di Washington, jang memper 

.hatikan keadaan di Indonesia, 

.sampai kini belum menerima ke 
terangan. jang dapat menundjuk 

ikan, bahwa keadaan di Indonesia 
sudah begitu genting, hingga ha- 
rus didiadikan atjara dalam pe- 

|rundingan Yiga Negara Besar di 
| Bermuda, demikian UP ' dari 
i Washington, Pedjabat2 diploma- 
| tik itu mengetahui betul keadaan 
|di Indonesia pada saat ini, tetapi 
i mereka merasa bahwa belum ter 
| djadi perkembangan  sekonjong- 
.konjong jang dapat menjebabkan 
| Indonesia harus mendapat tem- 
pat terkemuka dalam atjara pem 
bitjaraan di Bermuda, (Antara) 
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sa KET Ag apa clah terkena! 1 pemimpin 
revolusi th. 1945, telah mengupas 
sepsi pembukaan Konggres ke-II 
tsb. diatas. Resepsi ini bertempat digedung Kesenian, Bodjong 
Semarang pada Saptu malam jbl., 
sekali dari para undangan. Res 

telah meng L 3 

Muda. In 

  

MR. KOO KWAT TIONG ANG 
GAUTA PENGURUS 
MOHAMADIJAH. 

Dalam memperlengkapi ang- 
pan pengurus bagian dari Mo- 
amadijah Tjb. Semg. telah ter- 

susun sbb: bagian - Tabligh sdr. 
Bustam Musli' bagian Pengadja- 
ran: Mr. Koo Kwat Tiong alias 
Moh. Saleh dibantu oleh Dr. 
Ong Jong Soen dan bagian Peno 
long Kesengsaraan Umum diketu 
ai oleh Dr. Parjono dan Dr. Ami- 
nuddin. “ 

KONPERENSI KERDJA KO- 
MITE PERDAMAIAN DUNIA. 

Tg. 19-11 di Semarang telah ber- 
langsung konperensi kerdja dari Ko- 
mite Perdamaian Dunia jang dihadi 
ri oleh 12 orang dari daerah besar 
Medan, Jogja, Surabaja dan Sema- 
rang. 

Konperensi jang berlangsung seha 
ri dan dipimpin oleh ketua pusat 
KPD Nasution itu chusus membitja 
rakan tehnis dan finansiil Kongres 
Nasional Pusat Komite Perdamaian 
Dunia jang akan berlangsung di Dja 
karta dalam minggu ke-4 bulan Dja 
nuari tahun depan. Menurut rentja 
na kongres tsb akan menelan biaja 
Rp. 175.000,— jang didapat setjara 
gotong rojong. dari mereka jang tjin 
ta akan perdamaian dunia dari bebe 
rapa pihak akan diundang antara Ia 
in dari Dewan Perdamaian dari Ing 
gris dan salah satu dari 3 negara jg 
banjak berpenduduk Islam misalnja 
dari Iran, Marokko atau Tunisia. 
Kongres ini adalah jang pertama 
akan berlangsung di Indonesia. 

UANG UNTUK KORBAN 
KEBAKARAN. 

Oleh pihak ,,Panitya Korban 
Kebakaran Semarang-timur” pa- 
da tanggal 18-11-'53 sore ber- 
tempat didaerah kebakaran Ka- 
rangsari-complex (Kelurahan Ka- 
rangkidul/ Ketjamatan ” Semarang 
timur) telah diadakan ,,pemba- 
gian uang-sokongan” kepada pen 
duduk para korban, hatsil usaha 
Panitya tersebut dari para der- 
mawan dalam Kotabesar Sema- 
rang (terutama dari Hong Bun 
Hwee) sebagai tanda duka-tjita- 

Perlu Adanja Rentja- 
Nasional Tertentu 

Jg Dapat Kita Laksanakan Bersama —| 
Keamanan Sadja Bukan Faktor Per- 

(Oleh: Wartawan Kita) 

: esepsi diachiri dengan pertundjukan 
Wajang Orang dari Ngesti Pandawa, 

itu djuga para peserta Konggres bersama dengan Walikota Smg. 
dan meletakkan karangan bunga di Tugu 

pa 

Bung Tomo. 

jat Indonesia, Bung Tomo jang Barisan Pemberontak RJ.” pada 
keadaan dalam Negeri, pada re- 
seluruh Indonesia dari Partai 

dan mendapat perhatian jg besar” 

dan kemudian pada malam 

Dengan gaja gerakan tangan dan 
kata2 jg begitu lantjar  diutjapkan, 
sebagai meluntjurkan rentetan pelu- 
ru jg dilepas dari sendjata otoma- 
tis, pidatonja Bung Tomo dalam re 
sepsi itu mengikat perhatiannja had- 
lirin selama Ik. 1 djam. Setelah di 
bentangkan dengan pandjang lebar 
mengenai nasib dan penderitaan rak 
jat jg hidupnja  didaerah2 kekatjau- 
an, dan tentang kemakmuran ig 
hingga kini belum dapat terasa olsh: 
rakjat Indonesia, kemudian « Bung 
Tomo menjatakan 
sesuatu di Indonesia pada sekarang 
ini hanjalah indah dari luarnja sa- 
dja. Dan untuk menolong keadaan 

| seperti sekarang' ini dengan tjara2 
jg tidak tambal sulam, dalam kong 

  

gres ini nanti akan ditjoba memba- 
has dari sudut2 pokoknja, demikian 
pendjelasan Bung: Tomo mengenai 
salah satu maksud dari Konggres 
Partainja itu. 

Taraf persatuan merosot. 

Mengenai sekitar keamanan dinja 
takan oleh Bung Tomo dalam pida 
tonja, bahwa soal keamanan bukan 
lah merupakan faktor jg terpenting. 
Meskipun keamanan akan terdja- 
min, akan tetapi belum berarti ke 

adaan akan mendjadi beres dari po 
kok2 persoalannja. Bagi kita, ge- 
rombolan bersendjata sekarang ada- 
lah sudah terang mengganggu: ke- 
amanan, tetapi djuga - dalam golo- 

.| mendjadi pokok dasar untuk ka- 

Ibuah jerrycan jang sebagian 

| Karangten: 

sin. Selain dari itu diketemukan 

bahwa keadaanf 

2» 

    

25 Anak Di-| 
tangkap | 

Siapa Jg Mentjuri Ben- 
sin Sampai Berpuluh2 

“.Jerryean?.    
NJA KEDJAHATAN terdjadi, 
kedjudjuran senantiasa akan da- 
tang dibelakangnja, demikian ka 
ta peribahasa jang . senantiasa 

          
Galam mengusut kedjahatan jang 

pada achir bulan Oktober jbl., 
fihak KMKB bersama2 C.P.M. 
elah berhasil menemukan 3 

Ye 

'sembunji didalam riool di udjung 
ngah, dimana antaranja 

23 buah terisi penuh dengan ben- 

djuga, 2 buah ban dalam dan se- 
buah kaleng minjak. Berkenaan 
dengan peristiwa tadi, dari kalang 
an jang bersangkutan didapat ka 
bar, bahwa berhubung ngan | 
kedjadian tersebut, Ik. 25 orang 
kanak2 telah ditangkap. Mereka 
dituduh mempunjai sangkut paut 
dengan peristiwa tadi. Tetapi se- 
telah idengar  pengakuannja, 
ternjata mereka tidak dapat me-: 
nundjukkan siapa adanja orang 
jang memberikan barang2 tadi. 

Bag £ : 3 Sabagai upah. 

Keterangan selandjutnja mengata- 
kan, bahwa menurut ketranganuia 
kanak? tadi, mereka sedikit demi se- 
dikit telah menerima bensin tersebut 
sebagai upah dari pelbagai truck dan 
oto jang dibersihkan. Seperti diketa- 
hui, di udjung djalan Karangtengah 
setiap hari orang melihat beberapa 
truck jg. dibikin bersih oleh kanak2 
dengan menggunakan air dari selo- 
kan. Mereka tidak dapat menundjuk- 
kan siapa jang memberikan bensin 
tadi. Oiantara 42 buah jerrycan tadi 
terdapat 5 buah jang  mempunjai 
tanda militer, sedangkan lain?nja di 
bagian tjatnja dirusak demikian ru- 
pa sehingga tidak dapat dikenali. 
Selainnja jerrycan tadi diketemukan 
didalam riool, pun sebagian pula di 
ketemukan tersembunji didalam rim 
bunan rumput. Kepunjaan siapa jcr- 
rycan jang tidak mempunjai tanda? 
tadi belum diketahui djelas, sedanz 
fihak jang berwadjib kini masik me- 
ngusut perkara tersebut. 

  

BAGAIMANAPUN  LITJIN- ! 

Smg. 

(Gerombolan K'mantan 

  

Menggalang Kekuatan 
Antaranja Ada Jang Menjelundup Ke 

1 Ketentaraan—4000 Murid Terlantar 
Sekolahnja 

2. Oleh : Pembantu Kita) 
PEMBERSIHAN JANG DILAKUKAN oleh alat2 kekuasa- 

an Negara di Kalimantan baru2 ini terhadap anasir2 jang men- 
| #jurigakan mendjadi tanda bahwa gerombolan2 bersendjata men- 

tjoba2 menjelundup pada djawatan2 pemerintah. Tindakan2 pe- 
nangkapan di Kalimatan antara lain ada djuga beberapa orang 
anggauta angkatan darat. Bertalian dengan soal itu wartawan kita 
mendapat keterangan dari fihak jang biasanja dapat dipertjaja 
bahwa setelah seorang anggauta jentara bernama B. telah mela- 

| rikan dengan membawa seputjuk brengun, maka baru? ini telah 
ada lagi anggauta tentara dari bagian Penghubung di Bandjarma- 
sin jang melarikan diri dengan membawa seputjuk stengun dgn 
3 houderbak pelurunja. BL i 

Sangat mungkin mereka itu meng- 
“ .keabungkan diri dengan. gerombolan 

: ia se bersendjata jang telah agak lama 
MEMPERINGATI - MAULUD 

— NABI. 

  

“disignaleer didaerah Kalimantan. Ge- 
! rombolan bersendjata ini mendjalan- 

Peringatan Maulud Nabi Besarkan aksinja jang agak. besar-besaran 
Mochammad s.a.w. telah dilangsung- |adalah pada beberapa bulan jang la- 
kan pada Rebo malam oleh para'lu, jakni ketika mereka menjerang 
Perwira dari T.T. IV, dan pada |rubberonderneming milik P.P.N. “di 
Kemis malam untuk para Rintara "Martapura, jang selain membakar 
dan Pradjurit, bertempat digedung rumah2 djuga membunuh anggauta? 
Gris Bodjong Smg. Dari fihak sipil/keluarga pegawai2 tinggi perkebunan 
hadlir djuga Gubernur Budiono de- tersebut jang terutama berasal dari 
ngan njonjah dan para undangan. 'Djawa. Sedjak ketika 'itu pendjaga- 
Sebagai pembukaan dibatjakan -Ki-fan diperkeras, sehingga fihak gerom- 
tab Al Our'an oleh Kijahi H. Man-bolan tidak mempunjai kesempatan 
sur. Kemudian Imam Tentara Ma-/mengadakan gerakan setjara besar- 
jor Muljadi Djojomartono dengan (besaran. 
pandjang lebar membentangkan ta- 
rich dari Maulud Nabi Besar Mo- 
chammad s.a.w. jang banjak meng- 
andung petundjuk2 bagi kehidupan 
ummat manusia. Selandjutnja Over- 
ste Moch. Bachrun memberikan pe- ( menjatakan kepada Sukamto kepata 
'tuah2nja jang berhubungan dengan ' Polisi Negara Pusat — jang baru? 
isi dari Maulud Nabi Besar itu. Pe- ini mengundjungi Kalimantan  — 
ringatan ini ditutup dengan sebuah bahwa kurang berhasilnja usaha pe- 
do'a dan kemudian diadakan sela- merintah untuk memulihkan ke- 
matan. amanan di Kalimantan antara lain 

Peringatan sematjam tsb. diatas, disebabkan kurangnja tenaga. Diha- 
dilangsungkan djuga oleh Mocham- rapkan, setelah kepala polisi Negara 
madijah tjb. Smg. pada Kemis pagi melihat sendiri keadaan di Kaliman- 
digedung Rumah Jatim Pendrikan, tan, dapat segera menambah keku- 
dan oleh organisasi2 Wanita Islam rangan2 itu! Dikatakan, bahwa pada 
bertempat digedung Royal Bodjong 6 bulan jl. djumlah kekuatan ge- 

rombolan bersendjata masih sangat 
' ketjil. Tetapi keadaan sekarang lain 

3 TAHUN DPR KABUPATEN lagi halnja, djumlahnja sudah berli- 
Dalam sidangnja DPRDS kabu- pat ganda. 

paten Semarang jang dilangsungkan — Kalangan jang berwadjib belum 
dipendopo Kabupaten tg. 17 Nop. bersedia memberikan keterangan de- 
telah diperingati 3 tahun usia DPR ngan angka2 mengenai djumlah ang- 
itu. Selama ini telah melangsunekan gauta gerombolan bersendjata di- 
sidang pleno DPR 14 kaji, 107 si- sana, demikian djuga belum bersedia 

Kekurangan tenaga utk. 
memulihkan keamanan. 

Bupati Hulusungai Selatan telah   

  PESAWAT HERON. 
Pada hari Djum'at siang dilapa- 

ngan terbang Kalibanteng telah men 
darat pesawat terbang ,,Heron”, jak- ! 
ni pesawat ketjil bermotor 4 jang 
dibeli oleh G.E-A. untuk mengada- 
kan hubungan dengan kota2 jang ti- 

dak mempunjai lapangan terbang 
luas. Di Semarang diadakan pertio- | 
baan penerbangan diatas kota jang ! 
diikuti oleh 14 penumpang. Perhati- 
an pada pesawat tsb. .besar sekali, 
antara lain tampak para terkemuka 
jang datang di Kalibanteng. 

MESIN2 PABRIK KERTAS 
KUNTODEWO DITAKSIR 
SEHARGA Rp. 5.500.000 

»- Setelah, diadakan" pemeriksaan” se-   
ngan kita sendiri terdapat djuga 
faktor2 jg mendorong gerombolan 
itu untuk meneruskan  aktiviteitnja,   nja, dengan disaksikan oleh "be- 

berapa wakil dari Instantie Mi- 
liter/Sipil, DPD-KBS., Organisa- | 
tie (terutama RT-Pusat), Pamong 
Pradja, Serikat-Desa setempat 
dan beberapa orang terkemuka. 

Sampai malam hari pembagian 
tersebut baru selesai dengan men 
dapat perhatian dari rakjat jang 
sangat memuaskan. 

INITIATIEF JG PATUT 
DITIRU. 

Atas inisiatiefnja sdr.2 Effendi 
Soedharmo, A. Sardicno dan Sooed 
dengan dibantu oleh pengadjar? 
lainnja, kini di Kp. Kebon Agung 

" telah dibentuk suatu ,Studiekring”. 
Maksudnja ialah untuk mendjaga 
agar supaja kanak2 dalam kampung 
tsb. jang masih duduk di S.R. dja- 
ngan sampai terus-menerus  berke- 
liaran jang tiada gunanja dan untuk 
memberi dorongan kepada mereka 
supaja lebih giat beladjar. sesuai 
dengan andjuran Bung Karno). Hal 
ini ternjata mendapat perhatian be-' 
sar dari para peladjar S.R. jang be- 
nar2 mempunjai minat untuk bela- 
djar disampingnja bersekolah. Se-. 
dang para orang tua kanak2 tsb. me-! 
njambut ifu dengap penuh perhati- 
an dan rasa gembira. Adapun ka- 
nak2 jang ikut serta beladjar, di-' 
antaranja kanak? dari kelas 4 s/d 
kelas 6 S.R. Sedang pefudjaran? 
diberikan sesuai dengan peladjaran2 
jang diberikan oleh guru2nja dise- 
kolahannja masing2. Diantaranja: 
Bahasa Indonesia, Ilmu Hajat, Ilmu 
Bumi dan Sedjarah. Peladjaran? di- 
berikan pada tiap2 hari 
Djum'at dan Minggu dan dimulai 
pada djam 19.00 s/d djam 21.10. | 

Patut ditambahkan, bahwa di- 
sampingnja memberi peladjaran2 ke- 
pada kanak2 jang telah bersekolah, 
pun memberi kursus djuga kepada 
kanak2 jang masih kuta huruf. Se- 
dang peladjarannja diberikan ter- 
sendiri. Usaha ini patut ditiru. 

HARI IBU. . 
Panitya Peringatan Hari Ibu di 

Semarang akan memperingati seper- 
empat abad hari jang mulia 'ini de- 
ngan mengadakan pertandingan Ten- 
nis jang dapat diikuti oleh para wa- 
nita segala bangsa, baik dari kota 
maupun luar kota. Pertandingan tadi 
akan diadakan pada tg. 17, 18, 19 
dan 20 Desember 1953. Pendafta- 
ran2 dengan disertai uang (single 
Rp. 15— dam double Rp. 10.—) 
kepada Toko California,  Bodjong, 
Sporting House, Seteran “dan nj. 
Hasmosuwignjo, djl. Argopuro 9, ' 
Semarang. Pendaftaran ditutup tgl. | 
10 Des. 1953. Untuk pertandingan 
tennis ini disediakan hadiah2 jang 
menarik. Nag | 
CAMPAGNE PENERANGAN 

PEMILIHAN UMUM. Tg 
Dalam bulan Nopember dan De- 

sember j.a.d., Djawatan Penerangan 
Kota Besar Semarang akan meng- 
adakan campagne penerangan pemi- 
lihan umum di kota Smg. Agar cha- 
lajak ramai dapat mengikuti pene- 
rangan2 tersebut 

ig.'akan tenggelam dalam air itu. 

faktor2 ini bagaikan pemberian api 
kepada api jg telah membakar.-dan 
faktor2 sematjam ini makin Tama 
makin terasa banjak, demikian 
Bung Tomo. Dalam hubungan ini 
pembitjara  menundjukkan perten- 
tangan2 jg ada dalam  masjarakat, 
pertentangan  partai2, tak adanja 
koordinasi dan kurang lantjarnja 
administrasi kantor2, dil.-nja. Kea-j 
daan2 sematjam ini adalah mehun- 
djukkan kemerosotannja taraf per- 
satuan kita. Dan kalau tidak lekas2: 

kita tahan2, taraf persatuan itu akan 
selalu menurun dan kita akan ber- 

ada dalam taraf dibawah angka nol.4 
Dan pula selama keadaan masih se 
perti sekarang ini, maka tidak akan 

mungkin dapat tertjipta suatu Perda 
maian Nasional. : 

Dinjatakan djuga oleh Bung. To- 
mo, bahwa djiwa nasional kita se- 
'karang ini masih belum kuat, jg se 
landjutnja mensitir kata2 dari Al- 
marhum Djenderal Sudirman: ,,Gum 
rintjing duwit masih bisa mempenga 
ruhi djiwa kita”. Dalam hal itu 
Bung Tomo menundjukkan bebera- 
pa tjontoh tentang kesukaran2 per- 
mintaan idzin untuk perusahaan? 
nasional. Dikuwatirkan oleh Bung 
Tomo, bahwa kalau keadaan terus 
menerus sematjam ini, maka tanah 
air kita dalam 50 tahun lagi akan 
tinggal hanja airnja sadja, dan kita 

Diperlukan rentjana na- 

Tama 6 hari, pihak komisi dan penak 
sir dari adanja barang? mesin pabrik. 
kertas Kaliwungu jang telah dibeli 
oleh N.V. Kuntodewo dapat ditentu 
kan taksiran harganja Rp. 5.500.000 
dan barang2 tsb. dapat memenuhi 
sjarat utk. perlengkapan pabrik ker- 
tas. Seperti dikabarkan,' mulai tgl. 

10-11 jl. serombongan komisi dan 
penaksir jang diantaranja terdiri da 
ri Jajasan Tehnik Pusat Djakarta, pa 
brik mesin2 Kong Liong Bandung, 
Badan Administrasi Perusahaan, jg 
diselenggarakan dibawah pengawa 
san Djawatan Perindsutrian, Balai 
Penjelidik Kimia jang diwakili oleh 
Poinsot. 

Dengan demikian setelah Kuntode 
wo mendapat kredit segera akan di 
mulai pembangunan jang kemudian 
dapat mulai bekerdja. Untuk keperlu 
an tsb pihak Kuntodewo -membutuh 

Dikabarkan, tg. 18/11 pada per- 

LOCK OUT PADA JAYAHOUT 
Adapun stbab2nja madjikan ber- 

sjah kalau itu 21 hari sebelumnja 
usahaan kaju "Java Hout” di Sema 
rang telah terdjadi lock out jang 
dilakukan oleh pihak - jang berwa- 
djib disitu sedjak 17/11. 
perusahaan tersebut dibuka kem- 
bali belum diketahui tetapi njata 
sedjak waktu itu sebanjak I.k. 300 
orang buruh perusahaan tersebut 
masuk kerdja dan berada diluar 
pintu. Menurut keterangan S.B. 
PKB dimana buruh tersebut terga- 
bung tindakan madjikan jang menu 
tup perusahaan itu dianggap me- 
'fanggar Undang? darurat dalam ma   5 sional. 

Kemudian Bung Tomo menegas- 
Selasa, ' kan, bahwa ia tidak,akan berputus 

asa untuk mengembalikan persatuan 
seperti pada djaman perdjoangan da 
hulu. Kita masih dapat bersatu kem 
bali tanpa meliwati saluran2 partai, 
dan untuk ini kita harus mentjari se 
men baru guna memperkokoh ru-, 
mah kita jang telah bobrok- ini. '! 
Dan semen baru jang kita butuhkan 

-itu jalah berupa: Rentjana Nasional j 
jang tertentu dan jang harus kita lak 
sanakan bersama, demikian Bung To 
mo. Rentjana ini sebagaimana halnja 

di Djepang jang telah  mempunjai 
rentjana tahunan, setelah mengalami 
kehantjuran. Djuga di India mempu 
njai rentjana nasional 5 tahun, di 
R.R.T. mempunjai plan pertama 5 
tahun, dan di Rusia dahulu setelah 
mengalami revolusi mempunjai ren 
tjana politik ekonomi baru. Dan 
ternjata rentjana2 nasional dinegeri2 
tsb telah dapat terjapai dan diker- 
djakan dengan serentak oleh rakjat 

nja. Hn 

Tetapi di Indonesia sendiri hingga 
sekarang ini belum mempunjai Ren 
tjana Nasional jang tertentu, jang 
harus dilaksanakan serentak oleh 
rakjat. Jang ada di Indonesia seka- 
rang ini tarulah pada tingkat berma- 
tjam2 experimenten, dan jang hasil- | 

'nja selalu kalut. Karena tiap2 per- 
gantian Kabinet, politiknja pun ber 
ganti2 pula. Dan dalam melaksana 
kan Rentjana Nasional ini, semua 
kekuatan kita harus dikerahkan' ber 

na disebutkan tindakan lock out 
diberitahukan kepada buruh. 
tindak menutup perusahaan diduga 
karena sedjak 10/11 buruh menga- 
dakan aksi mogok sebagai akibat 
dipetjatnja salah seorang buruh 
oleh pihak madjikan. Buruh ini ada- 
lah C.D. Matulessy, seorang boek- 
houder dan sekretaris umum SB 
PKB diatas. Tidak diketahui apa 
alasan Matulessy dipetjat. 

ATJARA KUNDJUNGAN 
MR. RICHARD. 

Mr. H.M. Richard, Director dari 
Voice of Prophecy” buat seluruh 

dunia akan mengundjungi Indonesia 
mulai tgl. 22 s/d 29 Nopember '53. 
Ia akan tiba dilapangan terbang Dja 
karta pada tgl. 22 Nopember, kemu 
dian menudju ke Bandung untuk 
mengadakan chotbah digeredja Ma- 
sehi Advent, djl. Naripan 63. Pada 
tgl. 23 Nopember djam 18.30 be- 
liau akan mengadakan lezing dige- 
redja Masehi Advent djl. Mataram 
478, Semarang jg terbuka untuk 
umum. Pada tgl. 24 Nopember pe- 
tang beliau akan mengadakan tjera 
mah di Surabaja dan tgl. 25-11 di 
Solo. Tgl. 26 Nopember mengada- 
kan tjeramah lagi di Semarang di 
djalan Mataram 478. Kemudian tgl. 
27 Nop. mengadakan tjeramah di 
Palmkapel 12, Djakarta dan tgl. 28 
Nop. mengadakan rapat raksasa di 
geredja Masehi Advent di Tanah 
Tinggi Djakarta. 

.The Voice of Prophecy” ada sa 
jang bermanfaat, | sama. Dalam pada itu perbedaan2 tu pendirian jg diselenggarakan oleh 

maka setjara berangsur-angsur kami ' pendapat boleh ada, akan tetapi ki Masehi Advent hari ketudjuh di se- 
akan menurunkan atjaranja, 

Tgl. 23 Nop.: di Keluarahan Tam jang telah tertentu, jang harus kita, lah (alkitab tulis menulis 1 
Tgl. | laksanakan. Demikian Bung Tomo, dunia dalam S2 bahasa. Kantor di bakhardjo, mulai djam 16.00, 

ta telah mempunjai richtlijn rentjana 120 seko- 
diseluruh 

luruh dunia, mempunjai 

25 Nop. di Kelurahan Krapjak, Ke- jang selandjutnja menghendaki dju- | Indonesia di djalan Naripan 63 Ban 
lurahan Mlatihardjo (Asrama Kali-|ga, agar pemberian kredit dari Pe-'dung jg dipimpin oleh sdr. Siregar 
gawe) dan Kelurahan Gemah, ma- 
sing2 djam 16.00 dan djam 17.09. 

  

merintah disentralisasi pada suatu 
Bank sadja. | 

  

M. Kursus alkitab tadi untuk umum 
dan diberikan gratis, 

  

menghasilkan 

kan modal sebanjak Rp. 15.000.000. 

Kapan ' 

iPublic Relation Kepolisian 

  

dang DPD pleno jang semuanya itu memberikan pendjelasan apakah ge- 
adanja pembangunan rombolan bersendjata itu tjabang 

berupa sebuah kantor DPU, i0 pe- dari ,,D.L” ataukah anasir jang lain 
rumahan rakjat, sebuah gedung SR lagi. Akan tetapi djelas, bahwa de- 
dan perbaikan djalan raya bebera- ngan gangguan gerombolan bersen- 

ipa puluh km. pandjangnja. Pemba- djata itu akibatnja sekarang ini ba- 
ngunan terpaksa dihentikan kini ka- njak orang meninggalkan kampung 
rena kekurangan beaja. halamannja mengungsi kedaerah2 

MADJALAH PEMBINA. |jang dianggapnja aman. Sehingga 
Telah tiba dimedja kami Madjalah -Sedikitnja 54 buah sekolah rakjat 

Pembina No. 1 dan 2, madjalah (dengan 4.000 murid) di Kalimantan 
'resmi dari Corps Tjadangan Nasio- terpaksa ditutup. 

  

nal jang diterbitkan oleh Inspeksi 
C.T.N. Terr. IV dengan kertas ha- 
lus. Dalam madjalah tadi terisi ma- 
tjam2 karangan jang berfaedah bagi 
masjarakat pada umumnja. Sekali- 

.PENGURUS CHUNG HUA : 
LAN CHIU TSUNG HUI 

1953/1954.   

|hrangan Ketua 

  

| 

(Keahlian Dia- 
|tas Kepartaian 
|Sikap Parindra Terha. 

| dip Penempatan 
! Pegawai 

| 

KETUA UMUM Parindra me 
ajampaikan kepada ,, Antara” 
sikap Parindra terhadap politik 
kepegawaian jang didjalankan 
oleh Pemerintah sekarang . ini. 
Diterangkan, bahwa sudah sedjak 
dulu Parindra menentukan pen 
dirian bahwa pengangkatan pe 
gawai itu harus didasarkan atas 
ketjakapan dari pegawai jang 
bersangkutan. Parindra tidak mu 
fakat sekali2 dengan pengang 
katan jang membawa keuntungan 
dari sesuatu partai. Selandjutnja 
Parindra membenarkan sikap 
SSKDN (Serikat Sekerdja Kemen 
terian Dalam Negeri). jaitu peng- 

angkatan pegawai terutama dika- 
langan pamongpradja tidak dida 
sarkan pada kedaerahan, akan te 
tapi pada ketjakapan. $ 

Sebab djika kedaerah itu men 
djadi dasar, hal itu dapat mem 
perbesar rasa  federalisme jang 
dapat mengganggu keamanan ke 
satuan Republik Indonesia. Akan 
tetapi Parindra tidak merasa cha- 
.watir menghadapi soal ini, oleh 
karena perasaan federalisme itu 
hanja terdapat pada golongan 
ketjil sadja. ' Demikian ketera 

Umum Parindra 
jang disampaikan kepada ,,Anta 
ra”, keterangan mana tidak me 
njatakan  persetudjuan ataupun 
penolakan Parindra terhadap po 
litik kepegawaian Pmerintah se 
karang dan bagaimana sifat poli 
tik kepegawaian Pemerintah itu. 

  

siu dengan 

sampai di Shanghai 20.000 ton   
rantjis pada hari Kemis dalam per- 
tempuran di pulau Vancog, benteng 

' pertahanan pasukan2 Ho jg terletak 
di sungai Merah 15 mil Barat Laut 
Hanoi telah berhasil menimbulkan 

| kerugian 23 orang tewas -dan 60 
yOrang ditawan dipihak Ho, demiki- 
an didapat kabar di Hanoi. Sebuah 
pos militer ketjil Perantjis jg terle- 
tak di djalan kolonial no. 1 40 mii 
Timur Laut Hanoi pada malam Ke 
mis telah dapat mengelakkan sera- 
ngan kuat dari pasukan2 Ho. Pendu 
dukan pulau Vancog tadi oleh pasu 
kan2 Uni Perantjis merupakan bagi 
an dari operasi pembersihan selama 
4 hari jg diadakan oleh djenderal 
Rene Cogny, komandan Perantjis di 

j Vietnam Utara. Sementara itu ko- 
.mando militer Perantjis di Vientia- 
.ne mengumumkan pada hari Kemis 
Ibahwa sudah selama 48 djam ini ti 
,Gak diterima berita dari pos Peran- 
.tjis di Phong Saly di Laos Utara, 

Pos pasukan2 Uni Perantjis tsb 
terletak hanja 20 mil dari perbata- 
san dengan RRT. (Antara—AFP). 

  

MAGELANG 
DI PAKIS MASIH ADA 

75 GEROMBOLAN. 

  

Dalam gerakan pembersihan jg di 
lakukan oleh pihak tentara pada tgl. 
17/11 djam 03.00 didesa Sekaju ka 
tjamatan Pakis, Magelang telah ber 
hasil menembak mati seorang ang- 
gota gerombolan  Mermabu-Merapi 
Kompleks, menangkap 4 orang, me 

njita 1 karabijn, 14 houder peluru 
karabijn, 1 pistol buldog dan bebera 
pa dokumen penting. Menurut kete 
rangan, bahwa didaerah Pakis kini 
masih berkeliaran lebih kurang 75 
orang anggota gerombolan Merapi- 
Merbabu-Kompleks dibawah pimpi- 
nan bekas kopral TNI Ngadimun 
Bagian Kesehatan Resimen 19. 

P.F.N. AMBIL GAMBAR TEM- 
| PAT-TEMPAT PETILASAN 

DIPONEGORO. 
Perusahaan Film Negara kini un-   Pun usianja masih muda, namun/ Susunan Badan Pengurus ChNaat rak bebetana bana 1 : ag aa Yan Oa z : pa hari lamanja sedang Orang pertjaja penuh, bahwa ,,Pem- jan Lan Chiu. Tsung Hui Sema- | ik " 

bina” aKan tetap dapat hidup. subur. rang untuk tahun 1953/'54 sbb. ke tadakan opname kamar bekas 
Selamat berdjoanglah! E tia sdr. Oci-Liong Djwan, wk. ke- 
KARTU TANDA MASUK UN- tua sdr. Kho Gian Ngo, penulis 
TUK TONIL FU NU HUI Td . Lie Yung Lie, sdr. Kwee Swan 
Pengurus Fu Nu Hui Semarang Gak, bendahara sdr. Oei Diam An, 

mengabarkan, bahwa untuk: para Komisaris2 sdr. Oei King Hien, sdr. 
anggautanja jang hendak menjaksi-|Ho Yung Teh: ranting  wasit- sdr. 
kan tonil ,,Ying Lan Mengenang Huang Pek Thay, ranting seleksi pe 
Ibu” jang akan dipertundjukan - di |main2 sdr. Lie Giauw Tjoo: ranting gedung ,,Grand Bioscoop”, Djalan (pertandingan sdr. Tan Ping Lok 
Mataram, pada nanti tanggal 2 sdr. Kho Thian Swie, sdr. Liem Chu 
Nop. 1953 djam 7 sore tepat, dapat | Kwang, sdr. Lo Sing Yoe. Alamat 
mengambil tanda masuk pada: Toko (panitera djl. Pontjol 19a dan djl. Ma 
Jung”, Bodjong 22, Toko Mas Tjap |taram 556, Semarang. 
»Merak”, Krangan Kulon 109 dan| 14 ANAK JATIM-PIATU DI- 
Nona Tjio Kien Nio, Gang Besen 42. GIGIT ANDJING GILA. 
HOTEL DU PAVILLON KE-| Baru? ini di Semarang seeker an- 
MASUKAN PENDJAHAT. djing gila telah masuk halaman Ru- 
Didapat kabar, bahwa hari Kemisjmah Piatu di Tanah-Putih dan te- 

malam Djum'at jl. Hotel du Pavil-|iah menggigit atau mendilet 14 
lon Smg. telah kemasukan pendjahat anak jatim-piatu dan persimpir ru- 
jang berhasil menggondol barang2| mah jatim piatu tsb. 
dari kamar2 no. 21, 22 dan 1, jaitujtelah diangkut ke Jogja untux men- 
a.l. tempat tinggalnja Bupati Sujoso. | djalani suntikan anti-penjakit andiing Sebuah toestel, kemedja, vulpen dan ' gila. (PIA). 
uang telah lenjap. Ditaksir kerugian 
semuanja Lk. ada Rp. 2000.—. Sia- 
pa jang mendjadi pendjahatnja kini 
masih didalam pengusutannja fihak 
jang berwadjib. 

DITJULIK. 
Dari fihak Kepolisian Kares. Smg. 

didapat kabar, bahwa seorang kami- 
tua desa Nglembu, Bringin (Salati- 

iga) bernama Surat, baru2 ini telah 
ditjulik oleh anggauta gerombolan. |dingan ini akan dilangsundgkan lagi 
Sebelum pentjulikan dilakukan, lebih |pada hari Sabtu malam djam 18.30. 
'dahulu Surat didatangi oleh 3 orang |: 
anggauta gerombolan dan meminta 
.uang sedjumlah Rp. 300.—. Menu- 
rut dugaan, kamitua tsb. ditahan 
oleh gerombolan didaerah Wonose:- 
goro Bojolali. | BNI GNI YATNNTNA PERUMAHAN RAKJAT 

SUMANTO DALAM PANITYA 
RIA 

  

PERTANDINGAN FINAL ME 
REBUT ,,SIN YOU Cup” 
Pertandingan basketball  finale 

untuk merebut ,,Sin You Cup” jang 
berlangsung pada hari Djum'at anta- 
ra regu2 Pheng You Hui dan Lung 
Hua dilapangan Sin Chung, setelah 
angka menundjuk 18—10 teiah di- 
hentikan berhubung hudjan. Pertan- 

  

TLOGOREDJO. Y 
Oleh pihak Pemerintah DPU-KBS 

pada tanggal 16 Nop. 1953 bertem- AGRA 
pat di Brak Tlogoredjo telah diada- 
kan pertemuan antara Pemerintah Umum dan  Plannin . e -.( Ur Planning, — ditundjuk 
KBS dengan penduduk Tlogoredjo |mendjadi anggota Pahitya Agraria, 
chususnja dengan disaksikan Oleh smengganti kedudukan anggota me- beberapa wakil dari Instansi Militer/ rangkap wakil ketua Sadjarwo hei 
Civiel, DPD KBS, Bapak Wedono, hi mendjabat Menteri Pertanian. De Pamong-Pradja setempat dengan Se-!1..,. . : 

3 . : mik 5 
rikat-Desanja, — untuk memetjahkan Pn diwartakan Kementerian Per 
bersama soal pelaksanaannja ,,pem- : 
.bangunan perumahan rakjat” oleh oa PN 
Pemerintah. : 2 

| (Setelah mendapat uraian sedjelas2- Sa Ka NK Na aa 
nja dari Djapen Kobes Semarang likpapan. H. Damanhuri tadinja sa- .soal maksud Pemerintah tsb. (mem- lah seorang pemimpin serila” di 

Aan belah NA terdapat “tag: Kalimantan dan Teman, air Gan : 1 1 ng etnan Kolonel Hadji Hasan Basry, standing hingga timbullah “ kesan2 ketika bergerilja. melawan pendja: 
jang bermanfaat baginja. di 

jahan Belanda. Pada masa S.O.B. 
ULANG TAHUN 1. S. O. S. H. Damanhuri lebih setahun lama- 

sean Aan Patah Ana anna diasingkan ke Tjipinang, kemu- 
dilangsungkan peringatan ulang ta- dian dibebaskan pada tgl. 17 Agus- : 2 tus dua tahun jg lalu. hun pertama dari Ikatan Sopir Se- |: 
marang. Ketjuali para anggauta, 
tampak hadlir djuga para unda- 
ngan. Setelah Ketua Umum sdr. Su 
jadi mengutjapkan kata pembuka- 
annja, kemudian sdr Suwarso sela- 
ku wakil ketua membentangkan ri- 
wajat singkat dari ISOS, Sambutan2 
diberikan oleh wakil2 dari Guber- 
nur, Residen, Walikota dan Kepala 

Kares. 
Semg, komisaris Johny Anwar, jang 
membentangkan soal sekitar  keso- 
panan lalu lintas. Aa aa di- 
meriahkan dengan orkes intang t i 
Tionghoa dengan biduan S. Darsih Maksud  menterdjemahkannja 
dan Pony. Dapat ditambahkan, |agar pidato Presiden jang menge 
bahwa ISOS kini telah beranggauta ' nai keamanan, pembangunan, ke 
1500 orang, dan terdiri dari para sedaran bernegara dll. dapat di- 
sopir dikota2 besar | Djawa Tengah pahamkan oleh rakjat kebanja- 

Sumanto, Referendaris pada Ke- 
menterian Pertanian bagian Politik 

  

PIDATO PRESIDEN AKAN DI 
SALIN KEBAHASA BANDJAR 

Pidato Presiden pada Hari 
Pahlawan jang baru lalu oleh 
Djawatan Penerangan propinsi 
Kalimantan akan diterdjemahkan 
kedalam bahasa Bandjar, dire- 
kamkan kepiring hitam dan diper 
dengarkan kedaerah-daerah  ter- 
pentjil, terutama sekali daerah 
jang penduduknja belum begitu 
mengetahui bahasa Indonesia,   

| dan sebagian dari Djawa Barat. kan, 

i A3 aga 3 

Like 

Tete 

# 

Ga RAD Yu ki TT AA AAN PA AM NP BENENN AV TERANG CS 

Ke-15 orang! 

tempat” penahanan pahlawan" Pange: 
ran Diponegoro oleh fihak Belanda 
jang terletak dipendopo bekas ru- 
mah residen Kedu di Magelang. Se- 
lain itu djuga sedang diambil gam- 
barnja desa Djajengan sebelah Ba- 
rat kota Magelang, dimana Pange- 
ran Diponegoro, sebelum mengada- 
kan perundingan kemudian ditang- 
kap oleh fihak Belanda, pernah sing 
gah untuk beberapa lama. Di Dja- 
jengan terdapat petilasan tempat ber 
sembahjang pahlawan tersebut jang 
sampai sekarang oleh banjak orang 
dianggap dan diperlakukan” sebagai 
tempat kramat. 

P.F.N. djuga telah mengadakan 
jopname pada pusat penjamakan ku- 
.lit di Mertojudan (Magelang), suatu 
linduk perusahaan penjamakan kuht 
jang terbesar diseluruh Djawa Te- 
ngah. Objek lain jarig diopname ja- 
itu tempat peternakan ajam Kedu 
didesa Sanggrahan dalam kota Maz- 
gelang. 

RANDUBLATUNG 
    

SERANGAN ANGIN 
TAUFAN. 

Didaerah Ketjamatan Menden, Ka 
wedanan Randublatung pada tgl. 15 
Nopember jl. antara djam 5 sore 
telah terdjadi keributan, akibat me 
ngamuknja angin taufan didesa Me- 
dalem, Nglungger,  Modjorembun, 
Sumber dan Menden, hingga 355 
orang kehilangan rumah. Dalam pa 
da itu 82 buah rumah roboh, se- 
orang meninggal dunia, 1 orang lu 
ka berat dan 2 orang luka ringan. 
Guna sekedar meringankan korban2 
tadi, maka telah dikirimkan Ik. 1080 
kg beras, uang Rp 1000,— dari Kan 
tor Sosial Kab. Blora, dan bebera- 
pa potong pakaian seharga Ik. Rp 
421,50 dari PMI Tjb. Blora. Keru- 
gian ditaksir sedjumlah Rp 111.500. 
Sementara itu di Ketjamatan Do- 

plang baru2 ini diserang djuga oleh 
angin taufan hingga mengakibatkan 
7 buah rumah roboh. Korban ma- 
nusia tak ada dan kerugian Ik. Rp 
3.880,—. Kantor Sosial Kabupaten 

Blora telah memberikan bantuan 
105 kg beras dan uang Rp 105,—. 

PATI 
PEMBERSIHAN WADUK 

GEMBONG. 
Baru2 ini waduk Gembong jang 

letaknja dikaki gunung Muria  di- 
bersihkan dengan membuang airnja 
ke sungai2. Adapun waduk tersebut 
tiap 2 tahun dibersihkan sama seka- 
li, agar dalam musim hudjan j.a.d. 
dapat dipenuhi lagi. Isi waduk ter- 
sebut 912 djuta m3 dan mempunjai 
arcaal pengairan 5000 ha. Waduk 
ini dibikin pada tahun 1933. Untuk 
menambah kemakmuran daerah tsb. 
waduk ini djuga dipergunakan untuk 
pemeliharaan ikan, terutama ikan 
karper, dan waktu waduk itu diko- 

songkan ribuan orang turut menjak- 
sikan dan sebagaian besar datang 
untuk memungut ikan2. Kepala dac- 
rah, bapak Bupati Pati tampak pula 

lantara tamu2 jang turut menjaksi- 
kan, 

Selain Gembong, dikaki gunung 
Muria terdapat pula waduk lainnja, 

Gunung Rowo jang mempunjai ca- 
(pasiteit 5 djuta m3 dan dapat pula 
memberi air pada sawah2 sebesar 

15000 ha. djuga. 

    

nneka Dinua Tenan 
  

TJILAJAP 
JOHN RAID TIBA. 

Tgl. 18/11 John Raid dari PBB 
tiba di Jogja dari Djakarta, jg ke- 
mudian dari sana menudju Tjilatjap. 

Tgl. 20/11 siang kemaren ia mening 
galkan Tjilatjap liwat Jogja dgn. pe- 
sawat terbang. Untuk keperluan apa 
kedatangannja didaerah itu tidak di 
ketahui. Seperti diketahui, ia adalah 
ahli transmigrasi dari PBB. 

SALATIGA 
ai 

TJERAMAH P. K. I. 
Pada tg. 18 Nopember jl. dige- 

dung Gris-Theater telah diadakan 
tjeramah oleh onderseksi P.K.I. Sa 
latiga, jang mendapat perhatian dan 
sambutan besar dari masjarakat. Ra 
pat dipimpin oleh Sdr. Trijoso de- 
ngan setjara pandjang lebar program 
P.K.I. jg. akan dirundingkan dalam 
kengres P.K.I. dalam bulan Maret 
1954. Kesempatan untuk memadju- 
kan pertanjaan telah dipergunakan 
oleh beberapa orang. Rapat berlang- 
sung dengan lantjar dan tertib. 

PEMAKAMAN KEMBALI. 
Dengan penghormatan militer pa- 

da tg. 20 Nopember di Taman Pahla 

  

ra pemakaman kembali rangka? da 
ri 55 pahlawan kemerdekaan jang 
masih terpentjar di Kedajon dan be 
berapa tempat lainnja. Dengan dida 
hului oleh pasukan bersendjata dan 
diiringkan oleh pasukan jang tida 
bersendjata, truck2 jang memuat pe- 
ti2 djinazah itu mulai bergerak dari 
stafkwartier regimen 14 Djalan Tun 
tang 30 menudju ke Taman Pahla- 

ribu penduduk, wakil2 instansi, orga 
ganisasi, murid2 sekolah landjutan, 
pandu2 dan sebagainja. Segala se- 
suatu berdjalan dengan teratur dan 
penuh chidmat. 

ANGIN PUJUH. 
Ketika baru2 ini hudjan turun de- 

ngan lebatnja disertai dengan angin 
pujuh didukuh Serut dan Tandjung 
ketjamatan Susukan kawedanan Te 
ngaran beberapa rumah penduduk 
telah ambruk. ' Untung ketjelakaan 
orang tida ada. Kerugian penduduk 
ditaksir Ik. Rp. 30.000.—, Fihak Pa 
mong Pradja segera mengambil tin- 
dakan2 untuk meringankan kerugian 
itu. 

HASIL AKSI PEMBERSIHAN 
Ketika dalam pekan jang lalu oleh 

alat2 kekuasaan Negara diadakan ge 
rakan pembersihan dalam daerah “I 
M.C., maka telah dapat ditjapai ha- 
sil2 sebagai berikut: didesa Tadjuk 
ditangkap seorang benggolan, didesa 
Djetak ketjamatan Getasan ditang- 
kap 3 orang pendjahat dengan 2 sen 
djata api, kemudian disusul pula de 
ngan perampasan seputjuk sendjata 
jang ditanam dalam tanah. Didukuh 
Mendok ketjamatan Salatiga dikete 
mukan 7 putjuk sendjata api jang di 
tanam dalam tanah. 

KUDUS 
PERINGATAN MAULUD 

NABI 
(Dalam memperingati Maulud Na- 

bi Mochammad s.a.w., di Kudus pa 
da Rebo malam bertempat di. Mes 

djandjen disertai terbangan hingga 
semalam suntuk. Pada Kemis pagi 
di halaman Mesdjid telah dilang- 
sungkan pengchitanan terhadap 19 
anak fakir miskin, jg oleh Panitya 
tap anak dibiajai Rp 45,—, Ada- 
pun atjara arak2an keliling kota pa 
da pagi hari itu dibatalkan karena 
turun hudjan lebat. Selandjutnja ber 
tempat digedung bioskoop Grand, 

  
dimulai djam 9.15 rapat peringatan ' 
hari Maulud jg mendapat kundju- 
ngan besar sekali dari kaum Musli 
min dan Muslimat! Diantara pembi 
tiara dalam rapat umum itu jalah 
H. Balja Umar Ketua GPIL Wila- 
jah Djateng, dan Muljadi Djojomar 
tono jg setjara djenaka menerang- 
kan djasa2 Nabi Mochammad s.a.w, 

Patut ditambahkan, bahwa oleh 
Panitya pada Kemis sore telah di 
bagikan kepada fakir miskin sedjum 

|lah pakaian lama dan beras sebanjak 
Ik. setengah ton, jg kesemuanja di 
dapat dari para dermawan. Peringa 
tan Maulud sematjam tsb diatas di 
langsungkan djuga didaerah Bosito, 

Gebug, Petjangaan dan Pati, 

  

Dalam pada itu pasukan2 Uni Pe 

wan Salatiga telah dilakukan upatja | 

wan. Selandjutnja ikut serta beribu- | 

djid Besar telah dilangsungkan ber-, 

  

1000 Ton Sendjata 
Utk Ho Dari RRT 

| Sedang RRT Menerima 20.000 Per- 
lengkapan Perang Russia 

KANTOR BERITA ,.China News Agency” mewartakan pa 
da hari Rebo, bahwa paling sedikit 7000 ton sendjata dan me - 

melalui perbatasan propinsi2 Yunnan dan Kwangsie 
datang dari RRT memasuki Indo Tjina dan 4000 ton persendjataan 
dgn melalui laut masuk Indo Tjina dari pulau Hainan dalam bu- 
lan Oktober jbl. Bantuan pasukan2 Ho Chi Minh itu ditambah 
dengan 8000 randjau jang dikirim dengan kereta : 
ning, pusat tentara di propinsi Kwangsi. Sementar : 
kan oleh ,,Nationalist China Union Press” bahwa baru2 ini telah 

pi dari Nan 
itu diwarta 

perlengkapan perang dari. Sovjet 
Uni sebagai bantuan militer bagi pemerintah RRT. 3. 

  

KES. SPARTAK (MOSKOW) 
—KES. DYNAMO (SOFIA) 

3. 
Pada tg. 20 Nopember jang lalu 

25.000 penonton telah menjaksikan 
' pertandingan persahabatan interna- 
'sional antara Kes. Spartak dari Mos 
.kow dan kes. Dynamo dariiSofia dju 
fara Bulgaria untuk tahun 5g di- 
stadion Vassily Levsky,. Sofia. 

Pertandingan persahabatn sepak- 
bola ini telah dimenangkan 
kesebelasan tamu dengan 3—1. 

KES. U.M.S. AKAN KE 
SINGAPURA ? 4 

Diperoleh kabar, bahwa kes. UMS 
Djakarta anggota terkuat dari Persi 
dja dalam minggu ketiga dari bulan 
Pebruari tahun depan akan berkun 
djung ke Singapura.  Perlawatan 
UMS itu direntjanakan akan mema- 
kan waktu Lk. 10 hari, dan dalam 
waktu itu akan dimainkan S pertan 
dingan. Kini oleh pengurus UMS se 
dang diusahakan dispensasi, baik da 
ri pihak Persidja dimana UMS terga 

gai toporganisasi. Dari pihak PSSI 
diperlukan dispensasi karena dalam 
kes. UMS dipilih untuk turut dalam 
pertandingan2 seleksi penetapan kes. 
nasional guna Asian Games di Mani 
la tahun depan. 

UNTUK KEDJUARAAN TJA- 
TUR WANITA SOVJET. 

Tradisi tjatur nasional Russia un- 
tuk kedjuaraan tjatur wanita telah 

dilangsungkan di Rostov, jang telah 
mendapat sambutan hangat oleh peng 

gemar2 tjatur seluruh Sovjet dan ini 
adalah jang ke-15 kalinja dimana wa 
nita2 Sovjet bertanding untuk men- 
dapatkan gelar  kedjuaraan Sovjet. 
Diberitakan selandjutnja, bahwa 18 
pemain ikut serta dalam pertanding- 
an kedjuaraan tjatur ini. Pada ronde 

pertama tampak permainan jg spng- 
guh2, jang tak memungkinkan se- 
orang internasional master jang -ba- 
gaimana pengalamannjapun, dapat 
mengalahkan dengan mudah ahli2 

tjatur muda kawan bertandingnja. 
Dim. pertandingan ini, Olga Rub- 

sova dari Moskow dan Kira Zvery- 
ikina dari Beylorussia keluar dengan 
| angka kesudahan jang gemilang. Da 
Ham 4 pertandingan jang ia lakukan 
keempat2nja ia memperoleh kemena 
ngan. Perlu diterangkan, bahwa Zve 
rykina telah mengalahkan kedua 
kampiun, pertama Elizaveta Bykova 
kampiun dunia, dan kedua bekas kam 
piun Liudmilla Rudenko. 

Valentina Borisenko dari Leningrad 
djuga telah mempertundjukkan per- 
Lmainan jang sangat bagus dan hasil 
jang gemilang dengan memperoleh 
angka 312. Peserta jang termuda da 
lam pertandingan tjatur ini adalah 
Nalting dari Estonia, Kakebadze dari 
Georgia telah mempertundjukkan tak 
tik menjerang jang bagus sekali. Di 
umumkan, bahwa pertandingan tja- 
tur ini akan diachiri beberapa ming 
gu lagi. 

  

  

HARGA MAS DI SEMARANG 
| Tg. 21 Nop. 1953. 
24 karaat: djual...... Rp. 41.10 

TAMiba Lsanona 4085 
BA GB 30 
59 

  

: DJOGJA 
PENJERAHAN OTONOMI KA- 
BUPATEN SEDANG DIREN- 

TJANAKAN. $ 

Untuk melaksanakan  penjerahan 
otonomi kepada kabupaten, mulai 
sekarang direntjanakan  penjerahan 
otonomi dari pemerintah daerah is- 
timewa Jogjakarta kepada kabupa- 

ten2 seluruh daerah Jogjakarta jang 
pelaksanaannja akan dilakukan setja 
ta ber-angsur2 mulai Djanuari ta- 
bun 1954. Penjerahan otonomi itu 
barus selesai pada tahun 1955, se- 
dang anggaran keuangan daerah se- 
landjutnja akan disesuaikan dengan 
penjerahan otonomi tersebut, 

| Sementara itu dapat dikabarkan, 
bahwa penjerahan otonomi kepada 
Kotapradja telah dilakukan sedjak 
oeberapa tahun jang lalu, tetapi ba 
ru sebagian sadja dari djumlah sum 
ber2 penghasilan jang ada, sedang 
djawatan2 lainnja jang merupakan 
sumber penghasilan kini sedang di- 
tuntut penjerahannja kepada Kota- 
pradja. 

TEGAL 
POLIKLINIK  BERKELILING, 

Poliklinik  Berkeliling dari Djwt. 
Kesehatan Kares. Pekalongan, baru2 
ini telah memberi pengobatan pada 
umum di Ketjamatan Bumidjawa. 
Didaerah ini diberikan pengobatan 
dan penjuntikan kepada Ik. 600 
orang, dan di Kelurahan Djedjek ke 
pada 1745 orang. Dapat diterang- 
kan, bahwa orang2 jg mendapat pe 
ngobatan itu terdiri dari 9096 men 
derita penjakit malaria dan 1096 
menderita penjakit klilit. Selandjut- 
nja oleh fihak Tentara didaerah tsb 
djuga diberikan hiburan pemutaran 
film dan krontjong. Patut ditambah- 
kan, bahwa Ketjamatan Bumidjawa 
adalah daerah operasi Gerakan Ban 

i teng. 

  

oleh 

bung, maupun dari pihak PSSI seba 5 : 
: 

 



  

| mereka lakukan. Tetapi pihak Ang- 
| katan Perang tidak lengah akan soal 

    

  

  

NEHRU MEMERIKSA DAERAH2 BANOJIR. Perdana menteri India, 
Shri Jawaharlal Nehru terbang dengan pesawat pribadinja diatas Bihar, 
untuk mendapatkan gambaran, berapa besar kerugian akibat bandjir jang 
baru2 ini menimpa daerah tersebut. Gambar atas sendiri, Nehru tengah 
melakukan pemeriksaan “atas daerah bandjir, dan dibawah tempat 

malapetaka. 

D.I. Niat Menjerbu 2 
Kota Di Djawa Tengah 
Pengiriman? Sendjata Dari Luar Di- 
blokir— Mustahil Kartosuwirjo Dapat . 

. Keluar Negeri 
(Oleh: Pembantu Kita) 

SELAIN DAJA UPAJA gerakan ,,Negara Islam Indonesia” 
dengan kekuatan sendjata, djuga tampak tanda? kegiatan mereka 
dalam lapangan lain untuk mentjoba mendapatkan pengaruh. Di- 
antara dokumen2 ,N.I.I.” jang djatuh ditangan pemerintah, an- 
tara lain dapat diketahui bahwa fihak jang menamakan diri ,,D. 
1.” menjusun kalimat2 dalam dokumen itu seakan-akan pemimpin 
mereka ,,Imam Kartosuwirjo” sedang berada diluar negeri. Tetapi 
tidak didjelaskan, dinegara mana mereka sedang berada. Menge- 
nai kemungkinan bahwa Kartosuwirjo berada diluar negeri, dari 
kalangan2 jang biasanja dapat dipertjaja wartawan kita mendapat 

  
  

Komentar 

  

  

Wongso- 
P £ Re 1 

Inegoro 
» Fluister-Campagne 

Utk Memburukkan 
— Indonesia" 

WAKIL PM. 
Wongsonegoro menerangkan kepada 
»Antara, bahwa tidak ada alasan sa- 
ma sekali buat mengatakan, bahwa 
komunisme sangat berpengaruh di 
Indonesia, Keterangan tersebut dibe- 

  

gai komentar terhadap berita? jang 
mengatakan, bahwa pengaruh komu 
nis di Indonesia bertambah besar jg. 

perensi Bermuda antara Winstor 
Churchill, Eisenhower dan Josept 
Laniel. e 

pernjataan? jg. 
demikian itu adalah anna 
ter campanje jang disengadjakan utk 
mentjemarkan nama baik Indonesia, 

Mungkin sekali bahwa sangat 
berkurangnja pemogokan2 di In- 
donesia achir2 ini, diartikan 
orang bahwa pengaruh komunis 

PERTAMA Mr. | 

katanja djuga' akan mendjadi salah | i 
satu afjara terpenting didalam kon- | 

Mr, Wongsonegoro katakan | 
selandjutnja, bahwa 

kap Jeep, 
dekkleed, hoes, Auto 

Pelesir 
    

    

lelaki 
makan 2 tablet: 
   

  

tidak takut 
tidak masuk .angin, ta 

   

    
:  Djangan Lupa 

»mILLIAS TAILOR 

| Djl. Demak 22 - Semarang. 
Trima segala 
Tentara, Pandu, Dokter dan bikin 

Pickup, 

Ongkos melawan. 18 

ANA Aa aa 

  itu terdapat djuga dikal 
pemerintah, kata . Mr. Wongso- 
negoro. Menurut Mr. Wongsone- 
goro, keadaan jang demikian ini 
bukanlah. karena adanja penga- 
ruh komunis, akan tetapi karena 
adanja tindakan tegas jang di- 
djalankan oleh pemerintah. Pe- 
merintah memang sangat mem- 
perhatikan nasib kaum buruh di 
Indonesia, tapi kalau mereka ini 
tetap berkeras kepala, maka pe- 
merintah djuga tidak segan2 un- 
tuk bertindak dengan keras. Da- 
lam hubungan ini Mr. Wongso- 
negoro menerangkan ,bahwa se- 
bagai akibat daripada tindakan 
tegas itu usaha2 dilapangan ke- 
amanan sudah mendapat banjak 
kemadjuan. 

Ditanjakan tentang  kundjungan 
Wk. Presiden Amerika Serikat Ni- 
xon. baru2 ini ke Indonesia, 
Wongsonegoro -mendjawab, bahwa 
didalam pertemuan2 Nixon dengar 
pembesar2 Indonesia, kedua belah 
pihak menflapat kesan jang baik, se 
hingga tidaklah dapat dipertjaja, bah: 
wa Nixon akan membuat Japoran jg 
tidak baik buat Indonesia. Diterang 
kannja, bahwa maksud Indonesia utk 
mengadakan hubungan dagang dg 
RRT, bukanlah mendjadi: sebab utk 
mengatakan, bahwa Indonesia sudah 
sangat dipengaruhi oleh komunis. 
Hubungan dagang itu dianggap perlu 
diadakan untuk menstabilisir keada- 

gan F 

Mr. 

KU Ton 

DJALAN DEMAK No. 18 | 
SEMARANG. ba 

Memberi peladjaran sor&/malam 
Boekhouden 2 X 1 minggu 

(Hitung Dagang, Mem. Buku. 
Pengetahuan/Ilmu Dagang). 
Bahasa Inggris 2 X “1 minggu : 

42 djam Rp. 15.— 
Bahasa Blanda 2 X 1 minggu 

a 2 djam Rp: 15.— 
(Translation, Conversation dll.) 
Pendaftaran dapat dimulai ini hari 
  

  

  aan 

DIDJUAL : 
Plymouth Cranbrook Sedan 1953 
Ford Zephyr Sedan 1953 ' 
Studebaker Sedan 1949 : 
Fiat 500 Station Wagen 1953. 

all steel 
Dodge Sedan Fluid Drive 1948 
Fiat 1500 Cabriolet 1941 

COLUMBIA MOTORS C0Y LTD 

Purwodinatan Timur 28 Telf. 921 |   an didalam negeri. Demikian Waki! 
Perdana Menteri pertama Mr. Wong- 
sonegoro. (Antara). 

  

CURSUS   keterangan, bahwa ketjil sekali kemungkinannja Kartosuwirjo da- 

aa PENA LA 

RADIO MONTEUR 

»OE1” 

SEMARANG. 
  

  

DH ARMAWISATAI 
kepegunungan | | 

(atau hendak pergi dja- | 
| uh, malam mau tidur : 

atau perempuan, | . 

Besok pagi pasti sehat dan |: 
Ikuat, tidak tjapek, 
dingin, tidak 
|mungkin sakit. La 1 

U Terdjual disemua toko obat. 
rikan oleh Mr. Wongsonegoro seba- | — : - - 

SHOEMAKER" || 

Djaitan Pakean | 

Bekleding, | 

42 djam Rp. 25— II" 

  

     

  

Pun Barang Puan : 

wi . Kami Angkut 

. Aman Dan Tjepat 

Ra Kena 

! 

MOP PERUT        

    YA 
   AIRWAYS 

  

  

GARUDA ' INDONESIAN 

vnroe MENDMEA | 

  di 

  

4 

tjotjok amat untuk tiap-tiap orang. 

'Terbikin oleh: 
1     

lupa / MN aa) io) 

Anggur Kolesom untuk Lelaki Tjap 5 Kuda 
“Anggur ini baik sekali untuk membikin kuat tubuh jang lemah, bikin segar badan, teguhkan 

ssemangat dan tambahkan napsu bersantap. Dengan demikian sendirinja anggur ini djadi mendja- 
min kesehatan, muka jang putjat djadi merah, tenaga bertambah, hati" senantiasa..riang gembira, 
ingatan terang, tidak ada lagi merasa pegal linu di kaki tangan, atau lain-lain penjakit jang biasa 
mengganggu. Orang jang telah lojo akan merasa djadi muda kombali, sementara orang jg masih 
'muda akan djadi semangkin baik kewarasannja. Rasanja anggur ini jang enak, manis dan sedap, 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

Anggur Kolesom untuk Wanita Tjap 5 Kuda 
Anggur ini baik amat untuk kaum wanita jang biasa dihinggapi 

lemah, kurang tenaga,'tidak napsu makan, semangat lesu, datang bulan tidak tjotjok, dan sebagai- 
nja, dalam tempo tidak lama itu semua gangguan akan hilang djika minum ini anggur. Tenaga 
akan kembali pula sebagai sediakala, muka djadi bertjahaja dan terang, napsu makan bertambah, 
pikiran senang, hati gembira, tidak ada kesukaran lagi. Terlebih pula rasanja ini anggur. dibikin 
enak sekali dan manis, tjotjok untuk para wanita. Tua dan Muda tidak 
meminumnja. Baik sekali bila ditjampur dengan telur ajam diaduk sampai rata. 

3 Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 
Harga per botol besar Rp. 12.50 — botol ketjil Rp. 7.50. . 

Toko Obat NGO HOK TONG 
Gang Pinggir No. 1 — Semarang — Telpon 1658. 

Dapat dibeli di segala TOK O' dan WARUNG'. 

pat pergi keluar negeri. 

Dalam pada” itu djangan pula 
dilupakan. bahwa dalam perang | 
rahasia lazimnja orang mempergu 
nakan tipu-muslihat untuk menje 
satkan fihak lawan. Demikian 
djuga halnja dengan kalimat2 jg 
mengatakan bahwa Kartosuwirjo 
sedang berada diluar negeri, bu-: 
kanlah mustahil djika demikian 
itu dimaksudkan untuk suatu sia- 
sat belaka. 

Kemungkinan Kartosuwirjo da 
pat lolos meninggalkan Indonesia 
keluar negeri itu sebenarnja ketjil 
sekali. Soal ini dapat dihubung- 
kan dengan keterangan? mereka 
bahwa mereka mendapat bantuan 
materieel dari salah-satu negara 
di Asia, akan tetapi barang? ban 
tuan itu hingga sekarang belum 
bisa sampai kepada mereka djus- 
tru djalan2 untuk mendatangkan 
barang itu masih diblokeer oleh 
pemerintah Republik. Dengan de 
mikian, sangat bertentangan de- 
ngan kenjataannja djika Kartosu- 
wirjo dapat pergi keluar negeri. 

Kekurangan ahli2 kemi- 
— Niteran, 

Kesulitan? lainnja lagi jang seka- 
rang ini merupakan pukulan kepada 
putjuk pimpinan ,.Negara Islam In- 
donesia” ialah adanja pertanjaan2 
jang diadjukan kepada putjuk pim- 
pinan mereka mengenai penjerangan2 
terhadap sesuatu kota jang pada 
beberapa waktu direntjanakan. Soal 
demikian itu oleh kalangan putjuk | 

dianggap peng-| pimpinan .N.LI.” 
akuan, bahwa dikalangan - mereka ti- 
dak ada orang jang ,,ahli” dalam 
soal kemiliteran. 2 
Bahwa dikalangan mereka seka- 

rang ini sudah terasa kekurangan te- 
naga, ternjata pula dari rentjana me- 
reka untuk mentjetuskan ,,permainar! 
sendjata” di Djawa Timur jang bing- 
ga sekarang merupakan rentjana jg 
ditunda. Satu diantara alasannja ia- 
lah tidak adanja tenaga untuk me- 
megang pimpinan, disana. 

Sedang pertjobaan2 mereka untuk 
membikin ,,negara basis” di Djawa 
Tengahpun tidak dapat tertjapai 
Karena pasukan2 mereka jang ber 
ada diselatan Brebes jang ditugaskan 
kembali kedaerah Kedu dan Sura- 
karta selalu mendapat pukulan2 jg. 
hebat dari alat2 kekuasaan Negara 
Hal ini sebagaimana jang pernah 
dikabarkan dalam ,,Suara Merdeka” 
bahwa terdjadinja tembak-menembak 
dilereng gunung Slamet belakangan | 
ini adalah pukulan jang djitu sekali 
terhadap plan ,,N.LI”. : 

Taktik gerilja. 
Selandjutnja dapat diberitakan, 

bahwa rentjana .,N.LI.” — sebagai-l 
mana tertera dalam dokumen mere- 
ka jang djatuh ditangan pemerintah 
— antara lain mereka akan meng- 
gempur beberapa kota, dan 2 dae- 
rah di Djawa Tengah disebut-sebut 
sebagai ,.negara basis”, dengan mak-| 
sud memutus hubungan satu dengan 
lain kota dan melepaskan tawanan2. 
Tetapi, fihak pemerintah sudah da- 
pat mengetahui rentjana itu, sehing-| 
ga dapat ambil tindakan2 tepat jang 
sendirinja mengatjau-balaukan 
tjana tersebut. 

tara Islam Indonesia” kepada 
wahannja” selalu memperingatkan 
djangan menduduki sesuatu kota, se- 
kalipun andaikata ichtiar 'menjerbu 
kota itu berhasil memuaskan. Dian-| 
djurkan agar menduduki gunung2 
sekitar itu, karena lebih mudah me- | 
njerang kota dari gunung daripada 
menjerang gunung dari kota. Soal 

ini menandakan bahwa taktik gerilja 

ren-| 
Daripada perintah2 | 

jang diberikan dari pimpinan ,,Ten- 
.ba- 

dalam memperkuat 
Centre. 

Kalangan Belanda meenje- 
saikan. 

Berhubung pihak ,,N.IL.I.” 'se- 
lalu mengatakan dalam siaran? 
gelapnja bahwa mereka mempu- 
njai tenaga? bangsa Belanda jang 
beragama. Islam dan .dengan, de- 

Battle Training 

an dengan pemerintah Nederland, 
maka kalangan tinggi bangsa Be- 
landa di Indonesia menjatakan, 
bahwa keterangan2 demikian itu 
malahan  menjulitkan kedudukan 
orang2 Belanda di Indonesia. Dan 
djika benar ada orang2 Belanda 
dikalangan ,,D.I.”, berarti orang- 
orang itu menjulitkan kedudukan 
bangsanja jang ada di Indonesia. 

Itulah sebabnja, demikian  ka- 
langan Belanda itu, kita selalu 
minta kepada pemerintah Repu- 
blik agar berusaha bisa menang- 
kap orang2 Belanda jang turut 
sa” aan : 

FEDERASI FILM ASIA 
TENGGARA St 

Wakil film Djepang Masaichi 
Nagata hari Rebo telah terpilih 
mendjadi ketua dari Federasi 

Film Asia Tenggara jang baru di 

dang berlangsung kini di Manila. 

  

DI BANDJARMASIN dan di- 
kampung2 sekitarnja kini sedang ter- 
siar kabar angin, bahwa telah banjak 
anak ketjil ditjulik dan kepalanja di- 
penggal untuk didjadikan alas djem- 
batan menjeberang sungai Martapura 
jang sedang dikerdjakan. Dua hari 
jang lalu Walikota dengan Djawatan 
Penerangan Propinsi dan Djawatan 
Penerangan Kota-besar telah menga- 
dakan konperensi pers untuk mem- 
bantah kabar bohong tentang tjulik 
ini. Dan polisi telah mengeluarkan 
antjaman hukuman berat kepada si- 
apa jang menjiarkan kabar bohong 
ini, Tetapi kepertjajaan penduduk 
semakin kuat kepada berita2 tjulik 
ini, 

Hingga kini kebanjakan murid 
S.M,P, di Bandjarmasin pergi 

dan pulang dari sekolah diantar- 
kan oleh n@nek atau kakeknja, 

karena takut ditjulik ditengah 
|djalan. Di Kampung Dalam ada 
separo murid jang tidak berani 
masuk sekolah. ! 

| Kabar bohong ' ini telah ada 
korbannja. Seorang laki2 jang 
sedang naik betjak dengan se- 
|orang kemenakannja, jang kebe- 
tulan sedang menangis, oleh pen- 
duduk diteriakkan ,,tukang tju- 
lik”. Orang jang tidak bersalah 
ini terus dipukul, oleh puluhan 
orang  beramai. Untunglah ia 
sempat Jari, biarpun badannja 
bengkak2 dan luka2. Jang banjak 

ditjurigai sebagai tjulik ialah 
srang2 Madura, jang bekerdja 
sebagai pengangkut air dan .pe- 
“Jagang botol jang. keluar masuk 

pekarangan rumah orang, sam- 
bil membawa karung. Tersiar 

kabar angin bahwa telah berpu- 
'luh2 kepala anak ketjil jang di- 

botong oleh orang2 Madura tsb. 
Diduga  desas-desus mengenai 
Ipentjulikan ini ada latar bela: 
kangnja, dan kini polisi sedang 
|giat mengusut latar belakangnja 
itu, :   ini, ternjata dengan giatnja mereka 

mikian mereka dapat perhsbung- | 

dirikan dalam konperensi jang se| 

PLOEG BARU DIBUKA: 3 DECEMBER 1953. 

Para Pemuda jang sungguh? ingin beladjar Radio Techniek, 
: ikutilah kita punja Cursus. Peladjaran lamanja 1 tahun dan 

terdiri dari Theorie & Praktijk. 
Systeem: MODERN, PRAKTIS dan COMPLEET. 
Pendaftaran dan keterangan2: DJAGALAN 10 — SEMG. 

(SEBELAH LOKET BIOSKOOP) 

Pemimpin Cursus 
«Dir: RADIO SERVICE   » GET? 5: 
  

P.T. Pelajaran Nasional Indonesia 

— (PELNI) 
Ditunggu kedatangan: 

K.A. PRAMBANAN 

Tgl. 23/11/53: ke Tandjung-Pandan dan Pontianak. 

K.M. LAWIN. | 
Tgl. 27/11/53: ke Tandjung Priok — Selat Pandjang — 

Bengkalis dan Belawan Deli. 

K.A. MENDUT. 

Tgl. 28/11/53: ke Tegal — Tjirebon — Tg. Priok — Tel. 
Betong — Padang dan Sibolga. 

K.M. PAPADO. 
Tgl. 29/11/53: ke Surabaia — Buleleng dan Ampenan. 
Menerima muatan dan penumpang. 
Tanggal2 tersebut diatas dapat berobah. 

Keterangan2 pada : « Perwakilan 

Dj. Purwodinatan Tengah 26 — 
tilp. No. 1778 — Semarang. 

  

100 pCt GARANSI TIDAK LUNTUR t 

  

RADJA OBAT 

   HITAM RAMBUT 

  

Sceyk       

Daftar No: 44379 Daftar No. 44378 
Manufactured by : 

G. M. SCEYK SAHIB —Kebon Djati 114 Bandung 
Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia. 
A.A.A. 3 gr. Rp. 20,-—, 5 gr. Rp. .0- 10 gr. Rp50, — 
A.A. 5 cc. Rp. 12,50 dan 10 cc. Rp. 20.-—. 

Semua Agen2 Harga sama. 
Mentjari Agen2 Baru diseluruh Indonesia.   
  

Kursus B.I. Negeri Semarang 
  

MASIH MENERIMA, KURSIS2 
BARU UNTUK ARAH ILMU 
PESAWAT. 

Bahasa Pengantar: Indonesia. 

Kitab”-nja: Bhs. Indonesia,   
  

  

UNTUK KARANGAN BUNGA JANG LEBIH INDAH, 

PESANLAH PADA: 

,TZUN HUAs 
Kepatihan 11A - Bodjong - Telp. 1695   SEMARANG. 

Rambut Putih djadi hitam || 

"ISLAM 
WORLD 

BY “KANGAROO” SERVICE 
BEYROUTH TN 
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DAMASCUS NE BAGHDAD 

| :CAIRO 5 

F 2 MEDINA 

     
BAHRAIN "4 

  

TE 
INFORMATION FROM ALI. LEADING TRAVEL AGENTS AND 

OANTAS EMPIRE AIRWAYS LTD. 
PHONE GAMBIR 6010 — 6030 — 6050 — 6070 
DJALAN SEGARA SATU 34—35 DJAKARTA 

“1 

IRADJA OBAT KUAT 

  

VIRANOL 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
agan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 
Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10075 berhasil. Harga 

  

Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 
Pilekembira Janmiewa buat Taki beli Onndan ban enuan ngo k ente nan asekeana Rp. 15.— . 
PILAN entar DNA DEL DHANI 1 ban esa LK nada Pon an ban an Cawaka 9 25— 
Minyak Pangkat ROAD Ouab lAki2 rere nenna Len aban on unsnanna “2 1 O— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
djerawat Nor Rp 20-51 NOL2 snse sin snn ot envo sal sed nanaa ena dana na Ka Oa 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... a 10.— 
Minjak Gatal Rp: 5-— Zalp CXxZEeM s.vercarcoconetowanasenandanasana ». 10.— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk “...ocococooc”W#Woo.o oo... 10-— 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1075. 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 

AGEN-AGEN : 

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

» Tek An Tong Petjinan 81, 
» Thay An Tion Petjinan 66, 
» Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 

“ » Hok An Djl. Raja 114 Magelang, 

" s9 

” " 

”     NN 

  

SWEEP- 

B8 MA RR ERA RERE KEREN 
MAA RN 

Memberi . peladjaran ' MEBNJU- 
LAM. TANGAN buat pakaian 
rok dan kebajak. Djuga SULAM 
KEMBANG TIMBUL. 

Masih terima djahitan. 

Modes ., (HE? 
Dji. Gedangan 3 Semarang. 
KAA 

  

  

     

  

Hanja Rp. 4.50 
Saudara akan memiliki: 
1 ,ALBUM TANAH AIR” jang 
Mungil dan Indah dan berisikan 
gambar2 para Pemimpin, Peman- 
dangan Kota2 dan Keindahan 
Alam Indonesia. 
1 ,,KALENDER TAHUN 1954” 
berhias gambar “Bung Karno. 
Dapat pada: 
N. V. PUSTAKA INDONESIA 
Djalan Pemuda No. 30 Surabaja 

VITANOL EXTRA KERAS. 
Rp. 60.— untuk laki2 ada umur 
VITANOL tanggung dapat kasih 

'laki-laki tenaga baru, tidak bukti, 
(uang kombali! Rp. 20— 3 ds. 
Rp. 57.— RIGASTA untuk laki2 
tahan lama (nikmat) Rp. 20.— 
SORGA ISTRI PILL. utk. prem- 
puan tanggung tjukup menjenang 
kan Rp. 20— 3 ds. Rp. 57.— 
Buah dada lembek??? BUSTE- 
RIN dapat bikin segar, kentjang 
dan montok Rp. 20. EXTRA 
KERAS Rp. 75.- BLOEDDRUK 
TINGGI, kepala pusing?? SA- 
NATORIN tangg. dapat lekas 
tulung Rp. 20— VOCANOL 
batuk kering, darah, sesak, TBC 
tanggung lekas baik Rp. 20.-— 

SCHOONHEIDSPOEDER, 
ZALF Rp. 10.— Porto Rp. 3.— 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang. 
Agen Semarang Plampitan 22 

» Solo Tjojudan 70A. 
», Kudus Bitingan lama 74. 

  
berbagai penjakit, badan 

ada pantangan untuk 
  

  
  

          

Institute THE HOPE" 
Ba Randusari 1/305 Semarang 

MENGETIK: Biasa (7 4 8 bl): 3X 1. mg.: Rp. 12,50 p.bl. 
KILAT (tamm. 4 bl): 6X 1 mg. Rp. 25.— p.bl. 

Kesempatan berlatih pada hari libur/terluang diwaktu pagi. 
BAHASA BELANDA (Tingkat permulaan) sudah berdjalan. 
BAHASA INGGRIS (Tingkat permulaan) sudati berdjalan. 
MEMEGANG BUKU A (untuk Udjian Bond April & Oct. '54). 
Segala' peladjaran diberikan setjara lisan. 

Pemimpin Umum: R. €. J. SOEMARDJ0. 
  

          
  

SEHABIS N/ONJA BERSALIN 
Djangan lupa, minumlah: 
ANGGUR BERANAK tiap , BOEAJA” 

Agar supaja badan Njonja tetap sehat, darah dapat keluar dengan 
normaal, tidak mendjadikan sakit diperut, pun aer-tete mendjadi 
subur bagi sibaji dsb. 

Pusat Pendjua: KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 Telp. 1885 Semarang. 

  

| KORTING 20”, | 
Kepada pengikut Kursus2 
tammat peladjaran2. 

1. S.M.P. bg. B (13 mata peladjaran) Rp. 300,— 
2. SM.P. bg. A44 & ) Rp. 300,— 
3. Meg. Buku A (lengkap 4 mata peladjaran) 

  

jang membajar sekaligus sampai 

2 Rp. 100,— 

4. Administrasi Kantor 9.30, — 
5, Bahasa-Inggris I 9... 30,— 

Seterimanja uang peladjaran sampai tammat segera dikirim 
tertjatat. 
Prospectus boleh diminta pertjuma. 

INSTITUUT : HASRAST 
SURAKARTA. 

Trom. Post. 27 SO1O.     
  

— 

Dr. MED. HELMUT BIEHLER 
Baru buka Praktek Spesialis 
Untuk Penjakit Kulit dan Kotor 

di BODJONG 133, SEMARANG dekat, Rumah Obat v. Gorkom 

DJAM BITJARA: 

  

  

Selasa "2 "Senen. ) 

Rebo ) Pagi, ' Selasa) Sore, 

Kemis ) Djam 7.30—8.30 Kemis ) Djam 16.30—13. 
Djuma'at) Djuma'at) 

Saptu —) 
  

        

    

KESEMPATAN TERACHIR UNTUK MEMBELI LOT-LOT 

  

Rallye Jajasan 17 Agustus, 22 Nopember 1953, 140 mobil, di 
GEDUNG RAKJAT (GRIS) BODJONG SEBELAH METROPOLE 
dari djam 17.00 s/d djam 20.00. Kemudian semua souche2 dari 
Sweepstake IMS akan disegel disana dibawah pengawasan Nota- 
ris R. M. Suprapto dengan disaksikan oleh para wartawan dan 
publik. Penarikan dilakukan tanggal 25 Nop. 1953, ! 

Kesempatan untuk melihat para djuara ! 
Untuk ,,memborong” lot-lot hingga habis ! 
Guna kepentingan sosial Djawa-Tengah ! 
Untuk mendapat hadiah-hadiah jang berharga! 
(jang dapat dilihat di Showroom PMC, Bodjong 71) 

MARILAH DATANG MALAM INI BERDUJUN-DUJUN KE 
GRIS ! 
Semua arlodji sudah tak sabar lagi | 

Semua peserta ingin menang ! 

SEMUA PEMBELI LOT DAPAT MENANG DJUGA !! 
SWEEPSTAKE IMS TAKKAN BATAL! 

5 IMS-—-Prop. k | 2  



    

    

      

   
   
   
   
  

  

1 

KAN k TDS WOEN F PIA Mn RR GRAN 2 TAN NANGA LA Gt. 
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Persatuan Demobilisan Peladjar — Surakarta 
  

  

"unta DX POSISI 
PE Sari 
BEE RE 

: PJAWATAN2 
“ PERUSAHAAN 
“ PERINDUSTRIAN 

# PETERNAKAN 
.& MECHANISATIE 

“ SERBA LAIN DARI JANG LAIN 

            

“ DAN SIGN JANG BELUM PERNAH DIADAKAN 

   

“ 

  

                1953 " 

  

Luasnja: 30.000 m2 
KESEMPATAN UNTUK MENJEWA STAND2 DAPAT BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN : 

Sekretariaat 

  

  

   

  
Mevr. J. L. ena 

(Ex. Coupeuse Semarang Stores) 

Saidan No. 5 — Bodjong 
Potongan Istimewa. dan Pakerdjaan sangat Radjin 

Dasi djam: 3 13 
17 —18 

Tale On Ak diberikan harga sangat Istimewa. 

  

  

  

RE 

  

|“ nnecur 
GP MAN MAS 

Distributors : 

Harmsen Verwey Dunlop 
Djuga dapat belifdiantero Toko2 di INDONESIA 

AN TAY 

   

    

    

   

    

  

    

     

    

   

  

    Prampuan jang lagi 
bunting muda of tua 
ada perlu sekali mi- 
num anggur ini buat 
djaga kandungan dja- 
ngan sampe gugur 
(keruron) menamba- 
ken kekuatan bagi 
ibunja dan djau dari 
Kn kepala ma: 

!! bok, sakit berak, ping- 
8 gang sakit dll. minum 

anggur 1 botol 
IX bisa menangken obat 

antay 5 tiap (bungkus) 
: G| matay obat ini musti 
diminum sampe tjukup 
Saman    

Naga   
  

  

  

  

  

    

  
  

June Hor — George Montgomery 
Vivian Blaine— Vera Ellen 

,Three Little Girl in Blue” 
20th. Century Fox' Technicolor 

MATINEE : Minggu Pagi dj. 10. 

Na aa | 3 
re- 2 | 

miere! KEUNGGE ULAN 

Metro- « Lebih Sedap 
ole a Lebih Halus 
p x Lebih Mustadjab 
5. — Hee” 

f TN al 
o. MANA 

3th) NN 7 
Matinee: 

Ban LTOKO Pedamaran 90, Telp. 900 
ka Semarang. 

LA AGEN" DJOKJA: 
Petjinan 78p Tugu Kidul 7, 

BN al Ketandan 4,  Lempujangan 
R E Xx r Sisa da dan (17 th.) Wangi 80, Kintelan 94, 

Tugu Ku Ion 54. 
AGEN” SURAKARTA: 

Tjojudan 141, Ngapeman 15 
Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan 4, Pasar Kli- 
won 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

  

ORION 557.9 ya7 th 

  

AGEN? MAGELANG: 
Djl Tidar 2, Petjinan 96, 13. 

SKKEKKKKKKKK Kn Ra 

  

Tabib 
Seteran 169 — Semarang 

Specialist untuk WASIR (Am 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie 
didalam 12 hari 
akar2-nja. 

ZONYER O?ERATiE 
Pagi 9—12 

sembuh 
sampe runtuh 

Djam bitjara: 
  

Digaan jha aa Prem 
Tah — (13 si) 

  

Sore 5—-7 

      

VPN 4 ui 

  

  

  

5 1 

  

1 sn YA (13 Ini Malam Tr : 

/THE Bada RIDER” 
    Type Pertj.: ,SEMARANG”. 

M. S. RAHAT:| 

Saja bangga 
dengan kilapan 
sepatuku 

1 'berk @ t 

  

  

  

      

  

PASAR MALAM PERS. DEMOB. PELADJAR 
Djl. Overste Slamet Rijadi 224 — Tilp. 19 — Solo 

  

  

                

Gigi se. ea Lebika ar 

Bagaimanakah rjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

4  rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 
2 melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

' matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

PEP. 534-2-195 -B. 

    

    

dalam waktu 7 hari! 

    .. 213 aan pat? 
2. 2. 

aan .. Lap aann 

Mengapakah Pepsodent begitu hemat? 
Pepsodent tidak mendjadi kering dan . 

SK serum. sudah tjukup unyuk sekali alah 

    
   

  

    
          

  

  

selalu sehat, Siapakah ingin hidup 

Anggur Obat 

berguna sekali untuk menambah darah. Terbukti kemandjuran 

jang ta? asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA ! 

Untuk: LELAKI WAN 

Sebelumnja minum Anggur 

kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

H LAS MAS" badan lemah, 

- 

badan mulai, 

: kuat, tambah 
kurang sehat, potongan ba- 

  

dan kurang tjantik. 
dan gagah. 

Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Warung2, 

SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 

u
h
t
 

Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tjap 
Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 
Kantor Pekodjan No 
Gang Warung No. 1 

    

Setelah minum . 

lesom tjap ,, GELAS MAS" 

ngan badan tambah baek 

- Toko Obat Eng Tay Ho 

    

Kuat dan Tetap Muda? 

MINUMLAH SELALU 

Kolesom No. 1 
Ijap Gelas Vas 

Ini anggur telah dibikin dengan akar2 dari Tiongkok KOLESOM No. T jang terpilih dan ditambah dental VITAMIN2 jang 
dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan 'jg. berbadan 

lemah dan jang terserang penjakit ,RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap , GELAS MAS” 

HAMIL dan BRANAK : 

Selalu minum terus Anggur / 

ITA 
Anggur Ko- 

sehat dan 

darah, poto- 

LAS MAS” badan mendja- | 

di sehat dan kuat.  Poto- f 

  

dan gembira. 

Pasar Djohar di SELURUH PN nata 

SEBOTOL KETJIL Rp. 7 

»sCELAS. MAS” 

. 101 Telp. No. 1881 

Semarang " 
  

      

Soerat Poedjian - Oh! Demit? - Toejoel? 
8 Keanehan — Kegandjilan — Keta- 

koetan — Kebingoengan. Jalah soea- 
“toe kedjadian di tempat kami. Te- 
lah beberapa boelan, telah terdjadi 
diroemah kami, barang apa jg kami 
rawat, telah hilang, teroetama be- 
roepa oeang. Tidak perdoeli disim- 
pan dimana tempat, dapat ketahoe- 
an, dan mendjadi hilang. Ta'ada 

orang tahoe, ta'ada orang jg meng- 
ambil, tetapi sebentar sadja hilang. 

Ditaroeh Lemari dengan dikoentji, 
sebentar hilang. Ditinggal, sebentar 
hilang. Begitoe setiap  harinja. Ke- 
moedian, kami minta pertolongan : 

Toean R.M. DARMOTJARITO-H.H. KAWARNO, TABIB OCCUL- 
TIST di WIDOERAN-SOLO, (Moeka Gedoeng Bioskoop: »STAR”). Sex 
telah dapat oesiran dari djaoeh, dengan diberi sjarat2nja, DEMIT? — 
TOEJOEL? jg toekang tjoeri hingga mendjadi kemelaratan tadi, seka- 
rang. bisa aman kembali. Kedjadian ini, betoel2 membikin maras- -miris- 
takoet-heran-dan kebingungan. Maka kami oemoemkan disoerat kabar 
ini, soepaja mendjadi perhatian pada kalajak, oemoem, bahwa Toean 
TABIB terseboet, betoel2 bisa mengoesir SJETAN-SJETAN — DEMIT 
— TOEJOEL ig djahat. Terima kasih kami oetjapkan. 

Hormat kami: 

D5 PADMOWIARDJO S.R: VI Goedean—DJOKIA.: 

Roy 2 60” 

  

PENDAPATAN BARU 
Dilam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 

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

dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 2 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream 
barga' Rp.-15.— 

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 
terbatas). : 
Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 

Bisa Dapat, Beli Pada : 

World Famous 'Fibib: Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir.   

  

HIS ISA sAp 
DAY FOR ME, 
ROY! FIRST 
TILDA LEAVES, 
AND NOW 

EAT A HAM 
SANDWICH, 
JACK! YOU'LL 
FEEL BETTER 

RIGHT AWAY! 
50 LONG! 

7 PACKEP ENOUGH VITTLES, 
TILDAZ ITSA LONG TRIP! / F 

Bomu— . BACK. IN 
OHIO, MIDAS! 

"3
 

P3
 

Gel
 

ty
ht
s 

re
se
rv
en
da
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— Int adalah hari jang 
dak. menggembirakan bagi 
ja, Roy. 
meninggalkan saja dan 
rang engkau. 

tidak 
Tilda? 

jang pan- 

— Apakah ea betul? 
membekal tjukup makanan, 
Ini sadalah perdjalanan 
djang. 

— Sampaikanlah salam kita  ke- 
pada penduduk, djika tiba kembali 
di Ohio, Midas. 

dan segar. Sampai ketemu   
  

gi. 

      

  

Pertama2 Tilda telah 

1/ TRICGER, TAAT LUMBER scow 
2 BLOWING UP AND THERE ARE 

PEOPLE ON IT! —LeTs GO! 

     
     

ti- Kemudian sepandjang perdjalanan pengunaan naa ana 
sa- — Trigger, itu rakit dari kaju meledak dan ada orangnja di- 

atasnja. Mari kesana. 
seka- 

— Makanlah roti itu, Jack. 
Engkau akan merasa lebih baik 

la- 

  

    
   

     
    

  

    

  

    

   

      

Kolesom No. 1 tjap ,,GE- If 

- TINGGAL 

    

  

Dapat dilever dari persediaan : 

The . THREADLITEs 
Motor Mesin Djahit 

pake condensator, compleet dengan lampu, 
pulley, drijfriem karet, dan regulateur-kaki. 
Sole distributor tor Central-Java. 

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

    

    
  

  

      
  

  

  

PN Maa 
SEMARANG “jl Dil BETENG 9D) 
CLICHE: LIJN, RASTER dan ETIKET BERWARNA 

u City Concern Cinemas k 

Aa 

d.m.b. (17 th) 

LO Xx 
5.090 7.00 9.00 

Di tempat ke- 

plesiran dan 

pendjudian 

, terbesar! 

  

Penuh Sensatie! MATINEE MINGGU PAGI djam 10.00. 

GRAND soo- 700.- 9.00 INI MALAM dm, (u. 13 tah) 
  

2 WALTI WANGEN Pradocfiss 

Gta Ya       
Heibat dan gempar! 

INI MALAM 
(au. 17 th.) 

INDRA 
5.00 - 7.00 - 9.00 1 

Memikat — Gempar! MATINEE MINGGU PAGI djam 10.00, 

ROY A L, INI MALAM d.m.b. (u. 13 tahun) 

5.00 7.00 9.00 A, N. ALCAFF — E. ZAENAH — 1. SUBONO 

sh SMARA MURNI” 
MATINEE MINGGU PAGI djam 10.00. 

  

  

  

Besuk malam Premiere di ROYAL dan INDRA, 

onopononora0opoo0o0o 00 
  

  

Film India terbesar 

dan istimewa! 

— dlm. berwarna — 

Mengagumkan! 

Harga tempat untuk 

Malam Rp. 4.00 — 

Rp. 250: Rp Ias 

untuk pagi dan sore 

harga tempat biasa. 

     
AN Neni INDIAN FI 

IN TECHNICOLOR - GONG FILM 
secosscsnsoooconganooa 

Kenaikan tarip diidzinkan oleh K.P,H, tg, 6/5 -53 No. 1412/KP/13142, 

ROKXY DU MArAM dab. (u. segala umur) $ 
5.00 7.00 9.00 FILM TIONGKOK — Hebat dan Gempar! 

.Ngo Bie Fie Chian Sieh" ke7 — 
Silat lawan silat! — Wasiat lawan wasiat! 
MATINEE MINGGU PAGI Na 40. 00. 

s
e
c
e
s
s
s
o
e
0
s
o
o
 

.
.
.
.
 

.
—
.
.
c
.
.
.
 

aj
 

          

  

D Titadakt 18 Ng, 1953 d. : m. “Tg 
, Bung HATTA 

ba Ber-ibadah Hadji 
SOLO Film dokumentasi dari P. FE. N. Ma ik PAN MEP Ca 8 PENERAPAN ANT YA DEA MAN RON LT NT 2 ESA Wan ak 3  


