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MN Desai Sjarat Atas Dasar2 Peri Kemanusiaan 
3 a Dari Pengikut Kahar Mau Menjerah — 

Keterangan Wongsonegoro 

4 

,M. IL, MR. WONGSONEGORO atas pertanjaan menerangkan,” bahwa sampai se- 
kira2 2/3 dari selurah pengikut Kahar Muzakkar jang telah 

hkan diri kepada ' pemerintah. Mr. Wongsonegoro menerangkan, bahwa pemerintah 
g menunggu laporan lebih fandjut dari Sulawesi Selatan mengenai soal itu. Atas per 

wakil PM itu selandjutnja menjatakan, bahwa pemerintah atas dasar peri-kemanusiaan me 

menjatakan kesediaannja 

nentukan sjarat2 bagi penerimaan anggota2 gerombolan jang hendak kembali kemasjarakat itu. 
a ita toch bangsa kita sendiri”, demikian Wongsonegoro. Ia menambahkan, bhw tenaga me- 

reka jg berguna akan di nakan sebaik2nja. Mengenai keamanan di Atjeh mr. Wongsonegoro me . : 
nera 5 ) Kiat Masjkur — jang baru kembali dari Atjieh — nerangkar, bahwa dari laporan menteri agama 

| dalam sidang kabinct hari Selasa malam, ternjata bahwa ada harapan baik keamanan di Atjieh da 
pat dipulihkan dalam waktu jang 1 
gi2”, kata wakil P.M, itu selandjutnja. 

Perwakilan 
Di Moskow 

Dapat Dilaksanakan Se- 
belum Achir Tahun Ini? 

DALAM suatu pertjakanan de 
ngan Menteri Luar Negeri Mr: 
Sunarjo wartawan Sulindo mem 
peroleh keterangan, bahwa per- 
siapan2 untuk melaksanakan pem 
bukaan Perwakilan Indonesia di 
Moskow kini diselenggarakan de 
ngan giat sekali, sehingga dapat 
diharapkan pelaksanaan itu akan 
dapat selesai sebelum achir tahun 
ini, djadi sesuai dengan mosi 
O. Rondonuwu. 

Selandjutnja Menteri Luar Ne 
geri Sunarjo menjatakan, bahwa 
laporan perundingan jang dilang 
sungkan oleh fact finding mission 
di Djepang pada waktu ini terus 
menerus diterima di Djakarta, 
dan dalam pembitjasaan menge 
nai soal pengangkatan kapal2 tam 
paknja dapat diperoleh kemadju 
an2 Sementara itu Menteri Luar 

g tidak lam 

Menurut Mr. Wongsonegoro 
pada waktu "ini sudah  banjak 
orang2 “berpengaruh “jang menja : 
takan kesediaannja “untuk menje 
rah. Sampai sekarang sudah le 
bih dari 3000 " orang di Atjeh 
jang menjerahkan diri pada pe 
merintah. Hasil baik ini adalah 
antara lain berkat penerangan 
jang diberikan oleh gubernur 
Amin. kepida masjarakat. Guber 
nur Amin telah pergi kepelosok2 
sungguhpun 
gap orang 

“tempat2 itu diang 
tidak aman untuk 
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  Negeri Sunarjo djuga - menjata- 
kan, bahwa untuk segala sesuatu 
delegasi jang diketuai oleh Dr. Su 
darsono tidak dapat mergambil 
keputusan2, sebelum ' mendapat 
persetudjuan dari Djakarta. 

PERSEDIAAN2 URANIUM DI- 
KETEMUKAN DI ITALIA 
Dilaporkan hari Rabu “ bahwa 

d'daeras Viterno, dekat danau 
Vico,- kira2. 100-mil “dari. Roma 
terdapat persediaan? “uranium. 

f 
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memberikan penerangan. Ternja 
ta, bahwa ia dapat kembali da 
ri tempat2 jadg -berbahaja itu 
dengan sehat walafiat. Waktu 
menteri agama Kjai, Masikur 1g 
ngundjungi Atjeh, Nan perminta   Dalam pada itu hasil2 dari pe jan penduduk disana telah diada 

njelidikan para ahli teknik pertam |Kan pertemuan. dengan beratus-ra 
bangan Roma setjara resmi belum 
diumumkan, meskipun sudah da- 
pat diwartakan bahwa penjelidik- 
an2 tsb. menundjukkan persenta- 
se uranium jang tinggi dalam ta- 
nah. Demikian AFP. 

tus pemuda, dimana menteri aga 
ma berdjam-diam memberikan 
penerangan jang  sedjelas-djelas 
nja mengenai. .sikap pemerintah 
jang sebenarnja. Pada umumnja 
mereka kurang mengetahui ten 

  

Simatupang Terhindar Dari 
Serbuan SG erombolan 

Ketika Berada Di Purwokerto Pertempuran 
Terdjadi Di Karangnangka 

(Oleh: Korr. Sendiri) 

HARI SELASA DJENDRAL Major Simatupang tiba di 'Se- 
marang dan selandjutnja pada sore itu djuga dengan pesawat ter- 
bang kembali ke Djakarta. Dalam hubungan ini dapat dikabar- 
kan, pada tanggal 17 Novemberjang lalu Djendral Major Sima- 
tupang tiba di Purwokerto, dan dengan kundjungan itu Panglima 
T.T. IV. overste Moh. Bachrun jang sedang mengadakan tournee 
kedaerah2 merobah programnja. Kundjungan  Djendral Major 
Simatupang itu fihak angkatan perang tidak suka memberi ketera- 
ngan. Tetapi didapat keterangan dari lain fihak, bahwa kundju- 
ngan Djendrak Major Simatupang itu untuk melihat dari dekat 
keadaan atau hasil2 gerakan perabersihan diutara Purwokerto 
jang didjalankan oleh Banteng Rsiders. 

Sementara. itu,” pada waktu 
Djendral Major Simatupang ber- 
ada di Purwokerto, fihak gerom- 
bolan bersendjata disignaleer ber 
ada didesa Karangnangka daerah 

Bukan Oleh 
»Orang Merah" 
Sekitar Pembunuhan 
Besar2an Di Sidahardja 

  

KETERANGAN jang diterima 
Tn di Bandung dari 

. 5g instansi resmi jang menja 
takan, bahwa adit itb Bar 
besaran didesa Sidahardja Tjiamis 
itu ditakukan oleh — orang-orang 
merah” jang merasa terantjam 
oleh orang2 ,,hidjau”, menurut 

keterangan jang berwadjib di Tji 
2mis kepada wartawan ,,Pikiran 
Rakjat”, kebenaran berita itu 
hingga kini belum kelihatan tanda 
tandanja. Seperti telah kita kabar 
kan, berita tentang pembunuhan 
besar2-an didesa ardja 
mis dimuat oleh ,, Antara” 

: Tjia- 

pada 

Bumiaju sebelah Utara Purwoker 
to. ' Diduga mereka mempunjai 
kekuatan 1 kompie. Mengenai 
djumlah kekuatan gerombolan 
itu, atas pertanjaan kita, fihak 
staf penerangan divisi menerang- 
kan bahwa pada tg. 16/17 Nov, 
gerombolan jang disignaleer  di- 
sana kira2 satu kompie, dibawah 
pimpinan Mislach. 

rombolan itu, 2 kompie dari Ban 
teng Raiders dibawah pimpinan 
kapten Sugiono segera bergerak. 

Pun pantser dari bat. 407 me- 
ngadakan 'afsluiting”. LN 

Pada tanggal 17 Nov. terdjadi- 
lah pertempuran didesa Karang- 
nangka tersebut dari djam 07.30 

sampai pada djam 09:30. Setelah 
tembak menembak jang lamanja 
2 djam itu, gerombolan melarikan 
diri kedjurusan ' Bantarkawung. 
2 kompie dari bat. 507 dan 436 

melakukan pengedjaran. f 

Mengenai ' pertempuran jang 

terdjadi itu dari fihak kita men- 

derita kerugian 2 orang luka ri- 

ngan. Sedangkan fihak gerombo- 

"Jan diketahui 50 orang mati, 

M. K., 9 senapan L. E., 1 mou- 

ser, 3 karabijn, 2 sten dan 3 sen-   tg. 190 Nopember jang lalu, jaitu 
sebagai jang diterima dari sebuah 
instansi resmi di Bandung dan 
sebagian lagi dari sumber Jain di 
Tjiamis sendiri. Sg 

Kalangan jg berwadjib di Tjiamis 
pun menjatakan, bahwa disebut2nja 
lurah Suwarto kaki-tangan 
rontak bekas Bat. 426 hingga kini 
belum terdapat alasan? untuk dapat: 
menjatakan  kebenarannja. — Dalam 
pada itu OSC PKI Tjiamis menjiar 
kan keterangan tertulis ig antara 
lain membantah  tersiarnja — berita! 
(bukan berita .,Antara”) ig menjata 
kan bahwa seorang bernama Idi 
Prawira jg ditangkap berbubung de 
ngan pembunuhan2 itu adalah ang- 
gauta PKI. Menurut OSC PKI tsb, 
Idi Prawira bukan anggauta PKI 
dan tidak ada hubungannja sama 
sekali dengan PKI, baik di Tjiamis 
maupun ditempat lain, (Antara). 

pembe- 

Idjata lagi — antaranja ouwengun 

dapat kita rampas. 
Hindar dari pertempuran. 

Bertalian dengan  terdjadinja 

pertempuran tersebut dan pada 

saat Djendral Major Simatupang 

berada di Purwokerto jang se- 

Tandjutnja akan menudju ke Se- 
marang, wartawan kita menulis, 

bahwa dalam hubungan ini berar 

ti perdjalanan djendral mafor Si- 
matupang terhindar dari bahaja 

pertempuran, Hal mana disehah- 

kan letak Karangnangka—Ban- 

terkawung  (dinana gerombolan 

me'arikan diri) tidak berdjauhan 

dari djalan raja. 

Adapun djalan mana jang dila- 

Ini oleh diendral major Simatu- 
pang, tidak didapat keterangan. 
Jang terang, kundjungan K.S.A. 
P, hindar dari bahaja pertempu- 

ran, 

Berhubung dengan adanja ge- ' 

  

a. Tetapi saja tidak mau bersorak-sorak gembira pa 

tang politik pemerintah jang se: 
sungguhnja. 

Melihat hasil2 jang dapat di 
tjapai dengan djalan penerangan 
jang sebenarnja, maka direntjana 
kan oleh pemerintah untuk mem 
perluas - penerangan itu dengan 
mempergunakan alat2 radio sam 
pai .kepelosok2, demikian Mr. 
Wongsonegoro. 

Mau bitjara dengan Kar 
tosuwirjo. 

Berhubung dengan '“ kepergiannja 
ds. Gerungan untuk menemui Kar- 
tosuwirjo, mr. Wongsonegoro mera 

sa perlu menegaskan, “bahwa ia ber 
tolak atas kemauannja' sendiri atas 
dasar kejakinannja, “bahwa misinja 
itu akan berhasil. “Menurut - wakil 

|PM I, Gerungan tidak berangkat se 
: bagai utusan pemerintah untuk me 
Pejampaikan sesuatu amanat. Tetapi 
'sungguhpun demikian pemerintah ti 
dak berkeberatan " atas keberangka- 

| 
1 

'tannja itu. 
Mr. Wongsonegoro menerangkan, 

Lbahwa pemerintah senantiasa berse- 
dia untuk ,berbirjara” dengan Kar- 

|tosuwirjo guna menjelesaikan masa- 
(lah keamanan. Tetapi pemerintah 
"tidak mau "menerima sjarat2 dari 
“padanja, “seolah-olah 'ia utusan se- 
Isuatu badan jg ,gelijikwaardig”, se- 
'perti misalnja pengakuan akan ,,Ne 
|gara Islam Indonesia”, mengadakan 

sematjam gentjatan sendjata seperti 
Idi Pan Mun Jom dan 'sebagainja. 
»Pemerintahlah jg menentukan sja- 
rat2 untuk ,berbitjara”  — bukan 
berunding” — “atas dasar2  peri-ke- 
manusiaan,” demikian “mr. Wongso- 
negoro. 

Wakil P.M. itu menambahkan, 
bahwa “djikalau sekiranja Karto 
suwirjo mau datang kekota utk. 
'berbitjara dengan pemerintah. ma 
ka pemerintah bersedia pula men 
djamin keselamatannja. 

Atas pertanjaan2 mr. Wongso 
negoro pada achirnja menerang 
kan, bahwa seruan dari presiden 
Sukarno di Sulawesi Selatan ke 
pada kaum gerombolan untuk 
kembali kepada penghidupan nor 
mal itu, sesungguhnja berlaku 
djuga bagi daerah2 lainnja seperti 
Atjeh dan Djawa Barat. (Pia.) 

12.500 anggota gerom- 
bolan akan kembali ke 
masjarakat karena tidak 
setudju gerakan Kahar. 

Sementara itu dalam  ketera- 
ngannja ketika mengundjungi Me 
nado minggu jang lalu pada hari 
an ,Sinar Baru” Pd. Panglima 
TT VII Letnan Kolonel Warouw 
menjatakan, bahwa menurut pe 
njelidikan2 lebih kurang 12.500 
anggota gerombolan jg berhasrat 
kembali  kemasjarakat karena 
tidak menjetudjui lagi beleid Ka 
har cs. Sedangkan selama operasi 
didjalankan sudah kira-kira 2000 
anssota gerombolan Kahar Mu- 
zakar jang menjerah dengan tidak 

i bersjarat. Kini mereka telah men 
| dapat penampungan dari pemerin 
tah. Dalam pada itu sementara 
|pasukan gerombolan jang ' ber- 
|djumlah kira-kira 9.000 orang te 
lah memasukkan pernjataan pada 
Komandan Resimen XXI, bah 
wa mereka berhasrat kembali ke 
masjarakat. 

Gerombolan thd, agama 
Keristen, 

Mengenai kegiatan gerombolan 
:terhadap agama Keristen dikatakan, 
pada umumnja mereka sekarang ti- 
dak menundjukkan keganasan terha 

.dap kaum Keristen. Warouw sendiri 
"tidak setudju kalau ada golongan 
Keristen ig, karena reaksi terhadap 

“proklamasi Kahar, lalu dengan ti- 
"dak menjelidiki lebih djauh seolah2 
hendak menggerakkan suatu gera- 

kan menentang gerombolan. Hal ini 
biar diserahkan pada alat2 kekuasa 
an negara, kata Warouw. 

Diakui bahwa orang “ melebih-le- 
bihkan kegiatan TII jg dipimpin Ka 
har. itu, tetapi hal2 jg sudah terdja 
di tidak djelas menundjukkan kea- 
rah itu. malah lebih banjak kaum 
beragama Islam . umpamanja jg di 
bunuh. dan dianiaja daripada kaum 
Keristen. 
Sebagaimana bukti dikemukakan- 

nja bahwa selama ini baru 13 orang 
Keristen jg mendjadi korban kegia- 
tan Kahar, sebaliknja lebih kurang 
2000 orang ig beragama Islam jg te 
lah mendjadi korban gerombolan 
Kahar. Demikian Pd Panglima TT 
VII pada harian ,,Sinar Baru” Me- 
nado. $ : 

3 . Usul Utara: 
PIHAK UTARA telah .,melepas- 

kan” kehendak mereka supaja Kon- 
perensi Politik Korea jg akan diada 
kan nanti bersifat konperensi 'me- 
dja bundar, karena opposisi pihak 
PBB, demikian menurut keterangan 
ig diberikan oleh wartawan2 Utara 
di Panmunjom pada hari Rebo. Me 
nurut sumber2 tsb, pihak Utara da 
lam pada itu masih tetap menghen 
daki supaja negara2 tetral mengam 
bil bagian dalam konperensi, tetapi 
hanja sebagai penindjau?2 sadja dan 

tidak akan ikut bersuara dalam so- 
al2 jg besar, Dengan demikian, ka- 
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 Magsaysay 
sira 
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Magsaysay dengan senjum lebar jang 
beritahukan kepada 

x : Ouiri 

Rentjana Churechill 
Kontak Deng 

wa fikiran tersebut itu adalah 

..Gentjatan sendjata jang - ber 
sendjata” itu akan didukung oleh 
djaminan2 saling tidak menjerang 
jang luas antara Timur dan Ba- 
rat. Gentjatan sendjata tsb. akan 
membiarkan supaja tidak disele- 
saikan semua persengketaan2 dan 
soal2 perbatasan, dan mendjaga 
supaja soal2 itu djangan diperun 
tjing sehingga dapat menimbul- 
kan peperangan. 

Churchill masih punja 
7 harapan. 

Fihak Barat tetap dalam keada 
an persendjataan untuk maksud 
pertahanannja akan tetapi fihak 
Barat akan menang  mempunjai 
waktu nafas” jang selama itu 
dapat dipergunakan untuk dapat 
mentjapai 'ichtiar2 jang lebih 
kongkrit menudju kepenjelesaian 
soal2 dengan fihak Timur. Ren- 
tjana Churchill jang baru ini 
akan mengganti fikiran2 jg. dulu 
an, jaitu setjara tjepat memetjah 
kan dan setjara keseluruhan me 
njelesaikan peperangan dingin, jg 
menurut para pelapor tsb. Chur- 
chill itu melenjapkan fikiran2 jg 
duluan itu dengan” tidak kenal 
segan karena dia mendjumnai rin 
tangan2 jang besar. Churchrll 
menduga bahwa proses baru iri 
akan berdjalan lebih lambat, akan 
tetapi ia dapat menudju kearah 
perundingan2, kata para pelapor 
itu: Diterangkbn pula bahwa : 

Churchill masih sama sekali be- 

lum melenjapkan harapan akan pe- 
rundingan2: tingkatan tinggi dengan 

fihak Kremlin, “supaja dengan ini 
dapat memperoleh hasil, jaitu ,,per 
danyiian selama «satu turunan”. 

Churchill mengumumkan pendapat 
ini dalam bulan Mei, tgl. 11 ig lalu. 
Sekalipun Churchill masih : bersedia 
bertemu dengan Perdana Menteri 
Sovjet Uni Malenkov, namun ia sa: 
ngat berketjil hati karena tuntutan2 
Menteri Luar Negeri. Sovjet Uni, 
Molotov, dalam . minggu il. jaitu 
mengadakan - rapat Menteri2 Luar 

Negeri 5 Besar termasuk RRT dan 

supaja perundnigan tsb. dibuka dgn. 
membitjarakan pengurangan - persen- 
djataan. dan penilikan atom.  Dikata 

ikan pula bahwa Churchlil — sangat 
maklum bahwa BEisenhower tidak 
sudi- menjokong . .usul2 tentang  pe- 
rundingan2 tingkat tinggi ig tiepat 
dengan Sovjet Uni, kata  sumber2 
tadi itu. 

Churchill dengan  hati-tidak-   'senang sadar akan keadaan . ini 
idan ia tidak bermaksud - untuk 
smenudjukan  pestol itu” kearah 

  

menangan | 

pare pengikutnja 

| Jantik Utara (OPAU-NATO) 

    

  

  

    

mena menanam ar mma 

  

  

menggambarkan kepuasannja, mem- 
tentang kemenangannia atas 

10x 

,Gentjatan' Sendjata 
Jang Bersendjata 

Untuk Mengadakan 

an Malenkov 

PERDANA MENTERI INGGRIS Winston Churchill dapat 
menjampaikan kepada Presiden Amerika 
Bermuda sebuah rentjana baru jang tabah, jaitu 
kan perdamaian dengan menjetudjui mengadakan ,,gentjatan sen- 
djata jang bersendjata” dengan Sovjet Uni, 
kan oleh sumber2 jang mengetahui. Churchill 

sebagai langkah jang pertama un- 

Serikat Eisenhower di 
mempertahan- 

demikianlah dikata- 
berpendapat bah- 

tuk meredakan ketegangan internasional sefjara berangsur karena 
keinginan Churchill untuk meredakan 
dengan mempergunakan djalan diplomasi telah gagal dengan nja- 

ta, demikianlah kata. sumber: tadi itu. sa .... 

ketegangan - internasional 

  

Penutupan Pen- 
daftaran Udjian? 

Sekolah: 
Kementerian P.P. dan K. bagian 

Penerangan mengumumkan kemaren 
sbb.: Menjambung pengumuman ka- 
mi tentang udjian tahun peladjaran 
1953/1954 dengan "ini Kementerian 

P.P. dan K. menjampaikan pendaf- 
taran untuk udjian bagi semua die- 
nis sekolah akan benar-benar ditutup 
pada tg. 30 Nopember 1953. 

Pendaftaran sesudah tanggal tsb. 

tidak akan diterima. Semua pendja- 
bat dan instansi pemeriniah serta 
siapa sadja jang mendengar “ peng- 
umuman ini diminta dengan hormat 
menjiarkannja “ini seluas-luasnya. De- 
mikian pengumuman peringatan tsb. 

(Ant). 

509 POND DINAMIT 
DAK DI SYRIA 

7 Orang telah tewas di Hama 
(Syria Utara) pada hari Rabu, se 
waktu 500 pond meledak ditem- 
pat kediaman seorang pembuat 
petasan. Dinamit tersebut tersim 
pan diserambi- duduk. 

MELE- 

  

rantjis Laniel di Bermuda pada 
tgl. 4 Desember jad. Sumber tsb. 
mengatakan bahwa Churchill ber 
usaha menekankan keperluan ada 
nja kontak dan berusaha membu 
ka pintu perundingan dgn Mos- 
kow, 

Bagaimana sikap Barat 
terhadap Asia ? 

Konferensi Bermuda j.a.d. antara 
pemimpin Amerika Serikat, Inggris 
dan Perantjis akan merupakan sua- 
tu konperensi jg akan merundingkan 
soal2 jg tertentu dari kepentingan2 
bersama dari negeri2 ' Barat. kata 
Presiden Amerika Serikat Eisenho- 
wer. Ja melukiskan “ konperensi tsb 
sebagai alat untuk menentukan tja- 
ra2 oleh,3 Besar, tjara2 mana da- 
pat dipergunakan untuk  menerus- 
kan langkah2 3 Besir atas dasar jg 
sama. Soal2 jg mempunjai kepenti- 
ngan jg sama, menurut. Eisenhower, 
adalah Organisasi Perdjandjian At- 

dan 
masaalah Korea dan sikap Barat ter 
hadap Asia dan' Indochina.  Eisen- 
hower menambahkan bahwa daftar 
soal2 masih “belum' lengkap ' dan 
atjaranja sendiri masih belum di bi 
kin maupun direkomandasikan,   Eisenhower djika mereka  berun 

ta sumber2 itu, pihak Utara seka- 
rang telah menjtudjui pendirian pi 
hak PBB bahwa: Konperensi Politik 
nanti” harus berupa konperensi anta 
ta dua pihak jg berperang padu : 
tingkat ig sama deradjat. 

| Wartawan UP lebih landjut me- 
njatakan bahwa usul Utara pada 
hari Rebo supaja ikut sertanja te- 

gara2 netral dalam Konperensi Po 
litik j.a:d. dibatasi pada" status ,,pi- 
hak ketiga” adalah suatu  larigkah 
ig sekarang lebih mendekatkan pen- 

“dirian Utara kepada rentjana Ame- 

|tika mengenai kemungkinan badlir- 

“ (Antara—AFP). 

nja negara2 netral. Perbedaan jg se 

menghendaki supaja negara2 

| 

hari Selasa ialah bahwa 
bersedia 

negara2 netral dalam 
djika perundingan2 
dan dengan beberapa sjarat.   

Bee NM MPAMNAPNN Lens en pang gamanan menimba 

Lam nya Kolor 0amangan 
Ka Patanes ooh as 0 2 dang 

yaa Venctaa na Metangghi : — aa 
si   

.... F ... 

risis Politik 
NA aa Ada Selisih Pendapat Antara Chia 

Dan Pemimpin2 Tinggi Kuomintan 
Tentang Politik Luar Negeri ? 

SELURUH KABINET dari Chiang Kai 
kan djabatannja pada hari Rabu dan dengan 

jiwa. seluruh . kabinet 

ding dengan perdana menteri Pe : 

karang masih ada antara kedua pen 
dirian itu ialah bahwa pihak Utara 

netral 
itu harus hadlir dari permulaan kon ' 
perensi, sedangkan rentjana Ameri- 

|ka jg didjelaskan oleh Arthur Dean 
dalam sidang di Panmunjom pada 

Amerika 
smengandjurkan” ikutnja 

konperensi 
telah “dimulai 

Usul Dean ini dalam sidang pada 
hari Rebo ditolak oleh wakil Korea 

kan spekulasi tentang adanja r 
Chiang Kai Shek atas Taiwan. 

nja kabinet tersebut merupakan 

| Kai Shek terdesak dari daratan 

Berita Taipeh selangjutnjia me 
ngatakan, bahwa djenderalisimo 
Chiang Kai Shek pada hari Rebo 
telah memerintahkan pemetjatan 
sekretaris  djenderal — presiden, 
Wang Shih Chieh. Sumber2 resmi 
mengatakan, bahwa Chiang tidak 
menerima baik permintaan ber 
henti menteri luar negeri George 
Yeh dan lain2-nja. 

Sementara itu kalangan2 diplo 
matik di Tokyo terperandjat men 
dengar berita2 tentang bubarnja 
'kabinet Taipeh “itu. Kedutaan 
Kwomintang sendiri djuga tak da 
pat memberikan pendjelasan. Du 
tabesar Kwomintang untuk Dje- 
pang, Hellington Tong, mengata 
kan, bahwa ia ,,tak mempunjai 
komentar.” 

Spekulasi2 ig timbul hingga beri 
ta ini dibuat mengandung beberapa 
kemungkinan: 

1. Tidak adanja kata sepakat an- 

tara Chiang Kai Shek dan pemim- 
pin2 tinggi pemerintah tentang po- 

litik luar negeri jg baru2 ini dibuat 
oleh partai Kuomintang. 

2. Perselisihan jg disebabkan oleh 
politik Chiang terhadap kongsi pe- 
nerbangan . transport jg dipimpin 
oleh teman lama Chiang. 

3. Ada jg berpendapat, bahwa so- 
alnja hanja merupakan soal ,.perse- 

lisihan keluarga” semata2, setengah 
.nja lagi ada jg berpendapat bahwa 
soalnja adalah lebih sulit. 

Demikian berita2 sekitar bubarnja 

kabinet Chen Cheng. (Antara). 

George Yeh membantah. 
Dalam pada itu kalangan  pembe- 

sar tinggi di Taipeh pada hari Rebo 
menerangkan bahwa pemerintahan 
Chiang Kai Shek kini - menghadapi 
suatu. krisis kabinet karena terdapat 

pertikaian. tentang soal pemberian 
subsidi kepada kongsi penerbangan 
pengangkutan ig dipimpin oleh be- 
kas djenderal A.S. Claire  Chen- 
'nault. Kalangan tsb mengatakan bah 

mengadjukan 
ipermintaan - pengunduran diri. Hal 
lini dibantah oleh PM Chen Cheng 
Idan menteri luar negeri George 
Yeh. Tetapi. kalangan jg berkuasa 
tetap mengatakan bahwa kabinet te 
lah mengadjukan permintaan meng- 
undurkan “diri dan bahwa Chiang 
| Shek hanja menerima baik per- 
mintaan pengunduran diri dari Dr. 

.Wang Shih Chieh, sekretaris djen- 

.deral presiden, tetapi menahan per- 
mintaan2 lain. George Yeh menga- 
takan tentang berita bubarnja kabi- 
net bahwa berita itu tak berdasar 
sama sekali. Yeh tak bersedia mem 
beri komentar tentang pengunduran 
diri Wang Shih Chieh. 

Kalangan jg dapat mengetahui da 
lam pada itu mengatakan bahwa ka 
binet Chen Cheng menentang usul 
'Chiang Kai Shek supaja . kepada 
'kongsi. Chennault tadi untuk dinas 
penerbangannja ke Seoul dan Bang- 
kok diberikan subsidi. 
AFP mewartakan bahwa menurut 

pengumuman kalangan jg berkuasa 
ipada malam Kemis di Taipeh imaka 
'pemetjahan Wang tak  mempunjai 
hubungan dengan permintaan dari 

. menteri luar negeri George Yeh, jg 
“tidak diterima oleh 

  
Shek, untuk mengundurkan diri. Ka : 
jangan ini membantah bahwa ada 
krisis kabinet dan mengatakan bhw 
Wang dipetjat atas perintah Chiang | 
Kai Shek dengan aiasan 
kan kewadjiban”. Sedangkan Yeh 
telah  mengadjukan permohonan 
mengundurkan diri bertalian dengan 
soal pemberian subsidi kepada kong 
si Chennault. Tetapi permintaan Yeh 
ini tidak disetudjui oleh Chiang Kai 
Shek. Demikian kalangan tsb. 

Reaksi Tokio. 
Penindjau2 di Tokio' menerang- 

kan, bahwa sebegitu djauh dapat di 

tangkap, tidak ada petundjuk2 bah 
wa Chiang Kai Shek kini terlihat 
dalam bahaja akan kehilangan kedu 
dukahnja. 
Apapun djuga ig terdjadi di be- 

lakang lajar”, demikian diterangkan 

oleh seorang diplomat Asia, namun 
dapatlah dikatakan, bahwa Chiang 
Kai Shek sedikitnja — telah menang 
dalam babak pertama. Bukanlah dia 
lah jg hilang dari gelanggang”. Ka 
binetnja jg kini tampak djatuh, de- 

mikian diplomat tadi. 
Melihat masa silam Chiang Kai 

Shek, penindjau2 di Tokio berpenda 
rpat, bahwa dalam krisis kabinet se- 

karang ini di Taipeh tidak ada pc- 
tundjuk2 akan kelemahan  difihak 

Chiang Kai Shek. 
Meskipun seluruh kalangan terpe 

ngaruh akan peristiwa ini, namun 
berita2 lengkap tentang bubarnja ka 

binet di Taiwan itu belum di keta- 
hui sepenuhnjg. Pemerintah RRT di 
Peking diduga dalam waktu singkat 
akan mengambil 
itu. (UP). 

.melalai- 

  
reaksi atas berita 

aja Indon. Hadlir Sbg Penindjau 
Utara Ki Sok Bok. 

Menurut sumber2 Utara, Ki Sok 
Bok sekarang mengusulkan supaja 

(kedua pihak jg berperang nanti 
mengadakan konperensi antara dua 
pihak, dengan  dihadliri oleh nega- 

ra2 netral, jaitu Sovjet Uni, India, 
Pakistan, Birma dan Indonesia. Me 
nurut rentjana Utara negara2 nc- 
tral itu tidak akan dibolehkan mem 
pengaruhi putusan mengenai setiap 

soal jg penting, tetapi mereka boleh 
ikut bersuara mengenai soal2 ketjil 
sebagai prosedur  dsb., demikian di 
tambahkan oleh sumber2 tadi,   

sekali tak diumumkan sebelumnj 
pimpin oleh perdana menteri Chen Cheng telah berhenti. 

pergolakan politik dalam pemerintah 

at belum ada pendjelasan resmi. 

Spekulasi. | 
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Di Taiwan 
ng 
& 
o 

Shek telah meletak 
demikian menimbul 

Ctak jang besar dalam pimpinan 
Dalam suatu: tindakan jang sama 
2, kementerian Chiang jang di 

Bubar 
! 1 adanja 
Kwomintang sedjak Chian 

Tiongkok. Hingga berita ini dibu 

tanda jang pertama dari 

Persetudjuan 
. 

. Djepang-Rusia 
Mengenai Pengembalian 

FYawanan Perang 
DELEGASI Palang Merah Dje 

pang di Moskow hari Rebo telah 
menerima instruksi2 dari Tokio 
dan segera minta supaja diadakan 
pertemuan dengan Palang Merah 
Sovjet. Pertemuan tsb. mungkin 
akan diadakan besok Kemis pagi 
atau Djum'at. Instruksi2 tsb. tak 
diumumkan, tapi pada umumnja 
orang mengetahui, bahwa  peme 
rintah Djepang telah menerima 

.baik persetudjuan jang telah ter 
|tjapai pada umumnja dan hanja 
mengemukakan beberapa hal su. 
paja didjelaskan. 

  
Mungkin ' sekali persetudjuan 

tsb. akan ditanda tangani dalam 
sidang pertama nanti dengan Pa 
lang. Merah Sovjet, “walaupun be 
lum ada ketentuan mengenai soal 
tsb. Pendek kata, tanggal pengem 

balian rombongan pertama dari 
810 orang tawanan militer dan si 
pil akan selekas mungkin diten- 
tukan, boleh djadi pada achir bu 
lan ini. 

Djumlah tawanan perang, 
Dalam pada itu delegasi-Palang 

Merah Djepang katakan, bahwa sa. 
lah satu soal jg masih harus disele 

| saikan jalah mengenai 
-wanan perang jg masih 
Ivjet Uni. Delegasi | tsb mengutip 
berita Tass tgl. 22 April 1950 bhw 

idi Sovjet masih ada 1.487 orang, 
(Dikatakan, bila dikurangi dengan 

1420 orang jg setiap waktu akan di 

kembalikan, maka djumlah tsb akan 
tinggal 1.067. Tapi, kata pemimpin 
delegasi. tsb, menurut Palang Me- 
rah Sovjet baru2 ini djumlah ig 

tinggal hanja 1.047 orang djadi ku 

rang 20 orang. Dalam pada itu tak 
didjelaskfn tentang. perbedaan. ish, 
tapi boleh djadi mereka telah me. 
ninggal dunia selama 3 tahun jl. 

Setelah naskah rentjana persetu- 

djuan diterima baik selandjutnja 
akan ditentukan tentang tanggal 
pengembalian dari 1.274 tawanan 
perang — dalam dua rombongan 
dari 810.dan 464 orang masing2, 
kata pemimpin delegasi Djepang 
achirnja. 

ada di Sa. 
djumlah ta- | 
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Timah Indon? 
Singgapura Menanti 

Hasilnja 

KALANGAN?2 dagang di Si- 
agapura bernafsu  menunggu2 
kontrak timah antara Indonesia 
dan Amerika Serikat 'utk. menge 
tahui berapa Amerika “Serikat 
bersedia bajar untuk timah Indo 
nesia dalam masa tahun “depan. 
Perundingan antara delegasi “ ti- 
mah Indonesia “dan  pembesar2 
Amerika pada hakekatnja- seka- 
rang terhenti, akan tetapi sesuatu 
kemadjuan diharapkan akan ter 
fjapai dalam beberapa minggu 
lagi. Dugaan2 ahli dalam  kala- 
ngan dagang di Singapura menja 
takan, bahwa Amerika Serikat 
mungkin mau djuga utk. membeli 
20.000 ton timah Jagi dari Indo 
uesia untuk masa tahun 1954 
mulai bulan Maret dengan harga 
sekitar 75 sen (dollar) satu por. 

Harga itu ak#n kurang dari. har- 
ga sekarang jg lebih sedikit dari- 80 
sen, akan tetapi boleh djadi masih 
lebih tinggi dari harga jg akan ber- 
laku pada waktu tahun kontrak itu 
berachir. Amerika Serikat dalam bu 
lan Maret 1952 mengadakan kon- 

trak membeli 20.000 ton timah In- 
donesia tiap tahun untuk masa 3 ta 
hun. Dalam 2 tahun jg pertama da 
lam masa kontrak itu harga timah 

ditetapkan 1.21 dollar tiap pon. Dja 
di Amerika Serikat kini membeli ti 
mah bagian terachir dari kontrak 
tahun kedua dengan harga kira2 40 

sen. diatas harga ig. berlaku dipasar 
sekarang. (Antara). 

Kantjangan P.P. 
Pemilihan Ang- 
gota2? DPRDS 

KEMENTERIAN Dalam Negeri   
| 
sekarang ini telah selesai menjusun 

sebuah rantjangan peraturan peme- 
rintah tentang pemilihan  anggeuta 

Dewan Perwakilan Rakjat  dacrah 
sementara”. Dalam rantjangan per: 

cturan. pemerintah baru itu ad. di- 
kemukakan pertimbangan2, “bahwa 
selama undang2 pemilihan anggauta 
D.P.R.D.S. belum ada, maka dipan- 
dang perlu masih adanja peraturan 
pemerintah sementara untuk memi- 
lih anggauta2 D.P.R.D.S. setjara se- 
derhana dan mudah untuk segera 
dilaksanakan dan “dengan diterima- 
nja inosi Hadikoesoemo oleh. parle- 

men, maka P.P. No: 39 tahun 1950 
tidak dapat didjalankan lagi. Selan- 

djutnja dapat dikabarkan,” bahwa 
rantjangan peraturan pemerintah ig. 
baru ini dan jang akan didjadikan 
pengganti peraturan pemerintah No. 
39 tahun 1950 itu masih akan di- 
bitjarakan dalam " kabinet. Rantja- 
ngan peraturan itu terdiri atas 104 
pasal, 21- bab dan 7 bagian, (Ant). 

22 Djan. Tawana
n Jz Tak 

Mau Direpatriasi Akan 
Dibebaskan 

Tawanan Korea Boleh Tinggal Di Korea 

USA BeliDjuga 

Chiang Kai! 

Selatan: Tawanan Tionghoa Boleh 
. F2 Rea " 

Pergi Ke Taiwan : Keterangan Dulles 
MENTERI LUAR negeri Amerika Serikat John Foster Dulles dalam 

konperensi pers mingguannja pada hari Selasa di Washington mengata- 
kan bahwa segala tawanan perang di Korea jang tidak ingin direpa- 

ra2 dimana mereka menghendaki, 

kemerdekaannja, 

Kabinet Ali 
Didukung Oleh 
Umat Islam 

ud 

BAHWA LIGA Muslimin Indo 
nesia sekarang ini 'mempunjai 
potensi jang kuat, tidak akan lagi 
diungkiri oleh kawan atau lawan, 
demikian diterangkan oleh Harso 
ino Tjokroaminoto,  djurubitjara 
:Liga Muslimin dalam pertjakapan 
'chusus dengan wartawan Sulindo 
berhubung dengan statement Liga 
jang baru2 ini disiarkan menge 

inai Kabinet Ali Sastroamidjojo, 
iDitengah2 pergolakan politik dj 
dalam maupun diluar negeri de- 
wasa ini terdengarlah suara, bah 

|kan tampak adanja satu kampa- 
nje propaganda jang teratur sis- 

'tematis jang mengatakan, bahwa 
| Kabinet Ali Sastroamidjojo tidak 
mendapat dukungan dari ummat 
Islam. 
Seakan2 duduknja N.U. “dan PSty 

dalam Kabinet itu dianggap sepi 
sadja. Maksudnja. jg terutama tentu 
lah supaja djangan sampai Liga 
Muslimin itu tumbuh mendjadi satu 
machtsfactor ummat Islam jg ber- 
pengaruh kedalam dan keluar, 

    

  Demikian Harsono.  Diterangkan- 
ja lebih landjut bahwa Liga jakin 

latas kekuatannja menghadapi sera. 
“ngan2, baik dari dalam maupun da 

ri Juar kalangan Kabinet, Liga sa: ' 
dar bahwa perwakilannja jg duduk 

dalam. Kabinet itu duduk dengan 
membawa dan  memperdjuangkan 
kepentingan ummat Islam dan Liga 

djuga. sadar, bahwa ia tidak akan 
mendjual agama karena politik, 

Ditanja tentang bagaimana pendj 
rian Liga terhadap lain? golongan 

ummat Islam, Harsono menerang. 
ikan, bahwa dasar ialah dan uchu. 
| wah Islamijah” tetap mendjadi sa- 
'lah satu sandaran — perdjoangan jg 

penting bagi Liga. Tidak hanja Kei | 

triasikan pada tg. 22 Djanuari 54 kan dilepaskan sebagai sipil dinega- 
: ! Dilles terangkan ' bahwa ini termaktub 

dalam perdjandjian gentjaran sendjata dan Amerika bermaksud untuk me- 
laksanakannja. Dikatakan olehnja bahwa berdasarkan fasal2 perdjandjian 
gentjatan sendjata maka semua para tawanan jang 
sikan dalam waktu 120 hari sesudah pembentukan komisi 
tral atau jang belum diselesaikan c'eh konferensi 

tidakyingin direpatria- 
repatriasi ne- 

politik akan mendapat 
“ 

Dikatakan elehnja bahwa wak- 
tu 120 hari itu akan berachir 

sulan Djanuari 1954 tanggal 22. 
Dulles ' menerangkan bahwa fi- 

3ak Utara sangat menolak ba- 
gian perdjandjian gentjatan sen- 
Ijata ini tetapi “achirnja menje- 

udjuinja. Dulies terangkan bah- 
wa para tawanan Korea Utara 
ang belum direpatriasikan dapat 
memilih untuk “tinggal di Korea 
Selatan sedangkan para tawa- 
nan Tionghoa mungkin akan di- 

yindahkan kepulau Taiwan jang 
diperintah Tiongkok. Nasionalis, 

Bertalian “dengan. suasana di 
Timur Tengah Dulles berkata 
ahwa presiden Eisenhower. pa- 

la hari Selasa pagi telah men- 
lengarkan laporan WE. Eric 
Johnston jang baru2 ini kembali 
dari perdjalanan ' fact finding 
untuk presiden.  Dulles katakan 
bahwa baik dia maupun presiden 
puas dengan lapuran Johnston 

itu. Dikatakan bahwa belum la- 
ma situasi politik di Timur Te- 
ngah sedemikian  #uipa sehingga 
perkembangan kerdjasama lem- 

bah Jordania jang diandjurkan 
PBB tidak dipenuhi tetapi hasil 
perdjalanan Johnston kepelbagai 
negara “Timur Tengah sekarang 
projek itu berdjalan tetap. (U.P.) 

  

MAU MAU TEWASKAN OP- 
SIR POLISI INGGRIS, 

Kaum gerilja Mau" Mau Selasa 
malam menewaskan seorang op- 
sir polisi Eropa dan melukai se- 
Orang sersan dari Royal Engineer, 
ketika mereka menjerang suatu 
patroli ketjil didistrik Nyeri. de- 

ga mikian diumumkan hari Rebo. 
aa Naa RENA 

tjara membuta sadja Liga meman- 
dang ' mana2 golongan jg benar? 
memperdjoangkan asas Islam dan 
mana2 jg hanja memakai agama se 
bagai topeng politiknja semata2. 

, Demikian Harsono mengachiri per 
ljakapannja, 
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- atjara pertandingan sepakbola 

    

— — — — — Niat Indonesia untuk mendjual karetnja kepada pihak 
RRT, sangat mengedjutkan Amerika. Demikian terkedjutnja, hingga ada 

| suara-suara dari pihak A.S. untuk mendjalankan tindakan-pembalasan 
jang berupa dilakukannja ,.Battle Act” terhadap Indonesia. Ini berarti 
ahwa ada kemungkinan bantuan-bantuan dari Amerika kepada Indo- 

nesia bakal dihentikan. : 5 
— — — — — Tidak usah ditindjau dalam-dalam. Dengan sekilas-lintas 
sadja sudah dapat dikesankan, bahwa tindakan Amerika terhadap Indo- 
nesia tadi adalah sewenang-wenang belaka dan tidak lepas dari sifat 

“egoistis: ,,Lu buat gua, dan gua buat gua sendiri”. 
—.— — — — Sebagai diketahui, larangan mengexport bahan-bahan 
strategis, termasuk karet, ke negara-negara Blok Russia, adalah keputu- 
san PBB jang dipelopori olen Amerika sewaktu perang Korea berkobar 
dengan dahsjatnja.sIndonesia sebagai negara anggota PBB jang taat, 
mengikuti djuga keputusan embargo, walau ini berarti suatu kemunduran 
jang tidak sedikit djumlahnja dalam pemasukan deviezen kita. Ketaatan 
ini adalah suatu pengorbanan. Dan pengorbanan ini akan lebih djelas 
tampak lagi sifatnja, bila sikap Indonesia tadi dibanding dengan sikap 
negara Ceylon (bukan anggota PBB) jang djustru karena adanja embargo 
tadi malahan ada kesempatan memantjing ikan dalam air keruh dan 
mengexport karet sebanjak-banjaknja ke RRT. Bila karena pengorbanan 
itu, kantong Indonesia semakin mendjadi kempes, djustru karena embargo 
tadi Ceylon malahan bisa mengisi sakunja dengan sepadat-padatnja. 
— — — — — Sudah selajaknja bahwa pengorbanan Indonesia tadi 
harus di-imbangi dengan suatu penghargaan jang setimpal. Terlebih-lebih 
dari pihak Amerika sebagai pendorong dari embargo tsb., sepantasnja 
bisa diharapkan penghargaan tadi dengan pembelian kebutuhan karetnja 
dari Indonesia. Tetapi djauh dari sikap demikian, Amerika karena ke- 
dudukannja jang sekonjong-konjong disebabkan peraturan embargo tadi 
mendjadi ,single buyer” karet, telah mempermainkan harga karet Indone- 
sia dengan semau-maunja menurut kehendak sendiri. Dan bahkan lebih 
dari itus Amerika malahan berniat mentjukupi kebutuhan karetnja dengan 
hasil produksi dari paberik-paberik karet-sintetis-nja sendiri jang nota- 
bene paberik-paberik tadi disokong dengan subsidi pemerintahan Amerika. 
— — — — — Dengan sendirinja sikap Amerika jang hanja mau tanu 
kepentingan diri sendiri itu, sangat merugikan Indonesia. Dan kerugian 
ini bisa dilihat dari angka-angka jang njata jang menundjukkan kemun- 
duran deviezen-pot kita, hingga hanja berdjumlah Lk. 1,5 miljard sadja. 
Sudah barang tentu untuk menghindarkan diri dari debacle-ekonomi jang 
akan merusak kehidupan rakjat, Indonesia ber-tekad berusaha mendjuul 
karetnja — jang toh merupakan salah satu pokok-sumber penghasitan- 
nja — kepada siapa sadja jang mau membelinja dengan harga jang 
pantas. Dan kalau pembeli ini berupa RRT atau negara lain dari blok 
Russia, apa salahnja? Indonesia harus pertahankan hidup! Tambahan 
lagi, bila di-ingat, bahwa pertempuran di Korea jang menjebabkan ada- 

nja embargo tadi, sekarang boleh dikata sudah terhenti — dus sebenarnja 
sudah kurang - alasan bagi embargo — maka setjara moraal tin- 
dakan Indonesia untuk berniat mendjual karetnja kepada RRT itu, tidak 
lagi melanggar semangat: larangan jang diadakan oleh PBB. Kita bisa 
mendjual karet kita dengan geweten jang lega. 

Kabar Kota 
Perdagangan Dengan Djer- 

man Barat 
Kedudukan Pedagang Indonesia Di Eropa Barat 

Merosot Soal Visa Dan Consignatie 

  

    

Pertemuan dengan Von Eichborn, angg. Kedutaan Dijerman 
Barat di Djakarta Seksi Perdagangan dan Perindustrian ini ada- 
lah untuk mengadakan kontak dengan para importir dan exportir 
Indonesia, agar perdagangan dengan Djerman setjara langsung da 
pat dilakukan, demikian al. sdr. Tan Tjien Lien, ketua Shang Hui 
Semarang dalam kata pembukaannja dalam pertemuan antara para 

agang Tionghoa pada hari Selasa sore dengan Von Eichborn, 
Pa digedung Chung Hua Shang Hui di Gang Tengah Se- 

5 Maan aa | Dituturkan selandjutnja tentang 
PENIPU MODEL BARU pengalamannja ketika berada di 

Banjak penduduk di Petudungan Eropa Barat dalam mana sdr. Tan 
dan Pekodjan telah membajar uang memperingatkan sikap . dari peda- 
sebesar Rp. 10— untuk sebuah tem- gang Indonesia 
pat sampah dan diberi kwitansi oleh 

Balai Kota Semarang. Mengenai itu beri. kabar apa2. Sikap demikian 
dari  fihaknja Balai Kota diterang- tadi sangat merugikan para pedagang 
kan, bahwa tindakan demikian itu Indonesia pada umumnja, hingga ke- 
tidak pernah diambil. Pun fihaknja dudukannja merosot. P3 
Kotapradja tak pernah menjuruh | Dengan djelas dikemukakan 

sampah setjara keliling rumah ke, dilangsungkan dengan perantara- 
rumah. 
dan memperhatikannja, agar tidak | geri ini, baik dalam soal pembe- 
terkena tipu. | 'lian barang maupun pengiriman 
MEMPERINGATI MAULUD | barang main tjatut, hingga men- 

: NABI dapatkan keuntungan besar jg 
Oleh sebuah Panitya dari Tentara| mengakibatkan uang rupiah mero 

& Territorium IV, pada tel. 18 No- | sot, tetapi Nederlandse gulden 
pember akan diadakan peringatan yrendjadi kuat. Semua itu adala 
Maulud Nabi Besar An as | karena K.M.B. : 
s.a.w. Peringatan bertempat di ge- 3 2 
dung Gris Bodjong Semarang dan | Perdagangan Indonesia — 
dimulai djam 19.30. Djerman menguntungkan. 
Sementara itu Mohammadijah Tjb| Kemudian oleh von Eichborn di- 

Semarang akan melangsungkan per- terangkan tentang hubungan dagang 
ingatan tsb diatas, pada Kemis pagi antara Indonesia dan Djerman Ba: 
djam 8.30, bertempat di Rumah Ja- jrat. Dalam tahun jang lampau Indo- 

tim Mohammadijah, Pendrikan Uta nesia dapat mengexport barang se- 
ra 45 Semarang. iharga Lk. Rp. 300 djuta. rupiah, se- 

KOMISARIS IPTI. dangkan Djerman Barat dapat me- 
Sesuai dengan keputusan kong- ngirim barar.g seharga Rp. 220 diu- 

gres Ikatan Penderita “Tjatjad Indo- ta- Dengan angka tadi, maka Baba 
nesia di Medan baru2 ini, maka ke. hubungan ini, Indonesia mendapat 
dudukan sdr. Soeharso sebagai Ko-| keuntungan Rp. 80 djuta. Lebih dja- 
misaris LP.T.I. wilajah Djawa Te-'uh dikemukakan tentang hasil pro- 
ngah telah diganti dengan sdr. S. 'duksi barang2 di Djerman Barat 
Karno. Alamatnja komisariat seka- jang kini mentjapai angka lebih ting 

ae PB -|gi dari pada sebelum perang. Kalau 
Pan Ne aa PS dahulu kedudukan uang Rijksmark 

EPL kati kehantjurannia ATJARA P.O.K. menepi. mendekat — kehgnannan 
Atjara Pekan Olahraga Kepolisian Sekarang Ad ternjata nilainja hanja 
i : k : : kurang 1090 dari nilai uang Belan- 23 k g g Djawa Tengah jang akan dimulai. Ah temia dh ban seb 

pada tg. 21 Nopember, pembukaan-. Ia. Achirnja diharapkan, supaja In 
2 : 2 donesia- dapat langsung berhubungan nja akan dilakukan pada djam 9.15, 2 ' 

dilapangan Kalisari Polisi oleh P.T. | dagang dengan Djerman Barat. Hal 
Kepala Kepolisian Negara. Selainnja ' ini dapat dilakukan, djika Ta Tn 

jang ena Panen at ai - 

sudah gdikabarkan, pada djam 11.00 Perhitungan keuangannja Ta 
Pang. i Ps me.ilakukan via Bank2 tertentu, (al 

Tan na An AN Bank Indonesia dengan mengingat nembak di Simongan. Bulutangkis Sana » 9 Beland 
pada djam 19.00 — 22.00 dilapa- | adanja ikatan2 dengan Belanda. 

ngan Kuo Kuang,  dji. Mataram:| Kemudian diadakan tukar pi- 
Ping-Pong djam 20.00 — 22.00 di' kiran mengenai perdagangan bar- 
Cantine Polisi Bodjong. ' ter. 

Minggu, 22 Nopember: Atas pertanjaan 
Djam 7.30 — 13.00 Menembak Born dituturkan, bahwa  Djerman 

dengan karabijn dan P.M. (Simo-|Barat niat untuk mengadakan con- 
ngan), Tennis di Kalisari dan STC: ' sinagtie barang dagangan di Indone- 
Atletik di Stadion, . djam 08.00 — sia. Kini consinagtie barang2 tadi 
11.00 Volleyball di  Inspektoraat dilakukan di Singapura dan Hong- 
Mobbrig di Bodjong, Bulutangkis di kong. Kalau Indonesia dapat mem- 
Kuo Kuang, djl. Mataram: djam beri tempatsuntuk barang2 tsb. ma- 
16.00 — 18.00 Tennis di Kalisari ka diduga hubungan dagang “setjara 
dan STC, Sepakbola, djam 19.00 — Jangsung dengan . Djerman Barat 
22.004 Bulutangkis di Kuo Kuang: dapat dilakukan, sedangkan kesuli- 
djam 19.00 — 22.00 Ping-Pong di tan2 pun dapat diatasi. Tetapi 'con- 
Cantine Polisi. at | sinagtie barang2 tadi belum dapat 
HASIL PENEMPELAN PLA- dilakukan di Indonesia, demikian 

| KAT BAGUS.” von Eichborn. 
Oleh Palang Merah Indonesia Tja 

bang Semarang pada tanggai 13 dan 
Visa utk masuk Indonesia. 

J Achirnja oleh sdr. Tan Tjien. Lien 
14 Nopember 1953 j.b.l. telah di- dituturkan tentang visa untuk dapat 
adakan gerakan pengumpulan 
derma dengan tjara menempelkan 

  

oleh von Eich- 

vang masuk di Indonesia bagi orang2 
La Be n asing. Mereka, sesudah memberi 

plakaat Palang Merah Indonesia pa- djawaban atas matjam2 pertanjaan, 
da mobil2 dibeberapa djaian raja kemudian hanja dapat tinggal di In- 
Kota Besar Semarang. donesia buat 2 minggu. Hal ini bagi 

Usaha ini dibantu oleh tenaga ke- seorang pedagang tidak mungkin 
panduan IPINDO dan mendapat ha- dapat menjelidiki soal2 dagang jang 
sil jang memuaskan sebesar Rp. 6. (lebih dalam kalau temponja 2 mirg- 
508,515 jang akan @ipergunakan un-/ ey. Penjelidikan demikian hanja da- 

tuk Fonds Sanatorium Anak2 Seko- | pat diambil kesimpulan .jang ragu2. 
lah di Ngawen. Untuk maksud tsb. sdr. Tan letih 

AMAN setudju diberi izin untuk — lamasja 

3. bulan. 

    

Geli 
    

MAKAN 

SAM KOK 
Siapa ingin batja riwajat 
SAM KOK jang termashur | kapan mengendarai 
itu, boleh berlangganan Putera Bahagia 

MINGGUAN T, ERMIN 
3 bulan Rp. 17. — 
MINGGUAN 

PEMENANG PERLOMBAAN 
sPUTERA BAHAGIA”. : 

Hasil dari pada perlombaan ketja- 
sepeda motor 

jang berlangsung 

rektur dari ,.Djakarta Motor Coy 
N.V.” nomer start Il jang telah me- 

an Imempuh djalan Lk. 300 km. dengan 

TJERMIN tiada kesalahan suatu apa.  Udjian 

Tran klassemen pun dimenangkan olehnja. 
Sepeda motor jang digunakan ialah Pasar Besar 16—Surabaja Tang dilmport sendiri merk  Tntnes 

WM mtmmmttt | dari 200 cc. villiers motor,         AU ERA BERARTI 

  

jang sudah minta | j : 
ini dan itu dari pedagang di Eropa ngah memadjukan saran pembajaran kumpulan Reklasering Kedu. 

seorang jang mengaku pegawai dari Barat, tetapi kemudian tidak mem- dgn. djalan Ic. jalah supaja barang | 

TJIREBON 
| 
'KUNDJUNGAN MR. DJODY 

orang melakukan pendjualan terpa ' djuga, tentang perdagangan jang radio, sepeda, mesin2 djait jang ber | ang 8 ta “2 : semi import” dan ,,semi indus ' 
Harap penduduk maklum annja negeri Belanda, dimana ne- 1'1” tidak lagi meliwati pihak ketiga 

di Djakatta pada hari Senen j.l. ia- 
lah djatuh pada -A.AJ. Dijker, di- 

   

  

DJOBJA 
USAHA MENDIRIKAN PA- 

Sebagaimana kerap kali diwar- 
takan, oleh Badan Perentjana 
Perindusterian Daerah Istimewa 
Jogjakarta telah diadjukan per- 
mintaan bantuan keuangan untuk 
keperluan tersebut. Menurut Kar 
kono dari Badan Perentjana Per- 
industerian, dinjatakan, bahwa 
rentjana-2 dari perindusterian jg. 
akan diadakan di Jogjakarta su- 
dah disampaikan din dibitjara- 
Ikan dengan Kementerian Dalam 
Negeri. Tetapi hingga sampai se- 
karang masih belum ada keteta- 
pannja. Selandjutnja dinjatakan 
bahwa besar kemungkinannja jg. 
permintaan itu dapat diterima, 
apabila mengingat adanja keka- 
jaan-2 alam jang terdapat didae- 
rah Jogjakarta. Jang bisa dikemu 
kakan antaranja rentjana pendiri- 
an paberik gula, tapioca, es, per- 
usahaan perak, mengoper pabe- 
rik besi Perbedij, paberik tjerutu 

njatakan bilamana pengelaksana- 
annja akan dimulai, karena se- 
mua itu tergantung dari putusan 
Kementerian Dalam Negeri dan 
Kem. Keuangan. Pada pokoknja 
pada saat ini usaha dari Badan 

| Perentjana Perindusterian baru 
sampai pada tingkat memper- 
djuangkan untuk mendanatkan 
persetudjuan dari Pemerintah Pu 
sat. Djika perdjuangannja itu da- 
pat diterima oleh Pemerintah Pu- 
sat, maka jang segera akan diker 
djakan mendirikan paberik gula 
dan penanamannja akan dimulai 
dalam bulan April 1954. 
  

DEWAN EKONOMI INDO- 
NESIA DJATENG. 
Minta kiriman barang2 
langsung dari Djerman— 
Indonesia. 

Tg. 17-11 Ik 20 orang anggauta2 
dari Dewan Ekonomi Indonesia wila 
jah Djawa Tengah, dibawah pimpi- 
nan Subehan selaku Ketua DEI Dja- 
wa Tengah mengadakan pertemuan 
dengan Von Eichbon dari Sekretari 
aat bagian Ekonomi pada kedutaan 
Djerman di Djakarta. Pertemuan jg 
bersifat tanja djawab antara lain oleh 
pihak anggauta2 D.E.I. Djawa Te- 
ngah diadjukan saran2 jang chusus 

mengenai hubungan perdagangan 
antara Djerman dan Indonesia. 

Pokok jang terpenting jang diadju 
kan kepada pihak Kedutaan Djerman 
jalah agar supaja barang2 jang diex 
port oleh Djerman Barat ke Indone 

isia benar2 mendjadi prioriteit bagi 
'pedagang2 (importir2) Indonesia. 

Dalam pada itu D.E.I. Djawa Te 

  
ibarang tsb. didatangkan oleh pihak 
'Djerman kelautan Indonesia, dan se 
'telah mengetahui ' barang2nja baru 
membajar sebagaimana mestinja. 

| Djuga mengenai import barang2 

sifat 

(meliwati Belanda Red.), demikian 
“pun barang? tsb diharapkan masih: 
dalam udjud terlepas (belum dise- 
tel). 5 

! Pada umumnja oleh Von Richborn 
saran2 tsb disanggupi untuk diusaha 
kan kepada pihak2 jang berkepenti- 
ngan. 

BELUM BERFUSI. 
| Kongres ke VI S.B. Postel di Smg. 
jang sedianja berachir pada tgl. 16 ! 
Nopember, terpaksa berachir pada 
tg. 17 Nop. malam hari, karena ha- 
ngatnja pembitjaraan? jang terdjadi 
selama konggres. Tentang fusi anta- 
ra S.B. Postel dengan S.B. PTT te- 
lah diambil keputusan: diserahkan 
lebih landjut. kepada Pengurus Be- 
sar S.B. Postel jang baru urtuk di- 
laksanakan dalam waktu jang se- 
singkat-singkatnja. Dalam hubungan 

“ini telah diadjukan konsepsi fusi 
oleh konggres, tetapi sementara itu 
fihak S.B. PTT belum dapat mene- 
rimanja. Pengurus Besar baru S.B. 
Postel terdiri dari Asrarudin (Dja- 
karta), Soeratno (Bandung), Hoedo- 
jo (Kediri), Aswani (Suravaja), Z. 
Arifin Tanamas (Djakarta), Dan 
mereka ini diberi kuasa penuh un- 
tuk melengkapi  pengurus2 bagian, 
dan. berkedudukan di Bandung. 

'- Adapun lain2 keputusan, ketjuali 
tentang resolusi 
djuga telah diambil resolusi jang 
mendesak kepada Pemerintah, agar 
kantor2. jang telah rusak segera di 
bangun dan alat? bekerdja jang te- 

(lah tua agar diganti, untux keclan- 
“tjaran dinas PTT. 
| PERATURAN  LALU-LINTAS 
DALAM RAELYE JAJASAN 

17 AGUSTUS. 
Seperti dikabarkan pada tel. 22 

Nopember 1953 akan diadakan per- 
lombaan Rallye Jajasan 17 Agustus 
jang akan berangkat pada djam $ 
.pagi dari muka tempat pemandian 
di Stadion. Para peserta dapat me- 
Pinau ke Stadion dengan melalui 
aan Seteran atau djl. Mataram 
melalui djl. Be Biauw Tjoan. Tem- 
pat pemberhentian mobil2 peserta 
ialah ditepi djalan Stadion jang ter- 
bagi untuk golongan A dan B. Pa- 
nitya menjediakan Iontjeng pusat, 
dimana para peserta dapat mentjo- 
|tiokkan arlodji2nja. Garis finish di 
Pandanaran jang terdapat pos ter- 
achir. Ordonans2 djalan terdiri dari 

para angg. IMS, SPEMO jang ber- 
ada di Semarang maupun sepandjang 

.trajek rallye. Mereka diberi tugas 
'mendjaga ketertiban disepandjang 
djalan serta dapat menundjukkan 
kepada para peserta, dimana terda- 
pat mobil2 service, PMI dan kraan- 
wagen. 
DEMONSTRASI UNILEVER 

BUAT KAUM IBU. 
! | Hari Sabtu, tg. 21 bulan ini, mu- 
lai pukul 9 pagi, oleh Unilever, de- 
ngan bantuan dari perkumpulan2 
wanita rumah tangga dikota ini, di- 
ruangan atas dari ,,Semarangsche 

Stadstuin” — Bodjong 66 akan di- 
Jadakan demonstrasi dengan lemak 
'pemasak dan penggoreng jang baru 
.Croma Blauw Speciaal”. Akan di- 

  

perlihatkan tjara membikin cakes, 
sprits, bitterballen, krupuk, kripik, 
dsb. dengan lemak tersebut. Pada 
segenap hadlirin oleh Unilever akan 
diberikan suatu oleh2 jang berhar- 
ga sehabis demonstrasi ini. Selama 
pertundjukan akan disediakan minu- 
man dan makanan sekedarnja. Njo- 
njah2, jang tidak menerima kartu 
undangan, djuga akan dihargai ke- 
datangannja, 

Neka Djan TENGAH 

»Taru Martani” dilnja. Tidak di- | 

  

  

DA Tan PA    

  

80L0 
TOKO ENG BO" KETJURIAN 
Sebanjak 118 buah arlodji tangan 

  

ri Rp 31.000 dari Toko ,,Eng Bo” 
di Tjojudan Solo, malam  Djum'at | 
il telah amblas ditjuri orang. 

Pentjuri itu telah berhatsil masuk | 
kedalam toko itu dengan membuka | 
genting, dan selandjutnja turun ke- 
|bawah dengan memakai tali. Sebe- 
lum membawa barang? itu, pentju-| 
ri tsb telah memerlukan makan du- | 
la dari bahan2 makanan didalam 
kaleng jg banjak terdapat ditoko| 
tersebut. " 

Perkara tsb kini telah ditangan) 
Ipolisis Sel sa S 3 

SALATIGA 
|RENTJANA PEMBANGUNAN 

$ KOTA. : 

jang berwadjib 3 buah rentjana pem | 
bangunan kota jang dalam djangka 
pendek akan segera dilaksanakan da- 
lam tahun jad. Adapun pembangu- 
nan2 itu mengenai: 1. pemindahan 
setasiun biss 2. pembikinan tempat 
pemberhentian (standplaats)  dokar 
|dan taxi: 3. perluasan -pasar Kalitja |- 
'tjing. Semuanja itu akan memakan 
beaja k.l. 3 djuta. Apabila telah da 
pat persetudjuan dari fihak atasan, 
'maka oleh pemerintah daerah akan 
dimintakan pindjaman (lening) pada 

| Pemerintah. 

MAGELANG 
MEREBUT PIALA OVERSTE 

/ BACHRUN. 
Perlombaan Bridge Brive jg di se 

lenggarakan dan diusahakan oleh 
sebuah panitya jg diketuai oleh Su- 
dirman Danuwilogo telah dilang- 

  

Tengku Umar. 
Pertandingan tsb telah di ikuti 

oleh 48 peserta dengan 24 pasa- 
ngan, diantara overste Moch. Bach- 
run Panglima Divisi Diponegoro, 
Mr. Sumarno dan lain2 pengikut da 
ri Semarang, Banjubiru, Jogja, Pur 
woredjo dan Magelang. Hasil per- 
tandingan jg mendapat hadiah piala 
beredar beker pemberian dari over- 
ste Moch. Bachrun, jalah pasangan 
1. Sarodjo/Sutarmo dengan menda- 
pat nilai 164!2, 2. Sudarsono/Sugo-   

lan tsb diserahkan kepada Dinas So 

perbaikan nasib. ' 

| lekasnja. 

membangun gedung2, mengganti 

|kan bagi buruhnja dsbnja. Di ne- 
'geri2 lain PTT diurus oleh suatu 
(Kementerian 

|. Untuk periode tahurs 1953— 

no 164!2, 3. Rachmat/Simandjun- 
.tak 16252, 4. Sukendra/ Purjanto 
16252 dan jg mendapat hadiah peng 

'hibur pasangan “ Atmopawiro/Suto- 
mo dan Njonja Sujud/njonja. Su- 
mantri. Pendapatan uang perlomba- 

sial Bag. Penderita tjatjat dan. per- 

  

Mr. Djody Gondokusumo ketua 
umum PRN (Menteri Kehakiman) 
pada tg. 16 j.l. berkundjung ke Tii-| 
rebon. .Berkenaan dengan kundju- 

|ngan itu, PRN tjabang- Tjirebon 
(mengadakan rapat umumnja bertem- 
pat digedung bioskop Sampurna -Ka- 
oma 

  
BANOJAR NEGARA 

INFILTRASI D.I. 
Baru2 ini oleh jang berwadjib te- 

lah ditangkap orang “bernama A., 
pegawai dari kantor Urusan Agama 
Bandjarnegara, anggauta Masjumi, 
karena telah dituduh mempunjai hu- 
bungan dengan gerakan D.I. 
Waktu rumahnja digledah tidak 

terdapat bukti suatu apa, akan te- 
tapi serenta telah ditahan beberapa 
hari oleh Polisi Militer di Potrwo- 

dan barang2 lain seharga lebih da-j 

'. Beberapa hari j.l. di Djakarta telah tiba ,,The Hongkong Show Troup" 
serombongan pemain kabaret, jang akan berkeliling mengadakan per- 

tundjukan di Indonesia. Gambar: Rombongan tersebut setelah mengada- 
TN kan pertundjukan di Prinsenpark. 

  

  

Gabe ba data va Kissah Seorang ,,Berdjeng- 
got Jang Interessant" 

»He-eh" : Djawab P. M. Ali.... 
DIDALAM PESAWAT terbang K.L.M. jang berangkat da- 

'ri Amerika menudju ke Eropa, 
| .pang terdapat seorang jang namanja terkenal — lebih2 bagi pa- 

ra pendengar radio — jakni Spencer Williams penjiar dan komen 
tator ,,The Voice of America” pada djaman perang dunia kedua. 
Dia terkenal namanja djustru komentar2nja jang chusus ditudju- 
kan bagi para pendengarnja di 
tepat. Didalam perdjalanan jang 

" dari dalam pesawat terbang hanja melihat awan jang bergumpa- 
lan itu, biasanja orang berbitjara dengan 
dalam perdjalanan. 
Pembitjaraan. jang biasa, sekedar 

melepaskan lelah. Tidak ada atjara 
jang tertentu. 
demikian itu atjapkali 
kesan 
sahabatan jang hanja dimulai dalam 
beberapa djam dalam pesawat ter- 

Pembitjaraan2 jang 
memberikan 

jang malah me-eratkan per- 

. -Ibang. . Sa Haa on ad il dng kans ear 
Ipat digedung Kantien Baru, djalan/Spencer Williams, jang  duduknja berdampingan dengan seorang bang- 

sa Indonesia. Seperti biasanja, keti- 
ka mereka. dilapangan terbang be- 
lum berkenalan. Masing? masih si- 
buk berpamitan dengan jang meng- 
antarkan, entah anggauta keluarga- 
nja 1 
entah pula dengan tunangannja ba- 

bagi jang sudah berkeluarga, 

gi jang masih bertunangan. Pendek- 

nja belum merasa perlu mendapat 
»kawan jang: lain”. 
Orang bangsa Indonesia jang du- 

duk disamping Spencer Williams 
badannja besar dan termasuk tinggi 
dalam ukuran bangsa Indonesia. 
Djenggotnja jang dipiara itu makin 
memperlihatkan sikap jang ,,keren”, 

dan djustru djenggot jang interes- 
sant ini sangat menarik perhatian 

Williams. 5 
Untuk memetjahkan - kesepihan, 

Spencer Williams mulai - bertjakap2 
dengan kawan bangsa Indonesia jg 
duduk disampingnja itu. Selandjut- 
nja ditanjakan: .,Apakah Presiden 
dari negara tuan itu masih dr. Sos- 
karno?” 

Orang jang. berdjinggot dengan 
menganggukkan kepala dan menge- 

'lus2 djenggotnja mendjawab setjara 
“zakelijk: ,,He-eh”. 
'»Rupanja dinegara tuan Presiden- 

nja tidak-akan berganti2”. .. 
.He-eh”, djawabnja “pula. : 
»Presidennja tidak akan berganti- 

ganti”, demikian tanja- Spencer Wil- 
liams selandjutnja, tetapi perdana 
menterinja selalu berganti-ganti sa- 
dja. 

& , 
Dengan tenang dan sikap jang ti- 

“dak berobah didjawab: ,He-eh:” 
Begitulah, ketika pesawat terbang 

tersebut mendarat dilapangan ter- 
bang Gander (New Founland) maka 
Spencer Williams menanjakan kepa- 
da Stewardess, siapakah orang Indo 
nesia jg. bersama-sama dalam pesa- 
wat terbang. Didjawab: Dia, oh, 
dia adalah -dr. Ali Sastroamidjojo du 
ta-besar Indonesia untuk — Amerika 

diantara sekian banjak penum- 

Timur Djauh, susunannja sangat 
djauh dan mendjemukan karena 

orang2 jang bersama2 

Indo Di Indone- 

sia Melarat? 
Domine Iterson Contra 

Bvlandt 
'. DALAM SUATU konperensi pers 
ig diselenggarakan oleh Pengurus 
Besar Perkumpulan golongan Indo 
Belanda di Nederland, maka Domi- 
ne Yan Iterson jg pernah bekerdja 
di Indonesia beberapa tahun lama- 
nja menerangkan: ,,Kalau Kommi- 

saris Agung Belanda menerangkan 
kepada Pemerintahnja bahwa keada 

lan kaum Indo Belanda di Indonesia) 

tidak mengchawatirkan, - maka dia 

mendapat penerangan jg tidak be- 
inar atau oleh para pegawai dia di 
djerumuskan atau dia sendiri mem- 

perkosa kenjataan, sehingga Parle- 

men Belanda mendapat gambaran 
ig salah sama sekali tentang keada- 

ME An en Ten Ea Te PA NON Ta KAN aa TE ON PG SNN AN An TPA Sa An OR Me NA 

Memperingati Hari Lahir 
Nabi Mohammad S.a.w, 

(Oleh:.K. H. Munawar Chelil) 

. 

  

Rasul”) (O.s. Ali "Imran 

Dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul (Utu- ! 
san ALLAH seperti jg telah lalu dahulu 

ajat 144). 
dari  padanja beberapa 

  

bih terkenal dengan nama bulan 

banjakan ummat Islam, 
Hari lahir Pribadi Nabi 

ran beliau s.a.w. 

Kalau kita kembali kepada Wah- 
ju Ilahy (Al-Ouran), jg diturun- 
kan atas pribadi Nabi Muhammad 
Saw, jg hingga kini masih tjukup- 

lengkap tertjatat dan tersiar di se- 

genap pendjuru dunia, kita akan 
mendapat beberapa ajat Firman 
ALLAH jg menundjukkan tentang 
»diutusnja Nabi Muhammad? kepa- 

da segenap ummat manusia. Dari 
antara ajat2 itu, ada jg artinja: ,,De 
mi  sesungguhnja Rasul ALLAH 
(Nabi Muhammad) itu adalah iku- 
tan jg baik bagi kamu.” (O.s. Al- 
Ahzab ajat 21). 

Kemudian ada pula ajat jg arti- 
nja: , Katakanlah olehmu (Muham- 
mad): Djika kamu tjinta kepada 
ALLAH, maka hendaklah kamu 
ikut akan daku, nistjaja ALLAH ijin 
ta kepada kamu.” (O.s. Ali “Imran 
ajat 30). 

Dua ajat ini tjukup djelas menun 
djukkan, bahwa Nabi ' Muhammad 
Utusan ALLAH itu adalah sebagai 

ikutan atau suri tauladan jg baik 
bagi ummat Islam: dan beliau supa 

ja memberitahukan kepada segenap 
pengikutnja apabila benar2  tjinta, 
tha'at dan patuh kepada ALLAH, 
supaja mereka itu mengikut pimpi- 
nan beliau. 

Menjongsong Hari Mau- 
lid Nabi. 

Sekedar untuk  menjongsong 
mendjelangnja Hari Maulid pri- 
badi Nabi, pada hari, bulan dan 
tahun ini, baiklah disini diurai- 
kan barang sekedarnja riwajat 
budi luhur beliau, sebagai peri- 
ngatan bagi kita ummat Islam 
dewasa ini. Karena memperingati 
pribadi beliau jang utama itu, 
sepandjang pimpinan Our'an ha- 
ruslah mempeladjari dan mem 
peringati pimpinan beliau dengan 
arti kata jang sebenarnja. 

1. Beliau seorang 
djudjur. 

Sepandjang riwajat jang terke- 
nal, beliau s.a.w. sedjak ketjil 

jang   an jg sebenarnja”.. Van Iterson me- ! 
nerangkan, bahwa perawatan kese- 
hatan dan sosial bagi kaum Indo Be ! 
landa sudah. bertahun2 tidak -sadja 
tidak mentjukupi, melainkan sudah | 
menjebabkan keadaan2 jg menusuk | 
hati seperti kelaparan, perumahan | 
ig makin kotor, kemiskinan, kedja- : 

hatan dan pelatjuran. Demikian ka, 
| wat ,,Antara” dari Amsterdam. 

LOT No. 75337 PEMENANG 
2 FORD C4. t 

Semarang dapat koelkast. | 
Dengan mendapat penuh perhati 

an. dari.chalajak ramai, Selasa ma-: 
lam di Hotel der Nederlanden (Dja 
'karta) dilangsungkan' penarikan un-i 

“dian sweepstake Jajasan ,.Putera Ba: 
|hagia” jang menghasilkan lot No-| 
75337 sebagai pemenang hadiah per 
tama sebuah mobil merk Ford C4.” 
Sebagaimana diketahui, sweepstake 

perlombaan ketjakapan mengendarai 
tersebut diadakan berkenaan. dengan 
sepeda motor Djakarta — Banten 
pp. jang diselenggarakan oleh Ika- 
tan Sepeda Motor Djakarta - bersa- 
ma2 dengan Ikatan Motor Indonesia, 

idan dimenangkan oleh Dijker den 

startnummerll. Atas nama  Dijker 
tersebut terdjual 5.860 lot. 

Hadiah pertama, sebuah Ford: C4 
djatuh pada lot No. 75337 jang di- 

| djual di Bandung. 

  

Hadiah kedua,, sebuah koelkast, 
kerto, achirnja mengaku djuga, bah- dan sekarang hendak menudju negeri Gjatoh pada lot No. 9307 jang didju 
wa belum berselang lama ia telah 
kedatangan: seoranz kurier bernama 
M., Komandan T.L.I. di daerah Poer 
wokerto, dengan membawa surat 1s. 
tertulis dalam bahasa Arab, jang 
maksudnja supaja ia dan beberapa 
orang lagi jang tertentu, membentuk 
Suatu cel D.I. di Bandjarnegars. i 

Mom 

! KONGRES SB POSTEL 
SELESAI. 

Tg. 18/11 di Semarang telah 
selesai kongres .ke-VI Sarekat Bu 
ruh POSTEL jang dimulai sedjak 
Lg ad im 
| Dari kalangan penindjau jang 
“mengikuti djalannja sidang ,,An- 
tara” Semarang mendapat kesan 
ibahwa Kongres jang diperpan- 
| djang 24 djam itu ternjata dak 
“dapat menelorkan keputusan . jg. 
konkreet. Dikatakan, bahwa .» so- 
al fusi dengan SB PTT jang su- 
dah beberapa kali gagal itu kini 
masih merupakan ,,tjita2” bela- 

ika jang dengan konsepsi2 jang 
ada, kepada PB baru diwadjib- 
kan meltaksanakannja .itu selekas- 

Selandjutnja - kongres 
|jang dihadiri oleh 89 tjabang itu 
itelah mengambil 3 resolusi jang 
imaksudnja mendesak kepada: pe- 
| merintah supaja segera menasio- 
'nalisasi semua perusahaan2 tele- 
pon partikelir dan telepon2 dari 
Pamongpradja seperti di Sumba- 
wa dan Hulu Sungai di Kaliman- 
tan selatan untuk kemudian diga- 
bungkan setjara  administratief 
dan tehnis kepada PTT, perbaik- 
an nasib bagi para pegawai .mi- 
salnja adanja inpassing, herschik- 
king dan herwaardering sebelum 

| Peraturan Gadji Pegawai jang ba 
Iru itu berlaku dan mendesak pu- 
|Ia segera berlakunja PGP tsb. 

Selain itu djuga didesak kepa- 
da pemerintah 'supaja setjepatnja 
mengadakan Kementerian PTT 
berdasarkan pertimbangan bah- 
wa dengan ,,status” seperti seka- 
rang ini Djawatan itu dianggap 
sangat terbelakang dengan Dja- 
watan lain misalnja dalam soal 

alat2, menjelenggarakan pendidi- 

tersendiri, demiki- 
an desakan tsb. 

1954 telah dipilih kembali Ketua 
Asrarudin dengan dibantu oleh 6 
orang anggauta2 lain sebagai PB 
harian.   

Belanda terus ke Indonesia 
mendjabat Perdana Menteri”. 

»Eeeeeee., ,,kata Spencer Williams 
sambil menudju pesawat jang akan 
berangkat”, tjoba nona usahakan 
san saja tidak duduk ditempat jang 
Kadi: LGS 2 » 

Kebenarannja kissah ini pembatja 
bisa menanjakan sendiri kepada Mr. 
Ali Sastroamidjojo. Barangkali Mr. 
Ali dengan mengelus2 djenggotnja 
akan mendjawab...... he-eh! 

untuk 

  

Ruang 
EKONOMI 
HARGA MAS DI SEMARANG. 

Tg. 18 Nop. 1953: 

DA Karat” djvah SOU Au, Rp. 41,40 
' Mel na aon 5 "420 

22 3 TA es sa. 39, — 
Ne Ga » 38 — 

HARGA PASAR DI SMG. 
Pentjatatan tg 18-11 menurut hi- 

tungan kwintal. 
Beras: T.C. Rp: 185,—' SAW./I 

Rp. 235,— S.W./II Rp. 225 Tu 
ton Weleri Rp. 205,—, Bengawan 
Rp. 200,— T.S.P. Rp. 190,— Saigon 
Rp. 174. B.B. Djogja Rp. 250,—: 
Bengawan Tuton 227,50, Ketan gi-| 
ling Rp 265.—, Gaplek: wungul Rp. 
50,—, Tepung Rp. 52,50, “Tepung: 
Canada Rp. 44. Tepung: Tapioca 
segajung 8 Rp. 145. segajung 19 
Rp. 150—  Djagung: Rp. 145,— 
Katjang Tanah berkulit Rp. 150,—. 
Katjang Tanah berkulit pilihan Rp. 
195,— Hidjau Rp. 195,—: Hitam 
Rp. 195,— Ose Rp.235— Ose p'- 
lihan 275,—, Kedele: Djember Rp 
220,—  Gedja Rp. 225—: Gula 
Pasih SHS Rp. 295.— Pasir HS Rp. 
260,—, Kelapa Prembun Rp. 145.—: 
Aren Rp. 165,—, Kopi: WIB/I Rp. 

950.-— GB/L Rp. 800— Bali Rp. 
750,—, Kampong Rp. 710,—: Ka- 
pok: C. 890——: C Panenan Octo- 
ber/November Rp. 900,—: Bidji Ka 
pok Rp. 57,50: Karung H.C. Creen 
Rp. 4,25, A Twill Rp. 4,755 Sheet: 
No. I Rp. 4,55, 

KONTRAK UTK. MENG- 
EXPORT 2000 UNIT MESIN 
DJAHIT KE INDONESIA. 
Suatu kontrak sementara telah 

tertjapai untuk mengeksport 2000 
unit mesin djahit listrik ke Indo 
nesia oleh Mitsuibishi Denki 
K.K. di Tokio, demikian diumum 
kan di Tokio hari Selasa. Penan 
datanganan kontrak itu setjara 
resmi diduga akan dapat dilak 
sanakan pada  achir bulan jini, 
kata pengumuman itu selandjut 
nja, 

jal di Semarang. 
Hadiah ketiga, sebuah sepeda mo 

tor merk Jawa, djatuh pada lot No. 
136690 jang didjual di Djakarta. 
Hadiah keempat, sebuah sepeda 

No. 104887 jang didjual di Djakar- 
ta. 

Hadiah kelima, sebuah sepeda 
kumbang merk Kreidier, djauh pal 
lot No. 126086 jang didjual di Dja- 
karta. 
PEMBAKARAN EX GUDANG 

MESIU. | 
Hari Djumat ini pada  djam 

15.00 s/d 16.00 akan diadakan pem- 

bakaran sisa2 bekas gudang mesiu 
Kalibanteng. Kepada penduduk jang 

bertempat tinggal didalam. daerah 
straal 1 Km: dari Ex Gudang mesiu 
Kalibanteng supaja meninggalkan 
"daerah tersebut pada waktu peng- 

hantjuran sedang didjalankan. Dan 
pada saat antara djam 15.00 s/d 
16.00 segala perhubungan djalan an- 
tara Semarang dan Kendal ditutup. 

PESAWAT TERBANG 
»HERON”. 

Pada hari Djum'at sore j.a.d, akan 

mendarat di Kalibanteng Semarang 
sebuah pesawat terbang baru dari 
G.LA. dengan 4 motor De Havil- 
land DH-114. Pesawat tadi pada ha 
ri tsb mengadakan penerbangan da 
ri Djakarta ke Bandung, Jogja, Se- 
marang dan kemudian kembali ke 
Djakarta dan ditunggu mendarat di 
Kalibanteng pada djam 14.40. Djam 
15.10 akan meninggalkan lapangan 
terbang. Para peminat dapat meli-! 
hat keadaan2 pesawat tadi selama 
berhenti dilapangan terbang Kali- 
banteng. 

PISAU BEKERDJA. 
Pada hari Selasa petang di Pasar 

"Langgar terdjadi sedikit ribut, ka- 
rena adanja perkelahian antara 2 
orang (Tionghoa dan Indonesia) me- 
lawan seorang Indonesia. Perkela- 
hian tadi menurut keterangan Seksi 
HI disebabkan soal dendam. Ketika 
orang Indonesia jang lagi makan di 
warung itu dibikin panas hatinya, 
tiba-tiba ia dapat mengambil sebuah 
pisau dan menjeraig kedua orang 
tersebut, hingga mendapat luka2. 
Orang Tionghoa itu dapat luka di- 
bagian tangannja, sedangkan jang 
lainnja dibagian gigirnja, hingga per- 
lu dirawat di RSUP. 

USAHA PERWARI SMG. 
Atas usaha Perwari tjb. Sema- 

rang baru2 ini telah diserahkan 87 
bidji botol Bols kepada Balai Kese- 
hatan Kota Randusari untuk di be- 
rikan kepada para ibu jg menerima 
air susu dari fihak jg berwadjib. Se 
landjutnja fihaknja Kota Besar Se- 

  

(Nabi dan Rasul, sudah 

|dah beliau mendjadi 

jau. S.a.W. 

:lain jang sedang dalam keadaan 

  marang pun memberi 53 bidji botol 
dengan maksud jg sama, 

mula sebelum diangkat mendjadi 
terkenal 

sebagai orang jang djudjur. Dju- 
djur dalam perkataan, djudjur da 
lam perbuatan dan djudjur diten 
tang segala-galanja: Dari karena- 
nja, sedjak ketjil mula terkenal 
dengan nama ,,Al-Amien”, jang 
djudjur, boleh dipertjaja. Sesu- 

Nabi dan 
Rasul, kedjudjuran beliau itupun 
tetap diakui oleh semua orang, 
baik kawan maupun lawan. Se- 
landjutnja, beliau memberi pim- 
pinan kepada segenap ummat ma 
nusia terutama jang telah  sang- 
gup sebagai pengikutnja supaja 
masing2 berlaku djudjur. - Orang 
Islam jang katanja telah ber- 
iman, tetapi tidak djudjur, dinja 
takan oleh beliau: ,,tidak/bukan 
orang jang beriman.” 

2. 'Beliau seorang jang 
adil. 

Sedjak masa mudanja, beliau 
s,a.w. sudah terkenal sebagai se- 
orang jang 'adil, baik dalam per- 
timbangan fikirannja maupun da 
lam tindakannja. Ke'adilan beli- 
au bukan sadja ditudjukan kepa- 
da orang lain, tetapi keluarganja 
sendiripun diperlakukan dengan 
setjara 'adil djuga. Djadi andai 
kata ada dari antara putera beli- 
au berbuat salah, melanggar hu- 
kum2 ALLAH, pun diputuskan 
djuga menurut hukum ALLAH. 
Oleh sebab itu, beliau memberi 
pimpinan kepada Segenap um- 
matnja, supaja berlaku 'adil, adil 
dalam segala hal, sekalipun atas 
diri sendiri. 

3 Beliau seorang jang 

PADA TIAP-TIAP tahun dalam bulan Rabi'ulawal jang e- 
Maulid, dimana-mana disekitar 

kepulauan Indonesia diadakan perajaan dengan meriahnja oleh ke 
dengan maksud 
Muhammad s.a.w.— Perajaan2 jtu teru- 

tama dilangsungkan pada hari tanggal ke 12-(dua belas)nja, kare- 
na tanggal itulah jang terkenal dalam rawajat, tanggal hari kelahi- 

untuk — memperingati 

  

” 

  

— SI GRUNDEL — 

Tg -dulu djerit-djerit minta hudjan, sekarang sesudah di- beri hudjan djerit-djerit kare na diganggu influenzn y!   ......   

  

SELEKSI KES. NASIONA INDONESIA, . 
Sebagaimana pernah dikabarkan berbarengan dengan kongres di So- lo pada minggu pertama bulan De sember jang akan datang, oleh PSSI akan diadakan djuga seleksi sepakbola untuk menentukan kese- 

belasan nasional — Indonesia jang akan dikirm ke Asian Games di 
Manila tahun depan. 1 

Lebih djauh - dapat dikabarkan bahwa 42 pemain terbaik seluruh Indonesia jang mendapat kehorma- 
tan turut dalam pertandingan? se- 
leksi itu akan dibagi dalam 3 kese. belasan dengan nama masing2 Ban teng, Harimau dan Garuda. Ketiga kesebelasan itu akan memaikan pertandingan2 setengah kompetisi dengan atjara sebagai berikut: Tanggal 4 Desember, kes. Ban- teng — kes. Garuda, tanggal 5 De- sember, kes. Garuda — kes. Hari- 
mau, tanggal 6 Desember, kes. Har 
mau — kes. Banteng. 3 

emua pertandingan akan dilang 
sungkan distadion Sriwedari, Solo Susunan ketiga kesebelasan itu ada- lah sebagai berikut: : 

Banteng. 
1. Saelan (Sulawesi Selatan : : erudin . Djakarta Raya), Pn 

Ong (Djakarta Raya), 4. Liem Tjay 
Hie (Surabaja), 5. Tan Liong Houw 
(Djakarta Raya): 6. Sidhie (Suraba- 
ja), 7. Saderan (Surabaja): 8 Soegio- 
karta 'Raya), 10 Ramang (Sulawesi 
no (Djakarta Raya) 9. Djamiaat (Dja 
Selatan), 11. Witarsa (Bandung): 12 
Tee San Liong( Surabaja) 13. Kito 
Thiam Goan (Surabaja) 14 Seorang pemain dari Sulawesi Utara jang ma 
sih harus ditentukan. : 

Harimau. 

1. Bujung Bachrum, 2, Rasji 
3. Ramlan, 4. Cornel, S Pen 6. Jusuf Siregar, 7. Sunarjo, 8. Ramli, 9. Sjamsudin. Semuanja dari Medan dan adalah sebagian terbesar pemain2 dari kesebelas an Sumatera Utara, djuara PON HI, 10. Tukiran (Sumatera Sela tan), Il. Mursanjoto (Malang),   berani. 

Tentang sifat keberanian beli- : 
tjukup-djelas diakui | 

oleh segenap kawan dan lawan. 
Berani melahirkan kebenaran, be 
rani  mengerdjakan kebenaran | 
dan berani mempertahankan ke- | 
benaran. Kebenaran jang telah di 
firmankan oleh ALLAH untuk se 
genap ummat manusia. Adapun 
diterima atau tidak oleh manusia, 
itu bukan soal dan bukan tugas 
beliau untuk mengurusnja: teta- 
pi urusan ALLAH sendiri. Selan 
djutnja beliau memberi pimpinan 
kepada segenap ummatnja, supa- 
ja masing2 berani melahirkan, 
mengerdjakan dan mempertahan: 
kan kebenaran (hag) jang telah 
njata diperintahkan oleh ALLAH 
S.w.T. Karena kalau kebenaran 
selalu disembunjikan orang, dan 
senantiasa diturutkan oleh hawa 
nafsu manusia, maka dunia seisi- 
nja akan segera hantjur binasa. 

4. Beliau seorang jang 
murah hati. 1 

Beliau seorang jang terkenal 
murah hati, dermawan, suka mem 
berikan pertolongan kepada orang 

lemah dan sengsara. Tidak per- 
nah beliau menolak permintaan 
tolong dari siapapun, meskipun 
dari lawan jang memusuhi seruan 
beliau. Kalau kebetulan beliau 
sendiri tak dapat memberikan per 
tolongan, lalu segera beliau me 
njuruh orang lain supaja meno 
longnja, atau supaja ia berhutang 
kepada orang lain dgn tanggu- 
ngan beliau. Dan selandjutnja 
beliau memberi pimpinan kepada 
ummatnja jg kuat dan berharta 
supaja suka menolong kepada 
orang jang lemah, jang sedang 
dalam keadaan menderita dan di 
rundung malang. 

5. Beliau seorang jang 
merendah diri. 

Banjak riwajat jang  mendje- 
laskan, bahwa beliau s.a.w. itu 
adalah seorang jang suka makan 
bersama-sama dengan para  bu- 
djangnja, duduk bersama-sama 
dengan para sahabatnja, tidak 
membedakan antara jg kaja dan 
jg papa, tidak suka dihormati de 

12. B. Pelupessy (Maluku 13 M. Putiray — (Maluku), Ta Her Ag Pattipeilohy (Djakarta Ra ya). 

Garuda. 

1. Diie Han Siong (Semarang), 
Parengkuan (Djakarta Raya), s Tan (Bandung), 4. Sardjiman (Sogja), 5. Phoa Sian Liong (Surabaja), 6. Na zar (Sumatera Tengah), 7, N. Pat- tinasarany (Sulawesi Selatan), 8 Hoesein (Sulawesi Selatan), 9. Ta: hitu (Surabaja), 10. Nono (Sumate- ra Tengah), 11. Suwandi (Sumatera 
Selatan), 12. Liem Tiong Hoo (Su- rabaja), 13. Darmadi (Solo) 14 
Th. Wulur (Sulawesi Utara), 2 P 

SEPAKBOLA DI WELERI 
Pada tgl. 14 Nopember 193: i 

Weleri telah diadakan 25 di pertandi 
sepakbola antara Kes. ASOR Daan 

idan Kes. Djatisari Weleri jg kesuda 
'hannja 3—1 untuk enangan 
ASOR. 

  

nja, kalau berdjalan tidak 
di-iring oleh BAN aa Na KA ngadjak supaja berdjalan bersama sama. Ketika kota Makkah sudah ditangan kekuasaan beliau, pada suatu hari datanglah seorang Jela ki hendak menghadap beliau dgn penuh rasa ketakutan, badannja gemetar, tetapi oleh beliau jalu dipanggil dan beliau bersabda: »Djangan takut, Sesungg uhnja aku ini adalah seorang dar” orang perempuan jang makan daging kering (dendengi” 

Selandjutnja, beliau amat 
larang orang berlaku tortbong dan pongah, karena segenap um mat manusia itu asalnja sama dan dari satu djenis jang hina. 

Sidang pembatja ig budiman ! Demikianlah dari antara riwajat budi luhur Nabi Muhammad S.a.w. sekedar untuk dikenangkan dan diperingati dalam kita” me- Yongsong dan memperingati hari lahir pribadi beliau jg utama itu. , Mudah-mudahan ummat Islam tidak melupakan sunnah dan pim 2inan Nabi Muhammad s.a.w, jg ungga kini masih tjukup-lengkap ertjantum dalam  kitab2 hadits jang mu'tabar, agar segala ig kita jurahkan untuk memperingati sribadi beliau jg utama jtu tidak   ngan berdiri oleh para sahabat- ersia-sia hendaknja ! 
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sangat menderita. Sekalipun ke- 

1100 Kali Hukb 
Masih Bergerilja Setelah Pilipina Merdeka— Kini || 

  

p Bertem- 

Menghadapi Magsaysay 
—.. (Oleh: Wartawan Kita Sendiri) 

KETIKA KAMPANJE PEMILIHAN PRESIDEN Philipina, njokong Elpidio Ouirino. Sekali pun 

rankan, karena Ramon Magsay say ketika 
perbaikan sosial 

sangkur dan mortiern uk 
Dengan demikian, sed 
pati istana Malacanan 

   
nanti. st 

sesuai 

      

    

    

1 gerakan Huk 
    

  

akan merupakan persoalan 
ingin setjepat mungkin melaksanakan programnja. 
Sesuai dengan jang kita djandji- kepada penganut? Hukbalahap. Me- 

kan dalam tulisan j.l., baiklah kita lainkan diberikan kepada orang2 jg. 
mulai sadja | untuk  membitjarakan pernah kerdjasama 

2 Tatakan Ini menimbulkan keketjewaan. 

  

apa ,,Hukbalahap” itu. 
adalah nama dari 
tetapi kalimatsitu sel 
katan dari nama dalan 
galog. Jakni: Hukbo 

  

    

  

  

merdekanja 
wan Djepa 1 Tak bae di 

Dari namanja sudah dapat dime- 
ngerti, bahwa Hukbalahap  dilahir- 
kan pada waktu sebagian - dari ke- 

— berada dibawah 
?. "Memang  de- 

  

penang hilipi 
kekuasaan “Djepang 
mikian soalnja.  Jakni pada waktu 
Djepang menduduki Philipina, peta- 
ni-petani di Sentral Luzon  tiap2 
malam mengadakan serangan? 
'hadap teneara Djepang. Malahan di 
Ijatat, sampai pada saat menjerahnya 
Djepang kepada Serikat, kaum Huk- 
balahap telah bertempur “lebih duri 

  

     

  

suatu organisasi, | 

2 

ter-' 

1.100 kali dan sedikitnja membuna- , 
sakan 25.000 tentara Djepang ber- 
ikut orang2 jang membantu Djcpung. 

Hukbalahap diketahui sudah ber- 
diri “dalam "bulan Desember 1941. 
Tetapi resminja baru pada tanggal 
29 Maret 1942, jakni dikala tentara 
Serikat dengan gagahnja" masih da- 
pat mempertahankan Bataan. 

dengan Djepang 

Soalnja dibikin lebih meruntjing arnja sing-" lagi setelah diadakan penangkapan2 hahasa. Te. terhadap pemimpin2 Hukbalahap: 1g Bayan Antara lain Luis Taruc dan: Casto Labansa BR pon, jang salinan Alejandrino disekap 
Tentara Rakjat Mela- lan. Dapat dimengerti djika keadaan 

selama 7 bu- 

demikian ini menjebabkan kemara- 
'han Luis Taruc. ,,Inikah pembaia- 
san djasa2 kita? Memang baik se- 
kali pembalasan jang diberikan ke- 
pada kita setelah 3 tahun bertem- 
pur melawan Djepang”. Demikian 
kata Luis Taruc. 

Rasa tidak puas merata sampai (pakan oleh pemimpin2 negara pengikut2 Huk jang terserak di gu- Philipina. Begitulah pada tahun gusan pulau2 Philipina dan  keba-| 1948 Presiden Roxas mentjoba njakan. terdiri dari kaum tani. Peng- 
ikut2 Hukbalahap itu selandjutnja 
melihat tuan2 tanah bangsawan-desa 
kembali lagi kekampung halaman- 
nja.. Padahal ketika Djepang ada, 
mereka mengumpat di Manilia. Ra- 

,Sa menjesal ditambah lagi oleh pe- 

| kerdjakannja, 

rasaan mendongkol.- Karena petani2 
itu menganggap dia sudah berdjo- 
ang, mengutjurkan keringat dan da- 
rah merebut2 hak-hak tanah jang di 

sekarang tuan2 tanah Djika kita melihat siapa2 jang “dengan gampang menguasai tanahnja duduk dalam pimpinan Hukbala kembali. 
hap, dapatlah diketahui bahwa 
organisasi tsb. merupakan koalisi 
golongan kiri sebelum perang. Di 
dalamnja termasuk United Front 
of  Socialist, Civil  Liberties 
Union, organisasi2 buruh dan 
partai Komunis (partai Komunis 
di Philipina berdiri tahun 1931, 
ketika pendiriannja itu antara 
lan Tan Malaka berada di 
sana. — Red.) 

Tokoh terkemuka janz mengen 
dalikan Hukbalahap antara lain 
dapat disebut nama2 Pedro Abad 
Santos (pemimpin partai Sosialis 
Philipina sebelum perang), dr. 
Vincente Lava dan Luis Taruc 
dari kalangan buruh. Tudjuannja 
ialah melawan Djepang. Disam 
ping itu berusaha mengadakan 
perobahan agraria. Hukbalahap 
tidak  memperbedakan agama 
atau kejakinan politik. Dan kalau 
hal ini dapat terlaksana, mudah 
dimengerti. Karena tudiuan per 
tama adalah mengusir Djepang. 

Kegiatan2 Hukbalahap sedemi 
kian rupa, sehingga Djepang sela 
ma pendudukannja di Luzon 3 
tahun itu belum pernah mengenal 
suasana aman. Demikian itu nja- 
ta2 diakui oleh djendral Dougles 
Mac Arthur. Pok 1 

Kekuatan  Hukbalahap 
karena kemelaratan rakjat 

Di Philipina terdapat suatu 
istilah jang sangat tenar (popu- 
lair). Jakni Juan de la Cruz. Jg 
dimaksud dengan istilah ini ialah 
untuk suatu djulukan. Kalau di 
tanah-air kita jang dimaksud itu 
adalah Bang Samiun, Pak Kro- 
mo. Artinja djulukan bagi keba 
njakan rakjat djelata. Dalam tu- 
lisan kita jang terdahulu sudah 
menjatakan, bahwa sebagian be- 
sar dari rakjat Philipina hidupnja 

banjakan dari mereka itu peme- 
luk2 agama Katolik, namun djika 
keadaannja senantiasa sangat ter 
desak, atjapkali lupa bahwa mere 
ka adalah manusia jg ber-Iman. 

Dengan demikian, Hukbalahap 
mendapat kekuatan jg tiada tara- 
nja. Dan betapapun hebatnia bom 
serta mortier Djepang, tidak da- 
pat mengalahkan Hukbalahap. ' 

- Sesudah Hukbalahap bergerilja 
melawan Djepang, ketika Mac- | 
Arthur mendarat di Luzon, maka 
Hukbalahap bersedia memegang 
pemerintahan sipil - 

Tetapi, pemerintahan Sipil Ameri- 
ka memberikan kedudukan bukan 

  

Televisi 

Di: India 
PEMERINTAH INDIA bermak- 

sud dalam tahun depan mengada- 
kan sistim televesi di 2 tempat, de- 
mikian menurut F. van Rhijn, ma- 
naging director kongsi ,,Philips” di 
India. Dalam konperensi pers di, 
Calcutta pada malam Selasa van 
Rhijn selandjutnja mengatakan bhw 

' 

. mendapat 
| kolah tinggi daa :a mengikuti kuliah 

Begitulah soalnja lantas menjebab- 
kan pengikut Hukbalahap masih ber- 
kembang. 13 

Luis  Taruc adalah anak petani 
biasa. Orang tuanja bernasib seperti 
tani2 lainnja di Philipina. Jakni mis- 
kin. Kehausannja akan pengaiiaran : 
dan pendidikan terasa benar oleh- 
nja dihalang-halangi oleh kemiskin. 
an. Dengan susah pajan Taruc bisa 

pengadjaran sampai kese- 

kaum Hukbalahap njata2 me- fihak Magsaysay jang mem punjai program praktis — jakni | dengan tuntutan Hukbalahap. Tetapi tidak usah menghe- If 
mendjadi Menteri Pertahanan telah mempergunakan 

n geral berik ut pembersihan dikalangan2 kiri. dapat dibajangkan, bah wa sesudah Magsaysay menem- 
jang harus dibereskan, djika dia 

pat berkembang sebagai bangsa mer | 
deka jang sewadjarnja. 

Masalah tanah di Philipina me 
mang sangat sulit. Selama pen- 
djadjahan Spanjol terdjadi 110 
pemberontakan jang kesemuanja 
bersangkut-paut dgn soal itu pula. 
Bahkan pemerintah Amerikapun 
pernah menghadapi pemberonta- 
kan2 masalah tanah. Insiden Tan 
jug jg terdjadi pada tahun 19341, 
pemberontakan Sakdal th. 1935, 
pelemparan bom di Manilla pada 
tahun 1936, semuanja jang djadi 
pokok-pangkalnja adalah urusan 
agraria. 

' Peristiwa2 demikian tidak dilu 

memberi amnestie kepada penga 
nut2 Taruc, Untuk sementara 
waktu sadja ketegangan reda, te 
tapi kemudian pemberontakan 
mentjetus lagi. 

.. Penjokong2 Hukbalahap. 
Di Philipina, terutama ketika 

Magsaysay mengadakan aksi pem 
bersihan, dapatlah diketahui bah 
wa penjokong2 gerakan Hukbala 
hap banjak terdiri dari orang2 
Tionghoa komunis. Dikota Ma- 
nilla sadja diketahui ada 4 orga 
nisasi komunis Tionghoa jang me 
njokong Hukbalahap. Jakni Kong 
Wan, Pe Kiet, Wa Chi dan satu 
lagi jang merupakan organisasi 
rahasia jakni jg bernama Kong 
Ti dibawah pimpinan multi-mil- 
lionnair Felix de Ia Rosario Co 
Chin Pak. 

Sementara itu, orang mengang 
gap bahwa Hukbalahap mempu 
njai tjorak komunis itu" antara 

  
  

pada fakultet hukum sampai 2 tahun 
lamanja. Sesudah itu kembali ke-| 
desa. Sebagai orang jang sudah men ' 
dapat ilmu hukum melihat masjara- | 
kat didesanja menimbulkan keingin- 
an untuk — mempeladjari masatah | 
agraria jang sangat ruwet isi. Ta 

| 
kan hanja ingin mengetahui  seluk- | 

lain didasarkan propaganda2-nja 
jang melalui surat kabar mereka 
jang diterbitkan dengan di-stencil 
dan setjara gelap, jang bernama 
»Liberation” (bahasa Inggris), 
,Magpalaya” (bahasa Pampango) 
dan Titis” (bahasa Tagalog). 

Begitulah Hukbalahap, Dilihat 

110 pemberontakan | 

I— Proses Sensasioneel 
Wanita D 

    
   

AH. SATU PEMERIK. 
  

muda jang ketika ia berusia 17 
huinja, telah dimandulkan 
kan anak), menuntut dokter jan 

   

narkan operasi demikian itu.   . tangan. 

  

I-.9teriliseer” Tanpa 
Kemauannja Sendiri 

AAN pengadilan di Norwegia 
ing aneh dimulai pada hari Senen, ketika seorang wanita 

tahun, jang dengan tidak diketa- 
(disterilisir supaja djangan mendapat 

8 telah mengadjukan operasi. Ope 
|. gasi atas diri wanita itu telah dilakukan, setelah ajahnja mengan- 

“ djurkannja karena seorang tabib ahli 
“bahwa angka kerjerdasannja (intelligence guotient) 

“wah nilai jang normal. Sediak itu, lain2 ahli djiwa jang telah me- 
meriksa wanita itu, menjatakan ia mempunjai angka ketjerdasan 
jang normal, dan bahwa tidak ada sesuatu hal jang dapat membe- 

djiwa telah menjatakan, 
sangat diba- 

Kemudian, pembela wanita itu menjatakan dimuka pengadilan, bah 
wa salah satu daripada hak2 azasi manusia, ialahs untuk kawin 
dan mempunjai “anak, dalam hal perkara ini telah. mendapat ten 

"Kekuatan Angkatan Perang 
| (Oleh: Sugiono) 

LAIN DENGAN RUMANI A, 
tika petjah perang dunia kedua Hongaria memaklumkan erang pula maka ketika diadakan perdj andjian 5 

negaranja seperti sebelum Hitler 

rugian perang itu kepada Russia sebanjak $ 200 miliun, kepada da Tjekoslowakia $ 30 miliun.     

Naik Hadji 
Sangu 20 
Mendjadi Penumpa 

- bat-Karib” Djende 

itu, bernama Yusuf, tjutju kepala 

kan kisahnja. 

Walikota Dja- 

karta Sudiro 
Pangkatnja Tetap 

Gubernur 
GUBERNUR Sulawesi Soediro jg. 

oleh pemerintah dipindahkan djadi 
walikota Djakarta Raya mengganti- 
kan Sjamsoeridjal pada hari Selasa 
malam telah tiba di Djakarta dari 
Makasar. Sebelum mendjalankan pe- 

  

kembali ke Makasar. 
Menurut keterangan Soediro keda-   

(tangannja ke Djakarta adalah untuk | 
membitjarakan dengan kementerian 
Dalam Negeri 
penjerahan djabatannja sebagai gu- 
bernur Sulawesi kepada penggantinja 
|dan persiapan? penerimaan djabatan 

kerdjaannja jang baru ia masih akan 
mendapatkan kesukaran? utk meng- 

persiapan-persiapan ' 

: Ai suhan terhadap agama Katholiek Dengan pembajaran kerugian pe-j di Hongaria, meskipun sebagian . j rang jg sebesar itu, sudah barang besar dari kaum komunis itu pe- anja NON tentu beban jg dipikul oleh Honga- nganut pula agama Katholiek. 

Dollar-Cent 
ng-Gelap 

ral Nadjib—Kissah 
Si Anak Ketjil Yusuf Dari Penang 
SEORANG ANAK LELAKI berumur 16 tahun hari Senin : 

| kembali ditempat asalnja di Penang dan disambut 
wan dan orang sutji oleh tetangga2nja, setelah 
ngan djalan menumpang kapal setjara gelap ke Mekah. 

sebagai pahla- 
ia naik hadji de- 

Anak 
Mertajam, keamanan Bukit 

nampaknja sebagai seorang pandu berumur 10 tahun daripada 16 
tahun, jang sudah mendjadi hadji. Ia berangkat ke 
ngan uang hanja 20 sen dan kembalinja dengan 100 dollar. Ia te- 
Jah menemui dan mendjadi kawan presiden Mesir, djenderal ha- 
dji Mohammad Nadjib dan membawa potret2 untuk membukti- 

Mekah de- 

i. Saja telah lama ingin naik hadji 
'ke Mekkah, akan tetapi saja tak tahu 
( bagaimana tjaranja mendapatkan pas 
por atau uang untuk membajar ka- 
pal. Dengan demikian, maka hanja 

pd engan uang jang nilainja sama de- 
ingan 20 sen dollar saja menjelundup 
ikekapal djemaah, ketika kapal itu 
| berlabuh di Penang. Dikapal itu saja 
jmengenal beberapa orang dan mes- 
kipun. mereka tjuriga saja penum- 
pang gelap, mereka tak berkata apa- 
apa. Selama perdjalanan dikapal itu, 
ia berhasil mendapatkan uang bebe 
rapa ratus dollar dengan mendiadi 
pesuruh para djemaah. Ketika kapal 
itu berlabuh di Djedah, Yusuf tak 

abui mata pegawai2 pelabuhan. 
Ketemu djenderal hadji 
Moh. Nadjib. 

Di Mekkah Yusuf ketemu dengan 
Orang kuat Mesir, djenderal hadji 
Mohammad Nadjib jg kemudian ber 

Kapal Ha- 
dji Dan Malahan Berhasil Djadi ,,Saha- 

ria selama 8 tahun ini tidaklah ri- 
ngan. Dan beban ini menambah be 
ratnja beban jg sangat berat di Ia- 
ipangan ekonomie Hongaria, jg su- 
|dah barang tentu tidak mudah di 
atasi. Disamping itu menurut per- 
djandjian perdamaian di Paris itu, 
Hongaria  dilutjuti sendjatanja, se- 
dang kekuatan militernja djuga di 
|batasi, dengan 90 pesawat terbang 
dan Ik. 65.000 orang serdadu. 

Dalam lapangan perekonomian, 
nampak sekali tekanan jg sangat be 
rat dari pihak Russia mengenai poli 
tik perdagangannja dengan pihak 
Hongaria. Menurut perdjandjian per 

dagangan antara Russia dengan Ho- 
ngaria maka 499o dari bahan2 ex- 
port harus masuk kepada Russia 
dan 45$o dari bahan-bahan import 
berasal dari Russia. 

Tetapi rupa-rupanja kaum komu 
nis disana . lebih mengutamakan 
adjaran-adjaran komunisme - dari 
pada adjaran-adjaran Geredja jg. 
mungkin menurut mereka dipan- 
dang tidak sesuai lagi dengan tji- 
ta-tjita mereka. : 

Tentangan jang sangat dirasakan 
oleh pihak Geredia jalah. dengan tin 
dakan pemerintah jang sedjak tahun 
1948 menasionalisir ' sekolah-sekolah 
jang selama itu diasuh oleh pihak 
Geredja dan mendapat subsidi dari 
pemerintah. Tindakan ' pemerintah 
demikian ini menimbulkan perten- 
tangan jang tadjam antara pihak Ge- 

|redja disatu pihak dengan pihak pe- 
'merintah dilain pihak. Ketegangan 
antara golongan Geredja dan pihak 

, S3 Komunis di Hongaria sekarang ini- Dengan adanja politik perdaga- pun rupa-rupanja masih sangat tera- ngan antara Hongaria dan Russia | sa, meskipun pihak Geredja sendiri tsb, maka mudahlah OTANS MENS- | tidak setjara terang-terangan menen- gambarkan betapa besarnja penga- tang pemerintahan Hongaria seka- ruh Russia dalam lapangan pereko- - 

  

: 1 perdamaian di Paris pada bulan September h Hongaria diberikan beban jang tidak ringan, jaitu beban jang harus dipikul oleh pihak Hongaria jang dipandang sebagai negara jang kalah perang. Hongaria men dapat pemulihan hak atas batas2 
meluaskan pengaruhnja dibeber apa negara di Eropa Timur, Dju- ga Hongaria harus membajar kerugian perang jaitu tiap-tiap tahun Hongaria 

  

| Laporan Dari Honggaria II 1 | 
Honggaria Mendapat Tekanan 

|... nomis Dari! Sovjet-Russia 
Dibatasi 

Hongaria adalah dianggap musuh oleh pihak Sekutu, karena ke 
terhadap Sekutu. Oleh karena itu 

1947 kepada 

harus membajar ke- 
Jugoslavia $ 70 miliun dan kepa- 

dan mempunjai djuga pe wakilan ter 
sendiri, tetapi politis berada dibawah 
pengawasan Rumania. "Menurut ke- 

berada. di Rumania ini adalah terdi 
ri dari bekas-bekas serdadu Honga- 

ria jang dulu turut menduduki Ru- 
mania bersama-sama tentera Djer- 
man Hitler. Banjak diantara" mereka 
jang kemudian kawin dengan gadis- 

gadis Rumania, dan selandjutnja me 
rupakan keluarga jang besar. Selain 
dari pada itu ditambah pula orang2 

Hongaria jang bekerdja pada pabrik 
pabrik di Rumania jang kemudian 
kawin dengan orang Rumania, tetapi 
tetap mengakui Hongaria sebagai 
negara dan tanah airnja. Tulisan-tu 
lisan jang terdapat  didjalan-djalan 
dan ditoko-toko semuanja ditulis de 
ngan memakai dua bahasa jaitu baha 
sa Rumania dan bahasa Hongaria. 

Hongaria mempunjai ba- 
njak penduduk bangsa Ja- 
hudi. 

Sebelum perang dunia kedua Ho- 
ngaria, mempunjai penduduk bangsa 
Jahudi sebanjak lebih kurang 600.000 
diiwa, dan sekarang hanja tinggal le     1 ' rang. 

nomian terhadap Hongaria. 

Dua djuta penduduk Ho- 
ngaria berada di Rumania. 

Lebih kurang 2.000.000 warga ne 
gara Hongaria sekarang ini terdapat 
di Torgumures, suatu daerah di Ru 
mania jang merupakan daerah oto- 
nomi bagi warga negara Hongaria. 
Warga Negara Hongaria di Ruma- 
nia ini mendapat otonomie dari pe- 
merintah Rumania, tetapi hanja ter 
batas pada lapangan cultureel sadja, 
sedang politis tetap berada dibawah 
kekuasaan pemerintah Rumania. Me 
reka ini diberi keleluasaan untuk me 
ngembangkan kebudajaan Hongaria 

Ekonomis tergantung 
pada Russia. 

Dengan adanja politik pereko 
nomian jang sangat dipengaruhi 
oleh politik perekonomian Russia 
itu, maka dengan sendirinja mau 
tidak mau Hongaria ini baik bu- 
ruknja perekonomian didalam ne 
geri tergantung pada Russia pula. 
Dengan lain perkataan Hongaria 

:sekarang ini belum — mempunjai 
|politik ekonomi jang merdeka, 
menurut apa jang dikehendaki 
oleh Hongaria sendiri. Banjaknja 

| barang2 lux dari negara Eropa 
Barat di Hongaria sekarang ini, 
(tidaklah berarti bahwa barang? 
lux dan bahan2 penting sudah da 
pat masuk dengan leluasa di 
Hongaria, meskipun pemasukan 

  bih kurang 170.000 djiwa. Mereka itu 
pada waktu Hongaria diduduki oleh 
Djerman Hitler, mendapat perlakuan 

jang sangat kedjam dari serdadu2 

Hongaria sendiri jang sangat diluar: 
peri kemanusiaan. Mereka itu dibu- 
nuh begitu sadja dengan tiada sesua 
tu kesalahan. 

Sekarang orang-orang Jahudi itu 
mendapat perlakuan jang baik dari 
pemerintah sekarang, bahkan dida- 
lam pemerihtahan terdapat beberapa 
orang Jahudi. Pantas djuga disebut 
disini, bahwa P.M. Hongaria sendiri 
jang sekarang ini,  Matyas Rakosi, 
adalah orang Jahudi. (Copyriglt : 
Sugiono.). 

Tessa sss$sss$aS NB 

Ja Serete? Sadja!! 

terangan orang-orang Hongaria jang 
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beluk masalahnja sadja, ' melainkan 
ia ingin merombaknja. 

Didalam studinja itu Tarue . ber- 
djumpa dengan Pedro Abad Santos. 
Pedro memberi kesempatan untuk 
mempeladjari sedalam-dalamnja  sc- 
gala persoalan, sehingga 
Taruc meningkat mendjadi seorang 
pemimpin dan organisator buruh jg. 
ulung. Taruc menginginkan agar 
petani bebas dari tekanan. tuan 
nah, sehingga putera? Philipina 

achirnja | 

: dengan katjamata biasa, semesti 
nja Luis Taruc menjokong Ra- 
mon Magsaysay, karena Magsay 
'say pun dalam programnja akan 
. mengadakan perobahan agraria. 
' Djadi programnja sesuai dengan 
keinginan  Hukbalahap. Tetapi 
soal2 jang diselubungi ..politik” 
biasanja memang terlampau ber 
belit2. Sehingga soal Hukbalahap 

'a- itu terpaksa mendjadi titik perha ' IDJAZAH UTK. PENDIDIKAN da-tian Magsaysay pula. 

  

: Boeller-Gang 
Djuga Di 

Suara 

dak mau bekerdja, menimbulkbn 

dengan sebutan “Boeller”, 

na aneh-aneh dan sering memakaj 
Amerika. "3 

Bila anak2 muda itu telah mabuk 
maka mereka merupakan satu ba- 
haja besar bagi penduduk jang hi- 
dup tenteram, karena dalam keada- 
an sedemikian mereka akan menje- 
rang siapa sadja, tidak perduli laki2 
atau perempuan. Maksud penjera- 
ngan itu tidaklah istimewa dimak- 
sudkan untuk merampok tapi lebih2 
untuk memperlihatkan ,,kekuatan” 
mereka terhadap orang2 jg. sering2: 
tidak berdaja untuk mempertahan-: 
kan diri. : 

Seperti gerombolan bandit Clap- 
ham, maka ,,Boeller” Denemarken 
selalu berhati-hati mereka tidak ber- 
gerak kemana-mana seorang diri. 

Hans Christian Kofoed, seorang 
bekas djuru-usaha pada sebuah ,,pe 
santren”, telah membuka sebuah se 
kolah didaerah pelabuhan Copenha- 
gen jg indah permai itu, jg udjud- 
nja istimewa ditudjukan untuk me- 
ngurus pemuda2 jg bergelandangan. 
Sekolah itu, jg memulai usahanja 
dengan mentjarikan pekerdjaan ba- 
gi para penganggur, sekarang sudah 
lebih banjak menumpahkan perhati- 
annja kepada lapangan sosial dari   kongsinja telah menerima perminta- 

an supaja membuat djaringan tele- : 
visi bagi Lembaga Ilmu Napatahu- 
an Mysore untuk digunakan dalam 
memberikan kuliah2 dan bagi All 

pada ekonomi dari masaalah pemu 
da. Banjak pemuda2 jg terlena oleh 
keindahan  Copenhagen telah da- 
tang kekota itu dari tempat kedia- 
mannja jg lebih terdjamin didesa ha 

India Radio untuk melatih ahli2 nja akan menemui keketjewaan. Ti- 
tehnik, para seniman dan kaum pe-| dak sedikit dari mereka itu tak ber 
njiar dalam pekerdjaan siaran tele- / hasil mentjari mata pentjarian dan 
visi. Van Rhijn berpendapat bahwa tempat pemondokan sebelum mere- 
untuk memperkenalkan televisi di ka datang, sehingga mereka itu ter- 
India pusat jg paling baik bagi sia- djerumus kedalam pergaulan jg ti- 
ran televisi ialah Bombay, jg mem dak baik. 1 
punjai potensi menurut penaksiran — Djurang2 kemana kebanjakan , 
kira2 15.000 orang penonton. dari pemuda itu djatuh sudah sa- 
Pa 

WALTER REUTHER, ketua Kon R » 
gres Organisasi2 Industri, CIO (sebu cak son Cr ? 

ah gabungan sarekat2 Buruh Ameri (ka Serekat kepada langkah2 jang re 
ka), malam. Minggu katakan, bahwa laksioner. 

ikah. Setiap pelamar baru jang di 

Pemerehihiian Partai Republik USA 

“Di Denmark 
Denmark Banjak Terdapat Pemuda2 Ugal-Ugalan— Usaha Penampungan Jg Dilakukan 
Oleh Sekolahan g 

Oitjeritakan Ole : Gay Bettany: Chusus Utk Para Pembatja 
Merdeka" 

SEPERTI DJUGA KEADA ANNJA dengan kebanjakan ne- gara2 Barat dan negara2 lainnja maka  Denemarken pun pada waktu ini menghadapi suatu masaalah mengenai pemuda2 jang ti- 

.Kofoed” ” 

keributan didjalan-djalan serta menjerang dan merampok penduduk jang tidak bersalah. Seperti gerombolan2 bandit Clapham dengan 
Edwardian, maka pemuda2 liar Denemarken, jang lebih dikenal $ mem punjai tjaranja sendiri pula dalam berpakaian. Mereka memakai kemedja sport, tjelana jang berwar- 

memakai badju ala pseado- 

dasi jang katanja meniru mode 

“ngat dikenal— biasanja restoran2 
murah dimana si-kupu2 malam 
menunggu mangsanja dan dima- 
na tukang pendjual obat madat 
dan pentjuri2 berkeliaran. 

Seorang tamu dari sekolah tadi 
mendatangi pemuda2 jang telah 
tersesat itu dan mudjurnja dari 
sekolah Kofoed itu, maka pemu- 
:da-pemuda jang paling keras ke 
pala sekalipun sering dapat dibu- 
djuk untuk berkundjung keseko- 

|lah itu. Jang lainnja datang atas 
kemauannja sendiri karena pada- 
nja masih ada pikiran sehat atau 
datang dengan teman2nja jang 
telah dapat menikmati  keuntu- 
ngan jang diperolehnja dari seko 
lah itu. Akan tetapi semua mere- 
ka itu harus bekerdja sebelum 
bisa diterima sebagai pembantu. 
Mula2 sekali si-pelamar bertja- 
kap-tjakap dengan seorang staf 
sekolah, kepada siapa djika dia 
suka mentjeritakan tentang soal2 
nja dan membersihkan segala ke- 

:djahatan2 jang mungkin telah di 
"lakukannja. 
| Kemudian dia menerima sehe- 
lai kartu kerdja, jang memboleh- 
jkannja memasuki berbagai ba- 
| gian dari sekolah itu dan mendja 
' minnja mendapat hak sebagai ba- 
lasan atas pekerdjaan2 jang telah 
dilakukannja. Dengan tjara self- 
help ini, maka pemuda itu men- 
dapat perasaan, bahwa dengan 
menerima keuntungan materi dia 
tidaklah menjembah2 minta sede 

  
terima terus dikirim kebagian bi- 
natu, dimana dia boleh mentju- 

jang baru sebagai walikota Djakarta 
Raya, Selama di Djakarta Soediro 
lakan memberikan laporannja menge- 
nai perkembangan keamanan di Su- 
lawesi, Patut ditjatat, bahwa pemin- 
dahannja Soediro sebagai walikota 
Djakarta Raya itu tidak merobah 
pangkatnja sebagai gubernur. (Ant). |" 

24 
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KERADJINAN DI INDONESIA 
Dari laporan sementara dalam pe-- 

njelidikan bagian didalam Parlemen 
| Belanda mengenai anggaran belandja | « Nenek Yusuf 
| Kementerian Pendidikan, - Kesenian 
dan Ilmu Pengetahuan beberapa ang 
|2ota Parlemen telah mendesak Men rima surat Yusuf dari Mekah, hati- "teri, supaja kepada idjazah untuk we 
wenang mengadjar keradjinan jang | 
diberikan di Indonesia oleh komisi 
udjian Belanda diberikan nilai jang | 
sama seperti idjazah2 serupa itu jg 
diberikan di Nederland. Demikian ' 
berita ,,Antara” Amsterdam. : | 

  

SULTAN DOMPU Di 
-DJAKARTA. 

Selasa siang telah datang di Ke- 
menterian Dalam Negeri, Sultan 
Dempu M. Arifin untuk: mengada- 
kan pembitjaraan2 routine. Seperti 
diketahui, Dompu adalah salah satu 

kepulauan Sunda Ketjil. Sultan Dom 
pu M. Arifin akan menetap di Dja- 
karta untuk beberapa minggu lama- 
nja. 

  

tji pakaiannja dibawah pengawas- 
an. Kartu kerdjanja kemudian di 
gunting dan dari sini dia menudju 
ketempat bersenam untuk berla- 
tih gerak badan selama 20 me- 
nit, disusul oleh perkundjungan 
ketempat mandi. : 

Setelah kembali dari. bagian2 
ini kepadanja diberikan sepasang 
badjudalam. Mungkin badju jg 
diterimanja tidak lagi baru, tapi 
bersih dan tidak kojak. Djika se- 
patunja perlu ditambal, maka dia 
akan pergi kebagian tempat tam 
bal sepatu, dimana dia diadjar 
untuk mengerdjakannja sendiri. 

Setiap guntingan pada' kartu 
kerdjanja berarti beberapa punt, 
djumlahnja bergantung kepada 
banjak pekerdjaan jang tefah di- 
lakukannja. Mentjutji badju-da- 
lam memberikannja dua punt, 
dan demikian seterusnja. Setelah 
satu hari berlalu, maka punten 
itu ditukar dengan ,,uang Ko- 
foed” dan seorang tjadangan jg 
telah menerima 11 punten sela- 
ma satu hari itu sudah boleh 
menerima makan-malam dikantin 
sekolah. Punten itu tidak sadja 
diberikan untuk pekerdjaan jang 

kundjungan kebagian2 pembersi- 
han. Sebagian besar dari pelamar 
itu sangat ' memerlukan kundju- 
ngan kebagian2 tersebut. 

Kemalasan serta nasib djelek 
telah menjebabkan mereka lalai 
menghias diri dan 'sepandjang 
hari kepada mereka diperingat- 
kan untuk membersihkan diri de- 
ngan djalan memasang  katja2   Hartley. Ditegaskan, bahwa perlu di 

adakan perundang2-an untuk mz3nen 
tukan upah minimum pokok tiap ta- 
hun di Amerika Serikat. 

Mengenai politik luar negeri dian 

besar disemua ruangan dan gang- 
gang. Seorang pelamar bisa pergi 
kebagian gunting rambut, mem- 
bersihkan sepatunja, mendjait ba 
djunja jang kojak, atau berkun- 

djenderal Nadjib dan perwira2 staf-. Rumania, Russia dan Tiongkok, 

ipangkalan Alri Udjung (Surabaja) 

dari tiga swapradja di Sumbawa di: 

sahabat dengan dia. Yusuf di boleh-! Parang2 dari Beeara Erop & Barat kan naik mobilnja dan dari Nadjib itu sudah lebih madju dari pada diberi uang 40 dollar dan beberapa negara2 dinegara-negara Demo- potret. Karena gemar akan Yusuf, Krasi Rakjat lainnja, seperti di 
nja membawa Yusuf kemana-mana | jang sampai sekarang barang2 
dan selalu ketawa tentang tjerita2-| dari negara2 musuh itu masih 

ja. «merupakan ,,tabu” bagi negara? Ketika kami berpamitan,  djende-( Demokrasi Rakjat tsb. 
ral Nadjib bertanja, apakah Susuf , Seperti djuga di Rumania, sedjak 
mau bersekolah di Mesir, akan teta pemerintahan ,,Komunis” berlaku di pi Yusuf “ingat akan orang2 tuanja Hongaria, maka hak-hak tuan-tuan di Malaya dan oleh karena itu, ke- tanah di Hongaria sangat dikurangi, 
pada Nadjib ia beritahukan, bahwa sehingga tuan2 tanah itu boleh dika- 
ia hendak pulang sadja. takan tidak mempunjai kekajaan lagi. 

suf mula2nja tak “pertja Menurut keterangan jg: saja peroleh, |... ja, "bahwa tjutjunja telah pergi ke sebelum perang dunia kedua seperti "Mekah, akan tetapi ketika ia mene- “ga dari tanah pertanian di Hongaria 
berada ditangan tuan-tuan tanah ig 
merupakan golongan feodal - pada 
waktu itu. Dengan sendirinja pula, 
maka hampir separo dari pada pro- 
duksi pertanian berada ditangan ka 
um feodal jang djumlahnja lebih ku 
rang 2000 orang. Sebaliknja lebih. ku 
rang 400.000 kaum petani pada wak 
tu itu tidak mempunjai tanah sama 
sekali, sehingga mereka ini merupa 
kan orang-orang miskin tang terpak 
sa hidupnja tergantung pada tuan-tu 
an tanah dengan sewaktu-waktu mere 
ka itu bekerdja pada tuan-tuan tanah 
tersebut. 

Sedjak pemerintahan baru jang 
dikuasai oleh kaum komunis, 
jaitu sedjak diadakan perobahan 
dalam soal tanah pada th. 1945, 
maka kira-kira 3446 dari tanah 
pertanian sekarang berada dita- 
ngan kaum tani jang dulu tidak 
pernah memiliki tanah. Menurut 
perhitungan, maka sekarang ini 
tinggal Ta dari kaum tani jang 
belum mempunjai tanah pertani 
an, dan mengenai pembagian | 
tanah ini sekarang belum selesai 
sama sekali. Sekarang ini tidak 
ada lagi tuan2 tanah jang mengua 
sai tanah lebih dari 60 hektare. 
Lebih kurang 1696 dari seluruh 
tanah pertanian sekarang dikua 
sai oleh negara. Perobahan jang 
sangat menjolok mata ini sudah 
barang tentu sangat tidak menje 
nangkan bagi golongan tuan-tuan 
tanah tsb. jang dengan setjara 
mendadak kehilangan kekajaan- 

nja. 

nja mendjadi lega. (UP). 

20 Pain ALRI 
Baru Disumpah 
PADA HARI SELASA pagi di- 

  

telah dilangsungkan upatjara pe- 
njumpahan 20 perwira Alri jang te- 
lah menuntut peladjaran dan lulus 
dalam udjian terachir di Koninkelijk 
Instituut der Marine di Den Helder 
Penjumpahan dilakukan oleh kolonel 
Nazir atas nama kepala staf Alri. 

Perwira2 jang disumpah itu ada- 
lah dari rombongan kedua jang diki- 
(rim ke Nederland, Kini masih ada 
| 5 perwira Alri jang menuntut pela- 
|djaran di Den Helder. Upatjara pe- 
njumpahan tersebut dihadliri oleh 

-pembesar sipil dan militer 
setempat, perwira2 Alri, anggauta2 
missi militer” Belanda dan wakil? 
konsolat asing. (Ant.), 

FRAKSI PEMERINTAH 
ADAKAN RAPAT. 

Pada hari Selasa siang wakil2 
dari fraksi2 dan partai2 pemerin 
tah telah mengadakan pertemu 
an bersama dengan menteri2 di 
gedung kabinet perdana menteri 
di Pedjambon. Dalam pertemuan 
itu jang mendjadi pokok pembi 
tjaraan ialah soal P.P. 35 menge 
nai reorganisasi susunan dan pim 
pinan kementerian pertahanan 
dan soal2 sekitar undang2 pokok 
pertahanan. 

| GETARAN BUMI KERAS 
TERTJATAT DI BEOGRAD. 
Kantor berita Jugoslavia ,,Tan 

jug” malam Selasa mengabarkan 
bahwa Observatorium di Beograd 
telah mentjatat getaran bumi 
jang kuat pada siang hari. Geta 
ran ini lamanja 7 menit dan didu 
ga kedjadian 50 km disebelah ti 
mur laut ibukota 

  

  

Agama Katholiek menda- 
| pat gentjetan. 

Lebih kurang 64,996 pendu- 
duk Hongaria beragama Katho- 
liek, Semula agama Katholiek di 
Hongaria tidak mendapat tenta- 
ngan apa-apa dari kaum komu- 
nis, tetapi Jama kelamaan teka- 
nan dari kaum komunis sangat 
dirasai oleh para penganut aga- 
ma Katholiek. 

Di Hongaria Geredja mempu- 

  

  
telah dilakukan tapi djuga untuk , 

walaupun presiden Eisenhower jang 
tampaknja mempunjai keinginan un 
tuk menentang haluan ekstrim sajap 
kanan dari Partai Republik, tak ter 
dapat bukti2 mengenai kesungguhan 
nja, jang sesuai dengan popularitet- 
nja. Reuthet jang memberikan lapo- 
ran tahunan kepada Konvensi CIO 
tsb. katakan, tak dapat disangkal Ia 
gi, bahwa Partai Republik, jang da- 

“Selandjutnja mengenai politik da 
lam negeri CIO, Reuther dalam lapo 
rannja katakan, bahwa CIO akan 

mengadakan segala usaha utk mem 
persatukan diri dengan AFI. Dinja 
takannja, bahwa suatu partai politik 

jang telah menjarankan penghasilan 
negara bagi Amerika sebanjak 500. 
000 djuta dollar tiap tahun uarus 
mendapat sokongan berdjuta2 suara 

taranja dinjatakan, bahwa politik lu djung kedokter. Kn Dean 
ar negeri Amerika hendaknja dilaku setiap malam dan la sekola 
kan setjara soepel dan berunding. Menerima permintaan tenaga pe- 
Memberikan kedaulatan sepenuhnja kerdja. dari seorang ' madjikan, 
kepada Djerman Barat. Ekspansi Ko maka sekolah itu akan mengirim 
munis di Eropa atau di Asia tak da orang jang mendapat punten pa- 
pat ditentang dengan hanja menggu ling banjak. j La 
nakan sendjata. 'Sangat disesalkan,' Sebelum mereka bisa menerima 
bahwa bagi banjak sahabat2 Ameri ,,uang Kofoed”, maka pemuda2 itu 

  

dari rakjat. Presiden Eisenhower tak 
pegang djandjinja untuk ungna 9 
kan perobahan pada undang? Taft-, 

pat memegang kekuasaan pemerin- 
"tahan kembali karena nama baik 
Eisenhower, telah membawa Ameri 

    ka diluar negeri, suara Amerika tam 
paknja sebagai suara senator Mc- 
Carthy .(Antara). 

harus lebih dulu pergi keruangan 
tjeramah dimana mereka akan men 

dengarkan tjeramah2 tentang masa- 

dangkan pusatnja diduga bera 
da diwilajah Rumania. 

  

alah2 paling baru. Sebelum makan 
malam, mereka mendapat kesempa 
tan berkundjung ke ,,Vitamin Bar” 
dimana mereka mendapat makanan 
»njamiek2”  sebanjak2nja, - jg me- 
ngandung minjak ikan ju, sap to- 
mat, susu dan bahan2 sedemikian. 
Sesudah itu bagi mereka diadakan 
tjeramah2, tontonan pilem serta hi- 
buran2 lainnja sampai djam 10 ma- 
lam. Mereka jg mempunjai pemon- 
dokan sendiri kemudian pulang ke- 
rumahnja, sementara jg lainnja ti- 
dur dipenginapan sekolah jg mem- 

-punjai 130 buah tempat tidur. 
Setelah beberapa hari pemuda? 

itu biasanja sudah mulai mempunjai 
| langkah penghidupan jg tetap. Per- 
siapan2 djuga sering diadakan utk. 
melatih mereka dalam melakukan 
pekerdjaan jg disukainja. Ratusan 
Ipemuda jg telah dapat - dipulihkan 
kembali dengan perantaraan seko- 
lah Kofoed, meskipun masih ada jg 
lebih suka  bergelandangan. di dja- 

'lan-djalan dan hidup dari segala 
Imatjam perbuatan jg tidak halal, 

Beograd se njai kekajaan tanah jang sangat 
besar dan merupakan ,,tuan ta- 
nah” jang terbesar di Hongaria. 
Gredja mempunjai tanah tidak 
kurang dari 365.000 hektar. De- 
agan adanja pemerintahan komu 
nis sekarang ini, maka tanah jang 
merupakan kekajaan dari Gere- 
dja kemudian disita dan dibagi- 
kan kepada para petani jang ti- 
dag mempunjai tanah. 

Tindakan pemerintah demiki- 
an ini sudah barang tentu suatu 
tamparan bagi pihak Geredja dan 
jang mengakibatkan tidak adanja 
penghasilan lagi bagi Geredja 
jang selain untuk ongkos peme- 
liharaan Geredja, djuga untuk 
ongkos-ongkos pendirian seko- 
lah-sekolah jang diusahakan oleh 
pihak Geredja. 

Berhubung dengan tindakan- 
tindakan pemerintah Hongaria 
itu, maka bukannja tidak mung- 
kin, bahwa pihak penganut aga- 
ma dalam bathinnja sangatlah me 
njajangkan akan tindakan peme- 
rintah tersebut. Tindakan kaum 
komunis itu boleh dikatakan sua- 
tu tindakan jang bersifat permu- 

    

GULA PASIR. 
Harga gula pasir dan beras mendjadi pembitjaraan. Bukan hanja nnjo njah rumah dan pedagang2 dipasar jang men-diskusikan. Melainkan De- wan Perwakilan Rakjat Sementara Dja-Tgng seksi perdagangan sudah mengupas soal ini. F3 
Ja, sebenarnja njonjah-njonjah rumah sudah lebih dulu merasakan. Gula naik harganja dari Rp. 3.— mendjadi Rp. 3,50 tiap kg-nja. Be- ras naik pula harganja. Lain-lain kebutuhan sehari-hari maik djuga. Umumnja kenaikan harga kebutuhan sehari-hari besar sekali pengaruh- nja. Saja dan tuan sering mendapat ,,muka asam? dari kawan serumah, padahal naiknja harga bukan kesalahan saja atau kesalahan tuan. Namun. demikian, atjapkali beberapa badan resmi — inklusip DP RDS seksi perdagangan — menganggap tidak beralasan naiknja harga2 itu. 

“Memang, memang. Alasannja tidak ada.  Didaerah ini tidak keku- rangan. Apalagi gula, itu produksi dalam negeri, djadi sangat djanggal 
djika hharganja naik. 

Itulah 'sebabnja, apa jang dinamakan peraturan pengendalian harga sebaiknja didjalankan dengan sebaik2nja, sehingga tidak bergerak sesu- dah konsumen mendjerit. Tiap2 peraturan jang tidak didjalankan, hanja 
berarti membuang2 uang untuk mentjetak peraturan. Seperti peraturan 
»Sumpil” buat mobil dinas jang sudah satu tahun umurnja itu, hingga kini tinggal mendjadi peraturan. 

Rupanja akan mendjadi mode” membikin sesuatu peraturan. Pada 
hal jang penting adalah meleksanakan sesuatu peraturan. 

ARA AAA MANA 

SWEEP- 
  

  

RALLYE JAJASAN 17 AGUSTUS — : 22 NOPEMBER 1953140 Mobil 
Ikatan Motor Semarang untuk kebanggaan 

Djawa-Tengah ! 
Pengawas Rallye: Ikatan Motor Indonesia 

(Djakarta) 
untuk mendjundjung tinggi nama 

Djawa-Tengah KESEMPATAN TERACHIR untuk membantu usaha-usaha sosial 
di Djawa-Tengah. 

untuk mendapat 3 kemungkiuan 
3 merebut hadiahsutama. KESEMPATAN TERACHIR: 19, 20,21 22 NOPEMBER! 

3 HADIAH UTAMA : HILLMAN — VELOCETTE ZUNDAPPI! 
DATANGLAH BERDUJUN-DUJUN MEMBELI SWEEPSTAKE IMS HINGGA HABIS | 
Para peserta dari Djabar, Djateny, dan Djatim Sudah mulai membandjiri kota Semarang . . ... HARGA LOT HANJA Rp, 5,— Sehelail 
Segera menderu di angkasa suara 140 MOBIL Ber angkat ! ! Sentral pendjual: Panitya Sweepstake IMS, Bodjong 140, Se. 

marang (d.a,M.N. Verberkt) Per,poswesel disertai Rp. 0,50 untuk tiap LOT. 
Dapat beli pula pada Kantor2, Harian2, dan pada alamat? 

jang terkenal. 
e IMS-prop 

PENGUMUMAN — 
Djalan djurusan Semarang - Gubu 

antara km. 22-km. 23 sementara waktu DITUTUP 
untuk Jalu lintas, karena rusak akibat bandjir 

KESEMPATAN TERACHIR 

KESEMPATAN TERACHIR 

  
  Na 

  

Kepala Pekerdjaan Umum Propinsi 
Djawa-Tengah Daerah "Semarang" 

R. ISKANDAR 

— PENGUMUMAN — 
Berhubung dengan adanja advertentie jang termuat da- 

lam surat kabar Suara Merdeka tgl. 2 Nopember 1953 No. 
214, tentang mendjual motor  Brandspuit merk Macirus, 
dengan ini kami menjatakan kepada umum, bahwa kini mi- 
sih didalam. urusan. 2 

    

Perintah Karaton 
Tas 11 » 159 

Bantulah P. M. IT. 
      
  

Ki Bloko Suto. 
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— Di Aloon? Utara tg. 27 Nop. — 26 Dec. 1953. ——— 
| LEX P OS Un 

    

    

P ersatuan Demobilisan Peladjar — SURAKARTA 
  

  

LUASNJA: 30.000 m2 LA aan 

KESEMPATAN UNTUK MENJEWA STAND2 DAPAT BERHUBUNGAN LANGSUNG 

  

DENGAN : 

  
  
    
  

    

KI ONG WANITA 
3 

: 

D ! "e 

1 E 
' a 2 SURABAYA x PERTANIAN, ne MA Wa Sekretariaat Pasar Malam Pers / Demob. Peladjar sa AGELAN MATARAM SERBA KAIN KAA UN PERANAN Djl. Overste Tn Li 224 — Tilp. 19 

8 DLL. PERTUNDJUKAN JANG ISTIMEWA Nan | : :£ 

K.S.A.P. MENINDJAU DAE- anakan Pa Dab RAH BANTENG. Baru terima : 
'1-MP/ps-303 Diterima berita, bahwa tg. 17/ '| 

11 pagi K.S-A-P. Djendral Major 
Simatupang tiba di. Purwokerto 
dari Djakarta Kedatangar 
sebut untuk mengadakan penin- 
djauan didaerah Gerakan Ban- 
teng. Sorenja dengan meliwati Se 
marang ja terbang 

Diakpee: | Tentang kedatangan 
an untuk a maksudnja, j 

resmi tidak “Persia memberi 
keterangan. Sana 

& 

  

TRELI 

      

  

    a Dari - 
SWITSERLAND 

POLSHORLOGES - MERK 

ROLEX 
OYSTER 

OFFICIALLY CERTIFIED 
CHRONOMETER, FULL AU- 
TOMATIC, dan COMPLEET 
dengan BAND ORIGINEEL 

Radjanja Horloge 
SWISS 

TIO | 
JUWELIER HORLOGER 

JAVANESE ART 

Bodjong 58 — Telf. 1514 
SNN ta aaasata 

RALAT 
Adpertensi ,,Hasil udjian dari 

Jajasan Pers. Sekolah2 Mode Se- 
marang” jang dimuat tg. 16 Nop. 
1953 pada No. 21. Sek. Mode 
»Sie” bagian Coupeuse, Nj. Sa- 
jugi sebetulnja tidak ikut dalam 
udjian tersebut. $ 

      

    

  

MaMbNa hap Sk terjun 
kasih kepada para 

Penderma 
Masehi 

dvent 

Dj. Ngemingan 
14 Ea 
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M.S. RAHAT 
, Tabib 

Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di 

Indonesia dan dapat banjak pudji 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain Pe- 
njakit. 'ZONDER OPERATIE. 

Djam bitjara ' (Pagi 9—12 
(Sore S7 

Hi bae & 

Mato 
Segar | M 
MAT 
BN) 
SANG | 
TE. 

aa TI 

". AA 135     

  

: Tuan beli pada toko kami : 

kembali ke 
pihak | 

“Radio ,P HI LI PS” Bin-42GA : Rp. 1025,— 
Radio ,,P HI LI P S” Bin-326U : Rp. 625,— 

Selama persediaannja masih ada radio2 tersebut dapat 

SUPER RADIO COMPANY N. V. Lo mn 

'TJABANG SEMARANG : DJI. SETERAN (DUWET) 5 

  

  

SURAT PUDJIAN - $$ 
1 

An ae 

Dengan hormat, 

  

  

Jth. Tuan Wahid Mawn 
Tamblong 40, — Bandung. 

Dimaklumkan kepada Tuan bahwa Tuan punja kiriman satu botol Pil Viranol, telah siamat saja terima dalam kea- daan baik. Diterangkan disini bahwa" obat Viranol Tuan itu keadaannja mudjarab serta memuaskan, 
disini saja utjapkan pudjian atas kebagusan obat Pil Viranol itu. Sekian. 

Tabe dan hormat dari saja, 

Pengadilan Negeri — Yapatuan. 

, 

oleh sebab mana 

T. NJA'HITAM 

   
  

KURSUS RADIO TEHNIK 

Teori dengan diktat stencil dan 
jang dapat dibawak pulang. 
Pendaftaran plus uang pangkal 

PANDANARAN 

Ketua PP3 
Ang. L.   

G:: BIAN 
Mulai tgl. 1 December 1953 djam.5 sore. 

Perhatian. Udjian diambil oleh commisi gabungan Magnetron/ Panti Pemuda jang tediriri dari : : 
Soerjokoesoe mo 

1 Soetarnd Taroenoatmodjo. 

. MAGNETRON”   
praktijk dengan praktijksbox, 

Rp. 10— di 

25 SEMARANG,   
  

  

ORION 

Dapat beli: 
DJAS HUDJAN 
Matjam2 ukuran 

Tailor TJGAN: 
Beteng 69, Semarang. 

“BEN KKRK RS E RK EK BER ESKANEK 

2 
KEUNGGULAN 
# Lebih Sedap 
a Lebih Halus 
# Lebih Mustadjab     

PABRIK DJAMU TJAP PORTREF 

NUR 
Ta MU KN 
SEMARANG: 

TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 
Semarang. 

AGEN" DJOKJA: 
“ Petjinan 78, Tugu Kidul 7, : 
Ketandan 4,  Lempujangan 
Wangi 80,  Kintelan 94, 
Tugu Ku lon 54. 

AGEN” SURAKARTA: 
Tjojudan, 141, Ngapeman 15 
Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan 4, Pasar Kli- 
won 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

AGEN? MAGELANG: 
Djl Tidar 2, Petjinan 96, 13. 

SEKAR uan 
"AA RL LL AK 

|LOTERIJ UANG Rp. 18.— 12 
Rp. 11—- 4 Rp 7.— Trekkl. & 
Porto Vrij. SCHOONHEIDZALF 
(POEDER 4 Rp 10.— BUAH 
DADA lembek?? BUSTERIN 
bisa tulung bikin segar, kentjang 
dan montok Rp 20.- BUSTERIN 
EXTRA KERAS Rp 75.- RENA 
Datang bulan tidak beres Rp 75.- 
LEPRALIN : Tangg. baik sakit 
taeko Rp 20— Zalf Rp 3.— 
BLOEDDRUK TINGGI? SA- 
NATORIN bisa lekas bikin baik 
Rp 20.- ASTHMA-PILL. Rp 20.- 
Sesek, minggi, menggo. malem 
tidak bisa tidur. MONGGORIA : 
tangg.' lekas baik sakit  titjeng 
(Aambeien) di luar atawa dalam 
Rp 30.-— Aambeienzalf Rp 10.— 
Porto Rp 3.-— Priisc. gratis, 
THIO GIOK GIEM   | BIKIN sega 4 

Jacobson v. d. Berg.Co. N.V. 

    

         
Tanggal t 

Theater 

SOLO 

18 s/d 20 Nope 1953 
Bung 
Ber-ibadah Hadji 

| Film dokumentasi dari P. F. N. 

Gang Tengah 22 — Semarang. 
UI AS AL Ae LK 

HATTA 
“4 

| 

| 
| 

Ang. HH. ! R. Agoeng Soenjoto. 

| Maia UT DESOK MALAM 4 Tang MALAM” (hap eta Or 10 n Premiere Penghabisan Metropole 00 — 7.00 — 9.00 (47 th) 5.00 — 7.00 — 9.00 

    

   

  

Romantiek jang hangat — «Lagu? jang merdu — Dansa dalam sir jang menggemparkan — Dalam Tata Warna jang indah! 
Ini malam pengab.: 

S e $ k t 

Kan, Herbun »D7AT & MIK Ex 

    

ROlov.momeESTHER | 

#ILLIAMS   
“JOAN —VIVIAN 

(5 Knns-anune   
5.00 - 7.00 - 9.09 (Seg. umur) | 

—— 

Atau 

Obat kuat: bekerdja obat ini' abis memakai obat 
ini 24 DJAM. 

GOLES Kidneying Tablets 
GOLES Kidneying Tablets, suatu obat kuat buat lelaki, me- 
nguatin badan dan menguatin urat perut, menambahkan da- 
rah, ia akan menahankan segala penjakit, badan bertambah 
sehat dan menguatin buah pinggang, urat jang sudah kendor 
mendjadi kuat kembali, jang tidak nafsu makan djadi nafsu. 

Makanlah obat ini Goles Kidneying Tablets selama- 
nja, atau Tuan biasakan makan obat ini, bukan sadja 
menghilangkan segala penjakit, djuga bukan sadja ba- 
dan bertambah kuat pun ketjintaan isteri lemah men- 
djadi semangat, darah tambah. mendjadi kuat. 

GOLES Sistering Tablets 
“(UNTUK WANITA) 

Perempuan2 muda adalah biasanja kuat dan manis tjahaja- 
nja, djika keturunannja kurang sehat, atau kurang rawatan 
waktu baji, djuga bisa badannja kalah dengan orang jang se- 
tengah tua, apalagi Orang Perempuan jang sudah tua atau 

| setengah ' tua, darah kurang, badan kurang kuat, djika mem 
punjai anak baji, aernja susu kurang, keturunan djuga tidak 
kuat, ibunja djuga segala penjakit bisa timbul. 

Obat Goles Sistering Tablcts, bisa menolongi, segala penja- 
kit, jang ta' sehat, badan lemah, sakit pinggang, datangnja 
bulan jang ta' ACC, perut selalu memules, darah kurang, 
makan ta' nafsu, muka selalu putjat, badan lemah dan rupa- ' 
rupa penjakit. 

Djika memakan obat ini terus-menerus, bukan sadja 'mena- 
hankan segala penjakit, dju ga membalikkan tjahaja jang mu- 
da kembali. 

Tablets gen Sistering Tablets 

  

         
    

  

2 GOLES 
ADE 

     
     

  

MARK 

    
Besok 
Malam 
Pre- 
miere 

REX 
Degan 

g— 
(7 th) 

Lihatlah keindahan pantai laut 
Atlantic. City......... Dengarlah lagu2 | 
jang meresap hati... Film 
Musical-romance jang gemparkan! 

Ini malam pengab.: 5.- 7.- 9.- (17 th): 
Olivia De Havilland — Ric Burton/ 

  

    

  

R
A
 

K
V
O
M
E
M
 3 

5 
z 

: 
: 
3 

Sweet Friend 
(OBAT LUAR) 

Mabok dalam gelombang pertjintaan, lupa. akan segala-gala- 

nja. Demikianlah diumpamakan oleh orang dahulu kala tentang 

butanja tjinta sematjam itu. Tetapi banjak lelaki jang djatuh tjin- 

ta pada perempuan, tetapi tidak dapat memikat hati si-Perempu- 
an. Itu adalah disebabkan badannja ada lemah, tidak mentjukupi 
kepuasan perempuan. ,,Goles Sweet Friend” teristimewa ” untuk 
memperdalamkan pertjintaan masing2 kemandjurannja ialah me- 
nguatkan badan, tahan berdjuang dengan selama-lamanja. Setelah 
pakai ini obat semuanja memudji kekuatannja. 

  »MY COUSIN RACHEL" 

BESOK MALAM PREMIERE 
DJAGALAN 7.00-9.00 (13 th) 

METROPC LE 5.15 - 7.15 -9.15 

    
Film serial jg. hebat. penuh sensasi 

jang menggemparkan. 

Djagalan 
Film Tiongkok “jer. kuno' silat : 

»Pao Chian Tin Wu Lung" 
Akan datang: ... Alexandre Dumas' 

»The Man in the Iron Mask" 

  

Ini malam pengab.: 

  

Pre Cha Tablet 
(OBAT KEPUTIHAN) 

“ Penjakit keputihan adalah suatu penjakit jang sangat berba- 
haja kepada wanita karena ia bisa melemahkan badan, 
-rangkan tenaga dan ketjantikannja, serta menjebabkan berbagai? 
kesakitan dalam badan, sehingga menderita 
»GOLES CHETAI TABLETS” obat teristimewa untuk menjem- 
buhkan penjakit ini, - 
ralah makan: obat ini 
masa jang singkat. 

djika siapa jang berpenjakit. demikian sege- 
tentu penjakit itu dapat disembuhkan dalam 

mengu- 

seumur  hidupnja. 

  

  

  

GOLES Phaylor Tablets 
(OBAT. BATUK DARAH) 

s : Menjembuhkan segala penjakit jang sudah Jama ataupun ba- 

re. Batuk darah, kering (E.B.C.) dapat lekas disembuhkan 'kalau 

|. makan obat. GOLES PHAYLOR TABLETS. Salah satu obat: dari 
“ kedjajaan Tabib didunia. 

  

7.00 9.00 (13 th)! 
  

Koin" FIE MIN YoK FONG ko Warung no, 10 Semarang. 
Hway An Tong Gg. Warung no. 3 Semarang. 
Eng Tay Ho Djl. Pekodjan no. 101 Semarang. 
Ngo Hok Tong Gg. Pinggir no, 1 Semarang. 

SANA 

Roy Rogers, 64 
    

       MAKE GOLD NUGGET5, 
ROY! LOOK AT THIS — 

TAS ca tnya : 

— Inilah tjaranja saja membuat 
bidjih2 emas, Roy. Lihatlah ini: oh, 
djatuhlah dia! 

1 

     
This JS THE WAV.L 3 

OOFS/-PROFPED IT) 

YOWRE WRONG, 
MIPAS! THIS 
NUGGET 1S 

djih ini 

     

  

adalah 

ROY, I CAN'T Ax 
UNDERSTAND 17! 

       
— Engkau salah Midas! Bi- 

bukan emas 
murni, tetapi pasir. 

—— Roy, itu tidak dapat saja 
mengerti. Saja telah membikin 
banjak bidjih emas murnidari . S 
pasir hitam jang saja gali! 

  

NI Pezack ana 
: Pen SEE    FP wuen You usep BLACK 

SANG YOU WERE MELTING NTHOUGHT 1 WAS 
UP PURE FLOUR GOLD! | MAKIN' NUGGETS! 
Bit THE POCKET!5 BEEN / LUCKY 1 STILL GOT 

4 NORKEP CLEAN / A BIN-FULL | P : 7 « 

  

   

  

    

  

  
  

  

  

      
  

      

  

  

  

— Waktu engkau memakai pasir 
hitam, engkau luluhkan dengan te- 
pung emas murni. Tetapi kolam jg. 
berisi bidjih2 logam itu ada bersih. 

—& Astaga. Sajankira saja telah 
5 .. membikin bidjih2 emas. Untung .sa- 

: "). Ja masih punja peti2 jang penuh isi- 
1 "ami : 

— Pasir hitam,  Midas? 
Tundjukkanlah saja dimana 
engkau mendapatkan itu. 
— Ikutilah saja! 

  

  

am 

TUB5 OF FIRE! 1 Y! 

     

     

  

  

Ta 
Mn 

lentu !.. 
| Saja bangga 

dengan kilapan 
sepatuku 

ini berkat 

2 

    
    SHOE POLISH 

black and brown 

  

  

” UTJAPAN TERIMA KASIH” 

Saja jang bertanda tangan di- 
bawah ini, nama: ZUBAINUL, 
Peladjar S.G.B. Negeri di TAN- 
DJUNG KARANG. Mengutjap- 
kan ribuan terima kasih kepada 
Bapak DJGCO Tabib Cecoltist 
di Djl. Grogolan 21/SM di Solo 
jang telah mengobati DARI 
DJAPH penjakit kami “ gatal2 
(Exceem) hingga SEMBUH. 

Hormat kami, 
ZUBAINUL. 

PERHATIAN !!! 
Surat2 harap: disertai 
prangko Rp 3.— buat 
balasan. 

  

    

  

—— mn — 

    
    

  

MATA 

& EA CAL. 
DIBAWAH PENGAWASAN DOKTER MATA 
SETERAN 28 - SEMARANG 

  

  

  

  

1 City Concern Cinemas | 
  

LUX 5.4. 9.— Ini Malam & Besok Malam (13 th.J 

    
  

2 WALTID WANGER Production 

  

  

Akan datang : RITA HAYWORTH-ORSON WELLES 

» The LADY from SHANGHAI 
JANE RUSSELIL, — VICTOR MATURE 

,THE LAS VEGAS STORY” 
GRAND ROOSTUJATI — DJONI SUNDAWA — 
5.00 - 7.00 - 9.00 Tinggal ini malam & besok malam (13 th.| 

RO & I As Penuh aksi 
39 | 2 dan sensatie ! 

JAMES CRAIG- RITA MORENO 

»sSFORT VENGEANGES 

  

Akan “datang: 

  

  

DJUMAHAT 
MALAM 

  

Malam d.x.X. INDRA ni (a13 tba 
5.00 -7.00 - 9.00 A. N..ALCAFF — E. ZAENAH —£. SUBONO 

sASMARA MURNI” 
Tjerita Romonce jang menarik dan memikat hati | 

  

ROY A L Tinggal ini malam & be:ok malam (17 th.) 
5.00. 7.00 — 9.00 P. RAMLEE — ROKIAH — MUSALMAH 

»PUTUS HARAPAN” 
"7 Siapa jang tak duka — nistjaja kalau , PUTUS HARAPAN” 
  

  

Na ASMARA MURNI" 

R Oo Xx NY Ini Malam perghabisam tuf 13 th) 

T. 5 O— sPunjab Mail” 

ASMARA MURNI 
Type Perij. »SEMARANG”. 

  

Besok malam 
715-015 

1 
/ 

. 
1 

 


