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Mengenai Soal Mi- 
M ossadegh. Akan Ganti 

Ss berlangs g 

hari Saptu antara Shah Iran de| 
ngan perdana menteri Moham 

3 ban 
Minggu di Teheran, bahwa per 
4 menteri Mossadeg mung 

mad Mossadeg, kalangan? 
mengetahui meramalkan 
M 

  

nanja guna mengadakan bebera 
pa perobahan dalam undang? 
dasar Iran, jang akan memung 

  

kingkan anggota? 
mendjadi menteri kabinet, dgn, tul £ 

tiada kehilangan ked 
sebagai anggota dewan terse- 
but. 

Kalangan? tersebut menduga 
bhw Mossadeg akan mengam- 

| bil 7 atau 8 orang anggota dari| 

parlemen | 

Front Nasional. Selandjutnja | 
orang mengira bahwa perun- :s 

antara Shah dengan 
Mossadeg telah meliputi soal 
undang2 guna memerdekakan 
pembunuh kolonel Razmara ser 
ta pembeslahan atas hak milik 
bekas perdana menteri Ghayam 
Sultaneh, jang belum ditanda 
tangani oleh. Shah. Menteri 
luar negeri Fatemi beberapa 
waktu jang lalu mengeluarkan 
peringatan bahwa ,,/Iran dewasa 
ini sedang berada pada tingka 
tan penting dalam sedjarahnja 
dan sedang menghadapi udjian 
jang maha berat dalam sedja- 
rah”. 

Iran tidak akan mero- 

bah sikap dlm. soal 
: minjak. 

Iran tidak akan merobah si- 
kap dalam masalah minjak de- 
wasa ini dan Iran memang perlu 
mengekspor mirjaknja sendiri, 
demikian diterangkan olek, pena 
seha perdana menteri 

. urtuk menda- 
han dokiler2 

an, supaja memperpendek kun 
djungannja ke Eropa iti, kare- 
na ,Sudah melewati -mandai- 
nja”, 

Hassibi jang Minggu malam 
kembali ke Teheran menjatakan 
lebih djauh bahwa kalau Iran 
Gapat mengekspor 7 djuta tcn 
minjak kasar, maka megaranja 
akan memperoleh penghasilan 
sama besar dengan ketika AIOC 
masih bekerdja di Iran, jang 
.waktu itu mengekspor sebanjak 
32 djuta ton, termasuk 25 dju 
ta ton minjak jang telah dima 
sak. - 

Mengenai dirinja Hussein 
Makki dikabarkan bahwa ia te 
lah bertolak hari Minggu ke Pa 
ris dari Hamburg, dimana ia 
akan tinggal disana se'ama be 
berapa hari sebelum menerus- 
kan perdjalanan ke Italia. d2 
ang AFP dari Hamburg. 

“Tugu Sura- 
baja 

Lambang Kebesa'an 
Diiwa Indonesia" 
ENGAN DIHADLIRI oleh 

  

va 

| beribu-ribu orang, kema- 
ren pagi presiden Sukarno telah 

melakukan upatjara pembukaan 
Tugu Pahlawan di Surabaja. Tugu 
Ini tingginja 40 meter serta nie- 

rupakan tugu jg terbesar di selu- 

ruh Indonesia. Presiden menjata- 

kan, bahwa tugu ini melambang- 

kan kebesaran djiwa bangsa In- 
donesia, karena, djiwa jg besar 
tak dapat didjadjah dgn sendjata 
meriam sadja, itulah scbabnja di- 

samping sendjata materieel di 
sa lampau pendjadjah djuga mem 
pergunakan sendjata rochani, js 
menjebabkan si-terdjadjah berdsi- 

wa kefjil. 

Tapi untunglah s 
djiwa ber-angsur2 kembali dan:              

    

      

| e1 ju - 

tap adanja persatuan serta su 
paja kita beladjar mempunjoi 
djiwa besar jg sudah dirintis 
ini. Pada achirnja presiden me 
njerahkari tugu ini pada selu- 
ruh bangsa Indonesia, tidak 

sadja untuk angkatan sekc- 
rang, tetapi djuga untuk ang- 
katan2 jg akan datang. Serta 
tegaknja mendjadi lambang 

kepahlawanan bangsa kita sam 

pai achir zaman. Semoga te- 
gaknja tugu ini djangan ditje- 
markan o'eh perbuatan2 jg ku 
rang baik demikian bung Kar 
no. 

ta Didapat kabar, bahwa Presiden 5 
Pengandjurkan kepada Kementerian 
P.P.K. supaja suka mentjurahkan per | 

hatian pada makam pelukis Raden 

Saleh jang terletak di Batutulis, de- 

kat Bogor. Dikatakan selandjutnja, 

bahwa Bung Karno telah minta su- 

|paja disediakan angaran belandja 

chusus guna perbaikan makam peu 

kis jang kenamaan itu, 

ka.  Berangsur2 makam2 jg 
masih tersebar tadi akan dipin 

|aan, d.kurpu kan dalam ma- 
kam2 p 
suai ba 
miki 

|dji dimakara sunji tadi. Kemu 

| 
kebesaran | 

kemaren pagi.   

  

Overste Bachrun meletakan karangan bunga dimakam Pahlawan 

      

   
   

   

sasa 

  

Pahlawan “Adalah 

| hingga soni? ketjil 

lang ke langit, terbvat dari be 
jg kusat-sentausa, jang 
nanti, kalau kita sudah mati, | 
lau anak-tjutju kita sudah mat 
masih tetap  mendjuling ke Ia 
ngit, sebagai satu larabang, » 
wa nilui kepahlawanan tidak akan 
mati, tetapi akan hidup terus se- 
pandjang masa dari zaman ke 
zaman. IS 

    

  

    
   

ran adalah satu kedudultan budi- 
pekerti jang mulia. Kepahlawa- 
aan ada hubungannja ign alam 

ghaib. Dapatlah barang ghaib 18 
| mulia musnah di awang2? Orang 
masih menjebut-njebvt nama Er- 
langga, Sultan Agung, Dipanega- 
ra, Surapati, lebih lagi: nama Mo- 
hammad, Isa, Musa, beribu-ribu 
tahun sesuiah mereka pulang ke 

      (Foto: Suara Merdeka”) 
  

Sebuah Reportase: 

M 
ngan malam. Tugu besar tegak   perwira benar2 meresap bagi me 
rasa hormat pada pdhla 
pahlawan tadi. 

ii
 

5 LE 

Kemudian ketenangan Galam 

lantang 
3 

dipisi 

telah gugur. Diseluruh territo 
rium Djawa Tengah telah ada 
1.085 orang jg gugur dalam 
-perdjoangan. baik dari kala- 
ngan 'miiter, sipil “maupun 
rakjat. 7.685 orang telah dar- : 
makan djiwanja untuk penega 
kan sang Dwi Warna Dianta- 
ra makam2 7.085 pahlawan ta 
di, jg 3170 masih tersebar di 
mana2, ada jg didesa sunji, 
ada pua jg didasar lautan jg 
djauh dari pergaulan manusia. 
Ada jg terpe'ihara ada jg tak 

| terpelihara, ncmun kita jg ma 
ih hidup, djuga generasi jg 
mendatang akan sealu men- 
djundjung tinggi djasa2 mere 

' 

     

      

    

  

dian dengan suara mengandung 
shidmat setinggi2nja, di su- 
dahilah “Renungan Sunji” be- 
lau dengan suatu utjapan jg 
menggores perasaan: 

Para Pah awan, 
Kami terharu, djika meng- 

ingat keichlasanmu berkorban. 
Kamu sekalian dengan rela te 
lah menjerahkan “djiwa raga- 
mu. Han', dengan satu tudju- 
jan, jalah: kebesaran dan ke- 

    
Djedijak Pahlawan 
Akan Tetap Kita Ikuti? Utk, Mengab- 
di Panti-sila- Dj sndjl Overste Bach:un 

AKAM PAHLAWAN Siranda hari Minggu djam 24,00 te- 
ngah malam. Tenang sunji, tiada suara menguak ketena- 

makam pahlawan, bukti sutji kepahlawanan pedjoang? Nusa. Ma- 
lam itu dikenang kembali perdjoangan mereka. 300 perwira dan 
bentara Gari garnizeen Semarang dgn dipimpin oleh Panglima Di- 
visi mengadakan eege-appel di makam sepi, dalam ketenangan ka- 
but malam dingin menggigil tulang. Upatjara chidmad oleh 300 

Jawan? jang telah tenang mengaso di makam 

Makam Pahlawan tadi terpe- DPRDS. kenala polisi Karasidenan 
ijahkan oieh suara panglima Semarang 

tapi penuh "hor agung Belanda tiba di Taman Haha 

mat,-suatu— “Remungidr Sunji” tia. Dengan “dibarengi «oleh dittvo 
mengenangkan pah-awan2 ig , tembakan sebagai eere-saluut, peri? 

diturunkan dalam liang kubur: pema 

kaman isi dilakukan oleh anggauta? 

menghitam didjadjari oleh nisan? 

reka jang melihatnja. Tertumpah 

Djam 8.00 pagi tepat, panglima di 
visi disertai bapak gubernur, ketua 

-avakil serta komisaris 

Lsatran.ig.murni js 

alam baka, karena barang ghaib 
jang mulia memang tak dapgi 

mati! ! EA ak B 

Dan kita, jg hidup dizaman 
sekarang ini, js: ingin menza- 
hirkan kekaguwan hati kite: 
atas kepahlawayin naklayan 
10 Nop. 195 iiu dgn satu 
« mataxiil jz berupa tugu, ki 

ta, disampiny: mendirikan tu- 

ag 

   

  

     
   

     

        

   

Mer twut Presiden kepahlawa- 

  

     

   

  

    

          

  

   

  

A" 

pai mengantjam soal-soal jang 

y menentukan kekesatriaan atau 
kepahlawanan: 
dan kepah awanan itu ditentu 
kan oleh budi-pekerti mengab 
dikan diri sendiri kepada kebe 
NMaran dan kepentingan umum. 

kepada 

di-pekertinja demikian laaur- 
nja, sehigga ia membelakang:- 
kan kepentingan 

Wa kepada amum w:tuk menje- 

terakan umum, — dia adalah 
pahlawan, Seorang pemuda jg 
mengorbankan dirinja dalam 
pertempuran urtuk membela 
kemerdekaan tanah-airnja, dia 
adalah pahlawan. Tetapi se- 
orang pegawai jang bekerdja 
mati?an, mengorbankan dirinja 
dalam bekerdja matf?an ifu, un 
tak kepentingan negara, kepen 
tingan bangsa, dia adalah dju 
ga pahlawan. 

Seorang ,,kuli”-biasa jang 
membanting-tulang — habis?an 
dan memprestir berlipat-ganda 
banjaknja “ dari pada kawan? 
nja, guna kepentingan negara 
dan tanah-air, guna kepenti- 
ugan umum, dia adalah pahla   wan. Seorang djuru-rawat wa   gu rochani dihati kita bagi me 

reka itu, kita sedikitnja harus 
memberikan kepada materiali- 
sasi itn satu pentuk dan sati 
dzat jg dapat me'amba 
keabadiannja — kepahlawonar 
mereka itu, demikian Presi 

      

   
     

nita jang dengan membahaja- 
kan keselamatan diri-sendiri, de 
ngan ichlas bekerdja siang dan 
malam untuk merawat orang? 
jang sakit faberculose atau tja 
tjar atau pes paru-paru, dia ada 
lah seorang pahlawan. Budi-   

             
   
   
   

    

Oleh Presiden dido'akan 
ga? iugu itu materiil b 

dapat tahan berdiri sed 
seribu tahun, idiil berlip 
pat sanda lebih dari serik 
hun. Moga2 ia tetap melai 
bangkan kepahlawanan Inda 
sia, mel2.mbangkan sifat2 

njak:matkan Indonesia dari 
penshinaan dan perhambaan.     tentara, polisi, OPR dan kepanduan, 

setelah mana oleh imam, padri dar) 

pendeta tentara diadakan pembatjaan 
doa. Kemudian dengan diiringi oleh 
lagu , Gugur Bunga” mulailah para 
keluarga pahlawan serta lain? hadli 
rin menaburkan bunga sawur serta 

peletakan karangan? bunga, didahu- 
lui oleh panglima divisi, gubernur, 
ketua DPRDS kepala polisi dan wa 
kil komisaris agung Belanda. 

Dalam pidato2 sambutan jg dibe- 
rikan oleh panglima divisi, gubernur 
dan ketua DPRDUS, kesemuarja dinja 
takan, bahwa pengorbanan pahla- 
wan? itu tidak akan sia2 dan bah- 
wasanja jang masih tinggal akan 
sanggup mengikuti djedjak mereka 
Seorang wakil keluarga pahlawan 
dalam pada itu mengharapkan, 'bah- 
wa dengan pengorbanan para pahla 
wan ini. benar? akan tertjipta idam2 
an kita bersama: ialah suatu masjara 
kat jg adil, makmur dan sentausa. 
Upatjara pemakaman djenazah ini di 
sudahi dengan mengheningkan tjipta 
untuk pahlawan, dibarengi dengan 
lagu Mengheningkan Tjipta” oleh 

Arti pahlawan. 

Kemudian Presiden membe- 
ri arti kata “Pahlawan” sgbb.: 

“Pahlawan adalah orang jg, 
dengan membelakangan kepen- 
tingan sendiri, membe'a kepen- 
tingansumum. Berdjoang untuk 

kepentingan umum, bekerdia 
untuk kepentingan umum, 
menderita untuk kepen- 
tingan umum, kalau perlu: ma- 
ti utk kepentingan umum, —, 
itulah isi djiwa pahlawan. Se- 
orang pahlawan berdjiwa ke 
satria, — kesatria didalam ar 
ti pembela umum penjelamat 
umum, pelindung umum, penje 
djahtera umum. Djiwa kesa- 
tria, djiwa pahlawan, tidak ter 
batas kepada orang bangsa- 
wan atau orang tentara atau 
orang jg mahir menembak mu 
suh, Djiwa pahlawan adalah 
djiwa tiap2 orang jg mengah-   Korps Muziek. 

Habis upatjara pemakaman djena- 
zah lalu dilakukan pula upatjara Zia 
rah dengan peletakan karangan? bu- 
nga pada Tugu Pahlawan di Makam 
Siranda, Djam 10 upatjara selesai. 

di mati-matian kepads kepen- 
tingan umum. Didalam tjerite- 

.ra Bharata Yuda maka Sang | 
Narpati Basukarna telah me- 
ngatakan pula dengan tegas: 
Bukan kebangsawonanlah jg | 

    'djajaan tanah airmu. Keichla- 
| san itu membikin hati kita men | 
' djadi semakin teguh. . Teguh | 
“untuk tetap mengabdi kepad | 
negara. Pun teguh untuk te- 
tap mengabdi kepada Pantjasi 
la. Djedjakmu akan tetap men | 
d'adi pedoman pagi setiap Pra 
djurit. Dengan tjontohmu jg 
ichlas itu setiap Pradjurit ba- 
ru akan merasa puas apabila 
dapat mendjalankan kewadji- 
bannja untuk negara dengan 
sungguk-tungguh. Dan tidak 

  

      

  

tiap s: 
3S 

  'at mengorbankan mi   

tuntut oleh negara. " 
'Mengasolah" dengan damai, 

hai pah awon-pahiawanku, Tu 
han istap disampingmu. : 

Temudian dengan diiringi 
bunji 'rompet mengalun dima 

ragu-ragu lagi akan sanggup | 

raga kita apabila di ' 

jumlah 
Ya 

“katan Udara 

  

idato2 telah diutjapkan 
oleh PM Wilopo, wk. Presiden, 

ketua Parlemen Mr. Sartono 

| dan Kepala Staf Angkatan Pe 

rang Djenderal Major Simatu- 

pang. : 
PM Wilopo dalam pidato 

Perdjoangan Be. 

Tampak 'Tanda2 Bahwa Kita Mabuk 
“Merdeka -. 

ENEN PAGI MAKAM PAHLAWAN 
Prioek), telah dilangsungkan upatjara memperingati arwah 

pahlawan? bangsa jg telah gugur dalam perdjuangan kemerdekaan, 

dihadliri oleh wk.-Presiden Moh. Hatta, P.M. Wilopo, Menteri? laia- 
nja, ketua Parlemen Mr. Sartono, kepala Staf Angkatan Perang, 
Djenderal major Simatmpang, kepala Staf Angkatan Darat, Ang- 

1 dan Angkatan Laut dan oleh pembesar? sipil dan Mi- | 

ai
 o
u
t
 

Selesai 

di Antjol, (Tandjung- 

Kata Hatta 

“Para pahlawan kita gugur dgn 
tjita2 untuk menegakkan na- 
ma Negara dan Bangsa kita. 
Dan tugas jg ditinggalkan 
oleh pahlawan2 kita kepada 
kita semua ialah untuk mene- 
ruSkan memperdjuangkan apa 

kb 

pekertinja adalah luhur, budi- 
pekertinja adalah gilang-gemi- 

: Jang “sepi hing pamrih”, 

“ Apa sebab kita menamakan 
Hari Pahlawan? 

       
     

  

   

dleh-karena- pada- 10 Nopem- 
ber 1945 budi-pekerti jg demi- 
'kian itulah berseri2  menera- 

ngi bumi dan angkasa Indone 
sia, dan kita memuliakan Ha- 
ri Pahlawan itu tiap2 10 No- 
pember tiap2 tahun agar su- 
paja budi-pekerti jg demikian 
itu'ah tetap berseri-seri di dlm 
dada kita. Bukan sekadar oleh 
karena pada 10 Nopermber '45 
rakjat Indonesia membukti- 
kan berani bertempur, maka 
10 Nopember kita namakan 
Hari Pah'awan, tetapi oleh kcx 
rena pada 10 Nopember 1945 
budi-pekerti-pahlawan, — ja- 
itu budi-pekerti membela, me 
ngabdi, budi-pekerti aku-untuk 
umum, budi-pekerti sedia-ber 
korban — berkobar seindah- 
indahnja. Pada wektu itu ga- 
rah dialirkan dengan ichlas, 
oleh karena kehormatan bang- 
sa dan negara dilanggar orang. 
Pada waktu itu budi-pekerti- 
pahlawan bangkit, jaitu budi- 
pekerti “aku untuk umum”. 
Demikian Presiden. 

Revolusi Nasional 

belumselesai. 

Tetapi sudahkah tjita2 jang ter- 
kandung dalam proklamasi itu, dan 
jang mewahjui pahlawan2 kita itu, 
tertjapai seluruhnja?, tanja Presiden, 
jang kemudian membentangkan bah 
wa revolusi nasional belum selesai, 
dengan mengulangi sebagian dari pi 
datonja tahun jang lalu, antara lain 
sbb.: : 

Sudahkah tertjapai ,Indonesia Mer 
deka jang berdaulat sempurna”, ma- 
makala Irian masih dibawah telapak- 
kaki Belanda? Sudahkah  tertjapai 
»kebahagiaan dan  kesedjahteraan”, 
manakala masih ada kemiskinan dan 
setidak-tidaknja kekurangan? Sudah: 
kah tertjapai ,.negara hukum” dan 
»perdamaian”, manakala nengatjauan 
keamanan masih terdjadi, dan rakjat 
didesa dibunuh oleh orang?. Siapa 
dari pada saudara2 berani berkata 
dengan djudjur bahwa revolusi nasio 
nal kita sudah selesai? Siapa berka- 
ta sudah selesai”, dia adalah mem 
'bohongi geweten-nja sendiri. Demi- 
“kian Presiden. : f 

  

da merasa, bahwa perdjsangan 
sudah selesai,   jg mereka tjita2kan itu. 

Kata wakil Presiden Hatta se 

Baniak diantara mereka jang lupa, 
bhw kini belum selesai perdjuangan 

“Tahu Ke VII sa No, 

  

kekesatriaan | 

Djelas ternjata dus, bahwa 
alam pahlawan tidak terbatas 

peperangan atau per- 
tempurarn. Tiap? orang jang bu 

   
220 A 

besar. Pidato itu pokok?nja sbb.: 

Keadaan 1952 lebih 
: seram. 

Seterusnja Presiden mene- 
rangkan sbb 

Keadaan da'am tahun 1952 
ini lebih: seram lagi daripada 
tahun ig telah lalu Ada ke- 
djadian2 diwaktu jg achir2 ini, 
jg tidak boleh kita biarkan, 

1 el c : & g 
h Persatuan Nasional Jg Koko: 

'gkem Mengenai Irian Tetapi | 
janlah Diam Ke-Dalam 

1 Jg Berkorban Utk. Kepentingan Umum: Pidato 
Presiden pada ,,Hari-Pahlawan”. 
peringati Hari Pahlawan di rumah Gubernur Djawa-Timur, Presi- 
ada di Surabaia, tadi malam telah menjinggung sedikit soal ,,Peris- 
.Irian-Barat jang diterangkan, bahwa dalam menghadapi masa- 
rang belum selesai itu akan berbitjara dgn bahasanja sendiri. 
supaja kita dapat mgmisahkan soal? jang besar dan ketjil, se- 
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ra itu harus dapat mgnempatk 

diri dalam alamnja revolusi 

sional, menempatkan diri sebagi 
alat2-perdjoangan meneruskan Ir 
volusi nasional. : 

Tidaklah misalnja amat Ya 

gal, bahwa, sedang kita berad 
di tengah2 perdjoangan meneru: 
kan revolusi nasional itu, didai 
alat2-kenegaraan kita dan “ida- 
jam alat2-kekuasaan2-negara kit 
ada orang2 bangsa lain, jg terha 

aap politik bangsa mereka itula 
kita mendjalankan revolusi na 

sional kita itu, — orang2 bangsa 

lain, jang dus didalam hatinja 

mungkin sekali dan didalam per 

  

nentang revolusi nasional kita 
itu? 

Didalam usaha memperbaiki 

tjatjad2 itu, maka kita semua 

hendaknja harus bersikap pah'a- 
wan. 

ekonomi nasional, penjelesaian 
tekor keuangan negara jang 

buatan2nja mungkin djuga me- 

  

: 1 diri sendiri 
Tan mengabdikan ciri senJirinja 

lamatkan umum dan men jedjah 

weten te besturen:” ketiga ba 

singkat menjatakan andjuran- 

nja, supa'a kita sekalian me- 

landjutkan  perdjuangan dan 

lam larut, tanda upatjara sele 
sai, berachirah “”Eere-Appel” 
dimakam Pahlawan Siranda 

     
Keesokan harinja, hari Senin tang kan vada kita. Didoakan, supa 

gal 10 November kemaren, dalam js kita dalam usaha kita itu 
tjuatja pagi hari jang gemilang, dila giheraskan dari halangan2. 

lah upatjara pemakaman kem- ati 

120 djenazah pahlawan dengan Hatta: . Banjak orang se 

korang lupa, bahwa per- penuh kehormatan militer. 

Diam 7.30 Taman Bahagia Siran- 5 1 

ia sudah mulai dibandjiri para pe- djoangan belum selesai 

sgundjung: rakjat Semararg tak mau Wakit Presiden Hatta dalam 

ketingalan menundjukan. hormatnja kat pesanann'a menjatakan 
pada para pahlawan. Pun barisan2 bahwa dalam kita memperinga 

Kn polisi dan Tn Sa siap 4 Hari Pah'awan harus'ah 

berdjadjar rapi untuk melakukan upa at ewehapennn te. 

tjara pemakaman. Peti2 djenazah ber Por Tuna Aas pahla 

wan kita itu. Mereka gugur ti 

dak karena mentjari nama. 

  

tjat hitam dengan diselubungi ben- 

dera Merah Putih - rapi diletakkan 

ditepi liang2 kubur. :     
  

'ni. Makam sunji sepi kembali. | menje esaikan tugas jg ditetap . 

i i : kita untuk membangun negara dan 

Ba Mantan Pb nba jak bangsa kita sehingga mendjadi adil 

da kita, bahwa kita mabuk mer dan makmur. Pada waktu ini kita 

deka kita mabak  mempunjai harus memperbaharui tekad kita utk 

kedaulatan ditangan kita, mem mengikuti tjontoh ig diberikan oleh 

purijai bendera sendiri, mempu- pahlawan2 kita itu. Kita berkewadji 

ujai perwakilan di Lake Success ban memberikan seluruh tenaga dan 

dan sebagainja. Banjak dianta pikiran kita supaja anak tjutju kita 

ra kita lupa akan tugas jang mendapa' penghargaan dari bangsa2 

| diletakkan afhs diri kita ifa. Ka ai”. 
ta wakil Presiden, kata2 itu te Kata wakil Presiden Hatta, kini 

rutama ditudjukan kepada pe banjak sekali orang2 mementingkan 

' muda? kita. Saja tidak menjata. diri dan bukannja  menjumbangkan 

(kan, bahwa hanja pemuda? sa djasanja utk Bangsa dan Tanah Air 

dja jang berdjasa dalam perdjuj kita. Memperingati Hari Pahlawan 

sangan jang lampau. Tapi dimal| bukannja hanja memperingati untuk 

sa jang lampau sedjak dalam| sehari sadja. 
permulaan perdjuangan masio-| Kita harus 

nal, pemuda mengetahui tempat 
nja. Sekarang ini banjak pemu 

  
memperingatinja 

kil Presiden Moh, Hatta, 

Kusstan an Wati serak   « Be Ma aa Hans AU daiak Aa 

dgn 
djasa2 kita seterusnja. Demikian Wa 

kita sambil berkata “lihat ini! 
lihat ini! — djanganlah terti- 
dur, djanganlah tertidur, revo 

.lusi nasional be'um selesai, re 
volusi nasional belum se'esai!” 

Soal Irian Barat. 
Presiden menegaskan, bhw 

sesudah krisis-kabinet dinegeri 
Belanda berachir, dan telah 
terbentuk pemerintah Drees jg 
sekarang, maka kita mengha- 
dapi lagi soal perundingan dgn 
Belanda mengenai pembuba 
ran Unie dan Irian Barat. Te- 
tapi mengenai Irian Barat ini 
berturut-turut kita dihadap- 
kan oleh Belanda dengan bebe 
rapa kenjataan: pertama bah- 
wa Irian Barat, seolah-olah ti 
dak ada disput dengan kita sa 
ma sekali, mereka masukkan 
dalam Grondwet mereka seba- 
gai Nederlands Nieuw Guinea: 
kedua bahwa minister Korn- 
kamp pada permulaan bulan 
September tahun ini dalam sa 
tu interview menjatakan bhw 
“Nieuw Guinea behoort tot Ne 
derlands gebied, en we zufien 
niet anders kunnen of zelfs 
mogen doen dan rustig yoort- 
gaan met het lang naar beste 

hwa pemerintah Belanda dgn 
resmi memaSukkan laporan ten 
tang Irian Barat itu kepada 
PBB seolah-olah Irian Barat 
itu benar2 sudah daerah juris- 
diksinja demikian Presiden 'g 
menegaskan pu'a, bahwa pada 
saat ini kita dikonfrontir dgn. 
kenjotaan, bahwa Unie, jg su- 

yan parlemen jang diadjukan ke 

pat memberitahukan. jang beri 

nja. Dalam pidato-djawaban jg 

hendak menindjau kehendak 

  
djasanja tak dapat dan tak bo | jang menurut Presiden, djatuh di 
leh kita lupakan, d.l.l.s.), — Se tengah2 perubalan sentimen? dar 
gala soal2 iang besar itu ham perasaan2, perubalan hawa dan 

pir2 sadja dibahajakan pemetja nafsu mentjari benar bagi diri. 
hannja oleh satu soal jang pa sendiri Men 
da asalnja ketjil, oleh karena - 
soal jang ketjil itu ditambah- 
tambah dan digeger-gegerkan : 
mendjadi satu soal jang seolah 
olah berukuran besar. Jang 
demikian itu membahajakan ke 
adaan kita sekarang, dan mem 
bahajakan potensi perdioangan 
kita selandjutnja. Oleh kare 
na itu, maka pada malam mem 
peringati usia triwindu lagu In 
donesia Raja tempo hari saja 
memesankan: bawalah segala 
soal kembali kepada proporsis 
nja masing2, kata Presiden, dan 
ia serukan, supaja djangan jang 
ketjil ditembel-t€@mbel mendjadi 
seolah-olah besar: djangan jang 
besar dilupa-lupakan seolah- 
olah ia ketjil! 

Zelf-offer untuk kepen- 
tingan lebih tiriggi. 

Presiden mengadjak kita iekas 

selesaikan soal2 kita jg ketji! da- 
lam suasana budi-pekerti ksatria ' 

itu. Mengorbankan diri, zelf-offur, 

utk kepentingan jg lebih tinggi, 
kata Presiden, adalah saat2 jang 

tidak membolehkan kita  mem- 

buang2 energie. Sebagai kukata- 

kan tadi, pekerdjaan2 besar me- 

nunggu kita lajani. Soal makanan 
rakjat adalah genting: penega- 

kan politik- bebas harus diterus- 

kan, tekor keuangan negara ber- 

miljard2, nasib bekas2 pedjuang 

harus diangkat: ekonomisnasio- 

nal harus disusun mati2an. Sa'at2 
sekarang ini adalah pula saat? jg 

amat ernstig. Angkatan Perang 

kita harus lekas utuh kembali. 

Posisi kita dalam menghadapi Be 
landa dim persoalan Unie, Irian 

Barat, dan lain2 sebagainja, dja- 

ngan sekali2 dapat diperlemah. 
Hanja bangsa jg kuat dapat dja- 
ja didalam segala persoalan?nja. 

Soal Irian Barat “dan lain seba- 

Seinja adalah scal-kekuatan, "soal 
»Siapa kuat menang, siapa lemah 

kalah”, dan bukan hanja soal ke- 

adilan sadja. Susunlah kekuatan 

kita itu, dan djagalah kekuatan 
kita itu! Kita sekarang memerlu- 

kan kekuatan itu! 

Tidak hanja parlemen, 
djuga elat2 kekuasaan 

masih dikinggapi 
kinderziekten. 

Mengenai tuntutan pembuba- 

pada saja oleh demonstrasi 17 
Oktober itu, saja sekarang da 

kut, Kata Presiden selandjut- 

saja berikan kepada kaum de- 
monstran, saja kemukakan tiga, 
hal: a. saja tidak mau mendja 
di-diktator dan hendak berun- 
ding dengan kabinet, b. saja 

i Apa jg. kita perbuat da- rakjat dilain-lain daerah se-In- 
lam hal Irian? donesia: c. saja hendak mengu 2   dah lama kita ichtiarkan pem 

bubarannja itu, sampai pada 
detik sekarang ini masih sa- 
dja belum bubar, dan bahwa 
Irian Barat jg statusnja telah 
lama menjajat-njajat hati ki- 

ta itu, dikungkung mutlak oleh 

Belanda dibawah kekuasaan- 
nja! 

17 October 1952 
Menurut Presiden, adakah 

seorang patriot Indonesia jang 
berani mengatakan, bahwa re- 

volusi nasional kita telah sele- 

sai? Saja kira tidak ada pa- 
triot jg sedjati-d'atinja patriot 
akan berani mengatakan begi- 
tu. Tetapi, — manusia me- 

mang kadang2 mudah dikuc- 
sai penglihatannj, oleh perasa 
an2 jg momentant. 
Kadang2 perasaan2 momen- 

tant itu membuat ia, patriot, 
lupa bahwa revolusi bangsa- 
nja belum selesai. Terdjadi- 
lah segala verasaan2n'a beru- 
bal-ubal kepada sesuatu soal 
ig sebenarnja soal ranting. Ter 
djadilah dalam hubungan ini 
kepada kitx “peristiwa 17 Ok- 
tober”, satu demonstrasi jg se 
gala asa'nja dan segala sifat- 
nja telah diketahui oleh umum, 
dengan segala sentimen2 pera 
walannja dan segala edkor2 per 

akibatannja. 

Terdjadilah satu soal 
amat besar mendjadi teran- 

tjam bahaja terdesak oleh sa- 
tu soal jang pada asalnja kke- 
tjil. Terdjadilah satu keadaan, 
jg memang sudah lama ditung 
gu-tungzu ceh dalang2 lain: 
tendjadiiah pelemahan posisi 
kita: Prompt beberapa bari 
sadja sesudah 17 Oktober itu, 
datanglah vernjataan 'pemerin 
tah Belanda dalam parlemen- 
nja, bahwa ia "tidak meihat 
sesuatu faedah dari mengada- 
kan lagi perundingan dengan 
Indonesia tentang status 
Nieuw Guinea. Pemerintah ti- 
dak seka.i-kali 
hendak melepaskan kedaulatan 
nja atau membatasi kedaula- 
tan Neder'and, ataupun mene- 
rima sesuatu mandat. Pendiri 
an kabinet Belanda, ialah, ba- 
hwa kedau'atan atas Nieuw. 
Guinea de jure dan de facto 
ada'ah terletak dalam tangan 
Keradjaan Be.anda”. 

Renungkan soal2 jang 
besar. 

6 Marilah kita renungkan sega 
la peristiwa ini tenang2: Soal2 
besar (Umie Irian Barat, pene 
gakan politik bebas sctjara kom 
sekwen, — djanganlah pertjaja 
bisikan orang bahwa saja anti 

  
! 

memikirkan 

  

jang jnja: Angkatan Perang. 

  sahakan lekas2 diadakannja pe 
milihan umum. 

Maka sudahkah saja kerdja- 
kan tiga hal itu? 

Tentang A: saja telah dibi- 
tjarakan segala sesuatu dgn 
Perdana Menteri, dan beliau 
ini dengan kabinet: B: saja 
didalam waktu dua-tiga ming- 
gu jg achir ini dihudjani per- 
njatasn2 dari daerah2, ig buat 

bagian jg terbesar menghen- 
daki tidak dibubarkannja par- 
lemen ig sekarang ini, sebelum 
ada pemilihan umum, C: saja 
telah merembuk hal pemilihan 
umum itu dengan Perdana Men 
teri, dan Perdana Menteri pun 

telah memberikan tahu kepada 
saja, bahwa pemerintah beker 

dia keras untuk mempertjepat 
diadakannja pemilihan umum 

Saudara2 tentunja ingin  me- ? 

ngetahui, kata Presiden, apa jang 

harus kita perbuat sesudah per- 

njataan pemerintah Belanda me- 

ngenai Irian Barat dalam parle- 
mennja itu? Ma'af, saudara2, sa- 
ja buat malam sekarang ini se- 

terusnja akan bungkam. Saja ti- 
dak akan tambah kata2 lagi hal 
Irian Barat dalam pidato saja jg 
sekarang ini. Sebab pidato seka- 
rang ini adalah pidato radio, jg 
dapat didengarkan oleh semua 
orang. Saja tidak mau menodai 
hari jg sutji dan bersedjarah ini, 
Hari Pahlawan, dgn kata2 jang 
akan tidak enak didengar oleh 
Belanda. 

Pendirian Belanda sudah djelas: 
Belanda tidak bersedia membitja- 
rakan status Irian Barat dgn kita. 

i Belanda hanja bersedia berbitjara 
sekedar utk mendjelaskan pendi- 
riannja sendiri, jang hakekatnja 
ialah bahwa ia akan tetap men- 
djadjah wilajah Republik Indone- 
sia itu. 

Uu. 
Diantara beratus-ratus pernja- 

ta'an jg minta dipertahankannja 
parlemen jg sekarang ini, ada 

sebagian jg mengakui, bahwa par 

lemen kita itu masih djauh dari- 

pada sempurna. Memang demi- 

kianlah keadaannja: Parlemen ki 

ta sekarang ini masih djauh da- 

ripada sempurna, masih dihing- 

gapi penjakit2 kanak2 — kinder- 
ziekten daripada demokrasi. 

Tetapi demikian pula keadaannja 
alat2-kenegaraan kita jg lain2, 
demikian pula keadaannja alat2 

kekuasaan-negara kita, diantara- 

Oleh karena itu, saudara2, seka- 
rang tibalah waktunja, jang saja 
berbitjara dengan saudara2 sadja, — 
dengan saudara2 sadja — dengan ti: 
dak usah didengar oleh fihak jang 
menentang kita. Kita akan membitja- 
rakan soal perdjoangan' memerdeka- 
kan Irian Barat itu antara kita sama 
kita sadja, — diwaktu lain, dan dgn 
djalan lain. Mulai saat sekarang ini, 
mengenai soal Irian Barat itu, mari: 
lah kita diam-bungkam. Biarlah se 
djarah Revolusi Nasional kita jg be 
lum selesai ini berbitjara dengan 
bahasanja sendiri. Bahasanja sendiri, 
untuk menjusun rentjana kita sendiri, 
dan berbuat menusut rentjana kita 
sendiri. 

Lea satu hal sudah : 
saja katakan kepadamu 

k ita Nan mna Ta diam 
didalam hat Djanganlah kita 
iam kedalam, glah persa 

tuan: nasional Idta sesi 
nja, Sjarat mutlaknja kemena- 
ngan ialah persatuan nasional. 
Susunlah persataan nasional 
itu sekuat2nja, Galanglah ia se' 
hebai2nja. Dan berpegang 
kepada Tuhan. Sebab perdjoa- 
ngan kita ini adalah, perdjoa- 
ngan jang sulit dan sukar, Te 
tapi djanganlah satu detikpun 
gojang hati dari ragu? akan. 
sudahannja, Isja Allah k 
han itu ialah kedjajaan, 
ja terang berhadapan 
hilamnja gelap. Roch 
kaan berhadapan dengan n : 
menghambakan orang. 
lan berhadapan dengan kezali 
man. Delapan puluh 
orang berhadapan dengan 

Ja Parlemen, ja Angkatan Pe- 

rang, mempunjai tjatjad2 jg ha- 
rus diperbaiki. Saja tidak seka- 
rang sadja berkata jg demikian, 
saja telah katakan jg demikian 
itu lebih dari satu-tanun ig rak! 
Pada tg. 5 Oktober 1951, lebih 
dari satu tahun j.l., pada waktu 
saja berpidato memperingati Hari 
Angkatan Perang, saja mengupis 
krisis2 jang menghinggapi tubuh 

kita sebagai bangsa. Pada waktu 
itu saja sinjalir empat matiam 
krisis: krisis politik, krisis alat2- 
kekuasaan-negara, krisis tjara 
berpikir dan menindjau, hrisis 
moril. Belum pada waktu ifti sa- 

ja sebut krisis gezag. 

Semua tjatjad harus 
diperbaiki. 

Didjelaskan, bahwa dalam pi- 
datonja jang dulu itu, baik dalam 

lapangan politik, maupun dalam 

lapangan alat2-kekuasaan-negara 
(in easu Angkatan Perang) ada 
tiatjad2 dan kekurangan2, jang 
tentunja semuanja harus dikenali 
dan diperbaiki, oleh karena me- 
mang tiap2 tjatjad harus dikenali 
dan diperbaiki. 
Dan tidak sadja harus dikenali 

dan diperbaiki tjatjad2nja ,,an 

sich”, tidak sadja harus dikenali|l bu orang sadja jang bernafsu 

dan diperbaiki tjatjad2nja itu sa-| kolonial, Tidak sangsi lagi, fi- 
dja, tetapi segala alat2-kenega- hak mana jang nanti akan me 

   

9     | politik bebas —, pembangunan ra'an dan alat-kekuasaan2- nega-nang! Demikian Presiden. 

  

   

          

   

      

     
   

                    

   
    
   

        

    

      

    
   

  

   
   

     

  

berapa ratus atau beberapa ri 3 

kediadian ak T : “| Rp. 4.000.000.600.—, soal me| Dalam hubungan ini oleh Pre- “ih 
ru Kameioi3, Lanka an ha nambah bahan makanan jang |siden dikemukakan, bahwa dalam 
Peng pipet an Hujan Sd CTSE | tiap2 tahun makin bertambah (kita mengusahakan perbaikan 
pen yana yg ey ag ya 2. belala| genting, usaha memberantas ke |tjatjad2 jg ia maksudkan itu, 
niat 2 £ ena @ina api ke- miskinan dikalangan rakjat- pantas ia peringatkan kepada 

Ta Jg amat seram, ke- djelata, usaha mengangkat na- budi-pekerti-ksatria, terutama pa- 

njataan2 'g mengewag-eweg | sib bekas2-pedjoang kita jang |aa Hari Pahlawan sekarang ini, 
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an lebih djauh bhw 
0 orang dapat dikerahkan 
an segera, “bila pembata- 
udah dihapuskan, sedang | 

20 Pn 25 "ibu aa da- 

  

ran sosial dan San is. | 
( vena indon aa Pp 
disamping itu diperinga ana, 
an Ta 9 bulan di Ind 

  

      
    

      

    
   
       

    

ngeni i kemungki 
nan pengerahan tenaga2 huku: 
man, Kepada kementerian per- 
tahanan jang minta ia melaku- 
an penindjauan itu, Lohman | 

mendesek supaja merobah poli- 
dalam pengerahan kaum 

uman tersebut. (U.P.). 

   
   

    

bilnja hanjalan untuk 'semen- 
tata" 

Jang asemjolok: mata, kata 
Prof. Remeir, di ter- 
utama kalama jang berlaku di 
berbagai lapangan . Manusia In- 

| donesia jakin, ahwa mereka 
sampai kesat'a batas jang ter- 

      

      

      
   

     

  

   

   

    

   

    

  

     

      

   
  

          

Mahar Ko ta 
SEMARANG PEMENANG 
JEMBARA KOPERASI. 

Hasil sajembara karang-mengarang F 
entang koperasi jazg diadakan oleh 

sn Koperasi untuk memper-$- 
hari koperasi tg. 12-7 jang la- | 

sbb: Hadiah no.1 Soedarsozo, Se' 
ang, 2, Soerjatin Belitung, 3 Mo- 

hamad Ahjar, Bandung. 4. Metjutan, F 
Klungkung (Bali). 5 Suarningsih 
Bandung, 6. Itai, Bandjarmasin. 7. 

smadji, Kediri. 8. Jasin, Makasar. 
Nadjamuddin, Djakarta. 10 Cor- 
is Waas, di Hutumuri (Ambon). | 

— Disamping 10 hadiah 'itu diberikan || 
a 15. hadiah liburan bagi para. pe- 

ati Sea berhubung de- || 
gan perhubungan dan pengiriman, | 

“maka hadiah2 itu akan diterimakan | NG 
4 i dan oleh kantor2 tjabang In 

i Koperasi di Kabupaten2 anta | 
bulan Desember dan Djanuari ig 
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Ea GRUNDEL senam 

   kalau dulu .Rebutlah 
Irian!” sekarang sesudah bung 
Karno mengadjak bungkem, 

| apa sembojannja terus' malih: 

2 

       
  

akan datang ini. IL -.Hajo, bungkem mengenai 
sa Ie 2 . 5 ? “Ian? 227” 4... 
BERITA PERKUMPULAN. 

— Setelah diadakan timbang tesi-/ GURU2 TIONGHOA 
ma kini susunan pengurus  tjabang | | BERSATU. P 
SB Kehutanan Ins. HI terdiri sbb: 

| ketua Harijanto dan Soebagijo, penu 
lis Karmani, bendahara Soetjipto, 
bag: Org. Hartono, bag. Per/Upah 
Dj. Drijohardjo dan bag: Pen./Pend. 
Abdulrachman. 

— Di Semarang telah berdiri Per- 
satuan Isteri Buruh Indonesia” (PI- 
#5 diketuai oleh nj. Siswoko, penu 

lis nj. Marsidah Soekarto, bendahari 

nj. Prijadi. dan 3 orang-. pembantu, : 
“bag. Pen./Pend. nj Basuki Ramelan, 
'bag. Sosial nj. Soekarso dan bag. | 
eapapi nn. Soeharti. Para s anggan 

| Minggu pagi jl. guru? sekolah Ti 
onghoa di Djawa Tengah telah ber- 
Ikumpul di Semarang guna mendiri- 
kan Perserikatan Guru2 Tionghoa. 
(Telah dibitjarakan pandjang lebar 
anggaran dasar dan peraturan rumah 
tangga jang kemudian  disetudjui. 
Azas dan tudjuan perserikatan tsb. 
ialah mempersatukan semua guru? 
Tionghoa di Djawa Tengah, memper 
giat peladjaran dan mempertinggi pri 
badi guru. Pengurus sementara ter: 
diri dari wakil2 dari Semarang, Te- 
gal, Solo, Kudus dan Muntilan. Ma 
|Jam harinja diadakan perdjamuan, pa 

Ida mana oleh ketuanja, to. Chen 
Sheng Hui, diterangkan, bahwa per- lamat pengurus “gi Fa banera kot 

| siapan untuk membentuk persatuan “21, tilp. 1436 Sma.   
  

  

Dalam BotoL BARU 
Mudah Memegang Botolnja 
Mudah Mengambil Isinja 

. KWALITETNJA sama 
ISINJA scma 

| TEGELNJA 'sama 
untuk mendjaga pemalsuan 

Er botol Ta 

uan akan dig Brylcreem da- 
'g baru dam bagus ini, 

  

.buntuk burdjuasi dan berapa 

Y JONJA DR. ROMEIN-VERSCHOOR San Prof. Repasin 'be- 1 
I berapa. bari jl. telah mengadakan »pertemuan tandardja- 3 

“mana telah diketahui Prof. Romein, ahli sedjarah jang terkenal IL itu, 2 
| dengan njonja setahun jang lalu pernah diam Gi Djokja untuk 

bayi kuliah gn Bare Gadjah Mada. Ea Pa 

tentu haras menerima 5 
Barat, technik, 
dan ideologi harus diam 
tetapi mereka masih Tenltam 

  

    

   Pa kan sifat sendiri? 

gai bangsa jang baru lahir dia 

Gaulatannja didalam satu duria, 

nja jang sekarang, tiada lagi 

Ii dua Negara Besar, 
Serikat dan Sovjet' Rusia. Dim. 

berulang-ulang bertanja: sam- 
(pai dimana kita harus meme- | 
gang kedaulatan kita? 

Dilapangan ekonomi djuga demi- 
kian, orang Indonesia disiksa oleh 
pernjataan: Indonesia bersedia me- 

#ngizinkan penanaman kapital asing, 
1 tetapi “berapa banjaknja? Adapun 
pada segi sosial, orang Indonesia in- 
sjaf bahwa mereka harus 
ngun satu burdjuast sendiri» tetapi 
disamping itu orang ingin memadju- 
kan kemakmuran  didesa-desa, 

dikerahkan 
“untuk 

njaan, “berapa tenaga 

kaum tani didesa-desa? 
Dilapangan kebudajaan dualisme   

masalah: apakah pengadjaran 

| ini lebih mendalam lagi: orang In- 
donesia merasa perlu mendjaga tra- 

disi dari zaman dahulu, tetapi di- 
samping itu mereka insjaf, 
tradisi itu sangat feodal, dan orang 

paf mendjadi feodal. 
Pengadjaran menghadapi — pula 

itu. 

harus baik dam tinggi serta menurut 
ukuran internasional, tetapi terbatas 

# banjak orang jang mengetjap nik- 
mafnja, ataukah sjarat2nja direndah- 
ikan supaja rakiat terbanjak- dapat: 
mengikutnja? Masalah ini . dihadapi" 
pula oleh orang2 jang hendak ' me- 

Pnjebarkan ilmu modern di Indonesia. 

lisme ini dapat  dipetjahkan, 
atau dapatkah dipetiahkan da- 
lam waktu jang tidak lama, 
Prof. Romein mengatakan, bah 

i wa pemetjahan akan dapat di 
tjapai perlahan-lahan. Sebagai 

| tjontoh diambilnja ,Revolusi In 
(| austri? di Eropah, jang menim- 
| bulkan dualisme, 
I beberapa abad dapat ditjapai 

" Fpersamaan bentuk, dan ia per-: 

tetapi dalam 

tjaja, dalam zaman technik mo 
1 dern ini, semua akan berlaku de 
ngan lebih tjepat. 

itu sudah dimulai sedjak tg. 1 Mei: 
1952. Sambutan? para tamu antara 
lain dari wakil Walikota Smg, dari '! 
UPBA, dari wk. PPSK dan berbagai 
wakil perkumpulan. 

DJASA OPR TIREMAN, 
Kemaren pagi djam: 10.30” 

oleh beberapa orang anggauta ' 

dari OPR Kp. Tireman telah 
ditangkap seorang ig masuk 

tai besi kepunjaan djawatan |   

  

       

  

      

      
       

             

     

    

    

   

tentara dgn maksud didjual. 

ME ai 3 

   
    

  

  
  

   

  

    

   

PENTING! EWA! 
Al Imanak Pen ana: Ulama 

1 abarg: Bing Katno,.£ Hatta, K.H. Hasjim Asj'ari, 
1. A. ra eta dl. / 
yaa Rp. 3 

Adm. BNO, 

SS 

  

1JARI pakean jang baik? 
Trima Pakerdjaan: 
KEMEDJA dan KEBAJA, 

moder jang paling baru. Djuga . 
bisa trima bikin KAP JBEP, 
PICK-UP, DEKKLEED HOES. 

Onkost Melawan! 

ILLIAS DjJalTt 
Y 

| kehati Tn, Pn 2 ' 

-nja, bila haru - 

Dalam lapangan poli 1 dua 
lisme ini djuga ada. Negara In- | 
Gonesia masih muda dan seba- 

mau memegang teguh hak ke- , 

jang sebenarnja dalanr susunan 

negara? jang berdaulat, tekun : 
Amerika | 

hal ini bangsa Indonesia Gjuga 

memba-. 

an 

| mereka berhadapan dengan perta- 

bahwa. 

Indonesia tidak mau dan tidak da- 

“Atas pertanjaan apakan dua 

ke kampung tsb dengan mem-' 
bawa barang tjurian, jaitu ran | 

    

  

   

    

   

    

   

          

   

    

         

  

    
   

  

  
   

  

      
   
   

    

    

  

pemakaman kembali   

  

entara 
Berkokuatan 215 

    

SOVIKE terdiri 

si infanteri dan cs 

40 Tabita artilterie serta penangkis 
takan oleh bulanan 

jang membifjarakan wang tahun 

| M, Mackintosh, bekas opsi" penghubung Inggeris Gerivan tontara 
Sovjet dan ahli sexi? maliter Sov 

| Sovjet tersebar sebagai becikut: 

14 dipisi 
tank, 2 dipisi ' 
“Kipisi penangkis Serangan uda | 
Lyra, di Polandia 2 dipisi . tank 
.dan 2 dipisi mekanik Kn 
'bantuon jg langsung untuk pa 
|sukan2 Soviet di Djerman: di 
(Austria 1 dipisi infanterie dan 
1 dipisi menkanik: di Honga- 
ria 2 dipisi: mekomik: di Ru- 

(mania 2 dipisi mekanik. Di 
Eropa Timur sama sekali ada 
42 dipisi Sovjet: antaranja 27 
dipisi lapis hadja. 
“Di Tjekoslowakis, Bulgaria 
dan Albania "tidak ada.pasu-   Salah satu snapshot dalam up Aa p 120 dje-r, 

nazah pahlawan kemaren pagi di Taman Pahlawan Siranda. Tam- 
pak penurunan peti djenazah dalam liang kubur oleh beberapa ang 
gaute Organisasi Pertahanan Bana tete «Suara Las ran TP 

Perlu Dipererat 
Hubungan Anas Piltpina Dan Indo- 

nesia: Andjuran Mr. Sunarjo 
NGGOTA DEWAN perwakilan .rakjat Indonesia, mr. Su- 
narjo jang baru? ini telah menghadiri konferensi kedaera- 

han rerserikatan Bangsa? untuk daerah? jang tak mempunjai pe- 
merintahan sendiri, dalam pidatonja. jang diutjapkan ketika diada- 

kan pertemuan dengan perserikatan para wartawan Juar negeri di 

Manila telah mendesak supaja kerdja sama antara Indonesia dan 
Pilipina lebih dipererat. 

Mr, Sunarjo jang merang- ta » 
kap ketua perkumpulan Indo- Tak Ada Niat 
nesia untuk Perserikatan Bang- 

sa2 . mengutjapkan pidatonja 

(Untuk Serahkan Iri- 
an kepada Indonesia 

  

       

        

   

   
   
   

  

   

   

    

  
itu pada suatu perdjamuan 
makan siang jang diselengga- 
rakan oleh pegawai penera-! 
ngan pada kedutaan besar R.I. 
di Manila, tuan R.M. Wiarto: ih 

Dalam perdjamuan ini, selain AN Ta aa An A AFP 
duta besar R.I. Alexander Ma-i Menteri Belaan Wa Mag ma 
ramis dan para pembesar Indosh itelah menerangkan, bahia Na 
nesia Dame hadir pula pelba-f derlang dengar formeel menen 

pendidik terke-f tan Naa 
muka Pihama serta organisasisia mengenai kedaulatan atas 
Si2 rakjat dan sosial Pilipinaj / Irian Barat, Dim. pidato jang 

u-( diutiapkar oleh Drees dalam 
lis Da Belanda wak- 

men 
-belandja, entah 

narjo selandjutnja memundii 
kan akan hubungan? kebud 
dajaan- antara Indonesia : 
Pilipina dan persamaan? 

Iterdapat antara- bangsa2 
bahasa kedua negara tsb. 

Dikatakan seterusnja: ,,B 
tapa baiknja djika dalam las 
pangan internasional, umpa- 
manja di PBB, Pitiping jang te 
lah menjokong perdjoangan 
kita untuk memperoleh kemer 

dak memikirkan suatu penjera 
Gg ama an menga ha “ig 

2 Ka dan akan meneruskan usaha 

Ta (Antara). 

kita serta negara2  Arab-Asia 
Jaimnja untuk mempertahan-   an bahwa Nederland: 

kan2 Sovjet, demikian Mackin- 
osh P1 . 

“Di Sovjet Uni. 

sebagai berikut: 

dengan 6 markas besar: di Ru 
sia bagian Eropa 50 — 60 di- 
pisi ditempatkan disebelah Ba 
rat garis jg membentang dari 
Leningrad “hingga Rcsiov di 
Don.: Selebihnja Ik. sdipisi 
lagi dipusatkan di Caucaus dan 
di Asia Tengah Sovjet. Dipisi2 
'infanterie dan bermotor dalam 
tentara Sovjet mengambil ba- 
gian paling besar. Tiap2 dipisi 
Ik. terdiri dari 11.000 orang. 
Dipisi tank Sovjet biasanja 

mempunjai 10.500 orang, se- 
dangkan dipisi artillerie dan 
penangkis serangan udara ter 
diri dari Ik. 6000 orang. 

Angkatan udara Sovjet, menurut 
perkiraan, kini mempunjai 
pesawat (operational aircraft), 
mana jang terpenting adalah pasu- 
kan udara taktis jang “ditempatkan 
dibawah” angkatan darat. Pasukan 
udara ini terdiri dari 10.000 pesawat 

penempur, pesawat2 pembom ringan 
dan pesawat2 pengintai jang lebih 
dari separonja- adalah pesawat2 jet 
modern, seperti MIG-15 dan Tupo- 
lev twin jet, demikian dikatakan oleh 
Asher Lee dalam karangannja jang 
djuga dimuat dalam madjallah tsb. 
tadi. Lee adalah bekas ovsir dinas ra 

hasia Inggeris dan pengarang buku 
tentang angkatan udara Sovjet. 

Menurut Lee, pasukan udara tak-   
ja untuk memadjukan daerah ' 2p 

tis Sovjet diperlengkapi dengan pe- 
sawat2 jet jang dapat melawan seti- 

pesawat “negara2 “Barat. Tetapi 
pertahanan udara  Sovjet masih be- 
1um belum dikatakan sempurna. 
Achirnja dikatakan oleh Lee, bahwa 
Rusia djuga masih belum mempunjai 
pesawat2 pembom jang dapat menan   kan vberdamaian dunia dan ke- 

dekaan, bekerdja sama dengan amanan internasional”. 
dingi pesawat Amerika B-36. (Anta 
ra — UP). 
  

(GEDUNG PEMBANGUNAN. ' j RESOLUSI. 
: Disaksikan oleh para perbc- 
Sar sipil dam militer, kemaren, 

ig. 10“Nop. telah dibuka oleh Gu- 
#bernur Budiono, gedung Pemba- 

ngunan Indonesia, terletak di Ta- 

wang. Sebelum pembukaan,  di- 

jadakan pidato2 dari Kepala Dja- 

pen prop. Panglima Divisi Dipone 
| goro, Gubernur. Djawa-Tengah, 
yan Ketua DPR propinsi. Matjain- 
matjam barang pameran dipertan 

fonkan dalam gedung itu, dimana 

13 djawatan ada :kut ambil pa- 

“gian. ea 

Tadi malam, bei di 
GRI Gendong, oleh Panitya 
Peringatan Hari Pahlawan, te 
lah diadakan malam peringa- 
tan, pada mana Sdr. Muljanto 
membentangkan arti 19 Nopem 
ber. Setelah diadakan sambu- 
tan lalu diambil: resolusi jg 
singkatnja  sadja, berbunji 
sbh: membentuk dan membulat 
kan tekad memperkuat Front 
Persatuan Nasional. 

Se besar 2.000.600.— 
terbagi atas 200.000 surat undian & Rp. 10,— jang bernomor 
10.001 sampai dengan 210.000 dan selembar surat undian 
terbagi lagi atas surat2 undian seperempat 4 Rp. 2.50 guna 

PENGURUS JAJASAN 

.DANA BANTUAN « DI DJAKARTA 

| Djumlah hadiah besarnja Rp. 1.000.000,— jaitu: 

  
  
  

  

LUSTRUM. 

Berhubung genap berdiri 5 ta- 

hun Basketball Bond Semarang 

pada Minggu malam telah meng- 

adakan perdjamuan jg diramai- 

kan dgn beberapa pertundjukan 

Gan dihadliri para anggautanja 

serta undangan. Pada malam itu 

djuga telah diadakan pemilihan 

30 pemain utk bond tahun 1952, 

jaitu 15 orang utk “team laki2 

dan. 15 utk team wanitar Djuara 

tahun 1952 adalah regu Kuo Yu   Hui dan runner up regu Pheng 
You Hui. 

  

  | 1 hadiah dari Rp. 125.000.— Rp. 125.000.— 
2 Tn » “Rp. 50:000.-— Rp. “100.000.— 
4. ». Rp. 25.000.— Rp.  100.000.— 
2 Vi » Rp. 10.000.— Rp. - 90.000.— 

19 » 1 Rp. 5.000.— Rp. 95.000.— 

65 ». Rp. 1000— Rp. '65.000.-— 
300 ,, Do. B00— Rp “A00 
1100, PD. 250.— Rp. 215.000.— 

  

Djumlah 1500 hadiah 
  

aa ea Naa NNNA 

Rp. 1.000.000.— 

surat2 undian dapat diperoleh: 
pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini pemba- 
jaran contant dengan uang jan 
ESCOMPTOBANK N. Sada Daan Nusantara 25 Sa    

      

   

     

  

mbang, ng, 
" baja, : lok Betong dan titrebohi:-" 
Dp TAVASCHB BANK di Bandjarmasin, Malang, Pon: 
tianak. 
Setjara ,,pengiriman tertiatat” melalui pos, paling banjate 
10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan 
pengiriman poswesel kepada Escomptobank N.V. Djakarta, 
(Posttrommel 58), Bandung, Makassar, Medan, Menado, 
Padang, Palembang Semarang, Surahaja, Sibolga, Tegal, 
Telok Betong dan Tjirebon. 
Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau bahagian dari 
satu surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1,— guna bea 
administrasi dan pengiriman. 
Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirim 
telah habis terbagi semua maka poswesel jang dikirim se- 
sudah itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikut- 
nja, tetapi demikian ini dilakukan menurut pertimbangan 
Escomptobank N.V, 

PENARIKAN di DJAKARTA PADA 29 dan 30 DESEMBER '52 
dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali djika 
tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. Djikalau surat2 
undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan dikurang- 

    

  Djl. Demak 22 — Smg.   daan 157 — Kudus 
LOSS 

     

  kan menurut perimbangan. 4 
| MULAI PENDJUALAN RADA 1 DESEMBER 1952. 

TT Udaranja '20. 000 . 

1yalerie, 65 

sa wentieth Century” 

tang tentara Bovjet Ku, selangdjatn ja menjatakan bah: 

Di Djerman 82 dipisi, jakni 
mekanik, 8 dipisi 

artilerie dan 8 

|. Pasukan2 di Sovjet Uni sen 
Siri, menurut dugaan Sipetjah 

Di : Timur Djauh 40 dipisi 

20.000 | 
dari: 

ussia 
Dipisl : Dig en 

dari 215 dipisi jang dibagi dalam 

kapini, sh badja dan 

serangan udara, demikian diberi- 
dalang nemor 2 

ke: 88 dari Revolssi Oktober. 

   

   jet jang menulis Is 

& LanANTA 

Padu Tundjuk- 

a Negara 
ta Menemui Io- 

stansi2 Resmi 

ps PIHAK jang menge 
tahui didapat kabar, bah 

Wa oleh menteri “dalam negeri 
rar. Moh, Roem baru? ini (slah 
Gikirimkah instruksi kepada se- 
mua kepala instansi resmi jang 
maksudrja bahwa, tiap2 warga- 

     

  

   

     

  

Bola tak adi matanja 
Dari hopeloos men- 

djadi djuara 

Tjirebon—Sumdg I—1 
KertarRtingan distrik PSSI jg 

berlangsung di Semarang pada 
|achir pekan jg lalu sungguh ada 

di luar dugaan orang.banjak. Se- 
marang XI jang diramalkan ba- 
kal tak dapat ikut semi finale, 
karena kalah lawan Pekalongan 
Gan main serie terhadap Tjire- 
bon, malahan ada jang! meramal- 
kan, bahwa kes. Semarang sudah 

sudahan serie (1—1) dari pert: 
dingan Tjirebon-Sumec : 
Semarang telah dapat Set anent 
baru, mendapat kans lagi. Ini na- 
“manja bola tak ada matanja, 
aneh tapi njata.... 
Mengenai pertaridingan 

bon-Semarang pada Sabtu sore 
Kita singkatkan “sadja sbb.: Ke- 
dua pihak sama kuatnja dan per- 
mainan keras lawan “keras, kee- 
per Sumedang safe, satii penalty 
bal 12 pass berhasil ditipt out. 

Tjire-   
negara turunan asing jang mem 

: punjai- kepentingan gan pi- 
Iibak resmsi (misalnja idengan ke 
menterian perekonomian) harus 
dapat membuktikan surat tan- 
da kewarganegaraannja. 

Jang belum mempunjai tan- 
da kewarganegaraan tadi bisa 
memintanja kepada WPBA. Un- 
tuk keperluan pemilihan umum | 
mereka harus djuga menundjuk 
kan tanda-kewarganegaraannja, 
Ketjuali bagi warganegara tu: 
runan asing jang sudah dikenal 

berikan “dispensasi, demikian 
»Keng Po”.   KETERANGAN DR. 
RUSTAMADSI. 

| Berhubung -dengan berita kita hari 
. Djum'at jl, seolah-olah Dr. Rustama- 
! dji, acting kepala Purusara, menja- 
takan kepada wakil2 PDKI, bahwa 
beliau bersedia akan meagundurkan 
diri, kalau orang jg tak dikehendaki 
(PDKI, jaitudr Abubakar kembali 
memegang pimpinan Purusara lagi, 

maka Dr. Rustamadji menjatakan ke 
pada kita, bahwa utjapan sematjam 

tadi tidak pernah diutjapkan oleh- 
nja. 

Jang benar ialah bahwa dalam per 
temuan dengan wakil2 PDKI tsb, dr 

'Rustamadji hanja mengatakan, bah- 
wa ia sediavmenanggung segala kon 
sekwensinja, 'diantaranja mengundur 
kan diri, bila dalam perkembangan 
selandjutnja mengenai hal ichwal Pu 
rusara akan terdjadi hal2 jg tidak 
di- inginkan dan tidak disetudjui (i.c. 
oleh PDKI). 
Nama Dr. Abubakar sekali sekali 

tidak pernah disebut dalam pernja- 
taan Dr. Roestamadji. Dengan rektifi 
kasi ini, pemberitaan jg abusievelijk 
tadi diperbaiki. 

£ 

  

CTN KE KALIMANTAN. 
Selasa pagi dgn kapal ,,Gen. 

iMichiels” dari KPM, bertolak dari 

Semarang, rombongan kedua Cie 

ICTN 434 sebanjak Ik. 600 orang 
bersama keluarganja dibawah 

pimpinan Letn. 1 Mudjiman dgn 

tudjuan ke Kalimantan, jaitu ke 

Kotawaringin. Pada pemberang- 

katan itu hadiir Overste Saragih 

selaku wakil Pangl. Divisi “dan 

tn. Suwarno selaku wakil Guber- 

nur, sedang musik tentara ikut 

menghibur. 

Hingga kini sudah 5 Cie CTN 
jang berangkat ke Kalimantan 

——
 

An aa Paya aga Anni Dea Aam Lea 

dung-Subang dalam semifinale. 
Setelah rata2 main 3 kali ma- 

ka stand kompetisi mendjadi sbb: 

Smg. 1-1-1- 3voor8tegen7 

et ha Ke lap Oa 
RO Me akh SA er 13 
gel. Tt sena 

umum sebagai oraiig  pergera- ' 
kan kemerdekaan Indonesia, di | 

Di lain seberang dari tendangan 
Gjitu dari penalty luar garis Su- 
medang buka score 1-0 stand ini 
dipertahankan sampai halftime, 
tetapi dibabak kedua  kiriluar 
luar Tjirebon membikin “tegen- 
punt, hingga finish standnja se- 
Pie, A1, 

Smg. — Sumedang 5—3 
Dengan merobah susunan, Se- 

marang XI pada Minggu sore, 

telah main baik sekali, balcon- 

trole dan samenspel nampak hi- 

dup, barisan depan masing2 ada 

schotvaardig, tidak heran, bahwa 
dalam 7 menit pertama telah tu- 

run hudjan goals sampai 3 kali. 

Pihak Sumedang dengan tak pu- 

tus harapan mempertahankan ke 

dudukannja, tapi ternjata kalah 
kuat, Semarang menguasai lapa- 

ngan. 
Baru 2 menit bertanding ka- 

nanluar Ing Liang lepas” tenda- 
ngan djitu jang bikin keeper Su- 

.medang tangkap angin (1—)) ke 

mudian menjusul goal kedua dan 

goal ketiga tertjipta dari sundu- 

lan kepala centervoor King Lok. 
Istirahat ditutup dengan 3—1, te 

genpunt dibikin oleh centervoor 

Sumedang. 

Walaupun ada pendjagaan, na- 

mun barisan nonbetalers jang ter- 
Giri dari anak2 ketjil, tidak tas 

Kut2 menjerbu” masuk Stadion 
setelah halftime, malahan: mere- 

ka ity masuk di tribunes dan pa- 

da berdiri hingga mengganggu 

pengiiatan para penonton jang 

duduk di belakang. Lebih brutaal 

lagi, ketika ada pemain jang ke- 

na blessure dan digotong ke tepi 
lapangan, mereka 'itu lalu meru- 

wih. 
“Mengenai pertandingan san 

singkat sadja dapat Pa 
bahwa stand. mendjadi silih ber- 

ganti sehingga achir' pertanding- 

an mendjadi 5—3 untuk Sms. 

Dengan demikian, maka Sema- 

rang XI jang bermula orang men 

duga, sudah hopeloos, sebaliknja 

telah keluar sebagai djuara, ka- 

rena mempunjai doelgemiddeldo 
lebih banjak, sedang Sumedang 

jang diduga akan mendjadi djua- 

ra, telah keplorot sebagai djuru- 

kuntji. 

Stand kompetisi 
Menurut keputysan pengurus 

PSSI, pertandingan 4 kota ini, 

dari halve kompetisi telah didja- 

|dikan hele kompetisi, dengan ma 

ina djadinja Tjirebon dan Peka- 

longan, jang mempunjai bidji sa- 

ma, harus bertanding lagi sekali 
dan jang menang akan berhada- 

Ipan 2 kali lawan Semarang XI. 
ipemenang dari pertandingan ter- 

achir ini akan melawan peme- 

nang Djakarta-Bogor dan Ban- 

  
  

Aneka Djawa Tengah| 
  

MAGELANG. : 
Sarang burung merupa 
kan penghasilan besar. 

Dari kalangan pemerintahan ka- 
bupaten Kebumen, diperoleh ketera- 
ngan, bahwa penghasilan terpenting 
dari pemerintah otonom kabupaten 
Kebumen dewasa ini ialah sarang bu 
rung. Tiap tahunnja kabupaten Ke- 
bumen mendapat keuntungan bersih 
sebanjak. Rp. 40.000.— dari pendju- 
alan sarang burung, jang didjual se- 
tjara lelang. Harga tiap kg-nja da- 
pat mentjapai djumlah Rp. 195,—. 

Pemerintah kabupaten Kebumen ti 
dak bermaksud untuk mengusahakan 
sendiri penghasilan sarang burungi 
tsb tetapi akan diborongkan kepada     

  Oa 

DALAM WAKTU MENUNGGU 

Taka Obat ETAVLAN'| HOO TDJAKARTA:KOTA, 
Tamih Lapang Glodok 10” Tak K 1820 

Distributors : 

Harmsen Verwey 

Dunlop N. V. 
Djuga dapat beli diantero 

Toko2 di INDONESIA   sa 
53 

g 

siapa jang ingin memborong. 
Selain itu kabupaten Kebumen dju 

ga “banjak menghasilkan ' tai-lawa 
'“(kotoran burung lawa), jang kini 
telah mendapat tawaran dari N, V, 
Gamelan dari Djakarta. Di kabupa-' 

“ten Kebumen terdapat 30 guwa? jg 
menghasilkan tai-lawa tsb. 

50 tahanan SOB 
di bebaskan. 

Atas perintah Panglima Divisi Di 
ponegoro, 50 orang tahanan SOB ha 
ri Sabtu jl telah dibebaskan dari ru- 
mah pendjara Magelang. Dari djim 
lah tsb 41 orang adalah dari daerah 
Kedu, iang lainvia berasal dari be- 

berapa tempat di Djawa Tengah. 
Oleh bupati Magelang R. Tudodibto: 
to, ketua penampungan SOB, kepada 

mereka iang telah dibebaskan itu di- 

Sampaikan utjapan selamat atas ke- 
bebasan itu dan diharapkan hendak- 
nja kepertjajaan jang telah diberikan 
oleh pemerintah kepada mereka itu 
oleh mereka dibalas pula dengan kc- 
pertjajaan berupa bantuan terhadap 
pembangunan negara. Disamping itu 
telah disampaikan kepada 5 orang 
idjazah kursus PBH. 

KUDUS, 
Pandu Islam Kudus. ' 

Berhubung dgn kepergian Cotn- 

missaris Pandu Islam Kudus jg !   
8 

djuga meliputi daerah Purwo- 

gondo (Petjanga'an) jaitu Sdr. 

A. Jasin kedaerah seberang buat. 

kl. 6 bulan lamanja, atas per- 
mintaan beberapa  instructeurs 

Pandu Islam, Sdr. Oemar ' Fa- 

rouk diminta mendjadi Commis- 

saris untuk sementara waktu, se- 

dang buat memimpin Pandu Is- 
lam bg Puteri akan diminta te- 
naga dan ' pimpinannja Nj. A.$, 
Soepardi. 

Mutasi Pulisi Negara. 
Dari kalangan jg mengetahui 

didapat kabar bahwa Inspecteur 
Kl: I Sdr. LEGITO ARMUN Ke- 
pala Pulisi Negara Kabupaten di 
Kudus akan dipindah “ke Pati. 

Inspecteur KI: II Sdr. SOEMAR- 
JO, Kepala Pulisi Negara  Ka- 
bupaten Pati dipindahkan ke 

Rembang. Inspecteur KI: I Sdr. 
SOENARTO Kepala Pulisi Ne- 

dahkan mendjadi 'KEPALA PU- 
TLISI NEGARA. Kabupaten . KU- 
(DUS: Perlu kiranja diketahui 
bahwa pribadi Sdr. iLegito Ar- 
mun selama memimpin djawatan 

kepulisian di kab. Kudus adalah 
sangat terpudji terytama dalam 

memberantas kedjahatan2 jg ter- 
djadi di djawatan2 sipil, . pula 

dalam pembersihan di Bangsri 
pada waktu gerombolan RATNO 

meradjalela, tindakan Sdr. Tg 
to sangat tegas. 

SOLO. 
Perajaan pembukaan 

djalan. 
Oleh pemerintah daerah kota 

besar Surakarta direntjanakan, 
untuk nanti mengadakan pera 
jaan pembukaan djalan, djika 
seluruh djalan2 besar didalam 
an besar Surakarta telah se- 
| Jesai diperbaiki. Perbaikan dja 
lan2 tsb. kini sedang terus diker 

| djakan, ' Menurut keterangan, 
pandjang djalan? besar seluruh 

| daerah kota besar Surakarta 
ada 217 km, jg 

  

bungi seperti lalat merubung Ku- 

    

masuk kotak. Tetapi dengan Ben 
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Igara Kabupaten Rembang dipin- “ 
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. Hisenhower akan mengambil | 

| diri atas 1) digunakannja pa- | 
sukan2 Tiongkok nasionalis di | 

onhower 

asukan2    pada 

tukan. Harian teri tu jang di 
sebut Ba 

itu menolak, maka mungkin 

beberapa tindakan? jang ter- 

Taiwan, 2) melatih setjara in- 

€ | Perantjis mengatakan 

bahwa 5 

seandainja pasukan2 Tiongkok | 

| sukan2 Metaan Rea kira? 
Tg 

Hoakiao| 
$ Taiwan Akan Berda- 

gang Dga Djepang 

IONGKOK Nasionalis ha 
ri Minggu diberitakan te   tensif divisi2 baru Korea Se- 

latan dan 3) blokade angkatan 
laut terhadap 'pantai2 benua 
Tiongkok, demikian ,,American 
Journal”. (AFP). 

AKIraTo, PUTERA MAH- 
KOTA DJEPANG. 

Kaisar Hirohito dari Djepang 
hari Senen memaklimkan, bahwa 

puteranja, Akihito, telah dewasa 
dan akan menggantikannja seba- 

gai kaisar Djepang. Akihito jang 
kini berumur 16 tahun akan me- 
wakili Djepang dim upatjara pe- 
lantikan Ratu Elizabeth II di 
London dalam bulan Djuni jang 

akan datang. 

KAISER DJEPANG MEM- 
BUKA PARLEMEN. 

Kaisar Hirohito dari Djepang hari 
Saptu dengan resmi telah membuka 
persidangan parlemen jang ke-15. Da 
lam amanatnja kepada madjlis ting- 
gi-dan rendah, kaisar minta agar su 
paja para anggota mendjalankan sc- 
gala usaha untuk memperkembang 
hubungan setjara damai diseluruh du | 
nia. Parlemen akan mulai bersidang 

: pada tanggal 20: November jad. 

Arab Menghantjam 

sa
ke
 
2
F
 1 

lah bersiap na memasang 
dergan Djepang mo- 
dal erang - un | ghoa 
pro Kuomintarg jang mag di 
luar Tiongkok, Balai Dagang 
dan Industri Djepang  mene- 

rangkan, vaatu delegasi jang 
terciri dari 72 orang dan dipim 
pin oleh Huang Tien Liang, di 
rektur Balai Dagang di Taiwan, 
tak lama lagi akan tiba di To- 
kio guna membitjarakan soal 
berdngang itu. Dalam delegasi 
iri lermasuk djuga pedagang? 
Tionghoa dari INDONESIA, Ma 
lava, Philipina, Amerika Sela- 
tan, Afrika Selatan dan Hong- 
kong jang mengundjungi Dje- 
pang untuk pertama kali sedjak 
perang cunia mn berachir. 

  

MUANG THAI MERAJAKAN 
HARI ANGKATAN PERANG. 

Kesatuan? benda Muang Thai ha 
'ri Sabtu mengadakan defile dimuka 
panglimabesar Djenderal Phin, berta 
lian dengan Hari . Angkatan Perang 
Muang Thai. Djuga wakil perdasa   menteri Thai mina upatjara ta 
di. 

  

   

  

   anitia Politik 
pa ultimatum kepada pemerintahan Djerman Barat, de- 

ngan antjaman bahwa 7 negara Arab akan memutuskan hubungan 

ekonomi dengan Djerman Barat, apabila Djerman Barat tidak 

membatalkan persetudjuan untuk bajar pengganti kerugian kepada 

Israel. 

Dalam ultimatum tadi dinja- 
takan, bahwa Djerman Barat 
diberi tempo 48 djam untuk 
mendjawab. Dutabesar Djer-: 
man Barat di Kairo, Dr. Gin- 
ther von Pawelke, segera ki- 

rimkan ultimatum tadi kepada 
pemerintahaja di Bonn dan di- 
harapkan supaja djawabannja 

sudah diterima, sebelum pani- 
tya politik Lembaga Arab ber- 
sidang lagi pada hari. Minggu | 
djam 15.600 GMT. 

Sementara itu kantor berita 

AFP wartakan dari Kairo, bhw 
dalam ultimatum tadi ditegas- 
  

  

DLAI STEVENSON pa- 
A!: Ca hari Selasa ita tidak 
menderita kekalahan sescorarg 
diri sadja. Semua pengikutnja 
diseluruh Amerika Serikat, jg. 
mengadakan pertaruhan, harus 
membajar kekalahannja. Mar- 
tin Huff Jr. jang mendjago- 
djagzokan Stevensor, harus diam 
diri ketika miss Anne Haliyday 
jang mendjago Eiserhower — 
dus menang —  memukulkan 
enam roti tartjis pada muka- 

3 mempengaruhi 

Memutuskan Hubungan Ekonomi Dgn 
Djerman Kalau Djerman Bajar. Gan- 

1 Kerugian Kepada israel 
Dichawatirkan Israel Akan Memperluas Daerah 

Dan Memperkuat Militernja. : 
: sLembaga Arab hari Sabtu mengumum- 

Lembaga Arab telah menjam- 

kan, bahwa —dalam tempo 48 

djam Djerman Barat harus 
ambil putusan untuk menunda 

perdebatan dalam parlemen pe- 
rihal persetudjuan dengan Is- 

rael tadi. Ha 

Dj jerman akan tetap | ba- 
jar kepada Israel? | 

Berita UP dari Bonn menga 
takan, bahwa menurut ketera- j 
ngan sumber2 resmi pemerin- 
tahan Djerman Barat pada 
hari Sabtu antjaman Pn 
ga Arab untuk memutuskan 

hubungan - ekonomi dengany 
Djerman Barat, tidak akan j 

djandji Djer- 

man untuk bajar pengganti ke- 
rugian sebanjak $ 750.000.000 j 
kepada Israel. Israel menuntut | 

gganti kerugian tadi bagi 
kaum Jahudi jang ketika masa 
jang lampau ditindas oleh pe- ' 
merintahan Hiter. 

Djurubitjara kaum oposisi 

Sosial Demokrat di Bonn mene 

rangkan pula, bahwa partainja 
mungkin sekali akan setudju 
apabila persetuljuan dengan: 
Israel tadi diratifikasi. 

Berita dari Kairo 
3 tidak benar? 

Seterusnj, djurubitjara pe- 

|   
t 

  nja, sebagai bajaran tarohan- 
nja. - 
Nona Caroly Howard, jang ' 

berdjandji akan menelan .a 
lai halaman perffama dari suatu 
harian jang pro-Eisenhower, dji 
ka djenderal ini menang, harus | 
memenuhi djandjinja, Pada hari 
itu nena ini membakar sehelai 
kalaman pertama dari harian 
jang bersangkutan dan kemu-' 
am men gslkan abu ita da-     
    

    

   

    

  

ladjari dengan saksama, ber- 
hasil membuat sebuah theater 
jang dapat berdjalan, sehingga 
dengan demikian dapat dilaku- 
kan pertundjukan2 ditempat2 
Gimana tidak terdapat gedung 
kesenian akibat pemboman2. 

Tidak sadja Rouan, djuga Le| 
Havre, Caen dan banjak lagi 
tempat? lainnja tidak pernah | 
melihat pertundjukan kesenian 

. jang lajak. 

   

Paui Douai telah menjampai- | 
kan maketnja kepada menteri | 
kesenian Perantjis. Pandjang | 
dari theater mobil ini 57 meter, 
lebar 26 meter sedang tonilnja 
jang lebar 12 meter dan dalam ! 
12 meter, terdiri atas onderdil2 
logam jang kesemuanja sebe- 
rat 110 ton, 

“1 Arab tidak menuntut supaja 

irg 
an (Perantjis) setelah Mempe- kini setjara tehnis masih da- 

merintah Djerman Barat me- 
en bahwa bertentangan 

dengan -berita2 United Press | 
dari. Kairo, maka Lembaga 

Djerman Barat dalam tempo 
48 djam batalkan persetudju- 
annja dengan Israel. ,,Kalau 
berita ini benar, maka tak 

mungkin ultimatum ini dapat 
diterima baik. oleh: aon 

ANG @uinhai pada bari Sabta telah di- 
5 uduki oleh pasukan? Ho Chi Minh, jang telah berhasil me- 
njeberangi sungei en demikian diumumkan oleh pembesar? 

i terletak dibagian Barat Laut dari per- 
s disekitar sungei Hitam, 40 mil sebelah 

| daerah federasi Thai. Komunike tentara 
hwa pasukan? Ho setelah berhasil menje- 

berangi sungei Hitam terlibat dalam pertempuran seru dengan pa- 

-| Dgn Kapital! ! 
itu kemudian - terpaksa mengun- | da 

'yantjis 

  

1g Ouinhsi Didu- 
Chi Mimh : 

6 mil dari @uinhai. 

Walaupun mendapat bantuan 

kuat dari angkatan udara Peran- 
tjis pasukan2 Vietnam—Perantjis 

durkan diri, sehingga @uinhai dja 

tuh dalam tangan pihak: Ho. Pe- 
sawat-pesawat terbang pengintai 

Perantjis melaporkan sementara 

itu pemusatan pasukan2 Ho di se- 
belah Barat Laut sungei Hitam. 
Dalam delta sungai Merah se- 

mentara.itu pos2 Vietnam—Peran 
sen

at Di USA 
Ek 5. 000.000 Daan 

“In 'Mempertahao- 
2 kagnja 

| EORANG LAKI? 
onar Gokaisan 3 

  

  

dari aan an | 
nakan kergdja ati 
Kennedy. — berasal ISA Ss 
serland 4 di negara bagian Flo 

  

  

tya sebuah memorandu 
atas 53 halaman, dim. 
katakan bahwa ada 
orang kerdja paksa di Amat -| 
ka, terurama di negara bagian | 
Selatan dan Baratdaja. Kai 

4 Djuta.dari djiumlah terkai | 
but, demikian” memorandum   tjis telah diserang oleh pasukan2 

Ro... Pertempuran2 berkobar di 

daerah Haiphong, 20 km sebelah 
Barat Daja Haiphong suatu pos 
Vietnam—Perantjis diserang oleh 
pihak Ho, sedangkan suatu patro 

li pihak Perantjis di daerah tsb. 
telah disergap oleh pasukan2 Ho, 
sehingga patroli tadi kerugian $ 

orang tewas. Pesawat2 terbang 

Perantjis menggempur djalan, jg 
menghubungkan Thainguyen dgn 

Nghialo, dan memutuskan djalan 
tsb. di sebelah Barat dan Timur 
dari Yenbay. 

Pihak Perantjis kini mem- 
perbaiki lapangan terbang di 
Phuto, kota jang baru2 ini da- 
pat direbut dari tangan pihak , 
Ho dan jang terletak 45 mil | 
Barat Laut Hanoi, Sebelum 
mengundurkan diri pasukan? | 
Ho telah merusak lapangan | 

terbang tsb. Djika lapangan 
terbang ini sudah dapat digu- 
nakan lagi maka angkatan 
udara Perantjis akan..dapat 
memperbanjak 

terhadap kedudukan2 
Ho. Diumumkan selandjutnja 
ibahwa pesawat2 Perantjis se- 
'pandjang hari Sabtu telah me- 
njerang pemusatan? dan pang- 
kalan2 perbekalan pihak Ho 
didaerah pertempuran Tonkin. 

Daerah federasi Thai 
terantjam. 

Pada hari Minggu pertempu- 
ran seru berkobar di djalan, 
jang menghubungkan Lai Chau, 

tibu kota daerah federasi Thai, 

jang terletak 1952 mil Baras 
“-Hbaut Hanoi, dengan “Sonla di 

tepi sungai Hitam, jang didja- 
dikan markas besar pertaha- 
nan daerah sungai Hitam oleh 
pihak Perantjis, setelah pasuk- 
an2 Perantjis terpaksa me- 

ngundurkan diri kira2 50 mil 

ibaru2'ini karena Gjatuhnja per- 
tahanan daerah Nghialo. 

Djika djalan tsb. dapat dire- 
but oleh pihak Ho maka Pe- 

terpaksa .menjerahkan 

daerah federasi Thai kepada 
divisi2 Ho Chi Minh, jang “di- 

| pimpin oleh djenderal Van Ngu 
yen Giap., Kekuatan pasukan2 
Ho, jang berpakaian hitam dan 
jang bertempur. didjalan tsb. 
tidak diumumkan oleh pihak 
Perantjis, hanja dikatakan bhw ' 
serangan2 pihak Ho pada hari | 
Minggu ini adalah ,,kuat”. 

| (Antara). 
ama 

  

ORANG2 AMBON DI NEDER- 
LAND MENUNTUT PENGA- 

,KUAN R.M,S. 
j Lebih kurang 1560 orang Ambon j 

tg 
P 

| 

lagi serangan2 j | 5 

pihak | 

  tadi tergolong orang2 ,wet-| 
backs” jang.masuk di Ameri- 
ka Serikat setjara tidak sjah. 
Selebihnja orang kulit putih 
jang me'arat, Negro, orang2 
Mexico iang di-import, Ingge- 

ris, India-Barat dan orang2 | 
berasal dari Porto Rico. 

Kennedy menerangkan bah- | | 
wa ia serta isterinja diserang 
oleh Klu Klux Klan jang mem: 
punjai “kepentingan besar, ka- 
lau perbudakan ini dipertahan- 
kan. . Organisasi inilah jang 
pertama-tama harus bertang- 
gung djawab atas pengedjaran 
kaum pekerdja jang mentjoba 
melarikan diri. (Reuter). 

| Amerika Akan 
1! “Bertindak 
Bila Pesawat2 Russia 
Melanggar Wilajah , 

Djepang 
UTABESAR AMERIKA 
Serikat di Djepang Ro- 

“bert Murphy menjatakan hari 
Minggu kepada para wartawan 
Djepang, bahwa Amerika akan 
mengambil tisdakan2 seperla-— 
nja, bila pesawat2 terbang Ru- 
sia melanggar wilajah Mn 
Dalam keteranganrja mengenai 
pelanggaran  jarg ega 
oleh pesawat2 Rusia 

  

  

'Itjobaan tsb. 

(an itu, 
tempat perledakan, segera sete- 

“tapi tadi setelah membubung sa- 

Itadi, 

   
    

   

   

  

    
    

  

   

    

    
      

    

       
   

JSA Telah 

| kepulauan Eniwetok di Pasitik. 

n gas atol, jang pandjangnja 5 

- Doakan atas surat seorang, 

1 "3 dari orang tsb. tidak 
'Iddumumkan dan djuga tidak ' 
disebut nama orang, jang me- 

n neruskan surat tadi kepada ha: 
Tn rian tsb. 

Menurut saksi tadi maka dg. | 
enggunakan katja mata hi- 
am “telah terlihat dalam per- 

suatu bola, jang | 
berwarna kuning kemerah2an, 
|jang makin lama makin men- 
djaai besar dan makin menji- 
laukan mata, £ehingga orang2, 
jang menjaksikan, merasa se- | 

verti tidak memakai katja ma- 
ta lagi. Dikatakan bahwa 
orang2, jang melihat pertjoba- 

walaupun djauh dari 

lah pertjobaan dimulai merasa 
hawa, jang sangat panas. Bola 

Ingat tinggi terbentuk seperti 
tjendawan dan kira2 3 menit 
kemudian telah terdengar per- 

ledakan, jang bunjinja seperti 
Gentuman meriam, disusul oleh 

Suara, jang gemuruh. Semula 
dipinggir bagian bawah dari 
»tjendawan” itu terlihat ,,tem- 
bok” air, jang kemudian terhi- 
sap “ kedalam »tjendawan” 

ARIAN ,,LOS ANGELES EXAMINER” 
“BN memuat laporan tentang pertjobaan bom zat air, jang di- 

katakan telah diadakan oleh panitia tenaga atom A. S. baru? ini 

S
a
n
i
 

Ledakkan 
Bom Hydrogen? 
2 syaa Atol Pandjang| 5 (KM Telah 

|. Milang Sama Sekali Karenanja 
Lgi 

pada hari Sabtu 

Menurut harian tersebut perle- 

an hebat dari bor-H itu mungkin telah melebur mendjadi debu 

km dan lebarnja 809 meter, di- 

kana pertjobaan tadi telah diadakan. Diterangkan bahwa laporan 
jang telah menjaksikan pertjo- 

Welzmarn Me- 
“ninggal 

“Joseph Sprinzak Sbg 

siden Israel 

" '(DBESIDEN ISRAEL dr. 
Chaim Weizmann pada 

hari Minggu pagi telah mening- 
gal dunia dalam usia 97 tahun 
ditempat kediamannja dalam 
kota Rehovoth, disebelah Sela- 
tan Tel Aviv. Dr. Wetzmann me 
ninggal karena penjakit radang : 
di djalan pernafasan, jang su- 

(dah diderita selama lebih dari 1 
tahun, Weizmann telah meng- 
hendaki supaja dia dimakamkan 

Idi Rehovoth, tetapi pembesar2 
Israel mungkin akan memakam 
kan Weizmann di bukit Merzl di 
Darussalam, dimana Theodore 
Herzl, pembentuk gerakan Zio- 
nisme modern, ? takan jl. telah 
diuga dimakamkan. 

Mengenai soal pemakaman 
ini sampai kini belum ada pe- 
ngimuman resmi. Diduga bhw 
Joseph .Sprinzak, ketua knes- 
set (parlemen Israel) jg sela- 
ma Weizmann Sakit telah me- 
mangku  djabatan presiden, 
akan mendjadi pengganti Weiz     Pihak resmi tak tahu 

menahu. 
Baik djuru bitjara Markas 

besar armada A.S. di Pasifik 
maupun djuru bitjara markas 

'hbesar pasukan2 A.S. di Pasifik, 
menjatakan. pada hari. Saptu 
bahwa mereka tidak tahu mMe- 
nahu tentang pertjobaan bom- 
H, jang menurut ,,Los Angeles 

Examiner” telah diadakan ba- 
ru2 ini di Hniwetok. Dikatakan 

bahwa pengumuman jang per- 
tama, mengenai pertjobaan se- 
matjam itu, tentunja harus di- 
berikan oleh panitia tenaga 
atom A.S.   lau Hokaido, Murpay mengata- 

kan bahwa Amerika akan |       
Dari Washington kemudian 

d iwartakan bahwa seorang dju- 
pati kewadjibanrji Calam 

keamanan N mena ian Dah 

»bila pelanggaran? serupa itu Pa ana 

terdjad?”. 
pe 

nga pend Pan en Ka 
bali Djepang diterangkan oleh-: 
nja bahwa ini adalah soal pe- 
merintah dan parlemen Dje- 
pang sendiri. Ditanja apakah 
terpilihnja Eisenhower sebagai | 61 
presiden baru Amerika akan 
berpengaruh atas kedudukan- 
nja, didjawab, bahwa selama 
perang ia bekerdja 4 th. dg. 
Eisenhower sebagai penasehat 
politiknja. (AFP). 

PERTUNANGAN KE- 
RADJAAN. 

Grand Duchess dan pangeran dari 
Luxemburg hari Djum'at mengumum 
kan pertunangan dari pangeran Jean 
dari Luxemburg dengan puteri Jo- 
sephine Charlotte. Puteri Josephine 
Charlotte adalah saudara perempuan 

   
    

oleh Los Angeles Hxaminer” 
itu. (Antara—AFP). 

  

617 TURUT DALAM 
PEMILIHAN 

Lebin “kurang 61Yo dari djumlah 
pemilih Amerika Serikat telah turut 
mengambil bagian dalam pemilihan? | 
jang baru berlangsung hari Selasa jg : 
lalu, demikian diperoleh kabar hari 
Djumat di Washington. Presentase 
ini adalah jang tertinggi jang pernah 
ditjatat dalam sedjarah Amerika Se- 
rikat. Djumlah suara jagn dikeluar- 
kan mendekati batas 60 djuta bagi 
penduduk dewasa jang berdjumiah 
08.400.000 orang. Angka rekord sebe 
lumnja pernah tertjatat dalam tahun 

tai Demokrat Franklin Roosevelt   radja Boudewijn dari Belgia. Pange 
ran Jean adalah ahli waris Grand Du ! 

je tersebut. 3 

menghadapi lawannja dari partai Re 
publik Wendell Mlikie. 

Pasukan? Taiwan 

Djumlah Sar- 

bekas serdadu KNIL, jang ada di Ne 
derland telah mengadakan demonstra 

- si menudju kekantor Perdana Mente 
eri Belanda Drees di Den Haag. De- 
monstrasi tersebut menuntut supaja 

Nederland mengakui ,,Republik Ma- 
luku Selatan”. Disamping itu orang2 | 
tersebut menuntut supaja R. Manusa | 
ma jang kini ditahan pemerintah Be | 
landa di Irian Barat dibebaskan. R. 
Manusama itu.dulu ikut dalam ,.kabi | 
net R.M.S. P.M. Drees tidak bala idi | 
kantornja dan petisi dari demonsna | 
si2 itu diterima oleh sekretaris P.M. | Radford jang. telah bertemu 

Reuter mengabarkan bahwa dalam , dluga dengan perdana mente- 
demonstrasi tersebut SL terdjadi in iri Shri Nehru dan pemimpin2 
siden. tentara... India, ' menjatakan 

penghargaannja atas kemam- 
puan perseorangan2 India. Pri 
'badi Nehru dilukiskan olehnjx 
sebagai ,salah satu figuur ter- 
kemuka didunia”. 

ANGLIMA TERTINGGI 

dalam sebuah konperensi. pers, 

djana2 Rus- 
. 

Taiwan, Radford mendjawab 
bahwa Amerika akan menen- 
tang setiap serangan komunis   

Negara2 Akal jang hingga 

lam keadaan perang dengan 
Israel, -mengady: bahwa ba- 

rang2 jang akan dikirim dari 
Djerman ke Israel itu akan me 

mungkinkan bangsa  Jahudi 
memperluas wilajah Israel. Se 
baliknja Djerman. Barat me- 

ngatakan bahwa barang2 jg. 
akan dikirim ke Israel itu  ti- 
dak ada jang bersifat Re 
dan mengandjurkan supaja | 
pengiriman barang? tadi di- 
awasi oleh komisi PBB. 

Sementara itu  suratkabar2 
Djerman Sabtu mengabarkan, 

bahwa Israel telah menegas- 
kan, bahwa negara ini akan 

menentang setiap matjam pero- 
bahan, jang mungkin akan di- 
adakan pada persetudjuannja 
dengan Djerman. (Antara). 

Ba pulau bangat Perta 
seorang 

   pi pan ae 
ae at ta bsa dikaratan Tiong- 

   
   

ngan tegas bahwa Amerika ti- | 
Gak akan mengizinkan penda- 
ratan dibenua tersebut. 

Berkenaan dengan ipenola- 
kan Rusia untuk mengakui 
blokade angkatan laut terha- 

  

D' 
Talas rn “Da 
University dari angka? statis- 
tik resmi Sovjet Rusia ternjata 
bahwa djumlah para sardjana 
dan akli mesir Rusia jang telah 
mentjapai gelarnja, ditahun 
1937 ada 358.000 dibanding dgn. tidak akan sanggup melaku- 
dewasa ini 860.000 orang. kan sesuatu intervensi jang   

Amerika Serikat di Pasifik laksamana Arthur - 
jang dewasa ini sedang berkundjung ke New Delhi, menjatakan 

Ditanja tentang keadaan di 

un dj: 

kok, Radford mendjawab de- | 

dap semenandjung Korea, Rad | 
ford menjatakan bahwa Rusia | 

Tak Akan Di-Izinkan Menjerbu Ke 
Daratan Tiongkok : Kata Laksa- : 

mana 'Radford 

TA 

Bea 

& 
pasukan-pasukan angkatan laut : 

Radford, 

bahwa ia setudju kalau Djepang 
dipersendjatai kerabali dan mempunjai angkatan laut sendiri, kare- 
na menurut pendapatnja ,,Djepang harus menghadapi perdjoangan 
hidup, sedang dimasa depan harus bisa melindungi diri sendiri”. 

efektif terhadap operasi2 ang- 
'katan laut Amerika, sekalipun 
olehnja diakui bahwa . Rusia 
mempunjai angkatan laut jang 
kuat di 'Timur-Djauh, dalam 
mana termasuk sebanjak . ka- 

kaan air. 
| 

Mengenai keadaan dilapang | 
militer di Vietnam diterang- 

(kan oleh Radford bahwa ke- 
'adgan disana djauh lebih baik 
dari bulan Desember jang lam 

) |pau dan boleh djadi Pn baik 
ang pern 
dimwainja operasi2." Ka 

ibar2 jang mengatakan bahwa 
pasukan2 Perantjis.dan Viet- | 

  

| nam menderita kekalahan2 be- | 

sar, menurut Radford ,,terlalu 
dibesar-besarkan”, 

Achirnja diterangkan bahwa 
an gn semata - mata 
bersifat. ,,menindjau”, karena 

an mengetahui sendiri 
" 4 @angira2 jang ada 

  

   

  

1940, ketika tjalon presiden dari yar ! 

| 
pal selam dan kapal2 permu- | 

mann sebagai presiden Israel. 
Menurut keterangan dokter2 
i Weizmann sudah lama mende- 
:rita penjakit djantung dan pe 
njakit ini kemudian 'bertam- 

bah keras karena diikuti oleh 
penjakit radang di djalan per- 
nafasan. 4 
Pemakaman djenazah presi- 

den Israel, dr. Chaim Weiz- 

mann akan dilangsungkan hari 

Rebo di Rohoveth, jakni tem- 

pat kediaman almarhum. Di- 

tempat itu terdapat djuga in- 
stitut pengetahuan presiden, di 
mana beliau melakukan penje- 

Weizmann senantiasa 
berada diatas semua partai2 
politik: inilah jang menjebab- 
kan dugaan2 bahwa akan su- | 
kar sekali untuk mendapatkan | 
pemimpin jang mempunjai si-j 
fat2 serta “kepribadian almar- 
hum, guna menggantikannja. 
(Antara-U. P. .) 

t 

Mau-Mau Te- 
rus Dikedjar 
Siapa Melawan La 

tembak 

pe aa GGRIS di Ken- 
am  gerakannja 

iban pada hari Ming- 
gu telah menangkap lebih dari 

siden 

  

  
150 orang dituduh mendja 
Gi anggota o isasi »Mau- 
Mau”, Seoruie dianfaranja, jg. 
memberi perlawanan ketika hen 

|dak ditangkap, telah ditembak 
mati. Menurut Kererangan dju- 

| rubitjara pemerintah Kenya, se 
djak organisasi ,,Mau-Man” 
mendjalankan aksinja, sudah 
ada 37 orang jang dibunuh, se- 
dangkan 13 orang lainnja bu- 
nuh diri untuk menghindarkan 
Giri dari antjaman? organisasi 
tsb. Ditambahkannja pula, bah 

1 Wa Sementara ini ratusan ru- 
mah penduduk aseli telah habis 
' dimakan api. (Anfara-UP). 

HUBUNGAN UDARA ME- 
SIR DJERMAN BARAT 
DIHENTIKAN, de 

| “Kongsi penerbangan Mesir ,,Sai- 
de” menghentikan untuk sementara 
dinas perhubungan uadara antara 
Mesir dan Djerman Barat, demikian 
didapat kabar pada hari Sabtu di 
Frankfurt. Alasan dari tindakan :tu 
tidak diberikan. 

  

SIARAN RRI SEMARANG. 

Selasa 11 Nop: djam 17.05 Taman 
Kepanduan oleh Pandu Katholik, 
18.00 Serba serbi Angk: Perang, 
18.15 Krontjong petang, 19.15 Dunia 
olahraga, 20:15 Ichtisar pers, 20.30 
Gujon Maton, 21: 15 Mana Jeng 

.kap. ' 
SIARAN PROGRAMA UI. 

Hari Selasa tanggal 11 No- 
pember mulai pukul 20.45 sam- 
pai 21.15, programa UI RRI 
akan menjiarkan reportage di- 
sertai dengan suara2 menge- 
nai perdjalanan dengan pesa- 
wat terbang ke Medan.  Seba- 
gai pokok reportage tadi  di- 
ambil pekerdjaan2 Garuda In- 
donesian Airways, dinas pener   daerah ' komando- YO 

nd ea Can RI 

  

bangan sipil dan djawatan 
meteorologi serta geofisik. 

Penggantinja djadi Pre- | 

lidikan2 dilaboratoriumnja. Pre- 

| Iatan rakjat, 

pameran masak Indonesia: 

ngalahkannja”. 
kuning dan berbagai kue. 

rat-surat kabar Inggeris itu.   
Kata Isa 

rertjanakan 

hadirin maupun dengan 

Pesan. Moh. Natsir jg di ba- 
tjakan pada malam peringa- 
tan itu pada umumnja berisi 
pedoman2 bagi warga Masju- 
ami dalam garis umum, baik 
bagi perseorangan maupun se 
bagai anggota partai. Djuga 
dikemukakan garis2 besar me 
ngenai program perdjuangan, 
keterangan azas dan pernjem 
purnaan rangka2 dan alat2 or 
ganisasi Masjumi. 

Pada permulaan pesannja, 
Moh. Natsir menegaskan ada- 
nja kemestian bersungguh2 
berdjuang disaat ini dan dima 
sa depan serta menerangkan, 
bahwa didalam rangkaian ker- 

“segala aliran po! fitik Indonesia 
pada waktu2 bel! akangan telah 
didapatkan veladjaran jg me- 
nundjukkon djalan sebaiknja   

, untuk dimasa depan didalam 
mengeratkan kerdja-sama ber 
dasarkan nerhitungan. 

Ketika menjatakan dasar per- 
djoangan utk mentjapai tudjuan 

Masjumi, Moh. Natsir mendjelas- 

kan, bahwa perdjoangan itu me- 
lalui djalan jg sjah, sebagaimana 
jg terbuka dlm negara Republik 

Indonesia jg berdasarkan kedau- 
melalui saluran? 

jang lazim dim negara demokra- 

si. : 
Japun menjatakan, bahwa tjita- 

tjita jang luhur hanja dapat di- 

tumbuhkan dim ketertiban dan 
keamanan dan Masjumi menolak 

tiap usaha dari pihak manapun 
djuga jang mengakibatkan Ke- 
katjauan dan kelumpuhan negara 

serta alat?nja. Berkenaan dgn 
masjarakat kita .didalam negeri, 
Masjumi berpegang kepada adja- 
ran agama Islam jang raenjata- 

kan, bahwa masjarakat itu harus 
merupakan suatu djema'ah diba- 

wah pimpinan Tuhan, demikian 
Moh. Natsir, 

Beladjar tahu kewadjiban. 
Dalam pesan Moh. Natsir 

itu setelah diperingatkan su- 

paja manusia suka -beladjar 
lebih mementingkan tahy. ke- 
wadjibannja dari pada tahu 

| haknja, ditegaskan bahwa - In- 
donesia menurut siruktur “dan 
bakatnja tidak mesti dan tidak 
patut mendjadi medan pepera- 
ngan go'ongan jang satu Sama 

lain bertentangan mati2an tak 
tahu ampun, intai-mengintai. 
Achirnja . dinjatakan  djuga, 
bahwa Masjumi tidak membe- 
narkan seseorang atau sesuatu 

pihak didalam negara meng- 
gunakan kekuasaan paksaan 
atau melakukan perkosaan 
atas sesuatu pihak lain untuk 
mentjapai maksudnja.  Tiap2 
pertikaian djika tak dapat di- 

jang bertikai itu sendiri, ha- 

nja kepada orang penengah 

atau hakim pengadilan. 

Tak pilih blok manapun. 
Mengenai dua ideologi (dua 

| brok) jang bertentangan se- 
karang ini, tidak satupun dari 
jong dua itu boleh kita pilih 
Gan Islam mempunjai susunan 
sendiri berkenaan dengan kehi 
ilupan ekonomi dan keadilan 
sosial. Kita menolak paham ke 
bendaan oleh karena sifat dan 
tabiatnja menguatkan azas 
berebut hidup dan memenang- 
kan kekuatan daripada hak ke 
benaran. Baik dipihak kapita- 
lisme maupun dipihak komunis 
me, Demikian Moh. Natsir,   

Penjelundupan Orang2 Tionghoa Ke Australia 
ARIAN Truth” jg terbit "lia, dengan melarikan diri dari 

di. Sydney ' mengabarkan, | kapal2 atau dgn djalan mendarat 

bahwa, suatu kenjataan jg me-jdari pantai2 jg sunji dan tidak 

ngedjutkan ialah, bahwa setiap 
bulanrja ada 50 hingga 100 orang 
Tionghoa — kebanjakan dari me- 
reka orang2 komunis — jang ma- 

Suk setjara tidak sjah di Austra- 

didjaga di Australia Utara. 
Invasi tetap sedemikian mem- 

buat politik putih Australia, ti- 

dak berarti dan dapat merupakan 
benih jg membahajakan bagi ada 

nja kolone kelima komunis sean- 
dainja petjah perang dunia keti- 

ga”, demikian ,,/Truth” jg selan- 
djutnja menulis, bahwa menurut 
pembesar2 pemerintah 

lingkaran2 jg dibentuk oleh kaum | 
penjefundup ulung bangsa Tiong: | 

hoa meminta dan menerima lebih ! 

dari 200 pound Australia untuk 
setiap komunis Tionghoa jg ma- 

suk 1 agn selamat di Australia. 

Sedjumlah orang2 Tionghoa te- 
federal | lah mengaku terus terang kepada 

pembesar2 imigrasi, bahwa mere- 

ka telah masuk di Australia dgn 

djalan mendarat di tempat2 jang 

sunji di @ueensland Utara. Achir- 
nja dikatakan oleh harian tadi, 

bahwa djumlah orang Tionghoa 

jg masuk Australia setjara tidak 

sjah sesudah perang dunia telah 

meningkat dari Lk... 100 orang 
mendjadi LK, 1000 orang setahun- 
nja, (VP, 

Masakan Indon. : 
Lebih Lezat, Mengalahkan 

" Masakan Perantjis 5 
“NI SANGAT MENARIK HATI”, kata Ratu Elisabeth? 

Ibu Suri Ratu Inggeris, ketika mengundjungi stand In- 

donesia pada Pameran Masak Internasional jang diadakan pa- 

da tg. 4 Nopember jang lalu di Royal Festival Hall Gi London. 

Ibu Suri Ratu Inggeris itu lama singgah di-stand Indonesia. 

Pada kesempatan itu beberapa pegawai Indonesia dari Kedu- 

taan Besar Inggeris hadir. Demikian diterima kabar dari Lon- 

don. Demonstrasi masak di-stand Indonesia diberikan oleh nona 

S. Budiardjo, njonja Saptobudojo dan nona Ida. Somuanja me- 

reka menerima tanda penghargaan. 

Wartawan madjallah ,,Women's Own” berkata tentang 

”Masakan Perantjis biasanja dise- 

but jang paling baik. Tetapi: sekarang masakan Indonesia me- 

Jang dipertundjukkan ialah: soto, sate, nasi 

Hari Rebo jang lalu banjak surat 

kabar Inggeris jang memuat gambar2 stand Indonesia. Djuga 

beberapa serep masakan Indonesia telah diumumkan oleh su- 

djc-sama antara Masjumi dgn , 

damaikan antara kedua pihak : 

ruslah diserahkan keputusan- 

3 

  
Aksi Masjumi 

Berdjoang Melalui Dijalan Jang Sjah 
Tjita2 Jg. Luhur Hanja Dapat Ditumbuhkan Dlm. 
ketertiban: Perdjoangan Melawan Pendjadjah Su- 
dah Terlebih Dahulu Dimulai Oleh Kaum Ulama, 

Anshary. 

OH. NATSIR, Ketua Umum Masjumi jang semula di- 
akan berpidato dimalam peringatan 7 ta- 

hun usia Masjumi di Bandung, karerfa berhalargar datang te 
lah menjampaikan pesanan tertulis jang dibatjakan oleh sa- 
lah seorang arggota pengurus Masjumi wilajah Djawa Barat, 

| Dalam pada itu M. Isja Anshary. kelaa Masjumi wilajah Dja- 
wa Barat telah mengadakan pidato kira2 1 djam.lamanja.. Ma- 
lam peringatan itu nampak dapat perhatian besar, baik dari 

sum 
antara hadirin nampak pula Komisaris Belanda di Bandung. 

bangan?2 karangan bunga, Di- 

Kekeliruan ahli sedjarah? 
M. Isja Anshary memulai pi- 

datonja jang berlangsung  ki- 
ra2 satu djam dengan mem- 
peringatkan adanja ,,/kekeliru- 
an ahli sedjarah jang mentja- 
ta permulaan perdjoangan ter 
hadap imperialisme pada wak- 
tu lahirnja Budi Utomo” kare- 
na menurut pendapatnjs, ,per- 

djoangan membebaskan tanah 
air dari pendjadjahan itu su- 
dah dimulai djauh sebelum Bu- 
di Utomo oleh para ulama jg. 
bukan digerakkan oleh aspira- 
Si nasionalisme dan bukan ka- 
rena tjinta kepada tanah air 
tapi karena tauhid dan iman”. 

Sete'ah menegaskan lagi pen 
dapat Masjumi, bahwa mengem 

balikan keamanan terutama di 
Djowa Barat, tidak dapat ha- 
nja dengan operasi militer se- 
mata? tapi harus dengan ,,hik- 

aah kebicdijaksanaan”, M. Isja 
LAnshary menjelaskan lagi pen 
dirian Masjumi terhadap ada- 
nja tantutan pembubaran par- 
lemen. 

Dikatakan, bahwa  demon- 
strasi baru2 ini di Djakarta itu 
diakukan oleh suatu gerom- 
bolan jang teratur. Sikap Ma- 
Sjumi jang telah diambil tidak . 
.didasarkan kepada demonstra- 
Si cowboyZan, kata Isja Ans- 
hary jang kemudian menjata- 
kan, bahwa untuk semua ali- 

ran politik di Indonesia sudah 
sada partai2nja sehingga sidak 
sepantasnja memakai saluran 
sembojan2. 

Kalau pariemen sekarang di 
katakan tidak representatif ka 
rena tidak dipilih oleh rakjat, 
lapakah Presiden pun hasil pi- 
lihan rakjat?, kata Isja Ansha- 
ry, djuga Undang2 Dasar? 
Pada bagian terachir dari pi- 

dato Isja Anshary pemerintah 
pusa dipersalahkan kurang 
memperhatikan kepentingan 
daerah dan persoa! an suku2 
bangsa, demikian pula “dalam 
hal politik personalia jang di- 
katakan tidak Sesuai 

tuntutan rakjat. 
Kepada semua partai dise- 

rukannja untuk mengadakan 
kerdjia-sama — ideologi boleh 
berlainan katanja — tapi de- 
ngan sjarat: hentikan  tjatji 
maki atau fitnah terhadap pe- 
mimpin2 Masjumi (NatsirSu- 
kiman). dan lepaskan sikap tju 
riga mentjurigai. 

Overseas Econo: 
mic Agency 

Kn Dinas Baru Jg 
Meliputi Maan Bantu- 

an2 USA Keluar Negeri 

IVA Int URUT Pe 
menge adan 

deraj Naa ae se 
den Amerika niat Pa Ba 
rentjana?2 bantuan kepada luar 
negeri dalam sebuah dinas. Di- 
Gak al jang akan dinamakan 

Pa Tabu. 
ag "atemng, berada (Li 

pengawasan ,,Ged Putik?” 
mena kalangan Eisen- 
ower akan mengadjukan y- 

mintaan pada Paul Hotitoag be 
kas direktur Rentjana Marshall, 
sapaja merentjanakan soal peng 
gabungan itu. 

dengan 

  

   

mempunjai 
bantuan kepada luar nege: 

Pertentangan antara 
Amerika dan Inggris- 

Seterusnja 
Gak tindjau kembali politik Atx 

terhadap adanja bentrokan an 
tara Amerika dan Inggris-Pe 
rantjis. Menurut kalangan ta- 
di Bisenhower bermaksud me- 
ngadakan pertemuan istimewa   bulan Maret jg akan datang. 

(AmtaresARP)y 

  

  
Prantjis. 

Eisenhower hen 

lantik karena ia sangat kuatir" ps 

dari Dewan “Atlantik “dalam. 
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ta 

— Depan Kusumojudan 95A Sola 

| RASIM DADA 

AMA WEKKUL 

— hari telah memukul dengan se 

AMD. G. 3g 
? Telah pulang ke Rachmat Allah pada tg. 9 Nop. '52 

djam 3.50 pagi dirumah Dj. Kartini 5 Salatiga, Suami 
| dan Ajah kami jang tertjinta: 
Pa S. MOEKS IN 
dalam usia 70 tahun, 1 i 

Terhadap para Romo, para Tabib terutama Dr. Soe- 
agijarto, perkumpulan? dan handai-taulan kami mengha- 
. turkan banjak terima kasih atas segala bantuan tenaga, 

| moreel dan materieel hingga terleksananja pemakaman 
| almarhum di Sidomoeljo. TN 

3 

|. Jang berduka tjita: 
Nj. MOEKKSIN dgn Keluarga. 

-— D R O G E: 

Tandarts Karena PINDA MH dari KALISARI 9 : 

    
ke Gadjah Mungkur Selatan No, 10 
“Djam bitjara sesudah tg. 15 NOVEMBER 1952: 

PAGI: Polikliniek Randusari 13 2 
SORE: Gadjah Mungkur Selatan 10 

te djam 4.30 — 6. , 
2 

“ 

    

Dilever dari persediaan : : 
Atas INDUCEMENT : 

CONSUL FOR2OR SALOON 
FORD V8 DELUXE FORDOR 
Atas PRIORITEIT 
sos. DELUXE FORDOR SEDAN (A1) 

122” W,B. PICKUP 

114” W.B. PICKUP 

ZEPHYR SIX rorvor saLoon (siP B 

CONSUL rorvorsatoon:isiP B2) 

N.V. Handel Mj. HIN YOE 
Bodjong 76 — Telf, 2000 Semarang 

KOLFF SEMARANG, 1025 sis 
Mempunjai persediaan: 

   

  - 

MGNROE — mesin gunggung 8 baris Rp. 2750,— 
mesin gunggung 10 baris ,,. 3700,— 

3 mesin gunggung listrik 8 baris ,, 4700.— 
mesin gunggung ,, 10 baris ,, 5400.— 
mesin hitung tangan soto — 

HALDA — mesin? tulis: : 
pertang M aa aa Aa Rp. 1500.— 
mtandanrek OM am esa ia »”. 2700-— 
standaard 29 em el 2. 2775 — 
lange wagen 45 CM eno. N NGa 
lange wagen 62 cm ......iii... ». 43875.-— 

Semuanja dengan tanggungan 1 tahun. 
Persediaan terbatas Lekas?2 djangan lambat! 

oem MN Le amiin aya mem ya Ma ka 

— 

. . $ £ 2. Gan Tiong Gie Institute 
Kebon Tionghoa 1038/1190 

MEMEGANG BUKU A: 10 bulan 4 Rp. 30— 
Rabu, Saptu, 7—8.15 malam. 

BAHASA INGGRIS BAG. PERTAMA: 5 bulan 4 Rp. 15— 
Seminggu 2 djam: Saptu 4—6 sore. 

Pendaft.: Senen, Kemis 6—Y malam, Saptu 4—6 sore. 

DJAWATAN GEOLOGI BANDUNG 
Djawatan tsb. diatas memberi kesempatan kepada pemuda2 
Indonesia untuk dididik mendjadi: 

Assistent-geoloog 
Sjarat2 penerimaan: 1. bangsa Indonesia 
: 2. idjazah S.M.A. bag. B. 

“3. berbadan sehat : 
4, umur tidak lebih dari 25 th. 

Para tjalon akan dididik selama 3 tahun dengan perdjandjian 
ikatan dinas 5 tahun setelah lulus. Selama kursus diangkat 
mendjadi pegawai negeri dan setelah lulus diangkat mendjadi 
pegawai negeri termasuk dalam golongan V/b P.G.P. F 
Pendaftaran diadakan tiap hari kerdja dari dj. 8 sp. dj. 11 pagi 
di Djawatan Geologi, Djl. Diponegoro 57, Bandung dan ditutup 
pada tgl. 1 Desember 1952. 

Kepala Djawatan Geologi. 

5 (SOERODJO RANOEDIREDJO) 

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Kami sampaikan kepada pa- 

ra Pembesar, Tn/Nj/Sdr. atas 
perhatian dan pemberian sum- 
bangan jang berupa tenaga, 
moreel dan materieel, pada ha- 
ri perkawinan anak kami: 

SOEPARTINI 
dengan 

MASKANAN SALEH 
sehingga segala sesuatu ber- 

langsung dgn selamat sebagai- 

mana jang ditjita-tjitakan. 

Kel. SOEWASTO, 
Salatiga. 

“Tua Kembali Muda 

Hap Foto ,,Empat Bintang” 
ggung 1007, tidak luntur. 

HARGA: 
$ Gr. R 25,— Dan 3 Gr, R 15,— 
Special untuk didjual lagi ke- 
untungan bagus. 

Terbikin oleh: 

- TARIB AMIROPIN 

Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta 
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JA MIN 

SUSU MANIS 

ta BENDERA | 

HARUS BANYAK MINUM 
Susu WAP BENDERA 
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Di Sediakan: e 
PEKARANGAN? luas untuk: 

Mendirikan: Bangunan2 TOKO dan RUMAH TINGGAL 
di Djalan Overste Slamet Rijadi (Timuran) 

“dalam Centrum kotta SOLO 

“Keterangan dan conditie pada: : : 

KANTOR: ARCHITECT — AANNEMER 

» TAN HWAT SING” 
Solo, Dj. Mertokusuman 23 tel. 156. 
  

  

R.S.T, Semarang. 

YEN 
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  Kp. Melain 30 
Samarang Kepada sekalian Bapak2, 

Sdr.2 dan keluarga P.T.T. ka- 
mi menghaturkan banjak teri- 

Ma kasih atas bantuan fikiran, 

  
NN 

K. oleh hakim telah didenda 
50 atau 10 hari kurungan 

rechtenis) karena pada suatu 

almarhum Ajah kami       materieel dan tenaga, didalam 

menjelenggarakan pemakaman 

R. TEGOEN WIRJOPRANOTO 

Bea reaa .. a/n Keluarga: | 

    

V Le   
  

7 SI, JUAN, BUTH Y metro You Use A | 
LEETLc SHoveL WHEN 
KR, BEES ONE 1S NEEDEOZ 

     
: 3 Cup WE 

€E MUST LEAVE . NOT KEEP A 
GOLD AND RibE Tris ! LiriLs SOLb BESIPES, iIF WE LEAVE IT 
565, OURSELVES, OR AND € ALL, WE WiLL FINP MORE 

  

    BIN THIS STORM / « MAEN WE RETURN, THIS: 
. ROCe MARKS THE SPOT/ 

pm, : 

   
.E 

SN GAP 
TM FICH?    

   

    
dro, kita harus meninggal- 

emas kita disini dan naik kuda. 
tidak, mati kita dalam angin 

jang seperti ini! 

pa kamu mesti  me- 
mikirkan jang ketjil2 djika 
sesuatu jang besar dibutuh- 
kan? Selain itu, diika kita 
tinggalkan itu semua, 
akan menemukan lebih ba- 
njak lagi djika kita kembali 
nanti. Batu padas inilah jg. 
akan djadi tanda. 

  

“ 

Ja. Juan, tetapi apakah tidak 
cin kita mempertahankan sedi- 

itu dan mendjadi agak kaja 

HI COPR. 1202, KIN 

Kemudian... « 5 
— Roy, djedjaknja sudah tak ken 

tara lagi. Kita kehilangan pekerdja2 
tambang dan “en 

kitatuan Hope. 
bersama itu 

— Agaknja demikian, 

kuatnja dipadang pasir) 

"banjak muatan? 

memakai ban-ban GOODYEAR daripada 

| dan semua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 
 Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia. 

Cactus. 
Mari kita berlindung dibelakang 6 
batu padas itu. (Angin berembus - 

Lahir pada HARI PAHLAWAN 10 November 1952 
Anak kami jang pertama (laki2) pada djam 09.10 

PUDJIASMO 
Ibu dan-Anak selamat. 1: 

Terima kasih kami utjapkan kepada para Bidan di 

Pemb. Letnan RACHMAT 
Biro Penerangan T.T.IV. 

  
Ban-ban truck GOODYEAR ,,ALL- 
WEATHER" istimewa kuat konstruksinja : 
mempunjai daja-penahan jang ta” terhingga 
serta lebih awet dipakainja ! 
Hal ini telah dibuktikannja oleh pentjata- 
tan2 pada tiap2 tahun. 

berat diangkut dengan 

lain merek! 

Untuk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 

| TOKO SELECTA, TOKO KAUW 

        
   

  

Roy! ' 
WHATS 4 

TER? 

WEILL BE SAFE 
HERE UNTIL THsS £ 
WIND::. OUCH 

    
    

        

        

        

  

     

   

— Kita akan selamat ditempar 

inii sampai angin.....aduh! 
“emas 

— Roy, ada apa? 
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MEROKOK SAK AKI 
1Djangan lupa buat LIAT lebi 

    

|dulu kami punja 
COLLECTIE . BARU 

 DAMES en NEREM poty- 
HORLOGE/, VULPER/ dan 
KLOKKEN. 

  

PE NS 
OAT 
ANTIMAGNETIGUE 

  

  

        

Isurarrers 

Bar 
aan 
ERA TI: 
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SSL 

Bh 
KEW CERTIFICATES 

N CtaAS$ 8 

   
   

CHREST de 
LUXE PARKER P51-P 47 
P 21 dan PARKER VACUMA- 
TIC (Blirik). 

LONTJENG?2 MODERN buat 
Kantor — Fabriek — Rumah 
tangga Merk. 

@ KIENZLE & MAU 2-NE/EL-5203 
s 

Juwelier Horloger 
Indonesian Arts 

Bodjong 58 — Telf. 1514 
SEMARANG. 

KAKAK HAHAHA AAA HAHAHA   
  

  

PERUSAHAAN IMPORT & EXPORT Di DJAKARTA 

jang diakui dan diperlindungi Pemerintah (BENTENG groep) 

. mentjari: a 

COMPAGNON (Pesero) 
jang sanggup stort kapitaal, lebih disukai jang suka bekerdja 
sama dan mengerti soal Import dan Export. 

Keterangan atau surat menjurat dialamatkan pada: 

' Dj. Pasar Baru Selatan no. 28, Djakarta, 

  

  

Ot LS 

    

Njonja "bagaikan lukisan” 

O000000060000nn00an0s0ccomoccaocom&»osanuuunnnunssusascuaesoa0 

makanan baji keluaran Nestle 

Sja— PARA IBU dan TJALON IBU. 
Pergunakanlah coupon disebelah ini, untuk Alamat: 

mendapatkan ELEDON:-folder jang berguna. Tempat tinggal: 

Dikirimkan kepada: INDGNEPRO DISTRIBUTORS LTD., Teromolpos No. 5 — Djakarta. 

  Mulai November banjak barang jang 
harganja naik. 

| Tetapi 

TOKO MALTA BODJONG 32, semuah harga tetap tida 

kantor serta sekolah seperti kertas2, carbon dan lain lain. 

Dengan hormat 

Toko MALTA. 

  

Sa ana an mah a 

PENGUMUMAN 
Para bekas anggota ,,Vereeniging Indonesische Genees- 

kundigen” terutama Peserta2 ,,Dana Pensiun Djanda” perkum- 

pulan itu diharap sebelum hari 10 Desember j.a.d, berhubu- 

ngan dengan Notaris R. KADIMAN di Djakarta, djika mereka 
bermaksud membeli persil-persil di Djakarta, kepunjaan Dana 

tersebut. 

: NOTARIS R. KADIMAN. 

    

  

  

  

  

Ym CITY CONCERN CINEMAS map 
Lux “ini malam premiere (u. Segala umur 

San Tan Gam Anthony Steel — Manan, bkan 

»IVORY.. HUNTER GADJAH” 
filmed in Technicolor in Wildest Afrika ! 

GRAND Tinggal ini malam & besok tu. 13 tah.) 
5.-.T.» 9. Armando: Goyena - Tessie OLirtara 

Rosa Rosal (dgn dialoog! oleh Fifi Joeng c.'s.) £' 

“ sPrincesa' Basahan” 
film Philipina terbesar dergen kekasa Irdcsesit,' 
penuh actie. Bertarungan dengan pedang. Gempar !' 

Akan datang: jIvory Hunte r" |. Gadjah 

- INDRA ini malam pengabisan Ju. 17 tahun) 
4.45-6.45- 8.45 Lucille Ball '- John Agar" - Patricia” Medina 2 Luna Yao ME 

»The.Magic' Carpet“....... 
IBABUT WASIAT TERBANGI in Super cinecolor 

Besok,malam Robert Young — Marguerite Chapman 

premiere #RELENT LESS“ 

ts 

  

Pemburuan 

di kasi naik, terutama Masin Tulis RUYAL 18” dan alat-alat | 

  

ROYAL ini 
MELBIEBANN maU 

515. 7is- 915- y Ting, Magic: Carpet" 
(Babut Wasiat Terbang.) in Super Cinecolor 

Akan datang ,RELENTLESS“ (Gempar) 

ROXY ini malam penghabisan Ju, segala um.) 
7— 9—- ,The Adventures of SIR GALAHAD: |. 

#4 Besokmalam Bagian ke Il daa TAMAT 
$ The Adventares of SIR GALAHAD" 

sm Ji | 

Ditunggu ... djaga Hari Maenja .. . Neng Yatimah 

..malam a lu. 4 7 tahun) 

  

    
  

: 
:M Hn .Gadis- Peladang” pie 

: : Iran, YUI No, #BHIN/A/1I6 

$ 

  

mentjiptakan baji 

  

ELEDON dibuatnja dengan djami- 
nan jang berada dalam nama 
Nestle. 
Karena itu Dokter? mengandjur- 
kan pemakaian ELEDON dengan 
kepertjajaan sepenuhnja, karena 
“diketahuinja bahwa hasil ini me: 
ngandung segala-galanja, jang di- 
butuhkan baji njonja dalam bulan?. 
nja jang pertama. 

  

Nama: "t.ooc.oo.coorocanunnuana san nana eunan 

Lamangaa Ko Kan aka uu ea Kek ua asus Bana 

      

  

    

ppmggusesmummmmamM—| - Hen KOLESOMomPOTRE 
"211 

Il. ANGGUR OBAT KOLESOM Ini Anggur Kuat terbikin dari Tjam 
puran Obat2 Tionghos jang berfaedah dan mahal, aentaranja Kole- 
Sora, dil, Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh 
dan dalah Inj Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah Anggur 
jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da. 
rah, muka putiet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak berse 
mangat, kaki taligan dingin, tulang linu, 
kepala suka pusing, 

bus pinggang sakit, 
bernapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat “ 

    

     

    

  

   
   

           

    
     

      

  

laki3 kurang Paras perempuan tua dil Penjakit kelemahan, Minum ' 
ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah . 
aja, Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda, 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi perempuan 
duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 
perut tumpah2, kaki bengkak dil Sakit lemah dalam waktu bun- 
ting. Perlu diminumi sampai tiukur -agar badan ibu tinggal sehat 
dan bali dalam kandungan tinggai waras 

sakit 

3. ANGGUR KOLEFSOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan sesu 
Cah bersalin. agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi bersih, 
dan ganti datah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, menam- 
bah air susu ibu, dan menambah nafsu makan, Terutama bagi pe 
Anna jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 
ipudjikan. Y 

€. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur obat Rheumatiek dibi- 
kin menurut resep jang sudah termashur turun menurun Dibikin 
dengan bahan obat Tionghoa jang mahai dan mandjur, dengan di- 
tjampuri Kolesom dll. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan se 
gala rupa penjakit rheumatiek 

baru, Sesudah minum 8 botol tentu nanti 
dan 8 batol SEMBUH sama sekali 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO? P.&D diseluruh Indonesia. 
Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”, surahata 
Agent: .TEK 3ING TONG Semarang 

  

  

Sedia: FOTOTOESTEL merk ,,PHCTAVIT”, Made in Germany. Ha 
Kleinbeeldcamera, ukuran 24 X 24 mm (ukuran seperti Robot) 
Lens SCHNEIDER KRWUZNACH XENAR 2,8. Compur Rapid 
sluiter, synchronized, Compleet dengan paraattas kulit, 3 filter | 
(rood, groen dan geelfilter): voorzetlens untuk memotret dari Tg 

(Hongsiep atau Entiok) baik ditu.' 
lang, urat2 dan lsin2 bagian bagan, baik lang sudah lama atau jang '- 

kelihatan mandjurnja 

djarak dekat (sampai 20 cm), 5 filmcasette, flashgun (lampu | 
blitz) special untuk Photavit ini. 

KODAK REFLEX CAMERA lens Kodak Anastar 3,5: 
NETTAR II, BILLY RECORD, BESSA I fabr, Voigtlander 
ukuran 6 X 9 (atau 6.X 415) dil. 

Djuga masih sedia buku2 tentang ilmu foto. 

Mintalah keterangan pada: 

» VENUS” STORES 
Postbox 201, 
Bandung 

Ta si mana Hentikan 

  

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati. 
Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian 
hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan mene- 
rangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau, hendak meme- 
tjahkan kesulitan. 

M. S8. RAHAT. Oeccultist 
Seteran 109 — Semarang, 

INI MALAM 
  

         
   

      

    

     

    

THE DAVI O. setan 

PENA in Ba 1” - Hot RED bircucoep 

Pa Tam Soma MA 1117P 
(17, tahun) ROMAN ! Hg Ka . Lab ga Pan 1 

Seorang wanita achli djiwa  djatuh tjinta pada seorang jang hi- 
lang ingatannja. sh 

METROPOLE INI Kalam Premiere S-7-9.- (17th) 
Fred Astaire »« Gene Kelly -- Esther Williams 
"Katbrya (Grayson — Red. Skelton — Judy: Garland 

M—G—iv's Techsicolor slienfold Follies"” 
Marvel -« , Musical 

Satu oertundjukan jaog indah permaijang tak dabat dilupakan! 

SORIONS BESOK M-Lam PREMIERES5..7.-9.113 th) 
james Gagney — Dick. Powell — Olivia Le Havilard 
Joe E. Brown — #nita Louis — Mickey Rooney 

»A Midsummer Night's Dream" 
Fantasi dalam imp?i'an kegembiraan dan charme. Para 
akan menikmati Musik 

vperonrton 
Mendelsohn jang tak kundjung padam.... 

ini soalam pengab: HUMPHRRY BOGART -Kim Hunter 

Tn Om (17 tahun) s» DEROLINE US." 

s.DJAGALAN“ INI Malam.D. M, 5. 7.- 9. (17th) 

Mg He”LI AN KE (LOVE SONG) 
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