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| Baiklah diinsjafi oleh permimpin2 
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aa 

| dibukanja disini 
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Tong alat pen 
.pembikin muda' 
alat mana antar 
“Baker dan orang. 
dapat dirumak2 
mesin pidjat dalam -tro 
bar tampak ,,tong alat pemb 
berikan ketjantikan, “tetapi 

Pa
 

  

  

              
   

    

                                  

     

    

   

    

  
     

berputar. dengan sinar lampu. Pada gam 
muda” tersebut, jang tidak hanja mem 

emberikan warna kulit mendjadi 1jo- 

an Utara No. 11 A.” | 
1228, Rumah 4798 Smg. 
asi-Ekspedisi 2087 Smg. 

Rp. 10-— dim kota Smg. 
Rp. 0.30 utk. meterai). 
etjeran 60 sen per lembar   
  

  

Kit 
(Bila Ada Or, 

N|Spj Kabinet A 
' (Djadikanlah Pe 

PNI Berdjoang 

  

  

sem 

Minggu 29 Nopember telah « 

- 

ribu orang berdjedjak-djedj 

hentikan. 

Penghapu- 
san Unie 

    

terdapat di Dijerman. Tong alat 
Nederland,  kini“banjak dibikin, 

oleh bekas Radja Faruk, Josephine | 
ong sedemikian itu kini banjak ter- | : 

Munchen. “Alat ini bekerdja sebagai lam. W: putuskan Kabi- 

net: Keterangan 
Sunario 

nar lampu.   
    

  

Pembu 
3 : a 

    

. Mas 
Berarti Indone ti Indonesia 
Pihak Kominis ?: 
BERHUBUNG DENGAN akan dibukanja kedutaan Republik Indo- 

  

aan Kedutaan 
MENTERI LUAR Negeri Su- 

nario Sabtu siang mengadakan 
Gjamuan makan sebagai. perkena 
lan dengan wartawan2 dalam dan 
luar negeri dirumahnja di Dil. 
Merdeka Barat jang dihadiri pula 
elch Mr. Moh. Rasjid, pedjabat 
Sekretaris Djenderal dan anggota 
anggota staf Kementerian Luar 
Negeri jang lain. Atas pertanjaan 
wartawan '.,Antara”, Menteri Su 
nario menerangkan, bhw. ia men 

kow 
Masuk Perangkap 
Dakwaan Firdaus 

nesia di Mo ' pada achir tahun ini seperti jang telah diumumkan oleh dapat kesan2 jane baik tentan kementeriah Juar negeri ag. jang Na oleh pers, maka Firdaus entah nia Baen ka Di 
AN, wakil sekretaris putjuk pimpiran Gerakan Pemuda Islam Indonesia " La Nan 
(G.PLL) berg “bahwa denjan tindakan pemerintah kearah situ, pang jang telah mentjapai perse   
berarti Re: 

Dikatakan, bahwa keadaan si- 
tuasi jang demikian buruknja di- 
dalam negeri kita seperti dewa- 
sa ini,tjukuplah mendjadi bukti 
bahwa ngkah perbuatan pe- 
merintah itu bagaikan - orang 
bermain-main api Lan pia tong 
mesiu. Hal itu, demikian Firdaus, 
tidak lain hanja akan-menambah 
ruwet kalut dan katjaunja sua- 
sana jang sukar bagi pemerintah 
untuk. “'mendjernihkannja nanti 

      

kita, terutama jang duduk dalam 
Sean erataramn bahwa sSemendjak 

sebuah kedu-j 

taan asing jang berkiblat ke 
Moskow, anasir2 komunisme 

bertambah . mendjalar. dan per- 
tentangan partai2 dan golongan2 
bertambah -tadjam dan .sengit 
sehingga meruntuhkan sendi2 
kasih sajang diantara bangsa 
kita jang terkenal berdjiwa col- 
legiaal itu. Sedangkan baru de- 
mikian, pemerintah tidak berani 
bertindak apa? terhadap mereka: 
Ita nan 

Apalagi demikian Firdaus, jg. 
akan datang kesini nanti — se- 
bagai conseguensi dari ”pembu- 
kaan kedutaan R.I. di Moskow 
itu — adalah kaum diplomat 
dari negara mana kaum komunis 
Giorganisir, tempat pusat komu- 
nis seluruh. “dunia. dan dimana 
pahlawan2 dan  djago2 ileggal 
aksi bernaung bersama para 
braintrust jarig-tjukup berpenga- 
laman dan bahwa dengan dibu- 
kanja kedutaan Moskow: di Ine 

  

donesia itu, kaum komunis disi-| 
ni akan memperoleh tenaga rak- 
sasa jang maha hebat, demikian 
Firdaus, jang achirnja mengan- 
djurkan agar .rakjat terutama 

ummat Islam ' menentang seke- 
ras-kerasnja maksud  pemerin- 
tah untuk. membuka “kedutaan |: 
RI di Moskow sebelum pemilihan 

"umum. dilangsungkan. " : 
Kepada menteri2 terutama jg. 

didudukkan oleh  partai2 Islam 
dalam kabinet  Ali-Wongso-Ari- 

i, diharapkan @gar mem- 
. untuk diundurkan- 

| tersebut. (PAI 
      

   

                                  

   

    

    

   

Or Ibiliteit didalam negeri, perlu se- 
« Ikali pemilihan umum didjalankan 

  

   
    ntara 28 sampai 42 

“diachirinja perundi- | 

: mengenai diri 
“ Dean. mengata- | 

2 telah berdjan 
| dilangsungkan 

' permusuhan? 
i. (Antara) 

nian dan Bahan 
dalam konperen 

ublik Indonesia telah msuk djaring-perangkap siasat komunis 
jang pada saat achir2 ini memperm.: 

« 'panitia 1 
#lumum baru sekali ini diadakan di 
'Hindonesia, berlainan dengan ne- | 

gara2 lain jang sudah pernah me 
'Ingadakan pemilihan umum. Dan 

adalah tepat sekali utjapan Presi 

Me kian kata Hadikusumo jg djuga 
“ Imendjelaskan, bahwa ia tidak se 

Itudju, kalau pemulihan umum ini 

ia Pn art ini. 

   

        

        

   
   
   

    

    

hari Sabtu Dean | g3 
ingi lagi usulnia bah | H, 

Si Politik itu hendak |. 

| Umum PBB dewasa ini, akan tetapi 

tudjuan mengenai pengangkatan 
kapa!2 jang tenggelam diperairan 
Indonesia selama verang ig lalu. 

Laporan itu akan disampaikannja 
kepada. Kabinet dalam sidangnja pa 
da hari Selasa jig akan. datang. Me- 
ngenai kabar seolah-olah  Pemerin- 
tah Indonesia akan menghapuskan 
hubungan Unie dengan ' Nederland 
setjara unilateral sebelum - achir. ta 

thun ini, diterangkan oleh Menteri 

iSunario, bahwa  penjelesaian nitsa- 
lah Unie dan. Irian Barat memang 

- tetap - mendapat: perhatian . Pemerin- 

MENURUT keputusan Mente- sah. Tetapi dalam pada 'itu Kabinet 
riZ PPK, Perekonomian dan Ke belum mengambil sesuatu" putusan 
uargan hari Sabtu telah ditetap- mengenai ijara dan 

inkan siasat jang sangat lifjin sekali. 

Harga Akan 

Tarun 50pCt. 
Utk Buku2 Perguruan 
:inggi Pan Buku2 
I mu Pengetahuan 

  
mulai tgl. 1 Desember 1953. “di maksud menjelesaikan kedua soal 
datangkan dari luar” Indonesia tsb dalam tempo jg selekas-lekasnja, 
serta diperlukan: kata Menteri .Sunario. (Antara). 

  

1. Oleh para mahasiswa gung- pe- g 5 
ladjaran2njas 2. Oleh para-dosen di “harga buku2 dapat - mentjapai ting- 
Perguruan Tinggi dan pengadjar di katan 50fe dari harga 
sekolah-sekolah /kursus-kursus jg se- dengan ketentuan, bahwa pelaksana 

imu pengetahuan: 4. Oleh - lemba- dan 

ku2 tsb diatas, dan 
akan diambil tindakan2 lain supaja 

Xi 

Djangan Anggap Pemilihan 

Sebab Nasib Negara Banjak Pula 
00 Tergantung Pada Hasilnja 
Kata Hadikusumo: Ada Pihak Jg Tuntut Pe- 
| milihan Tetapi Kenjataannja Seolah-Olah 

— Malahan Memberi Djalan Mendjalarnja 
“Gangguan Keamanan" 
'MENGENAI TUGAS Panitia Pemilihan Indonesia jang te- 

lah dilantik oleh Presiden, ketua “ S. Hadikusumo menerangkan, ba- 
hwa tugas panitia jang diketuainja itu menurut Undang2 No. 7 ia- 
lah menjiapkan, memimpin dan raenjelenggarakan pemilihan ang- 
gota konstituante dan DPR. Menurut Hadikusumo, tingkat per- 
siapan sekarang sudah mendekati penjelesaian jaitu dengan pem- 
bentukan panitia2 pemilihan kabupaten kebawah. Mengenai soal ' 
Len mpe laga harus membantu peraturan2 penjelenggaraannja, 
sebab segala sesuatu jang berhubungan dengan pelaksanaan tehnis 

  

  

| Idiatur dalam uitvoerings-voorschriften itu. 

Hadikusumo menerangkan  seterus 
nja, bahwa pemerintah . sudah me- 
nentukan batas waktu untuk menje- 
lesaikan pemilihan umum dan da- 
lam hubungan ini maka tugas pani- 

'tya untuk “menjelenggarakan penjele 
isajan itu tidak sedikit" dan memang 
'saja rasa tidak seorangpun jg meng 
'hendaki batas waktu itu dilampaui 
begitu sadja. Dalam pada itu kita se 
“mua tahu, bahwa tjepat ' atau lam- 
batnja terselenggara pemilihan 
umum itu, banjak tergantung pada 
faktor keamanan. 

Saja insjaf betapa berat tugas 
ini, sebab pemilihan 

den, bahwa untuk mentjapai sta- 

setjara tertib dan teratur. Demi 

  

dianggap sebagai experiment”, 

sebab nasib negara banjak ' pula 

rgantung pada hasil pemilihan 

milihan ada dua, jaitu umum dan 
bebas: umum berarti, bahwa setiap 
warga negara jg sudah tjukup umur 
nja menurut sjarat undang2 “berhak 

  

Iman dan ketakutan. 
| Menurut keadaan 

sar Gi pak tanda2 adanja anasir2 ig menun 
Ph al Jaa IX. tut terlaksananja — pemilihan umum 

2 dak. Lagi Akan Dila- 'selekas mungkin, akan tetapi pada 

kukan PBB Dim Sidang .hakikatnja berbuat bertentangan de- 

PE 2 3 Ingan tuntutannja itu. Bukan mentje 

Nak A Sekarang kei gah. kekatjauan jg mengganggu ke- 

an NU Sa Ah EN aa dmanan, tapi ada jg bersifat pasif, 

“— Ba Nan Ko bahkan. seolah2 memberi djalan men 
iper annijc l Wan datbabi ep au Ten la Hala ai Madjalka djalarnja gangguan keamanan. 

rea, dalam persidang 2 Untuk itu, kata Hadikusumo, 
» rakjat harus bersikap awas dan 

atKorea 

membitjara- 

Be |Gjiban pemerintah jg terpenting 
membuka pintu untuk 
“kan masalah ini dalam 
tahun depan, demikian   idi Roma telah 

anitia terdiri da 
membrantas ha- 

  

       

    

  

    
    
     

     
   
        

   ri 1On egara . 
ma2 belalang" 

3 
mperensi tsb “dinfata ' 

tiepat meluas 
djung Arab men 
njerbu daerah seb 
hingga Irak. 

ke Utara me- 
laht imur Israel 

7 

ara2 Timur Te- akan tetapi dalam pada it 

belalang dengan | an e 
Ke Ui me | ls Umum PBB dewasa sini selesai, 

Menurut watuk melindungi rakjat ig lemah 

delegasi Ina! dan jg pada dasarnja masih bata 
5 Barat. bolitik. Untuk itu "pemerintah 
Krishna tidak dapat berbuat Jain daripada 
menja- bersikap .tegass disatu pihak me- 
Modje (Nindungi hak2 rakjat dan dilain 

'pihak supaja pemilihan berdjalan 

India ingin sekali .menjatakan pen- lantjar dan dapat diachiri dalam 
masalah batas waktu jang ditentukan. De 

mikian 8. Hadikusumo. (Antara) 

ig mengetahui hari. Sabtu. 
kalangan2 “itu katanja 
dia “dapat menjetudjui sikap 

Menon, utusan, India, telah 
takan bahwa sebelum sidang 

diriannja tentang berbagai 
dari masalah Korea ini. (Antara). 

Tjara Dan Waktunja Be- 

ari S : | 1 waktu  peng-i 1 

kan, bahwa harpa buku2,” jang achrah Un itu Pemerintah ber” 

Umum Sebagai Experimen 

da Organisasi Jg 
li Wongso B5 
ilihan Umum Suatt 

ing Jtk Marhaenisme Men PA | bel — RapatsUmum PNI Sukabuwi Kebandjiran Manusia Pa asjumi Bermaksud Utk Mem-Black-Out-nja? 

SATU WINDU berdirinja Partai Nasional Indonesia jabang Sukabumi 'jz djatuh pada hari peringati dengan mengadakan rapat umum digedung, bioskop Diana, . lain dari Dewan Partai PNI Ojga igari anggauta2 mr. Ali Sas- dan jang mendapat kundjungan selain De d 
troamidjojo, kini mendjabat perdana menteri dan dr.. Ong Eng Die, 

'“Hteratur, berbaris - 

| 

   

    

      

   

  

          

      

Ka 

  

  

Bukan hanja dari dalam kota sa- 
dja, pun dari luar kota dari desa2/ 
kampung? para pengundjung mem- 
bandjiri rapat umum itu. Sebagian 
dari mereka datang kekota - setjara 

dengan membawa: 
bendera nasional Merah Putih. 
Untuk menjambut peringatan satu! 
windu berdirinja PNI Sukabumi inii 
maka dalarn rapat umum hari Ming- | 

.&U itu angkat bitjara-a.l 
'Sastroamidjojo, Rabilal Rasjad, 

mr. Ali 
nj. 

Nudjobuntoro - dan Isnaeni ketiga- 
tiganja dari Dewan partai PNI. Se- 
lama rapat jang berlangsung dengan 
memuaskan ita terdengar sebentar? 
applaus dan-teriakan2 jang menjetu- 
djui-apa jang dikemukakan oleh pa- 
ra" pembitjara. 

Pedato Mr, Ali Sastroami- 
: djojo.. : 
Mr.. Ali. Sastroamidjojo jang me 

nitik-beratkan pedatonja kepada pe- 
milihan umum dan keamanan “guda 
umumnja, menjerukan kepada rap 
supaja pemilihan umum “dang akan 
datang jang baru pertama kelinja-di 
Indonesia ini  didjalankan” aerigan 
bebas dengan tidak usah man di 
paksa-paksa oleh. orang2 jang ter- 

    

     
   

    

    

  

   

   
   

    1d juka 

u Pe 
gangkat Rakj 

Hain mengenai 
“Isasi tehnis jg berdiri sendiri, kedu- 

  

   
       

n Resolusi 
Kata P.M. Ali 
milihan Nasional— 

jat Djem- 

   

      
    

  

ig menteri keuangan. Beribu- 
ljal emenuhi ruangan, bioskop tersebut, karena ternjata kurang. tempat- 

nja, maka diluar gedung ditengahdjalan raya masih beribu-ribu orang jang mengikuti uraian2 dari 
pemimpin2 PNI, sehingga terpaksa djalan tersebut selama rapat umum berlangsung lalu lintas di- 

  

Nonaktipkan 
keterangan, bahwa Gabungan Ke 

|bala2 Staf kini telah di non-aktip 
kan dengan dikeluarkannja pera- 
turan menteri pertahanan bebe- 
rapa jl, sebagai kelandjutan dan 
pelaksanaan dari “Peraturan Pe 
merintah No. 35 baru2 ini. 

“ Dengan dikeluarkannja peraturan 
“menteri pertahdnan itu, maka pada 
waktih ini kedudukan Gabungan Ke 
pala2 Staf ig diketuai oleh kepala 
staf angkatan perang, djenderal-ma- 
jor Simatupang, tidak lagi aktip da- 
Jam menjelenggarakan tugasnja, dan 
selandjutnja sesuai - dengan Peratus 

ran Pemerintah No. 35 kabinet men 
teri pertahanan jg anggota2nja terdi 
ri dari ketiga angkatan, darat, laut 

dan udara, langsung menjelenggara- 
kan dan mengatur susunan kemen- 

Iterian. pertahanan dan Angkatan Pe 
Indonesia, — antara 

administrasi, organi- 
rang. Republik 

drkan- menteri ' pertahanan, kepala2 

staf. angkatan dalam  kedudukannja 
masing2. 
“Menurut kalangan2 resmi itu, pa- 

da waktu ini telah disampaikan ke- 

pertahanan dan selandjutnja di      

       

      

   
    
   

tentu. Karena “menurut laporan 'is. 
diterima oleh mr. Ali Sastroarudjojo   

tjara2 mendatangkan buku2 | pemimpin2 jang disukai 

ga2 ilmu pengetahuan, akan “di be- import itu ke Indonesia akan diltilr ngan tersebut. ,,Tiara demu cian ini, 
Ibaskan dari pembajaran T.P.I. jg se dengan keputusan “3g 
karang masih dibebankan pada bu- PP. dan K., Menteri Perekonormian ' mirip dengan suatu paksaan, jang “i- 

selandjutnja dan Menteri Keuangan jg tersendiri. ' dak sesuai lagi 

  
| 

pada hari belakangan im. didaerah 
Sukabumi terdapat: usaha2 dari ka- 

buku2 tsb, angan jang tertentu jang mengada: 
kan. — tjara “ sumpah2an. terhadap 

'deradjat: 3.. Untuk mengisi perpus- an tindakan diatas akan diatur dgn.' orang2 jang nanti akan ikut “dalem 
takaan2 jg telah ada dengan. buku2. keputusan Menteri PP.K. jg chusus' pemilihan umum, merpilih 

oleji kaia- 
untuk - 

bersama antara kata mr. Ali Sastroamiijoje, adalah 

dengan “peraturan2 
(Antara). “dalam pemilihan umum nanti”. 

,Diadikanlah pemilihan umum ini 
suatu pemilihan umum nasional, dar 
djangan mau ditjampuri oleh “ana- 
sir-anasir dari luar jang mau men 

tjari keuntungan . bagi golongannia 
sendiri”, demikian mr. Ali Sastre- 
amidjajo. 

| Mengenai keamanan mr. Ali 
berkata, bahwa kekatjauan2 ma- 
sa sekarang “ini harus selekas 
mungkin diberantas. Dalam pro- 
gram kabinet umum telah: keta- 
hui, bahwa keamanan adalah ma- 
suk dalam program nomor satu. 
Saja fidak suka dan tidak bisa 
berpandang lesu terhadap soal ke 
2manan, kata mr. Ali Sastroami- 
djojo, saja selalu ' memandang 
soal tersebut optimistis, karena 
saja tahu, bahwa kekuatan jang 
besar masih ada dalam bangsa 
Indonesia. 
Pemerintah pertjaja, bahwa suara 

dalam parlemen sebanjak. 122 jang 
menjokong kabinet sekarang mi 
ikan mendjadi dasar jang kuat bagi 
landiutnja pemerintah kita ini. Dan 
kekuatan bagi pemerintah ini ada- 
lah sokongan jang terdiri dari ber- 
djuta-djuta penduduk dari daerah2 
dalam  wilajah Indonesia ini, demi- 
kian: mr. Ali. Maka bilamana ada 
organisasi jang "mengadjukan resolu- 
si supaja kabinet Ali-Wongso ini di 
bubarkan, saja dengan tegas menga- 

takan, bahwa kita tidak mau bubar, 
demikian kata mr. Ali Sastroamidjo- 
io jang disambut dengan ' applaus 

“dan tepukan2 riuh. 
| 
h 

Menurut Hadikusumo, prinsip pes! sjad mengemukakan 

  

t 

$ 

  

waspada. Saja kira adalah kewa : 

| 

Pedato Sabilal Rasjad. 
Dalami uraiannja Sabilal Ra- 

soal mar- 
haenisme, jang diartikannja  se- 
bagai suatu partai politik jang 
membela kaum djembel, jang ber 
usa 

T karena menurut 
| Ipenjelidikan 9190 dari “pendu- 

sekarang tam-! duk Indonesia itu masih merupa- 
kan kaum djembel. Maka tudju- 
an kita ialah untuk meninggikan 
deradjat mereka, meskipun tidak 
semua kaum djembel itu adalah 
kaum marhaen. ' 

Kemudian dinjatakan dengan 

ha untuk memberikan kenjang . 
- Imemilih langsung wakil jg dikehen- kepada mereka itu. Mengapakah 

| daki: bebas berarti, bebas dari antja , marhaenisme, 

apkan supaja parlemen memberi 
prioritet membitjarakannja. 
merintah - mengharapk agi- 

telah selesai bi- 
   

    

    “Atas. pertanjaan PI-Aneta menge- 
ti benar-tidaknja berita ini, wakil 
EA menteri I, mr. Wongsone- 

goro tidak dia memberikan ko 
mentarnja. (Pia). 

Pe Be . 

ersendjataan 
Besar?-an Di 

an PN 

Djepang 
SUPAJA dapat melaksanakan 

persendjataan setjara besar2-an 
maka pemerintahan Yoshida se | 
dang merentjanakan  mengeluar- 
kan obligasi nasional” dan memin 
djamkan lebih dari 200.000 djuta 
yen kepada kaum industrialis pe 
yang, demikianlah . diwartakan 
dari Tokyo. Pemerintahan Yoshi 
da telah pula memperfjepatkan 
usahanja untuk merobah Undang 
undang Dasar Djepang agar su- 
paja dengan demikian dapat meng 
adilkan rentjana  persendjataan- 
nja. (Antara) 

  

bukti, bahwa pemerintah Ali— 
Wongso ini telah  memnerluas 
usaha2nja dilapangan ' perekono- 
mian dengan memberikan bantu- ' 
an-bantuan jang lebih banjak : 
kepada pengusaha2 nasional sen- | 
diri dibanding dengan diwaktu 
pemerintah2 jang dahulu. . | 

Tentang background daripada 
usaha2 orang2 jang tertentu un- 
tuk merobohkan pemerintah se- 

orang2 asing jang sebenarnjanja 
hanja akan mendjadikan saluran2 | 
untuk mendjelekkan rakjat kita,   terang-terangan mere 

Gabunganke- : 

pala2 Staf Di-: 

"DARI kajangan2 resmi didapat | 

“parlemen rentjana undang2 po! 

Enjatakan 

karang ini dikatakan, bahwa ini dengan tiada rasa 
adalah suatu permainan politik pemilihan umum akan tidak ber 

demikian Sabilal Rasjad. Dengan strasi” dari kemauan, 
skini ma- | ideologi jang hidup di-tengah2 ma 

na 

Indonesia, di Bandung pada tanggal 

ki 

Pemilihan Umum S 

p 

BERTEMPAT DI ISTANA 

besar2 militer dan kepolisian dan 
Upatjara pelantikan dan pe- 

ngambilan - sumpah itu dimulai 
dengan pidato Menteri Kehaki- 
man .Mr. Djody  Gondokusumo 
jang atas nama pemerintah .me- 

kegembiraannja dapat 
diadakannja pelantikan dan pe- 
ngambilan sumpah anggota2 Pa- 
tia Pemilihan - Indonesia. Kata 
Mr. Djody, jang penting bagi pe 
merintah ialah kejakinan, bahwa 
pemilihan “umum adalah salah 
satu usaha jang penting untuk 
stabilisasi didalam negeri. Dan 
atas “kejakinan ini, pemerintah 
akan bersungguh2 mendjalankan 
pemilihan umum itu. Demikian 
Mr. Djody Gondokusumo. Sete- 
lah itu dibatjakan surat keputu- 
san Presiden tentang pengangka- 
tan anggota2 Panitia Pemilihan 
Indonesia dan disusul dengan 
pengambilan sumpah anggota2 
tsb. seorang demi seorang oleh 
Presiden Sukarno. 

Pidato Presiden. 
Sehabis pelantikan dan pengambi- 

lan sumpah itu, Presiden — Sukarno 
berpidato dan menerangkan a.l. bah 
wa dengan selesainja . pengambilan 

sumpah itu, maka anggota2 Panitya 
Pemilihan Indonesia sudah 
sjah dan resmi mengerdjakan tugas 
nja. Bahwa pemilihan umum telah 
lama di-nanti2kan oleh kita semua, 
hal itu tidak usah diuraikan - lagi. 
Tepatlah seperti ig dikatakan Men- 
teri Kehakiman, bahwa dengan ber- 
achirnja pemilihan umum akan. da- 
tanglah stabilitet dalam. masjarakat 
dan negara Republik Indonesia. Saja 
jakin, bahwa saudara2 akan mendja 
lankan pekerdjaan dengan. semangat, 
kedjudjuran. dan ketjermatan. dan 
saja harap djuga,. agar rakjat djuga 
mendjalankan pemilihan umum dgn 
sedjudjur2nja. Demikian. Presiden. 

Ini perlu ditegaskan, . karena 
kedjudjuran, 

  
hasil, kata Presiden jang selandjut 
nja menerangkan, bahwa pemili 
han umum ini merupakan -,,regi- 

perasaan, 

lahan menjokong kepada peng | FaKatas 
: fjau2 dalam djurusan moril. S 
kongan mereka itu adalah akibat 
daripada tindakan2 kabinet Ali, 
jang kini njata akan dapat me- 
ngembalikan keamanan sebetul- 
nja! Oo te | sg 

Masjumi rapat serentak. 
Menurut kabar jang diterima P.L- 

Aneta, maka pada hari Minggu pagi 
itu pada djam jang hampir bersa- 
maan dengan penjelengggaraan ra. 
pat umum PNI, oleh Masjumi Suka- 
bumi telah diadakan rapat umum jg. 
mendadak dirumah ketuanja:  Apa- 
kah maksud ' rapat umum Mas'umi 
ini tidak dapat diketahui. Tetapi da- 
lam rapat umum PNI Sab'lat Rasjad 
sebelum . menguraikan sambutannja 
telah mengemukakan,” bahwa rapat 
umum PNI itu ada dugaan akan 
mau di black-out oleh pihak ' jang 
tertentu. “Bia. 4 Su 

Kalau pemilihan umum ini su- 
dah .selesai, maka barulah kita 
bisa merasa" lega “dan  sjukur. 
Achirnja Presiden berkata, mu- 
dah-mudahan didalam mendjalan 
kan tugasnja itu panitia akan di 

“beri taufik hidajah oleh Allah 
S.W.T. dan demikian pula kepa 
da rakjat Indonesia. 

Masjumi dalam panitya 
panitya Daerah. 

1. Setelah upatjara pelantikan dan 
pengambilan sumpah anggota2 Pa- 
nitya Pemilihan Indonesia di. Istana 

Negara selesai, Presiden Sukarno 
memberikan keterangan kepada pa- 
ra Wartawan tentang tidak ikutnja 
Masjumi didalam Panitya  Pemili- 
han Indonesia. 

Presiden — menerangkan antara 

lain, bahwa tidak ikutnja Masjumi 

Tito Setudjui Pembagian Triesta 
PRESIDEN 

ngatakan hari Minggu kepada hari- 

ah di Sarajevo akan menguntung- 

kan djika sementara. tertjapai putu 

san jg membagi 
nempatkan 
sar dari penduduknja 
orang2 Italia dibawah 
Italia”, demikianlah 

terdiri dari 

Sisa lainnja 
merdeka harus 

njug”. 
Triesta 

Triesta, jaitu me- 
Triesta jg sebagian : be- 

kedaulatan 
diwartakan 

oleh kantor berita Jugoslavia ,,Ta- 
dari wilajah 

masuk da- 

"to. 

Tito dalam sesuatu interviu dengan 

Pernjataan ini disiarkan 

ri Republik”, jaitu hari ulangtahun 
ke 10 dari pemerintahan Tito. 

Jugoslavia ' membutuhkan kerdja- 
sama dengan Italia seperti djuga 

i butuhkan kerdjasama de- 

JUGOSLAVIA me-,lam kekuasaan Jugoslavia, kata Ti- (ngan Jugoslavia, demikianlah di te- 
Pernjataan ini diberikan oleh (gaskan oleh. Presiden Tito. Akan te 

oleh- 
(harian di Sarajevo, — ,Slovodjonjo", |nja, kerdjasama tidaklah sedemikian 

pula oleh (rupanja sehingga ia ditjapai dengan 
Radio Sarajevo. Interviu ini di beri | setiap sjarat dan dengan korban. ig 
kan bertalian dengan perajaan ,,ha besar. Kini kami sudah kuat berdiri 

| diatas kaki sendiri: -pemimpin2 Ita- 
lia akan keliru bilamana mereka ber 
pendapat bahwa mereka dapat me- 

dengan  memperguna- 
kata Tito 

|tapi, demikianlah — ditambah 

maksa kami 
Ikan -tekanan2 ekonomi, 
selandjutnja. (Antara), 

dengan 

Nk 

  

  

Berkenaan dengan ulang:tahun ke-delapan dari Persatuan Guru Republik 
26. Nopember: 1953 telah diadakan 

suatu pameran, dengan bertempat digedung Jajasan Kebudajaan. Gam- 
bar dari kiri kekanan: Tuan Sanusi Hardjadinata, gubernur Djawa-Barat: 
yan den Beek, “airektur Jajasan Rumah Pemeliharaan orang2 bisu-tuli: 

dan Tuan Enoch, wali-kota Bandung dalam pameran tersebut. 

Rakjat Spj Djalankan Pe- 
milihan Umum Dgn Djudjur 

alah Satu Usaha Pen. 
ting Untuk Stabilisasi Negara 

“Presiden Lantik Panitya Pemilihan Indonesia 
Negara, Presiden Sukarno pada 

djam 10.60 Sabtu pagi telah melantik dan mengambil sumpah ang 
gota2 Panitia Pemilihan Indonesia. Seperti diketahui Panitia Pe- 
milihan Indonesia itu diketuai oleh S. Hadikusumo dan anggota2- 
nja ialah Rustam Sutan Palindih, Sudarnadi, Surjaningpradja, Su- 
dibjo, Hartojo, H. Sofjan Siradj, Sumarto dan Asrarudin. 
didalam upatjara tersebut kedua Wakil P.M., ketua Parlemen, be- 
berapa anggota kabinet, Djaksa Agung, anggota2 Parlemen, pem- 

Hadir 

lain2. 

duduk dalam Panitya Pemilihan In 
donesia itu telah dibitjarakannja de 

| ngan Masjumi dengan adanja desa- 
ikan2 jg menghendaki .Masjumi tu- 
irut serta. 

' 

Dalam pembitjaraan dengan pim- 
pinan Masjumi sudah ditjapai suatu 
islah (pemetjahan soal) jg djuga me- 
,muaskan kedua belah pihak. Meski 
pun di panitya pusat tidak ada ang 
gota Masjumi, Presiden mendjamin, 
bahwa dalam 16 panitya daerah ha 
rus ada anggota Masjumi. Menurut 

Presiden, pemetjahan soal jg demi- 
kian ini telah disetudjui oleh Masju 
mi, ternjata dari isi surat pimpinan 
Masjumi jg ditandatangani oleh Wa 
kil-Ketua I Dr. Sukiman Wirjosan- 
djojo jg bunjinja antara lain sebagai 
berikut: 

Adapun pernjataan saudara Pre- 

siden akan  mendjamin- supaja Ma- 
Sjumi dipanitya2 diseluruh 
akan "mendapat perwakilan, 
sambut dengan “gembira dan atas 
djaminan saudara ' Presiden itu, ka- 
mi utjapkan banjak2 terima - kasih. 
Adapun nama2  tjalon anggota di 
berbagai panitya didaerah itu kira- 
nja sebaiknjalah kami sampaikan ke 

'pada Menteri Kehakiman dan Men- 
teri Dalam Negeri”. 

Demikian  pendjelasan 
mengenai tidak turutnja 
dalam Panitya Pemilihan 

dipusat. 

Presiden 
Masjumi 

Indonesia 

daerah | 
kami | 

  

,Bambu-Run tj ing”-kah Jang 
Lemparkan 
Granaat? 

'Ford Sedan T-1361 Mi- 
lik Siapa? — Pelemparan 
Granat Ada Hubungan 
Dgn Daerah2 Lain? 
MENJAMBUNG berita2 ten 

tang peristiwa peledakan granat 
Idi Tg. Priok dan Kementerian 
Kehakiman, lebih djauh ,,Antara” 
mendapat kabar, bahwa sebagai 
tindakan landjutan jg terus-mene 
rus dilakukan, oleh pihak polisi 
kini telah ditahan sebuah mobil 
sedan merk Ford nomor T-1361, 
jang ditjurigai keras telah dipakai 
oleh komplotan pelempar2 granat 
tsb. dalam mendjalankan perbua 
tannja. Didalam mobil ita terda 
pai 4 penumpang, 2 diantaranja 
adalah jang sedjak beberapa hari 
jang lalu ditahan, jakni seorang 
Hadji dan seorang lainnja, kedua 
duanja dituduh tersangkut dalam 
kedjadian pelemparan granat2 ter 
sebut. : 

Baik terhadap Ford T. 1361 
maupun terhadap orang2 jang 
ditjurigai dan kini ditahan, ma- 
sih terus dilakukan pemeriksaan, 
sehingga setjara positif belum di- 
ketahui apakah  benar2 mereka 
itu tersangkut. Dikabarkan, bah- 
wa perbuatan - melempar/mele- 
dakkan granat? tangan itu dila- 
kukan setjara terpentjar dan se- 
rentak dibeberapa tempat oleh 
sekomplotan orang tak dikenal.. 
Kesibukan pemeriksaan mengenai 
peristiwa ini masih terus tampak 
dengan djelas dilakukan oleh pi- 
hak kepolisian, militer, Kedjaksa- 
an, dsb-nja. Dalam pada itu me- 
nurut keterangan  selandjutnja, 
oleh pihak militerpun telah di- 
lakukan penahanan “atas ' diri 
orang (2) didaerah Tg. Priok da- 
lam hubungan dengan peristiwa 
beledakbn granat2 tangan pada 
Rebo malam j.b.I. 
Sementara itu, berhubung dengan 

tersiarnja — berita2 dalam beberapa 
surat-kabar di Djakarta, jg menjata 
kan bahwa anggota2 ,,Bambu. Run- 
tjing”-lah jg telah melemparkan gra 

nat2 di Tg. Priok dan Kementertan 
Kehakiman, Kepala Reserse Krimi- 

nil Kepolisian Djakarta Raya dgn. 
tegas membantah kebenaran berita2 
ig demikian itu. Dikatakan, bahwa 
terhadap orang2 'g sudah, ditahan, 
masih. terus dilakukan pemeriksaan, 
dan sampai dengan sgat ini, menu 

rut Komisaris Sud, same sekali be 
lum “didapat pengakian2 ig berarti 
dari orang2 jg sudah ditabar Inakik 

Punja hubungan deng: 
daerah lain? : 

Keterangan selandjutnja jg di 
peroleh dalam hubungan dengan 
soal ini menjatakan, bahwa peris 
tiwa pelemparan granat . oleh 
orang2 jg tak dikenal dan masih 
terus berada dalam pengusutan 
itu, menundjukkan  tanda2-nja 
mempunjai hubungan dgn daerah 
lain di Indonesia. Sampai dimana 
kebenaran soal ini belum diketa- 

ihui, demikian djuga pihak2 jang 
(bersangkutan belum “ bersedia 
memberikan sesuatu komentarnja. 

(Antara) 

KAPTEN IDRUS DIBUNUH 
GEROMBOLAN. 

Kapten Idrus, seorang opsir tentara 

dari Sulawesi jang sedang 'beristira- 
hat di Puntjak Sabtu pagi diketemu- 
kan telah mendjadi majat dekat koe- 
pel di Puntiak. Pada badannja ter- 
dapat tanda2 bekas tembakan, Me- 
ntrut berita2 jang diterima di Ban- 

|(ung, rumah tempat istirahat kapten 

| Idrus bersama isterinja jang letakaja 
tidak djauh dari tempat ia dibunuh, 
pada malam harinja kira2 pukul 03.00 
telah dirampok oleh gerombolan. Is- 
terinja selamat. 

  
i 
l 
| 

  

  

ra Formosa, Keradjaan Inggris 

Menurut Oei, keadaan  perdaga- 

ngan jang tidak tentu dengan Indo- 
nesia dan ongkos2 pengangkutan jg. 
lebih tinggi dari Indonesia, merupa- 

ikan rintangan2. besar jang akan 
mempunjai pengaruh buruk terhadap 
import jang lantjar ' daripada gula 
pasir dari Indonesia ke Singapura. 
Disebabkan hal2 jang demikian itu 
maka Malaya akan memalingkan 
pandangannja ke Formosa dan ne- 

geri2 Keradjaan Inggeris untuk mem 
beli gula-pasir 
Tambahan lagi pembajaran kepada 
negeri2 itu dapat dilakukan dengan 
sterling, sehingga djuga memudah- 
kan soal pembajarannja. 
Meskipun sekarang Indonesia 

dang berusaha. keras 
perbesar djumlah export gulanja un- 
tuk menampung pendapatan jang sn- 
ngat berkurang 'dari karet, kaum pc- 
dagang di Indonesia sampai seka- 
rang belum dapat memberi tawaran 
dalam djumlah besar jang memuas- 
kan kepada pihak konsumen, 
Oei. 5 

Selandjutnja ia katakan, bahwa 
gula-pasir Formosa telah didatang- 
kan dengan Iantjar oleh Pemerinta- 
han Inggeris di Singapura selama ta- 
hun2 jang lalu ini. Menurut tanda2 
jang ada sekarang, import gula-pasir 
dari Formosa itu akan bertambah, 
bilamana nanti pengawasan Pemerin- 
tah Singapura atas import gula-pasir 
itu akan dihapuskan. Demikian Osi 
Tjong Ie. (Antara). 

  
ye 

  
  

ka untuk merebut “pasaran gula- pasir Singapura, 
tahun depan import gula-pasir ke Singapura dari Pemerintah akan 
berpindah ketangan para importir partikelir. Demikian diterangkan 
oleh Oei Tjong Je, Direktur Kian Gwan “- 
terhitung salah satu pedagang jang terbesar di Malaya dalam gu- 
la-pasir, menurut berita UP dari Singapura. : 

jang diperlukannja.' 

untuk mem-: 

kata 
' 

Perebutan Segi-Tiga In- 
donesia—Inggris Dan 

Formosa 
Untuk Merebut Pasaran G 

PERTARUNGAN SEGI-TI GA diduga akan terdjadi dianta- 
ula Singapura 

dan Indonesia dalam usaha mere- 
bilamana pada 

Malaya Limited, 

  

. Menjedihkan 
Harga Wanita Jg Kuat 
Di Djepang 30 Dollar: 
Andjing Ketjil 50 Dollar 

G. F. SAKSIN, delegasi Sovjet 
dalam vanitia sosial PBB, hari 
Djumw'at katakan dalam sidang 
panitia tsb., bahwa di Diepang 
seorang pemudi tani telah didjual 
untuk 22 dollar di masa pendudu 
kan oleh Amerika. Dengan per 
njataan itu, Saksia mendjawab 
tuduhan Amerika tentang kerdja- 
paksa di Sovjet Uni. Dikatakan, 
seorang wanita jang lebih kuat di 
Djepang mendapat harga 39 dol- 
lar, sedangkan “ harga  se-ekor 
andjing ketjil adalah 50 dollar, 

Seteruisnja dikemukakan oleh 
Saksin, bahwa di Djepang,  Djer 
man Barat dan pada umumnja di 
seluruh dunia, Amerika telah ber 
usaha mengadakan pemerintahan 
perbudakan dan militerisme. De- 
legasi Amerika, njonja  Oswald 
Lord, dalam djawabanmnja “kata- 
kan, bahwa dengan itu Sovjet 

  

tidak membantah tuduhan tentang 
di adanja kerdja-paksa | Sovjet 

Uni. (Antata) 
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Kabar Kota 

    

Kes. Orion Jogja 
. Ta Chung Sze Dikalahkan 4—2 

  

   

. UNTUK 

Jogja, Angk. Darat TT IV Djate 
  

jang kesudahannja 
RI — Orion (8-—1 
di, maka Kes. 

lan menerima pia 
dari Juwelier ,,Tio”, Angk. | 

    
   

pai. TC 4-2, Dengan angka2 ta 
DAMRI ancndpat 

on dari Tasripin Concern. — 

Pertandingan jang berlangsung pa 

AIKAN hari Ulang Tahun D.A.M.RJ. ke 
gu jang lampau di Stadion Semarang telah 
gan sepakbola antara Kesebelasan2 Orion 

V Djateng, Ta Chung Sze dan DAMRI     
: — Angk. Darat (4—2), DAM- 

'djuara dari pada an 
i Toko | 

B DAMRI pada hari Minggu sore, 
adalah suatu pertandingan jang pa- 

da hari Sabtu sore antara Kes. DAM Jing bagus diantara lain2 pertanding. 

   

  

RI dan Orion Jogja ji 
kur habis2-an 8 — 1, 
diarah jang pahit bagi Or 

  

ena ditju an. DAMRI undjuk permainan tetap 
akan se bagus, sedangkan fihaknja TA Chung 

lau di'ingat, bahwa Orion bukan satu dak kal: 
pun undjuk permainan jang ti- 

baiknja. Singkatnja pertan 
kesebelasan jang lemah (dengan pe- dingan tsb. bermutu tinggi dari ke- 

  main?nja Suwondo (keeper 
djo, Kandjatmo (baeks), Gilik, 
man, Sumarmo (halfs), 

    

  

Supar dua belah fihak. Ta Chung Sze ada 
Sardji sedikit unggul "dalam 

Kusmani, 
serangannja, 

tetapi pech. Beberapa kali Dewi For 
Harno, Rabikin, Jatno dan Muljo se tuna- melindungi gawang DAMRI. 
bagai forwards. Tetapi siapa jang me Ketika wasit Yperen memberi tanda 
lihat pertandingan tadi, sesungguh- permainan dimulai, kedua belah fi- 
nja harus diakui, bahwa Kes, DAM hak menurunkan pasangannja sbb.: 
RI memang una 

alc nik maupun balcontrole, sedangkan 
mereka dapat. menundjukkan perisai 
nan bersama jang bagus! Hal ini di 
luar dugaannja penonton Semarang 
jang sedikit banjak memandang ren 
dah Kes. DAMRI, hingga didalam 
pasar pertarokan, Orion dituat ung- 
gul. Angka pada waktu istirahat 
5—0. SRK GA ARI 

DAMRI — Ta Chung Sze 
42. s6 

Pertandingan terachir antara peme 

, baik dim. teh-| 
' DAMRI 

S. Mohri 
5 Doelmanan Sarwono 

| Soejoed Muchim Doelhadi 
I-. Baradja — Asaat — Mustamu 
AeNAeR te Kadir 
ten d o 
Ing Hok - Amir 

Tjin Jong Beng Gwee Kee Sien 
. Soeprapto Kong Lieh 

Tjing Hie 

| Thiam Liong ” King Lok Kian An 

! 
' 
4 

nang A Ta Chung S28 dan pemenang T.C.S. 

Hadiah Sweepsta- 
ke Mobil Hillman 
Djatuh pada nj. Tan 
Boen Kam Semarang 
Wartawan Suara Merdeka” 

mendapat keterangan, bahwa hari 
Minggu , (kemaren). hadiah 
Sweepstake sebuah mobil ,,Hill- 
man” jang djatuh pada nomer 
Sweepstake 019250 telah didapat 
oleh njonja Tan Boen Kam, 
Bodjong San dan hari itu 
telah diambil. lenurut ketera- 
ngannja, ia telah membeli 9 lem- 
bar Sweepstake, dimana 3 Jembar 
antaranja diisi nomer 84. Kalaw 
di'ingat, demikian Nj. Tan, bah- 
wa jang membeli nomer Sweeps- 
take 84 ada jang berdjumlah 
100 lembar, — nistjaja saja. 
fidak duga, kalau nomer 
tadi djatuh pada diri saja. Pada 
waktu diadakan undian sweepsta- 
ke tgl. 25 November jbl., sekali- 
pun rumah saja dekat, tetapi ka- ' 
rena saja berpendapat ,.tidak” 
akan dapat prijs pertama, maka 
saja pun tidak melihat djalannja 
undian sweepstake, demikian nj. 
Tan dalam pertjakapan dengan 
wartawan kita. Selandjutnja di- 
tambahkan, bahwa sweepstake 
tadi dibeli di Semarang dari sdr. 
Yan Siong Bok jang mendjualnja, 
hingga tidak betul kalau ada beri- 
£ jang mengatakan sweepstake 

adi djatuh di Solo. 
 PEDOMAN P. T. T. 

4 
F      

  

| Sekalipun fihaknja TCS Tiong Hie 
i 
dan Ing Liang tidak dapat main, te- 
tapi Tjin Jong tjukup baik, sedang 
kan Amir masih belum mengimbangi j 
tenaganja Ing Liang. Lain? pemain 
undjuk permainan tjukup bagus, ter- 
utama Suprapto, Kong Lieh dan Kec 

'Sien. Fihaknja DAMRI rata2 main 
bagus, kalm dan tjepat mentjari iem 
pat. DAMRI buka serangan lebih du 
la, tapi kandas dibagian tengah/bela 
kang T.C.S. Di lain sebrang satu tem 
bakan dari Thiam Liong mengenai 
gawang. Ketika DAMRI menjerang 
achirnja Asaat merobah scoringboard 
mendjadi 1 — 0 utk DAMRI. TCS 
menjerang pula, dan kali ini tendang 
annja King Lok kembali mengenai 
gawang. Tetapi rupa2nja ini hanja 
suatu uitstel sadja, karena suatu um 
pan dari Ing Hok jang disundul oleh 

| King Lok kembali mengenai gawang, 

bola djatuh didepan Tjin Jong jang 
dengan satu tendangan keras bikin 
Mohri tangkap angingl — 1. Pertan 

|dingan berdjalan dengan bagus dan 
masing? fihak menundjukkan tehnik 

tinggi dengan umpan2-nja jang baik. 
Sekalipun DAMRI lebih banjak 
,membelakan, tetapi serangannja ba- 
injak membawa hasil. Begitulah dari 

suatu grebegan didepan gawang TCS 
Asaat robah angka mendjadi 2—-1. 
Bola dengan - melalui tangannya 
Tjing Hie masuk kedalam ga- 
wang. Serang menjerang jang silih 
berganti itu, ternjata lebih mengun- 
tungkan fihaknja DAMRI. Dari sua 
tu cornerkick dari kanan luar, jang 
djatuh didepan gawang kena ditip 
oleh Tjing Hie, tetapi bola djustru 
djatuh didepannja Kadir jang menge 
tahui keluarnja Tjing Hie. Dengan | 
suatu tendangan segera, kembali ben 

Djuara 

Ditjukur 851 Dan 

bertempat  digedung SIN MIN 

        Ne 
Thn UAN aa TEPAA | Kh 

- Pada tanggal 28-11 malam 
jad. oleh Khong Kauw Hwee So- 
lo diadakan —  pertundjukan 
Sandiwara Tionghwa klassik da- 

lam bahasa Indonesia, dengan: 
mengambil tjeritera "Bola Tersu- 
lam” (Lady Precious Stream), 

KEBUN BIBIT DESA. 

  

djl. Mesen Solo. 
Pertundjukan tsb. a.l. untuk 

'memperingati hari ulang tahun 
ke-35 dari Khong Kauw Hwee 
Solo. : 5 Y 

UNTUK PEMBIKINAN 
SALURAN DAM 

Dalam keterangan jang diberikan 
oleh Kantor Penempatan Tonaga Ka 
bupaten Wonogiri dinjatakan, bahwa 
kini sedang diusahakan pembikinan 
saluran dam Han Dpgan ENI NBUAN 

jatiroto jang dapat memberikan on-: ' 1 
aa Eaah pagi Lk. 947 ha. pada | Kering). Penjelenggaraan P.P.T. 

musim hudjan dan lebih kurang 459 ' K. itu sebagai diketahui menurut 
dimusim kemaru. Saluran ini akan R.K.I. (Rentjana Kemakmuran 
meliputi 7 Kalurahan dan pandjang Istimewa). Dua keluarga tani jg. 
nja ada 9 Km. Pembikinan saluran pada permulaan hingga selesainja 
ini direntjanakan akan dapat selesai pertjobaan itu berada di Nobore- 
dalam waktu 3 bulan dengan beaja'djo berasal dari Jogja. Ketjuali 
sebesar Rp 257.515, perumahan dan ternak masing? 

2 kini mempunjai tanah seluas “4 

WONOSOBO H.A. dengan  tanaman-tanaman- 
na nja jang didjadikan tjonto- bagi 
PENGURUS P.N.I. DIPANG- petani didesa-desa sekitar Nobo- 

Na JG BERWADJIB. redjo. 
seberapa kepala desa ang- 1 

Sanke PNE- Mangan betiban MAGELANG 
tanda auta. S Ba ml anaS aan 

Baru2 ini Ketua P.N.I. tjabang Wo 53 

nosobo telah dipanggil jang berwa-| DJEMBATAN PERMANEN DI 
diib setempat, untuk diminta keteral KALI BLONGKENG 
ngannja tentang pembentukan ran- ing PNI di G  taai SELESAI. 

ae Nana “1 Pekerdjaan umum Djawa Te- 
| Berhubung peristiwa tsb beberapa" ngah daerah Kedu mengumum- 
Pamong Desa jang mendjadi anggau, kan, bahwa djembatan baru (per- 
tanja kepada pengurus ranting dgn: manen) diatas kali Blongkeng pa 
tiada suatu alasan apapun. ida km 16 didjalan Magelang-ba- 

i Apa jang mendjadikan sebab pang jtas Jogjakarta, pada tg. 2 Desem 

dengan .,lamtoro”. " 
P.P.T.K. DISERAHKAN PADA 

. PAK TANI, | 
Oleh Djawatan Pertanian kini 

|telah diserahkan kepada dua ke- 
Tuarga tani untuk selandjutnja di- 
kerdjakan sendiri sebidang tanah 

pa waktu jl. oleh Djawatan Per- 
tanian dipakai 
(Pertjobaan Penanaman Tanah   

  
' gilan terhadap Ketua tjabang PNI! ber 1953 akan sudah selesai un- 
| dengan adanja ranting baru tsb tidak (tuk dipergunakan buat Jalu-lin- 
diterangkan. ras. Berhubung kini masih ada 
  djembatan darurat (Bailey) di- 

atasnja, jang pada tg. 1 mengha- 
dap 2 Desember 
bongkar oleh fihak genie pioner, 
maka selama pembongkaran ter- 
sebut dilaksanakan dari tg. 1/12 
ajam 21.00 hingga tg. 2 Desem- 
ber djam 07.00 lalu-lintas ditem- 
pat tersebut akan ditutup. Menu 
rut keterangan fihak jang ber- 
sangkutan, pembangunan djemba 
tan permanen tersebut jang pan- 

| Rapat Umum 
beko 

Aloon2 Semarang pada Minggu 
pagi jbl. telah dibandjiri oleh lautan 
manusia jang djumlahnja puluhan 
ribu orang, untuk mendengarkan pi- 
dato D.N. Aidit, Sek.-djen. P.K.I. 
Para pengundjung tidak sadja ber- 
asal dari dalam kota, tetapi djuga 
berasal dari pelbagai kota diluar Se 
marang, a.l. dari daerah Pekalongan, 
Magelang, Solo, Pati d.LI. Mereka 
datang pada pagi itu dengan ber- 
kendaraan “berpuluh2 truck, jang 
membawa bendera Merah Putih Gan 
bendera P.K.I. 

Aidit dalam rapat umum ini men- 
djelaskan mengapa P.K.I. menjokong 
Kabinet Ali-Wongso, an program 
P.K.I. serta sekitar soal pemilihan 
umum. Pidatonja memakan waktu 2 
djam lamanja dan kemudian diter- 
diemahkan kedalam bahasa Djawa 
oleh seorang anggauia panitya. Ra- 
pat umum jang dimuiai djam 8 pagi 
berachir pada djam 1! siang dengan 
selamat. : A33) PN 
Dalam permulaan pidatonja Aidit 

habiskan beaja 
361.000.—. 

TEG:L 
SARIKAT BURUH TEXTIEL 
REPUBLIK INDONESIA. 

sebanjak Ik. Rp. 

  

wa kongres fusi buruh 
diadakan di Tegal beberapa ' hari 

jang telah “lalu jang dihadliri 
oleh wakil2 serikat? buruh textiet'jg 

textiel jang 

terdiri dari: D.P.P., ,SBTI” (Sarik 

(Sarikat Buruh Tenun Djakarta), Sa 

  

menjatakan rasa terima kasihnja pa-'rikat Buruh Textiel Isola, mean 
: : 53, teng TCS tergetar 3 — 1, angka ini da rakjat Semarang chususnja dan (berkedudukan di Djakarta, D. P. 

NN A2 an Sa ta dipegang sampai istirahat. rakjat Djawa Tengah umumnja, ka- |,,SABIT (Sarikat. Buruh Industri 
buku Pedoman PTT penerbitan Dju' 
li 1953 tentang ,,Dinas Pos.” 

Dalam babak kedua, kedua belah 
:fihak tetap melakukan serangan2 jg sebagai Ibu kandungnja. Tanpa per- 

Textiel), berkedudukan di Madiun 
telah mengambil keputusan2 sbb : 
Kelima S.B. Textiel tsb telah setu 

rena Semarang dianggap oleh PKI 

Oleh Djawatan Pertanian kabupa- 
ten di Salatiga kini sedang giat di 
siapkan pembikinan kebun bibit" de- 
sa dalam seluruh daerah kabupaten 
Semarang. Adapun kebun bibit itu 
(dimaksud untuk mempersiapkan ta- 
naman tahun mitsalnja randu, nang 
ka dil. jg nantinja akan ditanam di 
'tanah2 gundul dimana kini oleh rak 
jat sedang beramai ramai ditanami 

di Noboredjo jang sedjak bebera- 

untuk P.P.T.K. 

jad. akan di-! 

djangnja Ik. 40 meter telah meng: 

Pada kita disampaikan berita» bah 

iel'jg hid. O.K. Sinar “Tionghoa: 
    

Buruh Textiel - Indonesia), S.B.P. . 

" “ni ibeli disemua berbahaja. Beberapa kali kita tjatat, " djoangan rakjat Smg. 34 tahun j.L, Maa ANN Ga Tana2 bagas Telans Sei KU Ton Pase R2 onlen Sean Dea kantorpos pembantu dengan harga : untuk mentjetak goal, tetapi terbu- | hir pada waktu itu dan belum dapat 
Rp 3,50 tiap eksemplar: jg tebalnja | 
116 halaman. 

wang pertjuma. Thiam Liong dalam 
suatu serangan berhasil memberi sua 

mentjapai usia seperti sekarang ini, 
demikian Aidit. Dalam menguraikan 

dju untuk melebur organisasinja ma 
sing2, kedalam satu  sarikat buruh 
textiel. dengan nama »Sarikat Bu: 
ruh Textiel Republik Indonesia”   

ia Aira z beli itu lobbal, ketika mengetahui Mohrij sekitar pemilihan umum dan meng- atau jang disingkat »Sarbutri”. Susu 
Ba Pe aan dedi | meninggalkan gawangnja, kandas di upas soal kepartaian, Aidit al. me- :nan D.P.P. ,,Sarbutri” terdiri dari 9 
buku tarippos penerbitan 1953 se-| tengah dijalan atau bola jang dikirim ngatakan, bahwa sebenarnja tak ada orang dengan Tarmidjan sebagai. se- Iharen 50 seng jg berfaedah sekali di (kepada Mohri ke awang? dan sam- | dasar pertentangan antara PKI dan, kretaris.umum. 
samping: buku Pedoman PTT. ping. Dari suatu cornerkick didepan ! Masjumi, dan jang ada hanjalah da- ! Kongres-fusi telah memilih ,,SO- 
HARGA MAS DI SEMARANG- | gawang TCS, Kadir merobah angka sar persatuan. Didjelaskan oleh pem | BRI” (Sentral Organisasi Buruh, Re 
Semarang, 28 Nop. (Antara). 
24 karat: djual. Rp: 39.50 

Rp. 39.20. 
22 “Karat: diual Rp: 37.50: 

Rp. 36.50. 
beli 

menebus kekalahan tadi, ternjata sam 
pai wasit memberi” tanda berhenti, 
angka 4 — 2 tidak berobah. 

  

Pekan Ta 
Ta 2 Di Sem 

la Lintas 
arang 

      

   

          

     

    

    

   

      

   

          

  

: dinjatakan oleh Aidit, 

anggauta PKI banjak djuga jang me- 
meluk agama Islam. Dengan tegas 

bahwa PKI 
tidak akan membiarkan siapapun 
djuga jang berusaha akan menggan- 
tikan bendera kebangsaan Merah 
Putih dengan bendera lainnja: 
MEMPERINGATI MAULUD 

NABI. 

marang pada Minggu sore mulai 
djam 4 telah memperingati Maulud 
Nabi Mochammad s.a.w., jang men- 
dapat kundjungan dari segenap ang- 
gautanja dan sementara para unda- 
ngan. Peringatan. bertempat 'dige- 
dung Stadstuin, Djl. Duwet Semg.. 
dengan para pembitjaranja sdr.2 Us- 
tad' Abubakar, Muljadi Djojomarto- 
no dan Balja Umar. 
Sementara itu pada Minggu malam 

keluarga asrama Polisi Seksi TI dju- 
ga telah mengadakan peringatan 
Maulud Nabi Mochammad s.a.w., 
bertempat diasrama tsb. di Dji. Pur- 
wodinatan Smg. Sedjarah dari Mau- 
lud Nabi dalam peringatan ini di- 
uraikan oleh Kijahi Asror. 
DITEMBAK KARENA LARI. 
Oleh OPR baru2 ini telah ditang- 

kap seorang anggauta gerombolan 
bernama Saidjan, dan kemudian di- 
serahkan kepada fihak Tritunggal di 
Pringapus, Klepu (Ungaran). Ketika 
S. dibawa untuk menundjukkan di- 
mana sendjatanja disembunjikan, S. 
telah mentjoba melarikan diri. Tem- 
bakan peringatan tidak dihiraukan,   

Sudah terbit! 

Dozens of popular top hits 

the only Distributor : 

also from our agents : 

Toko Buku ,,LIONG” 

Toko Buku "KENG” Dj. 

plus Rp. 1.50 per copy for 
Mail. 

BETTER THAN EVER ! 

»ACME” Serial Songbook in Te chnicolor, 
At Your Bookstores Now or can be obtained directly from 

»ACME”  SONGBOOK AGENCY 
1 Dj. Gedong — Djakarta - kota 

HO KIM YOE Toko-Buku - Purwodinatan 1/22, Smg. 
Purwodinatan 27, SEMARANG, 

7 Djuga sedia serie I — II A Rp. 7.— : 

TERDJUAL LUAS DI MANA2 TOKO BUKU KOTA 
SEMARANG DAN DAERAHNJA, 

maka kemudian Tritunggal terpaksa 
melepaskan tembakan dan S. achir- 
nja mati. : 

the 3Ird. Serie of 

Only Rp. 7.— 

in 

Mataram 133, SEMARANG, 

handling, postage and Registered   
    

Peladjar Islam Indonesia SEP Se 

'mendjadi 4— 2 untuk DAMRI. Se-, bitjara, bahwa PKI tidak memusuhi “publik Indonesia) sebagai vaksentral 
bek kalipun fihaknja TCS ngotot untuk ' Agama apapun djuga,. dan bahwa ' nja. Kedudukan D.P.P. ,,Sarbutri” 

di Djakarta. Demikian a.l. berita.itu. 

  

PENERANGAN LALU-LINTAS 
Sebagai kelandjutan dari rangka 

penjelenggaraan .,Pekan Lalu-Lintas” 
di Semarang, hari Senen bertempat 

di pelbagai pesimpangan djalan jang 
ramai, misalnja di simpang lima 
muka Hotel du Pavillon dsb. telah 
idiadakan penerangan  Lalu-Lintas 
oleh Polisi bersama? anggauta2 Ba- 

.risan Keamanan Lalu-Lintas dan 
Penerangan ini berupa' pe- |CPM. 

tundjuk2 jang diberikan dengan -per- 
antaraan mobil jang dilengkapi --se- budajaan: 19.4) Gema Malam oleh 

'buah pengeras suara. Antara iain di 
idjelaskan tjara2 orang menjeberang 
'djalan, tempat berhentinja kendara- 
an-kendaraan kalau menantikan tasi- 

:da lampu stop-licht dls. Pun mereka 
jang kurang menaati peraturan lalu- 

'lintas diperingatkan — supaja lebih 
“memperhatikan ada tanda? jang su- 
dah dipasang di djalanan2. 

SUSUNAN PENGURUS 
P. N. IL. TH. 1953/1954. 

Dalam rapat anggoia P.N.I. tia- 
bang Semarang pada tanggal 29 
Nop. 1953 di gedung G.R.LS. diba- 
wah pimpinan ketua Tjabang sdr. 

rus. baru. sbb.: 
Ketua/wakil: sdr.2 Hadisunarta/ 

Salim, Penulis I, II: sdr.2 Goenarto/ 
Kamil: Bendahara I, Il: sdr.2 Soe- 
jatno/Iskandar: Sie Politik: sdr.2 

Soekamsi, Gitosajono,: Marjono, Ka- 
'hodo: Sie Umum/Org.: sdr.2 Soe- 
warno, . Pamudji, Mutomo, Sutijah, 

'Kunhadi: Sie Sosial/ek.: sdr.2 Oei 
.King Tjoan, Umi Salamah, Mardi- 
santoso dan sdr. Ir. Tjoa Ting Kie. 

| Rapat jang dimulai pada  djam 
:19.00 berachir pada djam 23.15 se- 
telah mendengarkan keterangan "usa- 
ha-usaha selama tahun 1952/1953 
jang dibentangkan oleh sdr.2 Moe- 
nadi, Kamil dan Soekamsi tentang 
usaha party keluar dan kedalam, ke- 
mudian penjusunan pengurus baru 
seperti tersebut diatas. 

PENTJURI TERTANGKAP. 
Beberapa hari jang lampau pernah 

dikabarkan tentang pentjurian jang 
terdjadi dirumahnja sdr. Tan Kong 
Lieh, Mawelan-Wotgandul, — hingga 
sebuah sepeda merk ,,Fongers”  te- 

lah digondol amblas dan beberapa 
pakaian. Atas activiteitnja Polisi 
Seksi II, achirnja pendjahat tadi te- 
lah dapat ditangkap di Jogja dan 

ibaru ini disuruh bikin demonstrasi. 
“Sepeda itu masih didalam keadaan 
baik dan akan didjadikan bukti. Pen 
djahatnja adalah bekas pembantu ru- 

mah tangganja T.K.L, 

  
Moenadi,. berhasil menjusun pengu- 

  

Komandan Territorial Djawa T enga 
lanan 
njataan penghargaan kepada 27: or 

nja. Djuga ketjamatan 
matan ini. Pada 

| djasa kepada seorang Tiamat 
berapa penduduk terkemuka. Seb 
lamun, Bupati Klaten dan Majoor 

Tiawas 

ngedarkan daftar meminta uang 
Bandjarmasin. Diantaranja ada 
berikan uang. Pada gerombolan 

i 

i 

035 Tn 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 1 Des. 1953: 5 
Djam 06.10 Joe Loss: 06.45 Kwar : 

tet S. Dharnoto: 07.15 Lagu? Mala- 
ju RO.S.: “07.45 Orkes Musette: 

  

'1412.05 Victor Silvesters Jive Band: | 
12.15 Bunga Rampai: 13.15 Orkes: 
Harmonium: 13.40 Konsert siang: i 
17.05 Taman Kepanduan: 17.45 
'Orkes Studio Djakarta: 18.00 Serba-! 
'serbi A.P.: 18.15 Anekawarna lagu? 
“timur dan barat: 19.15 Dunia olah 
raga: 19.30 Senandung Hidup: 19.45 , 
Piano tunggal: 20.30 Setengah djam 

2115 
2220: Kle- 

.nengan Manasuka (iandjutan): 23.39 
, Tutup. 

  
Klenengan Manasuka: 

Surakarta, 1 Des. 1953: 
Diyaeg006.05 1 0645 0715 5 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Disco 
Varias 12.45 Musik kulintang: 13.06 
Konsert siang: 13.15 Orkes Majian- 
dos 13.45 Rajuan siang oleh O.K. 
Tjendrawasih: 17.05 Dunia kanak2: 
17.45 Varia Djawa Tengeh: 17.55 
Bu Mangku - dengan dongengannja, 
15.05 Gending2 Djawa dengan alat 
musik dan Gamelan: 19.15 Kontak 
dengan pendengar: 19.30 -Pilihan 
pendengar: 20.39 Rudhy dengan te- 
mannja: 20.45 Pak Beres ngunandi- 
ka: 21.20 Permainan citar: - 21.39 
Setengah djam hidangan Suara As- 
tana: 22.15 Gema Malam oleh O.K. 
Irama Sehat, 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 1 Des. 1953: 
1 Djam 06.10 Anekaragam lagu: 
06.40 Orkes Puspa Kentjana: 07.19 
Imbauan Tino Rossi: 07.30 Instru- 
mentalia: 12.05 Sepuluh menit Sa- 
sando Timor: 12.15 Victor Silvesier 
dalam irama tango: 12.30 Panijaran 
rajuan ketimuran: 13.10 Petikan 
piano tjipt. Debussy: 13.40 Bebera- 
pa njanjian: 17.00 Taman Putra: 
17.40 Krontjong sore oleh O.K. Bro- 
mo, 18.10 Seriosa ringan: 18.15 Sia- 
ran untuk 'A.P.: 19.15 Mimbar Ke- 

Suara Putra, 20.30 Varia dari dan 
untuk pendengar: 21.15 Obrolan pak 
Besut: 21.30 Ketoprak - Mataram 

ter.: LABUH ING BENER”: 22.15 
: Ketoprak Mataram (landjutan): 
24.00 Tutup. $ 

  

ATJARA PEKAN LALU- 
LINTAS DI SEMARANG, 

Atjara Pekan Lalu-Lintas di Se. 
marang jang dimulai pada tgi. 29 
Nop. — 6 Desember 1953 sbb.: 

Tgl T Desgidi, 8 SEMIT.OO mem: 
bagi2kan vlugschriften oleh Organi- 
sasi. 'Kepanduan, BKLL dengan 
mengambil tempat di djl. Bangkong, 

naran, dj. 11.45 perlombaan sepeda 
didjalan Stadion. ta 

Tgl. 2 Des. djam 10.00 tjeramah 
disekolah SMA-B dimuka para mu- :rid sekolah ,,Lalu Lintas Kota Se- 

. marang” oleh Djapen Kobes dan ke- 
“tua Panitya P.L.L. Djam 11.45 per- 
|lombaan betjak, djl. Stadion: djam 
16.00 Li 18/00 membagi2kan plak- 

“plaatjes. 

P Tai & Des di Pl Ya00 Haa, 
bagi2kan plakplaatjes. 

| Tgl. 4 Des. dj. 11.45 perlombaan 
Bromfiets di djl.- Stadion. Diam 

  
116.00 — 18.00 membagi2kan vlug- | 
iSchriften. Djam 20.00 — 22.90 Tje- : 
ramah di. Stadstuin, Bodjong menge- 
(ai »Menindjau Lalu-Lintas-Kota 
| Semarang” oleh ketua Panitia P.T.L. 
|dan  .,masaalah-falu-lintas oleh A. 
| Bastari. 5 

|“ Tel. 5 Des, dj. 8 10.00 miem- 
|bagi2kan plakplaatjes. — Djam 16.00 
Iperlombaan ketangkasan bersepeda 
|motor dan demonstrasi mengendarai 
Isepeda motor oleh sdr. Meyers di- 
idjalan Stadion. Djam 19.15 — 19.39 
tjeramah di radio oleh Djapen, Djam 

  
inspeksinja didaerah territorium haru? ini telah memberikan per- 

tiamatan, karena djasa?nja dalam perdjuangan kemerdekaan dan sesudah 

gambar ini overste Bachrun sedang memberikan surat 
Tjawas, 

| Gerombolan Amirul 
Ma'minien” Bandjar- 

masin Digulung 
Saprah Ditjulik Karena Isterinja Mau 
Dikawini Oleh Seorang Gerombolan..... 

KORESPONDEN P.I. ANETA dari sumber jang mengeta- 
hui memperoleh keterangan, bahwa baru2 ini oleh pihak kepolisi- 
an dikota Bandjarmasin telah dapat ditangkap 
gerombolan dari ,,Amiril Mu'minin” bernama U. jang sedang me- 

bu rupiah. Setelah diadakan pemeriksaan gerombolan tersebut me 
ngaku terus terang, dan mau menundjukkan 
tempat dikampung Tatah Bangkai. 

(ke kampung Tatah Bangkal 
| melakukan pengepungan. Sesampai- 

Kg polisi dimarkas gerombolan, pa- 

untuk menjatakan polisi datang. 20 

' mereka bertahan. 

iP. Djohar, djl. Seteran, djl. Panda-| » 

   

  

   

  

   

  

   

    

Et. Kolonel Bachrun dalam perdja 

ang penduduk dan kepada delapan ke 

(kabupaten Klaten) mendapat kehor- 

berdiri ditengah-tengah be- 

elah kanan overste adalah residen Sa 
Selo Ali, perwira tinggi Territorial. 

seorang anggota 

kepada toko2 dalam kotabesar 
beberapa toko jang sudah mem- 
tersebut dapat disita heberapa ri- 

markasnja — disuatu 

, Kemudian 2 regu polisi berangkat 

untuk 

da rumah pertama, seorang perem- 
puan melarikan diri sambil berte- 
riak-teriak. Perempuan ini ditang- 
kap dan ternjata isteri dari gerom- 
bolan Chairul. Muis.. Teriakan ini 
rupanja untuk memberi tahu "kepa- 

da teman?nja jg ada dalam tanah, 

Orang gerombolan melarikan diri. 
Oleh pihak polisi dikasih tegoran 
supaja berhenti, tetapi gerombolan 
tidak mengindahkan dan tegoran 
itu dibalas dengan tembakan. Tem- 

bak-menembak terdjadi selama. 45 
menit. Dalam pertempuran ini pi- 

hak gerombolan mentjoba- mau me- 
larjkan barang2 jg disimpan dalam 
markasnja, akan tetapi karena di hu 
djani tembakan oleh polisi, terpaksa 

Achirnja seorang anggota ge- 
rombolan bernama Ibrahim jang 
sedang memakai uniform tentara 
berpangkat Jetnan-II dan mema 
kai lentjana Tandjung Pura, be- 
serta isteri Munsi, anggota' gerom 
bolan, dapat. ditangkap.” 

Djawoto ,Kehilangan" 

Kota" — Soal Pelatjuran 

Di Djakarta 

DJIKA SDR. KENAL mas 

Geisha. 

SUDIRO, ITU ANAK dari 
Klaten, bekas Gubernur Sulawe 
si, sudah terang akan tetap djadi 
Walikota Djakarta-raja. Satu ke 
normatan besar, tapi djuga satu 
pekerdjaan maha berat. Waktu 
saja berdjumpa jg terachir di Dja 
karta, sesudah ada pengangkatan 
itu, saja tanjakan, apa jang akan 
diperbuat sesudah duduk di Dja 
karta? Maka saja mendapat dja 
waban: ,,Terserah pada rakjat' 
mau diapain saja ini”. Kata sete 
rusnja: .,Saja ini alat. Tapi kalau 
perlu bisa ngotot.  Rentjana2 
tidak perlu saja kemukakan, se- 
bab rentjana zonder bukti, berar 
ti rakjat sakit hati. Malah saja 
langsung meminta rakjat Djakar 
ta supaja bekerdja keras - sama 
saja, kalau suka. Pertama untuk 
membenarkan jg salah, membe- 
tulkan jang keliru, membikin baik 
jang bobrok. Tapi untuk segala 
matjam Mhal itu perlu ada uang. 
Kalau tidak ada uang, biar Dewa 
tidak bisa akan merobah Djakar 
ta mendjadi molek djelita.” 

Ini perkataan kok bener djuga. 
Sebab masdjeng Ganda itu kalau 
hendak .,merobah”  keadaannja 
sendiri djuga memerlukan gintju 
alias benges bibir, bedak, minjak 
wangi, djlamprang, badju nilon, 
keiom geulis dan entah apa lagi. 
Dan untuk alat2 ketjantikan jang 
diduga .,bisa merobah keadaan 
semula mendjadi djelita” itu tentu 
perlu uang. : 

Mas Diro atas pertanjaan me 
njatakan bahwa sebaiknja rakjat. 
Djakarta membikin JAJASAN 

PEMBANGUNAN KOTA - dan 
walikota jg akan membantu seke 
ras mungkin. Djadi pembangunan 
harus bersama rakjat. Pemerintah 
sadja tidak mungkin bisa tjepat, 
atau “harus suka dengan »tang- 
gam” uler-kambang.  Seterusnja 
dia berkata bahwa jang sudah 
terang dia tidak akan bikin re- 
sepsi perkenalan jg mewah. Ter 
serah sadja pada orang, . suka 
kenal atau tidak 
GUNA LENGKAPNJA baik di- 

tuturkan bahwa mas Diro kini umur 
nja baru 42 tahun, lahir di Jogja pa 
da tg 24 April 1911. Terus pindah 
Klaten bersama keluarganja jang be 
kerdja pada proefstasion tembakau 
jang terkenal di Klaten itu. Sesudah   Seorang perempuan nama Sa- 

riah jang kira-kira pada tgl. 15 
Oktober bersama suaminja Saprah 
ditjulik oleh gerombolan tsb, di 
kampung Tatah Pemangkih dapat 
dibebaskan. Saprah dibunuh oleh 
gerombolan, karena isterinja 
mau dikawininja. 

Selandjutnja diterangkan, bah 
wa barang2 gerombolan jang da 
pat disita berupa radio, mesin 
tulis, peluru2, pakaian uniform 
hidjau, topi badja dan dokumen2 
gerombolan. Dengan dokumen2 
inilah dapat diketahui  markas2 
gerombolan dalam kotabesar Ban | 
djarmasin. Pada tgl. 4 Nopember 
oleh pihak kepolisian telah dila 
kukan razzia besar2-an- terhadap 
gerombolan, jg hasiinja 26 orang 
ditangkap. 

Lebih landjut dari kalangan jg! 
mengetahui diperoleh keterangan, 
bahwa sekarang razzia jg dilakukan 
oleh pihak kepolisian terhadap ang 
gota gerombolan dalam kotabesar 
Bandjarmasin ” masih terus didjalan- 
kan. Dalam razzia itu berpuluh-pu- 
luh orang ig didakwa ikut dan seku 
rangnja memberikan bantuan kepa- 
da gerombolan dapat ditangkap, se- 
dang 6 orang diantaranja mengaku 
terus terang bahwa mereka dengan 
aktif membantu gerombolan. Kala- 
ngan..tsb selandjutnja menerangkan, 
bahwa dalam waktu singkat 20 
Orang tahanan razzia tsb akan dibe 
baskan dan ditahan diluar untuk me 
nunggu pemeriksaan lebih landjut. 

(Pia). 

  

Granaat Dika- 

mar Menteri 
  

  

  
3) 

Pada hari Rebo tengah malam oleh 

Seorang jang hingga kini tilak dike- 
nal telah dilemparkan sebuah granat 
tangan keruangan kerdja menteri ke 
hakiman Mr. Djody Gondokusumo | 
dikementeridanja di Djalan Segara 
Diakarta, Alat pendingin listrik jang   16.00 — 18.00 membagi?kan vlug- | 

Ischriften. Djam 20,00 — 22 

'djong. 

nda diruangan tersebut telah hantjur 

lemparan granat. 

  

| didaerah Palopo sudah didengar 

Surabaja mempunjai 

nja kota di Indonesia jang seka- 

propinsi ialah Djakarta-Raya. 

bahan status kota Surabaja, ada- 
“lah karena 
untuk sangat 
ini dimasa dekat. Seperti diketa- 
hui, di Indonesia 
erah2 jang 
kabupaten. 
mempunjai status 

dari HKS Magelang terus mau di- 

angkat mendjadi guru di Purwodadi, 

  

Umat Kristen 

Palopo Men- 
derita 

s»KELUHAN Ummat Kristen 

dan diketahui sendiri oleh Presi- 
den dan pemerintah pusat. Peme 
rintah dengan alat2 kekuasaan 
negara sedang bekerdja keras utk. 
mengachiri kedjadian jang menje 
dihkan itu” Demikian utjapan 
Presiden waktu menerima delega 
si Dewan Pimpinan Pusat Persa 
tuan Pemuka Kristen Indonesia 
pada hari Sabtu siang di istana 
Presiden. 

Delegasi jang terdiri dari 8 
orang pemuda-pemudi dibawah 
pimpinan Eliander Dantjie telah 
mengemukakan kepada - presiden 
sekitar penderitaan ummat Kris 
ten didaerah Toradja sebagai 
akibat keganasan gerombolan2 jg 
tidak bertanggungdjawab. Oleh, 
delegasi diadjukan desakan kepa 
da presiden selaku Kepala Nega 
ra dan panglima tertinggi Angk. 
Perang Republik Indonesia untuk 
segera bertindak mengachiri per 
istiwa jang menimpa sebagian 
dari bangsa Indonesia didaerah 
Toradja itu dengan djalan mem 
pergunakan alat2 kekuasaan nega 
ra setjara positip dan effektip di 
dalam mengadakan  pembasmian 
terhadap gerombolan2 jang ber 
buat sewenang-wenang. (Pia) 

Surabaia Akan 
Dapat Status 

Propinsi? 

Menurut keterangan jang di- 
peroleh PI. Aneta, kemungkinan 
ada bahwa dalam waktu tidak 
lama lagi kota  Surabaja /akan 
memperoleh status jang setingkat 
dengan propinsi. Pada saat ini 

status se- 
tingkat dengan kabupaten. Satn2- 

rang berstatus sediadjar dengan 

Menurut sumber tersebut, pero- 

adanja rantjangan 
memperluas kota 

terdapat da- 
berstatus propinsi, 
Kebanjakan  kota2 

i ya 1g — W idak Perlu bali Dari Djepang - Walikota Baru lidak Per! 

Resepsi Kelana Jang. Mewah—Sebaiknja 

Rakjat Djakarta bikin ,Jajasan Pembangunan 

Kantor-berita pusat Antara di » ie Difinja 
hu bahwa sdr, ini tidak pernah 'epa On Mn 2 
hias bagus. Dimana dan kemana sadja sang pitji tidak pernah ke 
tinggalan. Tjuma sekembalinja dari Djepang belakangan ini, saja 
berdjumpa mas Djawoto Ann 
ini keti lan di Djepang atau bagaima 23 . 
Sa NS na zonder pitji” semestinja masuk djuga 
,satu berita” ini sudah tentu, bukan? Apalagi sesudah dari negeri 

Pitjinja Sesudah Kem- 

Salah Satu Hal Penting 

Jang Harus Diperhatikan—Harga Beras 
Membubung 

Djawoto, itu pemimpin redaksi 
akarta, maka sdr. akan selalu ta- 

Hitam alus meng- 

zonder pitji. Apakah 
saja segan menanja- 

tapi surat angkatan ,,kangdjens zu 

permen” ini dirobek-robek dan terus 

mendjadi guru  Kweekschool Budi 
. Utomo di Madiun. Sebab... di Ma- 
|diun ada seorang puteri bernama SF 
|TI DJAUHARI jang sudah ,diintjar” 
sedjak beberapa tahun nan lalu. Be- 
gitulah pada th. 1932 (k.1D Pad Diro 
berkawin dng Siti Djauhari. sampai 

sekarang sudah mempunjai 5 orang 
putera. Bu Diro alias Siti Djauhari 

tadi djuga seorang guru dari Taman 
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Siswa. Dua sedjoli ini hidupnja se- 
djak itu terus terlunta-lunta, karena 
kedua2nja hidup untuk perdjoangan. 
Pak Diro djuga lontjat ke Taman 
Siswa mendirikan Taman Dewasa, 
dil di Madiun. Disini pernah ditang 
kap lalu dihukum oleh, ,kangdjeng 

gupermen” sampai 9 bulan. Keluar 
dari bui pindah ke Tjiandjur, men- 
djadi guru pada sekolahannja almar 
hum Douwes Dekker. Lalu pindah 
Pladju, untyk kemadjdan pindah ke 
Bengkulu, ketika Bung Karno dari 
Endeh pindah kesana. 

WAKTU DJEPANG berkuasa 
di Sumatra keluarga Sudiro ini la 
lu  menudju Djakarta dengan 
naik prau lajar. Pada djaman 
Djepang ikut Hokokai dan dekat 
lagi dengan Bung Karno, gurunja 
sedjak tahun2 PNI dahulu. Pada 
tahun 1 Djuli 1946: diangkat 
mendjadi Wakil Residen di Solo, 
pada tg. 1 Agustus 1947 naik dja 
di residen Solo dan pada djaman 
gerilja memimpin “dari luar dae- 
rah kota. Sekembalinja Republik 
Indonesia berdaulat di seluruh 
Indonesia, Pak Diro pada tg. 1 
Djanuari 1949 diangkat mendja- 
di residen di Madiun. Dari sini 
Pak Diro pada tahun 1950 djuga 
diserahi ,,membersihkan Besuki” 
dan terkenailah ,,Gerakan: Merde 
ka'nja hingga pengatjauan tertin 
das. Dari sini pada tg. 1 Djuli 
1951 ditetapkan mendjadi Guber 
nur Sulawesi dan pada bulan No- 
pember 1953 ini diangkat men- 
djadi Walikota Djakarta. 

Kegemaran Pak Diro ialah non- 
ton wajang, bermain biola dan...... 
bertjanda dengan “ anak2nja. Anak- 
nja jg tertua, puteri, bernama Tuti 
Sri Marhaeni, 'jg melukiskan djaman 
penderitaannja dikala mudanja pak 
Diro sangat disajang dan pergaulan 
nja “seperti kakak dan adik. Tuti ti- 
dak lama lagi sudah akan kawin, 
perajaan ini tentu akan dilangsung- 
kan di Djakarta. 

Waktu di Solo pak Diro menda- 
pat banjak peladjaran dalam 
segala hal. Mudah-mudahan Djakar- 
ta tidak akan ketjewa akan pengang 
katan ini. : 

SALAH SATU HAL jg dihadapi 
Pak Diro nanti adalah soal pela 
tjuran, terutama didaerah2" ,,terbela- 
kang”, seperti di Senen,  Tanah- 
Abang, Kaligot, Priok, dll. Menurut 
taksiran kotor djumlah pelatjuran2 
ig disebabkan tekanan ekonomi ini 
tidak kurang dari 30.000 orang. Mu 
lai jg pakai alat2 Max Factor sam- 
pai jg mmemakai bedak tjap seheng- 
golan. Memang pada azasnja ,,mem 
berantas pelatjurdn ini sama halnja 
dengan hendak menghilangkan bin- 
tang2 “dari langit”. Tapi kalau tidak 
ada usaha sama sekali, djuga salah. 
Memang serba repot. Ambillah tjon 
tohnja di Solo. Katanja diadakan 
pemberantasan dan penangkapan pa 
da jg muda2. Ini tidak semakin ku 
rang, bahkan mendjadi subur, se- 
Baba ig tua2 lalu keluar dan 
merasa terima kasih »dihilangkan 
saingannja”. — Djadi kiranja ig baik 
sendiri itu ,,mengatur”nja supaja ke 
tjuali agak kurang, djuga mendjaga 
diangan sampai penjakit kelamin 
ikut meradjalela. Benar toh? 
JANG KINI HANGAT di Djakar 

ta ada lagi jakni soal BERAS. En- 
tah apa sebab, tapi setiap hari harga 
nja naik. Naik terus. Sudah tentu ini 

bikinskatjau rumah-tangga. Tapi mes 
kipun “demikian, sampai sekarang ti dak terdengar djeritan resmi jang be 
rupa tuntutan2. Ini alamat baik, Dje 
leknja, harga jang terus naik, baik- 
nja Jang orang semakin mengerti bah Wa tuntutan itu achitnja djuga akan 
menimpa diri sendiri belaka, Barang 
kali naiknja harga beras ini bisa di 
artikan Sindiran alam, supaja orang 
Indonesia suka mengurangi .dahar 
lawan guling”. Kurang makan ku- 
rang tidur. 
Prihatin, ikut memuprihatinkan Ka 

binetnja, supaja dapat lekas? membi 
kin aman Indonesia, sehingga orang 
kerdja dan djualan bisa aman, tente 
ram dan madju. Dan tanda? banjak   setingkat de- 

i ) 00 re-| karend ledakannja- Gambar: Lobang | ngan kabupaten. Aehirnja terda- |sepsi pembubaran di Stadstuin, Bo- didalam tjendela jang rusak karena pat wilajah2 jang ' 
lsa. (PIA), 

  

berstatus de- Tjuma tentu ada jang tida 
Siapa bermuram-durdja ? 

sekali bahwa usaha2. Pemerintah 
akan berhasil segalanja, Baik toh? 

k senang 
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.njak 18 organisasi pemuda putera 

- 

Tidak 
— kang Politik 

20ro, atas pertanjaan e 
kan kepada pers, bahwa s 

dari 300 orang Dajak di 
(Kalimantan) baru2 ini 

lakang politik. Menuru 
jang Maa oleh waki 
na menteri itu, scrangan 

Dajak itu adalah un 
las dendam semata. 
beberapa orang k 
jang ditangkap oleh 
nurut Mr. Wongsor 

WAKIL PM I, Mr. Wongsone- 

    

an djuga melakukan pentjulikan pe 
da Wit Tidia, pengamat Butarikn 
sekeluarga dan |mantri pertanian Su 

jah.  Selainnja itu gerombolan 
pghantjurkan kantor pertanian di 

Buntok dan alat kantor berupa me- 
sin2, kapal bermotor dan 2 buah pe 
rahu pertanian dibawa lari. Kemudi- 
an gerombolan menghantjurkan ru- 
mah dinas jg didiami oleh Hadring. 
pemimpin pertanian kabupaten dan 
segala isi rumahnja dirampok. 

'agaimana nasib kedua orang tsb 
sampai sekarang 1m 
hui dan berapa kerugian masih be- 
Jum dapat ditentukan. 

— Menurut keterangan jang dida 
pat, dikira gerombolan tsb. terdi | 
ri dari orang2 kampung Berara- 
pak dan sebagian dari Kalahijen 
dan bawah Asam. Penduduk jini 
beberapa waktu jang lalu pernah 
memadjukan permintaan kredit 
tani pada djawatan pertanian ka 
bupaten untuk mengusahakan per 
tanian, akan tetapi pimpinan per 

Serangan Atas Buntok 
Dilakukan Oleh Dajak| 
Berrapak Dan Kelahijen:| 

Ada Latar Bela. 

asih belum diketa 

KE BRUA 

. Televisi 
Di Djepang   

     

  

     

          

   
   

       

    

    
        

          

   

  

    

   

  

  

  

PESAWAT TELEVISI kini di Diepang mendjadi demikian populernja, 
sehingga sebuah perusahaan televisi membuat installatie didekat tjandi. 
Tiap2 sore, apabila diadakan pertundjukan, orang mengalir ketempat itu 
untuk melihatnja. Wanita2 datang dengan membawa. pekerdjaan tangan 
dan anak2nja. Sampai Sekarang jang paling populer di Djepang ialah per 
mainan baseball. Ten Pl 

Ho Chi Minh Tanto Kaban 

dekaan Sedjati BagiVicetnam 
Perantjis Harus Hentikan Segala Permusuhan: 
idak Mau Berunding Kalau Bao DaiIkut-serta 

PRESIDEN REPUBLIK Demokrasi Vietnam, Ho Chi Minh, hari 
Minggu memperingatxan Perantjis, bahwa ia menghendaki ,,kemerdekaan 
sedjati” bagi Vietnam, dan bahwa ,,kaum kolonialis Perantjis” harus 
menghentikan segala permusuhan, apabila mereka menghendaki perletak- 
an sendjata di Vietnam dan perdamaian di Asia Tenggara. Demikianlah 
pernjataan Ho Chi Minh dalam tanja-djawab melalui surat-kawat dengan 
suratkabar Swedia ,,Expressen'. Harian ini menjampaikan pertanjaan2nja 

|. Didalam k persnja hari Sabtu Menteri PPK Mr. 

IMha, Yamin menjatakan, bahwa oleh Kementerian PPK ber-sa- 

|ma2 dengan Kementerian2 Perekonomian dan | Keuangan telah 

ditetapkan, bahwa buku2 peladjaran jang dipakai pada Perguru- 

an2 Tinggi mulai hari ini diturunkan harga pendjualannja dengan . 
  

(kedalam categorie: 

Ipakai oleh, mahasiswa. 

gunakan oleh. mahaguru2. 
| 3. Buku2 ilmu pengetahuan ig dita t aa.f hia: 

masukkan ked. da rpustakaan. | Rhee Chian £ : 

4. Buku2 mu “PRESIDEN KOREA Selatan, 

akan mengisi pes 

|lah2 tehnik onesi: 
(dewasa ini mendapat perhatian sepe 
“Inuhnja dari pemerintah. Didalam | 

| menghadapi 

| dentieele-planning, jg 

1tuk meluaskan sekolah2 tehnik me- 

Dalam djawaban2nja tadi, Ho 
Si “Minh menghindafi perta- 

'ajaan2 mengenai kemungkinan 
| antuk mengadakan konperensi 

| perdamaian.   tanian setempat tidak dapat melu 
Juskannja karena keuangan tidak 
ada. Djuga organisasinja sama 
sekali tidak beres, dan usahanja 
jang njata belum kelihatan. (Pia) 

A 

KONGRES PEMUDA ISLAM 
SELURUH INDONESIA. 

Dari pihak Panitia Kongres Pe 
muda Islam Seluruh Indonesia 
didapat keterangan, bahwa sesuai 
dengan jang telah direntjanakan 
semula, Kongres Pemuda Islam 
Seluruh Indonesia akan diseleng 
garakan pada tgl. 4 sampai dgn. | 
7 Desember jang akan datang di | 
Djakarta. Sampai kini oleh Pani 
tia Kongres telah diundang seba 

dan puteri, peladjar, mahasiswa 
dan pemuda bekas pedjuang Is- 

PERKEBUNAN BANDAR ME-| 
RIAH DIDATANGI RAMPOK. 

Rebo malam jl. mendjelang 
pk. 7 gerombolan jang terdiri 
atas 20 dan bersendjatakan sepu- 
tjuk Thomson, sten, dua karaben 
dan sepuijuk revolver selandjut- 
nja sendjata tadjam dan alat2 pe 
mukul telah mendatangi perke- 
bunan Bandar Meriah (Serdang 
Hulu). Mula2 mereka merampok 
rumah mandor jang kemudian di 
bakarnja. Semua orang dari pon- 
dok2 dikumpulkan. Sebuah toko 
TanGaa ditjuri habis dan diba- 
kar. Djuga sebuah rumah lain ti- 
dak luput dari sasaran dan diba- 
kar. Semua kerugian benda di- 
taksir Rp. 35.000.— Ketjelakaan 
manusia tidak ada. L 
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ag) 107 Siapa Untung? 
Rp. 250. — “ 

160337 384942 — 17991 231133 
379031 35567 251102 395045 
287830 46211 - 11234 140731 
397920 129657 378114 398796 
124001 5338201 248738 399414 
40890. 40187 129942 376444 

1107404 283141 161003 381583 
292455- 25637 “357975 141745 
389329 171770 19929 1589490 
292126 “274478 296214 395937 
342509 329971 39934 362888 
368953 350030 214767 139358 
209424 329506 305255 232155 
150087 11923 40596 337543 
368235 254051 184286 251996 
255670 73850 . 70934 213594 
244110 353437 382581 246102) 
147207: 318318 270852 369211 
281131 290442 “289136 297379 
1346224 262135 331972: 184201 
206105 204114 179993 234712 
238380 267802 217023 180281! 
232441 311086 246332 19034 
188729. 219004 - 12956 -35984 
111605 - 32229 33940 97990 
100518 310893 335883 266325 
15247 209534 153278 " 67203 

384667 10575 100234 - 148885 
201740 224120 169526 249077 
195178 252258. 266198 15349 

246116 150564 
A3 Bra 
162972 8650! 
34347 191027 

259650 

Dai dipihak 

| Kambodja 

Ho Chi Minh menjatakan, 
bahwa karena Perantjislah maka 
peperangan di Indotjina ini sam- 
pai 8 tahun lamanja terus ber- 
kobar. Seterusnja Ho mengeluar- 

kan seruan jang ditudjukan ke- 
rada rakjat Perantjis dan dipe- 
ringatkannja bahwa kemerda- 
kaan Perantjis sendiri sekarang, 

terantjam, jaitu oleh Amerika. 
Peperangan di Indotjina telah 
menimbulkan , penderitaan demi- 

kian besarnja pada rakjat Pe- 
rantjis sendiri, hingga  rakjat 

Perantjis berdjoang melawan pe- 

melalui kuasa usaha Viectnam-di Peking. 
Maksud Amerika Serikat: Ie- 

mahkan Perantjis. 
Kemudian Ho €ni. Minh me- 

ngatakan bahwa kaum imperia- 
lis Amerika membudjuk2 kaum 

kolonialis Perantjis supaja terus 
berperang, dengan. maksud su- 
paja Perantjis mendjadi lemah, 
hingga dalam keadaan demikian 
ini Amerika dapat menggantikan 
kedudukan Perantjis di Vietnam. 

Seterusnja Ho mengatakan bah- 
wa Amerika mendesak supaja 
Perantjis menandatangani (me- 
ratifikasi)  Perdjandjian Masja- 
rakat Pertahanan Eropah (EDC), 
suatu peristiwa jang berarti: ke- 
bangkitan . kembali  militerisme 
Djerman. 5 

Tidak terima pengantara ne- 
tral.? 

Ho Chi Minh mengemukakan bah-   perangan -di Indotjina. Dinjata- 
kannja bahwa ia senantiasa 

bersimpati dan memandang ting- ' 
gi rakjat dan pedjoang2 perda- 
maian di Perantjis. Perdjoangan | 
mereka inilah jang “merupakan ' 
salah satu faktor penting untuk 
memetjahkan masalah. Vietnam 
setjara damai, 

x ik 

| Pernjataan 

Ho Penting 
MENTERI NEGARA Perantjis 

urusan Indo tjina, M. Jacguet, telah 

nja-djawab antara harian 
»Expressen” dengan 
Dem. Vietnam, Ho Chi Minh, dalam 
mana Ho menjatakan kesanggupannja 
untuk berunding dengan Perantjis. 
Kata Jacguet, andaikata laporan tadi 
resmi dan apabila sungguh? berasal 
dari Ho Chi Minh, maka berita ini 
penting sekali. Jacguet mendapat ke- 
san bahwa pernjataan Ho Chi Minh 
tadi ,,chusus untuk di-export”, Teta- 
pi, walaupun djawaban? Ho tadi pe- 
nuh berisi propaganda, kata Jacguet, 
namun Airtinja penting djuga, djika 
di-ingat bahwa tak lama lagi akan 

dimulai konperensi 3 Besar Barat di 

Bermuda dan mengingat akan diada- 
kannja konperensi 4 Besar. 

Jacguet ini termuat 
Kata Jacguet menurut ,,Ex- 

pressen”, sikap - Perantjis telah 

dibentangkan oleh PM Laniel, 
Perantjis tidak akan menolak 
perundingan, djika kelonggaran- 
nja ada, Sudah barang tentu 
interview ini tidak bisa dipan- 
dang sebagai titik permulaan, 
Tapi apabila Ho Chi Minh me- 
njatakan kata2 tadi dengan res- 
mi, maka dia tak akan keku- 
rangan tjara2 untuk melakukan- 

nja, terutama dengan peranta- 
raan dutabesar Swedia di Pe- 
king. 

Pernjataan2 sematjam ini Su- 
dah beberapa kali didengar se- 
lama 2 bulan jl. ini, oleh Mos- 
kow dan Peking, jg. baru ialah 
bahwa kata2 ini sekarang ber- 

asal dari Ho Chi Minh sendiri. 

Jang menarik. perhatian pula 

dalam djawaban2 Ho ini, ialah 

disinggung2nja kemungkinan un- 

tuk berunding, jang hendaknja 

(diadakan setjara langsung anta- 

Swedia 

Presiden Rep. 

| wa ia tidak tjenderung kepada pe- 
ngantaraan sesuatu negara netral, 
misalnja Swedia, guna mengusahakan 
perdamaian di Indotjina. Perundingan 
untuk mentjapai perletakan sendjata 
itu adalah suatu soal jang pada ha- 
kekatnja mendjadi urusan pemerin- 
tah Perantjis dan pemerintah Repu- 

blik Demokrasi Vietnam, kata Ho. 
Atas pertanjaan apakah ia akan 

setudju apabila diadakan konperensi 
guna mengachiri permusuhan2 jang 
sekarang, Ho mendjawab bahwa pe- 

perangan telah menimbulkan kesuli- 
|tan2 besar bagi rakjat Vietnam dan 
bahwa djuga rakjat Perantjis besar 
penderitaannja. Pertanjaan2 kpd Ho 

Nop. dan didjawab ketika tgl. 28 

memberikan komentar terhadap ta- Len jd. at). " 

Polisi Djerman 
Timur Diper- 

besar 
HARIAN BERLIN BARAT. 

.Neue Zeitung” hari Minggu me- 
ngabarkan, bahwa Djerman Ti- 
mur telah menggerakkan kampa- 
nje baru untuk memperbesar dan 
memperkuat tentara polisi”nja 
dan memperlengkapinja “dengan 
alat2 sendjata berat dan sedang. 
Harian tadi tulis bahwa pada 
waktu ini ,.tentara polisi” Djer- 
man Timur ini terdiri dari 150. 
009 orang, dan merupakan inti 
daripada tentara Djerman Timur. 

Diwartakan bahwa rentjana untuk 

memperbesar .,tentara polisi” ini di- 
umumkan — oleh inspektur-djenderal 
polisi - Djerman Timur  Hermann 
Garthmann dalam sebuah kursus la- 

tihan polisi di Eberswalde, 25 mil 
dari Berlin. Menurut harian tadi, 

satuan2 kepolisian jang diperkuat ini 
akan melakukan tugas2 jang terten- 

tu, jang hingga kini dilakukan oleh 
tentara - Soviet. Dikatakan - bahwa 
Garthmann telah menerangkan ke- 

pada peserta2 kursus tadi, baiwa di 
masa j.ad. satuan2 Kepolisian Rak- 
jat Djerman Timur akan diperleng- 

kapi dengan alat2 sendjata berat dan 

sedang, perlengkapan gerak-tjepat. 
dan diperkenankan membentuk sa- 
tuan2 tank. Djuga angkatan udara 
kepolisian akan diperkuat dan bah- 
wa opsir2 udara kepolisian jang su- 
dah dilatih di Moskow akan meng- 
oper pimpinan dari tangan Soviet, 

dibebrapa daerah. (Antara).   Ira Perantjis dan Vietnam Ho. 

Artinja, kata Jacguet, Ho tidak 

kalau berunding dengan Bao 

Perantjis, sebalik- 

telah berdjandji 
dan mendapat 

mu 
mau 

nja, Perantjis 
|akan berunding 

Na dulu dari Bao Dai 
dan Laos, sebelum 

ambil sesuatu tindakan. (Anta- ra): . 

Presiden Sukarno . hari Sabtu 
menjampaikan sumbanganrja pri 
badi banjaknja Rp 10.000 kepada 

| Jajasan. Universitet ,,Pina Esaan” 

|di Tondano. Sumbangan itu di- 
| sampaikan kepada Wakil Ketua 
Jajasan Universitet, tsb., Otto 
Rondonuwu. 1 

  

   
  
    

  

8090. Adapun buku2 jang dimaksudkan itu ialah jang tergo'ong 

2 1.Diku2 ilmu pengetahuan jg di 

2. Buku2 ilmu pengetahuan ig di Pakt Militer 

    

      
   

    

  

    

    

'Syngman Rhee, dan Djenderalisimo 

“Chiang Kai-shek pagi hari Sabtu te 
"2 Jiah berunding selama 212 djam. di 

tempat kediaman 

-ha: 5 Pe pasal 

| .Seterusnja Menteri Yamin 

    

Perkembangan Sekolah 

Inja pada tgl. 

Chiang .. sehabis | 

  

    

   

: Tiga HariLa: 

Me gi Saja Mati 
(Mendapat Perhatiao Sepenuhnja Dari Pemerintab: | 

Seluruh Jajasan ektur Dibawah Kementerian PP&K | 
| Antjaman Mosaddegh 

pn Lagi 
PENGADILAN MILITER Iran, 
hari Minggu jl. telah melandjut- 

kan pemeriksaan perkara bekas 
perdana menteri Dr. Mohammad: 

Mossadegh dan bekas kepala staf 
tentara Iran “Djendral  Riahi. 

'menerangkan bahwa ia selalu 
mendjalankan perintah2 jang dite 

rimanja dari Mossadegh. Dikata- 

bahwa ia menganggap pe- kannj 
dna jang dikeluarkannja sete- 
lah Shah meninggalkan  negeri- 

16 Agustus j.L, ja- 
itu supaja sumpah tentara kepada 

Shah diganti dengan sumpah ke- 
pada Tanah Air, sebagai tindak- 

an sementara. 
Mossadegh antjam dgn. 
puasa sampai mati.   Imengadakan dua kali pembitjaraan2 

ia'tidak resmi. Diwartakan bahwa .an- 

tara kedua orang itu telah disetudjui 
sebuah ,,pakt pertahanan. militer, pe 

soal ini. pemerintah 'nuh” guna membela apa jg mereka 

mempunjai dua ragam planning, ja-' namakan ,,kepentingan “bersama utk 

itu suatu overall-pianning dan insi-  menjingkirkan kaum penjerbu  Ko- 

akan meliputi | munis dan Rusia”. Sehabis pertemu 

ko an 'itu, mereka telah mengeluarkan 
sebuah pernjataan bersama jg da- 
lam singkatnja adalah sebagai di 

atas. (Antara). 

takan, bahwa perkembanga: 
menengah di In       

    

tindakan2 tjara bagaimana dan seko 
lah2 tehnik menengah apa ig akan 
diperluaskan itu. Dan Kementerian 
'PPK berpendapat, bahwa dasar un- 

PENANGKAPAN2 DI 
JUNANI. 

Kementerian dalam negeri Ju- 

nengah sekarang ini bersumber ke-| 
pada 2 soal, jaitu: a- untuk memung 
kinkan langkah? industrialisasi, b. 

jatas tuduhan  mendjalankan ke- 
gijatan2 tidak sjah. Diantara jang 
ditangkap itu terdapat brigadir 
'djenderal dari ketentaraan dahu- 

akademisi kita. 

Sek. Teknik Penerbangan. 
Didalam hubungan ini diterang 

.grondpersoneei” dan akan meli- 
puti ilmu2 peladjaran tentang me 
sin, listrik, radio, instrument dll. 
Sekolah tersebut akan dipimpin 
oleh Ir. Hoo Kian Lam dan da- 
pat diikuti oleh  tamatan2 SMP. 
Lamanja peladjaran untuk a- 
sing2 tingkatan ialah 2 tahun. Se 
terusnja telah diadakan rentjana 
untuk mendirikan - Sekolah Teh- 
nik Penerbangan untuk insinjur2 
penerbangan bagi tamatan2 SMA. 

PERANG”. 

Amerika Serikat akan minta 
PBB supaja menghukum ,,keke- 
'djaman terhadap tawanan pe- 
Irang” oleh Korea Utara, tetapi 
Amerika tidak akan menuntut su 
paja dilakukan penjelidikan ter- 
hadap soal tersebut, demikian di- 
beritakan oleh kalangan jang me 

ngetahui di PBB hari Djum'at. 

Jajasan lektur. 

Diterangkan lagi oleh Menteri, 
bahwa sedjak 20 Nopember jl. selu| 
ruh Jajasan Lektur telah ditempat- 
kan dibawah Kementerian PPK, jg 
berarti bisa lebih melantjarkan im- 
port buku? dari luar negeri. Reorga 
nisasi pimpinannja sedang dipertim- 
bangkan. , 

Oleh Menteri Yamin  dinjatakan 
lagi, bahwa 4 hari jl. ia telah berbil 
tjara dengan delegasi dari Perguru-| xx. SENTRAL ORGANISASI - 

an Tinggi .,Pantjasila” Padang Naa jar Un kan 
ngenai nasib perguruan tinggi itu di Dean sa : 
masa j.a.d. ini. Didalam pertemuan Djatinegara. Diantara wakil2 org 
itu telah dibitjarakan soal2 menge-' Waki2 yaksentral2 dan para 
nai didjadikannja perguruan tinggi Menteri Perburuhan Prof. S. M. 
itu tjabang dari Universitet Indone-| Prof. Mr. Dr. Hazairin serta beb 
sia. Hal ini telah diteruskan kepada : 
pimpinan Universitet Indonesia. Se-| Sekretaris Djenderal “Sentral Biro 
terusnja djuga telah dibitjarakan so- Sobsi dalam pidatonja untuk me- 
al kekurangan tenaga? guru-besar, Njambut hari ulang tahun ke-7 ini 
ig akan diusahakan mentjarinja. sesudah meriwajatkan  perdjuangan 

, 'kaum buruh sedjak tahun 1945 dan 

Berkata tentang soal perguruan? mengemukakan timbul dan tengge- 
partikelir, Menteri Yamin menjata- lamnja Sobsi dalam perdjuangannja 
kan, bahwa terhadap sekolah2 parti membela kepentingan kaum burun, 

Sumber 5 Paktor 

  
Chi Minh ini diadjukan ketika tgl. 5 |kelir itu masih belum terdapat sesua menjatakan bahwa rintangan2 jang 

tu peraturannja tetapi djustru karena dihadapi oleh Sobsi dan provokasi2 
itu dapatlah diadakan pemberian ban jang dilemparkan kepada Sobsi te 
tuan? jang diperlukan, terutama jg Jah membuat Sobsi djustru mendja- 
berupa subsidi-bangunan. 
pandangan Kementerian PPK jang ini sudah mempunjai anggota lebih 
termasuk kedalam kategorie pergu- Jari 214 djuta orang. Dalam hubu: 

an jang diadakan oleh kementerian daknja kemadjuan2 Sobsi ini  dja- 
diluar Kementerian PPK dan jang ti nganlah menimbulkan kesombongan 
dak dibawah pengawasan pemerin- Sari para anggotanja karena menu- 
tah. Dinjatakannja djuga, bahwa so Tut dia sikap jang demikian itu akan 
al penambahan tenaga2 dokter jang membawanja kearah kehantjuran. 
sangat diperlukan. Achirnja dikata-. Dalam, mengemukakan sumber2 
kannja, bahwa pada pokoknja usa- Kekuatan Sobsi selama ini disebut- 
ha2 pemerintah sekarang ini adalah Kan S5 hal ialah: 1. kesetiaan mem- 
baru didalam tingkatan pengluasan bela kepentingan buruh dilapangan 
'peladjaran2 dan belum sampai kepa Sosial dan ekonomi, kesetiaan mem- 
da tingkatan penjempurnaannja. De bela hak2 demokrasi dan perbaikan 

mikian Menteri PPK, Mr. Moh. Ya- nasib jang didasarkan atas kepenti- 
min didalam konperensi persnja itu. ngan massa buruh: 2. konstitusi jang 
(Antara). ng demokratis jang disusun dalam kon- 

se perensi nasional Sobsi dalam bulan- 
5 5 , Oktober 1952: 3. djalan2 jang dilalui 

MUKARTO AKAN MENJE- Sobsi tidak lain ketjuali persatuan 
RAHKAN SURAT KEPERTJA- Semua buruh baik ia anggota Sobsi 
JAAN KPD PRES MEXICO.: | maupun bukan, dengan tidak - me- 

"antor Kanselir Mexico meng-| Mandang paham politiknja, . agama- 
umumkan Sabtu malam, bahwa Duta Wa, sukunja maupun ikatan organi- 

“Besar Indonesia untuk Mexico, Mu Sasinja, 4. sistim setjara terus terang 
karto Notowidagdo, tg. 17 Des. mengadakan kritik” dan zelferitiek 

jang akan datang akan menjerahkan dan 5. tergabung dalam Gabungan 
surat2 kepertjajaannja kepada Presi | Serikat Buruh Sedunia (WFTU). Ki- 
den Mexico, Adolfo Ruiz Cortinez. (ni Jang mendjadi kewadjiban pokok 

“#lenjap”, 

, masih djadi 
untuk  kemungkinkan Indonesiani-| 5 
sasi dari djawatan2 pemerintahan | YAN1 hari Sabtu ' mengumumkan 

dan partikelir. Untuk 2 ragam usa- bahwa seorang anggota sentral hakim 

ha ini diperlukan tenaga2 pimpinan Komite 1 r 
tehnik menengah jg sewadjarnja ha-| Nja dari partai komunis Junani 

rus djauh melebihi djumlah tenaga2 dibawah tanah telah ditangkap 

diadaka n 

Menurut di besar dan kuat dan sampai hari 

ruan2 partikelir ialah segala perguru ngan ini Njono mengharapkan hen- . 

Sebagaimana diketahui, selain Duta 
Besar Indonesia di Amerika Serikat, ' 
Mukarto djuga merangkap Duta Be | 
sar Indonesia di Mexico. Demikian 
A.F.P. dari Mexico-City. 

Lebih Banjak 
Wangi'-an Bagi 
Wanita Russia 

“— KANTOR - BERITA Sovjet 
,,Yass” mengabarkan, bahwa 2 
pabrik minjak wangi jang besar, 
di Moskow dan di Leningrad, 
kini sudah menghasilkan minjak 
lebih banjak daripada apa jang 

  

bagi Sobsi ialah mewudjudkan front 
persatuan buruh jang luas. Dinjata- 
kan oleh Njono kejakinan Sobsi bah- 
wa untuk mendapat kemenangan2 
dalam perdjuangan, kesatuan aksi 
adalah sjarat pokok. NN 

Hendaknja buruh  djuga 
berusaha memperbesar 

i Produksi. 
Menteri Perburuhan Prof. S. M. 

Abidin dalam sambutannja mengha 
rapkan dari kaum buruh supaya da- 
lam ' memperdjuangkan nasibnja rie- 
reka ini djuga berusaha memperhe- 
sar produksi, sebab tambahnja pro 
duksi- inipun akan memberi kemal- 
muran kepada kaum buruh.  Hara- 
pan ini diutjapkan dalam hubungan 
penerangannja bahwa menurut pen- 
dapatnja perdjuangan buruh mem- 
punjai dua lapangan ialah kedatam 
jang berupa perbaikan tjara2 beker-   direntjanakan, tahun j.a.d. mere-   ka akan menghasilkan 10076 le- 

bih banjak dan, dalam 1954 2”2 
kali lebih banjak dari sekarang. 

dja serikat buruh. dan keluar meng- 
usahakan adanja perbaikan nasib 
dan perbaikan hidup bagi kaum bu- 
ru an dalam perbaikan nasib ini 

  

  

SELURUH PEGAWAI dari pim- 

pinan dan praktis semua pegawai da   
      

  

ri atasan sampai bawahan dari Bank 

| Rakjat Djawa Barat telah menjata- 

kan akan meletakan djabatannja de 

ingan serentak. Kami tidak akan ber 

“sedia bekerdja terus, selama direksi 

201907 dewasa int di Djakarta dipertahan- | 

kan”, demikian diterangkan oleh R. 

Djumarma, inspektur Bank Rakjat un 

22589? ituk Djawa Barat. Keterangan itu di 

79073 
237395 
365382: 
62756 
63114 

211263 
32296 . 258613) 

105066 117139) - 
223908 310183) 

1234728 497440 
189169 201164 
350422. 284552 
349276 258563 
296457 - 391502 
68620 351823 

266903 22590 
98231 

10. 301045 398307 
320 4541 25390 64914 
108899. 376889 39188 
324968 42355 87842 

. (Akan disambung) 

berikan olehnja dalam suatu pertja- 

kapan jang djuga dihadiri oleh Ruk- 

mana agen Bank Rakjat di Bandung 

  

serta -pembesar2 lainnja dari bank 
tersebut di Djawa Barat. Pada hari 
Kemis jl. di Hotel. Preanger Ban- 
dung telah: diadakan  perundingan2 
antara direksi (dari Djakarta) dan pe | 
gawai2 pimpinan Bank Rakjat untuk 
Djawa Barat, akan tetapi perunding- 
can2 menemui kegagalan. 
! 

| Seluguh pegawai dari 
.rat memberi tempo dua bulan kepa 
Ida direksi untuk meninggalkan djaba | 
tan, atau dengan lain perkataan: pe- 
gawai2 di Djawa Barat hanja berse 

  

dia terus bekerdja, bila direksi jang 
sekarang diganti jang baru. Direksi 
sekarang terdiri atas tuan2 Harsoadi, 
Parmin Martokusumo dan Sugiono. 

Dari sumber2 lain jang berada di 
'luar persengketaan diperoleh ketera 
ngan lebih landjut, bahwa jang men | 
|djadi persoalan ialah perselisihan Ka | 

|ham mengenai beleid Direksi meng- | 

|di Djawa Barat ,,tidak disiplin”, se- 
dang jang tersebut belakangan ini se- 

djak lama tidak tjotjok dengan beleid 

jang ditempuh direksi, Akibat perse | 

    

: Seluruh Pegawai B.R.I. Djawa Barat Akan Berhenti: 
lisihan ini, Djumarma dipindah ke 
Djakarta dan Rukmana dipindah ke 
Makasar. 1 

Dalam pertemuan di Bandung itu 
oleh direksi dikemukakan bahwa jg 
mendjadi soal ialah suatu ,,pemin- 
dahan hukuman”, akan tetapi atas 
desakan fihak lawan, direksi tdak bi- 

Djawa Ba- anggap 8 orang pedjabat pimpinan |sa memberi, djawaban: memuaskan 
atas pertanjaan, alasan? mana jang 
dipakai dasar pemindahan tersebut. 

(Pia), 1 

Dalam suasana sangat tegang, be- 

kas P.M. Mossedegh - hari Minggu 

mengantjam lagi bahwa ia akan ber- 

puasa sampai mati, karena ia ber- 

pendapat - bahwa pengadilun tidak 
'memberi kelonggaran kepada terdak- 

wa untuk membela diri. Difempar- 

kannja kedua tangannja keatas dan 

sambil batuk2 bekas perdana mente- 

ri jang sudah berusia 72 tahun imi 

mengatakan: ,,Tiga hari lagi saja 
mati, dan segala kesulitan saja akan 

saja akan berpuasa sampai 

mati”. . 
Djaksa. menjdawab: ,,Tjobalah!” 
Mossadegh mengatakan bahwa ia 

perdana menteri Iran 

jang sah: kemudian ia minta supaja 
mempersilahkannja — duduk, 

dan tiga "pemimpin lain- |,,saja lelah dan sakit”. (Antara). 

  

PERLOMBAAN SENI SASTE- 
RA BAGI WANITA. 

Untuk memperingati Hari Ibu 
tg. 22 Desember, di Djember 
oleh Panitya Hari Ibu 1953 di- 

Neni - e Pa lu, djenderal Markos. " jadakan perlombaan Seni Sastera 

jad.. akan dibuka SekKo : “bagi wanita, jang mengandung 

Menengah , Tehnik Penerbangan | SOAL, KEKEDJAMAN TER- Isoal2 perdjoangan kaum wanita. 
untuk — didikan tenaga2 bagi — 'HADAP TAWANAN iPerlombaan ini dibuka mulai se- 

'karang, dan ditutup pada tg. 15 
Desember, djadi siapa sadja jang 
memasuki perlombaan itu mulai 
sekarang dapat mengirimkan 
buah gubahannja kepada Panitya 
tersebut. Panitya Hari Ibu 1953 
di Djember terdiri dari segenap 
organisasi wanita, ' diketuai oleh 
njonja Abdulhamid dari Ikatan 
Keluarga Guru. 

7 Tahun Usia SOBSI 
Kekuatan SOSSI: 

Djumlah Anggauta 27, Djutas Hendak- 

nja Buruh Djuga Berusaha Memperbesar 
P — Produksi 

Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi) 

hari ulang tahunnja jang ke-7 de- 

digedung SBKA Manggarai 
anisasi2 massa, wakil2 partai2, 

“und angan lainnja nampak antara Jain 

Abidin, Menteri Dalam Negeri, 

erapa anggota parlemen. 

harus diusahakan pula  perbaikar 

produksi. Selandjutnja oleh Menteri 

diakuinja bahwa kewadjiban Kemen- 
terian Perburuhan ialah melindungi 

kaum-buruh “dengan mengadakan 

undang2 dan peraturan2 jang ber- 

manfaat bagi kaum buruh itu. Da- 

lam hal ini tidak dapat dilupakan 

bahwa pun pihak pengusaha meng- 

hendaki perlindungan2, dan perlin- 
dungan jang didapat oleh kaum 
pengusaha ini sudah berdjalan sedjak 
abad ke-18. (Antara). 

  

| Pengalaman Baru 
|... Seorang 
(Ibu Muda 

   
BAJIKU BATUK, 

hidungnja bengkak dan buntu. 
Aku sangat gelisah tetapi 

| untung kuteringat pada Vapo- 
.Rub. Segera kugosok dada, 

leher dan punggungnja dengan 

obat ini dan beberapa menit 

kemudian nafasnja kembali, 

batuknja berhenti dan tidurnja 
djadi njenjak. Pagi harinja 

waktu bangun hilanglah pula 

pileknja. 

- 

PEMBERANTASAN DI WAKTU 
MALAM MELALUI 2 TJARA 
Mudah serta menjenangkan 

pula. Pertama : waktu baji ti- 

| dur VapoRub bekerdjanja se- 

tjara tapal-panas jang berarti 
meringankan alat pernafasan. 

Kedua: karena . sepandjang 

malam hawa segar VapoRub 

dihisap dan akibatnja hilang- 

lah gangguan hidung dan teng- 

gorokan, batuk berhenti. Kare- 
na itu VapoRub sering me- 
njembuhkan pilek dalam satu 

malam, 

ICKS 
VapoRus 

     maa AA 
@- HP/Vs 2302 

         

| dan negeri2 Eropa Timur telah 

  

Menteri? LN Negara? Blok 
Sovjet Akan Berkumpul 
U:k Mensiasat Menandingi Masjarakat Pertahanan 

Eropah Dan Perdjandjian Bonn Dan Paris 

SUMBER JANG  MENGE TAHUI mengatakan di London 

bahwa suatu Konferensi antara Menteri2 Luar negeri Sovjet Uni 

: direntjanakan dalam pertengahan 

bulan Desember jad. di Moskou dengan atjara membitjarakan po- 

itik Sovjet Uni jang menentang rentjana Barat, jaitu membentuk 
,Masjarakat Pertahanan Eropa”, Sumber2 tersebut menduga pula 

bahwa RRT akan diundang dala m Konferensi tersebut — jang 

bertalian dengan diterimanja ole h Uni usul Barat untuk mengada- 
kan Konferensi 4 Besar — dan jang mempunjai maksud jang nja 

ta untuk mendesak Barat supaja diadakan Konferensi 5 Besar, ter 

masuk RRT. 
Selandjutnja dikatakan oleh sum- 

ber2 tadi itu bahwa salah satu dari 

rentjana Soviet Uni ialah: memberi- 

kan lebih banjak lagi kedaulatan ke 

pada Dierman Timur dan mungkin 

mengikat perdjandjian perdamaian 

dengan pemerintah Djerman . Timur 

tersebut. 

Politik Soviet Uni menurut sumz 

ber2 itu, dengan djelas ditudjukan 

untuk mentjegah — pelaksanaan da- 

DARI SUMBER jang lajak di- - tahun In Naa aa 

pertjaja- diperoleh kabar, bahwa |dan Paris ig dibikin oleh Barat. er 

4 Ara "“ Idjandjian2 tsb jg ditandatangani da 

pemerintah Jugoslavia berniat | 1) bulan Mei 1952 memberikan ke 

untuk memberi pengampunan S€- | Jaulatan jg betul2 kepada Djerman 

tjara besar2an kepada boleh di- | parat dan pula membuka djalan utk 

katakan segenap tawanan2 poli- | mempersendjatai — Djerman Barat 

"'k dan tawanan2 perang jang | kembali sebagai salah satu anggauta 

kini dimasukkan dalam pendja- | Masjarakat Pertahanan Eropa, dji- 

ra, sehingga bahkan para pengi- jika MPE ini disetudjui. 

kut djenderal Draza Mihailovich Sumber2 itu menjokong pula lapo 

seorang partisan jang telah di- Iran2 dari Berlin Barat dimana serom 

tembak mati itu, kini akan dibe- bongan orang2 jang menghimpun- 

baskan. kan bahan? djuga telah melaporkan 

2 minggu jang lalu bahwa Soviet 

Uni dan negeri2 Eropa Timur akan 
mengadakan pertemuan di Moskou 

Pengampu- 
nan Di Yu- 
goslavia 

Menurut sumber tadi paling sedi- 
kitnja 15.000 tawanan akan di mer 

ena ana Pena lain pada pertengahan bulan Desember 
S3 aKan He dada hu Mp 18 jad. Biro informasi Berlin Barat jitu 

sedang mereka djalani itu. Dianta-j mengatakan bahwa laporan 'itu da- 
ra mereka jg akan dibebaskan itu tang dari Peter Florin, jang menge- 

E anz 1: arwi . - 1 1. - : : 

terdapat banyak perwira2 ,,Cetnik” | palai bagian hubungan internasional 

(golongan Partisan jg membalik me dari Sentral Komite Partai Komunis 

mihak pada Djerman, waktu tenta- Djerman masuk rantai persekutuan 
ra Russia datang di Yugoslavia) ter- njai kedudukan tinggi dalam Kemen 

kemuka, jg telah membantu Mihai- terian Luar Negeri Djerman Timur. 

lovich dalam Pera Ona Ig tim- Dikatakan oleh sumber itu bahwa Ia 

bul antara orang2 jg. pro dan anti poran itu datang dari sumber chusus 
komunis sebelum Jugoslavia itu me- 

  
lepaskan diri dari Sovjet Rusia. 
Mihailovich telah didjatuhi huku- 
man tembak mati. (UP). 

KONGGRES RAKJAT ARAB 
AKAN DIADAKAN DI 

KAIRO. 

Konggres Rakjat Arab mung- 

kin akan diadakan dikota Kairo 
pada achir bulan Desember atau 
achir Djanuari jad., demikian di- 
umumkan hari Sabtu. Menteri 

Pembimbing Nasional Mesir te- 
lah meminta kepada semua missi 

diplomatik negara2 Arab di Kai- 

ro, daftar dari organisasi2 rakjat 

dinegara2 mereka masing2, de- 

ngan maksud supaja dapat diki- 

rimkan undangan2 kepada mere- 

ka itu untuk mengundjungi Kong 

gres. 

dji. 
bong2 penumpang jang,, 

djurusan Jogja — Solo, 
Katja-katjanja petjah, 

usah disebut. 

gas pegawai2 D.K.A. 

tup dengan tjara- jang biasa, 

Demikian pula tjendelanja. 

Hasilnja : nol. 

dan dapat dianggap bersifat ,,saksa- 

ma dan lajak dipertjaja.” . 

| Sumber itu mengatakan bahwa So 

“vjet Uni akan mengusulkan supaja 

Djerman masuk rantai persegutuan 

jang menghubungkan Sovjet Uni de 

ngan. negeri2 Eropa Timur. Dilan- 

|djutkan oleh sumber itu bahwa para 

! menteri Luar negeri dari biok So- 

'Vjet telah pula berapat terlebih da 

hulu jang bermaksud untuk mentje- 

gah supaja Djerman Barat djangan 

diberi lebih banjak lagi kedaulatan. 

(Antara). 

  

Penerbangan RRT — Sovjet Uni 

disatu fihak dan penerbangan .sipil 

RRT dilain fihak telah mengadakan 

|persetudjuan untuk mempergunakan 

lapangan2 udara masing? dalam di 

nas2 Idffdjutan di RRT, termasuk 

| Mantjuria, mulai pada minggu jad. 

Demikianlah diberitakan oleh Hsin- 

hua. 

MAMA (an MRI 

G 192 G aN 
Ge 

LOKOMOTIP, - GERBONG & PEMIARAAN. :» £ sn 

Pemerintah sudah membeli lokomotip2 

dapat menghemat ribuan rupiah tiap2 tahun daripada mempergunakan 

lokomotip dari ,,Krupp”. Behan bakarnja irit sekali. 

Soal ini benar2 sangat menggembirakan. Suatu hal jang pantas dipu- 

Tetapi penghematan jang iain ' harus pula diperhatikan. Itu ger- 

model baru” antara lain jang dipakai "untuk 

ada beberapa jang kelihatan kurang terpeliharas 

sudah tidak bersih lagi dan lain2 hal jang tidak 

dari ,,G.E.C.” jang akan 

Sekalipun kewadjiban mendjagakebaikan gerbong2 itu mendjadi tu- 

jang bersangkutan akan tetapi akan lebih baik 

diika para penumpang turut mendjaga. Mitsalnja : kalau pintu bisa ditu- , 
tidak usah ditutup dengan tjara jang keras 

Kalau D.K.A. membeli lokomotip memilih jang hemat bahan bakar 

nja, tetapi gerbong2 jang sudah ada tidak dihemat dan tjermat pemaksi- 

annja, sama halaja dengan orang bertepok-tangan dengan tangan" sebelah. . 

Ki Bloko Suto. 
KN 
    

. Surat Pudjian 
  

  

Dengan segala hormat. . 

berobat sama 

hasil menjenangkan. 
kos beli obat2 dan bajar dokter-dokter, 

  

Pladju, 2 Juli 1953. Palembang. 
Jth. Sdr. TABIB MAWN, 

Tamblong 40, 
BANDUNG. 

Saja haturkan beribu2 terima kasih sama Sdr. jang telah ber- 

hasil membikin obat mudjarrab , 

lah membikin saja sembuh sama sekali dari penjakit saja, jang su- 

dah saja rasakan sedjak zaman Djepang. 

Saja mulanja tidak tahu betul apa sebenarnja saja punja pe- 

njakit, karena sering2 kepala saja pusing, nafsu rgakan titiak. ada, 

muntah2. fikiran sering terganggu dan suka marah2, kaki-tangan 

dingin dan pandangan mata sering berkunang2. Saja sudah keliling 

dokter2, tetapi meskipun sudah banjak keluar -ong- 

VIRANOL”, hingga itu obat te- 

tapi tidak memberikan 

Paling belakang, waktu ,saja batja dalam surat kabar di Pa- 

lembang tuan punja pengumuman obat Viranol, lantas saja tjo- 

bakan. Diluar dugaan saja semula, sungguh penjakit saja dalam 

waktu 6 hari, berangsur baik kemudian setelah saja teruskan sam- 

pai 10 haris penjakit saja praktis sudah sembuh sama sekali, 

Atas kemudjaraban obat Sdr. jang sangat luar biasa itu, de- 

ngan sangat gembira dan beruntung saja dengan surat setjarik ini 

mau sampaikan penghargaan tinggi. 

Hormat saja 

(K. HAMZAH ISMAIL) 

  

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair. Oit) 

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

“dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 

pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 

MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2. dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream 
harga Rp. 15.— 
RADIUM OIL. Obat. Luar sanggup mengasih kesena 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Pefsediaan 
terbatas). S 

Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. 

« 

Singapore, 

“Bisa Dapat Beli Pada : 

World Famous Tahih Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir,   

  

  
 



  

   
    

    

    

    

  

  

  

  

  

      

  

TA 

Anak kami jang kedua laki-laki. 
Kepada para bidan R.S.T, Gar- | 

: beserta segenap 
kami njatakan    

Pada tg: 29 No 
djam 

  

| Bodjong 30 — Tilp. No. 824. 

    

      
Han HOP " 2 : 

IG Ke gan ea : & HP 

raket Exposisi: 
in Na | . SL . : In 3 1 4 2 

an WAJANG OR BA Ka 000 DIAWATAN2 
IU" WATANG, ORANG ,NGES- " ) , 

MP 0 EL PANDOWO" "2 : # PERUSAHAAN 
IT SanDIwARa. 1 Un 2 « AKROBAT DARI TIONG- TP ERIAN 
2 PAN KUNG WU SU xi |. PETERNAKAN 

IN EUDRUK SURABATA" | IMECHANISATIE 
SA TONG SETAN Ku RN an Un 

“ DAGELAN MATARAM 13 , : DLL Ia BELUM PERNAH 

# KERETA API HANTU : Te x abi ana yan en ban ba 1.27 NOP — 26DES.: 1953 |.8 DIL. PERTUNDJUKAN JG Bia ag Lee Kado 
ISTIMEWA : raNeri atu -— Kundjungilah! 

  

  

  

    
| SINTERKLAAS - CADEAU 

2 Rp. 5—/ Rp: 7.50/ Rp, 10-— Il 
dan diatas, terdiri dari barang2 
(praktis dan harga — murah, 

) Toko : :RO S
INE ne   

  

   
  

  

Untuk Industrie Ketjil dan Besar 
TN 

  
& € 4 

Dapat dilever dari persediaan: 
'DELCO" Electro Motor 

Enkel phase 115 Volt dan 125 Volt. 
50 eyeles 1/6 — 1/4 — 1/3 — & —X P.K. 
Drie phase 200/400 Volt dan 220/380 Volt. 2 
50 cycles IA Y 51 —— 2 3 — 5 — 72 — 10 — 
15 — 0. Bio 30 om Ab PK, 

SUN INCTRACO 
BO 264      

DJONG 27 — TELP. 

    

pakailah : 

  
— SEMARANG. 

Ta 

   

  

product ol Raleigh. Tadurtries Led 

     

) | DBitains Post 
3 Yeyele | 

  

  

UNTUK ST. NIGOLAAS CADE AU 
Speda anak laki 16" rek. PHILIPS 
Opeda anak "Am" RUDGE merk 

DAN MASIH SEDIA MATJAM2 MERK LAIN 

H. Abdul kadir 
Djl. Seteran 10 — Semarang - Telf. 1954 

  

“ 

TOKO 
SPEDA -

.
.
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— Selandjutnji  Agen2 diseluruh Indonesia. 

INI MALAM PREMIFRE 

    
  

     

  

  

    

  

Lihatlah! Tjiumlah! 
» Tiitjiplah! AN 

      

      
  

   

   

  

     

“SUDAH TERBIT” 
Almanak Tjakrawa 
Perlu dimiliki tiap warga neg 

hari'pasaran, tanggal Mass 
bangan, pengetahuan-pe 

    
galan lengkap, 

   

jan umum, primbon2 Jengkap, hing- 
Iga 66 matjam, gerhana bulan dan matahari. 

Sedjarah kebudajaan mulei orang Indonesia masih pertjaja 
kepada Animisme, asal mula bangsa Indonesia: Dr. Prijohutomo, 
Tjakrawarti atau laku djentera djagad, mulai tahun 1954, 1955, 
1956 selandjutnja termuat dalam Almanak ini. Bergambar, 1 bu: 
ku dengan lampiran almanak dinding tahun 1954 harga Rp. 9.— 4 
ongkos kirim Rp. 0,50. 2 SEA 

. SATU BUKU MUAT: Pengetahuan jang amat penting untuk 
laki2 dan perempuan jang lebih 17 tahun : : 1 

ISL: Pendidikan Sexuil, Berdjina, Bersetubuh, Nafsu djahat, 
Nafsu pada wanita & pada laki?, pelbagai matjam persetubuhan. 
Obat2 pembangunan nafsu. Guna mendapatkan kepuasan,  Berse- 
tubuh sebelum waktunja. Untuk mendapatkan anak jang sehat, 
Rahasia plesiran, Persetubuhan dan kekuatan, Perdjinaan dan ba- 
tin, Perdjinaan 'antara laki-laki (idem wanita), Persetubuhan. meli- 
wati batas, Gaja penarik dalam pertjintaan, Anggauta badan laki2 
dan perempuan, Firasat, Rahasia tabiat, Prospektus nafsu asma- 
ra. £ 

1 Buku tamat bergambar kulit karton Rp. 8.50 dan Rp. 0.50 
ongkos kirim. 

  

Ba Ba 
  

    

ORION 5-79. AT th) 
METROPOLE 5.157.159.15 

2 .(Melulu ini malam) 
. , : z. 

$ . 

. 

Bj PA Aa Rea bt Kopi oi 
5 Tjerita. jang dramatis tentang, pera- 

Es saan2. jang tertumbuk “dan “tentang) 
3 : keindahan beraneka warna! Mereka 

“4 mempersembahkan djiwanja dan me- 
4 ngalahkan lawannja untuk menda- 

patkan ketjintaannja! 

Ini malam manaaraN 
d.m.b. N 9.708 Cantury.Fox pria 

| 5-T-9 Fa . # 
Sing Alih, 

FILM JG. $ 

#TERBE- 
s SAR DA- 

LAM INI 
TAHUN!!.- - #pdvere bg CARE MAKKET 

BESOK - MALAM  PREMIERE 

Pa ) METROPOLE — 5-7-9.- (17tn) 
CE aU Ta bafk dalam hal tahan lama mzapun kegebm Na : 
0 an dengan-ban sepeda-motor GOODYEAR £ Eps NA 

2 |..»De Luxe All- Weather”. Telapak-ban jang jg. tidak me 
j |. Alat dan dibuatnja dengan'sjarat' jang beras ngenal ta- 

$ Berta diudii. demikianpum badan jang hame kut menge- 
| Pir takan mendjadi rusak ini. telah dibuktis' djar kom- 

seluruh dunia "olehnja akan | kesunggga lot 

0000 kennja dan.dapat dipertjajainias Pa 
pa. KA Uap : djahat! 

: Kane 0 z Sebuah film 
VI 714) banjak orang berkendiraan Cm, Wild-west 

— ngan memakai: ban GOODYEAR 1g. penuh, 1 En aah 5 aksi-sensasi: 
te 1 sari padalaim mareii ig. gempar! 

2 Ma Anas ing Kn saat: In: Ini maba Bi GOODAYEAR (oo ag A P 1 $ 5 Film Tiongkok paling baru: 
REKEAAM/ : Liu Ching — Sun Ching Lu 

2 AA Raport ah 2 Ta Liang San Wen Chiu Chi" Bea & $ : : 35 - Pena: 

2g Untuk SEMARANG: | (Kedosaan Nenek Mojang Kita) 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, Ha 2 - Mer enuamman 
TOKO DKENA, TOKO KAUW dan AN ee 
semta IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. Bantulah P. M.I. 

  

ar, ukuran dan tim- 

    
LIVYAYG 

(Apakah ma'nanja ?)! — 

( w 

Badan Penerbit : 

    

Masih bisa 
beberapa TUKANG SEPATU 

jang berpengalaman buat me- 

naikkan sepatu lelaki. 

Jang tidak berpengalaman 
harap djangan melamar. 

Fa. ONG YONG WIE 

Purwodinatan IV/6 

S.E M.A RAN.G.   
PERANG KOREA BERACHIR 17 
MESIR AKAN ADA APA ???1 

- PERANG 7? Buku 

SAPTA PUDJANGG 
Ramalan 7 Pudjangga. Oleh Sapphire. 
Isinja a.l: : “ 5 
djadi, baik mengenai diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- 
gara dan Dunia umumnja (Macrocosm): — 
lan mulai dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubras — : 

lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, a.l. ,,Wong agung kesing- 
gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, Orang dja- 
hat terangkat.” — “ . . 

sembogo artinja Dzaman Tersohor, banjak orang ditanah Djawa 

sama mengedjar ilmu p engetahuan...... ? (Sudahkah kini Pn | 

# Ramalan Ronggowa rsito, a.l: ,,Saiki tjelengan wesi, mengke tjel@ngan gaib”. (Apakah 

artinja ramalan ini???) : 1g 3 

nesia, antuk memilih hari terbaik dan saat tertepat guna rkawii 

mendirikan rumah, pindah .tempat/rumah, menfjari obat, bertjutjuk tanam, mentjari pen- 

tjuri, melihat nasib, watak dan kelakuan orang: — A 

kok akan orang mengetjap keberuntungan dalam Pertjintaan, . I 

dan Kesehatan (Pedoman jang penting dalam penghidupan manusia 1): — $ 

donesia, mulai dzaman Purba, dzaman Hindu, Prabu Djojobojo, Singosari, 

Kedatangan Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bintara (Demak), Radjang, Dz2 

man V.O.C. dan seterusnja sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat jang sekarang ini! 

— # Arti dan ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dil. jang serba lengkap djangkap dan 

luas djelas. Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 orang 

Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- 

taka dan menggunakan kesempatan sewaktu redzekinja berkembang !!! 

1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- 

bawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias 
2 warna jang tjantik molik hanja 

Luar kota tambah ongkost kirim 1076. 

Persediaan terbatas. t orang hanja 1 buku sadja !) 

KWA GIOK DJING 33 

PE KT | 

terima 

    

  M. S. Rahat 
: TABIB 

Seteran 109 — Semarang.  |:. 
Specialist untuk WASIR (Ambeien) 

BROMFIETS     

   
         

  

  

         
      

naa € 

en E 

An    

GUBUG Satar 
lalu-lintas ketjuali Vrachtauto dan 
karena perba 

    

     

   

   
    

     

  

, 

. Sdr. SOENA 

ML 
Hk ank pete Kr 

  

mber 1953 djalan djurusan SEMARANG — 
22 — km. 23 dibuka kembali untuk segala 

an djalan belum sempurna. 

NN Pa 20.0. Kepala Pek. Umum Djawa-Tengah 

X Ne LS LS LL AL LL SL SL RE RL 

Pembantu-Agen Gundih mulai 
9. 1 Desember 1953 

tno D.K.A. Goendih. diganti : 
DI d/a Sekolahan Taman Kanak2 Goendih. 

T. U. ,SUARA MERDEKA" 
NA AL LL AL AL AK 

pedati untuk sementara waktu, 

Daerah ,,Semarang” 
(CR. ISKANDAR) 

  

    
  Keterang 

Kepada SASTROSOEDARMO Kp. Midjen 236 (Gendingan) 

    
   
rutan PONY 

  

Ih 

   
   

    
pe! Pertj, »SEMARANG”, 

PA Lea AI 

Sebuah Rumah terletak di Kp. Soerodinalan (Gendingan). 

Ukuran 44 X 23 M.. Bisa terima kosong. 

| Tanggal 26 s/d 30 Nop. 53 
'Gempuran dan Serangan 

| bangsa INDIAN akan depat dilihat dalam film 

Ka 2. TECBNICOLOR 

“dgn. Tyrone Power 

L 

    jang maha dahsjat dari 

     

  

     SOLDIER" 
13 th. keatas. |              

  

OBRAL LIKWIDASI 

  

Dapat dilever dari ready stock : 

AARO0S.. CLAEYS" 
Komplit dengan lampu speedometer. 

| HARGA : Rp. 3600.— 

COMPANY N.V. 
TJABANG SEMARANG : SETERAN (DUWET) 5 

ASTHMA,  KEPUTIHAN, IMPO: 
TENTIE dam lain-lain penjakit. w Ta x 1 hidiau x Diam Bj KN ana Min, 5—7 sore Se Sai tan “Up BAN ——— | | SUPER RADIO 

Matjam2 , Nak 
SEPATU - 

  

  

Spatu-spatu Tuan dari Rp. 
3 Wanita ,, Rp. 
5 Anak2 ,, Rp. 

TJEPAT, 

| 1st. : x!! Bodjong 53 Toko ..California" Fegerte 
Mohon diperbanjak.terima kasih “atas pernjataan belasungkawa 

dan pertolongan lain-lain atas nama P. G. R. I. Semarang, R. 'T. 
Peterongan, ikatan2 sementara 

dengan meninggalnja anak kami: 

pada tanggal 25 Nopember 1953. 

OE 
Semarang, 27. Nopember 1953 

“Roy Rogers 7 

  

25, — Rp. 50.— 

1, 9—12 pagi 

Perhatian : Untuk penutup tahun (selama Desember 1953) 
“pembeli dapat potongan extra 5 76 

  

Da Tan 1 setiap 
Ta Ka Ra ya | ... dari harga tersebut. : 

DAPAT! 

  

  

  

  

   Gan Tiong 

dan diri perseorangan, berhubung 

TOEMBOE WIDORETNO 

Keluarga 

KA Ag 1, ta Pendaftaran Rp. 10.— 

. 
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Gie Institute 

KEBON TIONGHOA 108/110 SEMARANG 

MEMEGANG BUKU A (Bond) 9 bulan 4 Rp. 30.— 
Rabu, Saptu 6—7 malam mulai 2 December. 
Selasa, Djum'at 7—8,30 malam mulai 5 Djanuari. 
MEMEGANG BUKU (Ulangan S.M.A. C) untuk 
udjian penghabisan 1954. Senen, Kemis 4—5 (Rp. 25) 

Rabu, Kemis, Saptu 4—5. 

  

  AA 

| AFTER 
“ DISCOVEKING 

223 

. WHATS LIP, MISTER? IS 
THIS YOUR OYNAMITE J BE USED TO BLOW UP TOM PINES! 

Roy telah ditegur oleh orang asing, setelah ia menemukan alat untuk 
meledakkati “AVIdieh Wirang ena ka 

— Ada apa, Tuan? Dan apakah alat ini kepunjaanmu? 
-& Tidak, tetapi saja rasa, bahwa alat ini dapat digunakan untuk 

meledakkan. perahunja Tom. Pines, djika dia mentjoba mengambangkan 
isi perahu jang terdiri dari kaju-kaju di sungai. 

TMAT'5 EXACTLY WHAT NTHAT'S YOU? 
HAPPENED! T KELPED | 5TORY, AND WE'LL 
TOM AND HIS SISTER / S00N FIND OUT 
GET ASHORE BACK / IFITS TRUE! 

YONPER! “TAKE ME 70 'EM! 

    NO-BUT 1 GOT A FEELIN' IT COULD |    
' BOAT—IF HE TRIED TO FLOAT A LOAD 'A 

— Itulah tepat apa jang telah ter- 
djadi. Saja telah menolong Tom dan 
adiknja kedarat. 

—— Itulah tjeriteramu | dan kita 
akan segera mengetahui, apakah. itu 
Sa Antarkanlah saja kepada nie- 
reka. 

  

     STUMPY CANE, F3 
TIMBER BOSS FOR 

| TOM PINES! $ 

     "THE WAGON WILL 
CONE IN HANDY — 
TOMWS HURT. SAY, 
“WHO ARE YOU? AL 

:AR 

     
kan. Tom luka2. Katakanlah, sia- 
pa engkau? 

—— Nama saja Stumpy 
mengepalai .kaju2 untuk Tom Pi- 

Cane, 

nes. 

  

  

Wait and see! 

Iimu2 akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- 

ep Lia 
er 

Kupasan Djojobojo, a.l.: ,,Dzaman Kolo- 

dzaman  Kolosembogo?): - — 

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

mentjari  Djodo, . Perkawinan 

# Astrologie & Horoscope, kuntji-po- 
Pergaulan, Penghidupan 

#  Sedjarah In- 
Modjopabit,: 

Mataram,  Dza- 

  

gambar Rp. 20 | P P   2—4, — KUDUS. Ga 

  

City Concern Cinemas 
  

INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah) 
L UX RONALD COLMAN — JANE WYATI-— 

5.00 7.00 9.00 EDW- BV HORTON — TH. MITCHELL " 

»sLOST HORIZON« 
Romance di SHANGRI-LA, memikat penuh mysterie! 

& 

Besok malam: GENE AUTRY — ELENA VERDUGO 13 

»BIG SOMBRERO” “nii 
America's favorite cowboy becomes Mexico's. Hero! 1 
  

GRAND INI MALAM D.M.B. aer Ag 
6.00 7.00 9.00 PHYLLIS CALVERT — JAMES DONALD s3 

0 — 4”, (THE NET) 
Faster than sound come the sensational thrills in this modern epic cf 

  

Tn naa ati Penuh sensatie — gempar! 

Akan datang: LEX BARKER dalam:' “1 up 

Tarzan's Savage Fury” 
: Penuh sensatie — gempar! dana 31 
  

I N b R A TINGGAL INI MALAM DAN BESOK MALAM 

4.30 - 7.00 - 9.25 

“Yu: 17 tah.) 

Film India terbesar 

dan istimewa! 

dalam 

berwarna! 

(Technicolor). 

  

     
  
    co0osescosonoovovooswOon 

Djangan lewatkan ini ketika! 

  

  

Akan datang: RHONDA FLEMING — WILLIAM LUNDIGAN 
OF NILE” 

  

»SERPENT sar 
(THE LOVES OF CLEOPATRA) 

Film terbesar penuh sensatie dalam Technicolor. 

ROYAL INI MALAM PREMIERE “ (u. sepala traur) 
5.00.- 7.00 9:00 R. KUSUMA - TATI - A. RAMLI: N, PERRY 

»TOPENG BESI 
Menakutkan! 

    

    

    
     

    

Pertempuran sengit! Menggembirakan! 

INI MALAM PREMIERE 

MARLIA HARRY 

ROA (Uu. 17 tahun) 
7:00 - 9.00 —'A. HAMID ARIE 2 

“B. ZAINAH 

S I A p A D I A 35 penuh njanjian2 dan lagu? 

2 
: 

jang merdu!


