
30.000.— dibawa 
rombolan. 
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Penerbit: N. V. ,Suara Merdeka”, 
Penjelenggara: Tebet be an Sa 
Alamat : 'urwodinatan Utara No. 11 A. 
Elipan Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. Tana An 5 Administrasi- 2087 Smp, 
Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp, 10.— dim kota Smg. 

P: 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. kel. Harga etjeran 60 sen per lembar 
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Hutang Korea 

Utara Kpd RRT Semaran Dihapuskan !| "emaran 
(RRT DAN Bah UTARA Tembak-Menembak 
me dng men an Let. Kata Kang Oh an 
an jang me 

  

da I T, demi an siaran Radio | 

Pekan, Penjara at telah 
menghapuskan semua hutang Ko | 
rea Utara kepada RRT selama 
masa antara tg. 26 Djuni 1950 

(hari. meletusnja perang Korea) | 'O1g (Semarang Barat) antara ang rombolan bersendjata jang berse   

    

   

      

   

    

  

Terdjebak 
em Di Karan balong| 
on Kota—2 Orang Tertem 

  

Tg 

Tawang-Gilisari, Kr. Ba- 
22 CPM dgn beberapa orang ge- 
mbunji dalam rumah tadi. Hasil 

Oleh Siaran tidak King han burtanp2 lam penggerebegan serentak ini jalah 2 orang grombolan tewas, 

igan berlangsung  disemenan- 

Dikatakan, bahwa RRT akan | 
mengirim barang2 pembangunan 
seharga 350 djuta dollar: untuk 
1954—1957.. Harga “itu. didasar- 
kan kepada koers mata wang 
RRT yuan pada tg. 26 Desember 
1952, Perdjandjian ditanda tanga 
ni oleh perdana menteri merang 
kap menteri luar negeri 

    
bakan perluru grombolan 

  

Siapa Mau 
Beli Mata 2 
SEORANG  PENGANGGUR 

Perantjis umur 40 tahun, dari 
  

RRT 
Chou En Lai dan perdana men Peak yA ago asa 3 te 
teri Korea Utara Kim II Sung di 
Peking sesudah mengadakan pe 
rundingan2 tingkat tinggi selama 
10 hari. Dikatakan, bahwa dalam 
tempo 4 tahun jang dekat ini 
RRT akan membantu Utara dgn 
kiriman2 batu bara, pakaian, ka 
pas, bahan. makanan, bahan2 
pembangunan, . . alat2 pengangku 
tan, hasil2 paberik, alat2 pertani 
an, alat2 perikanan, kertas. (UP) 

buah matanja untuk didjual kepa 
da seorang masseur jang buta da- 
ri djuara balap speda Italia Faus- 
to Coppi, jang ' mendjandjikan 
wang 20 djuta lire (Ik..22.000 
dolar) bagi siapa jang memberi- 
kan sebuah mata kepada tukang 
pidjitnja. Ketika didengarnja bah 
wa seorang djaga ma di Mo- 
dena telah menjetudjui tawaran 
tersebut, Lanet berkata, bahwa ia 
bersedia mendjual . matanja de- 
agan harga separoh. Wang sepa- 
zoh lagi boleh diberikan kepada 
diaga malam, jang dengan begitu 
tidak perlu lagi menawarkan ma- 
tanja. 

  

HADJI RASJIDI DAN. ISTERI- 
NJA DIBUNUH 

Isterinja. sedang mengan- 
durg 8 bulan. 

Seorang pedagang “di Pasar 
Djati, kabupaten Bandjar, Kali- 
mantan Selatan, beberapa malam 
Il. telah dibunuh oleh gerombo- 
lan bersendjata. Orang ini berna- 
ma Hadji Rasjidi, dan jang pa- 
ling menjedihkan, ialah isterinja 
jang sedang mengandung 8 bu- 
lan, pun dibunuh djuga olch ge- 
rombolan. Dikabarkan, bahwa ge 
rombolan . jang datang. kerumah 
Hana Rasjidi sebanjak 40. orang, 
iantaranja 15 orang jang bersen- 

djata api. Sesudah “ak 

Rasjidi jang  berdjumlah Rp. 
lari oleh ge- 

  

PIMPINAN REDAKSI ,,ANTA- 
RA” MENGUNDJUNGI  KAN- 

TOR UP DI TOKIO. 
Djawoto, Pemimpin Redaksi Kan 

torberita ,,Antara” hari Minggu te- 
lah mengundjungi Markas Bagian 
Asia dari United Press di Tokyo. Pe 
mimpin  Kantorberita Indonesia itu 
telah merundingkan masalah pembe- 
ritaan di “Asia dengan Earnest Hube 
recht, wakil ketua". dan pemimpin 
umum .untuk Asia dan Robert Ver- 
millions, redaktur dari United Press 

La Division. Demikian UP dari To 
yo: 

  

  

P 

2 orang luka berat dan lain2 ang gauta grombolan tertangkap se- 
s mantan Pa Sajang dalam melakukan tugas jang maha benah ini, 

Bolang. pepe PA anggauta CPM, ialah sersan J. telah gugur akibat tem- 
— t tu jang dilepas dari dalam rumah. Djuga 2 

orang wanita penduduk mendapat Juka2 kena peluru njasar. 

Selain beberapa orang jg. ditang- 
kap dan tertembak mati ini, pun da- 
pat dirampas 4 buah pistol.dan 1 
Sstengun serta beberapa dokumen2 
penting. Dalam penjelidikan selan- 
djutnja atas isi surat? jang disita ini 
ternjata, bahwa orang2 jang ditang- 
kap dan tertembak mati ini terma- 
Suk anggauta2 ,,D.I.” jang memang 
mendapat tugas ke-Semarang, untuk 
melakukan ,,suatu gerakan”  didae- 
rah Kota Besar Semarang. Untung 
sebelum mereka bertindak, fihak ig. 
berwadjib di Semarang sudah mt- 
ngetahuinja lebih dahulu akan ada 
nja niatan ini. 
jang teliti dan sexsama, 
dapat diketahui, 

njian anggauta2 Sani: 

kKeirudian 

Tembak menembak sela- 
ma 12 djam. 

Demikianlah - achirnja — pada 
hari Senin malam itu, sepasukan 
CPM lalu menudju ketempat jg 
disinjalir tadi. Segera rumah di- 
kepung dan setelah  persiapan2 
dan pentjegatan dilakukan dgn 
tjermat, fihak CPM lalu membe- 
ri perintah kepada orang2 jang 
berada dalam rumah jang dike- 
pung tadi untyk menjerah. Tapi 
apa latjur, mendadak orang2 ber 
sendjata jang  bersembunji tadi 
lalu melepaskan tembakan dari 
dalam. Tembakan mana segera 
dibalas dan tembak menembak 
jang seru sengit berlangsung hing 
ga setengah djam lamanja. Tem- 
bak . menembak ini . kemudian 
membawa hasil sebagai dikatakan 
diatas, ialah 2 orang tewas, 2 
luka “berat. “Berkat pengepungan 

fjang teliti, lain2 anggauta grom- 
. Ibolan. jar 

“pat melokskan diri. 
- masih hidup tak da- 

Bantuan rakjat memuas-   
Pada hari Sabtu pagi digedung. D.P.U. Propinsi Djawa Tengah telah 

dilangsungkan penjerahan pimpinan djawatan tersebut dari tangan kepala 
jang lama, Ir. Oerip Imam Sudjono kepada kepala baru Ir. Sumarman 
(duduk pakai katjamata). Pada gambar tampak saat penanda-tanganan 

naskah timbang terima. 
(Foto: ,,Suara Merdeka") 

Urea Ii aorta Tn aroma” Haa   

  

an : 

Nehru Sedia Djadi ehru Sedia Dja 
Pe 7 d: ja tyabia .. h 2 do Ch . a 

Tapi Kini Belum Jakin Betul Perto- 
longannja Akan Berguna 

| HARIAN PETANG ,France-Soir” jang” mempunjai oplaag besar, 
"hari Senin menuliskan bahwa PM India, Jawaharlal Nehru, telah menun 
djukkan kesediaanja untuk "mendjadi perantara di Indotjina Dalam se: 
buah interview di New Delhi dengan. djuru-warta istimewanja, Michel 
Gordey, Nehru mengatakan bahwa ,,Djika India dapat membantu untuk 
menghentikan peperangan di Indotjina, India tidak akan menolak untuk 
melaksanakan. djiban sematjam itu” Dalam pada itu ia menambah 
kan bahwa India 1 dapat membantu memetjahkan masalah Indotjina 
ini, djika India jakin ahwa pertolongannja akan berguna, Kini India be- 
lam jakin akan hal ini, demikian kata Nehru, 

Lebih djauh 
mendjelaskan bah 
mempunjai hubung 
tik baik dengan : 
maupun dengan 
Dikatakannja bahwa In 
ma ini selalu netral dalam ma- 
salah Indotjina. Seterusnja Mi- | 

Berita AFP mengatakan, bah- 

: wa menurut. keterangan2 jang 

an2 “diploma- hari Senin diperoleh dari kala- 
Io Chi Minh ngan2 militer di Hanoi, pasukan2 

6 i.' pajung jang ketika hari Djum'at 
(jl. didjatuhkan diatas Dien Bien 
Phu dalam operasi ,,Castor”, se- 
lama 24 “djam belakangan ini 
tidak mengadakan kontak-tem- 

ichel — Gordey 
wa India tidak 

       

   

  

   chel Gordey ' men 

      
ini adalah jang na bak dengan pasukan2 Vietnam 
bahwa Nehru menjingung-njing-' Ho. 
gung bahwa ia bersedia untuk| Diterangkan bahwa komandan 

      

     
memberikan djasa2 ba a-' operasi tadi, «Djenderal... Gilles, 
lam masalah ini dengan sjarat2 ingin selekas2nja mengadakan 
tertentu. bahwa masalah ini akan hubungan dengan pasukan2 ge- 
diselesaikan. dengan djalan da- | rilia “Thai (pro  Perantjis) dan 
mai.  Ditundjukkan “pula oleh 
Michel Gordey bahwa Nehru ber- 
sedia. mendjadi perantara dalam 
peperangan Korea. hanja dalam | 
keadaan2 tertentu dan setelah ia 
setjara resmi diminta. to ala 

dengan partisan2 jang bergerak 
dari Laichau, 70 mil utara Dien 

Bien Phu. 

Gerakan Divisi ke-316 
Vietnam,   pi ag 2 Ka sh 

Pesawat2 pembom Perantjis' LIP mewartakan seterusnja, bahwa 
serang divisi 316 Vietnam Divisi 316 Vietnam. Ho meninggal 
Ho. : k ikan pangkalan2nja disebelah barat: 

Sementara itu .Pesawat2 pembom laut Hanoi ketika minagu jl, Jalu 
Perantjis hari Senin telah memper- bergerak kearah Laos. Pasukan2 pe- 
kuat offensif Djenderal Rene Cogny (lopor divisi tadi mentiapai djarak 50 
di Vietnam Utara, dengan melaku- mil dari Dien Bien Phu, ketika pa- 
kan serangan2 bergelombang terha-|sukan?2 pajung baret. merah. Peran 
dap satuan2 divisi 316 Vietnzm Ho tjis (5094 orang2 Vietnam, Bao Dai) 
Chi Minh, jang sedang madju kearah |didjatuhkan dan merebut Dien Bien 
Laos, Menurut markasbesar tentara 'Phu, dengan maksud untuk memo- 
Perantjis, serangan2 dengan pesawat2 tong kemadjuan divisi 316, 
pembom ini hari Minggu jl. dilaku- Landasan pendarat di Dien Bien 
kannja sepandjang hari, hingga divisi 'Phu, buatan Djepang, segera diper- 
316 terhenti kemadjuannja, baiki kembali, (Antara—UP). 

    

kan. 

Dalam “pemeriksaan “atas diri 
orang2 jang ditangkap dalam  ke- 
adaan luka berat tadi didapat kete- 
rangan,. bahwa benar mereka ada- 
lah anggauta2 ,,T.LI.”. jang bertu- 
gas untuk - menerbitkan kekatjauan 
diwilajah Semarang. Anggauta2 in- 
filtran ,,T.I1.” jang merupakan inti 
gerakan ini tjuma 4 orang itu sadja, 

jalah 2 jang tewas dan 2 jang luxa 
berat tadi, sedang lain2nja tadi ia- 
lah pembantu2 mereka. Kekuatan 
gerombolan jang terdjebak ini ber- 
sama pembantu2nja semuanja ada 
kurang lebih 1 regu. Dalam pada 
itu, fihak resmi tidak mau memberi 
keterangan, apakah gerakan infiltra- 
si ,,D.L” ini termasuk dalam rentra- 
na pembentukan ,,daerah basis D.I.” 
seperti jang pernah dikabarkan da- 
lam ,,Suara Merdeka” baru2 ini. 

Seterusnja . fihak jang berwadjib 
menjatakan kepuasannja atas sikap 
penduduk dan OPR jang memberi- 
kan bantuan tegas dan tepat waktu 
adanja penggrebegan ini, hingga da- 
pat mentjapai hasil jang bagus. 

Djuga  pembegal2 ulung 
terbekuk. 

: Sementara itu menurut keterangan 
fihak resmi lebih djauh dapat ditu- 
turkan, bahwa baru2 ini telah dapat 
ditangkap 10 orang termasuk pe- 

mimpinnja beserta 8 buah sendjata. 

Penangkapan ini dapat terselenggara 
berkat penjelidikan jang teliti sela- 
ma kurang lebih 10 bulan oleh fi- 

tang ditangkap tsb. memang sudah 

bolan MMC. 

  

Hari Depan 
Jang 

Inggris 

PARA penindjau di London 
hari Minggu menjatakan kekuati 
rannja terhadap keadaan ekono- 
mi Inggris di .hari2 jad. Seorang 
'koresponden. harian ,,Economic” 
menulis, bahwa para menteri 
bertambah gelisah. terhadap ke- 
adaan ekonomi Inggris di. hari2 
jad.. Dinjatakan, bahwa Inggris 
akan kalah dalam saingannja utk. 
merebut pasar2 bagi barang2 ek- 
sportnja. . Pasar2 penting diluar 
daerah dollar kini dikuasai oleh 
Djerman, Amerika dan Djepang. 

Dalam 2 atau 3 tahun belaka 
ngan ini eksport dunia bertambah 
(besar, tapi dalam pada itu djum 
lah eksport Inggris merosot dan 
achirnja koresponden tadi 'sekali 
lagi tegaskan akan adanja bahaja 
bagi Inggris mendjadi suatu nege 

'ri jang selalu mengalami defisit 
(dan pula akan terdjadi krisis da 
lam neratja pembajaran. (Antara) 

  

rtem-| 
»g menghapuskan seluruh (hak “Mati Dan Se Tahrara Cusar hutang perang Korea Utara ke ai au Ian Seorang lentara Gugur| 

mikian siaran Radio (Oleh: Wartawan Kita Sendiri) 
TEMBAK MENEMBAK jang ser it Senin malam sekira diana 20000. Wi Kerdiai Aitaku Dn Tete ena MOalANA 5 

Berkat penjelidikan | 

cerapat persembu- | 

hak KMKB Semarang bersama Po- 
lisi Seksi HI. Gerombolan 10 orang 

lama diintjar karena tersangkut da- 
lam perkara2 perampokan dan pem- 
begalan dalam kota2 Semarang, Ka- 
liwungu dan Blora. Menurut rentja- 
na, ke 10 orang tadi niatnja hendak 
menggabungkan diri dengan gerom-' M 

Gelap 
Dibadapi Oleh Ekonomi 

   

  

  

| Infiltran? D.I. Je Hendak Mengatjau bian 
  

  

Pada Ataturk 

  

Lebih dari 200.000 orang Turki telah memberikan penghormatannja ke- 
pada djenazah almarhum presiden Kemal. Ataturk, pendiri dan presiden 
pertama Republik Turki, waktu dienazah almarhum diangkut ke Angkara 
untuk ditempatkan disebuah Mausoleum di Angkara pada tanggal 10 No- 
pember j.l., tepat. pada ulang tahun jang ke-15 hari wafatnja . Ataturk. 
Pada gambar tampak djenazah Ataturk sesaat sebelum dimasukkan 

: dalam Mausoleum, tempat pemakamannja jang terachir, 
  

Tionghoa Perantau Akan 
Diwakili Dlm Parlemen RRT 
Hoakiau Indonesia Mendapat 4 Perwakilan 

DALAM SIDANG Komisi Pemerintah Pusat RRT urusan 
kaum Tionghoa Perantauan di Pe king, jang berachir pada hari Se- 
nin jl, jang djadi pokok pembitja raan terpenting ialah pengangka- 
tan utusan2 Hoakiau (Tionghoa Perantauan) dalam Kongres Rak- 
jat Seluruh Tiongkok (parlemen RRT) kelak. Sidang komisi jang 
diperluas ini dihadiri oleh 412 utusan dari Asia Tenggara, Korea, 
Mongolia, Djepang, Eropa, Amerika, Afrika, Oceania. : 

  

  

  

daripada 

'sekedar pemerintah 

Ikan sekuat?nja, 

  
  

La
 
P
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Ketua komisi, Ho Hsiang Ning, 
Pembesar2 Dan mengusulkan dalam sidang tadi, su | 
Elit Vi t 3 — paja 30 wakil Tionghoa Perantauan | 

1" ig akan duduk dalam Kongres Rak- 
te 1e ham 'jat RRT itu dipilih menurut  djum- 
».3 : slah orang - Tionghoa di negeri2 di 

Hidup Mewah mana mereka merantau. Sjarat2 | 
: Kana 3 ' A2 bahwa Hoakiau akan diwakili da-! 

Kaum Vietminh Sebalik- lam Kongres Rakjat ini terletak da ! 
nja Sangat Hemat-Se- Jam undang2 pemilihan RRT. Tem 

TE 4 21 : t2 dim: sedikit  tingg: 2 
der hana: P asukan2B GO, Aa aa Pe mna Er 
Dai Tak Ada Semangat ri dengan tempat2 lainnja untuk pi-! 
LOUIS CASTEX counsellor Jin satu wakil dalam Kongres. Peng: 

Madjelis Uni Perantjis, Senen jl langkatan wakil2 ini harus  dilaku- 
3 pas Ss. kan dengan djalan berunding, meng 
dengan pedasnja mengkritik 2 ingat adanja. kesukaran? bagi Hoa- jum atasan di Vietnam (jang di- ki K Pena Ta duduk" Perang). Dikatakanaja 5 itu mengadakan, pemilihan bahwa mereka bersemangat men Ken An Ta jari kemewahan. dan kesukaan (aa Abi Ma ing? negeri 
amat buruknja semangat 'ini apa | para anggota komisi jang diper 
bila. dibandingkan dengan “kaum | besar “Ing mejidtuskan pembagian Vietminh (Vietnam Ho Chi Minh) : 2 ar : & : 2 130 wakil tadi sbb.: dari Malaya jang serba hemat dan sederhana 5 0 Muang Thai 4, Ind o- 
sekali itu. Demikianlah kata Cas » Ea” 4, Vietnam (terhitung 
tex, - : R3 & 1 Ki 

pula Kambodja dan Laos) 2, Bir 

Castex, seorang Radikal -Sosia ' ma 4, Kaliman ena 1 ai 
lis Perantjis, baru sadja pulang | pina 1, Korea & Mongolia 1 Dje e Ain 2 | 3 2 « , dari perdjalanan keliling Ke dae- | bang 1, WAE K Pakistan L Ero rah2 djadjahan Perantjis di Pasi | a 1, Amerika (Utara, Tengah & 
fik dan 3 minggu lamanja tinggal belatan) 2 AFF 1 "Oceania 1 
di Indotjina. Dikatakannja bah 4 Kere disediakia : 21 
wa kaum hartawan dan elite tjer | na Sh 
dik-pandai Vietnam (Bao Dai) j Sidang FEAT» Hanyrata «Mn e 
berkelompok di Paris, Saigon dan « vasaan penuh kepada Komisi, utk. ' 
Hanoi.  Sebaliknja, dipihak Ho menetapkan. saat diadakannja ra-j 
Chi Minh, segala lapisan hidup pat2 dalam tahun depan, guna.meng 
serba sederhana dan hemat, se angkat wakil2 dan menjerahkan na 
gela2-nja AI UnME kesah 2 ma2 mereka kepada Panitya Pusat 
usaha perang dan tentara. Seba Pemilihan RRT. 
ana dipihak Sean tak san Ho Hsiang Ning seterusnja berse- 
pada tentaranja satu hal jg tidak ru kepada kaum Tionghoa disebe- 
ada, jaitu semangat. Demikianlah rang lautan, supaja mereka membi- 
kata Louis Castex dalam tanja na persatuan jg lebih erat lagi di ka 
djawab dengan pers. langan mereka dan supaja memeli- 

(Antara-AFP) : hara hubungan persahabatan dgn, 
PN Be aan ad | bangsa. tempat tinggal mereka. Me- 

Ag 'nurut Ho, kaum Tionghoa di sebe- 
ara Om “rang lautan ,,masih hidup “serba su- 

b h I t 5 | ja walaupun Ta dalam negeri 
x i ' dan internasiona menguntungkan 

: uya san “bagi RRT. Tapi, kata Ho, orang? 
Stenograf2 Malaya Pro-j Tionghoa perantauan ini dibelakang ' 

K |nja mempunjai tanah leluhur jg ..te : 
tes Eras : '#rus-menerus memperhatikan nasib 

: DATIN  PUTEH MARIAH, se: | mereka”. (Antara). 
orang anggota wanita dari Dewan! — 
Legislatif Malaya, Senin mengumum- PELANTIKAN : PANITIA PE- 
kan bahwa dalam sidang jd ia| ' .MILIHAN INDONESIA. 
akan bertanja, siapakah (di Malaya) | | Pelantikan Panitia Pemilihan 
jang 6 minggu jl. memasang iklan di Indonesia, jg pada mulanja akan 
London, jang menfjari sekretares ig. dilangsungkan pada awal minggu 
spunja kepribadian (persoonlijkheid) ini, menurut keterangan2 ditunda 
dan pandai bergaul”, untuk dipeker- lagi untuk kedua: kalinja, dan 
djakan di Malaya, Dalam iklan tadi bat: akan. “dilir Jas | HAK e : akan. angsungkan pada disebut bahwa sekretares tadi akan aa 2 bapa Ba |hari Kemis jg akan datang. Pe- Cigadji 670 dollar Malaya sebulan, Tenda tencakan dibekukan 
Datin Puteh Mariah akan bertanja | Sntikan itu axan dHakukan oleh apakah sekretares jang mempunjai | Presiden Sukarno. 
sifat2 tsb. tadi tidak bisa didapat di PA an NN an Nan 

Mosaddegh Tak alaya. 2 
Pemerintah Federal Malaya “6 

| penghasilan 

  

11955 Diharapkan Nera- 
tja Pembajaran Tertutup 
Menteri Keuangan Akui Adanja Kabar2 
Inflasi —Utk Import Tidak Disediakan 

Deviezen Melebihi Hasil Eksport 
DALAM TAHUN 1955 dih 

bajaran tertutup. Untuk 1954 pe 
da neratja pembajaran sebanjak 
pemerintah berusaha supaja keku 
dapat dibatasi sampai Rp. 1,3 mil 

| njata dari djawaban menteri keu 
adjukan oleh seksi2 parlemen me 

“kan oleh pemerintah. 

"Dalam djawaban itu selandjut 
nja dikatakan, bahwa salah satu 
faktor jang sangat mempengaruhi 
akan besarnja kekurangan, pada 
neratja pembajaran adalah sisa 
— Sisa untung atau rugi — pada 
neratja perniagaan jaitu: pemba 
waan masuk jang lebih tinggi dari 
pada pembawaan. keluar, mempe 
ngaruhi sangat akan terdjadinja 
kekurangan besar pada . neratja 
pembajaran. Melihat keadaan su- 
lit dari eksport karena turunnja 
harga bahan2 ekspor penting, ka 
ret, pemerintah merasa sementa 
ra untuk import tidak akan me 
njediakan devisen jg lebih besar 

jang dihasilkan oleh 
export. . Demikianlah kekurangan 
pada neratja pembajaran dapat 
dikatakan dalam batas2 sempit jg 
terutama ditentukan oleh. saldo 
dari pos? jang tidak kelihatan. 

Tekanan inflatoir. : 
Menteri keuangan — selandjutnja 

menerangkan, bahwa haruslah di 

akui terus terang, bahwa di Indone- 
sia ada kabar inflasi. Tekanan infla- 
toir mengakibatkan, bahwa penge- 

luaran jg dilakukan ada lebih tinggi 
daripada harga barang2 jg pada 
waktu itu tersedia dengan harga jg 
berlaku dulu. Pun djika . inflasi. di 
lihat sebagai keadaan dimana peng- 
hasilan uang selalu naik dan kenai- 
kan. itu ada lebih tinggi daripada 
pendapatan sesungguhnja, maka nja 
talah, bahwa di Indonesia sekarang 

ini terdapat keadaan serupa itu. Pe- 
merintah  bersungguh-sungguh utk. 
memperbaiki .nilai rupiah. Akan te- 
tapi, dalam pada itu bukan  sadja 
keadaan neratjanja pembajaran diuta- 
makan, tetapi djuga adalah amat 

penting menekan kekurangan2 ang- 
garan dan semua hal2 jg menjebab- 
kan tekanan inflatoir. 

Untuk mempertinggi nilai rupiah, 
dapat mempe- 

ngaruhinja, memang harus diusaha- 

tinggikan dan supaja dianggaplah | 

ada bahaja inflasi didalam negeri 
karena alasan apapun djuga. Me- 
mang disitulah selalu letaknja dasar 
kesukaran, demikian menteri keua- 
ngan, jg menambahkan, bahwa ti- 
dak boleh dilupakan, bahwa Indone 
sia sebagai megara, jg kehidupan 
ekonominja untuk bagian besar ter- 
gantung dari pasar dunia, terbatas 
sekali dalam kemungkinan? untuk 
mempengaruhi keadaan dalam pasar 
itu. Keadaan itupun sangat besar pe 
ngaruhnja terhadap nilai rupiah In- 
donesia. Dalam politik perdagangan 
luar negeri tidak dilupakan usaha 
untuk meninggikan nilai rupiah se- 
dapat-dapatnja. 

»Hot-Money” 
Dalam djawaban?2 menteri keua- 

ngan itu selandjutnja diterangkan, 

bahwa dalam rangka usaha menolak 
perkembangan inflasi itu, pemerin 

tah ingin menundjukkan kepada ha- 

sil setoran 7546 pada import, jg me 
ngurangi peredaran uang dengan.Rp 
800 djuta. 

Djika 
maka- dapat difahami 
ada djumlah uang jg tertarik 
peredaran. Peraturan  devisen ini, 
hanja mempertinggi pembajaran le- 
bih dulu dari 4046 sampai 754, 
pembajaran2 mana tidak merupakan 

peraturan ini diteruskan, 
bahwa selalu 

supaja produksi di j 

dari: 

arapkan diperoleh neratja pem- 
merintah mentjita kekurangan pa 
Rp. 600 djuta. Untuk tahun ini 
tangan pada neratja pembajaran 
jard. Demikian antara lain ter- 
angan afas pertanjaan2 jang di- 
ngenai laporan jang telah diadju- 

  

Piring? Terbang 
Pesawat2 Pengintai 
Dari Planeet Lain? 

BELUM LAMA BERSE- 
LANG ini dari 4 buah ibukota 
negara Eropa. Barat diterima lapo 
ran2 bahwa diatas kota2 tadi te- 
lah.muntjul .piring2 terbang”, 
Minggu jl. satu regu penangkis 
serangan “udara di London telah 
melihat satu iring2an piring ter- 
bang pada pesawat radarnja, te- 
tapi segera sesudah itu »piring”2 
tadi mendjauhkan diri dari atas 
kota. Di London timbul dugaan, 
bahwa piring2 tadi adalah pesa- 
wat2 patroli “pengintai dari se- 
buah planet lain. Teori ini disim- 
pulkan dari pandangan seorang 

ranja apabila manusia bumi menjeli ! 
diki sebuah planet lain, apabila A3 
ketahui bahwa: diatas planet tadi hi! 

|dup manusia (machluk?) pula. Kata ' 
Keyhoe - achir2 ini, manusia “bumi 
mula2 . menaikkan sebuah kapal 
angkasa .. induk” . (mother ' space 
ship), djauh diatas planet asing. Da! 
ri kapal induk jg ,,berlabuh”  diang- 
kasa .ini, manusia bumi . mengirim- 
kan pesawat2 penjelidik untuk men 
dekati planet tadi. Apabila  pengin- 
tai2 jg berasal dari bumi ini di se- 
rang oleh pesawat2 . pemburu dari 
planet asing tadi, maka pengintai? 
dari bumi ini akan mendjauhkan di 
ri lagi. 

andaikata ada 
machluk2 dari planet lain jg ingin 

menjelidiki “bumi, akan berbuat -se- 
Limatjany jai, .kata--teori-tadi. Andai 
kata misalnja- manusia dari planet 
Mars ingin: menjelidiki. bumi,- maka 

untuk mempermudah pekerdjaan me 

I 

Sebaliknjapun, 

ai 

ris pada tanggal 20 Oktober jl. 

Padjak Ge- 
lap Di Viks 
Pemungutnja Tertem- 

bak Mati   negara, tetapi semata- 
mata adalah deposita djangka sing- 
kat jg diharuskan dengan tudjuan 
mengurangi tekanan inflasi. 

Semendjak berlakunja peraturan 
jang bersangkutan pada 1-4-1953 di 
terima dari setoran2 754 sampai 
20 Oktober 1953 Rp 2886 djuta. Da 
ri djumlah ini dibajarkan kembali 

karena pelaksanaan import, pemba- 
talan dsb. Rp 2029 djuta. Oleh ka- 
rena itu deposito semua bank2 pada 
Dana Devisen pada 21 Oktober '53 
masih berdjumlah 857 djuta. Djum- 
lah deposito jg paling besar terda 

pat pada tgl. 30 Djini 1953, jakni 
Rp 1281,5 djuta. 

Ditjatat disini, demikian menteri 
keuangan, bahwa pengisapan itu ber   jngan memasang iklan di Pe 1 9 

ondon, mentjari . 10 sekretares B 2 TA 3 

engan sifat2 tsb. diatas tadi, era ama ” 
BEKAS P.M. Mossadegh hari 

Senen memprotes terhadap tudu 
han2 Djaksa Agung Azmoudeh 

dengan gadji baik, tundjangan, 
gratifikasi dan tjuti ke Inggeris. 

Para stenograf di Malaya de- 

ngan kerasnja memprotes danj|jang mengatakan bahwa  Mossa- 
menjatakan bahwa pemerintah | degh tidak beragama. Dalam pe 
telah menjimpang dari politik | meriksaan jang ke-7 hari Senen, 
memberi. prioritet kepada orang2 Azmoudeh. mengatakan bahwa 
jang dilatih di Malaya. (Anta- siapa sadja jang menentang mah ra-UP). kota, ia tidak mungkin beragama. 

(Begitu pula Mossadegh djuga se 
Sekertariat  Fakultet Ekonomi | orang jang tidak. beragama. 

Djakarta mengumumkan. bahwa 
pada tanggal 26 dan 27. Nopem- 
ber 1953 akan diadakan udjian 
pemasukan ke Fakultet Ekonomi 
dan Fakultet Hukum dan Penge- 
tahuan  Masjarakat bagi mereka 
jang telah lulus udjian Sekolah 
Vak Menengah.Atas Negeri (S.M. 
EA. S.G.A., dan lain2). 

Le Monde: 
HARIAN DI PARIS ,.Le Monde” 

dalam komentarnja mengenai ,,Indo- 
nesia dan Bermuda” menjatakan, 

bahwa masalah2 Indonesia jang da- 
pat dianggap sebagai gerak2 pertum- 
buhan negara baru, hingga saat ini 

| hanjalah merupakan masalah2 Indo- 
' nesia sendiri dan hanja sedikit sadja 
menjinggung kepentingan Nederland. (li apabila telah diminta oleh peme- 
Harian tersebut menjatakan, bahwa Jrintah Indonesia atau kearah itu 
»pembukaan. front. baru di Indone- | Presiden Sukarno telah membajang- 

Terhadap tuduhan2 itu Mossa 
degh mendjawab bahwa ia ada 
lah seorang Islam sedjak lahirnja. 
la saban hari bersembahjang. Ke 
tika ia mendengar tuduhan? itu 
Mossadegh melontjat berdiri dan 
berusaha untuk meninggalkan pe 
ngadilan, tapi oleh para pendjaga 
dipaksa duduk kembali. (Antara) 

  
Sia oleh negara? komunis, seperti 
jang sering dilukis-lukiskan — dalam 
berita2, 'adalah praktis tidak mung: 
kin. Mengenai kemungkinan2 jang 
bersifat komunistis didalam . negeri 
dapat membentuk front baru”, toh 
masih tak dapat dilajakkan pasukan? 
Barat mengadakan intervensi, ketjua: 

  
Daya Keldajana Oa pan Cm Dota sa so Cam oa tunda 

Ter hunstan oa Vetenane aa me mag   

hubungan erat dengan keadaan pesa 
nan import, jg berhubung dengan 
djumlah - devisen, jg sekarang ini 
tiap2 bulan sedikit sekali disedia- 
kan, mundur dari Rp 224 miljard 

sampai hampir Rp 1,7 miljard, atau 
lebih dari Rp 1 miljard. 

Sekedar pesanan import berku- 
rang, maka daja dari setoran2 7576 

pun akan mendjadi kurang pula, 
akan tetapi selama peraturan itu 
masih berlaku, sekurang2nja Rp 
750 & 800 djuta tertarik dari pereda 
ran uang. ,,Hot money” dapat pula 
disalurkan kearah jg lebih mengun- 
tungkan dengan memberikan kesem- 

patan digunakannja untuk . mena- 
nam dalam perusahaan2 produktif. 
Demikian antara Jain djawaban? 

menteri keuangan atas pertanjaan? 
ig diadjukan oleh beberapa seksi2 
parlemen mengenai nota devisen. 

(Pia). 

sarankan setjara rahasia dalam peim- 
bitjaraannja dengan wakil presiden 
|Amerika Serikat Nixon beberapa 
waktu jang lalu. 

| Akan tetapi hal jang demikian ti- 
dak menampakkan tanda2nja - sedi- 
kitpun, sedang pemerintah Indonesia 
tetap terus menempuh djalan 
tralisme sebagai djedjak Nehru. 
ae Ali Sastroamidjojo, jang ter- 
Ibabas dari pengaruh2 Masjumi, me- 

SEORANG anggota gerombo- 
lan bersendjata dan seorang ang- 
gota tentara telah tewas sebagai 
akibat terbak-menembak antara 
gerombolan  bersendjata disatu 
pihak dan anggota tentara dilain 
pihak, jang terdjadi pada hari 
Sabtu siang jang baru Jalu dikam 
pung Beroangjng distrik Udjung- 
tanah di Makasar. Dalam hubu- 
ngan -peristiwa tersebut koman- 
dan basis komando Makasar, ma 
jor L, Mochtar hari Senin dalam 
keterangannja kepada pers, me- 
njatakan, bahwa setelah diperoleh 
kabar, bahwa .disekitar kampung 
Beroanging telah terdapat anggo 
ta-anggota. gerombolan bersendja 
ta mengadakan pemungutan der 
ma setjara paksa kepada pendu- 
duk, 

Hari Sabtu ita enam orang ang- 

gota tentara jang bertugas” dalam 
kota Makasar dengan berpakaian 
preman telah pergi ketempat itu un- 

tuk keperluan penjelidikan, mereka 
membekal pistol sebagai sendjatanya. 
Setelah tiba pada. tempat jang ditu- 

dju "mereka benar telah menemui 
gerombolan bersendjata 'itu jang ke- 
koatannja terdiri dari kira2 20 orang 
dengan sendjata sebuah bren. Tan- 

bak-menembak. . antara kedua beiah 
pihak telah terdjadi dan berkesuda- 
han: masing2 tewas seorang. Setelah 
balabantuan terdiri dari. . anggota? 
kesatuan 515 datang. ditempat itu 
memberikan pertolongan, maka ge- 
rombolan bersendjata itu lalu mela- 

rikan dirinja, demikian major  L. 
Moehtar. (Pia).   

Nixon Gelisah Krn. Netralnja Indon. 
nekankan pada sikap politik-bebas- 
nja: jang konsekwen dengan akan 
dibukanja kedutaan Indonesia di 
Moskow dan. dikirimkannja missi da- 
gangnja ke RRT. 
Demikian komentar Le Monde jg. 

|achirnja menjimpulkan, bahwa sebe- 
neu- |narnja ,,Nixon lebih gelisah karena 
Kas | sikap-netralnja Indonesia itu daripa- | 

Ha karena  antjaman komunisme”, 
(Antara). 

nggris - Iran In 
lihkan Hubungannja 

Eden Sampaikan Usul Baru Kpd Zahedi 
SEORANG DJURU BITJARA kementerian luar negeri 

pada hari Senen membenarkan kabar2 bahwa menteri luar negeri Inggeris 
Anthony Eden baru2 ini telah mengadjukan kepada PM Iran Fazollah 
Zahedi usul supaja perhubungan diplomatik antara kedua negara tsb. di- 
adakan lagi. Usul ini telah disampaikan dengan perantaraan legasi Swis 
di Teheran, dan dikemukakan oleh Eden setelah ia menerima suatu pe- 
san dari djenderal Zahedi. Pesan Zahedi ini telah dikirim ke London se- 
sudah Eden mengeluarkan statement dalam sidang madjelis rendah Ingge- 

  

  

Konperensi 
Bermuda 

Hanja Konperensi Per- 
sahabatan?: Keterangan 

Lloyd 

Inggris hari Senen mejakinkan 
kepada Rusia, bahwa Konperensi 
Bermuda antara Tiga Besar jang 
akan dilakukan dalam bulan de- 
pan ifu tidak ditudjukan terhadap 
Rusia atau salah satu negara lain 
nja. Menteri negara Inggris Sel- 
wyn Lloyd menjatakan,. bahwa 

ikonperensi jang akan dimulai tg. 
4 Desember antara presiden  Ei- 
senhower, perdana menteri Ing- 
gris Sir Winston .Churebill — dan 
perdana menteri Perantjis Joseph 
Laniel ita ,,hanja konperensi bia 
sa anfara para pemimpin negara2 
jang bersahabat.” 

Keterangan itu diberikan Lloyd 
sebagai djawaban atas: resolusi 
perdamaian” jang diadjukan pe 
kan jl. oleh wakil "Rusia Andrei 
Y. Vishinsky kepada panitia Poli 
tik PBB, jang mengandung tudu- 
han, bahwa konperensi: Bermuda 

i dimaksud sebagai djawaban -atas 
undangan: Rusia "untuk mengada 

|kan sebuah konperensi Lima  Be- 
sar dan bahwa jang sedemikian 
hanja akan- menambah . ketega- 
ngan dunia. ,,Tudjuan konrerensi 

| djustru bertentangan dengan itu 
| dan. sekali-kali tidak  ditudjukan 

ahli penjelidik piring terbang di terhadan sesuatu negara,” kata 

Amerika Serikat, bernama Major Lloyd. (UP) 
Keyhoe, dengan analogi sederha- . ... na. Italia Setudjui Kon- 
Keyhoe mengatakan bagaimana ki | perensi 5-Besar 

Utk Bereskan Triesta 
ITALIA HARI Senen mengu 

mumkan bahwa ia ,,dengan tidak 
bersjarat” meneriina usul Sekutu 
guna mengadakan konperensi 5 
Negara untuk menjelesaikan per 
fkaian Trieste dengan Jugoslavia. 

. Keterangan diatas diutjapkan oleh 
seorang djurubitjara Kemlu Ita- 
ia. Tapi dim pada itu kalangan2 
Sekutu mengatakan bahwa bagi 
nenjelenggaraan konperensi tsb. 
mash perlu dilakukan berbagai 
matjam pekerdjaan pendahuluan. 

(Antara) 

  

reka, machluk2 luar bumi ini mung 
kin akan membuat#pangkalannja di 
bulan jg berputar mengelilingi Mars, 
untuk mempersingkat. djarak- jg. ha- 
rus ditempuh “untuk menjelidiki bu- 
mi, (Antara): , 2 

Mean na 

gin Pu: 

  

Inggeris 

Dalam pesannja kepada Zahe- 
di diusulkan oleh . Eden .pemuli- 
han perhubungan diplomatik dan 
diadakan lagi. perundingan ten- 
tang soal minjak Iran, demikian 
keterangan suatu sumber jang 
gpat mengetahui di London. 
Sementara itu para  penindjau 
Solitik di London ' mengemuka- 
kan bahwa. mengingat. kedua pi- 
hak kini menundjukkam keingi- 
nan untuk mengadakan lagi per- 
hubungan diplomatik jang nor- 
mal maka. soalnjg tinggal me- 
nemukan Satu perumusan jang 
dapat diterima oleh kedua ne- 
vara tadi dan. jang memperha- 
tikan baik. kepentingan kongsi 
AIOC maupun pendapat umum 
di.Iran jang sedjak beberapa 
tahun divensamihi oleh propa- 
ganda anti Inggeris. 

Perantaraan A,S, dan Swis, 
Di Teheran dalam pada itu se- 

orang pembesar jang berkuasa dalam 
keterangannja kepada AFP -membe- 
narkan djuga - bahwa pembitjaraan 
jang kini sedang berlangsung antara 
duta besar ALS. untuk Iran Lloy 
Henderson dan menteri luar negeri 
Iran Abdullah Etezam mengenai pe- 
mulihan perhubungan diplomatik an- 
tara Inggeris dan Iran. Pembesar tsb. 
jang disebut sebagai orang jang teru- 
lama berkuasa, “ mengatakan bahwa 
tidak ada perobahan dalam sikap pe- 
merintah Iran. Pemerintah Iran tetap 
mendesak bahwa permulaan penjele- 
saian pertikaian tentang minjak an- 
tara Inggeris dan Iran harus men- 
dahului pertukaran duta besar antara 
kedua negara tadi. 

Seruan Henderson, 
Sementara itu Henderson ber- 

sama duta Swis untuk Iran jang 
kini mengurus djuga kepentingan 
Inggeris di Iran menjerukan ke: 
pada . pemerintah. « Iran .supaja 
memberikan prioritet kepada pe- 
mulihan “ perhubungan diploma- 
tik antara Inggeris dan Iran. 
Perundingan kini seding berdja- 
lan untuk menemukan suatu pe- 
njelesaian jang memuaskan ke-   dua pihak. Pembesar jang  ber- 
kuasa tsb. selandjutnja mene- 
rangkan bahwa dalam. perundi: 
ngan ini tidak  diperbintjangkan 
baik soal organisasi produksi 
minjak maupun soal mengerdja- 
kan daerah2, minjak Iran. Pem- 

| besar ini menjangkal berita2 da- 
ri London jang mengatakan bahs- 
wa. Inggeris telah mengusulkan 
pengiriman suatu delegasi ke 
Teheran jang berkewadjiban me- 
njelidiki keadaan ditempat. (An- 

: tara-AFP),   
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Kabar K 
RAMPOK DI SUSUKAN 

: BRINGIN. 
Didapat kabar, 

22/23 Nopember 1953, kira2 djam 
7.30 malam dirumahnja Lurah Su- 
sukan telah didatangi oleh 2 orang 
berpakaian preman jang tidak dike- 
nal dengan membawa granat dan pi- 
sau. Setjara leluasa mereka dapat 
bertindak didalam rumah tanggania 
R., dimana achirnja barang? pakai- 
an, perhiasan dan uang tunai Rp. 
1845.— digondol. Dalam perampo- 
kan tadi tidak terdjadi xekedjaman 
Suatu apa. 

Lebih djauh dikabarkan, bahwa 
pada tgl. 19 Nop. jbl. didesa Rem- 
bes pun terdjadi perampokan diru- 
mahnja K. jang dilakukan oleh 3 
orang berpakaian preman dan ber- 
sendjata klewang. Tiga “ perdjahat 
tadi berhasil merugikan tuan rumah 
Rp. 145.—. Djuga baru2 ini terdja- 
di perampokan didesa ' Kaliwungu, 
“Susukan, Tengaran, jang dilakukan 
oleh beberapa orang dan merasuki 
rumahnja P. dengan merusak sebuah 
djendela dan membawa granat. 

Achirnja pendjahat tsb. dapat 
menggondol barang seharga Rp. 
64.25. 
PENARIKAN 

Panitya Sweepstake IMS mem- 
persilahkan kepada para peminat 
untuk menjaksikan penarikan un- 
dian Sweepstake. Adapun kete- 
rangan selandjutnja dapat dibatja 
dalam advertentienja jang dimuat 
pada hari ini. 
SEMARANG KEHABISAN 

SEMEN? 
Selama minggu ke-3 bulan ini 

di Semarang nampak kegelisahan 
dikalangan pedagang? bahan pem 
bangunan atau  bouwaannemer2 
disebabkan tidak adanja persedia 
an semen. Berhubung dengan ini 
dikuatirkan banjak  pembangu- 
nan2 rumah akan mendjadi ,,ma 
tjet” djalannja atau bisa djalan 
tetapi dengan biaja jg lebih tinggi 
dari rentjana semula. 

Menurut keterangan jang diper 
oleh ,,Antara” Semarang kalau 
dalam minggu ke-2 semen tjap 
»Siku” atau ,,kepala kerbo” bi- 
kinan Djerman per zaknja a 50 
kg. masih didapat dengan harga 
Rp 37,50 Rp. 39— pada 
Toko2 ,,Besi”, dalam minggi ke-3 
ini sudah tidak ada sebuah toko 
pun jang sanggup melajani. Ka- 
lau ada, semuanja itu didjual dgn 
»etjeran” tiap 1 kg. Rp. 1.— 

Dalam pada itu tidak diper- 
oleh keterangan apa “sebab2-nja 
persediaan semen itu lenjap dari 
peredaran. Jang njata menurut 
tjatatan resmi jang ada selama 3 
bulan jang achir2 ini dipelabuhan 
Semarang telah diturunkan Lk. 
6.000 ton semen dari kapal2 jang | 
datang dari luar. 

LATIHAN GURU P.B.H. 

bahwa pada tgl. | 

SWEEPSTAKE. | 

  

   

    

20... SU—MER 
' Berita dan karangan2 jang dimuat 

|dalam harian ,,Suara Merdeka” ini, 
sering dikutip orang. 

Tapi kebanjakan jang ngutip, mau 
ngutip-nja sadja. Tidak mau $ebut2 
|sumber kutipannja. Sudah untung, 
jikalau sumber tadi disebut ,,S.M.”, 

Tapi S.M. ini bisa singkatan dari 
»Suara Masjarakat”, ,,Sin Min”: dju- 
ga bisa ,,Soto Madura” atau sikengs 
Sri Mulat 
Dan achir-achir ini ada pengutip 

jang lebih orisinil lagi. Sumber 
Suara Merdeka disebut Su-M/er!!! 

Kalau Sir-pong nanti tiru-tiru me- 
njingkat nama koran setjara orisinil 

'ini, mungkin nanti sahabat2 “karib 
Sir-pong, jaitu wartawan2 dari ,,Ke- 
daulatan Rakjat” Jogja, bisa men- 
'tjak-mentjak. 

Sebab kalau wartawan Suara Mer- 
|deka bisa disingkat: ,,wartawan Su- 
Mer, nanti wartawan ,,Kedaulatan 
Rakjat” kan bisa disingkat:  warta- 
wan Ke-Ra!!!! : 

(i'mana, mas Wonobito?! 

DP. 
Kalangan pegawai tinggi jang di- 

d/p-kan, alias diperbantukan banjak 
'mengomel. Karena sifat ,,diperban- 
tukan” itu katanja tidak tjotjok de- 
ngan prakteknja. Di d/p-kan dalam 
prakteknja lebih tjotjok dengan di- 
asingkan, katanja. Sebab kenjataan- 
nja, pegawai d/p itu tidak pernah 
diadjak-adjak rembugan dsb. 

| Kalau begitu Sir-pong usul: Istilah 
d.p. itu djangan ditafsirkan dengan 
.diperbantukan”, tetapi............ La 

sec.cananuua 

  
»Gisplaced pegawais!NN 

Akoor?! 

    

RESIDEN MILONO KEMBALI 
DARI AMERIKA. 

| Dari kalangan Kantor ' Papak 
di Semarang didapat keterangan 
bahwa Residen Milono pada tel. 
16 Nopember 1953 telah tiba 
kembali di Djakarta dalam ke- 
adaan sehat dan kini berada di 
Bogor, sedangkan Bu Milono 
pada tgl. 23 Nopember pun su- 
dah kembali dari Eropa dan kini 
berada di Bogor djuga. Ketera- 
ngan selandjutnja mengatakan, 
bahwa dalam  suratnja kepada 
Pak Agus Miftah, Bupati d/p 
Kantor Gubernuran a.l: Residen 
Milono menjatakan kegirangannja 
melihat keadaan ,,boystown” di 
Amerika. Dengan demikian, ma- 
ka dalam keadaan mengaso tadi, 
Residen Milono masih djuga' me-   Berhubung dengan masih banjak- 

nja Guru2 P.B.H. jg belum pernah : 
mendapat latihan chusus tentang | 
tjara mengadjar membatja dan me-| 
nulis huruf latin bagi orang dewasa ' 
pula untuk menambah banjaknya j 
guru2 P.B.H., maka dengan bantu-' 
an Panitya Pendidikan Masjarakat 
di Ketjamatan2, oleh Insp. Pend. 

Masj. Kota Besar Semarang telah | 
mulai dan akan sudah -diadakan la- | 
tihan guru P.B.H, di Sendangguwo ' 
tel. Y7-11-s/d 21911-53, Semarang- | 
Selatan — di Srondol Kulon mulai ' 
tgl. 23-11 s/d 27-11-53, Sernarang- 
Barat — di SR KPKPKB Mlaju | 
Darat mulai tgl. 7-12 s/d 10-12-53, 
Semarang-Utara — di Kebon-Tiong 
hoa mulai tgl. 1-12 s/d 4-12-53,! 
Semarang-Tengah — di Kel. Kenta-i 
ngan pada tgl. 14-12 s/d 17-12-53. 
KONGRES SSKDN SELURUH 

INDONESIA DI BOGOR. 
Pada tgl. 3 s/d 5 Desember 1953, | 

Serekat Sekerdja Kementerian Da-j 
lam Negeri seluruh Indonesia akan | 
mengadakan konggres di Begor. Daj 
lam konggres tadi a.l. jang akan di-j 
bitjarakan ialah soal pemilihan | 
umum dan soal pengangkatan pega-' 
wai negeri. Untuk maksud tadi, SS, 
KDN tjb. Semarang akan mengirim 
wakil2nja jang terdiri dari saudara? 
Soetedjo dan Soedijo. 

DIPENSIUN. 
Didapat kabar, bahwa mulai tgl. 

1 Djanuari 1954, T. F. Steinfort dan 
K. D. Liem jang kini bekerdja pada 
kantor Karesidenan Semarang akan , 

dipensioen. ! 
$ | 

KONPERENSI DINAS B.R.N. ' 
DI LAMPUNG. | 

Mulai tg. 27 bulan ini untuk 4 
hari lamanja oleh Biro Rekon- | 
struksi Nasional akan diselengga- 
rakan konperensi dinasnja di 
Lampung. “Atjara terpenting jang ' 
akan mendjadi bahan  perundi- j 
ngan dalam konperensi ini ialah 
sekitar penjelehggaraan transmi- 

grasi. te" : 
Dikabarkan pula, bahwa seha- 

bis komperensi akan diadakan per 
djalanan keliling untuk menin- 
djau objek2 transmigrasi, dimana 
untuk kepentingan tersebut di- 
minta ikut sertanja wartawan2 
dari Djakarta. 

      

      

mikirkan keadaan ,,boystown” di 
Semarang jang mendjadi tjita2- 
nja. Pada tgl. 1 Desember 1953, 
Residen Milono akan pegang dja 
batannja pula dan sebelum tgl. 
tadi ditunggu kedatangannja di 
Semarang. 

BUNG TOMO CONTRA 
WARTAWAN. 

Rebo sore djam 4.30 tgl..25 
Nop. dilapangan Stadion Smg. 
akan dilangsungkan pertandingan h 
sepak bola antara Kongres Par- 
tai Rakjat Indonesia melawan 
kes. Wartawan Semarang. Dalam 
pasangan Kongres P.R.I. antara 
lain terdapat pemain2 Bung To-j 
mo dan Dr. Rustamadji. 

KONPERENSI W.D.I. 
Wanita Demokrat Indonesia Dja- 

wa Tengah akan melangsungkan 
konperensinja jang ke-II pada tgl. 29 
Nopember j.a.d. Konperensi bertem- 
pat di Purworedjo dan akan dihadliri/ 
oleh para pemimpin WDI Pusat da- 
ri Djakarta. Atjara konperensi a.l. 
akan mengadakan pemilihan Korii- 
saris Propinsi baru. 

DIRATJUN ? 
Kalau orang mempunjai dua isteri, 

apalagi jang satunja 
kan oleh hukum perkawinan, maka 
akan ada2 sadja akibat jang dialami 
oleh kedua isterinja itu. Demikian- 
lah belum lama berselang ini, se- 
orang Kepala Bagian dari suatu Dja- 
watan di Semarang bernama I, se- 
habis berkundjung kerumah isteri- 
nja kedua jang belum sjah bernama 
K., telah meninggal dengan menda- 
dak di RSUP pada djam 12 malam. 
Menurut keterangan, I. datang ke- 
rumah sakit dengan maksud akan 
berobat, karena badannja 
kurang enak sedjak pulang dari ru- 
mahnja K. 
Dengan kedjadian ini, isteri perta- 

ma dari I. kemudian mempunjai ke- 
tjurigaan terhadap K., dan meng- 

'anggap mungkin suaminja diberi ra- 
tjun oleh K. Pengusutan lebih lan- 

djut sedang dilakukan dan sementa- 
ra itf K. ditahan oleh jang berwa- 
djib. Adapun I. dengan siterinja jang 
pertama dahulunja bertempat ting- 
gal di Hotel ,,Spitswawgas” Smg. 

ae 

      
Nani 

belum disjah-: 

merasa j 

| aneka 
PERHUBUNGAN UDARA 

DJAKARTA—JOGJA 6 KALI 

DIAWA TENGAH 
MADRASAH AL ISLAM MEM 

'PUNJAI 40 TJABANG 
Dari Pimpinan AL-ISLAM Bag. 

SEMINGGU. Pendidikan, pembantu kita menda- 
Menurut pengumuman direksi Ga-!pat kabar bahwa Al-Islam sampai 

ruda Indonesian Airways N.V., mu' sekarang telah mempunjai 40 tja- 
lai hari Senin tanggal 23 Nopember bang2 Madrasah diseluruh Indone- 
1953, perhubungan udara antara Dja 
karta dan Jogja pulang pergi akan 
ada tiap2 hari, ketjuali hari Ming- 
gu. Pesawat jang berangkat dari Dja 
karta pada hari Senin dan Kemis 
akan melalui Bandung, begitu djuga 
pesawat jang berangkat dari Jogja 
pada hari Rebo dan Sabtu. Perhubu 

    

    

    

punjai murid2 sebesar Ik. 14.000 
murid laki dan wanita. Al-Islam ini 
adalah organisasi jg berdasarkan 
pendidikan dan kebudajaan Islam. 
Kedudukan PB-nja di Solo, dibawah 
'asuhan Kjahi H. Imam Ghozali. 
Ketjuali mengusahakan pendidikan2 

ngan ini jang tadinja diterbangi de- Madrasah rendah dan Menengah di 
ingan pesawat Dakota hanja tiga ka “rentjanakan pula untuk mengadakan 
li seminggu, mulai pada tanggal tsb Sekolah Tinggi Islam dalam djang- 
diterbangi dengan pesawat2 Heron ka pandjang. Kini sedang mengusa- 
De Havilland. 'hakan pendirian asrama Peladjar jg 

i Mean akan memuat 1000 murid peladjar. 

MAGELANG Demikianlah keterangan sdr. M. 
Makmuri, ketua bag. Pendidikan Al 

SEORANG TERTEMBAK DAN 
4 TERTANGKAP. 5 

Islam. 

PANDU ISLAM MENGADA 

Dalam gerakan pembersihan jg di 
lakukan lan pihak tentara pada 
tgl. 17 Nopember jbl. djam 03.00 
didesa Sekaju katjamatan Pakis ka- tjab. Solo telah mengadakan perte- 
bupaten Magelang, telah berhasil sc muan singkat 'jg dihadliri semua pe 
orang anggauta gerombolan MMC ngurus dan "pimpinan  kwartiernya, 
bernama 'N. dari dukuh Depok te- Dalam pertemuan itu wakil 
lah tertembak mati, 4 orang tertang (sdr. Ridwan) telah memberikan tje 
kap. Diantaranja terdapat nama ramah dan pendjelasan2 sekitar ke- 
M. asal dari desa Nglepu Pakis jg su dudukan Pandu Islam  ditengah2 
dah kerap kali melakukan pembunu masjarakat ramai. : 
han dan penggedoran thd. pendu-| ' pERNJATAAN MASJUMI. 
duk. : 1 

Selain itu dapat di sita 1 sendjata 
karabyn, 14 houwer peluru, 1 pistol 3: Tag . buldog,. hekerana dokumen, -3 buah di Surakarta baru2 ini telah di- 

i jat?” bil pernjataan sbb:: 1. Mem- buku ,,Apakah Demokrasi Rakjat? £ an 

dan buku pendidikan komunis ka-| protes sekeras2-nja kepada Peme 

rangan M.I. Halimin. rintah tentang pembentukan Pa 

KURSINJA PANGERAN initya Pemilihan Pusat jang hanja 
: 'terdiri dari wakil partai pendu- 

an DIMANA? kung Pemerintah Ali-Wongso, se usman pegawai kepala bagian 
keuangan kantor karesidenan Kedu Tengkan, Menana na yh menerangkan, bahwa bekas kamar uan 2, Na Tan Tea Ke pre 
ditahannja alm. Pangeran Dipone- '3 Sekerasz-nja politik kepegawai 
g0ro waktu mengadakan perunding- 
an dengan Belanda, jang sedjak se- 
kian lama terpelihara dengan baik, 
kini telah “mendapat perhatian jang 
sungguh dari pemerintah daerah Ke- 
du. Kursi2 jang didalamnja semua 
bukan ,,aseli?” lagi. Oleh pemerintah 
karesidenan Kedu, dikandung mak- 
sud untuk mengusahakan,  supaja 
kursi jang aseli tempat duduk  Pa- 
ngeran Diponegoro dulu dapat dipa- 
sang kembali. Berapa djumlahnja ti- 
dak ada jang mengetahui. - Menurut 
penjelidikan ketika djamannja S TaAaa. e annj on- s : : 
neveldt mendjabat residen di Mage- Dengan disaksikan oleh pembe in : , “..sar-pembesar militer, Pamong 
ak agar pemerintah — kolonia! pradja dan Polisi pada tanggal 21 kursi2 dan alat2 lainnja : : : z£ : : Nopember j.l. distafkwartier gsr- E oa. NOP Ja ar SAT jang dipergunakan untuk perunding nizoen Salatiga oleh Panglima " 
an dengan Belanda telah dilelangkan Divisie P: Diponegoro, let.-kol. 

KAN PERTEMUAN 
Bertalian dgn. kedatangan wakil 

Kwartier Besarnja di Djakarta, pa- 
da tgl. 21 Nop. 'jbl. Pandu Islam 

i
m
a
n
 

tah. Ali-Wongso, jg mengadakan 
mutaties dan angkatan pegawai 
dengan tidak mengingat rechts- 
zekerheid dari pegawai, dan jang 
semata2 untuk menguntungkan 
partai2 Pemerintah sadja. 

SALATIGA 
PEMBERIAN SURAT TANDA 

  

sia, dan paling achir ini telah mem-| 

KBU 

Dalam rapat akbar peringatan |: 
ulang tahun ke-8 Partai Masjumi:| 

an jang dilakukan oleh Pemerin |: 

  

Croma Blauw 
Speciaal 

  
Wonogir 
  

  

Pemandangan dalam demonstrasi jang diadakan oleh Unilever tentang 
pemakaian lemak pemasak baru ,,Croma Blauw Speciaal” digedung Stads- 

tuin Semarang pada hari Sabtu j.l. Demonstrasi masak diberikan oleh 
H. yan der Haar, memasak kuwih2 sprits, croguet, dll.nja. , 

" (IPPHOS 

Kereta Api Atjeh 
Paling Menderita 

Akibat Gerakan2 Sabotase Grombolan 
Daud Beureueh 

BERHUBUNG DENGAN tindakan2 sabotage gerombolan 
di Atjeh jang ditudjukan kepada bangunan2 perhubungan, maka 
terutama jang banjak menderita adalah bangunan2 DKA, seperti 
kerusakan2 djembatan, pembakaran stasiun2 ketjil dan lain2, de- 
mikian diperoleh keterangan dari djurubitjara 
Sumatera Utara, Pattynassarane. Diterangkan selandjutnja, 
wa djembatan2 kereta api jang 

D.K.A. 
bah- 

bersifat ,,vak werk” (technis) sa- 

exploitasi 

dja, banjak dirusakkan. Paling achir, pada tanggal 12/13 Nopem- 
ber jang baru lalu djembatan Arakundo jang pandjangnja 145 me- 
ter dan menghubungkan Krueng (sungei) Djambo Air di Atjeh 

Indonesia 
Ketjewa 

Mendjadi Objek Bermuda 
Tanpa Setahunja Sendiri 

— Kata PM Ali 

PERDANA  MENTERI Ali 
Sastroamidjojo memberikan kete- 
rangan jang berikut mengenai 
kabar2 bahwa Indonesia akan 
masuk atjara konferensi Bermu- 
da: ,,Kabar2 bahwa pertemuan     dimuka umum dan kabarnya dibeli i Tana oleh seorang saudagar dari Jogja. Moh. Bachrun, telah diterimakan 

(Konon kabarnja siapa jang ketem- 
patan kursi2 itu tidak kuat dan dja- 
tuh miskin. Belakangan tersiar be- 
rita, bahwa kursi2 tsb. kini berada 
di Ambarukma daerah kabupaten 
Sleman Jogja. 

didaerah ketjamatan Susukan ka- 
wedanan Tengaran, -— berhubung 
dengan bantuan mereka jang di- 

lam pidatonja Panglima antara 
lain mengemukakan, bahwa peng 

|Ihargaan dari fihak Angkatan Pa 
PAN : "'1' “Yrang |hanja . dapat 

-. GEROMBOLAN - MENGGA dalam sebuah surat idjazah itu NAS LAGI - sadja, . akan tetapi sama sekali 
- Baru2 ini grumbul Tjisagu desa tidak akan mengurangi  kebesa- Penjarang Ketjamatan Sidaredja te- ran artinja. Kemudian surat idja 
lah didatangi oleh grombolan seba- zah diterimakan kepada - bapak 
njak 150 orang dan sebagian besar .tjamat Susukan, sdr. Soealip jg 
bersendjata. Setelah melakukan peng mengutjapkan terima kasih atas gedoran2 pada rumah2 penduduk, ' nama 'rakjat didaerahnja. 1 Pan en ganlan pengin melari- | PERINGATAN MAULID NABI 
an diri dgn. membakari rumah? tsb. ! an hammadii 
Te at buah rumah  mendjadi Da Tab pa naa ea 
.abu. Dalam pada itu diwartakan pu : Aan mean 
la bahwa grombolan djuga Tel han telah aa. .pertemuan 
kan kekedjaman jakni membunuh 3. igedung Rs Salatiga untuk 
orang penduduk desa tsb. T.N.I. Bn memperingati Hari Maulid Nabi 
445 jang bertugas dekat tempat tsb Muhammad s.a.w. Sebagai pem- 
segera melakukan pengedjaran. Se- bitjara telah didatangkan bebera- 'pa pemuka Muhammadijh dari: lain dari pada itu diwartakan pula, P4 : 
bahwa dalam gerakan pemberishan- lain daerah, sedang sambutan an | 

tara lain diutjapkan oleh bapak nja, OPR telah berhatsil menangkap l : 2 orang anggauta D.I.  digrumbul wali-kota. Perhatian pada perte- 
muan ini tjukup memuaskan. Kedungwadas Ketjamatan Gandrung 

mangun. DEMONSTRASI ANGGAR. . 
Sekedar untuk memperingati 

berdirinja perkumpulan anggar 
dari Reg. 14 Sub. Terr. 14 pada ' 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

hari Saptu malam Minggu tang- 

Semarang, 26 Nop: 1953: 

Djam.: 0610 — 0645 — 07.15 

gal 21/22 Nopember j.l. dibalai- | 
pradjurit Salatiga telah dijdakan : 
demonstrasi anggar jang disaksi- | 
kan oleh para tamu undangan dari | 
kalangan militer, cipiel dan orga- 

Genderan pagi: 12.05 Kwintet Har- 
ry Gaarenstroom di seling permain- 
an piano: 12.30 Untuk Kaum Wa- 
nita, 13.15 Perahijangan: 13.40 
Krontjong Siang oleh O.R.J.: 14.15 
Wals, 17.05 Lagu2 kanak: 17.10 

Dongengan kanak2: 17.19 Dongeng- 

nisasi2 setempat. : 

an kanak2, 17.45 Buah tjipt. Ismaii: 

Oleh  majoor ' 
|Soerono diterangkan dasar2 per- ' 

18.20 Hidangan Sendja- hid. O.K. 
| Massa: 191301 “Kepatkah. dai 2 mt 

mainan anggar dgn menggunakan 

120.30 Mimbar Islam, 20.45 Njanjian 

    
  

    
3 matjam sendjata ja'ni sabel, flo 
ret dan degen. Kemudian demon 
strasi dilakukan oleh 8 pelaku 
prija dan 4 pelaku wanita, sedang 
4 prija selaku ,,hulpsecondanten”. 

TEGAL 

PEMAKAMAN KEMBALI 60 

  

Sech Albar, 21.15 Wajang Orang RANGKA DJENAZAH 
oleh Ngesti Pandowo, 22.20 Wa- : PAHLAWAN 
jang Orang (landjutan), 24.00 Tu-| “Tg. 24-11253 kemaren bertempat 
tup. 5 1 di Makam Pahlawan Slerok Tegal 

surat tanda djasa kepada rakjat | Ta 
jdi 

Tbagi 
berikan kepada Angkatan Perang kan 1 : . 
selama clash I dan clash JI. Da- |dari fihak2 jang dikabarkan akan 

antara presiden Amerika Serikat, 
Inggeris dan p.m. Perantjis 

Bermuda nanti akan membitja 
rakan djuga ,,soa??” Indonesia, 

agi pemerintah masih merupa- 
berita2 tidak resmi. Sebab 

tjarakan soal Indonesia 
(itu, pemerintah belum menerima 
kabar 'apa2, baik formil maupun 

diwudjudkan,| informil. 
' Kalau benar memang ada niat jg. 

demikian, maka saja merasa ketje- 

wa, bahwa fihak jang akan mendja- 

di objek pembitjaraan. itu tidak di- 

minta pendapatnja atau diberi tahu 

Jebih dulu setjara resmi. 
Indonesia sebagai negara merde- 

ka jang berdaulat, sudah pada tem- 
patnja merasa ketjewa, apabila akan 

didjadikan objek persoalan  sadja 
oleh negara2 besar. Lebih daripada 
itu kalau benar Indonesia mengjadi 
soal, tentunja soal itu periama? ada- 
lah mendjadi urusan Indonesia sen- 
'diri, walaupun dapat diakui, bahwa 

sebagai anggauta daripada keketvar- 
gaan bangsa2 tcasiunja persoalan i!u 

dapat bertali-talian dengan negara? 
lain didunia ini. Maka dari itu tiap 
kali ,soa?” Indonesia Gibitjarakan 
dalam hubungan internasional. kita 
harus mempunjai hak urtuk .menge- 
luarkan suara dun pendapat kita le 

sbih dulu, jang semuanja itu harus 
didengarkan. Suara. dan pendapat 
Indonesia sebagai negara jang mem- 
punjai kedudukan penting” di Asia 
Tenggara, tidak dapatlah dianggap 
sepi sadja. Oleh karena sebagai te- 
lah saja terangkan diatas, belum ada 

approach formil ataupun tidak for- 
mil jang diterima oleh pemerintah, 
maka kita tidak mengetahui apa jg. 
sebenarnja dinamakan ,,soal” Indo- 

:nesia itu, sehingga belum terang pu- 
la, apakah jang mendjadi sebab In- 
donesia akan dibawa-bawa dalam 
perundingan di Bermuda itu. Sudah 
barang tentu pemerintah waspads 
akan hal ini. Dalam pada itu peme- 
rintah berpendapat, bahwa tiap2 ke- 
putusan daripada pembitjaraan jang 
mengenai negara dan rakjat kiia. 

tanpa lebih dulu diadakan pembitja- 
:raan dengan kita, akan kita sesalkan 
dan kita anggap sebagai tidak meng: 
ikat Indonesia”, demikian keterang- 

djojo kepada wartawan Soelindo. 

  

“djak tanggal 
tidak didjalankan lagi, berhubung |   

an perdana menteri Ali Sastroami: 

Timur mendapat kerusakan hebat. 

Menurut Pattinassarane jg mengu 
rus soal lalu-lintas perhubungan 

DKA, gangguan2 terhadap bangu- 
nan2 DKA oleh gerombolan itu, bu 
kan sadja ditudjukan terhadap djem 
batan2 jg merupakan ,,vakwerk” sa 

dja, tetapi djuga pembakaran sta- 
siun2 ketjil. Sampai kini masih be- 
lum diketahui berapa djumlah uang 
kas distasiun2 ketjil itu jg telah ber 
hasil diserobot oleh gerombolan an 
tara Sigli dan Idi. 

Dikatakan olehnja, . bahwa untuk 
mendjaga keselamatan para penum- 

pang, kepala exploitasi DKA Suma 
tera Utara telah membitjarakan ke 
pada fihak jg berwadjib, supaja per 
djalanan kereta api sekarang ini 
mendapat pengawalan dari alat? ke 
kuasaan negara. 

Karena masih terdapat gang- 
guan keamanan di Atjeh, maka 
perhubungan kereta api baru da- 
pat dilakukan dalam trajek2 pen 
dek sadja, jaitu: Olee-Lheue — 
Kutaradja, Sigli — Padangtidji: 
Sigli — Kotabakti (Lam Meulo) 
dan. Pangkalan-susu — Idi. Tra- 
jek Kutaradja — Seulimeuem se- 

14 Nopember jbl. 

adanja gangguan didekat Keumi- 
reue (Atjeh Besar). Djustru de- 
ngan terhalangnja perdjalanan ke 
reta api karena gangguan keama 
nan itu, pada waktu ini perekono 
mian dan bahan2 makanan telah 
mendjadi sulit. Perputaran per- 
ekonomian tidak lantjar. Kemak- 
muran di Atjeh banjak sekali ber 
gantung kepada perhubungan, se 
dangkan perhubungan dengan 
bus2 belum Iantjar. 

Segala inisiatif kepala exploi- 
tasi DKA Sumatera Utara, insi- 
njur praktek R.K. Chatib, pada 
waktu belakangan ini sebelum 
peristiwa Daud Beureueh mele- 
tus, telah banjak mentjapai  ke- 
madjuan dalam usaha melantjar- 
kan perhubungan baik dengan ke 
reta api barang, kereta. api ex- 
pres, kereta api malam, maupun 
kereta api boemel untuk trajek 
pendek, demikian Pattynassarane 
jang achirnja mengatakan, bahwa 
dengan masih sadja ada ganggu- 
an terhadap perhubungan pen- 
ting di Atjeh ini, rentjana kemen 
terian perhubungan untuk mema 
djukan perhubungan kereta api 
Atjeh, akan terpaksa diundurkan 
lagi, jang berarti bahwa perdaga- 
agan dan perekonomian  rakjat 
akan terpaksa mengalami pula 
semundurannja. (Pia) 

Dorsonelia: 
AE AD AAN d 

HADJI AGUS SALIM TIBA 
DI DJAKARTA. 

  
HADJI Agus Salim penasehat Ke 

@ & .. 

1 Tunggu Djandji 
Utk Menerima Fonds Rp 3 Djuta Guna 
Pembangunan Industri-Akan Sanggup Bi. 
kin Pabrik Keramik-Gaplek & Minjak Sere 

(Oleh: Wartawan Kita) 

DALAM  PERTJAKAPAN dengan Wartawan ,,Suara Mer- 
deka” tentang usaha2 untuk memperbesar kemakmuran Kabupa- 
ten Wonogiri, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri, 
tot, menerangkan bahwa usaha2 

Sen- 
jang kini sedang didjalankan te- 

rutama dititikberatkan pada lapang pertanian, dengan kerdjasama 
dengan Djawatan Pertanian, Pengairan dll. instansi jang erat hu 
bungannja de 
kini sedang didjalankan dengan 
ri rakjat sendiri, hingga kekurangan bidji 
dam2 air dikerdjakan dimana-mana, dalam mana 

an usaha2 itu. Gerakan terrassering tanah2 gundul 
mendapat bantuan sepenuhnja da 

lamtoro.  Pembikinan 
rakjat sendiri 

memikul sebagian besar daripada beaja2 jang diperlukan. 

Djuga telah dikerdjakan pem- 
Ibikinan2 saluran2 air dengan ban 
tuan modal dari Djawatan Pe- 
nempatan Tenaga Daerah Sura- 
karta, termasuk dalam "Pekerdja 
an darurat-istimewa”, jalah peker 
djaan2 jang dapat memberi la- 
pang pekerdjaan bagi para pe- 
nganggur dan hatsilnja dapat di 
rasakan .manfaatnja bagi rakjat. 
Pekerdjaan-darurat-istimewa jg. 
baru sadja selesai dikerdjakan, ia 
lah Saluran  Putjangan sepan- 

(djang 6,50 KM dengan beaja 
R.65.164 jang dapat mengontjori 
tanah seluas 418 Ha, dan Saluran 
Gondang sepandjang 114 KM 
dengan beaja R.57.941 jang da- 
pat mengontjori tanah seluas 
472,50 Ha. Permintaan2 bantu- 
an lainnja dalam rangka pekerdja 
an-darurat-istimewa itu kepada 
Djawatan Penempatan Tenaga Su 
rakarta telah diadjukan dan kini 
sedang menunggu keputusan. 

Bupati Sentot selandjutnja menja- 
takan, bahwa untuk pembangunun 
ekonomi didaerah Wonogiri, Peme- 
rintah Kabupaten Wonogiri kini te- 
lah lebih dari 12 bulan menunggu 
dipenuhinja kesanggupan bantuan jg. 

pernah diberikan oleh  Sexreraris 
Djenderal Kementerian Perekonomi- 
an, waktu beliau menindjau keada- 

an perekonomian didaerah Wonogi- 
ri. Melihat keadaan daerah Wono- 
giri, jang keadaannja serba minus” 
itu Sekdjen Kem. Perekononsian bah 
kan menjatakan kesanggupannja un- 

tuk memberikan prioriteit jang per- 
tama '— diantara Kabupaten2 dalem 
wilajah Karesidenan Surakarta ke- 

pada Kabupaten “Wonogiri, dari 
fonds jang disediakan untuk daerah 
Surakarta tahun 1952 sebanjak Rp. 
3.000.000. Kesanggupan itu telan di 

berikan, ' dengan tiada permintaan 
dari Kabupaten Wonogiri, dengan di 

sertai permintaan supaja segera mem 
bikin rentjana usaha2 dilapang per- 
ekonomian. 

Dengan tjepat Pemerintah Ka- 
bupaten Wonogiri telah menjele- 
saikan rentjana usaha2-nja Jeng. 
kap dengan projek2-nja, jalah un 
tuk mendirikan: Pabrik Tepung 
Gaplek, Perusahaan Keramik, Pe 
rusahaan Pergampingan, dan Pa- 
brik Minjak Sere, jang seluruhnja 
akan memakan beaja sebesar R. 
1.450.000. 

Audiensi ke Kementerian Per- 
ekonomian pernah pula diadakan, 
akan tetapi hingga saat sekarang 
ini bantuan jang disanggupkan 
itu, belum ada tanda2-nja akan 
keluar... : 

Bupati Sentot katakan, bahwa 
keterangannja itu sama sekali bu 
kan untuk  mengungkat-ungkat, 
tetapi karena Pemerintah Kabu- 
paten Wonogiri ingin mendapat 
ketegasan dari jang berwadjib 
terhadap kesanggupan jang per- 
nah diberikan itu. Disamping itu, 
memang daerah Wonogiri sangat 
membutuhkan bantuan modal un 
tuk memadjukan perekonomian 
daerah tersebut. Demikian anta- 
ra lain keterangan Bupati Wono- 
giri. ai 

Atase? Militer 
Indonesia 

Akan Berkonperensi 
Di Djakarta 

DARI Biro Penerangan MBAD 
»Antara” mendapat kabar, bahwa 
dalam hari2 jang akan datang ini 
di Djakarta akan dilangsungkan 
konperensi atase2 militer Indone 
sia jang ada diluar negeri. Kepa 
da mereka itu telah diberikan in- 
struksi supaja segera datang ke 
Djakarta. Konperensi tsb. akan 
dipimpin oleh KSAD Kolonel 
Bambang Sugeng dan akan mem 
bitjarakan terutama soal2 routine 
jang berhubungan dengan tugas 
para afase militer itu diluar ne- 

geri. : 
Setelah selesai berkonperensi, 

mereka akan menindjau bebera- 
pa objek militer, a.l. Japangan 
terbang Husein Sastranegara, 

      

Hatsil2 Pertan- 
dingan P.O.K. 

Djateng 
Kesudahannja pertandingan? dari 

pelbagai Olahraga jang berlangsung 

di Pekan Olahraga Kepolisian Dja- 
wa Tengah jang dapat ditjatat pada 

tgl. 21 dan 22 Nopember 1953 sbb.: 
Sepakbola: Kes. Semarang 

Kes. Pati 2—1 (halftime 1—1): Kes. 
Banjumas — Jogja 3—0  (halftime 
0—0): Kes. Kedu — SPN Banjubiru 
S—1 (halftime 2—0). 

Kes. Mobbrig. — KPK Surakarta 
5—2 (halftime 2—1): KPK Kedu — 

KPK Pekalongan 2—1  (halftime 
1—0): Kes. KPK Banjumas — KPP 
Djateng 4—2 (halftime 2—0). 

Bulu Tangkis: Mobbrig. Prop. 
Djateng — KPK Pekalongan 2—1: 
KPDI Jogja — SPN Banjubiru 3—0. 
KPK Surakarta — KPDI Jogja 2—1, 
KPK Smg. — KPP Djategn 3—9 
untuk KPK. 

Ping-Pong: SPN Banjubiru — 

Kantor Pol. Prop. Djateng 2—0, 
KPK Smg. — Mobbrig. Prop. Dja- 
teng 2—0, KPK Pekalongan — KPK 
Banjumas 2—0: KPK Kedu — KPDI 
Jogja 2—0: KPK Pati — KPK Su- 
rakarta 2—0: SPN Banjubiru — 
Mobbrig. Prop. Djateng 2—0, KPK 
Pekalongan KPK Smg. 2—0: 
KPK Pekalongan KPK Smg. 
i2—0: KPK Kedu — KPK Banjumas 

2—0, KPK Sura.karta KPDI 
Jogja 2—0, Kantor Pol. Prop. Dja- 

teng — KPK Pati 2—0: SPN Ba- 
njubiru — KPK Kedu 2—0: Mob- 

brig. Prop. Djateng — KPDI Jogja 

$ KPP Djateng — KPK Banjumas 
2—0, SPN Banjubiru — KPK Pati 
» |2—1: KPK Surakarta — KPP Dja- 
teng 2—1: KPK Pati — KPDI Jogja 

2—0, KPK Surakarta — KPK Ke- 
du 2—0: KPK Smg. — KPK Banju- 

mas 2"—0: KPK Pekalongan — MB 
Djateng 2—0: KPK Banjumas — 
KPDI Jogja 2—0, KPK Pekalongan 
— KPK Kedu 2—1: SPN Banjubiru 
— KPK Smg. 2—0: MB Djateng — 
KPP Djateng 2—0. 

Volleyball: KPK Surakarta 
KPK Pekalongan 2—0: KPDI Jogja 
— SPN Banjubiru 2—0. 

Tennis: Surakarta -— :Pati:.2—0: 
KPP Djateng — Jogja 2—0: Kedu 
— Pekalongan 2—1 untuk keme- 
nangan Kedu. 
PEMAIN2 TENNIS INDIA TiI- 

BA DI DJAKARTA. 
Sebagaimana pernah dikabar- 

kan, Regu Davis Cup India da- 
lam  perdjalanan ke Australia 
akan singgah terlebih dulu di 
Djakarta. 

Demikian pada hari Saptu pe- 
main2 India itu jang terdiri dari 
Sumant Misra dan R. Krishnan 
tiba di Djakarta. Pada hari Ming- 
gunja mereka itu mengadakan la- 
tihan2 digelanggang Ikada untuk 
menghadapi: pertandingan2 exhi- 
bition jang akan diadakan seben 
tar sore digelanggang Ikada me- 
lawan pemain2 terkuat dari Dja- 
karta. 
PHENG YOU HUI DJUARA. 
Dgn. mendjatuhkan regu Chung 

Hua Chung Shiok Shueh (Lung 
Hua) dengan angka 29—22 pada ha 

ri Sabtu malam jbl. dilapangan Sin 
Chung Stadion, maka regu Pheng 
You Hui mendjadi djuara dari ,,Sin   You Cup”. Dengan demikian, ma- 
ka kesudahannja pertandingan selu- 

ruhnja ialah djuara 1 baik wanita 
maupun laki2 Pheng You Hui, 2. 
C.E.S. (wanita) dan Chung Hua 
Chung Shiok Shueh. Perlu ditegas- 
kan, bahwa dalam tahun 1952 jg 
berhasil merebut Sin You Cup ialah 
Sin You Sze bag. laki2 dan C.E.S. 
bag. wanita. 

KOMPETISI PELTI 
Kesudahannja kompetisi PELTI jg 

berlangsung pada tgl. 22 Nop. 1953 
sbb:: PTT HM SITE V-5—0:.OTHC 
I — PTKBS I 5—0. Atjara hari 
Minggu j.a.d. ialah STC I — TTC 
5 PEG — PTI Il: PTC: IL Pt 
KL, 

SIARAN BAHASA INDONE- 

  

oleh D.P.P.T. (Djawatan Pemeliha- SSKAD di Bandung, KDMS dan SIA RADIO MESIR. menterian Luar Negeri jg telah me 
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beras sedjak berabad-abad fyeropaka n 
makanan jang penting 

beras ialah bahan jang harus ada !! 

Pa 2 

Tetapi djuga Tiat PAR selama bertahun tahun membuktikan 
sebagai bahan jang harus ada 

P.A.REGNAULT'S PABERIK2TJAT, TINTA DAN KALENG       

PA ES VP ORA 2 PESAN 

  

| Petikan dari beberapa Opera: 17.00 
|Taman Harapan Bangsa: 18.00 War 

Surakarta, 26 Nop. 1953: 
Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 -— 

07.45 Genderan pagi, 12.03 Sekitar 
(Tanah Air, 12.45 Rajuan Siang oleh 

O.K. Tossema, 13.45 Suara bersa- 
ma: 14.00 Maria Zamora dan orkes- 
njas 14.15 Gene Krupa dengan or- 
kesnja, ' 17.05 Dunia kanak2 oleh 

. Bunga Melati, 17.45 Mimbar Islam, 
118.15 Rajuan petang oleh O.K. Ira- 
'ma Baru: 19.30 Bingkisan penjiar: 
120.30 The Moon Islanders: 21.30 
Motjopat putri diseling genderan, 
22.15 Motjopat putri diseling gende- 
ran (landjutan), 23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 26 Nop. 1953: 
!  Djam 06.10 Orkes Ballroom Vic- 
tor Silvester, 06.40 Primo Scala de- 

“ngan rajuan gembira: 07.10 Barisan 
“Biduan Indonesia: 07.30 Saxsophoon 
dalam hidangan Orkes Peter. Yorke, 
10.00 Ujon2 dari Puro Paku Ala- 
man: 12.00 Serba serbi irama keti- 
muran, 12.30 Penghantar makan 
siang: 13.10 Irama Tionghoa mo- 

'dern, 13.40 Musik Ringan, . 14.00 

na warni sendja hari: 18.30 Seni 
Suara Djawa: 19.40 O.K. Tjandra 
Purnama Menghibur, 20.15 Bingki- 
san angin malam, 20.30 Siapa Ta- 

raan Pemakaman Teniara) Sub. Ter- 
ritorium XH -wilajah Karesidenan 
Pekalongan dilakukan upstjara pe- 
makaman-kembali (herbegravenis) 60 
rangka djenazah Pahlawan mulai” 
djam 7.35 pagi. 
Rangka2 djenazah itu berasai dari : : 

pelbagai peloksok daerah Karesi-! Dengan mengambil tempat di Ba- 
denan Pekalongan, jang sedjak tang- lai Desa Karangsari, ketjamatan 
gal 4 bulan ini digali kembali dan Karanganjar, atas usaha  Djapen 
dikumpulkan di ibu kota Ketjama- Kabupaten Pekalongan pada tgl. 
tan2. Pada tg. 6 Nop. rangka2 tsb. 21-11-1953 telah diadakan  pertun: 
dibawa ke Tegal untuk ditempatkan djukan sandiwara jg dimainkan olek 
dirumah djenazah. Agar rangka2 warga Djapen sendiri. Sandiwarz 
djenazah tsb. diketahui dan diakui tsb dimulai pada djam 20.30 dgn. 
sungguh2 oleh para ahli warisnja, mengambil tjeritera sekitar pemili- 
maka pada tg. 14 Nop. oleh Dokter han umum jg akan datang, dan men 
Tentara dilakukan  identificatie-pe- dapat perhatian dari Ik. 700 orang 
meriksaan dan pemberian identifica- pengundjung lelaki dan perempuan. 
tie-visum. jg dapat dikata sangat memuaskan. 
Sebelumnja pada tg. 23-11 mulai Setelah pertundjukan sandiwara itu 

djam 18.00 bertempat di rumah dje- berachir, kemudian. disusul dengan 
nazah Taman Makam Pahlawan Te- pertundjukan wajang suluh hingga 
gal “diadakan ,,Malam-Pelawatan” pagi dengan tjeritera tentang pemili 
umum terhadap rangka2 djenazah han anggauta D.P.R. 
Pahlawan tsb. MR YANG “525 

EKONOMI 
HARGA MAS DI SMG. 

PEKALONGAN 
SANDIWARA MENGENAI 

PEMILIHAN UMUM   

  

SINGKAT DJATENG. 
— Atas kegiatan penduduk ka- 

lurahan  Seloromo  katjamatan 
Djenawi, dah penduduk kalura- 
han Musuk katjamatan Sambire-   Pekan ? 21.15 Mimbar Islam: 

21.30 Lagu2 Peninggalan alm. C. 
Simandjuntak: 22.15  Santiswaran 

oleh Kel. Kes. Djawa Studio, 23.00 
Tutup. 

  

djo, kabupaten Karanganjar, ki- Tanggal 24 Nopember. 
ni telah hampir diselesaikan pem 24 karaat: djual ...... Rp. 40,45 
bangunan sebuah dam, . jaitu Be Nah 5» 40,25 
Dam Seloromo, dengan beaja se- 22 karaat: djual ...... 39. 39,— 
besar Rp. 41.900.—. | Ban Uut 5 

ba kembali di Djakarta dengan ka- 

'pal ,,Tjiluwah” melalui Tokyo, Ma- 
nila dan Hongkong. Di Amerika 
atas undangan  Cornell 

|berikan kuliah2 mengenai perkem- 
bangan Agama Islam di Asia dan 
telah pula menghadiri perajaan pe- 
nobatan Ratu Inggris di London. 
Hari Senen Hadji Agus Salim me- 
aemui Menteri “Luar Negeri Mr. 
Sunario di Kementerian Luar Ne- 
geri. 

DR. SUMITRO KEMBALI : 
DARI AMERIKA. 

Dengan menumpang pesawat Con- 
stellation BOAC pada pagi hari Ke 
mis telah tiba kembali di Djakarta 
dr. Sumitro Djojohadikusumo dari 
kundjungannja di Amerika Serikat 
dan Eropa. Di Amerika dr. Sumi- 
tro telah duduk dalam panitya jg 
terdiri dari lima orang dan ditugas 
kan untuk mempeladjari politik har 
ga2 luar negeri. Kemudian panitya 
itu harus memberi laporan tentang 

hasil pekerdjaannja kepada dewan 
sosial dan ekonomi dari Perserika- 
tan Bangsa2. Pada pagi hari itu dju 
ga berangkat dari Djakarta dengan   menumpang pesawat  Constellation 
KLM rombongan kedua dari deie- 
gasi Indonesia ke konperensi timah 

38,—di Geneva, 

ngundjungi Amerika untuk beberapa 
bulan lamanja, hari Senen sudah ti 

University | . 
Hadji Agus Salim antara lain mem Gitempatkan pada er 

“Indonesia diluar negeri ialah di 

| Karaghi, Bangkok, Peking, Fili- 

PAL serta kapal pelatih Dewa 
Rutji di Surabaja dengan tudjuan 
supaja mereka dapat mengikuti 
dari dekat perkembangan2 dise- 
kitar Angkatan Perang. 

Atase2 militer Indonesia jang 
perwakilan2 

Kedutaan Mesir umumkan ba- 
hwa garis-garis besar dari atjara 
siaran radio Mesir untuk Indone 
sia jang bergelombang 16.92 ada 
lah sebagai berikut: Atjara dalam 
bahasa Indonesia dimulai dari 
djam 14.00 s/d 14.30 menurut 
waktu setempat di Cairo. Siaran 
dimulai dengan warta-berita un- 
tuk sepuluh menit lamanja. Sele- 
bihnja digunakan untuk berbagai- 

Washington, London, Den Haag,   pina, sedangkan jang di Singapu 
ra masih berkedudukan sebagai bagai njanjian dan musik (20 me 
assisten atase militer. (Antara) — nit). 

SARANA NAN RANURR PANAS MMA 

Jo Geriele? Sadja!! 
MO-DIN DAN SUMPIL MERAH. 

Tanggal 30 Okt.-1952 dikeluarkan peraturan tanda segi tiga merah 
untuk mofbiel) dinfas). Barang siapa memakai mobil dinas diluar dinas dapat dikenakan tindakan admuinistratief, — antara lain mobilnja. dapat 
ditarik atau tidak diberi uang exploitasi. : 

Nah, hingga kini sudah setahun lebih. Saja belum pernah mendes 
ngar ada tindakan. Walaupun orang sudah tahu, ada beberapa orang jang sengadja melanggar peraturan tsb. 

Peraturan tinggal peraturan diatas kertas. Orang2 jang memperguna- 
kan kendaraan ber-sumpil didalam betul-betul melakukan pekerdjaan, 
turut mendjadi sasaran kritik. Djadi, jang djudjur turut merasakan akibat 
buruk. Karena jang tidak djudjur belum diambil tindakan. 

Untuk kesekian kalinja, terlalu banjak peraturan jang tidak lantjur 
peleksanaannja. Sehingga orang luar bisa mendapat kesan bahwa ' ,,sc- 
akan:akan” bangsa kita indisipliner. 

Ki Bloko Suto.   ANT TA tie 
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Ngelamun"! 
Hendaknja Para Pembesar Lebih 
Memperhitungkan Pelaksanaan : 

Dari Apa Jang Ditjita?kan 
Konperensi Kepolisian Seluruh Indonesia 

KONPERENSI DINAS Ke polisian Negara seluruh Indone- 
sia Senin pagi telah dimulai di Bandung. Dalam kata pembuka- 
annja, Kepala Kepolisian Negara S. Sukanto menerangkan, bah- 
wa konperensi ini dipertjepat wa ktunja berhubung dengan keada- 
an dan soal2 jang sangat perlu 
didalam konperensi 

diadakan. Sebagaimana diketahui 
ungkan dalam bin Pebruari j.b.l. 

di Prapat konperensi ini mula2 akan La er dalam semester 
pertama dari tahun j.a.d. di Malino. S. Sukanto mengharapkan 
supaja konperensi ini memberikan hasil jang diharapkannja. 

Pembukaan konperensi: ini se- bertanggung-djawab untuk me'etak-| 
bagai telah dikabarkan dihadiri |kan keseimbangan .antara tjita?2 dan 

djuga oleh Perdana Menteri Mr. 
Ali Sastroamidjojo.  Diantaranja 
para undangan tampak Panglima 
TT III Kolonel Kawilarang, . Ko- | 
mandan KMKB' Mi : 
Walikota dan Bupati dan wakil 
Residen. Gubernur Djawa Barat 
tidak hadir “karena sakit dan di- 
wakili 
Wilagasemantri. 

P. aa 

3 id w 1 

Dalam kata sambutan Gubernur 
Djawa Barat, jang diutjapkan oleh 
Abas Wilagasemantri, antara jain 
dipesankan harapan supaja alat ke- 
kuasaan negara seperti Djawatan 
Kopolisian dalam menunaikan tugas- 
nja mengusahakan untuk mengenal 
masjarakat se-baik2nja. 

Diterangkan bahwa Pamongpradja 
jang mempunjai kesempatan amat 
luas untuk mengenal masjarakat itu 
telah mendjumpai pengalaman jang 
pahit. ,,Masjarakat kita didalam per 
kembangannja 

   
   

t: Ichih 
dari pada 

     

  

   
   

banjak mengalami perkembangan ha- 
srat dan minat dari pada perkem- 
bangan hasil usaha jang njata. Tiap 
manusia harus punja tjita2, tapi dji- 
ka ini tidak disertai rentjana jang di 
perhitungkan sehingga timbul imba- 
ngan jang sehat antara keinginan 
dan kemampuan, itu hanja melahir: 
kan ketjemasan, jang dengan senii- 
rija menimbulkan cynisme dan ma- 
sa bodoh”. 5 

Selandjutnja diterangkan, 
menurut perbandingan luasnja 

nesia, maka hasil jang njata itu dja- 

uh belum berimbang. Adalah kewa- 

djiban pemerintah dan orang2 jang 

  

Tawaran Ba- 

ru Djepang 
Sanggup Kerdjakan Hasil 

Karet Indonesia 

SAUDAGAR?2 karet Djepang 
berspekulasi apakah soal menger | 

djakan (processing) barang2 karet 
buat Indonesia dapat dipandang 
sebagai satu tingkat daripada 
pembajaran penggantian kerugian 
perang oleh Djepang. Demikian 
UP dari Tokyo. Berita2 pers hari 
Senen mengutip keterangan ka- | 

langan2 industri karet  Djepang, 

bahwa Djepang mempunjai per 
lengkapan2 jang tjukup untuk 

mengerdjakan saban tahun 100. 

000 ton karet mendjadi barang 

pabrik. 
Sekalipun Indonesia adalah pro- 

dusen karet nomor dua didunia, de 

mikian dikatakan, dia meng-import 

bagian terbesar dari barang2 karet 

jg diperlukannja. Djepang dapat me 

njediakan barang2 itu dan pada 

waktu sama memenuhi keharusan 

membajar ganti kerugian perang ke 

pada Indonesia, demikian kalangan 

tsb. Sebuah berita mengatakan bhw 

suatu perusahaan karet Djepang te- 

lah mengusulkan pembentukan suatu 

perusahaan karet bersama Djepang 

— Indonesia, tapi usul itu hingga 

sekarang tak ada kemadjuannja ka 

rena matjetnja perundingan antara 

kedua negara mengenai pembajaran 

ganti kerugian perang. ! 

Demikian berita UP. 

    

SEORANG Wanita Dierman 
jang telah lupa bagaimana rupa 
suaminja, selama empat bulan 
telah hidup bersama2 orang jang 
mengaku suaminja, demikian di- 
umumkan oleh pulisi hari Selasa. 
Orang lelaki itu baru sadja dire- 
patriasikan dari kamp tawanan 
di Rusia, dan setjara fjeritera ra- 
hasia, wanita itu kemudian me- 
ngetahui, bahwa orang lelaki de 
ngan siapa ia telah hidup bersa- 
ma-sama sedjak kembalinja dari 
Rusia itu, bukanlah suaminja jg 
sjah, dan mengadjukan pengadu- 
an kepada pulisi Dusseldorf. Ke- 
salahannja itu disebabkan, kare- 
na segala potret2 suaminja jang 
dikabarkan hilang selama perang 
dunia telah hilang dalam pembo- 
man sekutu. Orang lelaki tadi, 
jang: ternjata bernama Arthur 
Woelner dan berusia 38 tahun 
menerangkan, bahwa ja hendak 

ajor Sutisan, |! 

terbukti tjenderung: 
terlampau kealam tjita2. Kita lebih 

bahwa 
ta- | 

nah air dan banjaknja rakjat Indo-: 

Ikan pendjagaan 

'lusaha2 creatief jang bermanfaat: 
| Faktor Jain jang diadjukannja pu- 
la ialah: kalau orang berbuat se- 
suatu terlalu mau mahir, “muluk2 
gagah2 dan mentereng. 

- Melihat kekajaan materieel dan 
lideel, masjarakat kita 'mengherdaki 
Ikeadaan jang lebih sederhana, sewa- 

oleh Residen t.b. Abas | Tian tapi degelijk. 
Kemahiran, sifat2 mentereng dan 

| muluk2 itu sesungguhnja akan tum- 
|buh sendiri dan tidak usah dibikin?, 
|kalau keadaan jang sewadjarnja, se- 
derhana dan degelijk itu sudah ber- 
wudjud teguh dalam segala sektor 

kesederhanaan itulah diharapkan su- 
paja pemerintah dan orang2 jang 
Pake ana memberi  tela- 
an. 
Cynisme dan rasa masa-bodoh jg. 

ditimbulkan oleh keadaan tersebut 
diatas itu, tumbuh ditengah2 slogan 
dan agitasi. 
Demikianlah antara lain sambutan 

Gubernur  Djawa Barat terhadap 
Konperensi Dinas Kepolisian selu- 
ruh Djawa Barat. 

Djuga soal pemilihan 
umum akan dibitjara- 
kan. 

Selesai atjara pembukaan jang 
amat singkat itu, maka Konperen 
si dilandjutkan dengan tertutup. 
Sebagai telah dikabarkan, konpe- 
rensi jang akan berlangsung sam 
pai dengan tanggal 26 Nopember 
jang akan datang itu'akan mem- 
bitjarakan soal2 keamanan. pemi 
lihan umum dan routine dinas. 

(Antara). 

  

PERDAGANGAN MALAYA 
| TERPUKUL LAGI. 

Pembatasan import jang diada- 
:Kan oleh pemerintah Muang Thai 
. mungkin akan mengakibatkan hi- 
|langnja sepertiga perdagangan 
lantara Malaya dan Muang Thai 
|jang setiap bulannja berdjumlah 
|10 djuta dollar Amerika, demiki- 
jan dikatakan oleh kalangan. da- 
tgang Malaya hari Minggu. Perda 
gangan Malaya, jang seperti dike 

|tahui telah mendapat pukulan da 
ri pembatasan2 import oleh Indo 

| nesia, kini telah memperoleh pa- 
sar jang baik Muang Thai. 

| Tetapi pembatasan import -oleh 
| Muang Thai itu, mungkin akan 
merupakan suatu pukulan baru 
'bagi Malaya,. demikian dikata: 
kan oleh kalangan tadi: (Ant-UP) 

rupakan federasi sangat kuat di 
tuduhan mengadakan komplotan 

Para 
njambutnja dengan 
tampak lagi untuk pertama kali se- 
telah ia semendjak berbulan-bulan 
lamanja tidak mengundjungi rua- 
ngan persidangan itu. 

Frachon dalam pertemuan ini me 
ngutjapkan pidato dan setelah itu 
Ia terus menghadiri pertemuan itu 
sampai selesai. Polisi jg mengada- 

disekitar gedung 
tsb, menangkap Frachon ketika ia 
berusaha untuk meloloskan diri dari 
kepungan polisi itu jg terdiri dari 
1.250 orang. Pasukan polisi jg. me- 
ngadakan kepungan itu terdiri dari 
1.000 orang agen polisi dan 250 
Orang. detektif. Dengan tak memberi 

perlawanan, Frachon ditangkap, pa 
da waktu ia dengan sebuah mobil 
berusaha meninggalkan gedung 
CGT itu. Ia dibawa ke markas be- 
sar polisi di Paris. 

Meskipun Frachon tidak mun- 
tjul-muntjul, tetapi harian komu- 
nis ,'Humanite” dan  harian2 
lainnja dari partai tersebut tetap 
melantjarkan ketjaman2 pedas 
terhadap pemerintah Perantjis. 
Sedjak berbulan2 lamanja Fra- 
chon telah memimpin aksi2 pe- 
mogokan dari tempat persembu- 
njiannja. Frachon dan lima orang 
anggota terkemuka partai komu- 
nis jang duduk dalam parlemen, 
diantaranja Jacgues Duclos, ac-   memulai hidup baru. (A.F.P) ting sekretaris djenderal CGT, di 

penghidupan masjarakat. Dalam ha! 

  
1.250 Anggauta Polisi 

Utk Tangkap 1 Orang 
Benoit Frachon Achirnja Ditangkap 

Oleh Polisi Perantjis 
POLISI PERANTJIS meng umumkan pada hari Minggu ma- 

lam, bahwa Benoit Frachon, sekr etaris 
umum buruh) jang dipengaruhi oleh kaum komunis dan jang me- 

negara. Tokoh komunis dan pemimpin buruh jang berusia 61 ta- 
hun itu dalam tahun jang lalu telah berhasil menjembunjikan diri 
ketika terhadapnja dikeluarkan perintah unutk ditangkap. fa di- 
tangkap pada hari Minggu itu setelahnja menghadiri rapat umum 
dari Kongres CGT tjabang Seine 

utusan ke kongres ini me- 
riuh ketika ia 

  

  

  

Dengan. disaksikan — oleh — Kepala2 
Djawatan, Party2 dan Organisasi se- 
luruh Kabupaten Sukohardjo, ' pada 
hari Djum'at tanggal 20 Nopember 
1953, bertempat di Staf Kwartier 
P.D.M. Sukohardjo, oleh Panglima 
Divisi Diponegoro, telah diberikan 
surat tanda djasa- kepada Sdr. Tja- 
mat Sukohardjo atas nama rakjat 
Seluruh ketjamatan Sukohardjo, atas 
djasa-djasanja pada waktu clash ke 
II. Pada gambar tampak Panglima 

Divisi sedang menjerahkan surat 

tanda djasa. 
(Foto: Kus Indarti) 

Pengangguran 
« . 

Orang? Pintar 
150.000 Akademisi Dje- 

, pang Tak Punja 
Pekerdjaan 

L.K. 150.000 tamatan akademi 
(college) di Djepang dewasa ini 
tidak dapat pekerdjaan dan me 
nganggur, demikian diberitakan 
dari Tokio baru2 ini. Dalam 
djumlah tsb. terhitung 110.000: 
tamatan tahun ini dan tamatan2 
tahun il. Tjepat banjak bertam- 
bahnja djumlah tamatan2 akade- 
mi jang menganggur itu terutama 
disebabkan oleh pemetjatan2 se 
tjara besar2-an dari pemerintah 
Yoshida, penghentian2 oleh kaum 
monopoli serta pengusaha2 besar 
dengan kedok ,,melakukan ratio- 
nalisasi dalam industr?” dan pula 
akibat depressi jang dialami oleh 
perusahaan2 ketjil. 
Kaum monopoli Djepang sementa 

ra itu berusaha mentjari — keuntu- 
ngan dari keadaan? tsb untuk meng 

adakan  penjelidikan -lebih dahulu 
terhadap tamatan2 “akademi di ta- 
hun2 j.a.d. Dan komplotan itu da- 
lam hakekatnja adalah suatu tinda- 
kan djahat untuk tak memberikan 
pekerdjaan bagi mereka jg menen- 
tang rentjana persendjataan  kemba- 
 Djepang. Tapi tindakan2 jg reak- 

sioner ini mendapat tentangan ke- 
ras. Sebuah statement melawan kom 
plotan tsb baru2 ini telah dikeluar- 
kan oleh para mahasiswa Universi- 
tet Tokyo. Mereka mengandjurkan 
kepada para mahasiswa dan pembe 
sar2- Universitet2 serta serekat2 bu- 
ruh seluruh Djepang supaja mem- 
bantu. mereka menghapuskan penje- 

Hdikan2 jg hendak dilakukan itu. 
k (Antara—NCNA).. 

  

djenderal CGT (federasi 

Perantjis telah ditangkap atas 
jang membahajakan keamanan 

jang diadakan di Paris. 

tjari-tjari oleh pemerintah Peran- 
Iis karena dituduh mendemorali- 
sir tentara dan rakjat serta meng 
adakan keamanan negara. 

Perintah2 penangkapan itu di- 
keluarkan dalam bulan Oktober 
jang lalu ketika oleh pemerintah 
Perantjis diumumkan bahwa dari 
razia2 jang telah dilakukan di 
markas2 besar 
serta kantor2 tjabangnja diselu- 
ruh Perantjis ternjata, bahwa 
mereka mengadakan gerakan2 jg. 
berchianat terhadap negara. 

Parlemen Perantjis belum lama 
berselang menolak permintaan pe 
merintah untuk mentjabut kemba 
li kekebalan kelima orang anggo- 
ta parlemen jang mewakili partai 
komunis itu supaja mereka dapat 
dihadapkan kepengadilan. 

Menurut kabar jang diperoleh, 
Frachon selama 13 bulan me- 
njembunjikan diri itu sering kali 
telah menghadiri pertemuan2 jg. 
diselenggarakan oleh CGT dan 
partai komunis. 

AFP dalam pada itu menam- 
bahkan, bahwa Frachon pada 
Minggu malam itu telah dibawa 
kependjara Fresnes. Diduga bah- 

| dianggap sebagai ,,sangat 

: Ditegaskan bahwa penarikan mun Pe 
dur pasukan2 Inggris 

partai komunis 

Bagi 

“DALAM SEBUAH interviu 
P. jang mengikuti presiden Mesir 

| dalam perdjalanannja dengan ka 
| presiden tersebut memperingatka | bahaja” dalam sistim pertahanan 

| mau mengalah dalam  penjelesaia 
Mesir. Didudukinja pangkalan $ uez oleh Inggris itu oleh Nadjib 

igat merugikan” terhadap pertahanan Barat. 

dari terusan 

jang diperselisihkan itu - bagi Mesir | 
'ada lebih penting dari soal manapun 
'djuga. Kata Nadjib, ,,bagi Inggris 
tak ada gunanja untuk memperta- 
hankan pangkalan Suez dengan pa- 

'Suez belum diselesaikan, maka ke- 
adaan sama sekali merugikan terha- 
dap pertahanan Negara2 Barat, ka- 
rena dengan demikian mereka tidak 
bisa mengisi lobang berbahaja di 
Timur: Tengah situ, demikian Nadjib 
jang selandjutnja menjatakan kecha- 
watirannja, — kalau2 ada nanti satu 
saat ' dimana persetudjuan . dengan 
Inggris tidak lagi mungkin. Presiden 
Mesir itu selandjutnja mengira, bah- 
wa A.S. mendjadi korban dari sikap 
Inggris ,jang' salah” itu — terhadap 
masalah Suez. : 5 

Pada hari Selasa jl. Nadjib me 
numpang kapal ,,Sudan” dari 
Asswan untuk menindjau daerah 
daerah Nubian disebelah utara 
perbatasan Sudan. - & 

Atas pertanjaan tindakan2 apa 
jang akan diambil dimasa depan 
untuk menjelesaikan soal Suez, 
Nadjib mendjawab, bahwa Mesir 
akan berusaha untuk -melaksana- 
kan tjita2nja dengan segala ke- | 
mungkinan. Semakin lama ma- 
salah itu terkatung-katung, se- 
makin banjak timbul kepahitan 
dan ketidak pertjajaan. 

Ditanja pendapatnja mengenai 
pernjataan2. dikalangan tertentu 
di Inggris, bahwa tentara Mesir 
tidak akan mampu menjelenggara 
kan pangkalan Suez, bila pasu- 
kan2 Inggris ditarik mundur, Na 
djib berkata bahwa kalangan2 
Inggris itu salah bila berpendapat 
demikian. Dikatakan bahwa Me- 
sir mempunjai penduduk 22 dju- 
ta djiwa dan sanggup memben- 
tuk tentara dari 2 djuta. ,,Bila 
kami dipertjajai mempertahankan 
wilajah kami sendiri, hal mana 
akan lebih baik dari pada bila 
dilakukan oleh tentara asing 
manapun djuga, maka perlengka 
pan dan latihan tentara Mesir da 
pat terlaksana. Disamping itu 
Mesir kaja dan sanggup mengo- 
lah sumber2 alamnja. 

Atas pertanjaan Nadjib mene 
rangkan bahwa Mesir tidak ber' 
niat mentjampuri urusan: Iran. 
Bila dianggap bahwa keadaan di 
Iran kini menguntungkan bag 
Negara2 Barat, maka  effeknja' 
dapat diperiksa “terhadap pa 2 
lan Suez. Setidaknja ini adalah 
satu argumen jang bertentangan 
dipertahankannja pasukan2 Ing 
gris di Suez. FP" F 

Ditanja soal pemilihan umum 
di Sudan, Nadjib mendjawab bah 
wa dalam hal ini Mesir bersikap 
sangat netral dan bahwa ia telah 
lebih dari satu kali memprotes 
turut tjampurnja Inggris dalam 
pemilihan tsb. 

Ketika ditanja apakah ia ingin 
menjampaikan pesan kepada rak 
jat Amerika melalui United Press, 
presiden Nadjib menjatakan bah 
wa ia gembira melihat missi2 
kongres A.S. sering singgah di 
Mesir untuk mengadakan penin 
djauan. Sesudah ' mengadakan 
kontak dengan saja, angegota2 
kongres itu memperoleh panda- 
ngan djelas tentang keadaan di 
Mesir dan saija( harap mereka 
akan meneruskannja kepada rak 
jat ASET 

Nadjib sekali lagi menjatakan 
bahwa Inggris berbuat keliru dgn 
membiarkan soal Suez terkatung 
katung dan bahwa Amerika men 
djadi korban dari kekeliruan Ing 
gris itu, sedang perhubungannja 
dengan Mesir dan negara2 Arab 
lainnja pun terbawakan rugi ka 
renanja. 

RATU ELIZABETH AKAN 
KELILING DUNIA. 

Pada malam Selasa ratu Eliza- 

pang pesawat terbang ,,stratocrui 
ser” ,,Canopus” bersama engan. 
Duke of Edinburgh berangkat 
mengadakan perdjalanan keliling 

rangkat dari London melalui 
Gander di New Foundland me- 
nudju Bermuda, - dengan diawasi 
oleh kapal2 perusak Inggeris 
,Agincourt”, ,,Aisne”g ' ,,Corun- 
na”, ,Barrosa” dan ',,Micmac”, 
dan oleh kapal perusak Kanada 
,Algon-Ouin” dan fregat Kanada 
»Prestonian”. Penerbangan pesa- 
wat tadi dari Bermuda ke Jamai-   ma ia pada hari Senin akan di- 

hadapkan ke komisaris-hakim un   tuk pemeriksaan pendahuluan. 

sukan2 jang betapa pula besarnja, 
selama Mesir tidak bersahabat : de- jlaru 
ngan Inggris”. Ini sekali-kali bukan | es ang 2 . 

pertahanan, demikian ditegaskannja. Kissah Pelar lan 2 Or ang 

Kedua kalinja, selama: masalah Tjekoslowakia 

ilSuwondo, hari ini telah mendja- 

EN LAN GNNa Bo. AT SU Reak 0 1 CAB NAN 
TA 

| Sengketa Suez Ibarat || 
: Lobang Berbahaja 

Pertahanan Barat — Kata Djen- 
— dral Nadjib 

ehusus dengan koresponden U. 
djenderal Mohammad  Nadjib 

pal disungai Nil, Mesir Selatan, 
n akan adanja suatu ,,lobang ber- 
Barat, oleh karena Inggris tidak 

n sengketa Terusan Suez dengan 

$ Hudjan Pe- 

DUA ORANG pemuda Tjeko 
slovakia pada hari Minggu telah 
melarikan diri dengan sebuah pe 
sawat Piper-Cub buatan Amerika 
ke Regensburg di Djerman Barat 
dan mengadakan pendaratan da- 
rurat: disebuah lapangan disana. 
Selama penerbangannja itu mere 
ka telah dihudjani oleh peluru2 
jang ditembakkan oleh fihak Tje 
koslowakia. Kedua pemuda Tjeko 
tadi berhasil mendarat dilanangan 
itu dengan selamat. Kepada pen 
duduk Djerman jang sementara 

kedua pemuda Tjeko tadi mene 
rangkan, bahwa mereka telah me 
larikan diri dari Praha untuk 
minta perlindungan politik di 
Dierman Barat. Mereka telah 
mengalami penembakan2 itu sela 
ma 215 djam. 
“Pesawat Piper-cub tadi diserah- 

kan oleh Amerika dalam tahun 
1945, setelah 'Tjekoslovakia di be: 
baskan dari pendudukan Djerman. 

Usaha melarikan diri jg dilaku- 

kan pada hari Minggu itu adalah jg 
ke-ampat kalinja dalam tahun ini 
dan jg kedua kalinja dengan pesa- 
wat terbang. Dalam bulan Maret jg 
lalu ampat orang Tjekoslovakia te- 
lah memaksakan dengan kekerasan 
sendjata kepada djuru-terbang pesa- 
wat Tjeko jg mereka tumpangi supa 

Djerman Barat. Dalam bulan Djuli 
berikutnja, 8 orang Tjekoslovakia te 
lah berhasil dengan ,,tank” buatan 
sendiri menerobos garis pendjagaan 
Tirai Besi. Pada tgl. 1 Nopember, 
3 pemuda Tjeko setelah mereka se- 
lama. 28 hari dikedjar-kedjar di 
Tjekoslovakia dan Djerman Timur, 

berhasil sampai di Berlin Barat. 
£ (Pia—UP). 

  

DIDENDA RP. 12.000,— KA- 
RENA KIRIM UANG SE- 

001 TJARA GELAP. 
Pengadilan Negeri di Djakarta 

dibawah pimpinan Hakim Mr. 
G.K.: Lim dengan Djaksa Jusuf 

tuhkar -hukuman “denda Rp: 
12.000,— “atas” diri Jap Nen 
Boenj seorang pedagang di Pan- 
tjoran, Djakarta Kota, karena di 
persalahkan melanggar pasal 11 
dari peraturan Alat2 Pembajaran 
Luar Negeri, jaitu mengirimkan 
uang ke Tiongkok setjara gelap,| 
dengan tidak melalui Lembaga 
Alat2 Pembajaran - Luar Negeri 
(Devizen Instituud). 

  

2'/, Djam Dim|' 

itu datang mengerumuni mereka, | 

ja memutar haluan pesawat tsb ke| 

  

NEO ARpa MUA SA pa 3 Ht RRT 

    

  

  
BADAN PENERBIT: 

KWA 

Sudah Terbit Lagi ! 

  
PERHATIAN : Buku ini telah diperiksa oleh Kedjaksaan Agung di Djakarta dan berdasar- | 

kan Ilmu Pengetahuan, jang lajak diketahui umum, maka di-izinkan pula, 
dengan sama sekali tak ada perubahan. Hanja harus didjaga keras dja- | 
ngan sampai terdjatuh kedalam tangan kanak2. Karenanja, kami mohon 
bantuan para orang tua anak2, djangan sampai anak2 mereka, jang masih 
belum dewasa benar, membeli atau membatja buku Sexual Problem ini |! 
(Anak2 dibawah umur 21 tahun dilarang membatja 1) 

1 buku tebal, complete, dihias dan diterangkan dengan gambar2 
(Luar kota tambah ongkos kirim 1096) 

Persediaan terbatas, 1 orang hanja dapat membeli 1 buku ! 

Djalan Kramat No. 2-4, — Kudus 

PA AP 

Sorga Dunia! 
BUKU: 

Sexual Problem 
Bahasa Indonesia. oleh : Sapphire. ? 

Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA: 
" Rasianja SORGA PERTJINTAAN, $ 
" Pemimpin SORGA PERKAWINANj : 
" Rasianja supaja BISA HAM: 
" Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, tanpa obat atau 

alat-alat: 

“ Kuntji Rasianja MEMILIH anak, jg bibitnja ,,SEDANG 
DITANAM” bakal mendjadi anak Laki2 atau PEREM: - 
PUAN, — menurut suka sendiri, — jg. 1004 TJAKAP 
atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR dan BERBATIN LU- 

HUR! Dan 1001 maijam RASIA2 LAIN, jang MAHA 
HEBAT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! 
Digubah menurut peudapat 25 orang Professor dan dok- 

ter pelbagai bangsa jg. sudah kenamaan diseluruh dunia. 

  

  
Rp. 25.— 

CGIOK DJINGE   

  

  

Rambut putih 

djadi Hitam 

ISTIMEWA 
ATAS SEGALA 
KETSTIMEWAAN 

' 

  

  KEPRABON KULON 15/0 301G 
  

Semir ini adalah pendapatan baru 
Stimewanja ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupus 
kulit. dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
nja dalam seluruh dunia. 

Harga Rp. 4,50 
per pak. Pesanan bisa kirim "ke: 

harga sama. 
Mentjari Agen” baru 1 selurur 

Indonesia.. 

100”/, Garansi tidak luntur 

seluruh Indonesia., Semua Agen2 | 

  

SKK KKR 

BARU TERIMA 

Sepeda Bermotor   Pemeliharaan 
kaki 

Sebarlah kedalam kaus? 
dan diantara djarikaki 

BEDAK 
PUROL 

Oia bela dB lha 

        
       

  

         | 

  

ISU. ui 
983cc 

Harga Rp. 5250.— 
TJOJUDAN 143 — SOLO 

(Kidul Klenteng ) 

KEKE EEEEEKA KEKE 
      

—. Minjak   Obat Ban Leng | 
1 

NO WOMAN LOVkS A WEAKLING 

ND 

  

"2 PHARMA" 

Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang su- 
dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen- 
diri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mulai semakin ku- 
rang, tidak, merasa puas. : 

Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- 

wat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- 
nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas tjapai 
dan djengkel, pusing dan lexas suka marah. Semangat kerdja' hilang, 
malas dan kusut pikirannja. 

$ PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- 
| lamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. Sebotol Rp. 20.—. 
| SEXALIN untuk wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok, ku- 

1 rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20.—. s 
! APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. Is, 
! S$REGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25, 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10-— Rp. 15.— 

dan Rp. 25.—. 

Harus tambah 159 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTS 
BANDUNG. 

Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,KARUHUN” Djokja dan 
Pekalongan: "Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan: Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat. 2 3 
Tirebon. 

  

  

  

Obat jang kami andjurkan 
untuk 

8  Amoebe Dysenterie 

@  Medjan 
2. Buang? air. 

ENTERO-VIOFORM 

PA Na 

Sekarang terdapat pula 
alam sampu. 
berisi 2 tabi,       

     

  

     

Bila Dokter 
tidak memberikan 
peraturan lain 3 X 
sehari 1 - 2 tablet. 

    

urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah-. 

beth dari Inggeris dengan menum |. 

dunia, Pesawat tersebut akan be- ||    
Dapat diminum untuk " menjem- 
buhkan: batuk baru atau lama, 
sakit tenggorokan, sakit perut dll. 
Bagi bisui2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat 
lekas hilang dengan digosokkan- 
nja. Apabila merasa lelah -atau 
salah urat, dari sport atau djatuh 
dapatlah Ban Leng 'digosokkan 
“dipidjet) dan diminum, semua itu 
penjakit lekas sembuh. Karna: 
Ban Leng telah dapat banjak se- 
kali surat pudjian dari Tuan2 jg 
terkenal, jang sudah disembuhkan 
oleh Ban Leng ini, dari matjam2 
penjakit. Kalau Tuan suka batja 
surat2. pudjian tsb., kami bisa 
kirim sama Tuan. 

| Ban Leng dapat dibeli pada se- 
mua toko2 Obat dil.: kalau tidak, 
boleh kirim Rp. 8,50. Kami nanti 
kirim 1 botol sama Tuan dengan 

: " Mertjatat. 
Dikeluarkan oleh Rumah Obat Tjeh She Tong. : 
DJL. BAWEAN No. 22 TELP 5.2207 — SURABAJA 
  

  

  
  

    

   

. Harga 
1 sampula 2tabl.:Rp.0.75 
1 tabung 320tabl:Rp.7-— 
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SLOAN'S 
MERINGANKAN 

    
ca akan diawasi oleh kapal fre- 
gat Inggeris ,,Veryan Bay”. 

  

       
  |. — Lagi2 kabar pemogokan: sekali 

ini jg mengantjam akan melakukan 
pemogokan serentak ialah para pe- 
gawai Bank Rakjat Indonesia. Pc- 
mogokan ini akan dilakukan besuk 
Djanuari 1954 oleh pegawai2 BRI 
seluruh Indonesia, bila fihak direk- 
si tidak mau menerima rentjana | 
»Peraturan Pensiun” para pegawai | 
BRI. — Presiden Indonesia, Dr. Ir 
Sukarno rupanja belum lupa akan 
keahliannja sebagai seorang insi- 
njir. Hari Minggu siang pres. Su- 
karno telah mentjoba lokomotip di- 
sel elektris dari Bogor ke Djakarta. 
Tidak sebagai penumpang tamu 
agung, tetapi sebagai masinis. Loko- 
motip baru ini didatangkan dari 
Amerika. -— Belakangan ini me- 
mang kota Bandjarmasin sedang ra- 

imai. Bukan ramainja Pasar Malam.tara bintang2 

tetapi ramainja suara2 tentang gang 

guan2 gerombolan bersendjata. Da- 

lam pada itu menurut kepala polisi 

komisaris - Kampono didjelaskan. 

bahwa rakjat tak perlu gelisah. In- 

filtrasi gerombolan tak ada sama se 

kali dan kaki tangan gerombolan jg 
berada. dalam kota berangsur-ang: 

sur dapat dibekuk batang lehernja. 

|— Putjuk pimpinan GPII jg meng- 
adakan konperensi dengan  ketua2 
tiabang seluruh Indonesia pada tgl. 
14—17. Nopember jl. memutuskan, 
mendesak kepada pemerintah agar 
bantuan pada madrasah2 diperbesar 
dan agar peladjaran agama di seko 
lah2 negeri dilaksanakan merata se 

  

film Ava Gardner 

dengan Frank Sinatra jg sudah begi 

tu retak akan bertjerai, tidak akan 

pulih kembali, meskipun hari Sabtu 

malam Aya dan Frankie tampak 
makan bersama-sama disebuah res- 
taurant. Entah apa karena pertjerai- 

an itu, atau sebab2 lainnja lagi ti- 

dak terang, tetapi pada pekan jl. 

Frankie telah menderita sakit dan 

harus dirawat dirumah sakit New 

York selama 3 hari. — Lagi berita 

film: Amerika dan Spanjol bikin 

perdjandjian film. Untuk | menentu- 

kan tukar menukar. peredaran film 

selama tahun 1954/1955. Dari Ame 

rika akan dikirim 60 film ke Spa- 

njol dan sebaliknja dari Spanjol 40   luruh Indonesia. — Perkawinan an buah film. — Ini berita dari Mon- 

  

treal. Penduduk kota tsb hari Sabtu 

repot. Lalu lintas mandek. Sebab- 
nja, karena 3000 orang sopir bis 

dan taxi jg mengemudikan 750 

buah bis dan 735 taxi serentak me- 
ngadakan pe'nogokan liar. Sebabnja 
sama sadja: minta tambahan gadji 

dan pengurangan djam  bekerdja.   — Dari Amerika kita melontjat ke 
Rusia. Sentral komite partai komu- 
nis Rusia telah menghadiahkan Bin- 
tang Lenin kepada Lazar Kagano- 
vich. Pemberian hadiah ini dilaku- 
kan pada hari Minggu tepat pada | 
hari ulang tahun ke 60 dari Kaga- | 

novich. Orang 'ini terkenal sebagai | 

pelopor dan organisator dari partaj| 

komunis Rusia, 

Dengan hormat, 

ini mempermaklumkan : 

barang asem-asem. 

Baturadja, 20 Juli 1953. 

Saja Kgs HASSAN BASRI, tinggal di Baturadja, dengan 

Telah lebih dari 3 tahun, saja dapat sakit linu2 di bagian 
kanan dan sering terasa semutan 
Sudah bermatjam-matjam obat saja pergunakan (dari luar 
dan dari dalam), tetapi tidak ada perubahan. 

Setelah saja makan obat VIRANOL baru habis 2 (dua) 
botol, penjakit itu hilang sama sekali. . 

Jang sangat berat, tetapi saja turut, jaitu djangan makan 

sampai keudjung djari. 

Sekianlah, 

Wassalam 
Kgs. HASSAN BASRI         

  

  

VAN   
ALMANAK NASIONAL 

1954: 
Rp. 10.— Luar kota Rp. 12.25 

BODJONG 21 — Telp. 544 — SEMARANG. 
DORP 

    

       

SAKIT-SAKIT 
ENTJOK 

  

Panas mudjarab dari Sloan's, menem- 
bus dalam sekali kebawah kulit dan 
mendorong peredaran-darah keba- 
giaa jang sakit. Dengan begini 

loan's mempertjepat meringankan 

sakit2 entjok dan kekakuan urat2. 
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PERHATIKANLAH 
GAMBAR DARI 

DR. SLOAN 

  

DAPAT DIBELI 

DIMANA-MANA 
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Untuk merebut op. 1953. SAPTu, 28 Nop. 1953, MINGGU, 29 Nop. 1953 HARGA KARTJIS : Rp. 7,50 Rp. 5,— Rp. 2,50 dapat dibeli 

   'sebelumnja di:  N. V. GWAN TJIOE — Gang. Warung 69, 

Darat ORION «DAMRI (eren Mba | Ba Ch ea 1 
J061 Aa | Djawa-Timur 

Pertandingan 

Sepakbola di PIALA hari ulang tahun 
STADION SEMARANG D.A.M.RA. ke-VIL    7 

Ge 1 2 
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$ 4 . 1 bae EA Nasa Telah gugur Kn an an pada Kan 23 Nopem- IS | : xx HOOR - APPARAAT Rp. 1.100. ber 1953 djam 20.00 dalam menunaikan Taman didaerah | : (untuk menolong orang tuh) Mae: | | 
“» INFRAPHIL | BIN. 326U Rb, Sersan/P. m. Jahmo | 

» PHILASTATIC | | N.a.c, 4781514 yang kezat | 
i n janggauta Corps Pulisi Militer Det. Garn. IV/5 | 

: (di-pole) antenne Rp. - 105.— Seluruh anggauta Corps Pulisi Militer Det. Garn. IV/5 ikut Odang riang | 6 hi berduka tjita. t | & — BLIKSEM- AFLEIDER hp. : 33.— Inna Hg Wa Zona Lilahi Rodjiun. & membua | 

” $ CORPS PULISI MILITER — Ben | Radio , MASCOTTE Ag ren . Dj. SETERAN Die No. 26 — SEMARAN ARI GAENLINAS 5 | 
aa Mana : : | - Ka malam dan siang! | 

- Imnalillahi Wainna Illaihi RBANUn : | 
HN Telah dipanggil kehadirat Illahi, pada hari Saptu-Wage tgl. | | 

'.21 November 1953, djam 10. 30 dirumah dengan tenang $ 
saAk kami ke IX jang tertjinta | 

R. 1. SRIE SOE TARJAM (JAMIEK SOEGIONO) i 
Hg Era en 22 tahun karena 3 hari menderita sakit dan dima- I 

kamkan pada hari Ahad Kliwon tg. 22 November '53 djam $ 
10 pagi di Bergota Semarang, 3 | 

Kepada sdr2 jang menghantarkan daan dari rumah hing- | 
ga tempat pemakaman, pula kepada Dr. Tjiam Djoe Hwat, 8 | 
Dr..O. E. Staleman, handai-taulan,. pimpinan Sekolah dan $ 
Guru2, keluarga S.M.A.B, teman2 Sekelas IH/8. B, R. T. E 
Pendrikan,. Perwari, Ikatan Kaum Ibu, Wanita Democraat, 

, Lloyd Indonesia N.V., dan Instansi lain2nja, atas bantuan 
"1 moreel/ materieel/serta kar angan bunga, kami mengutjap 

diperbanjak terima kasih, 

Ta i RALLYE JAJASAN 17 AGUSTUS, 22 NOPEMBER 1953, 140 MOBIL. Ha Me: Be kes: er Ti a duka : : : & 1 MLAH UNDIAN JANG TERDJUAL 83.896 HELAI, TERMASUK 25 HELAI JANG TIDAK SOEGIARIN “KEL. R. SOEGIONO..... MI sesaat. kalau digoreng dengan Delfia tja | Di 1 3 AAN Pendrikan Barat 6 — Semarang. Gadiah. K 5 8 5 Jep | 2 SOEGIARIO adjan. Karena minj ini disari | Hewan an han : s01 5 Gia AU dab ) minjak goreng ini disaring dengan | 

 “ TERDJUAL ATAS NOMOR START 84 PEMENANG UMUM 1, PESERTA 1O KHING GIE, SOEGIARNO SOEGIARSASI tara istimewa, hingga Njonja akan merasa | $ DARI SURABAIA tan BAN KAN NAN Na KA ANA Nah beban Sen NN Na PN Sea Lea 1920 HELAL SOEGIARIMURNI HARY SOEBAGIO ? k k li k | 
: 

z Bae PU g Nae. Uas Karena keaslian masakan : TERDIUAL, ATAS NOMOR START 77 PEMENANGG UMUM 2, PESERTA R. DE MAAR, P : PAN KNPI EN AN Ha iga BATAN sia aa Mana aon el aen ek NN Daan Oi GP 4513 HELAI. | ' tentu terdjaga. 
£ “ TERDIUAL ATAS NOMOR START. 17 PEMENANG UMUM 3, PESERTA Dr. LIEM KHE TURUT BERDUKA TJITA 

Pa Sa ANU aan ama eat ceme Se Sa PN Mun 777 HELAI. Atas meninggalnja Teman Setia : 

F3 PENARIKAN, (AKAN, PILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS R. M. SUPRAPTO, DENGAN DI- Jamiek Soegiono e ARTAWAN. DAN PUBLIK, PADA TANGGAL 25 NOPEMBER 1953. » 2 » : : BERTEMPAT DI BALAI WARTAWAN, BODJONG 116, SEMARANG, DIAM 7 PETANG. Pata taggalepi. November: #5 NEO “ih 
Teman-teman Kalisari 16 : 

DJUMLAH SURAT UNDIAN JANG TERDJUAL ATAS NOMOR START PARA PESERTA. FATIMAH DJAJUS 
: s HARTATI 

Nomor Djumlah Nomor Djumlah Nomor Djumlah Nomor Djumlah TUTY WIDJAJA 
TATIEK MARTA 

1 316 36 415 71 356 106 526 5: 2 266 I5 37 258 72 388 107 480 | B 3 335 38 187 73 310 108 24 - — sam 5 4 3 39 155 - 421 109 197 TELAH LN : : 5 71 40 415 F 508 110 335 2 Ps 5 anaaton 26 2278 41 746 76 446 ui 1046 j Dokter Baru terima: DAPAT ELECTRISCHE. F 365 42 3673 17 4513 112 193 R. "S ISCREAM 
: $ 3s - 3 3 2 Ta 2 V. Soedj ito| Muis Batterij-radio Bin-326B Ba eta Pe CABINET | 10 — 654 45 380 80 1086 115 202 Pandanaran 66 tilp. Peng 2229. , Harga dari batterijnja sad ja 2. 140,— PALA CAPACITEIT 

ni j4 - - 1 ai 116 120 s Memeriksa wanita hamil .-. "PHILIPS” Radio Bin-326U 9” 625— SEDIAAN 1 12. GALLON. 
13 2 48 1204 83 186 Hi 1 " Menolong wanita bersalin dan 1 2 Tap IPS” Mutio Yin-426A 3 1025,— Memuaskan betul untuk : ta 37 2 ng 84 '1920 #13 766 Praktek umum. 5 . Dapat dilever dari persediaan terbatas, hanja Heli “Keno Cantna “al 15 333 4 F » 226 120 140 |Ojam bitjara: Lg MM Wtuk pemakai sadja. si "Sole Distributor for Central-Jaya & z 5 2 6 , , ' PR S2 283 214 aa 22 339 tumah: dam 100-930 | Super Radio Company N. V. N. V. INGTRACO 18 5714 53 283 88 345 123 “ 2 & : RAN : 19 Mr 54 754 89 S4 an 233 RS. Elisabeth 10.30-11.30 “ posisi Spa EMARANG: SETERAN (DUWET ) BODJONG 27 — TELP. 264 — SEMARANG. 20. 486 55 274 90 174 125 171 Mag Sa an aan aa | : sa 
21 3504 56 826 - 24 300 126 134 Ki - - - - - 22 1046 S7 270 2 614 127 449 Djika Tuan/Njon h 2NI TAK. | KR 5 Ana aa 335 s1 188 Aa en Duka erdiai Jonatan Tali PENDJAGA KEAMANAN Men NU 
24. 6707 59 286 94 255 Po S3 Oh tentulah. banjak Halangan2. dan PEKO” 25 335 60 597 3 168 130 489 Kesukaran2 bisa dapat disingkir- | 29 2 Tn 2 aa 37 2 5 3 2 kan. Periksakanlah djika kau hen k / ha KOTA BESAR SEMARANG 
28 280 63 345 98 184 ca 121 dak memetjah kesulitan? penghi- 71 ndar ana 5 : 29 326 5 64 285 99 203 134 174 dupan. Segala hal: dirahasiakan. EPARA 81 Sanggup Bertanggung djawab 

30 305 65 221 100 653 135 255 Untuk membantu mendjaga Keamanan Umum 
31 285 66 342 na “ 2 199 Fi M. A Rahat R Harap berhubungan dengan Pusat.,, PE KO” Bh 274 67 327 Z 137 218 3 s 5 il $ 2 33 294 63 144 ad € . -th 106 'Seteran 109 Rae Semarang Djl.. Pemali Gg. I/16 Semarang 

2 34 364 69 1104 9 1031 3 -. 
G3 3s 1100 70 220 105 206 140 332 Mn ae Na ES ! : aa Kemana mak ar : aa Ea n Ci ity Concern Cin nemas "3 SER 2 HSNI rapor 2 - bhn Ea 4 : Pemike EBE R Ba bg Sea anna INI MALAM & aa — so in an Lek : | 

5 REX Dn Aa PREMIERE METROPOLE Kran Den BER mo annen Pan - Belilah, PENGHABISAN THAT. Ah FLING IN LAS VEGASI 
Na panen P5 S51 3 PENDAPATAN BARU » GRAND BE UN. hn Tessa Pagi ma emo 10. G-REX | : Ps Mi 
  

    

  

Parker Yuink GRAND Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 
  

: SATU2?NJA TINTA Di tempat ke- 
5 Mirijak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat. MEMAKAI PELINDUNG plesiran dan 

5 rambutnja dim 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- pendjudian 

terbesar! aa PA en Dis 
solv-x 5 i PIC 0 MOAKI AAMIGAAE in 1 AI SIS» Ma NC SUN» Mm CS UN LI 

GRAND. Besok malam. 25-26-27 Nop. tida ada pertundj. Bioscoop 

dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
pakai 10076 Garansi tidak funtur harga 1 Botol Rp. 25.—: 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan ken Dja 657». dari semua gangguan2 

  

  

rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, aa DN UkAN apa Ini'Malam d, m. b. tu. 47 th) Laki2 Perempuan boleh pakai 'MOONLIGHT - Cream ngarr2 Ireng “age pang 1 Lv bagas Rp ISob | "atm INDRA | LUX | ROYAL RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih La Hinderkanlah gangguan? Ing 4.30 - 7.00 - 9.25 If 445 - TS - 9.40 k 5.00 «730 - 9.45 ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara Moga Laga Sena Sera : j 3 NA Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan tes ang denagn 1 tingi Film India terbesar — (JOKMOK pa terbatas). ! dapan dan menghindarkan pe dan Istimewa! 5 g Manufactured by : : Ken dan gumpalan2-tin data M pa 4: PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. —— dalam Wwurna9 jangibelipidan Berwarsii 3 
Pa Na Bisa Dapat Beli Pada: Perwakilan Pabrik : Ta (Technicolor!) 33 Tech picotU 

—..MAWSII : x ! Joseph oten: ia Dot ters- Ta World. Famous Tabib Fachrudin Si aa SIM. ZECHA & Co. N.V. Nusantara 9 (atas) DIAKARTA sam) yi 

  

  

  

The birst tuli Jengtih 

colour film prokwca 

in India! 

With the landcus stars 

Dilip Kumar, Nimmi, 

Nadira, Pre mnath, 

Mugri, Murad. and 

    

.- Menarik — Memikat 

Mengagumkan! 

Film Timur perta- 

ma jang telah me- 

rebut Junia barat! 

Saksikanlah pesta” ” 

ha Maa Memang La DON WILSON - LuRcrt TurTLC #RUSSTL COLUNS : WILL WRIGHT 14 Sawah Besar my Phone 3804 Gambir, Ai PN Tanggal : 24 Nop. 1953 d m. bh LES BRACKETI REKANAN -GHARLES BRAGKETT WLTER RIS .. RIDHARO BREEN “BETTE DAVIS: 
MARILYN MONROE sebagai wanita penggoda dengan tjiuman jang MPa Kega , : di 
berapBA AS aa . dan hawa nafsu jang membawa laki2 ke-puntjak Se Ne ee Seo g m. 

dunia atau mentjelakakannja sama sekali!!! 

2: 1 im jang Tea Hata Aa ea Le jang hangat Bantulah P. M. E Paha KN »THE STAR? 

nilai,        
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e : 3 berwarna penuh Lan 2 Sana P 
ta Nb 5 ROY ROGERS da kegembiraan. AAN” is Teng 4 
aa AAU : TEE MA , Hn | : PN gang 4 
: - Ka ATA BY oug scow AND 2 (pur TuERe WasniT SweLu Ask | (Mzsmuwi : € Ne An TANI , Ng PREMIERE Y O A LE v3 STRETCH KANG ON! ! £ o NT! , ' busa | Oo 0 Linser ) (wing On poaKp Tak LARUIE Mag REGER KN JA ea Na MAA 1 7 lan | WE AW GET / Ai jaga P EXPLODE/ . ,/ COMPANY ABOUT BLOWN OFF THAT ScCOw DA Ba Pa Ah & Nana Pe 4 5.00-7.00-9.00 LI IM sriti ee Ane La Ji A3 bad 

EN ( Fe . 
Harga tempat untuk Malam: Rp. 4.—- Rn SA UY Rp. 1, BESOK MALAM | 

Untuk pertundjukan sore-dan pagi harga tempat biasa. 
Berbareng Kenaikan tarip diidzinkan oleh K.P.H. tg. 6/5“53 No. 1412/KP/ 13142. 
2 ii, ON 

Perhatikan hari mainnja — lantaran pandjangnja film! an 

R Oo Xx 1 INI MALAM PREMIERE (Uu. 13 tahun) 5 P en 
KS Otak ELONI HAYAT — ASIAH — ISMAEL MU KASSIM (Pakai bahasa Gi IG,   

  

INDONESIA) P E L, A N ( Tr Film Singapore 

1 na berbahasa Indonesia. 
— Tetapi dalam rakit ini ti- 
        

  

  

  

  

    Film Philipina jang sebutin Laik sikat Sket Cabtk febat dari pada ak Tn jang Pa Sis? , Sementara itu... Menggandullah. Saja akan Tjerita jang merindukan hati penuh njanjian2 jang merawankan. 
.SIGFREDO” jang telah dapat menawan hati pe Sea gi nda Pa Ka yak muatannja kaju Ban muatan jang dapat me- 1 ——  Lekas Ka ga Ba mentjapmi engkau dengan Satu bingkisan jang berharga! 

h perdjoangan mat untuk mbela keadilan dan kemerdekaan . telah meledak, Tom. edak. ua orang jang kita li- tali ini. 2 0 Tama 
Penu perdjoangan mati2an untuk me hi — Kita akan bertanja kepada hat telah dilemparkan — Lekas.  Djika- kita terdampar Akan Ga Aa Hi da » | RONALD COL MAN J JANE WYATT ORI10O Na Ini Malam Pengh. 5.-—7. AG : Sia : 1 perusahaan kaju ,.Larue”  ten- dari rakit, mungkin ma- batu padas itu, tamatlah kita. & bb Esther Williams s tang itu, djika kita hidup. sih hidup. t Pata NN »SKIRTS AHOY Pa, 6 Iu, | ? »Ine LO orizon Peta : an Naah , 

Romance and suspence in SHANGRI-LA (Tibet), ype er Ik 31 : " 
MEN na san 2. Pa na Mens Teng Sgge Da 

  

 


