
  

   
   

    

   

      

    
   

  

   

    

2 - OLEH hakim: 
n Djakarta, mr. Sjarif 

Aan aa hukuman Ph 
« a kepada dirinja A. Bu- 
onde ma 1 GPII, ma- 
ka Firdaus A. N. wakil sekreta- 

ris maniak pimpinan G.P.LI. me- 
merangkan, bahwa penderitaan jg 
telah menimpa Bwchari tersebut 
djanganlah hendaknja melesukan 
energie pemuda2 dan pedjuang2 
Islam lainnja, teruatma bagi ang- 
gota2 G.PMLI. sendiri: Firdaus 
katakan, adalah mendjadi pang- 
gilan sutji bagi pedjuang2 Islam 
jang bergerak untuk kepentingan 
agama dan bangsanja, bahwa ia 
harus setia kepada apa jang tlh 

| diputuskan oleh erganisasinja jg 
Tana serta rela menanggung se- 
gala suka dan dukanja. 

Dalam hal ini, demikian Firdaus, 
G.P.LI. dengan tidak ragu? telah 
mengemukakan kepada dunia, bah- 
wa GP.LL bertjita-tjita: menudju 
masjarakat dan negara Republik In- 
donesia jang berdasarkan Islam. Un- 
tuk itu, “demikian Firdaus, segenap 
anggota G.P.LI. dan jang simpathik 
kepadanja, hendaknja lebih “bersung- 
guh-sungguh mengerahkan segenap 
daja-kekuatannja, dynamika dan ac- 
tiviteitnja untuk mentjapai tudjuan- 
nja menurut saluran jang benar dan 
murni. 

Achirjna dikatakan, bahwa apa 
jang ditjita-tjitakan oleh G.P.LI. itu 
adalah. panggilan Tuhan Jang Maha | 
Esa. (Pia). , 

MOSSADEGH HENDAK DI- 
DESAK SUPAJA MENGAKU. 
Djenderal Azmudeh, penuntut 

dalam. perkara bekas perdana 
menteri Iran, Mossadegh, hari 
Senin pagi katakan bahwa perka- 
ra Mossadegh dan djenderal Ria- 
hi adalah suatu peristiwa jang 
bersedjarah dan bahwa ja akan 
desak tertuduh itu supa'a me- 
ngakui kesalahannja. Menurut | 
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MAAN NUN OPPO MANA NA TA 

tjis Akan Menang Di | 
Indu-China? 

an Kominis 
'j 

gara: 

ling 

Malcoln MacDonald pada hari 

Y onald jang 

Uga langkah 

kan oleh Komando Perantjis. 
1 

, Djalan- 
Bangsa2 

(Amerika) 
»djalan bangsa-bangsa”  dipekara- 
ngannja. Djalan itu terdiri dari batu? 

jang didatangkan dari 58 negara dan 

but dikibarkan dikedua sisi djalan itu. 
Dengan pembuatan “djalan itu, pa- 
brik tersebut hendak melambangkan 

Ipentingnja perdagangan bebas untuk 

perdamaian dunia, 

Oleh direksi . pabrik itu dan 
universitet Wisconsin telah diarmn- 
bil persiapan2 untuk menjeleng- 
garakan darmawisata kesana 
iang akan diikuti oleh para wa- 

kil pelbagai negara. Diantara pa- 
ra peserta dalam  darmawisata 
jang akan diadakan dalam ming- 
gu ini terdapat njonja Arjata 
Iwan guru bahasa Inggeris dan 
gymnastik di Djakarta, jang 
dewasa ini sedang “berada di 

Amerika untuk mempeladjari 
tjara2nja memberi   Azmudeh, Mossadegh adalah se- 

orang pemberontak. (Antara). 
pada universitet Wisconsin. 
(AFP-Pia). ah 

  

Atilee: Beban Pembajaran 
Pertahanan Inggeris Berat” 
Soal Terusan Suez Bisa 

.. Churchill? 
PEMIMPIN PARTAI BUR UH Inggris Clement Attlee mem- 

buka perdebatan tentang dinas k ewadjiban militer dalam Madje- 
lis Rendah Inggris hari Selasa ke maren, Dikatakan dinas kewadji- 

Gulingkan Ked adukan 

Papi Aom 

  

2 langkah kearah itu, ialah pertama, 
Henri Nayarre sebagai panglima tertinggi 
tjis di Indo China dan adanja semangat offensif jang diperibat- 

SEBUAH PABRIK aka di Ja- njatakan pendapatnja pula 
nesville dinegara bagian Wisconsin Kemenangan dilapangan politik  da- 

celati Sunesmbaia wa pat tertjapai di Indo China, dan ia 

bendera2 kebangsaan negara? terse- 

peladjaran j. 

Menang ep eMNNNANA NN en aa Mi 

akap Sendiri Seluruh Asia-Teng:| 
Keterangan Malcolm Me Donald 

KOMISARIS DJENDERALINGGRIS untuk Asia Tenggara 
Senin meramalkan bahwa dida- 

lam dua atau tiga tahun lagi Perantjis akan mendapat kemenang- 
an achir melawan pasukan2 Ho Chi Minah di Indo China. 

Is telah mengambil 
pengangkatan djenderal 

pasukan2 Uni Peran- 

Kedua, pengiriman beberapa ba- 
|taljon Perantjis dari Korea dan tem- 

pat lainnja sebagai pasukan2 bala- 
bantuan untuk Indo China. Dan ke- 

| tiga, mengadakan usaha -besar2an 
|untuk memperkuat pasukan? Viet- 
inam dengan bantuan keuangan dan 
perlengkapan Amerika. 

MacDonald dalam pada itu me- 
bahwa 

sangat memudji radja Bao Dai dari 
Vietnam jang dinamakannja sebagai 

' Orang jang paling dihina diseluruh 
Asia, meskipun kenjataannja ia ada- 
lah seorang patriot jang berani”, 

| MacDonald kemudian  memper- 

ingatkan bahwa apabila ,,kaum ko- 
munis' tidak dihentikan pada per- 
batasan? Vietnam dan berhasil! me- 
rebut wilajah itu, maka ,.mereka 
akan meluas ke Laos,  Kambodja, 
dan sesudah itu melakukan tekanan 
jang tak mungkin dipertahankan terz 
hadap Muang Thai, Birma, Pakistan, | 
India dan Malaya”. 

Menurut MacDonald kaum ko- 
munis” di Indo-China adalah lebih 
kuat daripada ditiap tempat lainnja 
di Asia Tenggara, bukan karena 
djumlah mereka jang lebih besar, 
tetapi karena mereka mempunjai pe- 
mimpin2 jang djauh lebih tjakap 
daripada wpemimpin2 komunis di- 
mana sadja didaerah tersebut. 

Gerakan nasional di Indo. China 

jang terbagi dalam dua golongan itu 
oleh MacDonald dinamakan sebagai 
suatu hal jang sangat menjedihkan. 

Dikatakannja bahwa hanja sebagian 
sadja diantara golongan ketjil komu- 
nis adalah kaum nasionalis sedjati, 
tetapi djustru golongan ketjil inilah, 
menurut MacDonald, kini memim- 
pin kampanje kekerasan oleh Viet- 
minh, ,oleh karena mereka menda- 
pat bantuan dari pihak RRT dari 
seberang perbatasan”. Tetapi walau- 
pun sangat kuat dan tjukup menda- 
pat. bantuan itu, pasukan2 Ho Chi 

Minh- dapat dan akan dikalahkan   
ban militer dalam masa damai m aka mereka ini berpendapat supa- 
ja diadakan penindjauan tahunan tentang lamanja waktu berdinas 
jang sekarang ini 2 tahun lamanja. 

Memperingatkan akan dipakai 
nja sekarang alat? sendjata baru 
maka Attlee seterusnja berkata 
bahwa sekarang banjak ada per 
kembangan: dari segala  matjam 
sendjata dan tidak seorangpun 
dapat mengetahui, sekalipun da 
lam 5 tahun jad. ini, sendjata apa 
akan dipergunakan untuk membe 
la Inggris. Perobahan2 jang pesat 
terdjadi dan orang harus setiap 
tahun menindjau setjara teratur 
penjelenggaraan2 pembelaan Ing 
gris. 

Waktu berdinas telah diberpan 
djang mendjadi 2 tahun lamanja 
sehingga mereka dapat dikirim- 
kan kedaerah2 diseberang lautan. 
Tetapi kami harus setiap tahun 
menindjau apakah waktu 2 tahun 
tsb. masih diperlukan. 

Beban. pembajaran per- 
sendjataan berat. 

Kini kami mempunjai beban 
pembajaran persendjataan jang 
berat sekali, lebih berat daripada 

  

Karet Birma 
Tidak Ke RRT 
SEDJAK BEBERAPA bulan jl. 

diadakan pengawasan keras terha- 
dap eksport di Rangoon' maka tak 
ada satu pound karet dari Burma 
telah didjual ke RRT, demikian di 
wartakan pada hari Selasa oleh ha- 
rian ,,Singapore Standard”. Kores- 
ponden keliling dari harian tsb me- 
ngemukakan —  pernjataan ' seorang 
pembesar Burma ig ' mengatakan 
bahwa dengan: pengawasan eksport 
telah dihentikan sama sekali segala 
perdagangan SN keluar negeri, ba 
gaimanapun — ketjilnja perdagangan 
itu. Koresponden 2 Ba aan 
mengatakan bahwa peri 
sar akan karet Kerak engan pe- 
rang Korea jg disusul oleh kemun- 
duran dalam permintaan baru2 ini 
berpengaruh besar terhadap kemun- 
duran produksi karet Burma. 

: — (Antara). 

    
    

  

TuduhanTaipeh| 
Amerika Hendak Men- 
»Tito-kan“ Mao Tse Tung 

“dapat saja usul2 presiden 

pengungsian 

6 

negara Sekutu lainnja. Salah satu 
sebab dari dinas jang 2 tahun 
lamanja ialah bahwa kami meng 
harapkan hal tsb. akan mendo- 
rong usaha2 jang lebih besar lagi 
bagi beberapa sekutu2 kami di 
benua Eropa, akan tetapi saja 
kira bahwa hal itu tidaklah ber 
kesudahan seperti jang kami ha 
rapkan. Ada dulu kemungkinan 
akan penjelesaian soal di Timur 
Djauh, kata Attlee, dan perundi 
ngan2 sedang dilakukan di Mesir 
pada saat itu jang dapat mengaki 
batkan penarikan kembali pasu 
kan2 Inggris dari. Mesir. 

Kami dapat mengharapkan su 
saja ada penjelesaian dalam soal 
Triesta dan saja  berkewadjiban 
mengatakan bahwa menurut pen 

Tito 
adalah sangat berguna dan dapat 
menolong kita. “ Maka itu tidak 
adalah alasan2 lain untuk dapat 
membenarkan bahwa waktu dinas 
2 tahun itu merupakan waktu jg 
normal. Kami berpendapat supa 
ja diadakan kesempatan untuk 
menindjau hal itu setiap tahun. 
Maka itu pula harus diadakan 
penjelidikan. 

Churchill tak terima 
usul Attlee, 

Perdana Menteri Churchill men 
djawab usul Attlee, bahwa peme 
rintah Inggris tidak dapat mene 
rima usul Attlee supaja diadakan 
penindjauan setiap tahun.” Ada- 
lah baik untuk mengetahui bah 
wa partai buruh Inggris menjetu 
djui dinas kewadjiban militer da 
lam masa-damai, kata Churchill. 
Diatas  segala2-nja pemerintah 
hendak mienghindarkan pada saat 
ini memberikan kesan bahwa pe 
merintah merobah atau melunak 
kan politik pertahanannja baik 
nasional maupun internasional, jg 
mereka dapat warisi dari peme 
rintahan buruh jang lalu. 

Kedudukan Churchill 
teranfjam. 

: Keberatan2 jg. makin 
dari fihak kanan terhadap setiap 

Inggris dari Terusan 
Suez adalah satu soal jg dapat mem 
bahajakan kedudukan pemerintahan 
Churchill, demikianlah diberitakan 
oleh sumber2 jg mengetahui hari 
Selasa. Keberatan2 tsb datang dari 
anggauta2 Partai Konservatif sendi- 
Tri. Sumber2 jg mengetahui mengata 
kan bahwa 25 orang diantara mere 

bertambah   HARIAN KUOMINTANG , 
China News” hari Senin telah 

:- mengkritik Amerika dengan pe- 
.das dan menuduh bahwa Ameri- 
ka hendak men-Tito-kan Mao 
Tse Tung. Tuduhan itu ditulisnja 
berhubung dengan  pernjataan 
menteri luar negeri “Amerika, 
John Foster Dulles, baru2 ini | 
bahwa Amerika Serikat tidak 
akan menentang soal pencakuan 
RRT untuk selama2nja. (Antara) 

    

ka telah mengirimkan sebuah me- 
'morandum kepada Churchill jg me- 
nentang setiap penarikan kembali 
tentara Inggris dari Mesir. Dengan 
Mesir masih belum  ditanda-tangani 

perdjandjian tentang penarikan kem 
bali “pasukan2 Inggris. — Menteri 
Luar Negeri Eden mengatakan bhw 
Inggris telah berusaha — sedapat2nja 
untuk mendekati tuntutan2 Mesir. 

Sebagaimana diketahui fihak kon 
servatif hanja mempunjai kelebihan 
suara dalam Madjelis Rendah Ing- 
gris 19 suara. (Antara). 

oleh serdadu2 jang sekarang berha- 
dapan dengan mereka, demikian a.i. 
Komisaris -djenderal Inggris untuk 
Asia Tenggara Malcolm MacDonald. 
(Antara). 

Ku Klax Klan 
Di Obrak Abrik 
AGEN2 FBI HARI Senin ber 

hasil menangkap 14 orang jang 
dituduh pernah mendjadi anggau 
ta Ku Klux Klan di Carolina Uta 
ra dan Selatan dan telah melaku- 
kan pentjulikan2 dan mengani- 
2ja seorang wanita dua tahun 
jang lalu Menurut direktur 
FBI, Edgar Hoover, penang 
ksnan ita merupakan landjutan   daripada penjelidikan2 jang di 
lakukan oleh FBI dengan intensif 
terhadap — penganiajaan2 . jang 
hingga kini sudah menghasilkan 
29 orang mendapat . hukuman 
karena melakukan  kedjahatan2 
jang sama. 

Ku Kluk Klan adalah suatu orga- 
nisasi berkedok “rahasia, jg semula 
dibentuk dinegara? bagian selatan 
Amerika Serikat semendjak perang 
saudara dalam tahun 1865. untuk 
mengadakan teror diantara  pendu- 
duk negro jg ingin mendapat perbai 
kan nasib. 

. Selama perang dunia pertama per 
kumpulan itu didirikan kembali dan 
dalam 1920 dan 1930 berkembang 

biak sebagai organisasi nasional jg 
ekstrim sekali bersifat: anti negro, 
anti Jahudi dan anti katholik. Mes- 
kipun djumlah anggautanja tidak di 
ketahui, pada suatu saat diduga 
mentjapai 2 djuta. 

Organisasi Klan jg mempunjai tja 
ra memberikan peringatan dengan 

| SMG., REBO 18 NOP. 1953 

Di Indo-China Pa-| 

. Mac- 
2 2 berbitjara dalam perdjamuan Perhimpunan Pers di 
#s apura mengatakan bahwa pihak Perantjis 

'pa. Revnaud tak menaruh banjak 

  

Reynsud : 
Setudjui Pertemuan 5- 
Besar Terhitung RRT, 

' Teng Menentang | 
 Pembitjaraan Dgn 

WAKIL P.M. Perantjis Paul 
Reynaud mengatakan pada " hari 

| Senen bahwa suatu — vertg 
5-Besar diantaranja RRT dapat 
berguna. Adalah perlu djuga 
untuk membitjarakan dgn wakil2 
Peking soal2 baik mengenai Indo 

Tjina maupun mengenai Korea 
demikian Reynaud dalam tanja- 
djawab dengan wartawan #nadja- 
lah A.S. ,,US News and “World 
Report”. Tetapi Reynaud in 

| mukakan selandjutnja bahwa. ia 
menentang diadakannja perundi- 

    

  

p 

  

    

     

ngan langsung dengan Ko Chi 
Minh. Ia mengatakan ba pe 
narikan mundur pasukan2 Peran 
tis dari Indo “Tjina setelah pem 
bentukan tentara nasional Viet- 
nam. Bao Dai selesai diharapkan 
dapat dimulai. dalam waktu 18 
bulan lagi. $ "3 

Soal pengurangar sen- 
djata dan EDC. ia” 

Berbitiara tentang keadaan. ekono 

kan perlunja. diadakan  perabdhan2 
pokok. dan pertama “kali perobahan 
undang? dasar sehingga  diperhati- 
ikan: stabilitet lebih besar dari peme 
rintahan. Ia menjerukan . pembentu: 
kan Persatuan Fropa jg mempunjai 
satu pasar untuk  melantjarkan ke- 
madjuan dalam setiap negeri di Ero 

kepertjajaan pada suatu ,,pakt non- 

emuan | 

mi di Perantjis Roynaud  menegas- : 

s. 

  

Paman a Nan ena 

sar Muhammad s.a.w. d 

Sir. menerangkan sedjarah sebelu 
Menurut Natsir Nabi Muharnma 
kan Tuhan, ialah dengan dirinja 
dan kemudian rakjat umum. 

Komplotan Nazi 
Austria Digulung 
9 ORANG TELAH ditangkap 

dipropinsi Styria, daerah peudu- 
dukan Inggris di Austria, berta- 
lan dengan suatu komplotan 
Nazi, demikian menurut kabar jg 
didapat di Graz pada hari Senin. 
Menurut kabar tersebut penang- 
kapan2 itu dilakukan setelah da 
pat diketahui tentang adanja sua 
tu organisasi militer dibawah ta- 
nah di Styria jang mempunjai 
tendens2 . anti-komunis jang kuat 
dan menamakan dirinja .,Korps 
Merdeka Alpenland”. Sedjak be- 
berapa waktu ini organisasi terse 
but telah menjiarkan surat2 sele- 
baran diseluruh daerah Styria. 
Dikabarkan selandjutnja bahwa di 

antara mereka jang ditangkap ialah 
Ferdinand Majer, ketua dari organi- 
sasi ,,Federasi Pemuda Setia kepada 
Tanah Air”, jaitu sebuah organisasi   agresi” dengan Sovjet tetapi ia ma- 

sih mempunjai harapan bahwa So 
vjet akan menjetudjui ,,pengawasan 

umum dalam persendjataan”. Ia me 
'ngatakan bahwa Perantjis akan me-j 
njampingkan idee tentara Eropa dji 
ka Sovjet setudju supaja . diadakan 
pengurangan  persendjataan dengan 
sungguh2. Reynand mempunjai peng 

harapan djuga bahwa  perdjandjian 
Masijarakat Pertahanan ' .: Eropa: 
(EDC) sebelum Maret 1954 akan di 
ratifikasi. oleh parlemen  Perantjis 

dan dalam waktu 1 tahun lagi su- 
dah terbentuk suatu Tentara Eropa. 

(Antara—AFP). 

  
“ 

Kalau Baru 

Linglung 
Pentjuri Malahan 'Lari 
“Ke Kantor-Polisi ". 

BARU2 INI di Tokie telah ter 
djadi suatu hal jang biasa ter 
djadi dalam sebuah film j 
tidak berbitjara. Seorang detek 
tif telah mempergoki lima orang 
sedang mentjuri logam “berasal 
dari sebuah pintu gerbang, dan 
anehnja detektif itu lala diburu 
oleh kelima pentjuri tadi. Jang 
Gikedjar dan mengedjar. berlari2 
an melalui sebuah djalan raya, 
hingga jang pertama. masuk da 
lam sebuah gedung, disusul oleh 
Gua dari kelima orang pentjuri 
tadi, jang karena tergesa2 tidak 
bisa melihat papan pengumuman 
jang tertuliskan: Gedung instansi 
kepulisian, sebelum kedua ka | 
wan pendiahat tadi lari lagi ke 
luar, tetapi kali ini diburu oleh 
agen2 pulisi jang berlosin2 djum 
lahnja. : 

Pulisi achirnja berhasil me 
nangkap 3 dari lima pentjuri itu. 

  

Bekas Major 
» Wehrmaeht 
Sekarang Djadi Mata2 

SEORANG BEKAS major 
Wehrmacht Djerman bernama 
Wener Haase alias Wilhelm Heis 
ter telah ditangkap ketika ia se 
dang melakukan pekerdjaan ma 
ta2 disektor Sovjet di Berlin Ti 

tor berita Djerman Timur ADN 
hari Senin. Menurut ADN Haase 
adalah kepala seksi 120a dari in 
telligence service  Djerman Ti 
mur jang dipimpin oleh bekas 
djenderal von Gehlen. 

Menurut ADN selandjutnja ia te-   membakar sebuah salib kaju di de- 
pan korban2nja sebelumnja, kabar- 
nja bertanggung djawab atas -adanja 
kerusuhan2 dan penggantungan2 jg 
mendjalar dengan luas, dan di bebe 
rapa negara bagian dilarang oleh 
hukum. (Reuter). 

KONPERENSI KEPOLISIAN 
SELURUH INDONESIA. 

Dari tg. 23 hingga 26 Nopem- 
ber 1953 akan dilangsungkan 
konperensi kepolisian seluruh In- 
donesia bertempat di Bandung 
jang akan dihadiri oleh kepala2 
Djawatan Kepolisian dari semua 
propinsi. P.M. Ali Sastroamidjojo 
serta Kepala Kepolisian Negara 
Sukanto akan menghadiri djuga 
konperensi tsb. ' 

Ramon Magsaysay, dalam pertjaka- 

pan dengan wartawan A.F.P. hari 

dengan Amerika Serikat dan hubu- 
ngan jang erat dengan negara2 te- 
tangga di Timur Djauh dan Asia 
Tenggara akan mendjadi pokok da- 
sar politik pemerintahnja setelah ia   

lah ditangkap ketika ia “beruasaha 
untuk memasang perhubungan telpon 
jang illigal antara sektor2 Amerika 
dan Sovjet di Berlin pada malam tgl 
13 Nopember jang lalu di Kiefholz- 
strasse. didistrikt Treptow- bersama2 

| dengan agen2 lainnja. Kawat2 telpon 
“antara kedua sektor tadi telah dipu 

#man ialah melalui. Eropa”. 
(selebaran jang baru2 ini disiarkan di 

'termasuk perhimpunan pemuda pa- 

mur demikian disiarkan oleh kan 

jang mendapat pengakuan resmi, te- 
tapi jang sedjak beberapa bulan 'ini 
diamat2i kegiatan?nja oleh pihak 
polisi. : 

Korps Merdeka” tersebut tadi ka- 
barnja meliputi bekas anggota2 dari 
»Hitler Jugend” dan katanja  di- 
beajai oleh seorang bekas opsir ting- 
gi ,SS” bernama Walter G. Ia ka- 
barnja sekarang bertempat tiuggal di 

Styria setelah mengadakan perdjala- 
nan ke Argentina dalam tahun? se- 
sudah perang ini. 

Tjita2 Walter kabarnja ialah me- 
Tatih bekas pemuda2 Nazi untuk me-| 
lakukan perang gerilja  dipegunu- 
ngan2 Austria melawan serdadu? 
Rusia. - Walter katanja djuga mem- 
beri sembojan kepada  organisasi2 
Nazi dibawah tanah itu bahwa ..dja- 
lan kearah timbulnia kembali Djer- 

Surat? 

daerah Styria telah menekankan 
»konsep Eropa” ini... 
.Kebanjakan diantara mereka jang: 

ditangkap itu ialah pemuda2 jang 

triotis. “Pakaian seragam jang dipa- 
kai oleh anggota2 organisasi ini ia- 
lah mirip dengan uniform bekas ge- 
rakan pemuda Hitler, atau ,,Hitier 
Jugend”. (Antara). 

Amerika Belum 
Beri Komentar 
Mengenai Niat Indo- 
nesia Utk Djual Karet 

Kepada R.R.T. 
AMERIKA SERIKAT akan 

menunggu memberikan komentar 
setjara resmi atas maksud Indo- 
nesia untuk mengadakan perun- 
dingan2 tentang pendjualan ka- 
ret dengan RRT, sampai delegasi 
Indonesia jang ditugaskan untuk 
itu selesai dengan perundingan2- 
nja. Kalangan resmi di Washing- 
ton menerangkan, bahwa hingga 
kini tetap belum ada kenastian 
apakah Indonesia dengan defini- 
tif memutuskan untuk mendjual 
karefnja kepada RRT atau bah- 
wa Indonesia hanja ingin untuk 

ana pada 
suatu saat dikemudian hari. 
Dalam hubungan ini diterangkan 

oleh kalangan tadi, bahwa dewasa 
ini pemerintah Amerika sedang mem 
peladjari pengumuman jang dikemu- 
kakan oleh kepala biro penerangan 
Indonesia di Amerika Serikat, Pe- 
sik, jang menjatakan bahwa dewasa 
ini mengenai masalah tersebut belum 
ditjapai persetudjuan dengan RRT. 
Pesik menerangkan  selandjutnja, 
bahwa delegasi perdagangan Indone- 
sia berusaha untuk mengadakan 
pembitjaraan2 tentang kemungkinan 
memperluas perdagangan baik  de- 
ngan Australia, —Pilipina,  Djepang 
maupun dengan RRT. (Pia). | 

mendapatkan suatu alat 

dengan mendapat kundjungan jang meriah 
dari kaum Muslimin dan Muslimat. Dengan pandjang lebar Nat 

m kebangkitan Muhammad s.a.w. 
d memulai adjaran jang diwahju- 
sendiri, kemudian keluarganja 

Karena jang dibawa Nabi Besar 
Muhammad s.a.w. selalu jang hak, 
maka achirnja dalam masa jang pen 
dek, jaitu dalam masa 22 tahun 2 
bulan dan 22 hari, Muhammad men 
dapat. kemenangan jang gilang-gemi- 
lang dengan berdirinja Negara Islam 
dimana Muhammad mendjadi Presi 
“den dan Kepala Angkatan. Perang. 
Dalam hubungan ini. Natsir mene- 
rangkan tentang undang2 Islam me- 
ngenai kenegaraan jang serba leng- 
kap, serba sempurna. Achirnja Nat- 

sir mejakinkan, bahwa djika Umat 
Islam benar2 berpegang teguh kepa 
da adjaran jang dibawa oleh Nabi 
Besar. Muhammad s.a.w. tentulah 
umat Islam akan kembali djaja-mul 
lia, sebagaimana kedjajaan dan ke- 
muliaan jang pernah dikenjam oleh 
Umat Islam dizaman purba. 

Selain dari itu, Natsir djuga ber- 
chutbah di Mesdjid Djam? Bandjar- 
masin dihadapan ribuan kaum Mus 

limin. Pokok pembitjaraannia, ialah 
adjakan kepada kaum Muslimin su 
paja benar2 kembali kedjalan Allah 
dan Rasul. Kini sudah  masanja 
Umat Islam menjingsingkan lengan 
badjunja untuk berdjuang, demikian 
Natsir jg selandjutnja mengatakan, 

bahwa dalam masa perdjuangan pe- 
nentuan sekarang 'ini, kita - hanja 

akan menghadapi dua soal, jaitu ka 
lah atau menang, terhapus atau ter 
bilang. Sesudah " membahas dengan 

pandjang lebar tentang perdjuangan 
kaum Muslimin dan reaksi2  terha- 
dap perdjuangan sutji ini, achirnja 
Natsir mejakinkan' dengan firman 
Tuhan, ,Bahwa barisan Allah djua- 

lah jig akan dan pasti menang”. De- 
mikian Natsir. (Antara). 

Pentjabut Bulu 
. . 

Ajam Otomatis 
Ditjiptakon Oleh Insi- 

. njur2 Russia 
— RADIO MOSKOW - hari Senen 
malam menegaskan, bahwa para 
sardjana Sovjet telah berhasil 

pentja- 
but bulu ajam dengan otomatis. 
Siaran radio itu menerangkan, 
bahwa jajasan ilmu pengetahuan 
jang telah didirikan di ' Moskow 
untuk. mempeladjari soal pengo- 
lahan hewan2 jang disembelih, 
telah membuat sebuah mesin jg 
dengan otomatis mentjabut bulu 
bulu dari ajam jang telah dipo 
tong, untuk kemudian memotong. 
nja. 

PILIPINA LAGI DISERANG 
TAUFAN. 

Taufan 'CORA hari Selasa 
menggetarkan daerah pantai Ti- 
mur Lupon dengan ' membawa 
angin jang  kentjangnja 90 mil. 
Sebelumnja - taufan itu diduga 
akan menjeberangi Luzon diuta- 
ra kota Manila, akan tetapi telah 
berpindah haluan, dan kini nam- 
paknja akan sampai diudjung uta 
ra sendiri dari propinsi Luzon 
itu. Djawatan meteorologi Pilipi- 
na mengumumkan, bahwa taufan 
itu akan menjeberangi lautan ha- 
ri Selasa dan menudju kebarat 
laut menudju laut Tjina. 

z 

Pengedjaran 

Dinjatakan selandjutnja, bah- 
wa meskipun demikian, tembak-   

'Boniber2 Lincoln 

Untuk Melawan 
Mau Mau 

PERDANA MENTERI Sir Win- 
ston. Churchill telah memberikan 
izin untuk menggunakan 4 pesawat   .tuskan sedjak tahun 1950. Pulisi ke 

amanan pemerintah Djerman Timur 
kabarnja telah mensita kawat2 tel- 
pon buatan Amerika jang mempu-' 
njai isolasi istimewa jang melindungi 
kawat itu terhadap hawa basah. 

Kantor berita ADN selandjutnja 
menerangkan, bahwa komplotan itu 
telah diketahui, ketika salah seorang 
pengikutnja mengechiatainja dan ka- 
barnja Haasse telah mengaku segala 

" kesalahannja. (AFP). 

|aja dengan sungguh2 untuk negeri 
an memerintah dengan  djudjur 

akan mendjadi prinsip2 pemeriniah- 
Senen katakan, bahwa persahabatan ' nja dalam politik dalam negeri, de- |djungi Amerika, 

mikian ditambahkannja.  Magsaysay 
mengutjapkan keterangan2 itu sete- 
lah berlibur selama 3 hari. Keadaan 
kesehatannja, tampaknja -baix. . Inti 
pemerintahannja, kata — Magsaysay 

pembom . Lincoln » dari komando 
| RAF di Timur Tengah dalam. gera- 
|kan2: untuk menindas teroris2 Mau- 
Mau. di Kenya. 

| Kolonel A.D. Tree jg. memimpin 
| pusat operasi bersama jg dilakukan 
| oleh angkatan darat dan udara me- 
nerangkan, bahwa  pesawat2  pem- 
bom Lincoln itu akan mulai dengan 
operasinja dengan segera, jg istime- 
wa akan dipusatkan terhadap ben- 
teng2 Mau-Mau didaerah2 Aberdere 
dan gunung Kenya, 

kerdja, | 
Menurut Magsaysay, masih belum | 

ditentukan, apakah ia akan mengun- | 
dan  selandjutnja ' 

| menjatakan bahwa setelah ia dires- 
jmikan sebagai presiden Philipina, 
mungkin ia akan mengadakan per- 
ikundjungan kenegara2  Asi4 Teng- 
| gara, termasuk Vietnam. Ditegaskan, 

|mengoper kekuasaan dalam bulan! dengan sikap sangat hati2, akan ada- (bahwa djenderal Nguyen Van Hinh, 
IN ebaN lk dh kafan 

Lem ng Kemah Leena 

Pak ben rot Gama aga 

pan Kuna Wetan ena   

' garong 

menembak djarang terdjadi, ka 
rena gerombolan2 telah memen- 
itjarkan diri dalam gerombolan2 

jang dengan ' kekuatan 
ketjil terdiri dari 10 sampai 30 
orang menjelundup kekampung2 
jang pengawal keamanan desanja 
belum tersusun setjara sempurna. 
Kemudian ' mereka ' menghilang 
lagi sebelum tentara atau polisi 
datang. $ 

Menurut keterangan itu, dalam 
minggu terachir gerombolan ha- 
nja dua kali berhasil mempersa- 
tukan kekuatan jang agak besar 
untuk memasuki tempat2 dimana 
diadakan pos pendjagaan oleh 
tentara dan polisi, jaitu di Tjika- 
tomas (selatan Tasikmalaja) dan 
di Bodjongsalam (daerah Garut). 

(Antara). 

Magsaysay : Sedikit Omong Banjak Kerdja 
BAKAL PRESIDEN Philipina, (Djanuari jang akan datang. Beker- lah sedikit omong dan banjak be. kepala staf angkatan darat Vietnam, 

adalah sahabatnja. Sebagai penutup 
dikatakan oleh Magsaysay, pemerin 
tahnja berniat membuktikan kepada 
rakjat bahwa apa jang didjandjikan 
oleh kaum Komunis, jakni kemak- 
muran melalui tindakan2 kekerasan, 

dalam demokrasi dapat ditjapai tan- 
pa melakukan revolusi. Demikian 

Magsaysay menurut wartawan AFP 

tadi, (Antara), 

   
    

Natsir Adjak Ummat Islam K 
(Ke Djalan Allah & Rasul 
Sekarang Saat Jang Menentukan Kalah 

Atau Menang Bagi Ummat Islam: 
Kata Natsir | 

DALAM RANGKAIAN kundj ungan Mhd. Natsir dan Mr. 
Mohd. Roem ke Kalimantan, maka bertempat dirumah Utah Dar- 
ham, Bandjarmasin telah diadakan Peringatan Maulud Nabi Be- 
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"PAK GITO purwosari-soto. 
"LEZAT - SEHAT 

Mosaddegh 
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Massadeg 

hadap 

embali 

  

Mossadeg dimuka pengadilan. Bekas perdana menteri Iran, Mohammad 
dengan djas-hudjan, menengok untuk berbatjara dengan seorang 

advokaat pada hari pertama pengadilannja. Politicus tua ini telah di 
hadapkan (dimuka - pengadilan: tentara, “karena dituduh berchianat  ter- 

Di-Adili 

negara,   
  

Perun dingan 
gi Dengan 

wer, P.M. 
akan mempeladjari, 

Selain 'itu kita akan mempe 
ladjari pula tjara2 serta tindakan? 
terbaik untuk memudahkan dan 
mengadakan rundingan2 jg »rak- 
tis dengan mereka sekalipun, bila 
kita tak dapat memetjahkan se- 
mua masalah besar dan dengan 
demikian djadi dapat mensurangi 
ketegangan. dunia?” Demikian 
Churchill. 

Mengenai nota djawaban 3-Ba 
rat jang disampaikan kepada So- 
vjet-Uni Senen pagi lebih Isndjut 
dari Washington dikabarkan, bah 
wa 3-Barat sesalkan penolakan 
Sovjet Uni untuk mengadakan 
konperensi . mengenai masalah 
Djerman. dan Austria, tapi. mere 
ka masih selalu' bersedia .untuk 
mengadakan pertemuan “tsb. se- 
tiap Waktu. 

Barat anggap masalah 
Djerman & Austria pen 
ting. 

Dalam: nota2nja ig sama Amerika, 
Inggris dan Perantjis mendjelaskan 
sikap mereka kepada Moskow dan 

njatakan, bahwa rundingan menge- 
nai dua ,.masalah penting” tentang 

Djerman dan Austria akan membu 
ka djalan “bagi tertjapainja- persetu- 
djuan "jg lebih luas dan dengan de- 
mikian akan pula memperbesar ha- 
rapan2 baik guna . mendatangkan 

kembali perdamaian sedjati di du- 
nia, 

Nota Barat itu adalah djawaban 
terhadap nota Sovjet tgl. 3 Nopem 
ber jl., jg memuat usul2. balasan 

terhadap - usul 3-Barat sebelumnja   supaja diadakan konperensi 4-Besar 

di Lugano (Swiss) dengan atjara per 
tama mengenai masalah  Djerman 
dan Austria. 

Sebagai diketahui Sovjet. Uni 
dalam usul2-balasan itu menge- 
mukakan supaja diadakan konpe 
rensi 5-Besar — Amerika, Ing- 
gris, Perantjis, Sovjet Uni dan 
RRT — untuk  membitjarakan 
semua masalah, dengan tak ter- 

Gerombolan 
Mendjelang Hari Raya Islam Diperhebat 

KARENA SUDAH mendekati 
mad s.a.w., dimana sebagaimana biasanja pada 
Islam, gerombolan bersendiata mempertinggi 
melakukan terror, alat2 kekuasaan negara dalan minggu achir2 
ini telah memperhebat pengedjaran terhadap “mereka. 
diterangkan dalam berita pers dari perwira pers T.T. INI. 

Hari Maulud Nabi Muham- 
tiap2 Hari Raya 

kegiatannja dalam 

Demikian 

  

Larangan Sen- 

djata Atoom 
Salah Satu iugas Ko- 
misi PerlutjutanSendjata 

TIGA BESAR negara Barat 
hari Senen telah menambahkan 
suatu formule “kepada resolusi 
mengenai perlufjutan sendjata jg 
telah disusun oleh, panitya perlu 
tjutan sendjata jang menentukan 
bahwa salah satu tudjuan panitya: 
perluijutan sendjata haruslah Ia- 
rangan terhadap  digunakannja 
sendjata2 atom. Formule ini se- 
suai dengan formule jang telah 
disusun oleh ' Sovjet Uni pada 
bulan April jang Jalu. 

Wakil Sovjet Jacob Maiik min 
ta sidang ditunda untuk ' dapat 
mempeladjari amahdemen nega- 
ra2 Barat itu. Ketika sidang di 
mulai lagi, ia kemudian minta 
supaja sidang ditunda kembali 
hingga hari Selasa pagi. Ia kata 
kan waktu penundaan sidang itu 
olehnja diperlukan untuk dapat   menentukan sesuatu | keputusan 
jang tertentu mengenai fasal2 jg 
telah dimuat dalam resolusi itu, 
atas permintaan mana tidak di- 
njatakan keberatan2 dan sidang 
kemudian ditutup. Hari elasa 
pagi diadakan pemungutan suara 
mengenai amandemen | resolusi 
tsb. (AFP) 

Tingkat Ting- 
Sovjet Uni 

Masih Tetap Dipertimbangkan Oleh Barat: 
. Kata Churehill : 

PERDANA MENTERI INGGRIS,  Winston  Churchill, -hari 
Senen dalam mmadjelis rendah katakan, bahwa  negara2 Barat ma- 
sih selalu pertimbangkan untuk mengadakan 
tinggi dengan Sovjet Uni. Dinjatakannja, bahwa konperensi 3-Be- 
sar Barat di Bermuda jad. akan mempeladjari, 
menjelenggarakan pembitjaraan2 sematjam itu. Presiden Eisenho- 

Perantjis Joseph Laniel di konperensi Bermuda jad. 
bagaimana dapst 

ngan2 sematjam itu dengan Sovjet Uni, kata Churchill. 

tingkat yrundingan 

bagaimana dapat 

diselenggarakannja rundi- 

kat oleh suatu atjara jang terten 
Uu, jang penjelesaiannja akan 
lapat meredakan ketegangan .du 
za. Dan disamping itu supaja di 
idakan pula konperensi 4-Besar 
guna  membitjarakan masalah 
Djerman. (Antara) 

Magsaysay Tak 
Djadi Ke USA 
Ouirino Tetap Dim 

Politik 

MENURUT TJATATAN res- 
mi jang terachir maka basil dari 
pemilihan presiden di Filipina jg 
telah diadakan pada hari Selasa 
minggu jl. ialah 2.890.401 suara 
bagi Ramon. Magsaysay dan 
1.292.395 suara untuk  Elpidio 
Ouirino. : 

Hasil pemilihan wakil presiden 
ialah 2.504.461 suara untuk Car- 
los P. Garcia, sedangkan Jose 
Yulo mendapat 1.466.290 suara, 
Dalam pemilihan anggota madje 
lis tinggi suara terbanjak didapat 
oleh Fernando Lopez dengan 
2.276.591 suara. Dalam pemili- 
han senator ini semua tjalon, j: 
dikemukakan oleh koalisi partai 
Nacionalista-Demokrasi dan jang 
Pena 8 orang, telah terpi- 
ih. 

Magsaysay tak djadi ke 
Washington 1 

Sementara itu bakal presiden Fi- 
lipina, Ramon  Magsaysay, meng- 
umumkan pada malam Selasa bah- 
wa ia membatalkan rentjananja utk. 
mengundjungi Washington sebelum 
ia dilantik mendjadi' presiden. Da- 
lam konperensi pers jg diadakan .pa 
da djamuan: makan “malam untuk 
merajakan kemenangannja: itu Mag- 

'saysay menerangkan  Selandjutnja 
bahwa satu sebab ia membatalkan 
perdjalanannja ke' A.S. ialah bahwa 
ia bermaksud segera mem persiap- 

ikan anggaran . betandja bagi tahun 
padjuk ja.d. 

Ouirino " teta 
politik. t 

Presiden Ouirino dalam 
itu menerangkan dalam suatu 
konperensi pers bahwa ia akan 
tetap bergerak digelanggang poli 
tik walaupun dalam kedudukan 
sebagai seorang penasehat. Dita- 
nja apakah jang dimaksuyikan 
olehnja ialah bahwa ia 'mempu- 

Injai rentjana untuk mengadjukan 
|diri sebagai tjalon dalam. pemili 
han presiden jad. Ouirino menja 
takan bahwa 'ia tak - mempunjai 
rentjana sedemikian.  Ouirino me 
negaskan bahwa suatu partai po 

titik tak berdiri hanja untuk 'ke 
pentingan pemilihan2. ' Menurut 
pendapatnja dan 'ini ditegaskan 
oleh laporan2, jang ia telah teri 
ma, kekalahannja dalam pemili- 
han presiden disebabkan oleh: 
perasaan kebentjian, jang makin 
besar, dikalangan rakjat ditimbul 
kan oleh turut serta aktif Gere 
dja Katholik dalam politik, Hal 
ini menurut Oviring adalah halu 
an jang berbahaja. (Antara) 

  
dalam 

pada 

  

Singapura 
Pusat Urat Sjaraf Asia 

Tenggara ? 
MENTERI "LUAR negeri Austra- 

lia Richard Casey hari -Senen menja 
takan dengan tegas, bawa pengang 
katan' Alan Watt sebagai komisaris 
Australia untuk Asia Tenggara dgn. 
kedudukan di Singapura, akan me- 
nentukan kota ini sebagai pusat 
urat sjaraf Asia Tenggara untuk ke- 
giatan2 diplomatik “ Australia. Watt 
cakan sering mengadakan perdjala- 
nan2 keliling di Asia Tenggara dan 

| dibolehkan mengetahui segala peng- 
Lumuman2 ig disiarkan oleh pos2 di 
'plomatik Inggris dan Australia, di 
Waerah ini, 
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PEMAKAIAN AIR LEIDING 

MENINGKAT TERUS. 
Dari kalangan jg berdekatan dr 

Kotapradja Semarang didapat kete- 
rangan, bahwa selama tahun 1983,1 
pemakaian air leiding untuk pendu- 
duk dikota besar Semarang telah 
meningkat, hingga sampai achir bu- 

  

(Tidak Terbit 
Untuk memperingati dan me- 
liakan hari Maulud Nabi Mu- 

S. A. W. maka besuk 
S.tg. 19 Nopember '53 

MERDEKA” 
Harap para 

iklan bone manja ipembatja dan pemasang 
mengetahuinja. 

TABRAKAN. 
Pada hari Selasa malam kira-kira 

djam 8 di perampatan Oei Tiong 
lan September 1953 tertjatat 17.751 | Ham — Pandanaran terdjadi tabra- 
orang pemakai air leiding.  Djum- 
lah tadi dalam bulih Djanuari '53 
ada 17.357 orang atau selama 9 bu- 
lan ini telah tambah 394 orang pe- 

kan antara sebuah truck H-985 dan 
mobil persoon H-2008. Truck terse- 
but datang dari Pandanaran menu- 

'dju ke Timur, sedangkan mobil tadi 
makai air leiding. Pendapatan uang ' gatang dari Seteran. Tabrakan tadi 
dari air leiding itu dalam tahun! menjebabkan 
1952 seluruhnja ada Rp 1.923.393, mendapat kerusakan? dibagian mu- 
22, sedangkan pada bulan Djanuarij kanja, tetapi korban manusia tak 
— September 1953 pendapatan tadi | ada. Mungkin kesalahan terletak ke- 
Rp 1.504.554,75, Angka2 tsb menun pada truck jang mestinja memberi 
djukkan penambahan hasil jg tak se djalan lebih dulu pada mobil itu. 
dikit. Dipukul rata setiap bulannja | ANAK KETJIL DITPU 
tambah kira2 43 orang. F Kalau anak ketjil memakai per- 

MPOKAN . hiasan dan berdjalan sendirian, ma 
Pn Ta an ka (akan mudah mendjadi korban 

: : Te KI nber 1953 bagi orang jg akan melakukan ke- rang pada tg. 16 Nopember 1953 ba ah Petai arlak salah besi 
telah memutuskan perkara peram Yahatan. Demikianlah telah terdja- 

  kedua kendaraan itu | 

  

      ana an aan 
II NUN 

1 Moo, 
barkan adanja pak Modin disalah | 
satu ketjamatan Semarang, jang 
(karena terlalu ribut praktek-nja, | 
sebagaian dari pekerdjaannja di- | 
wakilkannja setjara ,,ad interim” : 
kepada mbok -Modin. 

epas dari boleh tidaknja per- 
“wakilan mbok Modin tadi, Sir- 
pong chawatir nanti kalauk mbok 
Modin kebetulan baru ribut | 
nusoni bajek€e, terus pekerdjaan 
menikahkan  di-wakilkan lagi 
kepada anaknja lainnja. 5 

Kalau gitu gituan bisa terdjadi 
nanti, orang mau nikah, terus 
|dikawinkan oleh anak ketjil jang 
belum bisa sisi...... 

Hidup Modin Anno 1953!!! 

KARET. LA 
Indonesia niat akan djual karct- 

nja kepada RRT. 
Amerika sudah kalang kabut. Dan 

melihat hantu ditengah hari. : 

Lantas, kalau utjapan Subardjo 
dulu betul2 dikerdjakan, akan apa   : : aa : un Gi pada Sabtu siang jbl, seoran 

pokan jang terdjadi Kan ya anak umur 7 tahun “ PAN ar ad 
1951 dirumah sdr. Kwi FEWAY ) hiasan anting? dari mas, telah di ti 
Gwan, Karangtengah Semarang, pu oleh seorang wanita jg belum di 
jang dilakukan oleh 4 orang. Se ' kenal. Penipuan didjalankan “begitu 
telah perkara tadi diperiksa bebe rupa litjinnja, hingga anak tsb me- 
rapa kali, achirnja pada hari tsb. | njerahkan sepasang anting?nja. Hal dapat diputuskan. Terdakwa B.K. | ini terdjadi didekat gedung bioskoop 
dan S. masing2 dihukum 5 tahun. F 
Terdakwa Ed. Jr. 4 th. dan dak ,tsb berdiam di Djl. | Karangtengah 
wa B. 6 tahun pendjara dengan | Smg. Oleh orang tuanja, kedjadian 
dipotong selama berada dalam 'ini dilaporkan kepada fihak jg ber- 
tahanan. wadjib dan anting? jg ditipu itu se 

harga Rp 75,—. 

DITJARI: 
Seorang Pengawas Keuangan 

(TV/b —1IVye) 
| Sjaratisjarat: telah herpengalaman, sekurang-kurangnja ber- 

idjazah S.M.P. ditambah dengan idjazah Ilmu pemegang 
Buku A dan B atau ditambah dengan pendidikan vak chu- 
sus sedikitnja 3 tahun atau pengetahuan jang sederadjat de 
ngan itu. . 
Surat lamaran tidak bermeterai disertai turunan: idjazah 
dan surat keputusan2 mengenai pekerdjaannja dahulu dgn 
daftar riwajat lengkap dialamatkan kepada: DEWAN PE- 
MERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI ditunggu pa- 
ling lambat sampai tanggal 15 DESEMBER 1953. 
Bagi pegawai negeri diperlukan surat keterangan 
keberatan” (misbaarheidsverklaring) 
jang bersangkutan. — 

Pati, 16 Nopember 1953. 

D.P.D.S. Kabupaten Pati, 

Kepala' Daerah Kabupaten Pati: 

(SOEKA RDJI MANGOENKOESOEMO ) 
aan 

  

  

«tidak 
dari Kepala Djawatan   

  

  

DAPAT DILEVER DARI PERSEDIAAN 

Speda Motor 

CSEPEL 125 dan 250cc. 
Pakai voetversnelling, Schokbrekers, Speedometer, 
Zweefzadel. 
Jang dari 250 ce. pakai Automatis versnelling 

125 cc. harga hanja Rp. 5.750,— 
250 cc. harga hanja Rp. 8.200,— 

N. V. INGIRACO 
BODJONG 27 — TELP. 264 — SEMARANG. | 

SWEEPSTAKE 1. M.S. 
RALLYE JAJASAN 17 AGUST US — 22 NOPEMBER 1953 

140 MOBIL. Lana ai 
IKATAN MOTOR SEMARANG Jain dari pada jang lain ! 1 
Pengawas Rallye: IKATAN MOTOR INDONESIA (Djakarta). 
DIIKA BELUM PERNAH DA PAT. 

KALI INI PASTI TAK KAN LUPUT! 
3 Hadiah utama — 3 Nomor start — 3 kemungkinan. h 
3 DIUARA UMUM — 3 DJUARA SWEEPSTAKE IMS! - 

Maka: belilah 3 lot, atau beberapa kali 3! $ 
Pesenan2 telah diterima dari segala pelosok2 dan segala pulau2 
Indonesia, karena pentingnja rallye ini ! 5 
Sentral pendjual: Panitya Sweepstake IMS, Bodjong 140 Semarang 

(da. M.N. Verberkt). 
Per poswesel disertai Rp. 0,50 untuk tiap lot. . 
Dapat beli djuga pada Kantor2 Harian2 dan pada alamat2 jang 
terkenal. IMS-Prop. 

    
  

  

    engan —. 2 — g 

Nafsu Besar Tenaga Kurang ! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoca) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL”, 
Special Buat Lakj2 harga per botol .....oooocooooococo. Rp. 20.— 
»OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol » 25.—. 
»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 ...........co........ 10.— 
»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10096 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.6, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dan 
Rp. 50.— per botolnja. 
Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka cLaki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 

dil. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25.—, satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih d# dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dll. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1076. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk, Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 
AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ............ yi 1301 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan .............. dana 5 100.— 

BETA Ka BA ANA ain eni sanana sa ana koh aan ya $Orm 
SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier...... Se JS AN 
NOHAIR. Obat hilangkan rambut ................ 2 anaael Manna » 10.— 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
a “ea ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 

Pp. 10—, 2 7 

WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN - 
Pon Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 

RE 8. Pang ' 

A gen2: Fatehudin, Toko Punjab, Dji. Pasar 45, Djember, ,,PUNJAB 
STORES” P, Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.: Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabajaj Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 
BARU, Kebun Sajur, Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma- 
kassar, Tabib GASITA, Ondomohen 24. Surabaja: ZINDABAD HOUSE, 
Nonongan 77, Solo: Toko MURAH, Dji. Margao Genung, Ambarawa: 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Be- 
tung (Lampung): A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 
bang): Perusahaan Mesin Tek, Dji. Setasion, Purwakarta: 'MOHAMED 
AMIN & UO., Samarinda: Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3. Ma- 
diun, B.H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: S. H. HAMDUL- 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo: ' KHAIRUDDIN & SONS, Dja- 
lan Guntur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Dil. Raya No. 203 B, 
Sukabumi: ' SINGH STORE, Gang C, No. 21-23, Tandjong Priok: 
Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F :16, Tasik: M. ALI 

SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Djl. Djawa - Pa- 
dang M: Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Djl. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat), Bandung. 

     

Royal Bodjong Semarang, dan anak ' 

dan Kongres Muslimin Indonesia, H. 

“funtuk diberikan kepada korban2 ke- 
“ bakaran di Semarang 

| Sebab dulu Subardjo bilang: Biar 
'kepada .sjaitan dan iblis sekalipun 
tkita akan djual karet kita......... 

| Kalau gitu, apa nanti sampai Ame- 
rika buat menandingi terus tjari du- 
kun-perewangan?2?? 

Sir-pong. 

  

PEMUTUSAN ALIRAN LIS- 
TRIK DIHENTIKAN. 

Fihak Aniem mengabarkan, ka- 
rena mulai hari Selasa tang- 

|gal 17 Nopember 1953 Djawa- 
tan Pengaitan dapat menambah 
djatah air jang diperiukan un- 
tuk menggerakkan Sentral Listrik 
di Djelok, maka mulai sekarang 
ini tidak perlu diadakan pemutu- 
san-pemutusan aliran listrik. di 
Karesidenan2 Semarang, Kedu, 
Soto dan didaerah istimewa Jox 
gjakarta. 

PERINGATAN MAULUD 
NABI. 

Persatuan Organisasi2 Wanita Is- 
lam Smg., pada nanti hari Keinis tg. 

19 Nop. akan mengadakan peringa- 
tan Maulud Nabi Moharimat s.a.w., 
bertempat digedung bioscoop  RO- 
YAL, Bodjong Smg. Peringatan di- 
mulai djam 9 pagi, dan sevaxai pe- 
nutup atjara akan diadakan njanjian 
anak2 dan pemutaran film. Diseru- 
kan agar para wanita suka memer- 
lukan mengundjungi peringatan tsb. 

RAPAT UMUM  ARAK2AN 
DAN USAHA2 SOSIAL, PADA 

HARI MAULUD NABI. 
MOHAMMAD S.A.W. 

Atas usaha Umat Islam dibebera 
pa tempat di Djawa Tengah Hari 
Maulud Nabi Muhammad S.A.W. 
pada tg. 19 Nopember j.a.d. akan di 
peringati dengan rapat2 akbar, arak2 
an dan usaha2 sosial dengan djalan 
membagikan beras dan pakaian2 ke 
pada fakir miskin. 

Di Kudus rapat akbar dilangsung 
kan digedung bioskoop. Diantara 
pembitjara jalah A. Gaffar Isma'il 
dari Pekalongan jang hingga kini ma 
sih duduk sebagai Sekdjen dari Ba 

Abdul Cholig Konsol N.U. Djawa | 
Tengah, dan Muljadi. Djojomartono 
Ketua DPRDS Propinsi Djawa Te- 
ngah. 5 
Rapat sematjam diadakan serentak 

pada waktunja di Purwokerto, Tjo- 
mal, Madjenang, Solo, Salatiga, Te- 

  

Kemarin dalam.-harian ini dikasi 

nanti jang akan diperbuat Amerika? | 

'Anggauta2 Angkatan 

  

Ada jang mengatakan bahwa 
semua kesulitan timbul oleh ka- 
rena ada orang2 dalam Angkatan 
Perang jang turut2 politik, sehing 
ga menurut mereka ini kesulitan2 
dengan . sendirinja akan hilang 
apabila orang2 itu tidak turut2 
politik - lagi atau apabila orang2 
itu telah disingkirkan dari Ang- 

Ikatan Perang. Sebaliknja ada jg 
mengatakan bahwa semua kesuli- 
tan timbul oleh karena golongan2 
politik diluar Angkatan Perang 
jang sedang mengadu kekuatan, 
menarik2 Angkatan Perang keda- 
lam arena pergulatan mereka de- 
ngan tidak mengindahkan dasar2 
disiplin Angkatan Perang jang 
masih berada dalam tingkatan 
bertumbuhan itu. Selain daripada 
itu ada jang menerangkan bahwa 

Perang, 
terutama perwira-perwiranja ada 
lah pendukung2 dan pembela 
ideologie Negara dan dalam gua- 

MHiteit ini mereka adalah pelaku2 
jang actief. : 

Kita akan 
pat2 tadi lebih Jandjut. 

Angkatan Perang tidak 
boleh turut politik. 

Menurut dasar2 Negara kita, 
maka haluan politik Negara dite- 
tapkan oleh wakil2. rakjat jang 
terpilih. Wakil2 jang terpilih itu- 
lah jang menetapkan siapa2 jang 
dipertjajai untuk mendjalankan 
haluan politik itu. Dalam rang- 
kaian ini maka tidak ada tempat 
bagi turut sertanja Angkatan Pe- 
rang untuk menentukan haluan 
Negara atau untuk menentukan 
siapa2 jang dipertjajai untuk men 
djalankan haluan Negara itu. Da 
lam arti demikian, maka Angka- 
tan Perang tidak turut2 politik. 

Akan tetapi walaupun begitu 
gambaran bahwa Angkatan Pe- 
rang adalah sama dengan barang 
atau alat jang mati dalam tangan 
mereka jang oleh wakil2 rakjat 
iang- terpilih dipertiaiai untuk me 
mimpin Negara tidaklah begitu 
tepat. 
Memang pimpinan Negara ha 

rus setiap waktu dapat mempergu 
makan alat2 Negara, diantara ma 
na Angkatan Perang menduduki 
tempat jang utama. seuai dengan 
Undang-Undang Negara. 

Tiap kiasan mengandung kepin 
tjangan2 dan apabila dihendaki 
suatu kiasan untuk mendjelaskan 
kedudukan Angkatan Perang da- 
lam Negara. lebih baiklah Angkat 
an Perang itu disamakan dengan 

makan dengan alat jang mati da 
lam tangan jang hidup. 

Sebab Angkatan Perang itu 
adalah organisme jang hidup jg. 
mendiadi bagian dari organisme 
jang lebih besar, ja'ni Negara. 

Dalam 
  

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini  Apotheek NUMA Bo- 

djong 57a dan RATHKAMP Peko-   gal dan djuga, di Gedung Negara 
Jogjakarta. 

P.T. T. DAN HARI MAULUD 
NABI MUHAMAD S.A.W. 
Pada hari Maulud Nabi Mu- 

hammad s.a.w. atau tg. 19 No- 
pember 1953, Kantorpos di Sema 
rang ditutup. Loket? telegrap di 
buka dari djam 08.00—10.00. 

lan surat2 ditiadakan. Djuga kan 
torpos/telegrap di Djl. Mataram 
(Karangsari) dan Tjandi tutup. 
HONG BUN HWEE DAN 
KORBAN KEBAKARAN. 
Hasil pengumpulan uang sokong- 

!an dari para dermawan jang telah 
|diusahakan oleh Hong Boen Hwee 

  
adalah ber- 

Idjumlah Rp. 3276.—, uang mana 
: telah dibagikan dan diterimakan ke- 
| pada para korban kebakaran daerah 
Karangsari-complex lewat Panitya 
Korban Kebakaran Semarang Timur 
Rp. 1638.— dan kepada para kor- 
ban kebakaran di Kampung Redjo- 
muljo (Redjosari) lewat  Panitya 
Korban Kebakaran Kampung Rzdjo- 
muljo Rp. 1638.—. 

,  PENGURUS S. B. PEGA- 
DAIAN. 

Dalam rapat anggauta SB Pega- 
daian Tjb. Semg. jang baru2 ini di- 
langsungkan, telah mengadakan re- 
organisasi pengurus jang susunannja 
sbb: Ketua I dan II: Soepojo dan 
Djasmin: Penulis I dan Il: Tirtodi- 

hardjo dan Amin, dan Bendahara: 
Sarmadi. Alamatnja di Kantor Pega 
dean Negeri, Djl. Depok 31 Smy,. 

' PENGURUS R.W.S. 
Berhubung Ketua dari Rukun Wa, 

nita Semarang telah pindah ke Dja 
karta, maka telah diadakan susunan 
pengurus baru jang terdiri dari Ke- 
tua: nj. Kiswari, penulis nj. Rahman 
dan bendahari: nj. Kamsir. Alamat 
sekretariat di Djl. Halmahera 11/31 
Semarang. 

Konp. Karet 
Internasional 

Persiapan2 telah dibuat pada hari 
Minggu, untuk mengadakan suatu 
konperensi internasional dengan se- 
gera di Malaya, guna membitjarakan 
tuduhan2, bahwa Malaya mengeks- 
port karet berkwalitet dibawah stan- 
dard. Seorang djurubitjara dari indus 
tri karet mengatakan, bahwa Rubber 
Trade Association of New York dan 
The American Rubber Manufactures 
Association menghendaki benar2 di- 
adakannja konperensi itu dan menda 
pat bantuan dari The Rubber Tra- 
ders Association of Malaya, The Si- 
ngapore Chamber of Commers Rub 
ber Association dan The Singapore 
Federation of RubberT raders Asso 
ciation. 

Usul2 untuk mengadakan konperen 
si itu telah diterima baik oleh pani- 
tia urusan pengepak dan pendjual da 

ri Rubber Study Croup internasional 
  

Pengangkatan bis2 dan pembeste- 

djan 19 dibuka hingga djam 20.00. 
KETABRAK SEPEDA MOTOR. 

Seorang wanita brenama  Kwa 
Kim Nio, pada Djum'at siang jbl. 
ketika menjeberang djalan dimuka 
Rumah Gadai Negeri Depok Smg., 
telah ketabrak sepeda motor H-9529. 
Wanita tsb. mendapat luka? dan 
kemudian diangkut ke RSUP.  Se- 
bab-sebabnja karena wanita tadi 
waktu menjeberang kurang hati2. 

PENIPUAN. 
Seorang jang tinggal dikampung 

Petekan Smg. telah lapor kepada 
pihak jg. berwadjib, bahwa “barang? 
perhiasan miliknja telah tertipu oleh 
seorang wanita bernama P. Perhia- 
San jang telah ditipu itu seharga 
Rp. 6250— dan kini P. telah me- 
larikan diri. 
PEMALSUAN KWITANSI DI 

DARMOVEEM. : 
Dari fihak jg mengetahui didapat 

keterangan,. bahwa baru2 ini telah 
diketahui terdjadinja pemalsuan kwi 
tansi di Darmoveem, Semarang. Pa 
da waktu seorang pegawai disuruh 

membajar bea masuk dengan mem- 
bawa sebanjak Rp 7767,50, ternjata 
fihaknja Douane hanja menerima 
Rp 1994,40. Sisanja uang tadi telah 
masuk kantongnja pegawai tsb dan 
kwitansi penerimaan telah dirobah. 
Dalam 'perkara tadi 2 orang kulit 
putih telah tersangkut. Kini fihak 
ig berwadjib telah melakukan peng- 
usutan2 untuk bikin terang perkara 
tersebut. Kabarnja pegawai jg ber- 

dosanja. - 

Personel 
PINTU 

- MUTASI PENGADILAN 
Mulai bulan Nopember ini, mr. 

Siswadi, hakim pengadilan nege 
ri di Magelang diangkat mendjadi 
hakim pengadilan negeri di Djem 
ber. Utomo djaksa Djember dipin 
dahkan ke Malang dan Abubakar 
wedana di Lamongan mendjadi 
djaksa Djember. : 
DELEGASI INDONESIA UTK 

KONPERENSI TIMAH 
INTERNASIONAL. 

Hari Senin tg. 16 Nopember 
1953 di Geneva dimulai suatu 
konperensi timah — internasional. 
Perutusan Indonesia jang mengha 
dri konperensi tersebut terdiri da 
ri: ketua Dr A.Y. Helmi, 
luar biasa dan menteri berkuasa 
benuh R.I. di Bern: wakil2 ketua 
A.P, Makatika, kepala dinas ker 
dja-sama internasional, direkturat 
hubungan ekonomi luar negeri. 
kementerian perekonomian: R. 
Sunu Sumosusastro, pegawai ting 
gi pada direktorat pertambangan, 
kementer'an perekonomian anggo 

:
 

tur tambang timah Bangka dan 
selama berhalangan d'wakili o'eh 
E.J. Lapian, commercial counsel- 
lor pada komisariat agung R.I. di 
's-Gravenhage, Taher 
commercial counsellor pada kedu   dalam bulan Mei jang lalu. (Antara). taan besar R.I. di London, B. Da 

menindjau penda- 

.tindju-Negara” dan djangan disa 

  

'itu, Angkatan Perang mempunjai 
fungsi jang tertentu. Dia harus 
memperhatikan segi2 militer da- 
lam persoalan? jang dihadapi Ne 
gara, baik keluar maupun keda- 
lam. Angkatan Perang berkewa- 
djiban untuk mengemukakan per 
timbangan2 ditindjau dari sudut ' 
kepentingan militer menvenai 
persoalan2 luar dan dalam nege- 
ri jang dihadapi oleh Negara. 

Pimpinan Negara berkewadji- 
ban untuk memperhatikan  per- 
timbangan2 jang dikemukakan 
itu dan untuk mengambil keputu 
san setelah soalnja ditindjau da- 
lam hubungannja dengan pertim- 
bangan2 lain. Ban 
Dalam hubungan politik Negara. 

untuk mendjamin kepentingan Nega- 
ra keluar dan kedalam, Angkatan Pe 
rang berkewadjiban untuk memberi 
kan pertimbangannja. Dalam arti de 
mikian, dia turut memberikan sumba 
ngan dala usaha Pimpinan Negara 

juntuk menentukan politik Negara jg 
| sebaik-baiknja. 

Akan tetapi dalam arti politik ke 
partaian Angkatan Perang tidak tu- 
ru serta dalam soal2 politik. 

Golongan2 politik djangan 
mendjadikan Angkatan Pe 
rang alat dalam pergulatan 
antara mereka. 

Wakil2 rakjat jang terpilih me 
nentukan haluan politik Negara, 
hal mana berarti bahwa mereka 
djuga menentukan haluan politik 
jang berlaku untuk pembangunan 
dan 'pemakaian Angkatan Perang. 

Akan tetapi sebaliknja pimpin- 
an politik dalam negara berkewa 
djiban djuga untuk memberikan 
kesempatan dan untuk menjedia- 
kan sjarat2 bagi perkembangan 
Angkatan Perang sesuai dengan 
aa dan sesuai dengan hu- 
kum? perkembangan militer jang 
menguasainja, sepandjang semua 
nja ini sesuai dengan tempat dan 
tugas Angkatan Perang dalam hu 
bungan tubuh Negara. Oleh se- 
bab itu, sekalipun pimpinan poli 
tik dalam Negara menentukan ha 
luan. politik jang berlaku dalam 
pembangunan dan pemakaian 
Angkatan Perang. pimpinan poli 
tik itu dan golongan2 politik 
umumnja, harus meletakkan pem 
batasan2 pada dirinja dalam meng 
hadapi soal Angkatan Perang. 

Jang, terutama ialah agar soal 
pertahanan dan Angkatan Pe- 
rang itu selalu ditindjau dan di- 
hadapi sebagai soal kenegaraan 
dan soal nasional jang berada di- 
atas persoalan2 kepartaian. 

Jang kedua ialah agar kepada 
'Angkatan Perang selalu diberi-. 
kan kesempatan untuk berkem- 
bang “'menurut sifatnja selama 
perkembangan “itu berlangsung 
dalarn batas2 haluan umum jang 

organisme jang besar (ditetapkan oleh pimpinan poli- 
tik, hal mana berarti bahwa soal2 
technis dan soal lain jang hanja 
dapat'difahami dan dipetiahkan 
berdasarkan pokok2 kemiliteran 
djanganlah  hendaknja ditindjau 
dan dipetjahkan berdasarkan per 
timbangan politik, sekali-kali dja 
ngan berdasarkan pertimbangan2 
politik kepartaian. 

Bahaja kalau tak ada 
pembatasan 

Kalau pembatasan2 tadi tidak di 
indahkan, maka teranglah bahwa per 

kembangan jang sehat bagi Angka- 
tan Perang menurut sifat2nja tidak 
akan mungkin. 

Akan tetapi bahaja jang terbesar 
apabila batas2 tadi tidak diindahkan 
ialah, bahwa  golongan2 politik 
masing2 berusaha memperoleh peng 
ikut2 dalam Angkatan Perang, hal 
mana 'berarti meletakkan bibit2 ba-   gi petjahnja suatu perang saudara. 

Selain daripada itu, tentulah sela 
lu mungkin pula bahwa Angkatan   

buat. tjurang tadi sudah mengakui | 

duta | 

ta2 Ir. Ukar Bratakusumah. direk ! 
'Ong Im Han, Sie Swan An dan 

Perang jang melihat bahaja2 seperti 
itu,a kini merasa 'dirinja berkewadii- 
ban untuk mendjalankan tindakan2 

jang terletak diluar lapangan tugas- 
nja jang biasa. Perkembangan demi 
kian sering terdjadi “dalem  sedja- 
rah bangsa2. 

'Anggauta2 Angkatan Pe- 
-.rang sebagai pendukung | 

dan pembela ideologie 
Negara. 

Perang ada waktu, dimana orang , 
“peradjurit jang berpikir sedikit mung : 
.kin disamping mempergunakan sen- 
' djatanja sebabik mungkin. Menurut 
“anggapan ini maka ,,manusia” harus' 
|, mati” dalam peradjurit. | 

“Akan tetapi dengan . kemadjuan 
technik peperangan dan dengan pen 
lumen sendjata ideologis dalam stra-' 
tegis modern, maka kepada peradju 
rit harus diberikan ketjerdasan jang 
setinggi-tingginja dan kepadanja ha 
rus diberikan keinsafan sedalam-da- 
lamnja kenapa dan untuk apa dia ber 
kelahi. : 
Dengan demikian maka pendidikan 

peradjurit tidak lagi dipusatkan pa- 

  

da penanaman kesetiaan terhadap se |. 
orang radja dstnja, melainkan ditu- 
djukan kepada penanaman keinsafan 
mengenai dasar2 negara dan ideologi 
jang harus dipertahankan. 5 

Hal ini tentu tidak bebas dari ba- 
haja, apabila tidak diingat batas2 jg 
sewadjarnya. 

rusman, pegawai tinggi direkturat 
hukum/ ekonomi kementerian luar 
negeri, Mr. Muchjidin Afandi. pe 
nasehat kementerian perekonomi- 
an, Soenadi. commercial secretary 
pada komisariat agung R.I. di 's- 
Gravenhage, merangkap sekreta- 
ris perutusan dan penasehat J.B.M. 
Lochtenberg, kepala kantor pen- 
djualan hasil2 tambang negeri di 
's-Gravenhage,- 
LULUS UDJIAN DI DELFT. 
Di Delft telah lulus CUM 

LAUDE dalam udjian kandidat 
untuk insinjur elektro-tecknik R. 
Ngabei Pandji Hadinoto Kusu- 
diarso.  Selandjutnja djuga lulus   Tan Tjhing Thian.   Dalam udjian insinjur untuk 
mendjadi insinjur elektro-techmik 

Ibrahim, | telah tulus Ong Kie Hong “dan 
Tan Gwan An. Demikian Antara 
dari Amsterdam, 4 
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k. Perang Dan Politik 
Diperlukan Kedjernihan Mengenai Soal2 Pokok 

t — (Oleh : Pembantu Militer Kita) 

KEDJADIAN2 DALAM BULAN jang terachir dan utjapan2 jang bermatjam2 sekitar per- 
soalan Angkatan Perang dan politik membuktikan bahwa diperlukan kedjernihan mengenai bebera 
pa soal pokok dalam hal ini. Kedjadian2 dan utjapan2 itu membuktikan bahwa terasa adanja ke- 
sulitan2 jang harus dipetjahkan dan kekurangan2 jang harus dibetulkan sekitar persoalan jang ter- 
sebut diatas. Tidak usah mengherankan bahwa terdapat pandangan2 jang berlainan dan bertenta- 
agan mengenai kesulitan2 sekitar persoalan Angkatan Perang dan politik. 

Bahaja jang pertama ialah apa 
bila pendidikan keinsafan ideolo- 
gie melampaui batas, sehingga 
memberikan tjara berpikir seperti 
tjara berpikir seorang politikus 
kepada peradjurit2. Dari tjara 
berpikir sebagai orang politikus 
dan bertindak sebagai seorang po 
litikus jang bersendjata adalah 
|langkah jang tidak begitu besar. 

Bahaja jang kedua ialah bah- 
Iwa pendidikan mengenai ideolo- 
gie Negara itu selalu dapat me- 
lampaui batas jang umum dan 
melahirkan faham2 setudju atau | 
tidak setudju terhadap tafsiran2 
dalam pendapat2. jang berlainan 
jang sering terdapat mengenai se 
suatu ideologie, jang umumnja 
hanja memuat pokok2 pikiran 
jang umum. Dalam hal itu terbu 
kalah pintu bagi infiltrasi ideolo- 
gi2 partai2 jang berlain2-an ke- 
dalam Angkatan Perang. 

Oleh sebab itu teranglah bah- 
wa mendjadikan anggauta2 Ang- 
katan Perang mendjadi pendu- 
kung dan pembela ideologie Ne- 
gara adalah jang baik, malah me 
rupakan suatu keharusan akan 
tetapi dalam pada itu selalulah 
harus didjaga agar djangan di- 
lampaui pembatasan2 jang pan- 

Itass pelampauan batas djustru 
akan menimbulkan kesulitan2 
dan bahaja jang besar. 

: Kesimpulan. 
Seperti djuga halnja dengan ba 

njak persoalan2 lain, maka per- 
'soalan sekitar Angksdtan Perang 
dan politik adalah persoalan me- 
melihara keseimbangan jang se- 
hat. Bahwa Angkatan Perang ti- 
dak boleh turut dalam politik, ter 
utama dalam politik kepartaian. 
adalah benar, akan tetapi sebalik 
nja pmpinan Negara tidak dapat 
memandang Angkatan Perang se- 
bagai suatu a'at atau barang jang 
mati. melainkan harus menghar 
gainja sebagai bagian jang hidup 
dari tubuh Negara, jang berkewa 
djiban untuk memberikan pertim 
bangan2 militer dalam usaha pim 
pinan Negara untuk menetapkan 
politik Negara jang sebaik2nja. 
Bahwa pimpinan politik menentu- 

kan haluan politik jang berlaku da- 
lam pembangunan dan pemakaian 
Angkatan Perang adalah benar, 
akan tetapi sebaliknja golongan po- 
litik ifu harus meletakkan - pembatas 
an terhadap dirinja, agar Angkatan 

Perang djangan sampai terseret2 da 
lam arena perguletan antara partai2 
politik dan agar kemungkinan bagi 
Angkatan Perang untuk berkembang 
menurut sifat2nja djangan mendjadi 
hilang. 

Bahwa anggauta2 Angkatan 
Perang harus mendjadi pendu- 
kung dan pembela ideologie Ne- 
gara adalah benar, akan tetapi 
dalam hal ini selalu harus diingat 
batas2 agar peradjurit2 diangan 
sampai berpikir dan bertindak se 
bagai orang2 politikus dan agar 
kedalam Angkatan perang dja- 
ngan masuk pertentangan2 ten- 
tang tafsiran2 jang berlain-lainan 
jang mungkin terdapat sekitar 
ideologie Negara itu. 

Memelihara keseimbangan ada 
lah selalu pekerdjaan jang halus 
atau delikaat: apabila ada satu 
fihak jang melampaui batas jang 
perlu untuk memelihara keseim- 
bangan itu, maka menjusullah 
proses rentetan aksi-reaksi jang 
menghilangkan keseimbangan se- 
luruhnja. 

Oleh sebab itu keadaan jang 
sehat sekitar masaalah Angkatan 
Perang dan politik hanja akan 
dapat terdjamin, apabila dikala- 
ngan orang2 politik dan dikala- 
ngan orang2 militer selalu terda- 
pat tjukup pengertian, kebidjak- 
sanaan dan perasaan tanggung 
djawab. 

#2Ruane EKONOMI 
HARGA MAS DI SEMARANG. 

24 karat: djual Rp. 41,50 
beli sg 

22. karat: djual 99. 39,— 
beli 19 38,— 

PASAR HASIL BUMI 
Pasar hasil bumi menurut tjatatan 

Dunlop & Kolff Smg. tgl. 16 Nop. 
1953 adalah sbb.: Kapok C pembeli 
900, pendjual 910 Nop./Des.: pen- 
djual 930 Djanuari, pembeli 925, 
pendjual 940 Pebruari: Bidji kapok 
pendjual 63 z.z.: Kopi Rob. Ond. 
WIB/I nom. 925, Exceisa WIB/I 
nom. 1000:  Kedele pi Diember 
pendjual 225: Kedele gcudjah pen- 
diual 240: Kedele hitam pendiual 
200: Tepung gaplek nom. 52.50 
Nop./Des.: Gaplek pendjual 50 ex 
desa: Djagung putih pengjual 140 
ex desa, Katjang glondong pilihan 
kedjadian 190: Katjang osee tidak 
terpilih pembeli 235, pendjual 240: 
Katjang merah pendjual 170: Hidiau 
toatjeh pendjual 205: Karung hidjau 
HC pendjual 4.25 per lemoar: Tali 
goni pendjual 4.20 per kg. 

Djepang Sedia 
Bajar 6,5 Djuta 
Dalam Bentuk Mengang:- 
kat Kapal? Jg Tenggelam 
DARI TOKIO AFP kabarkan, 

bahwa Djepang telah menjatakan 
persetudjuannja untuk membajar 
kepada Indonesia 6,5 djuta dollar 
bernilai pembajaran kerugian pe- 
rang dalam bentuk mengangkat 
kapal2 dari dasar perairan Indo- 
nesia, menurut kalangan ig me- 
ngetahui hari Senin. Persetudjuan 
baru . mengenai pengangkatan 
kapal2 tersebut diharapkan akan 
ditanda-tangani “dalam seminggu 
ini oleh missi Indonesia jang dibe 
palai Dr, Sudarsono dan peme- 
tintah Djepang, menurut Lalang- 
an tersebut, 

Demikian AFP, 

  

Kalau badan baru mudjur. Seorang 

ri daerah Maryland,   Andrian Dunbar, baru2 ini telah menerima wari- 
san tanah-luas di Scetlandia. Berbareng dengan warisan tadi ia-pun me- 
nerima djuga suatu gelaran -ningrat jang bertalian dengan pemilikan ta 
nah tadi. Pada gambar: Andrian Dunbar dengan isteri, sekarang Sir dan 

  
# 

petani melarat Amerika, berasal da     

MAGELANG 
PUSAT PENJAMAKAN KU- 

LIT DIBUKA DI MAGELANG. 
Gubernur Djawa Tengah Bu- 

diono Sabtu siang telah menggun- 
ting pita dan membuka dengan 
resmi pusat penjamakan kulit 
Magelang Mertojudan. Pusat pe- 
njamakan kulit: tersebut jalah 
sebagai induk perusahaan kulit 
satu2nja di Djawa Tengah dan di 
seluruh Indonesia baru ada dua 
tempat, di Pamekasan dan Mage- 
tam. Induk perusahaan kulit itu 
jang diusahakan oleh Djawatan 
Perindustrian pendiriannja telah 
dimulai sedjak pertengahan ta- 
hun 1952, dan memakan biaja se 
besar Rp. 2.000.000,—. 
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SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

  

Semarang, 19 Nop. 1953: 
Djam 07.10 Lagu2 Arab: 07.30 

Petikan dari Discotheek: 08.15 Or- 

kes Freddy Martin: 08.30 Langgam 
Hawaii: 08.45 Rachman dan Julia: 
09.00 Wajang Orang oleh Karawitan ! 
Studio: 12.00 Orkes Radio Jogjakar- | 
ta, 12.30 Untuk Kaum Wanita: ' 
13.15 Suara Ratna: 13.40 Irama Me- 
laju hid. O.H. Semenandjung, 17.05 

Lagu kanak2: 17.10 Dongengan ka- 
nak2: 17.45 Orkes Puspa Kemala 

dan Irama Masa: 18.18 Irama Serio- 
sa: 18.30 Hidangan Martha Ouintet: 
19.30 Peladjaran Gending: 20.05 — 

21.30 Upatjara Perajaan Maulud 
Nabi Besar Muhammad s.a.w. di 
Istana Negara: 22.15 Krontjong ase- 
li hidangan Biduan Darmanto, Em- 
my, 23.30 Tutup. 

Surakarta, 19 Ndp. 1953: 
Djam 07.15 Lagu2 - Indonesia: 

07.45. Dari Malaya: 08.30 Rajuan 
Pemudi: 09.00 Lagu2 India: 09.iS 
Klenengan lengkap: 11.15 Pemuda 
Maluku: 11.30 Riang gembira de- 
ngan Kusuma Remadja: 12.00 Fan- 
tasia: 12.15 Rajuan siang oleh O.K. 
Ksatrija: 13.00.Setengah djam de- 
ngan The Hula Swingers: 13.45 Ra- 
juan Pulau Kelapa oleh Buluh Pe- 
rindu, 14.15 Duke Ellington dengan 

orkesnja, 17.05 Dunia kanak2: 17.45 | 
Mimbar Islam: 18.15 Piano tunggai: | 
18.30 Riang gembira dengan Yuiniet | 
Muljono: 19.30 Djuga. musik kenal 
sedjarahnja Leopold Mozart: 20.05 
i— 21.30 Upatjara Perajaan Maulud 
Nabi Besar Buhammad s.a.w. di Is-! 
tana Negara: 22.15 Gambus Orkes ' 

!AI Churiah, 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 19 Nop. 1953: 
Djam 07.15 Sekitar Hari Maulud 

Nabi, 07.30 Imbauan pagi olen Ge- 
ma Teruna: 08.15 Taman Nasjiatul 

Aisjiah: 08.45 Pagi gembira: 09.00 
Ketoprak Mataram: 12.15 Aneka 
Suara oleh O.K. Peni: 13.10 Peng- 
hias angkasa: 13.45 Musik siang ha- 
ri oleh Musik Tiup: 14.15 Waisa 
abadi: 17.00 Gelanggang Podomoro: 
17.45 Dikala tjuatja tenang: 18.30 
Taman Harapan Bangsa: 19.40 Pang 
gung Radio Jogjakarta: 20.05 — 
21.30  Upatjara  Perajaan Maulud 
Nabi Besar Muhammad s.a.w. di 
Istana Negara, 22.15 Motjopat de- 
ngan serasehan oleh Kel. Danjang 
Mataram: 23.30 Tutup. 

    
  

Semarang, 20 Nop. 1953: 5 
Djam 06.100 ' Regionald Dixon: 

06.45 Evanlyn Knight dan Red To- 
ley: 07.15 Dendang Endah Achmad 
dan Lena: 07.45 Sid Philips: 13.15 
Bing Slamet: 13.40 Instrumentalia: 
14.00 Hiburan siang hid. O.K. Sinar 
Baru: 17.05 Taman Peladjar: 17.45 
Tri Irama, 18.00 Selingan: 18.18 
Tjahaja Kemala: 18.35 Hidangan 
Suara. Remadja: : 19.30 Dari Pulau 
Dewata, 20.30 Kesehatan Ibu dan 
Anak: 20.45 Njanjian Siti Murroch- 
ma, 21.15 Hiburan malam hid. O.K. 
Bintang Putih, 22.20 Sandiwara Ra- 
dio: 23.00 Tutup. 
Surakarta, 30 Nop. 1953: 
Djam 06.03 Suara Omme Kol- 

soum: 06.15 Malaya gembira: 07.15 
Waltz:, 07.45 Krontjong: 12.03 Lang 
gam Krontjong: 13.45 Rajuan siang 
oleh O.K. Tjepaka Putih: 17.05 Nja- 
njian bersama: 17.45 Irama Indone- 
sia oleh Orkes. Aneka warna: 18.15 
Mimbar Pengetahuan: 18.30 Irama 
Maluku oleh Suara Maluku, 19.30 
Pilihan pendengar: 20.30 Irama gem- 
bira oleh Puspa Remadja: 21.20 La- | 
rasmadya: 22.15 Larasmadya (lan- 
djutan: 23.00 Tutup. | 

Jogjakarta, 20 Nop. 19953: 1 

Djam 06.40 Instrumentalia: 07.10 
Dengarlah: Adios Big Mamon d.LI., | 
13.15 Soal disekitar rumah tangga: 
13.40 Ditengah terik matahari: 14,00 

(Dwi Suara menghias siang, 17.00 
Taman Putera: 17.45 Sambil minum : 
teh: 18.00 Soal Pendidikan: 18.16 
Tjiptaan Debussy Sehumann: 18.30 
Irama Samba dan Rumba olen ORI. | 
19.40 Pulau Maluku Manise oleh 
Suara Maluku: 20.15 Gending2 sex- 
baneka: 2115 Obrolan Pak Beiut, 
21.30 Gending2 serbaneka: 21.25 
Obrolan pak. Besut: 21.30 Gending 
serba neka, 22.15 Kerontjong ma- 
lam. O.K. Suara Hiburan” 22.15 

Tjerita malam, 23.00 Tutup. s 

  
  

'sempatan untuk menjaksikan 

Lady Dunbar waktu datang di Scotlandia untuk menerima — warisannja 
tersebut. 

MR LYA NAMA Li 
Sera AK Bip SE EbesatE 

Sa LEE “am Es 5 Us5 sisa 
  

S0L0 
PEMINDAHAN MAKAM 

PAHLAWAN 
Pada tgl. 17 dan 21-it j.a.d. ber 

turut2 akan dilakukan pemindahan 
makam pahlawan dari makam2 ter 
pentjar dari Katjamatan2 ke Ma- 
kam Bahagia Djurug, dan Ke Ma- 
kam Pahlawan di Klaten dan Ka- 
ranganjar. 
Pemakaman kembali di Makam 

Bahagia Djurug akan dilakukan pa 
da tgl. 17-11, sedang di Makam Pah 
lawan Klaten dan Karanganjar pa- 
da tgl. 21-11. 
Pembongkaran makam? tsb diker 

djakan oleh DPPT dari Resimen In- 
fanteri 15/ST. VX Surakarta, dan 
rangka2nja dirawat di opvangkamp 
Temenggungan Solo. 

Pada tgl. 16-11 rangka2 tsb akan 
dipindahkan ke Staf Resimen Inf. 
15 (kidul Beteng), dan setelah di 
inspeksi, para keluarga diberi ke- 

rang 
10.00 

17.00 
opba- 

ka2 djenazah tsb mulai djam 

sampai 15.30. Sorenja  djam 
— 21.00 diadakan ,,algemene 
ring”. 

SINGKAT DJATENG. 
— Pada tgl. 15 bulan ini di Slawi 

oleh Panitya Penolong Kesengsara- 
an Umum jg diketuai oleh Bapak 
Bupati akan dibuka Pasar Malam 
Amal jg hatsil pendapatannja akan 
digunakan: 1. untuk korban keka- 
tjauan didesa Slarang-Lor (Slawi), 2. 
untuk Kas OPR, 3. untuk Kas Pa- 
nitya Penolong Kesengsaraan 
Umum Kabupaten Tegal. 

— Besuk pada tgl. 26-27-28 bulan 
Nopember 1953, akan diadakan 

Udjian Penghabisan Kursus Pengeta 
huan Umum/A, wilajah Kabupaten 
Kudus. Mata peladjaran jg akan di 
udjikan jalah: 

  

Budi Pekerti — Susunan Pemerin 
tahan — Ilmu Kesehatan — Baha- 

sa Indonesia — Sedjarah - Kebang- 
saan — Ekonomi. 

BUNUH DIRI 
Pada tgl.: 13 Nop. '53, kira2 djam. 

2 malam seorang perempuan berna 
ma Nasmi penduduk kampung Bo- 
djong Melati, Dawuan Djatiwangi, 
telah bunuh diri dengan djalan me- 
robek2 perutnja dengan peso belati. 
Sampai berita ini ditulis masih da- 
lam penjelidikan, apa sebabnja per- 
buatan itu sampai dilakukan. 

KEDATANGAN GROMBOLAN 
Pada tgl.: 12/13 Nop. '53, Kam- 

pung Tanggar desa Kulur Kabupa- 
ten Madjalengka telah kedatangan 
10 orang gerombolan bersendjata. 

Gerombolan berhasil membakar 23 
rumah rakjat, dan membunuh se- 
orang pemuda bernama  Mursinah 

— umur Ik. 24 tahun. 

  

KES. HONGARIA BERMAIN 
SERI 2—2 MELAWAN 

KES. SWEDIA. 
Menurut berita UP dari Budapest, 

dalam pertandingan sepakbola jang 
diadakan hari Senen di Budapest, 
Kes. Hongaria telah bermain seri 
2—2 melawan kes. Swedia. 

REKORD DUNIA LONTJAT 
TINGGI WANITA DIPETJAH- 
KAN HELLAH LERWILL. 
Rekord dunia. lontjat tinggi untuk 

bagian wanita atas nama atlid Ame- 
rika, Jean Shiley telah diperbaiki 
oleh atlit Inggeris, Hellah Lerwilt 
dengan 1 cm. mendjadikan setinggi 
1.62 M., demikian Reuter. Rekord 
tersebut esok harinja diperbaiki iagi 
mendjadi 1.68 M. Hasil2 jang gemi- 
lang itu ditjapai Lerwill dalam per- 
lombaan atletik jang diadakan sedjak 
hari Sabtu digelanggang Wembley. 

KOMPETISI PELTI 
Hasil kompetisi Pelti ig. berlang- 

sung pada pekan. minggu j.l. sbb.: 
PTKBS HI — PTS HI 04, PTG 

— DBC Y 3—25 PTKBS I — STC 
V 23. Atjara untuk hari Minggu 

La.d-1alah PTP II — SIC.V: OTHC 
1 — PIKBS I. 

SEPAKBOLA DI PATI. 
Pada tgl. 14 dan 15 Nop. ji.b4. di 

Pati telah diadakan sport-meeting 
antara Garnizoen' Salatiga dan Pati 
jang hasilnja dapat dituturkan sbb.: 

Pertandingan sepakbola antara 
Kes. Garnizoen Salatiga dan T.N.H. 
Pati jang berlangsung pada tgl. 14 

Nop. berachir dengan angka 2—1 
untuk kemenangan Garnizoen Pati, 
Antara Kes. Garnizoen Salatiga dan 
Kes. P.O.P. jang berlangsung sepak- 

bola, pun diadakan pertandingan 
Volley, jaitu antara regu Garn. Sa- 
latiga — Pol. Perintis Kares./Kab. 
bag. A. game-stand 15—2, 12-15, 
15—6. Bag. B. dengan game-stand 
14—16, 7—15. Antara Garn. Sala- 
tiga ' —  CPM Pati bag. A game- 
stand 15—10, 15—-5. Bag. B. Garn. 
Salatiga dengan Gabungan Tentara 
Pati game-stand 15—6, 15—12. Gar 
nizoen Salatiga dan SIAP (A) game- 
stand 15—12, 15—7. Regu B. dari 
Salatiga melawan P.D.M. menang 
15—1, 152, 1 
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(akan utjapkan di Chicago. 

  

Magsaysay — Terlalu Banjak 

0... Rakjatnja Jang Mel. 13 Soal Pembagaian Tanah Soal Jg Harus Didjalankan Oleh| 
»Grandees“ Dan Keturunan 

   TP ilipina Negara Kaja Dengan 
2 ) Melarat 

1 

s : Spanjol-Pilipina Feodaal Jang Memiliki Tanah 

| BAGI KITA, SL 
Itu urusan intern 

    ik perhatian. Jakni p 

  

(Oleh: Wartawan Kita Sendiri) ) 

SIAPA-SIAPA JANG MENDJADI Presiden Philipina tidak mendjadi soal. 
Philipina sendiri. Tetapi dengan terpilihnja Ramon Magsaysay sebagai Presiden 

ramnja ketika ia mendjalankan kampanje pe- 
milihan. Prawan song 2 Dari ”kulitnja” tampak, sia papun orangnja akan dapat me- 
laksanakan program itu. 

pat2 seringkali dia me 

itu pembantu saja akan da 
    

   
   

  

Selain itu, dalam ' interviewnja 
dengan ,,Newsweek”  Magsaysay 
mengatakan, bahwa sumber  ko- 
munisme — jaitu kelaparan dan 
kemelaratan masih banjak terda | 
pat di Philipina. Sumber ini jg. 
harus lebih dulu ditiadakan sebe- 
lum Philipina dapat menutup bu 
kunja tentang idiolc 

      

       

   

    

me. Djadi singk: a 
ingin menghind: dari 
malapeteka- k : eme- 
laratan, jang kini masih 
terdapat di 
Memang, dalam lapangan s0- 

sial dan ekonomi di Philipina 
masih belum baik. Dalam hal ini ! 
terutama sekali mengenai sistim ' 
tanah. Pengaruh Spanjol merupa- ' 
kan salah-satu hal jang mengaki- | 

Pada waktu conguistadores Spa- ' 
njoi datang Philipina (dalam abad 

Kekslahin 

Ouirino 
Disebabkan Karena Ma 
Menggunakan ,,Kampa- 
nje Anti-Amerika”? 

batkan keadaan seperti sekarang. jagumgulkan padjak, mereka diberi ja 

CARLOS P. ROMULO hari 
Minggu menjatakan bahwa kam- 
panje anti-Amerika  dilaku- 
kan oleh presiden Elpidio Ouiri- 
no ,telah gagal” dan ini adalah 
salah satu faktor besar jang me- 
njebabkan kekalaha dalam 
pekan jl. oleh pem Huk Ra- 
mon Magsaysay. . 

Bekas ketua Sidang Umum 
PBB itu singgah di Honolulu da- 
lam perdjalanan jang diduga 
akan membuka djalan bagi kun- 
djungan Magsaysay ke Washing- 
ton. Romulo bertolak dengan pe- 

na Peang Pan Ea Pa Orang2 Spanjol jang beristeri sifik. 
Kampanje Ourinio gagal ketika ia 

mentjoba mendjadikan Uncle Sam 
tukan petjut dan menakut-nakuti de 
ngan adanja tjampur tangan Ameri- 
ka dalam pemilihan, pada hal per- 
soalan tidak ada. Romulo menama 
kan pemilihan kali ini lebih penting 
dan kritis dari tiga kali pemilihan be 
sar lekih d 
ni di Juna 
rat. Andaikata Ouirino menang da- 
lam pemilihan, maka rakjat Pilipina 
akan kehilangan 

ar de 

mendjadi persemaian subur bagi ko- 
munisme. 

ulu sesudah perang, jak 
, Italia dan Djerman Ba 

kepertjajaan atas 
rasi mereka dan Pilipina akan 

Pilipina merupakan mata rantai ku 
at dalam pertahanan Pasifik bagi du 

s nia merdeka”, kata Romulo. 
»Bagi saja tak ada gunanja untuk 

membangun nama baik Pilipina da 
lam PBB. kalau negara itu ditjabik- 
tjabik oleh ketjurangan dan korupsi. 
Pemilihan telah membuktikan bah- 
wa rakjat Pilipina telah dewasa dila 
pang politik. Amerika akan bangga 
bahwa apa jang mereka bantu telah 
menghasilkan sukses”, kata Romu- 
lo selandjutnja. 

Di A.S. Romulo akan memberikan 
tieramah2 dan jang pertama-tama ia 

(AP. — 
Pia). 

- 

' sesuatu, bukan 

  jan hati. Jakni perbaikan sosial. Bahkan didalam - ra- aku sudah berada di Malacanan dan salah seorang saudara 
(Gibajar oleh pemerintah. Lima hari sesudah Meta an mu enalon, 

'ke-16), mereka melihat bahwa 

sama. Jaitu kepunjaan satu desa 
dan tjara mengerdjakannja setja- 
ra gotong-rojong. Mereka melihat 
djuga bahwa didesa itu ada se- 

efarti “memi- 
liki. $ PF Nge : 

20 Grandee-Encomiendas 
« dan Cacigue. 

Djustru karena kekeliruan 
bangsa Spanjol jg mendatang di Phi 
lipina memperlakukan kepala desa 
tadi seperti tuan tanah dan sebagai 
pembalasan djasa dalam usaha me- 

  
hak-hak jg lain lagi. Selandjutnja 
bangsa Spanjol itu memindahkan tra 
disi ig berlaku di negerinja ke Phili 

pina, jakni menghadialkan tanah 

ed 

membukakan  djalan bagi 

Tanah2 jg dihadiahkan 

mempunjai dinamakan 
Dengan  tindakannja 
bangsa Spanjol di Philipina 

|dahulunja masing2 mempunjainja. 
Kuatnja sistim Spanjol jang 

sedemikian itu,, sedjadjar dengan 
“kuatnja tenaga pemerintahan ko- 
lonial. Hal mana dapat dilihat 
disekitar Manila adalah  da- 
erah jang paling banjak mempu- 
njai penduduk jang tidak memi- 
liki tanah. Sebaliknja didaerah2 
jang tidak benar2 terasa adanja 
pengaruh Spanjol, tidak banjak 
terdjadi persoalan demikian, anta 
ra lain di Mindanao, Palawan 
dan Luzon Utara. 

  
kan orang Philipina melahirkan 
golongan bangsawan feodal, jang 
achirnja mereka ini menguasai 
politik dan ekonomi Philipina. 

Pada waktu bangsa Amerika 
datang ke Philipina, maka golo- 
ngan bangsawan feodal itu tetap 
mempertahankan kekuasaan eko- 
nomi dan politik, karena mereka2 
itulah dari golongan anak negeri 
jang mempunjai ketjakapan admi 
nistratief. 

Sekalipun Amerika bertindak 
melikwidir- tanah2 kepunjaan ge- 
redja dan mengandjur-andjurkan 
supaja petani (disebut tao) ber- 
usaha mempunjai tanah2 wndiri, 
namun tuan2 tanah bangsawan 
feodal itu dapat terus memperta- 
hankan tanah2-nja. 

Luas tanah, penduduk dan 
sidjon sistim”. 

Iklim dan keadaan tanah me 
njebabkan Philipina merupakan 
negeri pertanian. Ada 5 matjam 
hasil pertanian jang dihasilkan. j 
Jakni: padi, lain2 matjam bahan 
makanan (corn), abaca (sematjam 
fibre serat nanas), tebu dan tem 
bakau. . 

Padi, adalah satu2-nja produk 
si bahan makanan jang paling 

itanah2 itu adalah kepunjaan ber- 

luas “dilapang pertanian. 
tahun 
pina ada 2.240.850 metric 

1936 produksi beras Phili 
tons, 

pada tahun 1938 meningkat hing 
ga 2.240.850 metric tons. 

Sekalipun sedemikian besarnja 
| produksi 

2 Kekurangan? itu ternjata dari | 
pertanian desa. Padahal, sipemim | usaha “pemerintah untuk meng- 

jpin tadi hanja mengurusi.segala jimport beras dari luar negeri. 
5 i Tetapi selain beras, 

menghasilkan 
Dari djumlah 49 propinsi, 32 pro 

beras, 

'|kemudian disangkanja bahwa se- | han rakjat. 
orang itulah jang memiliki tanah 

bahan2 export. 

pinsi menghasilkan gula jang me 
itu, Wvupakan barang export 

ting. 
terpen- 

7590 rakjat Petani. | 
Bahwasanja 70: pCt. dari rak- 

t Philipina itu mendapat pentja 
hariannja dari pertanian, “sudah 
mrenundjukkan bahwa Philipina 
adalah negara agraria. 

Pada 

Pan : : Ir namun masih. 
.orang peraimpinnja (kepala desa), djuga belum mentjukupi kebutu 

Philipina | 

Idan rakjat kepada ,.grandee” (sema- 
tjam ningrat) jig kewadjibannja ha- 
nja melindungi dan mengurusi serta 

agama 
Katolik untuk melakukan pekerdja- 
annja me-mualap-kan anak pribumi. 

itu disebut 
,encomiendas” dan tuan2 tanah jg 

»cacigue”. 
ig demikian 

telah 
berbuat jg berakibat adanja pendu- 

iduk jg tidak punja tanah padahal 

  

Peranfjis Akan Kesukaran 

Dalam Politik L. N.-nja 
Soal ,Pertahanan Masjarakat Eropah” Mendja- 

di Paktor Pertengkaran 

APAKAH PERDANA MENTERI Prantjis Laniel akan ber- 
hasil ataukah tidak untuk mengambil keputusan bagi Prantjis da- 
lam Konferensi Bermuda, hal itu tergantung kepada debat ten- 
tang politik luar negeri di Madjelis Nasional Pranjis dalam ming- 
gu ini. Perdebatan ini dibuka 
perdebatan ini akan berlangsung 

ran2, karena golongan de Gaulle 

» 

Dalam hari2 jang belakangan ini mengikatkan diri pada kewadjivan2. 

“djuga sudah tersiar berita2 bahwa Permintaan ini adalah atas nama Ma 
Menteri2 dari bekas de Gaulle hen- ' djelis Nasional Prantjis jang terba- 

djabatannja. Hari 'gi2. Mungkin mereka akan memper 
bagaimana- 

pun djuga pemilihan presiden sudah 
sangat dekat dan supaja pemerintah 

djian Masjarakat Pertahanan Eropa 'jang sekarang,ini akan bubar pada 

dak meletakkan 
Kemis jbl Djenderal Charles de Gaul 
le menjatakan dalam konferensi pers | 
bahwa dia sangat mentjela Perdjan- 

pada hari Selasa. Mungkin 
hingga Sabtu pagi dan pemerin- 

| tah koalisi jang diketuai oleh Lapiel akan menghadapi kesuka- 
jang kini terdapat dalam majo- 

- ritet dalam Madjelis Nasional tersebut terbagi2 mendjadi sebagian 
— jang menentang Perdjandjian Masjarakat Pertahanan Eropa dan 

- jang sebagian lainnja lagi menjokong kabinet Laniel. 

gunakan alasan bahwa 

dan pernjataan ini adalah sebagai su tanggal 17 Djanuari jad. 

jatu pertjobaan apakah para pengikut aulk 
nja masih setia kepada pemerintah ' Nasional Prantjis itu d 

Laniel ini dianggap sebagai kepala 

dari ,,pemerntah demisioner” dan me 

reka menekankan supaja pemerintah 

ini djanganlah mengambil putusan2 
penting tentang politik : luar negeri 
mengingat akan dekatnja pemilihan 

pemilihan 

ataukah tidak. Djuga Partai Komu- 
nis Prantjis menjatakan menentang 
Perdjandjian Masjarakat Pertahanan 
Eropa itu dan Partai ini mengumum 
kan bahwa dia akan menjokong seti 
ap orang jang menentang Perdjandji 
an tsb. Sebuah pesanan dari bekas 
perdana menteri radikal Daladier jg 
djuga menentang Perdjandjian Ma- 
sjarakat Pertahanan Eropa tsb men- 
dapat sambutan simpati di agan 
fihak kiri-ekstrem. Menghadapi hal2 
jang sedemikian itu maka Menteri 
Luar Negeri Bidault pada tanggal 29 
Oktober jl telah menjampaikan ke- 

pada senator dari Madjelis Tinggi Pe | 
rantjis naskah pembelaannja dari 
Perdjandjian Pertahanan tsb. 

Perdjandjian Pertahanan | tsb dan 
pembelaan ini meninggalkan kesan2 
jang mendalam pada kalangan2 poli 
tik. Dalam perdebatan jang besar ini 

Wakil2 de Gaulle dalam Madjelis 
minta supaja 

presiden di Prantjis dan 
umum di Inggris. 

serupa itu. 

Fihak MRP, jang dalam 

jang tegas.   mengenai politik luar negeri Perantjis 
dan jang akan dimulai pada hari Se- 
lasa maka fihak de Gaulle sangat 
mungkin sekali mengambil sikap ti- 
dak minta kepada para Menterinja 
dalam kabinet Laniel supaja meletak- 
kan djabatannja, melainkan minta su 
paja Perdana Menteri Laniel dalam 
Konferensi Bermuda nanti djangan !tara), 

    

Akan tetapi tidaklah nampak bah- 

wa fihak lain dalam majoritet Madje 
lis Nasional Prantjis itu, terutama fi 

hak kristen demokrat (MRP) sudah 
bersedia untuk memakai alasan jang 

kabinet 

mempunjai wakil utama Menteri Lu 

jar Negeri Georges Bidault, menjata 

kan bahwa mereka ini sudah djemu 
menunggu sikap tentang politik luar 

Inegeri dan mereka sudah mendesak 

supaja Parlemen mengambil putusan 

Para penindjau kini sedang berta- 

inja kepada diri sendiri apakah perde 
'batan dalam Parlemen itu akan di- 
landjutkan hingga mentjapai hasil ig 

tegas ataukah hingga dapat disusun 

irumus2 baru jang bersifat kompro- 

|mi jang dapat memimpin majoritet 
|dari Madjelis Nasional Prantjis. (An 

58 pCt. dari seluruh tanah di 
Philipina masih merupakan hutan 
belukar. 22 pCt. didjadikan tanah 
pertanian, tetapi pemakaian tanah 
itu tidaklah sama dimasing2 ke- 
pulauan. Misalnja di Luzon, lem 
bah Cagayan dan pantai barat 
Hocos serta La Unien, tanah2-nja 
diusahakan benar2. Sedangkan di 
dataran Manilla dan Laguna de 
Bay adalah daerah pertanian jang 
tidak ada putus2-nja. Dataran 
rendah kepulauan Vicayan, Pa- 
nay, Negros dan Cebu adalah 
daerah pertanian jang makmur. 

Luasnja 'tanah jang diperguna 
kan tanaman padi pada belaka- 
ngan ini kira-kira ada 1.912.000 
ha atau 43,3 pCt dari djumlah 
tanah2 jang diusahakan. 

Hasil gula djuga penting. Dan 
ini termasuk hasil2 jang di-export 
ke Amerika. Sekalipun luasnja 
tanah jg ditanami kelapa lebih 
luas daripada jang ditanami tebu, 
tetapi nilai tebu lebih tinggi. Ke 
tika pendudukan Djepang, tana 
man tebu rusak, penanaman di 
abaikan, sehingga setjara  dang- 
sung menjulitkan kehidupan rak 
jat. Didalam tahun 1947, baru 
ada. 9 pCt. dari luas tanah tebu 
jang ditanami kembali dan. pro 
duksinja jang pada sebelum pe 
rang rata-rata 900.000 ton, seka 
rang baru bisa diprodusir 71.000 
ton. : 

Perkebunan tebu berpusat di 
Negros dan Luzon, kedua pulau 
itu menghasilkan 85 pCt. dari se 
luruh: produksi. 

Berapa penduduk Phili- 
pina. 

Penduduk Philipina menurut tak- 
siran.. tahun 1950 ada 19.518.000. 
(Tahun 1940 ada 16 miliun -“djiwa, 
tahun 1930 12”2 miliun djiwa dan 
pada, tahun 1903 ada 712 - miliun 
djiwa. — Red.). Daripada djumlah 
tahun 1956 itu ig 24 pCt. - tinggal 
didaerah pertanian, jakni dari telak 
Lingayen keselatan melalui Manila 
dan “Laguna terus Batangas. 35 
pCt. “lagi di kepulauan Visayan. 
“Di:Cebu dan Pangasinan adalah 

daerah 'ig paling- padat  penduduk- 
nja, lebih dari 400 orang tiap2 mil 
persegi. Di Mindoro dan Mindanao 
tiap mil persegi mempunjai pendu- 
duk 25 djiwa. 

RE Penderitaan petani. 
Sebenarnja tidak tepat djika 

kita sebut petani. Mereka lebih 
tepat: dinamakan buruh tani. Go 
longan inilah jg sebenarnja men 
derita. Sebab disana terdapat sis- 
tim ,,maro” jakni jang disana di 
namakan ,,kasama”. Tuan2 tanah 
menjediakan tanah, bibit dan ka 
pital jang diperlukan untuk berta 
nam padi. Si-penjewa menjedia 
kan tenaga dan atjapkali djuga 
hewan2. Pada umumnja penjewa 
petani mendapat 50 pCt. dari pa 
nen sesudah ongkos2 jang dike 
luarkan untuk bertjotjok tanam 
itu dipotong. 

Lain sistim lagi jang berlaku 
adalah jang disebut ,,inguilinato”. 
Pada tahun 1939 luas tanah jang 
disewakan dengan sistim demiki- 
an ada 20.000 ha. Sistim ini, si- 
penjewa membajar uang sewanja 
dengan kontan untuk setahun. 

Sistim idjon seperti di Indone 
sia terdapat djuga disana. Sering 
kali orang jang - mengerdjakan 
sawah tu kehabisan uang pada 
waktu tanamannja belum berang 
kat tua. Sehingga ditjarinja pin 
djaman, sebagai tanggungan ada 
lah tanamannja itu. 

Mukbalahap dan ketidak 
puasan petani. 

Keadaan tani — sebagian besar 
dari rakjat — jg buruk itu, menje- 
babkan — Hukbalahap jg. komunistis 

  

Franco Dan 
2 Tjutjunja 

t 

Djawa dari zaman kezaman. 

Menurut pembitjara riwajat bahasa 
dan kesusasteraan Djawa mulai abad 
ke 8 sampai 15 menundjukkan garis 
meningkat, kemudian surut sedikit, 
pasang lagi lalu merupakan garis 
berombak-ombak. Mulai abad ke 16 
sampai abad 20 menundjukkan garis 
merosot dan achirnja sedjak 1945 
sampai tahun 1953 ini menurut pem 
bitjara bahasa dan kesusasteraan 
Djawa mengalami kemunduran jang 
besar sekali. Selandjutnja pembitjara 
menjatakan kepertjajaannja, bahwa" 
bahasa Djawa dimasa datang akan 
berkembang kembali dan menudju 
kesempurnaan. 

Dalam pertemuan tsb. Adisu- 
katno dari . Madjlis Luhur. Ta- 

man Siswa, R.W. Widyasastro- 
budojo dari Kepudjanggaan Kra- 
ton Jogja dan Prof. Dr. Zutmul- 
der mahaguru pada Universiteit 

    
it mendapat tenaga2 pengikut. Se- 
kalipun rakjat: Philipina sebagian be 
sar memeluk agama Katholik (ang- 
ka tahun 1939 djumlah - penduduk 
ada 15.999.651 djiwa, jg memeluk 
Katholik. ada . 12.603.365  djiwa 
Red.), sehingga dalam keadaan bia- 
sa mereka itu tidak mudah berfihak 

pada kaum merah, tetapi  djangan 
dilupakan, bahwa manusia tetap ma 
nusia biasa djuga. Sebagai manusia 
mereka berdjuang hendak memper- 

tahankan hidupnja. 

Djustru mereka selalu terpukul 
mundur dan achirnja terdesak pada 
satu udjung hingga tidak bisa berge 
rak lagi, maka ditjarinja djalan ke- 
luar. Ditjari djalan jg dianggapnja 
akan dapat memperbaiki nasibnja. 
Dalam keadaan demikian itu manu 
sia kadang2 lupa, bahwa mereka 
'adalah orang2 jg ber-Iman. Sehing- 
ga achirnja mereka terdjun (terdje- 
irumus) kedalam hidup jg liar, naik 
gunung turun gunung, masuk-keluar 
hutan dan senantiasa dikedjar2 oleh 
pasukah pemerintah. 

Dengan demikian, boleh djuga 
diartikan, bahwa perkembangan 
Hukbalahap itu antara lain dise 
babkan djuga karena buruknja 
kehidupan ekonomi dan sosial di 
Philipina. Dan ini memang njata 

pernah menjatakan bahwa mere 
ka akan menghentikan aksinja 
djika segera diadakan perobahan 
tanah. . 4 

Djika nanti Ramon Magsaysay 
sudah mengambil over. pemerinta 
han dan segera dapat mendjalan 
kan programnja, bolehlah diarti- 
kan bahwa Magsaysay ,,menggun   ting dalam lipatan.” Jang berarti 

“bertindak satu kali, beberapa per 
|baikan akan datang menjusul. 
| Bagaimana mengenai Hukbala- 
hap di Philipira, ig bagi Ramon 
Magsaysay merupakan satu lawan 
jang hebat, pada Jain kesempatan 
akan kita paparkan tersendiri. 

  

kinan 

njata, Luis Taruc pemimpin Huk. 

  

» 

  

Lepas dari urusan kenegaraan, Djendral Franco. merasa bahagia: untuk 
| bersendau'gurau dengan dua tjutjunja, Digambar jang baru2 dibuat ini, 
tampak kepala Negara Spanjol dengan kedua tjutjunja, r 
del Carmen dan kiri adik perempuannja Maria de la O, anak2nja markies 
de Villaverde.-“Gambar ini dibuat dihalaman istana Prado di Madrid. ... 

kanan. Maria 

stan 

Bahasa Djawa Diperhatikan 
Kemungkinan Hidup Berdampingan D - 
sisih Bahasa Indonesa Den Tidak Me. 

rugikan Masjarakat Indonesia 

ATAS INISIATIF Djawatan Kebudajaan Kementerian PPK bagian 
Bahasa pada Saptu tg. 14/11 malam bertempat digedung Negara telah 
dilangsungkan “pertemuan guna menindjau kemungkinan berkembangnya 
kunadjungan-besar dari kalangan ahli bahasa Djawa dan para peminat baik 
dari Jogja maupun dari Surakarta. Sumidi Adisasmita dari Djawatan 
Kebudajaan mengutarakan perkembangan dan timbul tenggelamnja bahasa 

Gadjah Mada  berbitjara membe- 

rikan praeadvies mengenai per- 
soalan bahasa Djawa. Prof. Zut- 

mulder sebagai ahli bahasa Dja- 
wa Kuno  menjatakan kemung- 

hidupnja bahasa  Djawa 
disamping bahasa Indonesia. Ia 

berpendapat, bahwa ,,dwi baha- 
sa” itu akan “ dapat hidup ber- 
dampingan dengan tidak akan 
merugikan wmasjarakat meski- 
pun bangsa Indonesia telah ber- 
sumpah satu bahasa, satu tanah 
air, satu bangsa dengan . me- 
ngambil tjontoh. dari keadaan di 
“Inggeris, Swiss dan Kanada. 
Kemungkinan:, hidup bahasa 
Djawa disamping bahasa Indo- 
nesia sangat -besar, mengingat 
bahwa djarak. antara bahasa 
Djawa dan Indonesia tidak begi- 
tu djauh. aa Gn F 

KE 

Sesudah praeadvies2 tsb ma- 
ka 14 orang | hadirin berbitjara 

mengemukakan pendapatnja me- 
ngenai bahasa: Djawa jang pada 

umumnja  menjetudjui perkem- 
bangan bahasa Djawa disamping 
bahasa Indonesia, dengan me- 
njampingkan djauh2 rasa kedae- 
rahan gk : 5 

Pertemuan sematjan ini ada- 
lah jang pertama kalinja diada- 
kan untuk  membitjarakan soal 
bahasa daerah. (Antara). 

Mata? Di Djer- 

man Timur Di- 

gulung 
PEMBESAR2 DJERMAN Ti- 

mur hari Senen mengumumkan 
bahwa mereka telah menghan- 
fjurkan: gerakan” dibawah tanah 
jang menentang pemerintah Djer 
man Timur dipabrik jang terbe- 
sar dalam wilajah Djerman Ti- 

kan mereka ' ini sudah berdjalan 
3 minggu lamanja. Penangka- 
'(pan2 lainnja telah diumumkan 
pula oleh surat-kabar2 Djerman 
Timur termasuk pula penangka- 
pan seorang mata2 Barat jang di- 
identifikasi sebagai seorang per- 
wira dari Polisi Laut Tentara. 

lah merentjanakan tindakan2 sa- 
bot, serangan2 terhadap pabrik2 
badan2 pemerintahan, djemba- 
tan2 dan kereta api. D9   
bagian perdagangan dan pega- 

|wai2 lainnja dari pabrik mesin 
“Bergmann Borsig jang dinasionali 
sasi dan terletak di Berlin. Timur, 
telah ditangkap - karena disalah- 
kan melakukan kegiatan2 »ermu- 
suhan. (Antara-UP) 

  

  

Isendiri, maka Dr. Kapitza 

4bil gelaran. doktor dalam 

mur. Usaha2 untuk menghantjur- 

Gerakan dibawah tanah ini te- 

Harian resmi »Taepliche Rund. 
schau” menulis bahwa Direktur 

“Ikat untuk mengepalainja. 

Hingga 

Kapitza: .Sardjana Ulung Dibelakang 
Pembikinan Bom? Atoom Russia 

Kombinasi Otak Seorang Ahli Alam Dan Mathematicus— 
Th 1941 Ta Sudah Meramalkan Akan Adanja Bom Atoom 

Di Russia Ia Dianggap Sbg ,Milik Nasional“—Sangat Dihormati 
Stalin Selalu berdiri Kalau Ia Masuki 

5 Oleh: David Weyler: Chusus...,,Suara Merdeka” 

Kamarnja 

    

KEMADJUAN JANG DITJAPAI Rusia 
bom zat-air bukanlah suatu hal jang mengedjutkan bagi mereka jang mengenal kisah gaib 
dari Pr. Peter Kapitza — seorang sardjana 

»Orang dalam kungkungan Kremlin”. Dia dilihat buat penghabisan kalinja 19 tahun jang 
lalu di dunia Barat, pada waktu mana dia sebagai sardjana jang sangat tjakap meninggal- 
kan laboratoriumnja di Cambridge, Inggris, untuk bepergian selama dua minggu guna meng- 
hadliri kongres sardjana ditempat kelahirannja di Rusia. Dia tidak kembali dari kongres ini. 

sampai berhasil 

keahlian jang oleh 

mendapat! bom @Wom serta 

pihak Barat disebut # 

  

Djika seseorang dapat dikatakan 
Orang tahanan” karena dia tidak 
dibolehkan meninggalkan negerinjc 

adalah 
,seorang tahanan”, oleh karena ke 

inginannja untuk ,,menindjau” keluar 
negeri sudah tidak asing lagi bag 
-banjak diantara kolega2nja. 

Tapi djarang sekali didjumpai se 
orang tahanan” sedemikian jang 

pernah tertjatat dalam sedjarah. Di 
Kapitza disandjung oleh Ru 
siasebagai milik nasional 
nja jang paling tinggi harganja dar 

mengawalnja seolah-olah — dai me- 
mang dia demikian —' sumber dar: 
segala. inspirasi serba tjiptaani 
atom-nja. 

' Segala-galanja "jang dapat meng: 
gembirakan manusia — ketjuali ke- 
'merdekaan untuk meninggalkan Ru: 
sia — “ telah diberikan kepadanja. 
Kekajaan, kemewahan, penzhorma- 
tan- dari almarhum  Stalin sendiri 
dan mungkin pula sekarang dari Ma- 
lenkov, sampai kepada: si tani jang 
serendah2nja. » Dia: dipudja dan di- 
hormati. 

Stalin menghargainja sedemikian 
tinggi sampai dia berdiri setiap kai 
Dr. Kapitza masuk kekamarnja! ! 

Sekarang berusia 59 tahun, ri- 
wajat Dr. Kapitza dimulai tatka 
la dia berusia 28 tahun datang 
ke Inggris hanja sebagai seorang 
sardjana biasa jang merantau ke 
negeri asing untuk mentjoba na- 
sibnja. 

Dia berhasil dlm. perdjuangan 
ini. Waktu meninggalkan Inggris 
ditahun 1934 dia sudah memiliki 
gelaran Doktor dalam ilmu filsa- 
tat, Fellow of the Royal Socie- 
tys Mond Laboratory and Mes- 
sel Professor of Physics dari Ro- 
yal Society. Pada waktu itu. boleh 
djadi dia bekerdja bersama Sir 
Ernest Rutherford, sardjana Ing- 
gris jang terkemuka didunia da- 
lam ilmu nuclear physics. 

Tidak lama sesampainja di Ing 
gris sardjana muda Rus itu men 
dapat bea-siswa untuk melakukan 
penjelidikan dalam lapangan per 
industrian, kemudian dia mengam 

ilmu 
filsafat dan diangkat mendjadi 
salah seorang maha guru Royal 
Society. 

Dalam tahun 1930 dia sudah 
sangat terkenal dalam lapangah 
kesardjanaan sehingga Royal So- 
ciety memutuskan untuk mendiri 
kan sebuah laboratorium istime 
wa baginja supaja dia dapat me 
neruskan pertjobaan2-nja. Labo- 
ratorium itu baru selesai dalam 
waktu 3 tahun dan memakan ong 
kos lebih kurang £ 15.000. (wak 
tu itu sama dengan — $ 65.000). 

Gabungan otak Ilmu 
“alam dan mathematica. 

Dalam tahun 1933 harian2 
Inggris sering memuat tulisan2 
mengenai ,,laboratorium gaib” di 
Cambridge. Salah satu dari hari 
an itu memuat: 

»Prof. Kapita akan dapat 
mempergunakan tenaga2 magnet 
jang sangat besar jg kekuatannja 
dapat dibandingkan dengan  ke- 
kuatan2 jg mengikat atom. Dia 
akan sanggup ,,menolak atom 
dari sana kesini” dan ' merobah 
sesukanja susunan  nuclus-dalam 
dari bahan itu.” 

Pada waktu bersamaan Sir Er- 
nest Rutherford, sardjana Inggris 
jang terkenal itu, jg mula2 mem 
perkenalkan Kapitza kelapangan 
penjelidikan nuclear, mengatakan 
tentang dia: ,,Dia . mempunjai 
otak dari seorang ahli ilmu alam 
dan kesanggupan dari seorang 
ahli mathematics — suatu perga 

dalam satu otak.” 
Laboratorium jang diuntukkan 

bagi Kapitza.itu dibuka dalam 
Ibulan- Pebruari, 1933, oleh Stan- 
Ie, Baldwin, waktu itu memegang 
djabatan perdana menteri merang 
kap presiden Balai Perguruan 
Tinggi Cambridge. Kemudian di 
tahun 1934 Kapitza memutuskan 
hendak menghadiri suatu kongres 
sardjana di Rusia. Beberapa hari 
sebelum dia akan meninggalkan 
-Rusia pihak berkuasa Sovjet me 
1gambil paspornja dan tak meng 
zinkannja meninggalkan Rusia. 

Dibalik ini sebuah lembaga isti 
mewa “untuk ilmu physics diba- 
wah pengawasan Academy USSR 
-elah dibuka dan Kapitza diang 

Dalam 
waktu singkat pemerintah Sovjet 
telah pula menjetudjui pengelua 
ran uang sebanjak 3.500.000 ru- 
sel dan dengan uang ini didirikan 
lah sebuah gedung Laboratorium 
untuk Kapitza. Gedung ini ada- 
lah lebih besar dari laboratorium 
jang didirikan baginja pada Cam 
bridge University. 
Kehilangan Kapitza setjara tiba-   
  

anggul2 besar di negeri Belanda jg 
etjah karena  bentjana-alam jang 

: mengamuk dinegeri itu pada bulan 
Pebruari jl., kini telah selesai seluruh 
nja diperbaiki. Pada gambar: pcker- 
djaan ,.nambal” tanggul tadi jang ter 
achir, Sebuah ..caisson” dari beton, 
ditempatkan pada bagian tanggul jg 

perlu ditutup. 
    

'tjiptakan keadaan2 

bungan jang djarang terdapat 

iba dari Cambridge adalah me 
upakan suatu" pukulan hebat 
pagi Royal Society dan bagi du- 
ia ilmu pengetahuan Inggris pa 
la umumnja. Sudah sering diusa 
'akan, baik setjara resmi maupun 
idak, untuk meminta pemerintah 
sovjet supaja mengizinkan Kapit 
ta kembali ke Inggris karena 
Royal Society setjara terus terang 
nengakui, bahwa Kapitza sudah 
lekat melakukan pertjobaan2 ,.ig 
ikan membawa kepada pentjipta 
in jang sangat penting.” 
Akan tetapi Kremlin : rupanja 

sudah dapat menerka2 Rilai dari 
isaha2 jang dilakukan oleh Ka- 

ssitza itu. 
Laboratorium di Russia 
untuk Kapitza. 

Tidak lama setelah diumumkan 
bahwa Kapitza tidak akan dibo 
lehkan kembali ke Inggris, maka 
semerintah Sovjet  memadjukan 
sermintaan untuk membeli alat2 
sada Laboratorium Mond “di 
Cambridge. Society itu “tidak, sa- 
ija menerima permintaan itu 
nalah mengirimkan pula “dua 
»yrang ahli Inggris untuk mema- 
ang alat2 itu ditempatnja 'jang 
saru di Moskow. Dalam bulan 
Nopember 1935, diterima kabar 
lari Russia bahwa pemasangan 
lat2 laboratorium ilmw physics 
Russia itu telah selesai vdan Ka- 
vitza telah mulai melakukan per 
jobaan2-nja.  Kemudian..kegela- 
»an meliputi usaha laboratorium 
tu selandjutnja, demikian djuga 
tentang diri sardjana besar jang 
memimpinnja. : 

Berita2 jg diterima dari waktu 
kewaktu. menundjukkan, bahwa 
Kapitza masih mendjadi direktor 
'aboratorium itu dan bahwa dia 
sangat dihormati oleh Stalin dan 
inggota2 polit-biro lainnja. 
Pemerintah Spvjet  menjedia- 

kan segala-galanja untuk  menje 
nangkan hidup Kapitza dan men 

jang tjotjok 
bagi pekerdjaannja. Sebuah pon- 
Jok model Inggris telah dibuat. 
baginja, sama dengan Pondok jg 
disewanja dekat balai perguruan 
tinggi Cambridge.. Di “Moskow 
Kapitza hidup dengan isterinja 
serta dua orang anaknja jg lahir 

(di Inggris. Penghidupannja tidak 
banjak berobah dari penghidupan 
nja di Cambridge. Dimasa perang 

DEWASA INI, DIMANA dunia sudah melihat lebih djauh daripxda bom zat-air dan sedang 
menudju kepada pentjiptaan sendjata2 jang lebih fantastis Jagi, maka nama Dr, Kapitza, seorang 
sardjana ulung kelahiran Russia telah disebut-sebut kembali dalam lingkungan kesardjanaan di Ero 
pa seperti padakala dia tidak kembali ke Cambridge pada waktunja dari menghadiri suatu 
di Russia. Biarpun kemadjuan apa sadja jang telah ditjapai oleh Russia dalam ilmu pengetahuan 
nuclear (pemetjahan atom) atas tenaganja sendiri, maka pudjian untuk ini mau tidak mau harus 
diberikan kepada Dr. Kapitza tadi. Waktu spion atom Moskowdi Inggris, Dr. Klaus Fuchs, men 
djawab pertanjaan2 jang diselundupkan kepadanja dari Russia, maka otak jang menjusun perta 
nj2an2 tsb. sudah tidak ragu2 lagi adalah Dr. Kavitza. 

kongres 

jang lalu Kapitza adalah penase 
hat sardjana Stalin jg terutama. 
Kabarnja dia adalah satu2-nja 
manusia di Russia jang dihargai 
oleh Stalin dengan sungguh2. 

Pertama kali ramalkan 
adanja sendjata atom. 

Ditahun 1941 dia ' mendapat anu- 

gerah Stalin, klas I, dan uang seba 

njak 100.000 Rubel sebagai . peng- 
hargaan atas pekerdjaannja, Dalam 
tahun itu djuga Kapitza  menanda 

tangani suatu pidato dari serombo- 
ngan sardjana2  Sovjet jg menjeru- 

kan kepada sardjana2 dinegara2 de- 
mokratis untuk menghasilkan lebih 
banjak sendjata guna menghantjur- 
kan Nazi Djerman. Di masa itu dia 
telah meramalkan tentang pembiki- 
nan bom atom jg dapat dengan 

mudah menghantjurkan sebuah ko- 
ta besar jg mempunjai 

sampai berdjuta-djuta djiwa”. 
Di tahun 1942, dia dianugerahi 

pula Bintang Faraday, salah satu 

hadiah Inggris paling tinggi "untuk 
ilmu pengetahuan, sebagai penghar 
gaan atas ,,sumbangan2nja kepada 
ilmu pengetahuan mengenai mag- 

net”. Pun Kapitza telah menerima 
bintang penghargaan Rusia paling 

tinggi, jaitu Order of Lenin, pada 
ulang tahunnja. jg ke-50 di tahun 

1944. Di tahun 1946 dia telah di 
angkat mendjadi anggota penjum- 
bang dari United States National 
Academy. , 

Diliputi serba kegaiban. 
Semendjak itu penghidupan serta 

pekerdjaannja diselimuti serba ke- 
gaiban. Suatu berita mengatakan, 
bahwa dia telah mendirikan sebuah 
laboratorium di pegunungan Arme- 
nia untuk melakukan penjelidikan 
atas sinar cosmis. Berita lain 'me- 
ngatakan, bahwa dia memimpin pus 

sat penjelidikan Nuclear Sowjet “di 
Tomsk, dibagian timur Siberia. Di 

kabarkan lagi, bahwa ia sedang me- 
lakukan pertjobaan dalam sebuah: 
laboratorium istimewa dibawah ta- 

nah dekat Moskow, jg didirikan atas 
perintah Stalin dimasa - perang jg 
lalu. 

. Akan tetapi bagaimana djuga ke- 
mungkinan kebenaran tentang peker 
djaannja, para 'sardjana diSini pertja 
ja bahwa Kapitza sudah pasti mem 
berikan sumbangan pa!ing besar da 
lam spentjiptaan sendjata atom So- 
wjet. Adalah hasil. usahanja, ditam- 
bah dengan hasil dari pekerdjaan 
mata2 Sowjet diluar negeri, jg achir 
nja memungkinkan Kremlin mem-   
buat bom zat air. 

  

Big Business Djerman 
Akan Rebut Keduduk- 

annja Kembali 
HAMPIR TAK BISA dihindarkan lagi, bahwa segera sesudah Djer- 

man Barat berdaulat kembali sepenuhnja kelak, maka kelompok ketjil trust 
dan kartel, jang dahulu menguasai hampir seluruh industri Djerman itu, 
akan dihidupkan kembali. Demikianlah kata pembesar? Serikat di Bonn 
hari Senin. Lobby kartel sekarangpun sudah mulai melakukan desakan2 
kepada menteri perekonomian, Ludwig Brhard, supaja mereka dapat me- 
nguasai kembali perindustrian, Kartei2 Djerman ini dahulu meliputi ham- 
pir seluruh lapangan perusahaan, dan semuanja mereka dengan tegas di- 
larang oleh pemerintah pendudukan Serikat, 

Minggu j.l., perhimpunan pe- 

ngusaha2 badja Djerman Barat 
telah menuntut supaja combine: 

jang ada sebelum Perang Dunia 
II dibangunkan kembali, ,,untuk 
kepentingan produksi jang me- 

ningkat, supaja dapat melawa: 
persaingan jang lebih kuat dari 
luar negeri”. 

12. kartel badja Djerman me 
nguasai 9076 dari produksi ba 
dja negeri tadi. Dapat  diharay 
kan, bahwa djuga ,I.G. Farben' 

dan bank2. besar jang telah di 
,de-konsentrasi” soleh pemerintah 
pendudukan, tak lama lagi akan 
mengadjukan  tuntutan2 djuga. 

Laporan komisariat agung Ame- 
rika Serikat: mengenai Djerman, 
tertanggal Djuni 1951, mene- 
rangkan bahwa maksud program 

larangan ' trust jang dikenakan 
»leh pemerintah — pendudukan, 

'alah: supaja effisiensi dan pro- 

luktivitet. meningkat jang di 
hasilkan oleh kompetisi sedjadi 

Jan untuk mentjegah timbulnja 
kembali keburukan2 jang selalu 

timbul karena . pemusatan ke- 
kuasaan ekonomi setjara berke- 
lebih2an dan jang telah . ikut 

menjebabkan - berkobarnja  pe- 

rang. : 

Tindakan2 
Serikat. 

Ketika itu pemerintah pendu- 
dukan ambil keputusan untuk 
mmbentuk 24 kongsi badja, me- 
reka ' dilarang memiliki lebih 

dari 7154 daripada produksi co- 
kes “jang dibutuhkannja. Ke- 
luarga Krupp, Radja Badja 

Djerman”, disita 
seharga $ 175.000.000 Persatuan 
Industri Badja malah lebih ba- 

njak lagi. Tetapi, ketika. minggu 
il. konperensi pengusaha badja 
di Diisseldorg menjatakan, bah- 

wa dekonsentrasi industri badja 

serta Jarangan 
lebih dari 154 dari produksi co- 
kes itu, akan sangat merugikan 
kedudukan Djerman dalam pere- 
butan pasar dunia jang bertam- 

»de-konsentrasi”   bah sengit, 

Sebelum perang | 

Keinginan Djerman: ,,Rekon- 
sentrasi”, 

Harian »Handelsblatt”, suara 
pengusaha2 besar, menggtakan 
,ahwa rasionalisasi produksi 
tu bukanlah  djawabannja bagi 
bjerman. Djuga Amerika, kata 
tarian tadi, telah me€ndapat pe- 
idjaran . ini "dan mereka lalu 
nembentuk . combine2 raksasa, 
jepang telah melemparkan 
ljauh2 pembatasan? jang dike- 

|iakan oleh pemerintah pendudu- 
kan dan tahun jl. Perantjis te- 
lah membentuk 4 combine badja 
baru. Djerman hanja bisa mela- 
wan saingan . asing ini, apabila 
Serikat membolehkannja  me- 
.rekonsentrasi” kongsi2 Ruhr, 
cata harian tadi. Dan kalau pa- 
ljak2 tak diturunkan, maka akan 
dialami kekurangan modal. (An- 
tara-UP). 

  

5.000.900 . BUKU METHODE 
BARU UNTUK MEMBERAN- 

TAS PBH DJAWA TIMUR 
Mulai bulan ini oleh Djawatan 

Pendidikan Masjarakat Inspeksi 

5.376.000 buah buku guna mem 
berantas buta huruf dengan mc- 
'hode baru, jalah methode suku 
kata, terdiri dari 4.020.000 buah   

hak-miliknja | 

buku Djawa dan 1.356.000 buah 
buku Madura, sementara itu me 
reka ig lulus dalam udjian PBH 
bagi orang dewasa kini diberi 
peladjaran pula tentang berbagai 
pengetahuan, umpamanja tentang 
bertjotjok tanam, perikanan dan 
pengetahuan umum lainnja, 

  

— Lk. 500 orang tawanan pe- 
rang Korea Utara hari Senen mu 
lai lagi diberi pendjelasan, sete- 
lah pemberian pendjelasan tsb ter 

| henti selama 10 hari. Pemberian 
pendjelasan dimulai diam 8 pagi 

untuk memiliki | dengan tak menggunakan alat pe 
ngeras suara, kiranja atas 
mintaan pihak pengawas India 
untuk — mempertjepat  tanja-dja- 
wab sedapat mungkin. Selama itu 
tak terdjadi insiden, 

per- 

penduduk . 

Djawa Timur telah dibagikan ' 

     



    

  

  

    

  

  

  

  

2 MAN MATARAM 

ke Waka PERTUNDIUKAN JANG ISTIMEWA 
se 

  

    

  

   
   
   
   

    

| Gigi Kana “iya jang | 

| putih seperti mutiara: 

| dan ketawa berseri”... 

berkat PRODENT 

tapal gigi janc 

paling baik!     

“2 Ta SL LS LI LL LL LA 

Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. 

Djam bitjara : « 

Rumah: djam 7.00— 9.30 
djam 4.30— 6.30 sore 

R.S. Elisabeth 10.30—11.30 
ALAN LL KL 

  

5 ARTS, 
Kalisari 10 — Tilp. 2092. 

Praktek umum dan utk anak2. 

Djam bitjara 5 — 6 
Hari Raya, Saptu, Minggu tutup 

Mana Men. 

SEDIKIT HARI! 

  

    
MALAM 

D.M.B 

METRO- 

POLE (vr 
5-—T.— 

9.— 
7-ih) 1 

»Bathing 

Beauty” 

Esther— 

Williaras 

muntjul 
kembali ! 

    

  

OH 80x" OH JOYt 
TMS M-G-M3 MUSICALI 

    
      

   

      

   

    

Penuh Waterballet daa 9 lagu2 mer- 
du disertai roman jang meresap. 

Sedikit hari djuga di ,O RION”) 

REX 

  

      

  

Ini malam d.m.b. 

  

ORION 

Sebuah film £ menarik! 
INI MATAM D.M.P. Djagalan 7.00 9.00 (43 th) 

Film Tiongkok tjer. kuno silat : 

Tube sangat besar Rp. 2. 

Tube sedang Rp. 1.75 

5.00 7.00 9-00 (17 th) | 

50 

      

Rambut putih 

djadi Hitam   
1 TSTIMEWA R 

ATAS SEGALA “ 

KE 4 MEWAAN 

   

  

" KEPRABON KUTOM- IS/D SOLO 
  

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

Harga Rp. 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- | 
seluruh Indonesia. Semua Agen2 
(harga sama. 

Mentjari Agen" baru selurur 
Indonesia.   

- 

Kepada 

Dengan hormat 

tuk, 

?. tidak sembuh djuga. 

perti sediakala. 

kasih adanja.   

  

Sipengirim: 
Sud jono 
d/a GEO.WEHRY & Co., N. 

$ PONTIANAK.» K.B. 

    
PALI LA NN EA 

Djika Tuan/Njonja tahu apakah 
akan terdjadi dikemudian ' hari, 
tentulah banjak Halangan2 dan 
Kesukaran2 bisa dapat disingkir- 
kan. Periksakanlah djika kau hen 
dak memetjah kesulitan2 penghi- 
dupan. Segala hal dirahasiakan. 

M.S. Rahat 
Occultist. 

Seteran 109 — Semarang.   Tama Can, Ti Wu Lung" | 
an 

    

Malam 

RUBY 

  

Theater : 
SOKO | 17 

dahlia 

Tanggal: 17 Nopember 1953 

dgn. JENNIFER JONES 

Djam bitjara: 9—12 pagi 
5—7 sore 

Penghabisan | 

GENTRY”   th- Keatas 

100”/, Garansi tidak luntur | 

         
a h 3. : 

MOHAMED SADIK “DIONRI I 
   

“50 E 

AR MALAM 
“ea Di Aloon?Utaro te, 27: Na —— 26 Moe? 1953. 
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EXPOSISI. 
8. DIAWAT. 2 8 

" SN Ha    
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Bersama ini EUECTRICITEITMAATSCHAPPIT ANIEM 
| N. V. — dengan tidak memandang Bangsa Ta 

— Memanggil Para Pelamar II 
yan» 

Untuk Djabatan2 TATA-U SAHA. 

Para - pelamar harus sedikit-dikitnja mempunjai idjazah Pe- 

megang-buku A. dan B., serta berpengalaman beberapa 
tahun dalam pekerdjaan ini. 

Surat-surat Jamaran, disertai keterangan? jang jelas, hen- 
daknja diadjukan kepada or wa 

Electricieitmaatschappij Aneu, N 1 
EMBONG WUNGGU, 4, — SURABAIA. 

“DAN AIN2 JANG BELUM PERNAH DIADAKAN 
A LAIN DARI JANG LAIN 

  
  

     

  

2 Wektutdapat, GANJGLANIUIUSA com 

ENTERO: #VIOFORM 

CIBA' 
Bila: Dokter tidak ' 
memberikan peraturag 
lain: 3 kali sehari ' 

/ MERK 

     
     isatu tabun 

a 20 Tah 

Tg KANTOR - PENDJUALAN CIBA 
& 23 HOPPENSTEDT 

5 

Pes TN jev- 300 

      

    

   

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

|| wat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- 

  

ngan 
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Pontianak, 8 ApriI 1952. , 

Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 

(“Krekot No. 11 ) 
DJAKARTA- RAYA 

Ba ja jang bertanda tangan dibawah 
ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang 
GEO.WEHRY & Co., N.V. Pontianak. 

Saja sangat merasa girang sekali, 
sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- 

sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 

Maka setelah saja mentjobakan obat 
vatbuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se- 

. kali ungyk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- 
h lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit 

saja pun sembuh sama sekali. 

Hingga badan saja sehat kembali se- 

Dari itu saja pudjikan sekali lagi, 
tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik Sekali. Dan tak 
lupa pula saja untuk Me MEA ribuan terima 

Ya 

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) : 

supaj 

MOONLIGHT Cream 

dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL 

Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 
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bahwa obat       

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
rambutnja dim 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 
dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
pakai 10070 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai 
harga Rp. 15.— 

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena 
antara 

Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 
terbatas). 
Manufactured by: 

PENWAR MEDICAL HALL. Tana, 

Bisa Dapat Beli Pada: 

World Famous Tabib aah din 

| 

a , 

jo WOMAN LOVES A WEAKLING 

|jdan djengkel, pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja hilang, 

     

      

   
   

  

| 

PENGUMUMAN 
Mengingat: Atas tindakan Sdr. Gunawan Prawirohadi- F 

utomo semendjak diangkatnja kembali untuk me- $ 
wakili Jajasan Senopati pada tgl. 1 September '53, 
ternjata selalu me langgar dari pada azas dan tudju- 
an Jajasan Senopati jang achirnja akan mengaki- 8 
batkan  djatuhnja Jajasan Senopati. 

Menimban g: Bahwa segala tindakan Sdr. Gunawan Pra- 
—  wirohadiutomo selama mewakili Jajasan Senopati 8 

tidak dianggap sjah. 

Memutuskan: Menurut putusan rapat jang terachir 8 
pada tgl. 12-11-'53, mulai tgl. 13-11-53 Sdr. Gu- 8 
nawan Prawiroha diutomo dipetjat sebagai ketua $ 
Jajasan Senopati (Badan penampungan ex pedjoang 
bersendjata dari anggauta Brigade S. S.) 

Atas nama anggauta 

  

Menjetudjui dan 
mengetahui, JAJASAN SENOPATI 
Ketua II, jang masih actief: 
(Kartawi) Penulis,       

  

(Wartojo) 

  

  

SEXANOL 
| BE" PHARMA" 

  

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

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

inie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas tjapai 

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

rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20.—. 
|APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.—. 
'PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25.—. 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10. Rp. 15.— 

. s dan Rp. 25.—. 
(Harus tambah 1576 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG. 
lkgen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang 
(Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” Djokja dan 
'pekatongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat 
(Eng Ho Tong Pasuketan Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat   
  

  

  

RA Pein 
Harga-harga TEXTIEL Tetap Turun ! 

- Djangan sampai ,.KENA” Harga potong leher! 
Hen bangga kita dapat mempersembahkan kepada Njo 
njah2 dan Nona2 kain jang terbaru pada masa ini jalah: 
  

| Sparkling Star | 4 | Lovely Stripe 
  

  

Rib Satijn 
Sangat Istimewa. 

Fancy Nylon 
Sangat Permai.         

Datang saksikanlah dan Sah, pada. pelajan toko kita, 
dimana letak kain-kain tersebut ! 

Baru Terima lagi: 
CHIFFON BEMBERGKEMBANG - BEMBERGZIJ KEM 
na ZYDE LINNEN KEMBANG - SERA LINNEN 
POLOS. 

  

Tapa Kotak2 
Dalam Ka an 

| Changeant: 
| 

| jang indah. 
.Polos dan Pakai Streep 
Benang Emas dan Perak 

  

  

Kain Tetra 
(Untuk Popok Baji) 

  

      
TROPICAL ALL WOOL - PANAMA ALL WOOL - DRES 
SALINE LINNEN - IMITASI WOOL. 

SPORT JACKET - SPORT JASSEN '- DJAS HUDJAN 
»SWAN” - KAOS KAKI DAN LAIN” BARANG UNTUK 
KEPERLUAN RUMAH TANGGA SEHARI-HARI JANG 
SERBA LENGKAP...... ! : 

Seperti biasa. . . .. .Harga2nja tetap melawan). 

Radja Murah 

Toko ,HIEN“ & Co 
Bodjong 25 — Tilp. 1577 

1 SEMARANG. 

Be ea 
"Roy Rogers 63 

  
        

  

   

  

    

   
   

   

2 NY Win MIN ” 

  

MIDAS, THIS 15 AMAZING NT FEtL Io TUAT 
A PERFECT HIDEOLIT NOT | po0L UNDER THE 1 
TWENTY YARP5 EKOM FALLS BY ACCIDENT 
KOARING FALLS! HOW DID / ONE TIME AND CAME 
YOU FP iT2 OUT HERE! 

  

    

mabuk 
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Iya
did

ate
, 

Ine
s, 

$ 
0g

 
Fe
at
ur
es
 

  

  

— Midas, inilah suatu Begondk, Rumah rahasia jang lengkap 
berdiri belum 20 yard dari gerodjogan besar. Bagaimana engkau 
menemukan itu? 

— Pada suatu waktu saja dengan tidak disengadja telah djatuh 
kedalam kolam dibawah gerodjogan dan "bisa keluar disini.. 

Y 

   

  

     

  

   THATIS WHY TI CAME BACK 
HERE! SOMETHING WENT 
“NRONG WITH THAT LAST 

BATCH TI MADE ! 

THIS IS WHERE IL NI STILL DON'T BELIEVE Gold. 
FOUND THE SAND | CAN BE MADE! YOWLL HAVE 
I MAKE MY GOLD TO SHOW Te 
NUGGETS FROM! 

  

          

    

     
— Inilah Tutka saja mendapat- 

kan pasir jang telah saja bikin men- 
djadi bidjih .emas itu. 
— Saja masih tidak pertjaja, emas 

dapat dibikin. Engkau hendaknja 
menundjukkan pada saja, 

— Itulah sebabkan meng- 
apa saja kembali disini. Ada 
apa2 jang tidak baik dengan 
sekelompok emas jg. achir2 
ini telah -saja bikin. 

  

    

  
  

  . LUA SN j "3 30.000 m2 ewean 

KESEMPATAN UNTUK MENJEWA STAND2 DAPAT BERHUBUNGAN LANGSUNG 
DENGAN : 

Sekretariaat Pasar Malam Pers/ Demob. Peladjar 
Djl. Overste Slamet Rijadi 24 — Tilp. 19 

5.O.L0. 

ST TA TA TA LA 2 LA Ta TA TA TA TA Te 8 la 
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PM 41,2: MP4 55301    
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Obat untuk 
ENTJOK dan 

KT Ra 

  

| tidak teratur. 

atur sebagai 

terhenti, kaki 

  

mah dan sebagainja. 

Agen Semarang: Toko Hway An Tong Gg. Warung 3. 

Pusat Pendjual 

Toko Obat SIN BAN SAN 
Dji. Songojudan 14 - Telp. 2028 u. - Surabaja. 

ANGGUR OBAT PUTERI tjap 51 merupakan 
suatu hasil terbesar dalam dunia “pengetahuan 
modern. Anggur Obat ini sangat mudjarab untuk 
menjembuhkan leucorrhea, 

— putih atau merah dan haid (djalannja bulan) 
Chasiatnja mengagumkan sekali, 

tak dapat ditandingi, oleh anggur-anggur obat 
lainnja, selainnja leucorrhea dan haid tidak ter- 

jang tersebut diatas. 

OBAT PUTERI tjap 51 dapat menjembuhkan 
| dengan tepat dan pasti penjakit2 sebagai berikut: 

Li perut sakit, waktu haid tempat peranakan 

(| ngin, darah berkumpul pada suatu tempat hingga 
| menerbitkan sakit bagaikan ditusuk-tusuk, haid 

tangan linu, kepala pusing, mata- 
berkunang-kunang, kurang darah, 

1 
$ 

mengeluarkan darah 

ANGGUR 

di- 

berbadan le- 

S
 

  
  

  

    

1 City Concern Cinemas h 
  

LUX 5-1. 9.— Ini Malam premiere Ju. seg. um.) 

  

6 WALTEB WANGER | Productlao 

  

  

Akan datang: RITA HAYWORTH —ORSON WELLES 

» The LADY from SHANGHAK 
  

GRAND 
5.06 - 7.00 - 9.00 

INI MAAM (u. 

ROOSTIJATI — DJONI SUNDAWA — 

13 Sufi 

  

Akan datang: 

sFORT VEN GEANCEs 

5.00 — 7.00 — 9.00 

  

INDRA 
5.00 - 7.00 - 9.00 

»ASMARA 
ROYAL 

Ini Malam Premiere (u. 13 th) 
A. N: ALCAFF — E. ZAENAH — 1, SUBONO 

MURNI” 
INI MALAM D. M- B. (u. 17 th.) 

P. RAMLEE — ROKIAH — MUSALMAH 

svUTUS HARAPAN” 
Siapa jang tak duka — nistjaja kalan ,, PUTUS HARAPAN” 

Akan datang: 

Type Pertj.: 

ASMARA 

NO 
595 

MURNI 
Ini Malam Premiere tu. 13 th) 

»Punjab Mail” 
Film India baru jangmengagumkan dan gempar! 

Tai 

Bantulah P. M. I. 
»SEMARANG”, 

      

  

 


