
     

  

       

    

  

Harga Lengganan 
Ke an 1l— luar kota $ 
Naa Oo per mau Ko 
  

   
  

5 5 ca . 

aa Penutupan 
  

    

     
    

      

    
    
    
    
    
      

      

            

  

  

POK Dot" £ 

    

    

      

   
     

  

rang sedang memberikan laporan 

, Kesan 26 Nopember diiapargan Kalisari, Semarang, telah dilang- 
sungkan upatjara penutupan dan penjerahan. piala2 dari Pekan Olahraga 
Kepolisian Djawa Tengah, jang diadakan di Semarang, mulak tanggal 22 
hingga 26 Nopember jl. Tampak Kepala Kepolisian Kar eSidenan Sema- 

tentang hasil2- P,O.K. kepada Wakil 
"Kepala Kepolisian Prop. Djawa Tengah. 

(Foto: ,,Suara Merdeka") 

| GerunganPulangK'mbali 
Karena Pihak, Ketentaraan Tidak Dapat 
Memberi Izin Kepadanja Utk Pergi Ke' 
Tempat Kartosuwirjo - 
Asa Dan Masih Akan Fikirkan Siasat Lain 

Sie PADA HARI KEMIS, ds. Gerungan jang sebagaimana diketahui ber- 
niat untuk  mendjampai Kartosawirio, pemimpin gerombolan D. LL, tiba 
kembali di Djakarta karena dari pembesar militer di Bandung ia tidak 
memperoleh izin untuk meneruskan perdjalanannja guna mendjumpai 
Kartosuwirjo tsb. Kepada P.I. Aneta ds. Gerungan menerangkan, bahwa 
ia pada tanggal 15 Nopember jang jalu telah meninggalkan Diakarta me- 
numpang bis ke Bandung, Pada ke esokan harinja ia menghadap dikantor 
Markas Besar ketentaraan dikota tersebut untuk meminta surat izin guna 
meneruskan perdjalanannja, mengingat bahwa dipedalaman2 terdapat pos2 
tentara. 

Pada hari itu ia diterima oleh 

. major Kosasih jang mengandjur- 
kan kepadanja supaja kembali 
Gahulu ke Djakarta untuk me 

ngambil-surat2- keterangan se- 
perti surat keputusan tentang 
pengangkatannja mendjadi pen- 

deta, surat2 kelahirannja- dan 
sebagainja, agar semuanja ini 

“tjotjok dengan apa jang tersiar 
an Surat2 kabar itu. 

etelah ia kembali lagi ke 
| Piakarta dan mengambil surat2 
jang diperlukan olehnja itu, xe- 
Adian ia pergi lagi ke Bandung 

| Senin jang lalu 
lagi ke Markas Be-| 
“Yikota ter. sebut: Kali 

Haa 2 kolonel: Bak 

tidak 2 Kera 
tuk dat mba kepergiannja 
menemui Kartosuwirjo itu. 

Setelah berbitjara dengan ko- 
lonel Kawilarang, ds. Gerungan 
kemudian menemui lagi majorj 

Kosasih. dan memberitahukan 
kepadanja tentang hasil2 ah 
dingan dengan kolonel 
rang itu. Dalam pada itu major 
Kosasih menerangkan, bahwa ia 
dengan sendirinja tidak dapat 
pula memberikan surat izin ke- 
padanja “djika - kolonel Kawila- 
rang tidak dapat memberikan- 
nja. Meskipun Is. Gerungan telah 
menegaskan, bahwa ia akan per- 
gi menemui Kartosuwirjo atas 

  

   

30. 000 Pel Pelatjur, 

Di Paris 
KOMANDAN POLISI kesusi- 

jaan Paris, Jacgues Arnal, Kemis 
menerangkan bahwa selama bin 
Il ini bagian kepolisian ini giat 
melakukan pembersihan. Jang 
mendjadi sasaran bukanlah teru- 
tama petang pelatjur,  me- 
lainkan tjenteng2) nja. 
djumnlah, ,,mandor” jang ditang- 

tekarrjz bahwa djumlah pelatjur 
ada 39.099 Tas - abs 1 

Ka if sena "Sekali, tet 
ayang | Sedemtikidi! Hingga diang, ini Sadopaik 

menjingtgung' 'perasaan “orang2” 
hajalan, Ikata Arnal. - Djum'ah hotel 
|di Paris jang di pakai untuk keper- 
kan ini ada 300 buah, atau 5096 
lebih banjak daripada ketika 1946, 
ketika pemerintah Perantjis menutup 

   

usir penghuni2nja. Demikianlah ke- 
terangan Sajan kepada pers. (Anta- 

ra). 

I TIDAK BENAR RUPEE LAN. 
KA HENDAK DIDEVALUASI. 

Menteri keuangan Lanka, Sir 
Oliver Goonetilleke, hari Kemis 
katakan, bahwa tidaklah “ benar 
'berita2 jang mengatakan tentang 
adanja niatan untuk mendevalua 
si uang Rupee Lanka. 

- Ia Tidak Datus: ' beritahukan oleh Pemerintah Ame- 

Tiap2 tahun: 

kap ada kira2 250 orang. Dika- 

"Pelatjuran tidak mu: apk Giksntir |$ 
tapi. bisa, diatur 

segala rumah? pelatjuran dan meng-/ 

    

   

  

     

Hanja Terdjadi Dalam 
IRangka Pembitjaraan | 
Umum Mengenai Asia: 

Kem-Lu Ingaeris - 

ri Inggris Maa kema 
rin duiu, bahwa ,,tiap2 pembitja 
raan mengenai Indonesia dikonpe 

|rensi Bermuda jang akan datang, 
| hanja akan terdjadi didalam rang 
ka pembitjaraan umum mengenai 

(keadaan Asia Tenggara.” Demiki 
an berita UP dari London. Menu 
rut berita UP itu, seorang djuru 
bitjara Kementerian Luar Negeri 
Inggris telah membenarkan, bah 

kan oleh 
geri Inggris, Lord Reading, kepa 

don, Dr. Subandrio, empat hari 
jang lalu. . 
Bersamaan dengan - itu, seorang 

djurubitjara Kedutaan Besar Indo- 
nesia di London telah mengeluar- 
kan keterangan seperti berikut: 
ta Besar Indonesia di London telah 
diberitahukan, bahwa Pemerintah 
Inggris sampai sekarang belum di 

rika Serikat tentang maksudnja. utk. 
menempatkan Indonesia dalam atja 
ra pembitjaraan pada  konperensi 
Bermuda jg akan datang, dan bhw 

ibilamana Indonesia akan dibitjara- 
kan dalam konperensi Bermuda itu, 
maka Pemerintah Indonesia akan di 

mintakan pendapatnja”. - Dikatakan 
pula oleh djurubitjara  Ambassade 
Indonesia tsb, bahwa Lord Reading 
telah mendjelaskan - pula, - bahwa 
tiap2 pembitjaraan mengenai masa- 

| lah Indonesia akan mengenai ..Indo 

| hesia pada umumnja dan bukan me 
'ngenai persoalan dalam negeri In- 
donesia”. 

Selandjutnja oleh djurubitiara Am 
i bassade Indonesia “itu dikatakan, 
| bahwa Pemerintah Indonesia “telah 
' menerima “laporan ig membantah 
kabar, seolah-olah Wakil Presiden 
Amerika Richard Nixon jg baru2 

ini mengundjungi Indonesia, telah 
minta perhatian' Presiden Fisenho- 
wer kepada keadaan eksplosif yg di 

kabarkan — terdapat di Indonesia. 
Pembesar2 Inggris telah menerang- 
kan, bahwa Inggris tidak bermaksud 
mentjamp keadaan dalam negeri 
Indonesia. 
'kakan pula, bahwa “tiap2 pembitj 
raan jg luas sifatnja pada .konper 
si Bermuda ngk. mengenai Asiai 

da ig kwa 
j li 

  

Edoresia | pembitjaraan2 itil 
Demikian “menurut UP dari Lon- 
don. (Antara). 

    
     

ROMBONGAN PENJELIDIK 
DAN CINEAST PERAN- 

TJIS AKAN KE KA- 
—. LIMANTAN, 

Tanggal 7 Desember jang akan 
datang,  ditunggu- kedatangannja . 
di Samarinda, Kalimantan Timur, 
rombongan. penjelidik dan Ci: 
neast Perantjis, dibawah pimpin- 
an Piere Ivanoff. Kundjungannja 
selama 15 hari ke Samarinda itu, 
ialah untuk. mengambil opname 
sungai Mahakam dan penduduk 
suku Dajak dari berbagai kala- 
ngan jang masih primitip. 

  
  risikonja sendiri, dan sebagai 

rakjat negara Republik Indone- 
sia jang merdeka dan demokra: | 
tis ini ia berhak untuk bepergian 
kemana-mana sadj | dikepulau 5 
Indonesia ini, major 3 
'tap tidak mau dan tidak dapat 

    
memberi surat izin jang diminta: | 
nja itu. Sebagai djawaban ata 
pernjataan ds. G : 
major Kosasih menerangkan 
bahwa 8s. en pers” | 
menemui Kari rjo, £ 
mendapat halang jik: 
dak datang ' ke markas 
tentara 
maksudnja itu dan : 
toch akan” melandjut 

      

   

    

  

    di tangkap oleh po: 
tentara “jang ada 

dan. akan  dikh 
sehingga dengan editan 
dak djuga akan dapat mentja- | 

pend 2 

pai tempat La ' $ 

Belum putus a aa 

ih jang kir' 

        

   

     

  

   

Atas pertanjaan 
akan ia lakukan 
halangan dari fiha! 
Gerungan menjatakan, Dat 
tap berhasjrat : 
tosuwirjo guna 
menghentikan p 
rakjat - Indone: 

    

selama ini ta n jata ra) 
nesia dapat ". $ 

  

Gerungan belum: 3 
waban kerena 

  

Biro Irian Barat 

OLEH emerintah | segera kitan 
diadakan Tai bahagian pemerin 
tahan jang baru jg chusus akan 
menjelenggarakan urusan2 jane | 
mengenai soal Irian arat. Baha 
gian ini akan bernama ro Irian 
Barat jg akan berkedudukan diba 
wah pimpinan Ia Pi dari Per | 
dana Menteri, Maksud pembentu | 
kan biro tsb. ialah “tia lebih 
meng-intensifir pe 
masukkan kembali Irian Barat ke ' 
dalam wilajah R.I, Demikian di 
dapat kabar dari kita PN 
hari Kemis, 

  

untuk dana sena x 

en 

an me- 

Kenlitut 4 Partai 
Utk Siapkan Fikira 

Nixon, ke Timur Djauh adalah 

jl, jaitu 4 hari sebelumnja Nixon 
Partai2 tersebut adalah Partai P 

| Dobaja, Front Perdamaian Rakj 

Sovjet Setudjui 
Konperensi 

'. SOVJET “UNI hari Kemis te- : 
lah menjatakan “ persetudjuannja 
untuk ikut serta dalam suatu kon 
perensi menteri2 luar negeri 4-Be 
sar (Amerika, Inggris, - Perantjis 
dan Sovjet Uni). K.B. Sovjet Uni 
»Tass” dalam  pemberitaannja : 
hari Kemis katakan, bahwa ke 
'menterian luar negeri Sovjet Uni 
telah menjampaikan sebuah nota 

in | kepada kedutaan2 Amerika, Ing- 
disi dan Perantjis, dalam mana 

jatakan kesediaan Soviet Uni 
“ia untuk ikut serta dalam konperen 

si “4-Besar. (Diantaranja guna run 
igkan Djerman dan Austria). 

Tass selandjutnja njatakan, bah 
wa teks riota itu akan diumum- 
kan hari Santu ini. Berita tsb. 
pertama2 diberikan dalam siaran 
aja dalam bahasa Perantjis, ke- 
mudian dalam bahasa 
|Berita Tass tsb. telah dimuat pula 
talam harian2 terkemuka Sovjet 
Uni ..Pravda” dan ,.Izvestia” jg 
diterbitkan hari Dium' at kemaren. 

| Menurut kalangan! jang lajak 
divert'aja, Soviet Uni telah meng 
usulkan supaja konnerensi 4-Be- 

Isar itu diadakan dalam tingkatan 
menteri2 luar negeri. Dalam pada 
itu tak disebut tentang kemung- 
kinan adanja sjarat2 dari pihak 

1 Sovjet untuk serta dalam konpe 
Mimi tsb, (Antara) 

  
| ..,,Orang Asia Melawan Orang Asia” 

MAKSUD DARI MISI Wa ki! Presiden 

4.Besar 

Inggris. | 

Apa Maksud Nixon Di 
Timur- 

Politik Di 

Djauh? 
Birma : 

n Perang Dan SPJ:, 

Amerika Serikat, ' 
untuk mensiapkan fikiran perang | 

dan dipakai ,,orang2 Asia melaw an orang2 Asia”, demikianlah di- 

- perdjalanannja tadi ia Kan nge njatakan oleh 4 partai2 politik Birma pada tanggal 20 November 
tiba di Rangoon dari Filipina. 

ersatuan  Rakjat Birma, Partai 
at dan Partai Tani dan Buruh. 

| Pernjataan tsb. mengatakan bah- 
wa sebab daripada itu adalah kega- 
galannja Amerika Serikat di Korca 
dan kegagalannja Amerika Serikat 

. dalam politik ,,embargo”. Pernjata- 
lam ini mendesak kepada rakjat Bit- 

xon jang agresif di Birma, Sedaag- 
ikan di Manila Nixon berunding de: 
ngan Magsaysay mengenai pember- 
tukan blok agresif di Lautan Teduh 
maka Senator Knowland dalam ra- 
pat besar di Chicago bertereak2 Jan 

, mengusulkan dengan terangZan su- | 

oleh Magsaysay dengan maksud su 
paja kerdjasama militer dan ekono- 
mi diperbaiki dibagian Asia Teng- 
gara. 1 

Berita United Press tertanggal 21 
Nopember menjatakan .bahwa Niag- 
saysay telah  berdjandji kepada: 
Amerika Serikat bahwa Filipina da- 
pat ,,dihitung sebagai salah saiu gigi 
roda dalam blok 'di Timur Djauh, jg. 
dapat dimulai pada bulan Djanuari 
1954”, (Antara). 

  PRESIDEN KOREA SELATAN, 
Syngman "Rhee, hari Djum'at dgn. 
menumpang pesawat . Constellation 
dari djenderal John E. Hull, telah 
menudju ke Taiwan dalam suatu 
missi jg dirahasiakan. Pesawat. ang- 

|katan udara Amerika itu dipindjam 
|kan atas permintaan Rhee sendiri, 
tetapi pembesar2 Korea Selatan me 

Inerangkan, - bahwa Rhee akan ber- 

henti di Pusan dan mungkin akan 

fenggara : Keterangan 

KEMENTERIAN Luar Nege- | 

  

Nj. Rb 
Abii "Lem bak 

  

    

    

   

  

  

  

  

  

Lebih Banjak Bersifat 
. Pengatjauan 

dakan Granat Dikamar Menteri Kehaki. 

DJAKSA TINGGI SUNAR JO jang turut serta aktip mengam 

hubung dengan terdjadinja peledakan2 granat2-tangan Rebo ma 
lam jang baru lalu di Tg. Priok dan Kementerian Kehakiman, 

“dalam pertjakapan dengan ,,Antara” menerangkan, bahwa terdjadi 

Djaksa Tinggi Sunarjo Tentang pas 

“Iman—Tak Perlu Gelisah— Termasuk Di-' 
Jantara Kedjadian2 Jg Bersifat ., Krnstig” ' hari Kemis menulis bahwa Birma 

bil bahagian dalam melakukan penjeliukan dan pengusutan ber . 

(karena adanja penurunan harga 

Birma 
Bingang 

Djustru Karena Ke- 
banjakan Beras 

     

  

PEMBANTU ISTIMEWA da- 
ri harian Singapura ,,Standard” 

jang keadaair ekonominja sangat 
sekali tergantung dari esport be- 
ras makin lama - makin bingung 

wa hal di nata ini telah didjelas | 
enteri Muda Luar Ne | 

da Duta Besar Indonesia di Lon | 

“Dut. 

etapi mereka mengemu 

(agama, 

“na pendapatnja 

Nj. Sanata isteri Komisaris Polisi 
repolper-nja kearah sasaran dalam. 

naa medali emas 5 

    

       
      

        
      
        

     

   anusi, sedang beraksi membidikkan 
erlombaan- menembak Pekan Olah 

Raga Kepolisian. Dengan tembakannja jang djitu ia berhasil menggondol 
agai hadiah pertama. 

  

Jg Berwadjib—Ada D 
hendaki Perpetjaha 
MENGENAI SERANGAN 

gaimana jang telah kita 
menerangkan kepada ,,An 

atau kawan2-nja, dan bukan 
hak Kepolisian membenatkiha 
La di Buntok itu t 

” (masih menjembah be 
as beragama Kristen, tetapi 
yang Tea Musli di 

pinan  Masjumi Kemis petang | 
tiba di Mdan untuk menghadiri j 
konperensi M Sumatera 
Utara. Konperersi itu berlang- | 
sung di Pemantang Siantar mulai 
malam tadi hingga tg. 28 Nopem 

rangkan, bahwa sebagai suatu 
partai jang tidak duduk dalam | 
badan eksekutif pemerintahan, 
Masjumi hanja dapat memberi- : 
kan bantuannja setjara advis be- 
laka mengenai kesulitan jang di- 
hadapi negara ketika ini, seperti 
soal keamanan. 

. 

soal Atas pertanjaan' - mengenai 

mi itu menerangkan bahwa sepan-   djang kominike2 ketentaraan tam: 
pak ada hasilnja, tetapi Masjumi 

| mempunjai teropong jang lebih pan- 
| djang lagi dalam menindjau persoa- 

Ilan Atjeh itu. Soal Atjeh harusiah 
'dipandang sebagai soal politis “dan 
.djanganlah didjadikan soal fikih 

karena ini dapat melebar- 
kan peruntjingan2. 
Mendjawab pertanjaan, 

mengenai  kerdja- 

sama politik antara organisasi Js- 
lam, Natsir mengatakan, persatuan 
seperti itu pasti akan tiba pada sa- 

atnja, dan jang terpenting “adalah 
kemauan “dari partai2 atau organi- 
sasi2 jang bersangkutan. (Antara). 

» pihak Kepolisian lebih 
' bahwa Jatar belakang dari sera- 

ngan ini bukan karena hasuta F 

   
    

  

   

  

     

   
   

  

    

  

   

     

   

  

| Lebih landjut dikatakan, 

Atjeh ketua dewan Pimpinan Masju- | 

bagaima- | 

Latar Beling Serangan 

Dajak Atas Buntok 
Hasutan Dari Seorang Jg Bernama Simbar Utk 
Memerdekakan Peang ana Jg Ditahan Oleh 

ga Orang2 Jg Meng- 
Lantaran Agama 

300 suku Dajak di Buntok, seba 
Jandjut 

dari gerombolan Ibnu Hadjar 
karena pertentangan agama. Pi- 

ahwa gerombolan jg mengadakan 
“ dari suku Dajak jang masih ,,hei- 

belum beragama dan ada djuga 
Bantal Kane untuk menje- 

| Kata2 “jang menjatakan, bahwa ! 
Buntok jg belum | 

  

Fa dari cit lebih baik 
uh lebih dulu dari 

dibunuh, maka kata2 jg demikian 
Na "NATSIR dan (bukan keluar dari mulut si-penje 

Yunan Nasution dari Putjuk Pim rang, tetapi adalah dari mulut 
orang jang menghendaki 

#mbujnja perpetjahan lantaran 
agama, demikian kata pihak Ke- 
polisian tadi. 

bahwa 
latar belakang Gari serangan terha- 

ber. Kepada pers Natsir mene- |dap. Buntok 'ini, hanjalah karena ha 
'sutan dari Ch. A. Simbar,- karena 
lempat orang familinja masih di ta- 
han oleh pihak Kepolisian di Bun- 
tok, karena mengadakan  perampo- 
kan pada sebuah kapal. Untuk mem 
balas dendam, maka Ch. A. Simbar 
lalu mengadakan hasutan jg bu- 
kan2, jg mungkin djuga diantara ha 
sutan jg diperbuatnja, jalah membe- 
sar?kan pertentangan agama. 

Dikatakan pula, sesudah mereka 
mengadakan serangan terhadap Bun 
tok dan dirasanja mendapat ,.keme 
nangan”, dan sesudah mereka berha 
sil mengeluarkan empat famili Ch. 
A. Simber jg sedang ditahan, sipe- 
njerang jg terdiri dari 300 orang 
itu terus melarikan diri ke Hulu 
Barito dengan membawa sebuah ka 
pal jg penuh berisi barang maka- 
nan dan pakaian. 

Bantuan jg pertama jg langsung 
dari Bandjarmasin hari Rebo telah 
tiba di Buntok, dan sorenja terus 
mengadakan pengedjaran untuk 
memperkuat tenaga polisi jg sudah 
mengadakan pengedjaran sedjak ha- 
ri Minggu jl., demikian pihak Ke- 
polisian jg selandjutnja menerang- 
kan, bahwa bagi pihak Kepolisian 

pertjajaan penuh akan kesanggupan 
alat2 kekuasaan negara mengatasinja 
dan akan dapat menjelesaikan kedja 
dian itu sebaik2nja. Walaupun derai 
kian, oleh Djaksa Tinggi diakui, 
bahwa kedjadian itu adalah .terma- 
suk diantara kedjadian2 jg boleh di 
anggap ,.ernstig”, jg memerlukan 
perhatian sepenuhnja dari alat2 ke- 
kuasaan negara. 

Sampai saat ini, seperti halnja ke 
marennja, Djaksa Tinggi Sunario se 
tjara positip belum dapat menerang 
kan apa latar-belakang daripada ke- 
djadian tsb. 

Lebih banjak bersifat me- 
ngatjau. 

Sementara itu Kepala Reserse Kri- 
minil Kepolisian . Djakarta Raya, 
Komisaris Saud atas pertanjaan me 

nerangkan kepada ,,Antara”, bahwa 
Tmenurut pendapatnja, kedjadian pe- 
lemparan  granat2 tangan di Tg. 
Priok dan di Kementerian Kehaki- 
man, lebih banjak bersifat — menga- 
tjau dan tidak dimaksudkan untuk 
ditudjukan terhadap seseorang. Ke- 
terangannja diatas didasarkan ' atas 
adanja kenjataan jg menundjukkan, 
bahwa granat2-tangan tsb dilempar 
kan atau diletakkan  ditempat2-ter- 

buka (openveld), seperti didepan as 
rama CPM, depan rumah wakil ke 

pala polisi seksi Tg. Priok, dekat 
stasion, di Antiol (semuanja di Tg. 

Priok) dan Kementerian  Kehaki- 
man. Walaupun demikian, “ setjara 

resmi dan positip, pihak polisi be- 
lum dapat mengambil sesuatu ke- 
simpulan. 

Mengenai 2 orang jang ditahan 
karena ditjurigai tersangkut dlm 

#kedjadian pelemparan granat2 itu 
“diterangkan, bahwa orang2 tsb. 
.masih terus diperiksa. dan karena 

  
| 
nja belum bisa diberikan sesuatu 
keterangan. Ditegaskan, bahwa 

t | peristiwa pelemparan granat2 situ 
(kini “sedang berada dalam peme 
riksaan sungguh2: pusat pemerik 
saan- adalah pada pihak polisi, jg 
dalam hat ini mendapat bantuan 
penuh “dari pihak militer, kedjak 
saan, dan lain2. 

Tentang 2 buah granat-tangan 
jang tidak meledak dan dibeslah 
diterangkan, bahwa 'granat2 tsb. 
harus diperiksa dahulu oleh orang 
orang jang ,,deskundige” untuk | 
-diketahui sesungguhnja. 

2 Orang lagi ditahan. 
Dalam hubungan ini dari sum 

ber lainnja didapat 
bahwa pada Kemis malam tg. 
26/27-11, oleh bbihak berwadjih 
telah dilakukan lagi penahanan 
atas diri 2 orang jang dituduh tcr 
sangkut dalam peristiwa2 pelem 
paran granat2 tangan tsb. Pena 
hanan terhadap 2 orang itu (jg 
belum diketahui siapa, dari mana 
dan sebagairja), kabarnijr djuga 
dilakukan didaerah Tg. Priok. Se 
perti diketahui, sebelum itu terle 
bih dahulu telah ditangkap dua 
Grang, jarg masih berada dalam 
pemeriksaan. 

Granat-tangan, peluru2 
diketemukan dalam kali 

Sebuah granat-tnagan, 13 hou- 
der, dan 15 butir peluru sendjata 
karabijn, Kemis siang telah dike 
temukan oleh seorang mandor 
DPU befnama. Salim dikali Djl. 
Probolinggo, Djakarta. Semua ba 
han-bahan peledak itu kemudian 
oleh mandor tsb. diserahkan ke 
pada pihak polisi. Siapa pemilik 
atau jang menjembunjikan disitu, 
sedang diselidiki. (Antara) 

'tasi usaha2 pengafjauan jg mung : 

negeri itu, demikian .Abulhajat.   
keterangan, | 

beras dipasar dunia. Pembantu 
nja peristiwa pelemparan2 granat tsb. tidak verlu menimbulkan e 2 

| adanja rasa kegelisahan dikalangan penduduk. Hal ita menurut | tersebut menulis dari Rangoon, 
pendapat Djaksa 'Tinggi Sunarjo, harus dianggap sehagai suatu | ibukota Birma, bahwa djika Bir- 
kedjadian biasa jang bersifat kri minil. ma biasanja menerima 60 pon 

1 Si 1 untuk setiap ton beras, maka 
Ditambahkan, hendaknja masjara- : at 

“Ikat tetap tenang dan menaruh ke- Perledakan Birma akan beruntung djika da- 
ipat menerima 50 pon untuk se- 

Granat |tiap ton beras dalam tahun jang 

Mungkin Dilakukan Oleh akan datang. 
Seorang pegawai pemerintah Bir- 

Pihak Jang Menghendaki ma mengatakan bahwa keadaan Bir- 

Nama Bur uk Indonesia : ma sekarang sangat sulit sekali dan 
” iberbahaja? 7040 Dari rakjat Birma 

Komentar Abulhaiat mendapatkan nafkahnja dari beras 

ABULHAJAT, ketua Seksi Ke sedangkan 4096 dari penghasilan na- 
hakiman dan Keamanan Dalam sional jang besar adalah datang dari 
Negeri di Parlemen mengenai pe pendjualan beras, kata wartawan itu. 
lemparan granat tangan dikamar Sebagai akibat dari turunnja harga 

kerdja Menteri pada gedung Ke beras maka gudang2 di Birma kini 

menterian Kehakiman dan bebe- Perisi penuh sesak dengan beras. 

rapa tempat di Tg. Priok malam ' Akan tetapi sebuah laporan dari 

Kemis ig lalu, berpendapat bah Djepang jang menjatakan bahwa di 

wa tindakan2' itu mungkin dilaku 
Djepang penghasilan beras sangat 

kan oleh pihak jang menghendaki buruk, adalah merupakan suatu ha- 

nama buruk Indonesia dimata 
rapan. Penghasilan beras di- Birma 

dunia Ju@ran, artinja untuk mem 
adalah 0.S kali penghasilan dari ma- 

berikan kesan, bahwa di Indone 
sa sebelum perang, sekalipun lambat 

: : laun penghasilan beras itu mungkin 
sia selalu ada kekatjauan jg tidak aa NT 8 en 
putus2-nja. 

bertambah banjak. (Antara). 

Dengan begitu menurut  Abul 
hajat, pihak jang melakukan pe- 
ngatjauan tsb. mengharapkan 
agar negeri luaran jg tidak senang 
terhadap politik jang dianut pe 
merintah Indonesia sekarang, 
memperkeras tekanannja kepada 
Indonesia. Abulhajat tidak berse 
dia menerangkan kemungkinan? 
itu dengan menjebutkan “nama 
sesuatu negeri luaran itu. Menu- 
rut pendapatnja pada waktu :se- 
karang jang terpenting bagi pe- 
merintah Indonesia ialah mendja 
ga djangan sampai maksud tsb. 
diatas mendjadi kenjataan, artinja 
harus didjaga djangan sampai ke 
adaan “dikatjaukan. Dan dalam 
hubungan ini ia menjatakan, bah 
wa alat2 pendjaga keamanan ne 
gara. mempunjai tugas jg berat, 
tapi mulia. 

Maka “Abulhajat pertjaja, bah 
wa mereka -akans#berhasil. menga 

Atoom Russia 

Lebih Ung 
PEMBESAR2 Amerika hari 

Kemis tidak bersedia memberi 
komentar atas utjapan Andrei 
Vyshinsky jang mengemukakan 
bahwa Sovjet Uni mungkin mem 
punjai sendjata2 atom dan hydro 
gen jang tidak dipunjai oleh Ame 
rika Serikat. 

Tetapi para ahli Amerika 'se- 
mendjak lama menjatakan bahwa 
kepandaian ahli2 Sovjet memang 
“dak lebih bawah dan mungkin 
lebih unggul | dalam lapangan 
atom. dari pada Amerika. Tetapi 
berbarengan dengan ini Tbtogas. 
kannja, bahwa dalam soal om 
Amerika telah bekerdja bebe 
tahun lebih dulu dari pada $ et 
Uni. 

kin berlatar-belakang politik, luar | Seperti “Getah diberit: 
(Kata Vyshinsky' itu di ka 

(Antara) (lam sidang PBB. (Antara) 

    

  

Suatu Lamunan Belaka 
(Barang Siapa Katakan Bahwa Barat Le- 
'bih Madju Dlm Soal Pengetahuan Atoom - 

Dan Zat Air Dari Pada Russia: 
Keterangan Vishinsky 

ANDREI VISHINSKY aa il Sovjet Uni dalam PBB, Kemis 
mengatakan dalam Panitya Poli tik PBB, bahwa Sovjet Uni tidak 
terbelakang djika dibandingkan dengan negara2 lain, dila 
perkembangan atom dan zat air. Anggapan bahwa negara2 lain 
unggul dilapangan kemadjuan atom dan zat air, menurut Vishin- 
sky adalah suatu lamunan jang sudah lama dilenjapkan, Angga- 
pan-anggapan ini meradjalela ketika tahun-tahun 1946 dan 1947, 
waktu beberapa negara masih mabok karena hasil2 jang telah me 
reka tjapai dilapangan rahasia atom dan monopoli2 atem — mo- 
ndpoli2 dan rahasia2 jang tak lama kemudian dengan tjara jang 
memastikan terlepas dari tangan mereka, kata Vishinsky. 1 

  

Pernjataan Vishinsky tadi adalah 4 
djawaban terhadap wakil Inggris, : kk - 
Selwyn Lloyd, jang ketika permula- : Korea-Sii. 
an minggu ini menjatakan, bahwa 
resolusi perdamaian Sovjet Uni jang 
menghendaki pelarangan alat2 san- 
djata atom dan zat air serta peng- 

hapusan pangkalan2 militer sesuatu 
negara diwilajah negara lain, timbul 
nja dari kenjataan bahwa  Sovjet 

Menuduh 
RRI M njusun Kekuatan 

Di Kores Utara ? 
SEORANG . DIPLOMAT' Korea 

Uni masih terbelakang dilapangan Selatan hari Djum'at menuduh RRT 
tsb. tadi atau tidak membutuhkan- menjusun kekuatan militer di Korea 
nja. Utara. Diplomat itu, djenderal Kim 

Kata Vishinsky seterusnja, tak be- Hong II, utusan Korea Selatan utk. 

yul? « 

(ma supaja menentang kegiatan? Ni-! 

tidak sekali2 bermaksud untuk me- 
nangkap mereka semuanja, tetapi 
hanjalah akan menangkap 15 orang 

. 
Kisenhower 

| diantara mereka, jaitu jg mendjadi 
Deg-Degan pemimpin - mereka. Achirnja di te- 

Ingin Segera Ketahui | rangkan, engan Buntok ini ha 
inja hasutan jg ketjil sadja dan bu- 

| Nasib Kabinet Laniel 

    

narlah djika dikatakan bahwa Soviet 

ta2 atom din zat air. 
Dengarkanlah ahli2 Barat 

ahli2 kimia dan fisika — jang me- 
ngetahui kemadjuan jang sudah ter- 
tjapai oleh Sovjiet Uni dilapangan 
ilmu pengetahuan 
Ikan”, kata wakil Sovjet tadi. Sovjet 

Korea Selatan 

Mengantjam 
27 Ojanuari Korea Ha- 

jet Taiwan, katakan bahwa RRT: telah 
Uni lebih lemah dilapangan sendja- 

jang dipraktek- | 

mengirim djumlah2 besar mesiu ke 
Korea . Utara. Kim jg "hari Kemis 
kembali di Seoul dari Taipeh sete- 
rusnja menerangkan, bahwa menu- 
rut berita2 rahasia jg diterima di 
Taiwan, tiada ada tanda2 RRT hen 
dak menarik pasukan2nja dari Ko- 
rea di hari kemudian jg dekat. kan merupakan satu  pemberonta- 

KALANGAN AMERIKA jg me- kan, pihak Kepolisian jakin, bahwa 
ngetahui di Washington hari Kemis peristiwa Buntok akan dapat di se- 
katakan, bahwa presiden  Eisenho- lesaikan dengan lekas. Demikian ke 

rus Sudah Disatukan,   Atau.... “I dilenjapkan, kata Vishinsky. 

Uni menghendaki supaja alat2 sen- Na, (Antara). 
djata atom dan zat air dilarang dan ) 

! paja dilangsungkan Konferensi an- : 
tara semua ,,bangsa2 merdeka. di 
Asia” dan konferensi tsb. diuniidang 

wer jg kini berada di Georgia sege- 
ra akan diberitahukan tentang ha- 
silnja pemungutan suara dalam par 

lemen -Perantjis atas mosi kepertja- 
jaan jg diminta pemerintah perdana 

menteri Laniel. Seperti telah diberi 
takan, pemungutan suara terhadap 
imosi kepertjajaan itu diadakan hari 
| Djum'at kemaren. 

Dikatakan oleh: kalangan tadi, 
bahwa keputusan parlemen Perantjis 
"hari Djum'at itu akan pengaruhi si- 
kap presiden Eisenhower mengenai 

terangan pihak Kepolisian. 
Patut dikabarkan, bahwa kota 

Buntok adalah tempat jg terpentjil 
di Kalimantan Selatan, jg djaraknja 
dari Bandjarmasin 250 Km. Perhu- 

bungan kesana hanja dengan perahu 4 
dan 'motorboot dan djika air ketjil 
perhubungan kesana terputus sama- 

-sekali. Selain dari kesulitan perhu- 
bungan, sedang hubungan tilpon dan 
telegram kesana tidak ada djuga. 

(Antara). 

soal pertahanan Eropa. Ditundjuk- — Sebuah traning centre regional un 
nja, bahwa Eisenhower ' tetap ber- tuk mendidik pegawai2 dari negara2 
pendapat perlu sekali perdjandjian Asia dalam melajani dan tentang sis 
pertahanan Eropa diratifikasi seba- tim sinjal kereta api menurut rentja 
gai djalan terbaik untuk ' memper- na akan dibuka dalam bulan Pebrua 
oleh bantuan Djerman dalam perta ri jad. di Lahore, Pakistan, demikian 

“hanan Eropa Barat. (Antara). diumumkan hari Rebo di New York, 

Synghman Rhee Hendak Memulai Dgn Peperangan? 
telah menimbulkan 
desus di Seoul, bahwa Korea Sela- 

mengganti pesawat untuk menerus- 
kan perdjalanannja ke Taipeh. Ha- 

ri Djumy'at sore djuga  Khee akan 
sudah tiba di Taipeh. Dalam perdja 
lanan itu Rhee disertai menteri luar 
negerinja, Pyun Yung Tai, dan. djen 
deral major Choi Duk Shin. Selu- 
ruh kabinet Korea Selatan hadir di 
lapangan terbang sewaktu Rhee hen 

'dak bertolak. 
|. Kundjungan 

an dengan Taiwan guna 

lai dengan 
Rhee sendiri sewaktu 
rangkat menerangkan bahwa ia bsr 
kundjung ke Taiwan untuk keponti 

Rhee ke Taiwan itu|geri itu, 

betpaingreae AA 
si San kebinasaan 

da Melani 

Lambaga Komara 
an Mana 

Kam Datar enak £ Lea Tn Ong 

: Yan Kunstemen W etensche ana 

tetapi mengakui bahwa 

  
“ Wu 

  

| wa pemerintahnja dapat berbuat 

banjak desas- | mungkin ia akan membitjarakan dju 
|ga beberapa soal dengan djenderal 

tan berniat mengadakan persekutu- (Chiang Kai Shek. Menurut 
melawan | kundjungannja 

RRT di dua front bila Rhee memu (langsung lama. Semendjak Chiang 
peperangan di Korca. | 

hendak be- kepada saja di Chinhae dalam tahun 

ngan persahabatan antara kedua he Boa sendiri untuk membalas kundju 

Wakil Filipina: Soviet 
harus Jihatkan bukti2 bah- 
wa ja ingin damai. 

Wakil Filipina, Salvador Lopez, 
mengatakan dalam sidang Pani- 
tya Politik ini, bahwa Sovxt Uni 
harus ' memperlihatkan Teka 
tindakan bahwa negara ini ,,sung 
suh2 ikut berusaha menumbuh- 
kan sjarat2 bagi perdamaian”. 
Mengenai pernjataan  Vishinsky 
ketika tgl. 19 Nov., Lopez me- 
ngatakan bahwa tak seorangpun 
bisa mempersoalkan bahwa me- 
mang sangat perlu diadakan per- 
setudjuan Filipina—Amerika Se- 
rikat mengenai pangkalan2 mili- 
ter dan perdjandjian pertahanan 
bersama. 

Adapun sebabnja ' maka per- 
djandjian dan persetudjuan anta- 
ra Filipina dan Amerika ini dia- 
dakan, menurut. Lopez ialah ka- 
rena ,,kebakaran besar Komunis 
mendjalar”. 
Diserukannja  supaja Sovjet Uni, 

berdasarkan semangat resolusi jang 
achir2 ini telah disetudjui oleh Pa- 
nitya Politik, dengan sungguh2 men- 
tioba bekerdja bersama untuk me- 
njusun sebuah rumus, jang akan 
mendjamin keamanan masing2 dan 
perdamaian semua negara. 
Wakil Filipina seterusnja mengata- 

KOREA SELATAN .memperi- 
ngatkan pada hari Kemis, bahwa 
ia masih tetap mengharapkan 
Korea dapat dipersatukan pada 

. 27 Djanuari. Dalam ketera- 
ebiapa pada hari Kemis, mente 
ri luar negeri Korea Selatan 
Pyun Yung Tae menjatakan, bah 

sesuatu jang akan diketahui oleh 
dunia, djika pada tanggal itu kon 
Pesan perdamaian Korea, jang 
hingga kini. belum dapat : dilang- 
sungkan, tak dapat mempersatu 
kan Korea. 

Pyun tak bersedia mengatakan, 
tindakan apa jang akan diambil 
oleh pemerintahnja itu. (Antara) 

Rhee, 
itu tidak akan ber- 

Kai Shek mengadakan  kundjungan 

1950, demikian ” dikatakan oleh 
Rhee, saja telah berdjandji kepada   ngan itu. (Antara). 

1 . Pasukan RRTD: 
e (eh aa . Tibet Dikurangi 

MENURUT BERITA2 jang Ke- 
mis j.l. diterima di New Delhi dari 
Kalimpong (India utara dekat batas 
Tibet): pembesar2 RRT telah me- 
mindahkan sedjumlah dari tentara- 
nja dari Tibet, dan menurut perki- 
raan pada waktu ini di Tibet masih 
ada 20.000 orang tentara RRT. Se- 
terusnja  berita2 tadi mengatakan 
bahwa setelah pembcsar2 RRT me- 
larang segala partai politik Tibet 
maka beberapa ' pemimpin Partai 
Rakjat Tibet. telah ditahan oleh 
pembesar2 RRT, karena mereka te- 
lah mengadakan demonstrasi Jimu- 
ka markas RRT di Lhasa, ibukota 
Tibet. Seperti diketahui, Tibet me- 
rupakan suatu daerah otonom  di- 
dalam wilajah RRT. (Antara). 

  6 Pa 

kan, - karena Sovjet Uni mengaku 
bahwa perletakan sendjata di Korea 
itu adalah hasil usahanja, maka se- 
karang Sovjet boleh melangkah ma- 
dju lagi, dengan djalan memberikan 
tanda supaja konperensi politik ten- 
tang Korea dimulai. 5 
Demikianlah a.l, kata Lopez. (Ans 

tara), u  



   
   

   

   
      

    

   
    

     

  

    

  

# 

PENGGELAPAN UANG 
5 Rp. -10.000.— 

gawai dari Balai Pengobatan di Re- 

rachir ini. S. telah diwadjibkan 
-tap hari menerima "uang dari pen- 
djualan kartjis pengobatan, Tetapi | 
uang ini hanja sebagian sadja jang   
buku2 mengenai pemasukan uang, 

fihak jang berwadjib. Dihadapan po- 
lisi, 8S. mengaku terus terang per- 

N uang tadi dipakai untuk keperluan 
0 rumah tangga. Menurut keterangan 

diudi. Sisa uang jang masih berada 
| H ditangan S. sebesar Rp. 1000-— te- Boris 

lah disita oleh fihak jang berwadjib » 
untuk didjadikan bukti. Untuk bikin 
perhitungan selandjutnja didepan ha- 

  

    

  

T. kim, kini S. ditahan. $ 

B- ULANG TAHUN DAMRI 
Ba | KE-YIL. Na 

  

Ulang Tahun DAMRI ke-VII, pada 
F tgl. 27 Nopember 1953, dilapangan nja sada se 

Fa Stadion Semarang telah dilangsung- dibeslah, 
: kan pertandingan sepakbola antara adalah resmti dan ada surat idzin se-' Kes. Ta Chung Sze dan Kes. Angk. bagaimana mestinja. 

TENTANG VOORSCHOT 
LEBARAN 1953. 

. Pada tgl. 25 Nopember 1953, 
: an siapakah jang akan keluar seba- | Badan Permusjawaratan SB/SS 
MG gai pemenang dalam pertandingan | Pemerintah Semarang telah me- 
Et tadi, maka achirnja masing2 fihak | ngirim kawat 

diberi kesempatan 3 kali mengambil | Menteri di Djakarta jang berisi- 
tendangan bebas 12 djangka. Fihak j kan sbb. : 

Sidang Badan Permusjawarat- 
| mengambil tendangan bebas ini, |an SBSS Pemerintah Semarang 
: hingga angka berobah 4—2 untuk tanggal 24 bulan ini menjokong 

, kemenangannja Ta Chung Sze dan | desakan Seksi Perburuhan Parle- 
akan bertanding pula untuk meng- '! ren tgl. 16 bulan ini kepada Pe-. 

$. hadapi kesebelasan jang akan me- perintah tentang menghapuskan 
e an pala Hana kekurangan angsuran voorschot 

5.3 og) Lebaran 1953. 

«5 Darat TT IV Djiateng jang kesuda- 
me hannja 1—1 sekalipun -diperpan- 
&... djang temponja dengan 15 menit. 
4 Achirnja untuk mengambil kepasti- 

  

TCS ada lebih beruntung dalam 

  
Kes. DAMRI. 

» 232 Mary Andriesse 
» 370 Mevr. de Wed. H.E. Busselaar geb. van 

Hek 

den ,,M. Hildering” 

den-Java” 

1179 G. Teunissen 
1323 Tjiam Ik Sing 
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1613 Kwee Hong Gie 
1678 Siek Sian Han 
1751 F. van Raalten g

t
u
 tt
 

Ne
) 1 

» 2190 Tan Swan In 

  

—.) 3098 Oci Kwie Giok Nio 
3145 Mevr. Oei Djie Tiang geb. Tan Jam Nio 

5. 8 3239 ChR. Walonker 
Ba 3465 Mevyr. The Ing Swie geb. Thio Carolien | 

E: Nio 
3987 Pastoor van Randoesari 

b 4183 Mej. C.F. Smits 
(000 4270 Tan Khik Liang 

Bi » 4280 G.L. Andela 
EP » 4322 LW. van Daalen Jr. 

» 4475 Roomsch-Katholieke Kerk ,,Randoesari” 
» 4558 The Ing Swie 

k » 4573 Vrouwe J.A. Jansen 
0» 4655 Tjoa Sien Tjong 
D0 4674 E.H. Jacobs 

: » 4692 B.M. Erkelens 

     
Semarang, 26 Nopember 1953 Mn etngganmaana 

mma 

   
    Ha- PEMENANG UMUM 1. 
diah START No. 84 
No. LO KHING GIE Surabaja 

MOBIL HILLMAN MINK 1952 
SCOOTER TERROT 
AUTO RADIO ,,PHILIPS” 
RECORD CHANGER ,,GARRARD” 
MESIN DJAHIT KAKI ,,PINE” 
RADIO GENERAL ELECTRIC X332 
RADIG GENERAL ELECTRIC X332 
WINDBUX ,B.S.A.” i 
SEPEDA PEREMPUAN 
 HERCULES” 
STEL PERABOT KAMAR - 
VERGASSER 1 PIT ,,SWAN” 

-12 STEL PANTJIEM. ,EDY” 16/24 
13 STEL PANTJII EM. BK KLEUR ,, 
14 STEL PANTJI EM. BK KLEUR ,, 

— 15 LAMPU BERKO ,,NATIONAL” 
. 16 STEL PANTJI EMAILLE MERAH 
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18 COMFOOR HONGKONG LION” 
19 COUPON TIITA KEMBANG 

—.. BEMBERG : 
20 COUPON TJITA BEMBERG 

KEMBANG 
21 WEKKER ,JUNGHANS" P. NIKKEL 

. 22 COMFOOR HONGKONG 
—...MATIJAN” 5 
23 COMFOOR HONGKONG 

& sMATJAN” 

(ol STEL PANTJI ALLUMINIUM 16/24 
25 COUPON TJITA POLOS. 

kepada badan2 sosial tsb. diatas. 

NABI DAN ULANG TAH 
Masjumi tjb. Semarang pada igl. 

6 Desember j.a.d. akan mengadakan | 
peringatan Maulud Nabi Besar Mo- 
lchammad s.a.w. dan “ulang tahun 

digedung Gris, Bodjong 
untuk para tang- 

Para pembi- ' 

nesia Djawa Tengah Sarino dalam 
surat pernjataannja jang disiarkan 
24/11 minta kepada Pemerintah Pu 
sat terutama Kementerian Dalam Ne 

Korban djudi? | ke-8 Partai Dari kalangan jang berdekatan Rekan 1 
diterima kabar, bahwa seorang pe- Smg. dan chusus 

gauta dan undangan. 
ra diantaranja sdr. A. Gaffar Is- “”s5duta Pamonpradja dari Guber- nur sampai Lurah Desa masuk da- 

lam partai politik. 

sang Semarang bernama S. telah di tj 
. tangkap oleh fihak jang berwadjib, | mail dari : PP Masjumi wilajah Di karena, Niosibk Muak melakukan ae dari DPP Masjumi wilajah Dja 

penggelapan uang sebesar Rp. 10. | Ti ma 1000x— lebih." Perbuatan tsb. dilakus LV "lah dibentuk 
in dalam tempo kira2 3 bulan jang “Sahid serta dibantu oleh 

jorang lagi. 

telah disetorkan. Kerika belakangan | ah neha ikan, Masjarakat Desa. 
ini diadakan pemeriksaan kepada Upsyjara pembukaan ini F dihadliri 

baru perbuatan tjurang tadi diketa- yana Tn aa la se adan 
hui dan segera dilaporkan kepada | daa kelak Kabupaten Kendal. Bupati 

Kendal dalam kata sambutannja a.I.' 
, Ta menerangkan, bahwa B.P.M.D. jang 

buatan dan menerangkan, bahwa baru dibuka itu adalah jang ke-III 
“untuk daerah Kendal dan agar da- 

saksi, uang tadi dipergunakan untuk Pe ee aan mestinja. 

adanja B.P.M.D. ini masjarakat 
segera mengadakan kursus 

kader pertanian. 

“ KELIRU TANGKAP. 
| Menjambung berita 
inangkapan dalam Hotel ,,Oewa” ig. 
'termuat diharian ini beberapa hari 
fill, lebih landjut dapat diwartakan, 

Mn on NE Kan en et bahwa orang jang tertangkap  ber- 
Ba Kes. Ta Chung Sze — Hk S. itu bukanlah orang jang di Kes. Angk. Darat TT maksudkan oleh polisi. 

ae IV Djateng 4—2 (1—1) ternjata tidak mempunjai kesalahan E: : | apa2, maka kemudian ia telah  di- Pi UNTUK MEMPERINGATI Hari pebask 

Untuk keperluan peringatan 
sebuah panitya in Na "Aa 

ng diketuai oleh Sudar ndanja leporan2 dari #abangdaja. js. menjatakan, bahwa dibeberapa dae 
rah Banjumas, Wonosobo dan Rem- 

Ibang terdapat anasir2 dari pihak pim 
pinan Pamongpradja perintah ha-| 
lus” seakan2 melarang kepala2 dae- 
rah ikut aktif dalam partai politik. 

rintah halus” itu diberikan dan ter   
tetapi perintah jg setjara tidak lang 
sung itu didengarkan dalam konperen Har 8 Ma 1 
si2 dinas. Oleh DP PNI dianggap| Adakah djiwa manusia sudah luarga jang belum “kembali keru- 

po murah ? Sehingga setiap saat da- mah. K Pa 
pat terantjam bahaja maut disam- orang2 jang mendjadi rb 

disebabkan tidak membimbing rakjat| bar s$tan lalu-lintas? Dan tuan lalu lintas? Ataukah disebabkan 
i: selalu tjemas djika pada saat2 ig pengendara2 kendaraan jang ku- 

rang hati2? Ataukah kedua-dua- 
nja jang kurang mentaati pera- 
turan2 jang berlaku ? 

Semuanja merupakan persoal- 
an jang menghendaki pemetjah-. 
an, menghendaki penjelesaian. 

tjb. se- | Elbak2 jang bertanggung-djawab 

akan membawa. akibat kurang pertja 
janja rakjat terhadap Pamonpradja 

kearah demokratisering, tetapi seper 
ti tekanan seperti dizaman kolonial, tertentu masih ada anggauta ke- 

Semarang terdjadi suatu peristiwa jg. 
menurut keterangan dari fihak Ko- 

pembeslahan sendjata ha- 
putjuk sendjata “api jang 
akan tetapi sendjata itu 

mentara waktu pekerdjaan tadi di- 
hentikan. Tanah tadi telah ditem- Barat. Tabrakan tadi ada demikian pati beberapa orang setjara tidak : 
sah (onwettige occupanten). Maksud 
dari pada Kotapradja untuk mendi- 
rikan perumahan rakjat tetap akan 
dilandjutkan dan segala sesuatu jang 
mengenai kerugian pohon2 jang di- 1 
tanah ditempat tadi akan diberi ke- Kek Pata sepbit th : rugian jang lazimnja terdjadi. Dasar 

'demikian tadi diambil, karena fihak| PENTJURI WAKTU PAGI. Pemerintah Kota Besar Semarang 
jakin, bahwa tindakan untuk men- 
dirikan perumahan rakjat ada mem- 
punjai akibat baik diantara kalangan 
rakjat sendiri dan merupakan Staats- 
z0rg, demikian keterangan tadi. 

  
) emarang” 

k In Sa Didirikan Tahun 1853 
De .Spaarbank te Semarang” dengan ini mengumumkan, bahwa menurut pasal 7 dari angga- 

ran-dasarnja, akan dihentikan tabungan? sebagai penabungan-giro atas namanja penabung2 terse- 
but dibawah ini, jang sesudah 1950 tidak lagi memberitahukan kepada Spaarbank, jaitu : 

“No. 134 Mevr. N. van den Bergh geb. Lemaire 

  

4784 Goei Tjoe Sien : 
4819 Mevr. Ch. Schepers geb. Reus 

Pee Chung Hua Tsung Hui Sala- 

8 
5182 G.F.J:- de Haer 
5217 Goei Thwan Tjay 
5267 H.J. van Winsen 
5297 Lauw Ngo Sie 

15322» Y.F.L. Rummens $ 

1 8847 Mevxsi Nio' Bian | Tjoan, yeh. Wei Hsipr Ju tali /dalam' tour 
11 5409 Thio Wie Pie 

» 419 N.V. Mij tot Exploitatie van Vastighe- 

» 752 Bond van Oud-Onderofficieren . 

» 997 Vrouwe E.W. Deicker, .' 
» 1093 Mevr. de Wed. K. Chalmers 

Papendrecht geb. Bronc 

Ne EToe Hormuag Feb: van Hove” 

TAALT: 

» 2158 Mevr. M. Miilders geb. Busselaar 

» 2729 Mevr. Siek Tiang Ling geb. Be Tioe Nio 5880 Mevr. de Wed. L. Oosterloo geb. Bark- 

6007 Mevr. Gan Liem Djwan $ 
6008 Gan Liem Djwan 

R.J. Andreas geb. Jansen 
6936 Mevr. L.M. Baker geb. Huizing 
6046 A. Ackermann : 
6083 Ong Hoat Tjoan 
6101 Tam Kian Hwa 
6146 Rakimin 

6177 Stichting ,,Begrafenisfonds Kwik Ing 

g 

6025 Mevyr.. 

6281 Vrouwe Ong Kalien Nio 

6319 Pharmaceutische Dienst 
» 6434 Tan Ing Thiam 

1379 Sie Hien Ting 

untuk menerima 

  
» 4769 Mevr. J.L. Spits Warnars geb. Snabili& 

PF. £ Penabung2 tersebut diatas dengan ini dipanggil n : 
C0 achir 1953, sesudah masa ini tidak akan lagi diberi pengganti bunga. dan Na di mereka . hilang, 

akan mendjadi milik Spaarbank setelah lewat 10 tahun sesudah tanggal tersebut diatas. 

MENANG UMUM 2. No. | Ha- 
START No. 77 : LOT. | diah 

R. DE MAAR Djakarta No. 

| SEPEDA MOTOR VELOCETTE 

No. | Ha- 

BROMFIETS CYLEMASTER” 78 

RECORD CHANGER ..THORENS” 071104 
RADIO GENERAL ELECTRIC X332 087630| € SEPEDA PEREMPUAN 
SEPEDA PEREMPUAN 
HERCULES” 

7 SEPEDA LELAKI ,,LOCOMOTIEF” 002746, 8 VERGASSER 1 PIT ,SWAN” 132405 
VERGASSER 1 PIT ,,SWAN” 

ANTJI EM. ,,EDY” 16/24 

SrEk PANTI EM. KLEUR 16/24 BK 098497 11 STEL PANTJI EM. KLEUR 16/24 BK 013295 
11 STEL PANTJI EM. KLEUR 16/24 BK 071634 12 LAMPU BERKO ,NATIONAL” 073556 

1 190737/13 STEL PANTJI EMAILLE MERAH 097290 
0 13 STEL PANTJI EMAILLE MERAH 198501'14 STEL TJANGKIR KEMBANG 
2 14 STEL TJANGKIR KEMBANG PORC. 073402 PORC. 
4 15 COMFOOR HONGKONG ,,LION” — 109148115 COMFOOR HONGKONG LION” 

16 WEKKER ..JUNGHANS" p. NIKKEL 078636|/16 WEKKER ,JUNGHANS” P. 
117 COMFOOR HONGKONG : 

Ne aa 

18 STEL PANTJI ALLUMINIUM 16/24 168267| ,MATJAN” 
19 GOUPON TJITA BEMBERG 

KEMBANG 
12029159 COUPON TIITA BEMBERG 

KEMBANG 
51 COUPON TJITA BEMBERG 

KEMBANG | 
22 COUPON TJITA BEMBERG 

AD 
A
a
 
M
N
 

  
12 LAMPU BERKO ,,NATIONAL” 

17 STEL TJANGKIR KEMBANG PORC. 

KEMBANG 

110753/24 COUPON THTA POLOS 
01188025 COUPON THITA POLOS | : : | 

“Pemenang2 dari Undian Sweepstake ini diminta supaja dengan lot an. datang pada tgl. 29/11-53 djam 10.00 di Sekretariat Panitya Sweeps- 

take I.M.S. Bodjong No. 140 dan seterusnja tiap2 hari djam 8.00 2.3 13.00. 

PERHATIAN! Hadiah2 jang setelah tanggal 25 Djanuari 

  

. MOMOK» P. N. L Di pj hat O 

TENG DITAKUTI OLEH 
PAMONG PRADJA ? 

—Mendjelang Pekan Lulu-Lintas Smg, 

Ketua D.P. Partai Nasional Indo- : Sem aran g Pu nj ai 5 Il 400 Kend araan 

Hal tsb dikemukakan, berhubung 

Tidak ditegaskan isi bagimana ,.pe 

Demikian pernjataan tsb. 

PERISTIWA DI KABLUK 
DPU bertindak utk. keper | 
Juan perumahan rakjat. : 

«4 

SUMBANGAN .UTK FONDS 
SANATORIUM ANAK2 

SEKOLAH. 
Palang Merah Indonesia 

lah Rp. 4483,59. 

TABRAKAN. 

hui sesudah pentjuri menghilang. 

DI SEMARANG. 

.feurnament di 1 Pegnoi dolesbl aawiba don baru? (AI TEA “masuk 
ihguarter-final, Setelah      

     5485 Mej. Nio Giok Ing LULRO Sasj KE ih Mengalahkan) 
tag 2513 So “onak M3 Baris Kewibaa Kisa 2 -Iejuar: AN Kemana : 

i 1,Mien Iu Isism3e etis stia Tari, Nedertand "dan 'R.' Deyro "pe- fc 
»4 25608 Siek Jat Ting -no00, usla? sbsgirsb nie MANA D j2 “dari P tia! “Dalati 

5651 Mevr. de Wed. (LM. Lammerding, geb. 9uarter-fina) 1a dikalahkan Oleh e 
Wijnhamer || into tediom kesah as Rosewal, pemain' no. “t dari Aust : 

5656 F.W. Latour lia dengan angka 6—4, 6—3, 1—6, 
DN Hj pa, Ii 5721 F. yan der Wijk » 1 An 

5812 Mevr. C.A. Koopman geb. van Hoven B. Green, selain mendjadi djuara 

| da An dan Panarto. 

kan sebagai berikut: 

  

| Haa — Tan Liep Tjiauw. 

uang tabungannja sebelum 
Green — Gan Koen Hie. 

DIREKTUR. 

Daftar Resmi Penarikan Undian 
Sweepstake I. M.S. Semarang 

Jang telah dilakukan pada tanggal 25 Nopember 1953 diam 19.00 di 
ruangan Hotel du Pavillon Semarang dihadapannja Notaris R.M. Suprapto. 
PENDAPATAN DISUMBANGKAN KEPADA: JAJASAN 17 AGUSTUS 
— PALANG MERAH INDONESIA —, TIONG HOA IE WAN, — 
JAJASAN GEDUNG2 SEKOLAH KUDUS — JAJASAN SANATORI- 
UM KEPOLISIAN DAN RUMAH PIATU TANAH PUTIH. 

PEMENANG UMUM 3. No. 
START No. 17 LOT 

Dr. LIEM KHE SIANG Semarang 

1 SEPEDA MOTOR ZUNDAPP 

  

  

  

064876 200 cc 1953. 140875 

2 BROMFIFTS ,,AVROS" neLagi 
042478 3 RADIO BESAR ,,CARUSO” 082217 

5 RADIO GENERAL ELECTRIC X332 144709 

gal, #HERCULES" 107183 
161783! 7 SEPEDA LELAKI ,,.LOCOMOTIEF” 062390 

080174 9 STEL PANTIJI EM. ,,EDY” 16/24 169013 
030559 10 STEL PANTJI EM. KLEUR 16/24 BK 085796 

5 199736 

NIKKEL 
069739 17 COMFOOR HONGKONG 

  
044441/19 COUPON TJITA BEMBERC . : 

KEMBANG 091102 
075604/20 COUPON TJITA KEMBANG ! 

BEMBERG 073802 
114553/21 COUPON TJITA BEMBERG ! 

KEMBANG 195076 
006038/22 WEKKER ,JUNGHANS” KLEUR 108977 : 

23 WEKKER .JUNGHANS” KLEUR 046204/23 COUPON TJITA POLOS 021403 j 
j yi 096846124 COUPON TJITA POLOS 180957 | 

180344 25 COUPON TJITA POLOS 089982 

1954 tidak diambil, akan didjual. Hasil pendjualan inipun akan diserahkan 
PANITYA SWEEPSTAKE I. M. S. 

  

BARANGKALI DAPAT DIMENGERTI d 
dah dewasa kemudian melihat ke adaan sekarang 

. Semarang. Pertama melihat pada tnja penduduk kota Semaran da 
djiwa dan jang kedua melihat bahwa dalam tahun 1908 didalam kota Semarang hanja terdapat 
3 (batja dan tulis: tiga) kendaraan bermotor dan djalan2 di dalam kota Semarang masih ber- 
debu, belum dilapis asphal. Seka rang ini simpang-siurnja kendara an dalam kota sedemikian hiruk- 
pikuknja, sekalipun belum sesibuk kota Djakarta. Atjapkali kita dikedjutkan dengan suara rem 

hadap partai mana itu ditudjukan,| Kendaraan jang, mendadak, disus ul dengan berita ketjelakaan. Seringkali djuga kita dikedjutkan 
, . dengan suara knalpot sepeda motor jang memekakkan telinga. 

Hari Kemis pagi :-. diperampatan 

tabrakan antara mobil H-4373 jang 
datang dari Purwodinatan Tengah 
menudju ke Selatan dan bromfiets 

hendak menudju ke Purwodinatan 

rupa sehinga bromfiets tsb. menda- 
pat kerusakan2. Rupa2nja mobil ta- 
di didjalankan kentjang dan mentie- 
gah 'djuga terdjadinja tabrakan, te- 
tapi gagal. Mungkin kesalahan ter- 

Kawanan penijuri rupa?nja dalam 
mendjalankan rolnja tidak hania di 
waktu malam sadja, tetapi setiap 
kesempatan dengan tak mengenal 
waktu. Hal ini ternjata telah terdja- 
di baru2 ini pada sebuah rumahnya 
seorang Tionghoa di djl. Karang- 

mema (tengah II Smg. Pada pagi hari keti- 
ka penghuni rumah sedang berada 
dibelakang, dengan tidak diketahui 
pentjuri telah masuk kedalam ru- 
mahnja. Setjara leluasa pentjuri te- 
lah dapat menggondol sebuah radio 
merk Loewe Opta seharga Rp. 
3000.—. Kedjadian ini dapat diketa- 

PEMAIN2 TENNIS USTRALIA 
KELAS DUNIA AKAN MAIN 

J. Arkinstall, pemain no. 7 dari 
Australia, dan B. Green djuara Ju- 
nior Australia akan mengundjungi 
Semarang dan oleh S.T.C. direntja- 
nakan pertandingan? demonstratie 
jang akan diadakan pada tg. 5S dan 
6 Desember j.a.d. di gelanggang ten- 
nis Mugas ((Pandanaran). J. Arkin-   

  

ent di Wimbtes|6 20k 

Junior Australia, telah berhasil pula 
menggondol pulang 3 kedjuaraan' 
iMalaya, ialah dalam permainan2 
single, double dan "mixed Lg 

2 Dalam rtandingan single, Gfeen 6021 Mevr. de Wed. L. Fagnotti geb. Arroo ' renpalahkan diana Mela, Ora 
Chew Bie dengan angka 6—1, 6—?: 
Untuk mentjapai pertandingan2 jang 
menarik “hati, S.T.C. telah mengun- 

:dang pula: Tan Liep Tjiauw, pema- 
in tennis no. 1 dari Indonesia, Gan 
Koen Hie dari Bandung dan pe- 
main2 double jang terkenal Koo 

daripada daerah 

Programma sementara direntjana- 

Sabtu, tg. 5 Des. djam 15.00:.J. 
Arkinstall — Gan Koen Hie: B. 

«| Minggu, 6 Des. djam 7.30: J. Ar- 
'kinstall — Tan Liep Tjiauw: B.j 

daraan bermotor. 
tjak dalam tahun 1952 kurang le- 

gkan sampai achir 

Minggu, 6 Des. djam 15.00: J. 
Arkinstall — B. Green: Arkinsta!l/ 

Laik Sol Aa SAMA KANAN eny SAE en ——x Green — Koo Tjing An/Panarto. 
'bih 3.700 sedan 

  

3 8 marang mengabarkan, dari tgl. 23 | senantiasa berusaha mengurangi Pada tgl. 23 Nop. jbl. di Kabluk | Oktober sampai 23 Nobar 1953 djumlah2 korban lalu-lintas. D 
telah diterima sumbangan2 untuk tjobanja mengadakan daja-upaja, 
fonds Sanatorium Anak? di Ngawen antara lain dengan- mengadakan tapradja Semarang hal tadi dapat car. an i fi jum- peratur F k sat ju- 

aturan Tebu PE Kabah Dia Ta Salatiga dari pelbagai fihak sedjum- peraturan djalan untuk satu dju 
bidang tanah dari Kotapradja jang 
ihendak digunakan untuk tempat Pe- 
pepe Rakjat dan untuk maksud 
tadi pada hari tersebut  fihaknja Kuda ni : ai DSP.U: telah mkin Oratih uan Purwodinatan Barat/Yengah terdjadi 
membikin gambar, tetapi fihak 
orang2 " jang menempati tanah tadi 
telah merintangi, hingga untuk se- H-11173 jang datang dari Timur 

rusan, mengadakan zebra cross 
' dan lain-lain usaha lagi. 

Sebagai usaha jang akan didja 
lankan setjara besar-besaran ialah 
dengan mengadakan Pekan Lalu ' 
lintas pada tg. 29 Nopember sam 
pai 6 Desember 1953. Apakah 
pekan lalu-lintas jg pertama kali 

Karena masih bodohkan 
korban 

Di- 

'Dilajani Hanja Oleh 150 Polisi Lalu-Lintas— Pemegang 
Be bean ada larangan basil Rijbewijs Djumlahnja 17000 — ,, Wo ng Aju“ Dan ..Mata- 

(000 Kerandjang« Bisa Akibatkan Tabrakan 
f (Oleh - Wartawan kota Kita) 

jika orang jang pada 45 tahun j.l. keadaannja su- 
ini selalu geleng2 kepala melihat sibuknja kota 

g jang sekarang ini lebih dari 339.224 

tober 1953 djumlahnja kendaraan 
dokar itu hanja 1.400. Ini mendjadi 
tanda, bahwa kian hari kendaraan 

jg ditarik kuda makin terdesak. Sa 
ma halnja dengan Solo dan Jogja, 
dimana djumlahnja andong sudah 
sangat didesak oleh betja. 

“5 Rekor sepeda. 
Kalau dr. Blankenstein (pem- 

bantu ,,Suara Merdeka” komen- 
tator kedjadian2 di negara2 Ba- 
rat) jang belum lama ini mengun 
djungi Indonesia atas undangan 
pemerintah, dalam bukunja ,,In- 
donesia Nu” menjatakan kekagu 
mannja, karena ia melihat djum 
lahnja sepeda di Indonesia itu 
luar biasa banjaknjav Dia tidak 
melihat djumlah jang sedemikian 
banjaknja dilain negeri.   Itu tidak salah. Sebab didalam 
kota Semarang sadja djumlahnja 
sepeda dalam tahun 1952 ada 
35.000, sedangkan dalam tahun 
1953 ada 38.000. Angka2 ini di 
dasarkan pada pendjualan pen- 

nja di Indonesia ini akan berha ning sepeda. Djadi masih bisa 
sil, soalnja bukan hanja tergan- ' meningkat lagi, kalau kita mau 
tung pada pihak Kepolisian jang ' melihat tiap2 ada gerakan peme 
menjelenggarakan. Melainkan ter 
serah kepada masjarakat sendiri. 

Bitjara soal pekan lalu-lintas, 
bagi Semarang jang memelopori 
untuk Indonesia ini, diselenggara 
kan oleh fihak resmi. Ini menjim 
pang dari kebiasaan2 diluar nege 
ri. Seperti jang diadakan di Ame 
rika atau negeri Belanda, usaha2 
emikian diorganisir oleh badan2 

partikelir. 
Djumlah pelanggaran. 

Dalam hubungan ini dapat kita 
tjatat, bahwa didalam kota Sema- 
rang djumlahnja ' pelanggaran lalu- 
lintas tidak. sedikit. Djumlahnja per 
kara pelanggaran lalu lintas jg di 
putus oleh pengadilan negeri dalam 
tahun 1952 (Djan. — Des. 1952) se 
banjak 5494 perkara. Djumlah pen 
dapatan uang dendaan ada Rp 123. 
825,50. Sedangkan djumlah perkara 
pelanggaran lalu lintas jg diperiksa 
oleh pengadilan dalam tahun 1953 
(Djan. sampai achir Okt. '53) seba- 
njak 6777 perkara. Djumlah penda- 

riksaan penning sepeda masih ba 
njak sepeda jang belum  dibajar 
padjaknja. 

150 Polisi lalu-lintas. 
Pembatja sudah dapat mengetu- 

hui djumlah penduduk Semarang 
dan sudah pula mengetahui bahwa 
didalam kota ini terdapat sedikitnja 
51.400 kendaraan. Sekarang tentu 

ingin mengetahui, berapa djumlah- 
nja polisi lalu-lintas, selaku orang 
ig setiap detik mengatur dan mem- 

perhatikan geraknja tiap2 roda ken 
daraan didalam kota. 

Pembatja djangan  terkedjut, ka- 
lau djumlah mereka itu lebih ku- 
rang hanja 150 orang. Mereka bu- 

kan hanja melajani kendaraan2 di 
djalan. Melainkan mengerdjakan dju 
ga urusan administrasi, mengudji pe 
minta2 rijbewijs. 

Walaupun demikian, mereka men 
tjurahkan — perhatiannja untuk ber- 

usaha agar pekerdjaannja dapat he- 
res. Dan dari Kom. Pol. II Johnny 
Anwar didapat keterangan, bahwa 
djumlah itu akan ditambah. Di ha- 

patan uang dendaan ada Rp 224. vapkan dalam tahun depan djumlah 
GE 

Sementarh itu banjaknja tabrakan 
ig terdjadi dalam tahun 1952 jg me 
'"ngakibatkan kematian ada 12, luka 
berat 151, luka ringan 76 dan keru- 
sakan barang 160. Kedjadian demi- 
kian dalam.tahun 1953 jg mengaki- 

11 Kepmatilns8solukas berat: 138, 

     

  

   

   

ro daripada kota. 

ditanah datar, setelah dibawah ini 
kita paparkan djumlah kendaraan2. 

1953 dalam kota tertjatat 8.000 ken 

Oktober 1953. banjaknja 4.000. 
Djumlah kendaraan dokar berbeda 
dengan kendaraan? jg lain2. Kalau 
dalam tahun 1952 djumlahnja do- 
kar ada 1.800, maka pada achir Ok 

  

Ai 
    

| HARGA MAS DI SMG. | Tjatatan tg. 27 Nopember. 
24 karat: djual ...... Rp. 40.— 

beli ik Kia da7 
122 karat: djual ...... ,, 37.50 
: beli Lannaar 3: 36.50 
P OBLIGASI R. I. 

379 Obi. R.I. 1950 (conp. be- 
sar) 52—1/4 dd/tdph 

390 Ob!. R.I. 1950: (coup. ke- 
tji)h 51—1/2 dd/tdph 

Duduk termenung? Karena meng 
hadapi keruwetan penghidupan, 
perfjintaan, perkawinan, keseha- 
tan dsb. 

Tanjaklah pada 

A. WAHID   
169918 

Astroloog 
Jang sudah 10 tahun berprak- 

019837 tek di Indonesia dan dapat mem- 
bantu memetjahkan soal tsb. 
ons Rp. 15.— 
Plampitan 39 — Semarang. 

194307 Pagi djam 9—12. Sore djam 5—7 

4. MARAK RARAEAOAUARA GALAK KAKAK AAKKER GANDA KANAK KANAN, 

    

(NS NN 51.400 kendaraan. 
Luas kota Semarang kurang-lebih 

9940 HA itu djangan dilupakan, 
bahwa sebagian dari. padanja adalah 
daerah ,.pegunungan”. Jakni jg la- 
zimnja disebut Tjandi. Bahkan luas 
nja daerah pegunungan lebih luas 

tanah datar. Me- 
ngetahui keadaan ini perlu sekali, 
karena dengan demikian dapat dike 

tahui bahwa kendaraan jg tidak 
bermotor hanja mempunjai daerah 

tanah datar, alias lebih kurang sepa 

Sekarang pembatja akan dapat 
membajangkan sibuknja lalu lintas 

Kendaraan bermotor “dalam kota 
S€marang belum terhitung kendara- 
jan bermotor angkatan perang, da- 
lam tahun 1952 tertjatat 5.000. Ke- 
mudian sampai pada achir Oktober 

Djumlahnja b&- 

itu sudah bisa ditambah, seberapa 

dapat akan diusahakan agar dapat 
melajani lalu lintas mengingat ma- 
kin banjaknja kendaraan. 

Animonja memuaskan 
Selandjutnja dapat dikabarkan, 

mulaildiumumkan adanja pekan 
lahuilirtas, maka, djumlah, orang 
jg minta iki banjak (Sekali Anta 
Iranja....dapat djuga dikabarkan 
djumlah jg mendaftarkan unttik 
ikutidajam peridmbkah” depbdi ke 
Banjak 700 pendaftar. Padahal 
hania 100 sadja jahgi diperlukan. 

Dalam pada itu dapat djuga Hi 
tjatat, bahwa kendaraan? (teruta 
ma sepeda) jang tidak berlampu 
menghendaki perhatian dari" ma 
sjarakat. , 

Hati gelisah bisa akibat 
kan tabrakan. 

Apakah jang mendjadikan se- 
bab-musabab terdjadinja ketjela- 
kaan lalu linas? Atas pertanjaan 
kita ini Kom. Pol. II Johnny 
Anwar mengatakan antara - lain 
bahwa banjak hal2 jang mempe ' 
ngaruhi keadaan itu dan meng- 
akibatkan ketjelakaan. Dikata- 
kan, misalnja orang jang dirumah 
berkelahi dengan isterinja, atau 
dikantor dimarahi oleh  chefnja, 
nistjaja dia tidak akan tenang 
djika duduk dibelakang stuur, 
Demikian pula halnja djika ber 
papasan dengan ,,wong aju”, se 
ring2 si-pengendara lupa bahwa 
dia sedang duduk dibelakang 
stuur. 

ngendara mobiel djika sudah de- 
kat silang-empat, terlalu banjak 
membunjikan klaxonnja. Suara2 
klaxon jg terlalu sering itu sebe 
narnja mengakibatkan lain orang 
gugup, dan dapat mengakibatkan 
ketjelakaan. 

Lain sebab lagi adalah diperguna 
kannja knalpot jg dibuka. Ini keba- 
ojakan kendaraan sepeda-motor. Pa 
ra jg mempergunakan knalpotnja 
terbuka itu lupa, bahwa sebenarnja 
masih berlaku peraturan jg tidak 
membolehkan membuka knalpot. 
Diseluruh dunia hanj# di Italia sa- 
dja jg membolehkan orang membu- 
ka knalpot......... 

Soal ini, rasanja memang pantas 
mendjadi perhatian, Karena knalpot 
ig dibuka, andaikata sepeda-motor 
itu berdjalan pada siang hari akan 
dapat menterkedjutkan. Lebih2 ka- 
lan malam, bisa membangunkan 
orang jg sedang mengaso. 
Semua sebab2 ini '— demikian 

Kom. Pol. II Johnny Anwar selan- 
djutnja — sangat mungkin di sebab 
kan keinsjafan taat pada peraturan 
masih terganggu oleh apa jg di na- 
imakan suasana perdjoangan. Akan 
tetapi, soal demikian tidak bisa di 
biarkan. Harus diusahakan agar da 
pat kembali pada keadaan jg nor- 
maal untuk mentaati peraturan. Se 
perti jg tertera dalam pepatah ,.biar | 
dunia ambruk, hukum tetap ber- 
laku.” 

Jang punja rijbewijs. 

Achirnja dapat djuga kita ke 
mukakan, bahwa dalam tahun 
1952 djumlahnja orang jg minta 
rijbewijs sebanjak 4804 orang. 
Sedangkan dalam tahun 1953 ig 
minta ada 6993, Dari angka2 ini 
menundjukkan makin banjaknja 
orang bisa mengendarai kendara 
an bermotor, Meningkatnja ' ang 
ka itu besar kemungkinannja di 
sebabkan banjaknja sepeda-kum- 
bang. 

Seluruh kota Semarang sampai 

DJOGJA 
PERINGATAN 5 TH DJA- 

TUHNJA JOGJA. 

Kota Republik Indonesia Jogjakarta 
pada tgl. 19 Desember - jad., dikan- 
dung maksud untuk minta kepada 
Presiden Sukarno guna memberikan 
wedjangan kepada rakjat: di Jogja. 
Presiden Sukarno pada hari itu kebe 
tulan akan berada di Jogja untuk 
menghadiri Dies Natalis Universitet 

tjandi Sjiwa jang kini telah selesai 
diperbaiki. 

  

    

Hasil2 Pertandi- 
ngan P.O.K. 

Djateng 

Kepolisian Djawa Tengah sbb: 

longan—KPP Djateng 2—0: SPN 

karta 2—0: KPK Pati—KPK Ba 

KPK Kedu 2—1: SPN Banjubiru 

karta—MB Djateng 2—0: KPK 

Pekalongan—KPK Pati 2—20. 
Djuara 1 Ping Pong ditentukagn 
Doelrohim (SPN Banjubiru, 2. 

ngan), 3. Ngadenan (KPK Smg.) 

Jang menerima piala/me- 
dali. 

Dalam upatjara penutupan jg 
berlangsung pada tgl. 26 Nopem- 
ber 1953 dilapangan Kepolisian 
Kalisari telah diterimakan piala? 

nang jang dapat -dituturkantsbbs:   

  achir Oktober 1953 djumlahnja   orang jang sudah mempuniai rij- 
bewijs ada 17.000 orang. 

dali perak, 3. Kares. Banjumas 
dapat 12 medali prunggu. 

Volleyball: Djuara 1. Mobbrig. 
Djateng, 2 Jogjakarta, 3 Surakarta. 
Ping Pong: djuara 1 Sek Polisi Ne- 
gara Banjubiru Dulrachim, 2. Kwee 
Liang Beng Pekalongan, 3 Reppi Ka 
res Semg. 

| Bulutangkis : rombongan djuara 1 
Kares Semg. 2. Mobbrig Djateng. 3 
Kares Surakarta. 

Tennis: single laki2 djuara 1 Wi- 
narto, KPP Djateng, 2. Noorali Mo 
brig Djateng, 2 Kartono SPN B'biru 
Double laki2 djuara 1. Sadikun/Is- 
kandar Surakarta, 2. Sunarjo/Srioto 
KPP Djateng, 3. Sumantri/ Pangestu 
SPN B'biru. 
Menembak kehormatan dng, kara 

bijn Mauser: djuara 1 Maj. Musli- 
min, 2. R.S. Sukanto, Kepala. Kepoli 
sian Negara R.I. 
Dng revolver utk wanita : djuara 1 
Sanusi Bhayangkari Semg., 2. Nj. 
an (Persit) Smg. Selain itu, umumnja para pe-'!Dng revolver utk prija djuara 1 R. 
Sadikun, Kepala Polisi Kares. Su- 
rakarta, 2. R.S. Sukanto, Kepala Ke 
polisian Negara R.I. 

Demikianlah hatsil2 dari perlom- 
baan P.O.K. 

Achirnja dapat dituturkan, bahwa 
pemenang2 dalam sepakbola jang di 
ikuti oleh pemain2 jang berpakaian 
lutju2 (gecostumeerd) oleh panitya/ 
wasit ditetapkan sbb.: Pemenang 1. 
R. Moedjoko Kompol II, berpakai- 
an nona rimbu, 2. M. Sanusi, Kom- 
pol. H, berpakaian Petruk utjul, 3. 
Lubis, Kompol. I, berpakaian Patih 
Modjopahit. Djago ketjil Tennis 
Noer Ali (Mobbrig. I jang merebut 
djuara II ada sangat menarik per- 
hatiannja publik, karena ia baru ber- 
usia 16 tahun). 

HONGARIA — INGGRIS 6—3. 
Sedjarah gilang gemilang tentang 

supremasi kesebelasan ' Inggris hari 
Rebo. telah- dihantjurkan, ketika ke- 
sebelasan sepak bolah Hongaria ber 
hasil mengalahkan kesebelasan Ing- 
gris dengan hebat disetadion Wem- 
bley di London. Segera setelah sete- 
ngah menit, Hide Kuti dari Honga- 
ria berhasil mentjetakkan goalnja jg 
pertama, jang oleh Sewell berhasil 
disamakan setelah seperempat djam 
bermain. Lima menit kemudian, Hi- 
de Kutti lagi mentjetakkan goalnja 
ig. kedua untuk kemenangan Honga- 
ria, stand mana oleh Pukas setelah 
empat menit mendjadi 3 — 1 untuk 
Hongaria. Dalam menit jang ke-28 
dibagian pertama permainan goal 
ke-empat untuk Hongaria  berha- 
sil dimasukkan lagi, sedang Morten- 
sen. berhasil memasukkan bola keda 
lam. gawang Hongaria untuk 
Inggris jang kedua. Diwaktu menga 
s0 stand adalah 4 — 2 untuk Honga 
ria. Dalam menit  ketudjuh setelah 
ngaso, Kocsis mentjetakkan goal jg 
ke-3 untuk Hongaria, dan tiga me- 
hit kemudian satu lagi. 

Sepakan — hukuman untuk Ing- 
gris jang: diambil oleh  Ramsey 
mengakibatkan stand mendjadi 6 — 
3 untuk para tamu. Ini adalah untuk 
pertama kalinja, bahwa kesebelasan ' 

| inggris dikalahkan dinegerinja sendi 
ri 

SOLO 
RUANGAN TANJA-DJAWAB. 

Dapat dikabarkan pula, bahwa per 
istiwa djatuhnja Ibu Kota R.I. Jogja 
itu oleh wartawan Sugijono di Jogja 
(Penulis laporan dari negara2 Ero- 
pah Timur dalam ,,Suara Merdeka” 
ini) telah didjadikan ,,Kissah Djatuh 
nja Ibu Kota RJ. Jogja”, jang dida 
lamnja a.l. ditjeriterakan tentang sua 
sana di Istana Presiden pada waktu 
tentara Belanda telah mendarat di 
Maguwa. Djuga ditulis amanat Presi 
den Sukarno dan Wk. Presiden Hat- 
ta selaku Perdana Menteri. Pula di 
tulisnja kata2 terachir dari Panglima 
Besar Sudirman jang disampaikan 
kepada wartawan Sugijono, bebera- 
pa saat sebelum ia meninggal dunia. 

Hasil2 selandjutnja jang tertjapai 
dalam pertandingan Pekan Olahraga 

Ping Pong finale: KPK Peka- 

Banjubiru—KPK Banjumas 2— 
0: MB Djateng—KPK Kedu ?— 
0: KPK Semg—KPDI Jogja 2— 
0: KPK Pekalongan—KPK Sura- 

njumas 2—0, KPP Djateng— 

—KPDI Jogja 2—0: KPK Sura- 

Semg.—KPK Pati 2—0: KPK 

Kwee Liang Bing (KPK Pekalo- 

dan medali2 "kepada "para" pemauti 

(Sepakbola #1 djuara 'ti Mobrigd 
Djateng (1 piala beralih dari Gu- 

rnur Djateng, 4 piala tetap da- 
trf KPK Surakartapuiiipialas tetapi 
idari Panityasdaii 12 medali masi 
2. Kares.| Semarang: dapatoN! pia) 
la tetap dari:Panitya darivd2mes 

  

ancknDintn TencAli. 
  

Mulai tanggal 1 Desember La.d. 
Didapat kabar, bahwa berhubung |oleh Djawatan Penerangan Kota Be- dengan maksud diadakannja peringa- sar Surakarta akan dibuka Ruangan tan 5 tahun peristiwa djatuhnja Ibu Tanja-djawab” dalam mana akan di- 

beri djawaban atas pertanjaan2 jg. 
disampaikan oleh umum “ mengenai 
soal2 jang berhubungan dengan Pe- 
merintahan. 
Kepada umum diberi kesempatan 

untuk setjara tertulis ' mengadjukan 
pertanjaan2 jang berhubungan  de- 
ngan Pemerintahan. 

Gadjah Mada dan akan membuka! Pertanjaan2 jang mempunjai sifat 
(umum, artinja jang ada gunanja un- 
tuk diketahui oleh umum akan di- 
djawab melalui siaran R.R.I. Sura- 
karta dalam ruangan ,,Penerangan 

Rakjat” jang diselenggarakan oleh 
Djawatan Penerangan Kota Besar 
Surakarta pada tiap hari Rebo ke-2 
dan ke-4 djam 18.00 (6 sore). 

Pertanjaan2 jang sifatnja chusus 
akan diberi djawaban tertulis. 

MAGELANG 
ana aan Nama 

KAPOK RANDU MEMPUNJAI 
PASAR JANG BAIK. 

Didapat keterangan, bahwa didae 
rah Borobudur dan Tempuran Mage 
lang kini terdapat 250.000 pohon ka 
pok randu. Menurut penjelidikan, ha 
sil kapok tadi hanja didjual kepada 
pedagang2 ketjil, je. hakekatnja me- 
rugikan rakjat. Kini atas usahanja dja- 
watan Pertanian Rakjat daerah Ke- 
du. kapok tadi mempunjai pasar ig 
pasti ialah, dibeli oleh Jajasan Ka 
pok sentral di Semarang. 
Harga tiap 1000 buah loco pabrik 

di Bringin Solotigo Rp. 33,20 atau 
tiap karung isi 800 buah Rp. 20,— 
prangko djalan besar Borobudur, se- 
dang karungnja dari pihak. 

SALATIGA 
PRAJEKABUDI. 

Perkumpulan kesenian Praje- kabudi dibawah pimpinan Mr. R. 
Soekardjo jang baru2 ini telah memperlengkapi bagian2-nja mu- 
lai tanggal 1 Desember” 1953 
akan menentukan langkahnja ke- 
luar dengan memulai Jatihan bek- 
san anak-anak jang diadakan di- rumah pak wali-kota. Jang diteri- 
ma sebagai murid anak2 perem- puan dan laki2 jang usianja anta- 
ra 6—15 tahun. Uang iuran Rp. 
2,50 sebulan. Pendaftaran pada 
secretariaat Dj.  Kalitaman no. 
655. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

KR 

Semarang, 29 ,Nop., 1953: .. 
g :Djam3107. 10. Polka 

Irama .Seriosa-:..hid 

    
   

A0 viekgn Datang: Pandan 1 12.12 Njanjian Ratnfee” 1340 Orkes ah pu PRE toi cod Big tar "1705 Tami Ranah 0143 
Suara “Besamia! "TF.OO Repoftage Pe 
kan Lalu-Lintas: 18:15 Permainan 
Piano: 18.30 Peladjaran Menjanji: 
19.15 Lembaran Budaja: 19.30 Hi- 
dangan O.K. Rajuan Timur, 20.05 
Podjok Studios 20,25 Rajuan Perry 
Como: 20.45 Sasando Timor: 21.30 
Pembatjaan Buku: 22.15 Pembatja- 
an Buku (landjutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 29 Nop. 1953: 
Djam 07.10 Imbauan pagi: 07.30 

Suara bersama: 08.39 Taman Indrija: 09.00 Rampah2 Akad pagi: 09.15 
Rajuan pagi oleh O.K. Ksatrija: 10.15 
Klenengan Minggon oleh Ngesti 
Raras, 12.15 Instrumental: 12.30 Se- 

  

  

  
  

tengah djam dengan  Dharnoto 
Kwartets 13.00 Rajuan Pulau Kela- 
pa oleh Buluh Perindu: 13.45 Dari 
Wanita untuk Wanita: 17.05 Raju- 
an Pemuda-Pemudi: 17.45 Sendja 
mendatang dengan Kelana Djaja: 
18.15 Mimbar Kesehatan: 18.30 Nja 

'njian Sutji: 19.15 Ruangan A.P.: 
20.05 Si Muda Si Mudi: 25.15 La. 
gu2 Indonesia oleh Suara Astana: 20.45 Nongkrong sedjenak di ping- gir djalan 21.20 Malam Manasuka 
Oleh R.OS: 22:14 Malaria" Mana 
suka (landj.): 23.09 Tutup. 

Jogjakarta, 29 Nop. 1953: 
Djam 07.15 Hiburan pagi oleh 

O.K. Satria: 08.15 Rajuan Winata: 
08.45 Serba-serbi Minggu pagi: 10.00 
Muljono dengan pianonja: 10.15 
Ujon2 Hadiluhung: 43.10  johnnie 
Ray Martin: 17.00 Taman Ksatria: 
17.45 Warna-warni oleh Pandu Pe. 
nuntun, 18.15 Organ Solo: 19.15 
Hidangan Malam oleh O.K. Peni: 
19.40 Hidangan Malam (landjutan): 
20.05 Serba-serbi malam Sunji: 20.15 
Pilihan Pendengar, 21.30 Sandiwara 
Wajang Orang, 22.15 Sandiwara Wa 
jang Orang (landjutan): 24.00 Tu- 
up. 

me aa 
KEMENANGAN BAGUS DARI 

KES. MEDAN. 
Dalam pertandingan pertama ' di" 

Singapura jang diadakan pada hari 
Kemis sore distadion djl, Besar, Kes. Medan telah menang gilang-gemilang 
dengan mengalahkan Kes. Kombina. si India/ Malay 8—1, demikian. Reu- 
ter. $ 

  

  

— SI GRUNDEL — 
AN Kalau kita dimasukkan 

atjara Bermuda” in apa ada 
rentjana untuk jari siasat 
mem-,Perbudak” kita?. 

Sm     
    

: | p0NBO Disita 
k Varia: 209.132 Rajuan, Orgely 109430: viro : 

NI «ide, wartet, Kosi sa: 10.15, Ketoprak oleh Sri Ta j3 
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ca Utara? 

Obinson spendapat ini tersiar 
| dikalangan2 jang lajak 

:matjam ,Maginot-Linie" 
'elah Diselesaikan Utk | 
enangkis Tiap Serangan 

nja dari Kear Utara”. an 

       

  

    
    
    

( memperlengk: 
: ginot Li 

$ jang pergi dari pada jang 
(rea Utara”, 

: “melarikan diri dari Korea saran 

| disini”, Dikatakan, ak diperdaja k 
| ngan2 tsb. bah 

| fjana Kan ke Korea 

  

2 diseluruh 
: djung dsb., untuk 1 r 
| ngi Korea Utara tehadap, 
ngan, kemudian akan 

| kan supaja "semua pa 
| ditarik mundur.” 

  g |WANITA2 INDONESIA DALAM 
| gauta2 wanita dari »fact finding” 

“Ioembajaran kerugian perang diund 
, diselenggarakan oleh 

    

   

        

wasa ini lebih | banjak p: 

  

     
Bean “Robinson obinson 

| mengutip keterangan 

mengatakan, bahwa moril serdadu2 
RRT sangat merosot semgndjak pe-| 
rang berachir. Berita2 semangkin ba. 
njak jang mengatakan, bahwa keti- 
lak puasan bertambah, karena beban | 
Korea harus dipikul sendiri, sedang| 
Rusia belum atau tidak menjumbang : 
ikan bagiannja.” M n 
selandjutnja, .sektor2 jang penting 
dalam front jang sedianja: dipimpin | 
oleh RRT kini diduduki oleh pasu- 
kan2 Korea Utara”. Akan tetapi di 

- duga, bahwa RRT merentjanakan un 
tuk menjiapkan pasukan2 di Manchu 

ria, untuk menjokong pasukan? Uta 
ra bilamana perlu semenandjung ba| 
gian utara dipertahankan sebagai wi 

induk karangan New York 

perdagangan dengan RRT, 

  

Times tersebut 
bahwa Amerika Serikat »menentang” pengi 
king untuk membitjarakan pendjualan karet 
dakan Indonesia itu sebagai »suatu tindakan 
sederasi jang berbahaja” bertentangan dengan embargo Amerika terhadap | 
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“ lajah komunis, demikian Robinson. 
"MU. ge “Aneta). 

  

PELANTIKAN PANITIA PE- 
MILIHAN UMUM 28 NO- 

PEMBER 1953, 
Dari | Istana didayat ka- 

bar, bahwa pelantAan Pamtia Pe 
milihan Kama akan tanggal 28 
oleh Presi pada nggal 
Nopember jang akan datang 

, tempat di Istana. Seperti diketa- 

P
T
 

AP
 

Ta
ta
 1, 

  

hui, semula direntjanakan bahwa 
. pelantikan panitia tersebut akan 
. dilakukan pada 23 No- 

  

'pember jang lalu, tapi berhubung 
dengan sesuatu hal ditunda hing- 

Kn pada tanggal tersebut diatas. 

Kata ,,/Trouw" 
Di Bermuda Ingger. Sebe- 
Narnja Bantu Indonesia..... 
HARIAN ,TROUW” dalam ko-! 

mentarnja mengenai akan dibitjara- 
kannja soal2 Indonesia dalam. kon- 
perensi Bermuda menjatakan, bahwa 
Inggris, ig dalam soal tsb mengam- 
bil inisiatif, sesungguhnja berpihak 
kepada Indonesia karena de ngan ini 
sekaligus — dapat memperdjuangkan 
kepentingan sendiri dalam soal har- 
ga karet dan timah. Maksud Inggris 

  
ialah supaja terdapat fasilitet2 dari 
USA guna mendapatkan pasar ig 
menguntungkan. Demikian ,, Antara” 
Amsterdam. 

  

  

   

   

  

danja dengan lain « 

ta padan, 

ng penggemar #jatur. 

Walaupun aku tidak mengerti 
tjatur, apa boleh buat, langkahku 
selandjutnja harus mengada-ada 
jang berhubungan dengan tjatur- 
nja. Pengaruh asmara! “Aku tidak 

. malu2, sampai kubuat dasi untuk 
nja jang berkotak-kotak seperti 
papan tjatur. Achirnja kami men 
djadi suami-istri. Pada malam2 
sunji kami duduk berdua sambil 
bermain tjatur. Merasa tenteram 
dan memang senang seorang iste 
ri jang ditemani oleh suaminja. 

Tapi pernah djuga aku merasa- 
kan kesal hati, kalau ia pergi ber: 
main tjatur dan tidak mengenal 
waktu untuk pulang. Siapa jang 
tidak mendongkol, masakan men- | 
djadi dingin dan 
tidak djuga muntjul. Memang 
saat menunggu adalah saat jang 
paling tidak enak, apa lagi kalau 

jang ditunggu 

jang ditunggu tidak datang. Satu 
menit rasanja seperti satu djam. 
Aku marah, kubuang alat tjatur- 
nja kedapur, tapi segera aku me- 
rasa menjesal, kupungut. kembali 
bidji2 tjatur jang sudah terserak 
itu dan kumasukkan kembali. ke- 
tempatnja semula. 

Pada suatu hari aku i ingin | men 
tjoba hati Suamiku. 

SEBAGAI WANITA, dan is teri, 
Sesama K 

ljalan hidepla karena Meta. 

@ TJATUR Suka-Dukalste- 
NDONESIA ri Penggemar 

Tjatur 
hidupku tentu ta? banjak be- 

Uu. Jang mmenjebabkan beda | 
an Pan nana Nam 

max Vtjaturs su disani- 
ok .tente,: Bukan kupay | 
disebabkan .oleh rasa ke-.. 

    

AA ya, dan jtidak! bermaksud apa2j1:d 
nanku cinil Mbata2 | 

Balai, Kotass Werusistes? 

fatnja jang “berisi itu ' 
? dalam benang “Tapi karen Lama2 aku tahu kalau ia se- 

tahu, apakah ia berat isteri atau 
tjaturnja. Pada hari itu ia harus 
pergi bermain kompetisi dan su- 
dah siap pula untuk berangkat. 
Ia masuk kekamarku untuk pa- 
mitan, tapi aku belum djuga tu- 
run dari tempat tidur. Aku pura2 
sakit! Ku sengadja satu malam 
suntuk tidak tidur sehingga ba- 
danku agak panas2 deman. Sete- 
lah dilihatnja aku sakit, ia tidak 
djadi berangkat, walaupun dimu- 
kanja agak membajang rasa ke- 
tjewa. - Achirnja tahulah sudah 
aku dan kudjelaskan #kepadanja 
bahwa aku pura2 sakit sambil 
menjilahkan supaja ia segera be- 
'rangkat. Tapi ia tetap tidak mau. 
Dia diam, diam sambil berpikir, 

| Achirnja keluar djuga kata-kata- 
nja : 
| toch nanti ada penggantinja. Ka- 

».Biarlah aku tidak datang, 

lau kau sakit, biar hantjur-luluh 
tulang-dagingku tidak nanti ku- 
tinggalkan”. — Mungkin kata2nja 
itu hanja untuk penglipur lara 
sadja atau kata2 jg tak berisi, tapi 
aku sudah merasa senang bah- 
wa kata? itu sudah keluar dari 
mulutnja. Dan sedjak itu aku le- 
bih mengenal. watak suamiku, 
watak ',,angel2 gampang” kata 
wong Solo. Itulah pembatja pe-   ngalaman saja, mudah2an penga- 

Aku inginlaman pembatja lebih baik dan le 
bih ,,nges” dari saja. 

  

PROBLEEN N o. 

  

32 
Pengarang : 
W. A. SHINKMAN 

Putih: Rg!, Pg2, Bc6, Mg6 
(4 buah). 

Hitam: Rg4, Bd8, Mg5, 
bidak b4, d5, f4, 83, 
dan h4 (8 buah). 

Putih djalan dulu dan mat 
tiga set. 

Djawaban ditunggu selam- 
.. bat-lambatnja tgl. 7 De- 

“ sember 1953. 
"Nilai 3. 

Diiwidani Niaditera No. 31: |LANG: Ai bimacihi, Sarno, Wahja 
1. Mal—f6! (Kuntji-zetnjad 87X | 
f6 2. Re7—#£8 f6—#5 3. Kh6—f7 | 
mat. 

J g. sudah kini terima dan be- ' 
tul dari: SEMARANG: Fr. N. 
Baroes, R. M. Soekarno Soerio- 
koesoemo, aadjeri, Djojosoewig- ' 
njo, R. Soebardjo, A.N. Njaman, 
Soepaat, Soetamdir, Sri Poerwa- ' 
ningsih, Soedejo, Mashoeri, R.S. 
Padmodipoero, — Nur Hidajat, 
Moch. Hasim, SOLO: Indro Ka- 
wotjo, Soewadji, Srijoso, Abdul- | 
lah Sani, Usman, Piurwanta, Sar- | 
djimin, tin Husin, 

   

  

Ina, R. Soemewo, Roesbijakto, 

GUBUG: Soenarto, WIROSARI: 
1s. Adisabroto, REMBANG: Pa 
| moedji Rahardjo, BLORA: Tjhie 
Eng Siang, UNGARAN: Rs na 
|dipranoto, KENDAL:  Kasijo, 

R. Sunardi Tiarjohartono, Husin 

Chasin, BATANG: “Lim Pitt 
Giam, KUTOARDJO: R. Poer- 

woto, “Gri Santoso, SRAGEN: 

|R. Soetadi, PATI: Moeksan. PUR 

'WODADI: R. Moh. Herat, Oeto- 

jo, PURWOREDJO: R. Ristanto, 

PEKALONGAN: H. A. Djaela- 

nie, Thio Oei Siang, JOGJA: 
MAGE- | Meedjio, Fat Huddin. 
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an, karena: "pangkat katam bascep Gstoi si) 

tempat duduk, hingga bapak, ibu 

   Pd Badar | 
. Minum Teh 

   

    

SUATU DJAMUAN TEH.  Ang- 
mission Indonesia ke Djepang untuk 
ang hadlir dalam djamuan teh, jang 

Indonesia-Japan Society dan harian Mainic ta 

USA Tjoba Takut-i Indon. 
:, Pemerentah Indonesia Dianggap Tidak 

- Representatip: Ketjaman Kantor 
Berita RRT NCNA 

— AMERIKA SERIKAT mentjoba menakut-nakuti Indonesia karena te- (lah mengambil ketetapan untuk. memadjuka 
jang normal dengan RRT. Demikian NCNA dari P 
tadjuk rentjana New Yok. Times terta 

a perhubungan perdagangan 

eking jang mengutip | 
nggal 20 Nopember 1953. Dalam 

t dinjatakan dengan terang2ari, 
iriman missi Indonesia ke Pe- 
ke RRT dan mengetjap tin- : 
unilateral” dan suatu ,,kon- 

! 

Tulisan tersebut selandjutnja 
mendjelekkan pemerintah Indo- 
nesia sebagai badan jang bersi- 
fat tidak representatip” dan ,.ti- 
dak dibentuk atas persetudjuan 
rakjat jang luas”. Tulisan terse- 
but  menjatakan - ,,amarahnja” 
atas . ,,kampanje anti-Amerika 
dari pers Indonesia baru2 ini” 
dan ,,serangan2 atas politik dan 
motif2 Amerika Serikat”, "jang 
dinjatakan dalam manipulasi 
Amerika Serikat-atas harga ka- 
ret dan embargo Amerika Seri- 
kat terhadap perdagangan de- 
ngan RRT jang telah menimbul- 

kan kerugian besar “atas export 
karet Indonesia. 

Tadjuk  rentjana New York 
Times . tersebut mentjoba-tjoba 
untuk. membersihkan diri Ame- 
rika Serikat atas kesalahannja 
jang telah menjebabkan kemero- 

sotan pendjualan karet Indone- 
sia. ,,Amerika - Serikat setjara 

Gjudjur tidak dapat disalahkan 
atas kemerosotan ekonomi Indo- 

nesia” demikian kata tulisan 
New York Times tersebut, jang 

disiarkan oleh kantor berita RRT 
NCNA hari kemis. 
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UJI Kugt 

Pemuda Harganja A 
Dollar : Pemudi 5 Dollar 

MENURUT ANGKA2 jang 
diumumkan oleh kementerian 
perburuhan  Djepang, .Giumlah 
pemuda laki2 dan perempuan di 
Djepang, jang telah didjual oleh 
keluarga mereka, dalam tahun 
ini ada 2 kali djumlah selama ta- 
hun 1952. Menurut sebuah be- 
rita jang diterima di Peking dari 
Tokyo, achir2 ini sedjumlah be- 
sar tengkulak budak telah men- 
datangi desa2 dipulau Kyushu, 
didaerah Kinki dan daerah2 di 
Djepang timur-laut jang menderi- 
ta kesengsaraan. 

Tjeti2 ini mempergunakan ,.kesem- 
patan baik” — berupa kemelaratan 
didesa2. — untuk membeli pemuda2 
petani, baik perempuan maupun 
laki2, dengan harga sangat murah. 
Kebanjakan dari korban? ini ber 
umur antara 17. dan 18 tahun. Har- 
ga pemuda laki2 rata2 ialah $ 1,50 
sedangkan harga gadis $ 5. 

Beberapa diantara mereka didjual 
lagi sebagai budak, lain2nja didjadi- 
kan pelatjur. (Antara). 

1 
   529 ib isgk 

SANA 

Mati Krn Djatuh 

Dari ,Radmolen' 
. BEBERAPA hari jang lalu se 
orang ibu telah meninggal akibat 
djatuh dari ,,radmolen” di Sriwe 
dari Solo. Peristiwa.itu terdjadi 
karena anaknja telah mendjolak 
sewaktu radmolen itu sedang ber 
putar, jang menjebabkan terlepas 
nja pegangan jang berada dimuka 

  

serta anak itu telah djatuh terpe 
lanting kebawah. Bapak dan anak 
nja masih dapat tertolong, tetapi 
ibanja telah meninggal akibat per 
istiwa itu. Menurut keterangan 
pihak Sriwedari, kefjelakaan itu 
terdjadi bukan karena kerusakan 
pada mesin, tetapi kemungkinan 
karena anak itu telah ketakutan 
hingga mendjolak-djolak. 

  

   

  

Extravaganza: #Farouk 
Pekan Pengendara - Mobilnja Didjadikan Brigadir- 
Djenderal Dan Duta Peribadi, 
djadikan Tempat Pelesir: Siapa Orang -Jang Tak 
(Mau Tunduk Pada Keinginannja Ditembak........ 

Oleh: Ng Nicholson, Ditulis Untuk Para' Pembatja | 
- Suara Merdeka" 

TIADA satu HARIPUN JANG Newat di Mesir dgn tidak 
memberikan hal-hal. -pengetahuan : |baru mengenai susunan pegawai 
“istana bekas radja Farouk. Dari keterangan2 jang diberikan dalam 
sidang2 pengadilan, rakjat Mesir, telah dapat mengetahui bagaima . 
na Karim Sabet, seorang bekas r er surat kabar, mendjadi 
Penasehat Pers Radja. Dia lebih terkenal. dengan gelaran sprima 
dona jang muntjul diatas panggung politik dan sebagian besar 
bertanggung djawab tag 2 uatan korupsi jang telah bersimaha 

  
Rumah Sakit Di- 4 

“Rapat Rakenan 
— Bung Tomo 

  

L dxap 
aeitebrog OR 

:tempatnja bagi saja dewasa 

radjalela diseluruh. M dimasa 
med el Nakib aan 

pendjara. 

Kemudian an mendengar na- 
.ma Mohammed Hassan, . seorang 
keturunan keluarga miskin, ' jang 
tadinja bekerdja sebagai budjang 
Farouk. Hassan turut mana 
|Farouk dalam urusan negara dan 
“menulis: memo2-nja karena 1 
| lebih pintar dalam gramati 
“ari Farouk, pun tulisannja le Sih 
ia us -dari tulisan tuannja.” 

Pengadilan Repolusi baru pula 
selesai memeriksa perkara. Briga- 

|dier Mohammed Hilmy Hussein, 
|seorang bekas pengawas dari ga-| 
|rage radja. Dia dituduh dengan | 
tiada mempunjai sjarat2 jang di 

'perlukan selain daripada pengen 
| dara mobil biasa, mendjadi major 
.kehormatan jang pertama dalam 
angkatan perang Mesir, dan bebe 
rapa tahun kemudian naik men. 
djadi brigadier-djenderal. Farouk, 
(menurut keterangan jg diberikan 
dimuka pengadilan, ,memperguna. 

|kan orang jang tidak mempunjai 
pendidikan ini sebagai : -duta pri- 

“badinja untuk mengundjungi ke, 
pala2 negara asing dengan tiada 
memberitahukannja kepada peme 
rintah.” Hussein kabarnja telah 
berhasil mengumpulkan kekajaan 
sebanjak 70.000 'pound Mesir. 

Rumah sakit buat 
main-main. . 

Tapi Hussein mempunjai tugas 
tugas lain pula untuk istang ra- 
dja. Tiga dari padanja disebut 
oleh Dr. Helmy Abdul Shafey, 
jang meminta untuk memberikan 
keterangan2 tentang diri terdak- 
wa. 

Waktu saja mendjabat direk- 
tur rumah sakit ,,Demerdash” di 
Cairo”, kata Dr. Shafey, ,,saja 

mengetahui bahwa ada tiga ka- 
mar dirumah sakit itu jg disedia 
kan untuk pegawai2 istana dan 
biar bagaimanapun djuga ketiga 
kamar itu tidak boleh dipakai 
oleh orang lain. ,,Pada suatu hari, 
waktu saja sedang dalam dinas, 
kepada saja disampaikan bahwa 
seorang budjang istana berlaku 
diluar kesopanan di zaal wanita 
dan bahwa ini bukanlah buat jg 
pertama kalinja dia berbuat kela 
kuan jang tak senonoh itu. Saja | 
dapati djang itu. .dalam :keada ! 

mimabuk, dan saja 
pering 
De LSI 

    

      baki perusakA ustralig 
pada awal tahun 1954 akan meng- 
adakan perkundjungan kehormatan 
pada Holiandia di Irian Barat. Inisia 
ut jang pertama dari pihak Australia 
ini telah diambil ketika Menteri Lu 
ar Negeri Belanda Luns berkundjung' 
di Australia baru2 ini. 

Eden: 
Pada Dasarnja 'nggr Se- 

tudjui Nasionalisasi 
Minjak Iran 

MENTERI LUAR negeri Ing- 
gris, Anthony Eden, hari Rebo 
katakan dalam madjelis rendah, 
bahwa pemerintah Inggris jang 
sekarang ini dan pemerintah jl. 
djuga bersedia untuk mengakui 
dasar2 nasionalisasi industri mi- 

telah mendjadikan rumah sakit Moas- 
sat di Alexandria sebagai suatu tempat dansa bagi bekas radja 
Farouk. Kana: m0 Tatan sekarang sedang meringkuk dalam 

. hukum. Ketika saja menolak, dia | 

memberikan ($2 
by pupaja" dia diusir kelbars 8 

3 ah saga 

pemerintahan ig lama, Dr. Ah- 

1 Tidak lama kemudian suatu 
detasemen dari kesatuan penga- 
wal radja, dibawah pimpinan Hus 
sein, tiba dirumah sakit dengan 

. membawa kembali pasien 
mabuk tadi...-Hussein... meminta 
saja supaja minta maaf 
segera, kalau tidak, saja akan di 

lalu menarik diri. Tapi pada hari 
.itu djuga saja diperintahkan utk. 
'pindah ke Aswan, disertai dgn | 
hukuman. denda sebanjak dua 

| minggu. gadji saja. . 
.Satu2nja sebab saja tidak mema 

djukan. minta berhenti ialah saja ma 
'sih memerlukan pengalaman rumah 

| Sakit buat pekerdjaan saja. Dua ta- 

hun kemudian, ditahun 1943, saja 
Den lagi ke Kafr el Sheik, 

iImana saja mendjadi sangat terha 
ru oleh “kesengsaraan hidup kaum 
tani. Saja segera dapat tahu, bahwa 
mereka” itu bekerdja pada tanah2 
Wakaf radja, dan. bahwa upah jg di 
terima oleh seorang buruh jg mem 
punjai keluarga. hanja berdjumlah 
lima piastres (1 shilling) sehari, mes 
'kipun pada hakekatnja, menurut hu 
kum, seorang pekerdja harus men- 
dapat upah sekurang-kurangnja 10/ 
piastres sehari. ,,Terlebih-lebih lagi 
petani2 miskin itu menderita segala 
matjam -penjakit dan sering mereka 
didapati stelah mendjadi maut wak- 

ta dalam, bekerdja. 

» Didorong oleh kesengsaraan ig 
saja lihat itu maka sajapun terus 
berusaha untuk memperbaiki nasib 
dan mendjamin hak2nja. Saja telah 
menulis sendiri surat kepada Ahmed 
Hussein, waktu itu kepala kabinet 
radja. “Hasilnja ialah terbentuknja 
suatu Komisi Penjelidik, jg diketuai 
oleh Hussein. Pemindahan saja ke 
Faraskur menjusul peristiwa ini. Se 
kali ini saja menolak untuk meneri 
manja dan lalu memadjukan permin 
taan berhenti. 

Insiden ketiga" terdjadi waktu 
masa pemilihan dibawah pemerinta 
han Aly. Maher. Saja madju sebagai 
tjalon daerah Shubra el Ezab. La- 
wan saja ialah Mustafa Amin. Se- 
orang pegawai tinggi kementerian 
dalam negeri, Mahmud Rasheed, me 
nelpon . meminta supaja saja 
menarik penaapnan saja oleh kare- 
na bekas radja Farouk ingin Musta- 
fa berserta saudaranja di pi- 

( aa Ah ada dua ber- 

pa 
ar Aa 
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Wib orang datang berdujun2 
membandjiri ,halaman gedung Kese- 
nian Bodjong Smg. untuk menjaksi- 
kan dan mendengarkan pidato Bung 
Tomo pada hari Kemis sore jbl. Se- 
bagai kata pembukaan pidatonya, 
Bung Tomo menjatakan, bahwa ia 
berbitjara .sebagai putera Indonesia 
terhadap bangsa Indonesia,  tidaa 
akan mempropagandakan partainja, 
sebagaimana jang lazim dikerdjakan 
oleh pemimpin2 partai dalam rapat2 : 
umum... Setelah dilakukan upatjaru 
mengheningkan tjipta untuk meng- 
hormat arwah para pahlawan - kc- 
merdekaan, Bung Tomo kemudian 
mengingatkan, bahwa para pahla- 
wan jang telah gugur itu tentu akan 
sedih kalau melihat keadaan negara 
kita jang makin lama makin bobrok 
ini. Disinggung djuga tentang per- 
djoangan masjarakat Semarang da- 
lam masa revolusi dahulu, sebagai 
banteng ketaton” jang tak kenal 

mundur, dengan harapan akan ke- 
datangannja masa kesedjahteraan ba- 
|gi rakjat Indonesia. Tetapi harapan 
itu hingga sekarang belum dapat ter- 
wudjud. Perobahan2 jang telah ada 
hanjalah makin. banjaknja mobil2 
lux, dan lain2 barang mewah, serta 

pertentangan2 antara partai2. Rak- 
jat minta bukti jang bukan berupa 
kesanggupan dari Pemerintah, tapi 
berilah pekerdjaan jang tertentu. 
Adalah bohong sama sekali kalau 
rakjat tak mau bekerdja, demikian 
Bung Tomo, tetapi para pemimpin- 
lah jang tak mau menundjukkan dan 
tak ada ketegasan, bagaimana dan 
tudjuan. manakah jang harus kita 
kerdjakan. Dalam hubungan ini 
Bung Tomo kemudian mendjeiaskan 
dengan pandjang lebar tentang per- 
lunja ada Rentjana Nasional jang 
tertentu, sebagaimana pernah di- 
utjapkan. Pada achir pidatonja Bung 

Tomo menjatakan, bahwa partuirja 
membantu Kabinet jang sekarang 
ini, dengan tjatatan bahwa Kabinet 
ini tidak akan bertindak seperti Ka- 

-
.
—
 

binet jang dulu2, demikian Bung 
Tomo. 

IYING LAN MENGENANGUBU 
yisd 

shit- 

     

iga jang bagus. # 
ng suatu sandiwara ama- 

kita harus memakai uk 
ain Pan Bean kalau mene- 

ab" ibsanditwada . Yel      
n Kaamat dak suat 

   Ma Dendi dalam melihat pertun- 

'kipun tem! akan itu tidak. menemui malam, dengan tegas kami dapat mz- 

ketita saja sedang IN ncutiepkan pi ajakan sandiwara. ,,Ying Lan Me- 
dato kampanje pemilihan, suatu tem ngenang Ibu” jang diselenggarakan 

bakan dilepaskan kepada saja, mes- Sleh Fu Nu Hui Semarang kemaren 

sasarnja. Achirnja, karena diantjam njatakan, bahwa apa jang diperton- 
terus menerus saja terpaksa menga- tonkan diatas panggung oleh para 
lah. pemain amateur ini sudah dapat di 

djadjarkan dengan pertundjukan? 

Kanaan Repolusi memandang beroeps. Terutama pemegang pera 
Hussein bersalah karena mengumpul nan Ying Lan jang sangat kuat dc- 
kan kekajaan setjara tidak sjai dan ngan gerak mimiek-nya dan pemain 
karena mempergunakan pengaruhnja Ibu Suri jang agung bidjaksana itu, 

untuk mendapatkan kelonggaran? ba benar2 patut dipudji. Terutama janz 
gi anak menantunja, Dr. Ahmed pantas kita kagumi ialah penjeleng 
Lutfi el.Kabbany, jang kabarnja te garakan pakaian dan dekorasi jang 
lah memperoleh kenaikan pangkat orisinil dan serba mewah. Memang 

djadi doktor pada berbagai lembaga 
kesehatan: dan-.rumah2 sakit, dari 
mana dia: mendapat gadji jang sebe 
tulnja bukan haknja.   njak di Iran, dim rangka aturan”, 

jang atas dasar keadilan dan per 
samaan memuaskan kepentingan2 
kedua belah pihak jang bersang 
kutan. 

Mendjawab pertanjaan dari ' 
anggota Partai Buruh, Richard | 
Stokes, tegaskan, bahwa pemerin 
tah jang sekarang dan djuga jang 
lalu tak pernah mengakui sebagai 
tindakan jang sah. perbuatan2 jg 
dilakukan hingga kini oleh peme 
rintah Mossadegh. Soal 'nasiona- 
lisasi tidak boleh tidak bertalian 
dengan soal penggantian 'kerugi- F 
an. ,,Dan saja kira tidak 2 

ini 
untuk mengadakan rundingan2 
lagi dengan Iran dgn mengemuka 
kan soal tsb. dalam bentuk jang 
njata.” demikian Eden. (Antara) 

tan 2 

  

ADA APA DI DUMOGA? 
£ Main bakar dan bunuh, 
Berita jang banjak tersiar di 

Makassar dari daerah transmigra 
si Dumoga (Kotamobagu) menja- 
takan, bahwa sedjak awal bulan 
ini disana telah terdjadi kekeru- 
han jang bersifat pembakaran ru- 
mah dan ladang serta pembunuh- 
an dikalangan penduduk. Pihak 
resmi di Makassar belum meneri- 
ma laporan2 mengenai kedjadian 

  

Segala pangkat serta bintang2 mili 
ter jang, diterima oleh Hussein ditja- 
bul. Mahkamah,  Repolusi meng- 
umumkan tidak akan mendjerumus- 
kannja kedalam pendjara oleh “kare: 

ina keadaan .kesehatannja, tapi semua 
harta milik jang! diperolehnja setjara 
tidak sjah disita semuanja. 
“Hussein: memberi: “hormat setjara 
militer dan mengutjapkan terima' ka 
sih- 2 keputusan mahkamah itu. 

8 : 

  

“Peranfjis 
Di peruntukkan Parang 

Di Indo-China 
HAROLD STASSEN administra- 

tur Foreign Administration pera- 
tions menjatakan dalam  laporannja 
kepada" kongres A.S., bahwa mulai 
(tg. 1 Djuli 1954 bantuan ekonomi 
dan militer AS. kepada Eropa Ba- 
rat“ dapat banjak dikurangi berkat 
usaha-usaha bersama antara Eropa 
dan LAS. Stassen menerangkan, bah- 
wa bantuan: Amerika kepada Peran 
tjis. harus dilandjutkan karena nega 
ra ini menjediakan sepertiga “dari 
anggaran belandjanja untuk pepe- 
rangan di Indotjina. Djuga bantuan 
Amerika harus dilandjutkan kepada 
Spanjol, Junani dan Turki, kata Stas 
sen: (AFP — Pia).   

setjara tjepat sekali.” El Kabbany ve disinilah letak kebagusan pertun- 

kerdja pada administrasi pengawa'! djukan tersebut. 
pantai, langsung mendapat pangkat se 
letnan kolonel, dan ditundjuk men: . Tierita ,,Ying Lan Mengenang 

13 kangen 

ini. 

Ibu” mengisahkan penghidupan se- 
Orang gadis piatu jang tertarik oleh 
sifat bidjaksana Ibu Suri dan setjara 
tak disengadja dapat menggagalkan 
komplotan chianat jang hendak 
menggulingkan pemerintahan dan 
membunuh Ibu Suri. Atas djasanja 
ini, Ying Lan lalu diambil sebagai 
puteri angkat Ibu Suri.. Demikian 
singkatan tjerita, jang banjak me- 
ngandung peladjaran2' tamsil ibarat 
penghidupan. Bagi mereka jang be- 
lum melihatnja, malam ini masih 
ada "kesempatan penghabisan  dige- 
dung Grand mulai djam 19.00. 

BERITA PEKAN LALU- 
LINTAS. 

Fihak panitya Pekan Lalu-Lintas 
Semarang minta kita kabarkan, bah- 

. wa selama diadakannja Pekan Lalu- 
| Lintas semua djalan2 jang menudju 

ke Stadion, ialah pada tanggal2 30 
.Nopember, 2 dan 4 Desember mu- 
lai djam 11.00 — 14.00 akan ditu- 
tup bagi semua kendaraan. Penutu- 
pan ini perlu diadakan, karena di- 
tempat tersebut pada tanggal2 dan 
“djam tadi akan diadakan pelbagai 
matjam perlombaan kesopanan lalu- 
lintas. 'Selandjutnja besuk tanggal 
5 Desember di djl. Oei Tiong Ham, 
depan gedung SMA Negeri, mulai 
djam 16.00 akan diadakan perlom- 
baan ketangkasan mengendarai se- 
peda motor jang akan diikuti oleh 
150 orang pengendara. Sebagai tam- 

bahan akan diperlihatkan djuga ke- 
tangkasan »akrobatik sepeda motor” 
“oleh sdr. Meyer, jang terkenal seba- 
gai seorang ,,hell-driver” dari kota 

  

' DELEGASI KOREA UTARA ke 
RRT jang dipimpin oleh perdana 

| menteri Kim Il Sung pada hari Ra- 
bu tiIh. bertolak kembali ketanah air- 
nja setelah mengundjungi Peking se 
lama 13 hari. demikian diumumkan 
oleh Radio Peking dalam siarannja 
pada hari Rabu. Dalam pidatonja 
singkat disetasiun., Kim Il Sung me 
njatakan terima kasihnja kepada 
RRT atas pmberian bantuan RRT, | 
jang katanja akan merupakan sum- 
bangan Dal   satukan negara setjara damai, 

Sementara itu United Press menga- 
barkan dari Tokyo, bahwa selama 
kundjungannja ke RRT itu delegasi 
Korea Utara tlh. memperoleh keten- 
tuan akan mendapat bantuan ekono 
mi dari RRT dengan menanda-tanga 
ni suatu perdjandjian ekonomi dan 
kebudajaan jg. akan berlaku untuk 
10 tahun lamanja. . 

Dikatakan pula, bahwa selama 
kundjungannja itu Kim Il Sung telah 

  

K. Utara Akan Terima 380 Djuta Dolt: Dari RRT 
kap terhadap konperensi politik Ko- 
rea jang akan datang. 

“Tentang perdjandjian jang diada- 
kan antara RRT dan Korea “Utara 
itu United Press lebih Jandjut me- 
ngabarkan, bahwa berdasarkan per- 
djandjian itu, Korea Utara - akan 
mendapat bantuan sebanjak 350.000. 
1000 dollar dalam waktu 4 tahun jg 
“akan datang. Disamping itu telah pu 
la tertjapai persetudjuan — mengenai 
pemberian fasilitet2 penerbangan di 

eSar dalam usaha memper berhasil mentjapai persetudjuan de- Manchuria kepada Korea Utara ber 
ngan pemimpin2 RRT mengenai si- kenaan dengan dibukanja hubungan 

udara antara Sovjet Uni dan Korea 
Utara. Pun telah pula tertjapai kata 
sepakat mengenai pengiriman pela- 
djar2 dan pegawai2 tehnik Korea Uta 
ra ke RRT untuk dididik dan dila- 
tih dan mengenai pengiriman ahli2 
tehnik RRT ke Korea Utara untuk 
dipekerdjakan diindustri-industri. 

Sewaktu delegasi Kim Il Sung hen 
dak berangkat, Mao Tse Tung turut 
menghantarkan sampai  disetasiun.   

— (Antara), 

  

  

  

Pengumuman 
pat pengumuman ini schorsing PERSERIKATAN 

ANGKUTAN BERMOTUR (PABID) sebagai anggota OR- 
PENI ditjabut kembali. 

Mulai ini hari PABID mendjadi anggota ORPENI, ka- 
rena PABID telah memenuhi sebagian dari kewadjibannja 
kepada ORPENI. 

Atas nama Organisasi Pengangkutan Nasional 
Tan, Indonesia (ORPENI ), 

NA Ketua Umum, 
CR. PRAWOTO SOEMODILOGO ) 

  

  

BARU TERIMA dengan kapal TEUCER. 

DECCA RECORDS 
(3 A Rp 30.2 
BING CROSBY 

ZING A LITTLE ZONG — HOME SWEET HOME 
SILVER THREADS AMONG THE GOLD 
SAIL ALONG SILV'RY MOON — MEXICALI ROSE 
LULLABY — MELE KALIKIMAKA 

LOUIS ARMSITRONG 
TAKES TWO TO TANGO — I GET IDEAS 
INDIAN LOVE CALL — CAN ANYONE EXPEMIN 

VERA LYNN 
FORGET ME NOT — THE LOVE OF MY LIFE 
AUF WIEDERSEH'N SWEETHEART — JEALOUSY 

GRADY MARTIN 
SETTIN' THE WOODS ON FIRE — SIDE BY SIDE 
YOU BELONG TO ME — STARDUST 

EVELYN KNIGHT 

BRUSH THOSE TEARS. FROM YOUR EYES' 
YOU'RE SO UNDER STANDING 

EDMUNDO ROSE 

JAMBALAYA 
RED FOLEY 

TENNESSEE POLKA D.L.L.-nja. 
Beli 5 plaat dapat satu gratis 
Beli 10 plaat dapat tiga gratis ! 

DIBUKA SABEN HARI BERIKUT HARI MINGGU 
DJUGA. 

ENCHANTMENT bolero 

Toko ,,PIRINGAN HITAM” 
18 — SEMARANG. GG. BARU No.   
  

bg 

diwara klassiek Tiong- 

Ir 

j 

UH 0157 Kantor Dara Mili gkun ayat, " Pk pung 
gi | « 1 23. ohs yuM Ii 7 IW sidr Dis Mao PAGI Dj NON dn an Ci 1 ta 
TO CI! jae Bahas L'o. 25) GK : 

an 1 mh anol 2 p152 Ti 1 ta ai 

Ana Hita Bona MATI oi ata se 
Bb aa Z og bian 

Ta, ja 25 3 D. 1 T J A R I 1) oma H oo, 

. . 

Tenaga? Indonesia Jaog Tjakap 

  

Ditjari 

SECRETARESSE 

segala bangsa. 

Sjaratnja: bisa Steno/ tijpen 
dalam Bahasa Inggeris dan Belanda. 

Surat2 lamaran dengan keterangan2 jang lengkap harap di- 
kirimkan dengan pakai No.6661 kepada Recl. & Adv. Bu- 
reau ,DE UNIE” Djl. Batutulis, — Djakarta. 

  

  

Didjual : 2 
Tembakau Virginia ing 

dan serap 
1.4. Dapat cminta keterangan pada : unit 

  
  

  

(baik. untuk pegawai 'atasan maupun rendahan) 

ngerti sungguh2 dalam pekerdjaan 

Perkapalan. 
Surat2 lamaran dengan keterangan2 jang lengkap harap di- 

kirimkan dengan pakai No. 6660 kepada Recl. & Adv. Bu- 
reau ,,DE UNIE” Djl. Batutulis, — Djakarta. 

jang me- 

  

  

      
Pancy.-voile ROBIA jang Indah ini 
tepat sekali untuk bahan kebaja atau 
fapon2 berbagaian, teristimewa un- 
tuk didaerah tropis. Terdapat da- 
lam ber-bagai2 warna polos dan 
djuga dengan sulaman2 jang tjorak- 
aja beraneka warna. Tenunnannja 
sangat halus tetapi tahan lama: 
ringan, Lsedjuk dan segar dipakaf 
maupun dipandang mata: dapat 
Gitjutji biasa dengan sempurna. Ka- 
rena sjarat tsb. diatas ini ta" meng- 
herankan kenapa Robia ini mendjadi 
daman setiap wanita, i 
anda. TEBILIZED jang djuga 

tertulis pada sisi kain Robia, berarti 
kain Ini ta" mengisut dan memakaf 
garansi-Tootal jang kenamaan ita 

ROBIA 
A#TOOTAL PRODUCT. "ta 

YooTaL DAPAT DIBELI LAGI! 4 
aehubung d keadi bel da h Me ana ea an M, 

@zHP/ 

  

4” 313       
  

y 0G 

te0r 

tazi 
4 rear 

f Fiat 

           

   
   

       

       
       

  

   
    

  

   

  

    
     

  

   

   

      

     

    
   
   

   
      

  

    
     

         

   

    

   
    

  

     

     

    
  



    
     

Hap 
TIAP LANGGANAN 

     

    

      

. IBaru 

    
   
   

   

Bu 

& DAPAT DIPASANG PADA 
segala merk 
MASIN DJAHIT ! 

YA 

  

Tjabang Semarang 

Seteran (Duwet) 5 
   

      
   Pemeliharaan | 

| haji 
Kulitnja senantiasa 
sempurna oleh 

BEDAK DAN BALSEM 

  

       

  

     
        

    

  

    

  

   

   
| PEMAKAIAN STROOM IRIT 

TER 

  

MEMBELI SEDIKITNJA Pai 
2 (Dua) Krandjang ARenG Darat EXTRA @ADIAN : "“eN 
1 (Satu) Kalender Besar Format 45 Pa en PER 
HANJA BISA DAPAT MULAI INI HARI SAMPE 30 DEC MBER 53 | (PERSEDIAAN KALENDER TERBATES ia 20 DECEMBER 'S PESENAN ARENG BISA DIKI RIM PRANKO 

Bee et 
tema: 

   
    

    AR an 

  

   

  

! 7aD/ MALAM 

  

   

Jang tertjepat.k..... Tjobalah 
“simalam ini djuga menggosok 

dada, leher dan punggung de- 
ngan obat ini, karena setelah 
kurang dari 3 menit sadja 

- terasalah kemandjurannja. Hi- 
Gung terbuka, lendir tenggos 

-rokan berkurang, dada lapang 
dan batukpun terhenti. Waktu 

. jang terbaik untuk menggo- 
sokkannja adalah malam hari 
bila hendak.tidur.karena.... 

PENJEMBUHAN DIDAPAT 
DENGAN 2 TJARA BE: 
KERDJANJA 
Kemandjurannja VapoRud, da3 
lam menghilangkan dinginyit, 
dada ! pertamajsetjara tapal, 
panas dan kedua, karena wak 
itu djuga hawa VapoR 

    

  

     
    
     

   

  

       

     

   

dihisapnja ber-djam2flamanjak 
Dua djalan-pengobatan inil Aaniaf 

  

Kh nsusssatat Sia 

    
   
   

   

      

   

    

  

   

        
          

AH K 

PEMBELI. HARGA TETEP BIASA. 

: Telf: 1175 
Saben Hari Minggu Tutup 

    

    

      

Menarik ' Memikat 
Mengagumkan! 
Film Timur perta- 
ma jang telah me- 
rebut dunia barat! 
Saksikanlah pesta 
berwarna penuh 

  

Besok Malam 

5.00 -7.00 -9.00 (13 th) si — 4, 
Faster than sound come the sensational thril 

INI MALAM 

INDKA 
4.30 - 7.00 - 9.25 

berbareng 

5.00 7.30 9.50 Ihe Na tlh aga 

Film India terbesar setan (Ol pe atinea 
dan Istimewa! ae Inka 
dal : With the lan-cus stars | 

i | jam beige Dili K # F Ni 

Na oi Naa paa Kelana, “Berwarna tu : Nadira, Ff 

(TesBiieolor) 

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

ROE 
5.00 7.00 9.00 

KEANNEENNENENNNNK SUNSET : 

Pakailah Klambu 

    
sk 

   LENDER 1954    

  

    

(ZONDER ONGKOS) SAMPE RUN 

  

   

        

Gudang Areng 5 
— Dargo Nomer     

      

    
        

10 & 
SEMARANG. 

3a ||   

  

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

M. S. RAHAT 
OOCULTST | 

-2 Te at 
   

   x 

  

   

    

    
ty Concern Cine      
   

   

  

    
    

      

(a. 17 tah) 

LUX 
5.00 7.00 9.00 

   
      

      
   

    

Sebuah tjerita 

jang memikat 
dan 

menggemparkan " 
penuh mystery 

Gempar! 

Oo 
o 

   

    

  

GRAND Ini malam 27 Nop. tida ada anamni: Broscoop | 
(Tooneel Fu NU HUI —Yirg Lan Mengenang Ibu) 

PHYLLIS CALVERT — JAMES DONALD : 

(THE NET) 
Is in this modern epic of: 

Penuh sensatie — gempar! 

     

      

   
   

Premiere 

“ 

  

    

    

D.M.B. 
(u. 17 tah) 

   

  

  

  

    

  

   

    

   

  

      

  

   

      
Mugri. Murad.and:.a 

cast o| 5000. 
TAAN” is hrilling,ond 
Aa a93 3 » dehahttuil 

TAAN”. means ENTER: 
2 Ua TAINMENT! 

J— 

            

   

    

  

   

    
     

       kegembiraan. PA Ta KE RE Kerta 
Harga tempat untuk Malam: Rp. 4.—: Rp. 253 Rp. K—- 

Untuk pertundjukan sor€ dan pagi harga tempat biasa. 

   
     

     
        

   
   

  

  

Perhatikan hari mainnja — lantaran pandjangnja film! 

INI MALAM PREMIERE (u. segala umur) 
Film Tiongkok penuh pertempuran heibat! 

»Ngo Mei Fei Chian Sieh“ ke 8 
Silat Iawan silat! Wasiat lawan wasiat! : Pertempuran berkobar terus — Tiap-fihak keluarkan kepandaiannja hingga perkelahian berlangsung dengan maha dahsjat! 

  

Pasanglah 
ADPERTENSI 

daiam 

"Suara Merdeka" 

Em mg AA 

        
Tetap Sehat      

AH . | s 

— Istim 

uratnja 

|. penjakitan dengan 

  

Obat 

PERHATIKANLAH : 

N 
| 

ewa: 

    

tjepat akan berobah mendjadi 

OBAT KUAT BUAT LELAKI: 

  

Memperdalamkan Tjintanja 
. ISTRI-SUAMi 

OBAT KUAT BUAT PEREMPUAN: 

  

2) KOLEg SISTERING TA 
0 

1g 

kuat 

Model Kardos Tjap ,,GOL ES” bisa dapat di Toko Obat dan Warung2 diseluruh Indonesia 5 
Agent2 : FIE MIN YOK PONG Gang Warung No. 10 

HWAY AN TONG 3 

G TABLETS jang sudah kesohor diseluruh dunia selama lebih dari 2 
kentjang kembali dan fikirannja selalu sehat. Tiap? orang muda jg. membiasak 

kuat dan sanggup melawan orang liar. Untuk orang dewasa jang sudah kawi nak entu Tebih: me . dalam rumah tangganja karena badan selalu sehat dan suasana riang-gembira. Bagi orang muda jang belum kawin badannja selalu lemah, 
seorang pemuda tampan jang tangkas denga penuh semangat dan kegiatan jang memuntjak. 

Obat-obat Jang dab Termasjhur 

GOLES KIDNEY IN 

    

»GOLES SISTERING TABLETS” 
TIAP? WANITA jang selalu makan obat ini: Potongan badannja bertambah elo 
selalu dan tak bosan” orang memandangnja. ORANG JANG HABIS 
dan segera terbukti jang kesehatannja kembali seperti biasa. 

k sebagai Wanita modern dengan paras jang berseri-seri, 
SAKIT dan lemah badannja'lekaslah nakai obat ini dengan terus-menerus 

) 

5 Man, 5 tahun. Bila orang jang sudah tua memakan.obat ini urat 
an dirinja uotuk makan obat ini, bidannja akan bertambah 

Dn, kalau sering? makan obat ini tentu akan lebih mendapat kesenangan 

    

     

    

   

   

  

  

   

  

   

                 

   

  

   

  

serta 

    

   
     

  

    
   

   

    

  

   
   

   

  

      

          

   

  

GOLES 
TRADE 

Laki 
dan 

Wanita 
. Tjobalah 

memakai lebih 
dari 1 doos 

dan Buktikan 
Tjepatnja 
Obat ini 
bekerdja ! 

               MARK 
         

   

   

   
   

   

     

    

   
    

   

     

  

  

      disukai          

  

  
      

  

     

    

  

       

       

    
     

  
  

  

   
   
    

      

  

  

  

        
  

    

“ ” » SEMARANG 3 Li 
. ig | ENG TAY HO Pekodjan » 101 ) 

jang sering  menjembuhkar 1 3 
, NGO HOK TONG Gang Pinggir 1 

segala matjam pilek. dala nan SUDAH Le h. ul 0 K TO ng Pinggir ,, Ta : satu salam, : Kwaliteit Europa Seri »E» | — - ——— — un | 
bani Uk..190xX230 No.1 Rp 184.— | 8 N te 2 Dapat dilever dari persediaan : 

NGK. 1602220 No.2 ielo AKAN DIBUKA MULAI TG. 1 DECEMBER 1953 PERUSAHAAN PRABOT RUMAH TANGGA DARI | De We /Retil 
5 fUk. 130x210 No.3, 138.— | k Ha 3 FAYA dan BESI 6 

'Uk. 129X200 No.4 - ,, 126.50 SEKOLAF 21 : | . daun ja 6 it 
A Uk. 09052190 No. 5 2 115 AH MODE ,INDRYA” sSMATDEKAN” P1 Briggs & Stratton' Motor Kwaliteit J Ik Wins : | Di Pendrikan Selatan Gg. 1/51. .DJL. MATARAM 198 — 200 — SEMARANG BENSIN/MINJAK TANAH 

Ma 2 ben aa apar nang Djuga memberi peladjaran ,. Nuttige Handwerken”, untuk Bersedia: Tempat tidur bermatjam2 memakai peer dan bia- ' Ka “ebi Man 2.50 ELP 

aan aa bt. 199x230 No. L- Rp 109.25 “Anak dari Sekolah Rakjat dari KI. IV keatas. sa. Tempat tidur anak bermatjam2 ukuran. Tem- | Na 9” Ng 3.10 up. 
d.m.b.. Uk: 169x220 No.“ G01.751 / Pendaftaran Murid pada tiap hari. Dat, Situ Susun, ' Kursi dari chroomnikkel dan / Model 14” — 510 HP. 1" 

17 th). 5 : ny S3 Pemimpi rottan. 6 3 TES ENMI $ Bek TP Uk Pa ok alah si “74.14 'impin Sekolah Menerima pesanan: krip2 untuk rumah sakit dan asrama, Distributor tunggal untuk Djawa Tengah 
R E - Uk. 090190 No 5” 63nsi yana it Nj. MUSTOPO 14 dan terima pesanan kasur bantal. NW v INGTR ACoO 
10.00 pagi Kwalittit Japan I Benang dea Ha La .. Ben an ata M 198—200 Hn 2 | 

€ IT 9 waliteit Japan enang - P . mam men MMamRe SaPemen san m —.. di -Dj. —200 2 . 264 — SEMARANG A3 kaka Se KURSUS MASSA BABEL 5 PEMAMANG, Pe an ja 
6 METROPOLE uk. Hat 23 Ng. Rp Tn 3 9 1N) 1 P1 2 | 
: 5.15 $ Uk. 160x220 No. ». 69.— Hn en Ku aa Lin LI di aa 759,15 Maa OM mpe ma Uk. 130x210 No.3 ,, 57.50 Peladjaran MENGETIK AN DITJARI . S 
Y Film terbesar dalam ini tahun! | Uk. 120x200 R3 5 2 . SEMARANG SALA x AMBARAWA | | SEORANG PEMUDA umur Antara 27 — 30 tahun, Uu ra Uu ra 
5 Ini Uk..090xX190 No. tg LO — Peterongan barang 2 Dj. Tuntang 46 Se Dj. Setasiun 23 | mengaku, bernama RIFAI ABDULLAH, asal dari : : ? Malam £ “Yinggi SPREI SUDAH  DJADI . Ki Palembang 3 Pategati Tengah Na Pee ngnd Pa Ma Dea B HARGA TEXTIEL Mit Se TURUN pa $ “m.b. “si Uk. 230x300 No.1 Rp 46— tiap2 bulan trima peladjar baru di Semarang: | ia telah melarikan diri dari Hotel Dana dengan meninggal- . Mulai ini hari | AR 
In 4 AU Uk. 21046375 No.2 p 40.25 potong memotong (Modevak) kan rekening jang belum di bajar. Dapat dibuktikan, hanja 
MA Djaga- : X7 5 Ta an 2X seminggu Rp. 10.— Senen - Rebo. | 

pada kami, bahwa BETUL-BETUL 

L ? Uk. 180x260 No. 3.4 ,, 32.20 22 
H t 1 DANA & l : 

- lan: Uk. 13552240 No. 5 23 ni seminggu Rp. 15.— | ote olo 
1 Sa : : 5 1 23 administrasi rombongan 5 Djan, 34, 3 HARGA BARU — HARGA MURAH 3 G3 Toko EUROPA - Semarang. 

Roy Rogers 5 MERE satu partai esa 25, 5 #3 Ae 
Af . 2 ag JAM2 3 : 

5 17 th. Toko OBRAL - Djogja/Solo. S7 STAY DOWN — Yi HE GOT HIS Fi Or N no, But Tn MAT. 2 : Ta 8. Tue 01 came rRom MMoKE tik Our! NM Tea ANN me LARI Linpe Tn PN 

in: 8 £ , lang, M 7! IM 2 |. COMPANY! THEYitL. 
z 

-Bahasa : . 2 aa Pa Ta na au PEHIND THAT- ROCK Ta ai Tg US ALONE Au Maa rr! Rp. 2— . Rp. 3.655 p/mt dan seterusnja Ka PAN ea Dn h DATANGLAH INI HARI DIUGA . 159 Ne z—.c.cx 
AGAR DAPAT PILIH JG TERBAIK si INI MALAM an Ha #3 . ae "ah : 

sedia lengkap: 5 0 REMIERE | KING OF ROMANTIC Epics. 
( ORION 

5.00 7.00. 9.00 €, 
(17 tahun) 

1g Bhs. Inggris 
(Tekst:, Ind./Bid.) 

— Film Italie terbaru mengisahkan pada masa pemerintahan Catherine II 
1173) di Rusia jang saling merebut kekuasaan dan kekasihnja. 

  

N entatare 2 

tato | 
- 

Yang!    merona 
VITTOKIO CASSMANN 

IRASEMA DILIAN 

  

— Berdjongkoklah. Mungkin saja 
dapat memaksa dia pergi keluar.   
  

    

  

—, Dorr. . (tepat. mengenai 
pistolnja, hingga djatuh). 

Hee, 

  

  

  

  

    
   

    

  

   
   
     
   
   
   
     

    

        
      

— Dia segera memberhentikan tembak-menembak. Kenalkah engkau padanja? 
— Tidak, tetapi saja berani bertaroh 

adalah orang jang dibajar oleh perusahaa 
menghendaki kita sendirian dapat mendju 

dengan djiwa saja, bahwa dia 
n kaju ,,Larte”. Mereka tidak 
al kaju sampai habis. 

        
Type: Pertj. ,, 

TOKO 2 

,Huropa” N.V. 

  

   
  

Sint Nicolaas Cadeanx       

BODJONG 17/19 — TILP, 10809 
SEMARANG.   
   

SEMARANG”, 

   


