
   

  

   

  

   

  

    

   

    

  

  

N.V, pSuara Merdeka,” 
mn Utara No. 11 A. 

, Rumah 1798 Smg. 
Ekspedisi 2087 Smp, 

10.— dim kota Smg, 
10.30 utk, meterai). 
60 sen per lembar 

        

    

    

pada Wakil Perdana Menteri I 
Wongsonegoro, Thomas Nussy 
»Pangiima Tentara R. M. S.” te- 
lah menjerah kepada pimpinan 
R.I. 25 di Ambon. Diterangkan 
lebih landjat, bahwa Thomas Nus 
sy tsb. telah menghadap djuga 
Gubernur Mr. Latuharhary. 

(Antara) 

  

Pemberontak 
Da: Aas 

Tidak Lagi Adakan Se- 
rangan2 Frontaal 

Dari fihak djawatan sosial di 
peroleh kabar, bahwa dewasa ini 
gerombolan2 pengatjau di Atjeh 

boleh dikatakan tidak lagi menga | 
dakan aksi setjara frontaal, me 
lainkan mengambil siasat menim ' 
bulkan kekatiauan di kampung2 
dengan menempelkan pamflet2 
tentang ,,/Negara Islam 1 esia” 
dan mengantjam penduduk serta 
pegawai2 R.I. sehingga oleh kare 
nanja menimbulkan rasa ketaku 
tan diantara penduduk diluar 
kota, (Pia' 

  

Untuk 

  

menjatakan belasungkawa dan 
Radja Ibnu Swud dari Arab jang wafat pada tanggal $ Nopember, pada 
tanggal 13 Nopember jk: di ,,The Islamic Cultural Centre” 

  

DALAM UPATJARA 

kalau tidak mendapat bantuan 

lum itu Presiden mengatakan, 
Indonesia akan Tanah Airnja,   
AHah swt. 

Presiden mengadjak rakjat kemba 
li kepada Allah swt dan kembali ke 
pada. Proklamasi 17 Agustus jaitu 
saat dimana dada kita masih berko 
bar2, Indonesia" adalah” “ milik kita 
semua jg dibeli. dengan - pengorba- 
nan.jg besar sekali dan karena itu, 
kata Presiden, harus tetap kita ja- 

kin! bahwa Republik Indonesia ada 
lah milik kita dan setialah pada mi 
lik kita. 3 

! Selandjutnja Presiden menjatakan, 
bahwa kita ingin supaja agama Is- 
lam berkembang biak. Akan tetapi 
untuk itu harus lebih dulu kita siap 
kan wadah atau tempat, jaitu Nega 
ra dimana kaum Muslimin dapat 
mengembang biakkan-agamanja. Me 
nurut Presiden wadah atau Negara 
kita sekarang ini belum sempurna: ' 
Uni Indonesia-Belanda, Irian Barat, 
KMB masih tetap merupakan soal 
1g merugikan kita. 

Karena itu marilah kita bersama? 
menjempurnakan Negara kita ini, 
bersama2 didalam persatuan, supaja 
didalam Negara jg bersatu itu, kita 
dapat menjempurnakan agama. 

mendi?akan. arwah almarhum 

di Iondon 
telah dilakukan ibadah bersama dipimpin oleh dr. Ali Abdul Kadir dari   Mesir dan diikuti oleh duta2 negara2 Islam di London, antaranja dr. Su- 
bandrio. Tampak pada barisan depan dari kiri kekanan! Duta Suleiman 
Nabulsi dari Jordania, Abdallah Ghosheh ketua pimpinan Islam di Jor- 
dani, duta Indonesia dr. Subandrio dan duta Mesir Abdul Rahman Hakki. | 

  

Usaha Diplomasi Russia 
Akan Dipindahkan Kegiatannja 

Ke Arah Asia?  ' 
SOVJET UNI KINI sedang mengadakan pergeseran jang pen 

ting dalam ussha2 diplomatiknja dari Eropa ke Asia, demikian 
dikatakan oleh para penindjau di Moskow pada hari Sabtu. Pen- 
dapat ini dilahirkan oleh tindakan2 Sovjet baru2 ini terhadap Dje- 
pang, terutama pembebasan tawanan2 perang Djepang, dan oleh 
statement2 Sovjet tentang adanja djalan buntu antara Timur dan 
Barat mengenai masalah Djerman. Penindjau2 tadi menganggap 
sedikit sekali kemungkinarnja bahwa Sovjet Uni akan memberi se- 2? 

suatu konsesi territorial di Asia, tidak lebih daripada kesediaan- 
nja untuk memberi sesuatu konsesi di Eropa. 

Dikemukakan bahwa pembesar? 
Sovjet memang menghendaki apa 
jang dikatakannja  ,,keredaan kete- 

gangan2 internasional”, tetapi mere- 

ka tidak mempunjai maksud untuk 
melepaskan satupun dari keuntung: 
an2 kedudukan territorial Sovjet se-: 
karang di Fropa dan di Asia. Demi- 
kian penindjau2 tersebut jang” di: 
kutip oleh wartawan UP di Moskow. 

Dikatakan selandjutnja bahwa se- | 
   
    

   

vjet Uni dan negara2 Barat tidak 
mau mundur sedikitpun dari pendi- ' 
rian2 mereka masing2 mengenai ma- | 
satah2 Eropa, Sovjet Uni kini ber- 
usaha mentjari tempat jang lebih 
luas Ta gerak-gerik diplomatik- 
nja di Asia, maupun keadaan agak 
lebih lunak daripada di Eropa. Me. 

. nurut pandangan ini, dua tudjuan 
terpenting “dari politik Sovjet di 
Asia ialah: 1) Menghamba » djika 
tidak dapat menghalang2i persendja- : 
taan kembali Djepang: 2) Meng- 
usahakan pengakuan de facto djika 
tidak de jure Republik Rakjat Ti- 
ongkok. PA Tan Na f 
» 3 5 ta 3 5 

  

     

  

Program RRT1954 
Memadjukan Industri 
Ringan Dan Memper: 

tingci Kesedjahte- | 
raan Rakjat. 

RRT pada hari Djum'at telah 
mengumumkan programnja untuk 
tahan 1954 guna  mempertjepat 
peribangunan, Program tsb. agak 
menaruh tekanan pada Industri 
ringan seperti tekstil dan membe 
rikan arti jang lebih besar pada 
masalah memperbaiki tingkat hi- 
Cup rakjat, Soal indusirialisasi | 
tetap berada pada tingkat jang 
atas dari daftar maksud2 jg akan 
dilaksanakan tahun itu, (Antara) 

       

—|Kita Harus Membina Negara Dimana 
(|| Kaum Muslimin Dapat 
li —.. kan Agamanja 
If Wedjangan Presiden Diha 

. Muslimin Di Bogor 

Sg : peringatan Hari Maulud bammad saw. dihalaman Istana Bogor hari Minggu, Presiden An dalam minggu pertama nerangkan antara lain bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia | | | mban 
6 1 pat ban athin dari Tuhan, tidak bisa di tanda tangani Proklamasi itu. Kata Presiden, pada san ne NI 17 | 

Agustus 1945 itu ia dan Bung Hatta menghadapi saat jang pen 
ting dan hanja Tuhanlah jang memberikan perlindungan. Sebe- 

bah ya oleh Jean ketjintaan rakjat | 
Ai PAN TA aan 1 maka dapatlah diadakan Proklamasi: 

kita pada waktu ita tidak punja apa-apa ketjuali setjarik kertas | dan djiwa jang berkobar2 jang mendapat 

iKemerdekaan. Sebagai penutup upa 

          

     

  

   

    

   

    

   

apan Kaum 

Nabi Mu- 

Kemudian Presiden mengingatkan 
kita kepada perdjuangan berbagai 
pemimpin2 besar kita dimasa jg la: 
lu hingga sekarang jg berdjiwa Is- 
lam sampai kepada: kepala2 territo- 
rium tentara. Kalau kita ingin men 
tiontoh Nabi Mohammad s.a.w., 
menurut Presiden, bukan sadja da- 
lam hal keberanian, ketabahan, akan 
tetapi terutama dalam hal kebidjak 
sanaannja. Dan kita selesaikan re- 

|volusi jg belum selesai ini dengan 
' kebidjaksanaan. Manakala kita mem 
peringati Nabi Muhammad s.a.w., 
haruslah kita tjontoh kebidjaksana- 
annja supaja dengan demikian wa- 
dah atau Negara mendjadi sempur- 
na dimana agama Islam dapat kita 
kembang biakkan. Demikian antara 
lain Presiden. 

Upatjara dihalaman Istana Bogor 
itu dihadiri oleh ribuan ummat Is- 
lam serta pembesar? setempat. Per- 
ingatan dimulai dengan pidato Man- 
sur mahmud dan Asnawidjaja serta 
sambutan dari Firdaus A.N. dari 
pimpinan Masjumi jg pada pokok- 
nja meriwajatkan sedjarah - hidup 

| dan perdjuangan Nabi Muhammad 
s.a.w. Sebelum Presiden memberikan 
wedjangannja terlebih dulu berbitja- 
ra Hamka jg dengan tjara jg dapat 
mengharukan hadirin menghubung- 
kan riwajat perdjuangan dan pende- 
ritaan Nabi Muhammad. s.a.w. dgn. 
perdjuangan ummat Islam dan per- 
djuangan rakjat Indonesia mentjapai 

Mengembang:-|| 

(kat. mengumumkan hari 
kemaren bahwa ia telah mengun 

dang pedjabat2 industri karet. 

bantuan bathin dari 

  

Dalam Masalah 
Karet 

PEMERINTAH 2 morika Seri 

Amerika untuk mengadakan kon 

stabilisasi pasaran. Pihak industri 

dan diandjurkan tindakan 
sadja jang kelihatan baik dan da 
pat dilaksanakan, termasuk modi 
fikasi kalau perlu dim tindakan2Z 
pemerintah dipasar karet. Tinda 
kan diambil dan diumumkan oleh 
Government Services Administra- 
tion (GSA), jang membeli dan 
menjelenggarakan karet dalam 
stockpile pemerintah A.S. Konpe 
rensi akan diadakan di Washing- 
ton. 2 RK SU 

Tanggal tidak disebut.  Unda- 
ngan buat konperensi itu dikeluar 
kan sesudah pembitjaraan2 anta 
ra GSA, djawatan Mobilisasi Per 
tahanan jang menentukan djum 
lah2 stoekpile, dan State Depari- 
ment jang bertanggung djawab 
tentang aspekt2 internasional dari 
pada program karet A.S. Ketiga 
instansi itu menindjau keperluan 
buat stabilitet lebih besar dalam 
pasar karet dan terutama mero- 
sotnja tingkat harga2 karet mutu 
rendah, demikian keterangan 
GSA, " 

Lalu ia memutuskan meminta 
kepada pihak industri ,,rekomen- 
dasi2 tentang peranan pemerintah. 
didalam mengusahakan stabilitet 
dipasar karet alam.” Pertemuan 
nanti itu ialah - dengan panitia 
penasihat industri karet dalam 
GSA., jang mewakili kalangan per 
dagangan dan paberik- barang? 
karet Amerika. 

. Dengan mengundang panitia 
penasihat industri buat mengada   

tjara, Nj. Sukarno membatjakan be 
berapa ajat Al Ouran. (Antara). 

  

  
(Susunan Pavitya Pemi- 
GP Protes 

“han Indonesia Tak 
Mentjerminkan Mli- 
ran2 Dim Masja- 

rakat 

KONPERENSI: Kerdja Putjuk 
Pimpinan GPH dengan “ketua2 
wilajah seluruh Indonesia jang di 
adakan dari tg. 14- sampai 17 No 
pember 1953 di Djakarta memu 
tuskan, memprotes tindakan pe 
merintah jang menjusan Panitia 
Pemilihan Indonesia. 'Mendesak 
kepada pemerintah agar segera 
menindjau kembali susunan Pani 
tia Pemilihan Indonesia itu, se- 
hingga mendapat dukungan selu 
ruh a'iran jang benar2 hidup da- 
lam masjarakat. 

Keputusan diambilnja, karena su- 
sunan Panitya Pemilihan Indonesia 
jg telah disusun oleh pemerintah ti 
dak mentjerminkan aliran2 jg hi- 
dup didalam masjarakat. Keadaan 
ig demikian itu hanja akan menim: 
bulkan pertentangan2 didalam ma- 
sjarakat jg sebenarnja tidak perlu 
ada, kalau pemerintah dapat bertin 
dak. bidjaksana. 

Walaupun Panitya Pemilihan In- 
donesia itu bersifat technis, tetapi 
adalah tjukup penting untuk menda 

“Perhatian terhadap (pat dukungan dari aliran jg benar2 
Diepang. hidup didalam masjarakat. Demiki- 

an resolusi Konperensi Kerdja Pu- 
tjuk Pimpinan Gerakan Pemuda Is- 
Jam Indonesia itu. (Antara). 

Dalam hubungan ini, penin- 
djau-penindjau di Moskow me- 
ngemukakan. kepada tindakan2 

  

ikuat pasukan2 bersendjata : 
“pang jang sekarang berkedok di- 

Sovjet baru2. ini jang ditudjukan 
terhadap Djepang, terutama akan 
dipulangkannja 1274 bekas ta- 
wanan perang dan sipil Djepang 
dari Sovjet Uni dibawah. persetu- 
djuan jang pada hari Kemis jl 
ditanda-tangani antara organisasi2 
Palang Merah kedua negeri tsb. 
Persetudjuan ini, dan kundjungan 
delegasi serikat buruh Djepang 
baru2 ini jang memberi statement 
statement penuh dengan pudjian2 
tentang Sovjet Uni, telah menda 
pat perhatian istimewa dalam 
pers Sovjet. : 

Harian ,,Izvestia” jang terbit 
di Moskow pada hari Sabtu me- 
ngulangi serangan Sovjet terha- 
dap politik Amerika di Diepang. 

Dikatakan bahwa ,.betapa dje 
las Amerika sedang mendjalarn- 
kan politik menghidupkan kemba 
li Djepang sebagai pangkalan 
agressi di Asia dapat dilihat dgn 

Ladanja pembitjaraan2 dalam be- 
berapa hari ini antara wk. presi- 
den Amerika Nixon dan perdana 
“menteri Djepang Yoshida. Menu- 
rut suratkabar2 Djepang sebagai 
hasil perundingan? ini Yoshida 
telah berdjandji kepada Nixon 
bahwa Djepang akan memper- 
sendjatai diri, menambah perbe- 
landjaan militernja dan Mena 

je- 

bawah nama Korps Keamanan 
Nasional”, demikian ,Izvestia. | 

. Penindjau2 di Moskow achirnja 
mengatakan bahwa dengan” ada- 
nja pergeseran diplomatik Soviet 
ke Asia itu, sekarang sedikit ke- 
raguannja. bahwa keadaan diplo- 
matik di Djerman dan Eroda utk 
sementara ini telah samasekali di 
bekukan semendjak ada pertuka- 
ran nota jang terachir antara 
'Sovjet dan negara2 Barat. (Anta- 
ra). 

Djerman Tak 

Butuh Bermuda 
Komentar Menteri LN 

Djerman Timur 

MENTERI LUAR negeri Djer 
man Timur Lothar Bolz mengata 
kan hari Sabtu, bahwa ,,lorong jg 
menudju ke masa depan jg lebih 
baik bagi rakjat Djerman, tidak 
melalui pulau Bermuda.” Dalam 
rapat umum di Stralsund tadi, 
Bolz mengatakan seterusnja bah- 
wa masalah Djerman harus dise 
lesaikan dalam suatu konverensi' 
antar-bangsa Djerman sendiri. 

Dikatakannja bahwa pemerin- 
tah Djerman Timur ingin mem- 
perkuat Republik ' Demokrasi 
Djerman dengan kerdjasama rak 
jat Djerman. Kata Bolz, pemerin 
tah Djerman Timur ingin meja 
kinkan saudara2 setanah-airnja 
(di Djerman Barat) bahwa perda 
maian di Eropa akan terdjamin, 

kan konsultasi, pemerintah A.S. 
sesungguhnja telah mengakui sua 
u saran baru2 ini dari panitia 
simpinan (management commit- 
tee) dari I. R. Study Group, jakn: 
badan penasihat internasional res 
mi,” demikian keterangan ' GSA: 
Pertemuan internasional di. Lon. 

igar semua pemerintanZ — 
djiau program masing2 dengan 
mengingat soal harga jang mende 
zak jang dihadapi oleh para pro- 
dusen karet alam di Timur 
Djauh.” ..Beberapa utusan diper 
temuan di London beransgapan 
bahwa ada dipakai tjara2 jg ber 
vengaruh buruk atas harga pasar 
daripada karet mutu rendah.” 

(Antara-UP) 

      
Tindakan || 

| Baru A.S. | 
rangnja Amerika 

| Dulles Blokir Terlaksananja Perun- | 
dingan2 Antara Timur Barat 

SI 

    

ulan Desember, untuk memban 
tu usaha Industri itu didalam men 

diminta “mempeladjari keadaan 

ton bulan jl. telah menjarankan | Tjekoslowakia. 

t 

k   
   
    
   untuk menuduh bekas presiden 
-paja tidak menderita kekalahan 

a | mereka memang berhak berbuat 
bagaimana bila partai" Amerika 
memperoleh kemenangan dalam 
ikan peperangan, misalnja terhad 
tanjanja. 

| Eropa Barat 
Ijukup Kuat 
Amerika Akan Kurangi 

Bantuannja 

HAROLD STASSEN, direktur 
F.O.A., hari Senen katakan bah 
wa Erova Barat kini tampaknja 
sanggup menerima  dikuranginja 
bantuan militer kepada mereka, 
dan dengan mengetjualikan bebe 
rapa negeri, dihentikannja selu 
ruh bantuan ekonomi Amerika. 
Dalam surat kepada berbagai se- 
nator, dikatakan oleh Stassen bah 
wa ia memperoleh kesimpulan itu 
sewaktu menghadiri konnerensi 
Organisasi untuk Kerdjasama Eko 
remi Eropa jang baru2 ini diada 
kan di Paris. 

Beberapa negeri jang diketjuali 
kan itu, menurut Stassen, adalah 
Spanjol, Junani dan Turki. 

  

MUTASI2 DALAM DIPLOMA- 
SI BELANDA. 

Kementerian luar neseri Belan 
da Sabtu mengumumkan bahwa 
M.A. Herens, konsul-djenderal 
di Tandiah (Tanger) telah diang- 
kat djadi duta Belanda untuk Fi- 
lipina: NIAT. de Yoopd, counse- 
lor pada kedutaanbesar di Aus- 
trali, diangkat djadi duta Belanda 
untuk. Muang: Thai. Ia - akan 
menggantikan Graaf' Marchant 
&'Ansembourg, jang telah diang- 
kat diadi. duta « Belanda untuk 

MOSI TIDAK PERTJAJA 
TERHADAP DPD TIMOR. 
Dalam sidang kedua DPRDS 

'Timor tanggal 21 Nopember '53 
jang dihadiri oleh 24 anggotanja 
.telah diterima mosi tidak pertja- 
'ja pada. segenap anggota DPD 
dan chusus kepala daerah. Mosi 
tersebut diterima baik dengan 23 
suara lawan satu. 

  
  

pa waktu j.., CC PKI menjatak 
MacDonald, komisaris-djenderal 
Tenggara, di Indonesia sekarang 
,mentjoba2 menghidupkan kemb: 
telah. ,,misi Nixon. gagal”. Dalam 

ra R: I. Sukanto jang dinjatakan 

nald kepada pers, bahwa jang 
sedang diperangi Inggeris di: Ma- 
laya adalah hanja gerakan komu 
ais dan bukan gerakan kebang- 
saan dengan membuktikan - du- 
duknja Datuk Onn  dipemerintah 
Malaya, PKI menjatakan bahwa 
rakjat Indonesia tidak dapat di- 
kelabui dengan keterangan Mac- 
Donald tersebut. 

Rakjat Indonesia sudah. per- 
nah diperangi oleh Belanda, dju- 
ga dengan sembojan ,,membasmi 
Komunisme” dan  djuga dengan 
orang2 sebangsa Datuk Onn, ja- 
itu Kartalegawa, Sukawati, Dr. 
Mansur, dan lain2, dan dengan 
boneka2 ini Belanda  mentjoba 
menghantjurkan gerakan kebang- 
saan Indonesia dan menghantjur- 
kan Republik Indonesia.  Demi- 
.kian CC PKI. 

“Daja upaja - Pemerintah Ali Sas- 
troamidjojo untuk mengadakan  hu- 
bungan dagang jang normal dengan 
RRT, adalah tindakan penting untuk 
menudju stabilitet politik dan ekono- 
mi di Indonesia. Djika 'ini berhasil 
kemungkinan akan semakin ketjil 
bagi Belanda, Amerika maupun Ig: 
geris beserta dengan agen2nja  di- 
dalam negeri, untuk mengaantiur- 

kan gerakan Rakjat Indonesia jang   apabila soal2 bangsa Djerman jg 
penting2 dipetjahkan setjara da- 

"mai. (Antara)   WAKIL PRESIDEN Amerika Se- | 

rikat Richard M. Nixon hari Ming: | 
gu menerangkan di Manilla, bahwa | 
ia tidak memberikan laporan kepada ' 
State Department jang bisa membe- | 
rikan alasan bahwa Indonesia dima- ' 
sukkan sebagai 
|dalam konperensi antara tiga nega- nesia dibitjarakan dalam konperensi takan, 
'ra barat. Nixon menerangkan, bahs | 

.wa ja sedjak kundjungannja ke In- 
'donesia belum pernah memberikan 

demokratis dan untuk memperbudak 
Indonesia, j 

Inggeris mau mentjoba mempvi gti- 

Department, tetapi bahwa ia telah 
membitjarakan — masalah2 Indonesia 

itu dengan beberapa pembesarz ter- 
tinggi2 State Department setjara in- | 
formil. Nixon menjatakan tidak me- 
nahu tentang adanja berita2 jang 

di Bermuda nanti. 

Dikalangan2 diplomatik di Manila han pembitjaraan, 
| laporan jang langsung kepada State orang menjatakan keheranannja mesJsendirinja djuga akan 

me
na
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Mengenai keterangan MacDo-nakan semangat 

Pn NN mi 

“ata ia 

« setakaa Li, 
yan Kunsthaen Watensahe nnd Bs 

Biarkan Orang Indon. 
Kuasa Dan Hidup-Damai 
Di Negerinja Sendiri! 

Djawaban CC. PKI Atis Keterangan2 
Mc Donald 

DENGAN  MENJAMAKAN dengan sifat dan niat kundju- 
ngan Wakil Presiden Amerika Serikat Nixon di Indonesia bebera- 

an, bahwa kundjungah Malcolm 
keradjaan  Inggeris untuk Asia 
ini sebagai usaha Inggeris utk. 

ali boneka2nja” di Indonesia se- 
hubungan ini disebutnja. perte- 

muan MacDonald dengan Sjahrir dan Moh. Natsir, pula telah ter- 
Gjadinja pertemuan Mae. Donald: dengan Kepala K Kepolisian Nega 

Sungguh menarik perhatian”. 

anti-Belanda dan 
anti-Amerika “dari Rakjat Indonesia 
untuk kepentingan. Inggeris | sendiri, 
jaitu dengan mengadjak. Indonesia 
masuk. kedalam  pakt . ,.pertahanan 
bersama” bikinan Inggeris, jang oleh 
Churchill pernah diusulkan dengan 
nama Pakt Asia Tenggara, jang ti- 
dak kurang djahatnja daripada NA-| 
TO, ANZUS dan pakt2 perang lain- 
nja bikinan imperialisme dunia. 

|. Kedatangan MaeDonald tidak bisa 
| dipisahkan dari usaha Inggeris me- 
ugumpulkan bahan2 untuk  konfe- 
rensi imperialis di Bermuda, dimana: 
Inggeris-Perantjis-Amerika akan mem 
bitjarakan soal2 dalam negeri Indo- 
nesia dengan tiada orang Indonesia ' 
(dan” dengan kedok membitjarakan: 
' pengaruh Komunisme di Indone- 
See naa 

| Sebagaimana djuga Nixon, 
Donald bertanggung djawab 
nuhnja atas makin 

Mac- 

bertambah te- 
gangnja keadaan politik dalam ne- 
geri Indonesia. Djawab pada per- 
buatan kaum imperialis asing ini ti- 
dak lain, ketjuali Rakjat Indonesia 
harus lebih memperkuat  persatuan- 
nja, persatuan semua golongan po- 
litik dan agama, lelaki dan wanita, 
untuk mentjegah - imperialis asing 
tjampur dalam soal2 intern Repu- 

"blik Indonesia. Demikian a.l. CC 
PKI jang mengachiri pernjataannja 
dengan ,,Biarkan kami Rakjat Indo- 
nesia berkuasa dan hidup damai di- 
negeri kami sendiri. (Antara). 

Indonesia Ditjampur-Adukkan Dgn Indo-China? 
ngenai adanja berita2 dari London, 
Oleh kalangan2 itu diutjapkan du- 
gaan2, bahwa Indonesia  ditjampur 
adukkan dengan Indo-tjina. 
sendiri rupa2nja djuga tidak mem- 
punjai pendirian jang terang. Seba- 

atjara pembitjaraan (bisa memberikan alasan agar Indo-|liknja kepada wartawan2 ta menja- 
bahwa djikalau dalam kon- 

perensi Bermuda nanti masalah2 me- 
ngenai Asia semuanja didjadikan ba- 

Indotjina dengan 
merupakan 

5 JOHN STRACHEY, anggota parlemen Inggris dan bekas 
menteri pertahanan, malant Minggu menerangkan di Dundee, bah 
wa Partai Republik di Amerika tampaknja tidak merasa djidjik 

Amerika sebagai pengehianat su- 
dalam pemilihan daerah. Tetapi 
demikian, kata Strachey, tetapi 

itu berpendapat, bahwa untuk 
pemilihan, mereka harus melaku 
ap RRT? demikian kemudian di 

Trachey sendiri mendjawab, 
bahwa soal itu mengenai djuga 

hgoris Emoh Purut Pe- Gethuk Lindri 

Inggris dan sekutu Amerika lain 
nja. Karenanja pemerintah Ame 
rika patut: diperingatkan sekarang 
djuga, bahwa rakjat Inggris tidak 
nanti mau ikut Amerika melaku 
kan peperangan demikian, kata 
Strachey achirnja. 

(Antara-Reuter) 
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|.» Inggeris 

Dulles blokkir terlaksa- 
nanja perundingan anta 
ra Timur dan Barat. 

Sementara itu Richard Crossman, 
seorang anggota parlemen Inggris 
dari Partai Buruh, dalam tulisannja 

dalam madjallah ,,Sunday  Picto- 
ria?” jg terbit hari Minggu menu- 
duh menteri luar negeri Amerika 

Serikat, John Foster Dulles, telah 
memblokir terlaksanannja perundi- 
ngan2 Timur/Barat selama 5S bulan 
jg terachir ini. Dalam komentarnja 
mengenai konperensi Bermuda jg 

akan datang, Crossman antara lain 
menjatakan, bahwa dalam konperen 
Si ini Amerika Serikat tentu akan 
memberi pukulan ,.knockout” kepa- 
da inisiatif perdamaian Sir Winston 
Churchill dan kemudian memaksa 
Perantjis untuk. menjetudjui diper- 
sendjatainja kembali Djerman dgn. 
segera.. Mereka tahu, bahwa. rakjat2 
Inggris: dan. Perantjis tidak akan 
mau menjetudjui langkah ini, ketjua 

li djika kepada mereka dibuktikan, 
bahwa pihak Sovjet Uni tidak mau 
'merundingkan  perdjandjian  perda- 
maian Djerman, demikian Cross- 
man. (Antara—Reuter). 

    

DUTA BESAR INDIA DI 
INDONESIA JANG BARU. 
Bahruddin Tyabji, sekretaris ke 

menterian luar negeri India, tih 
diangkat mendjadi. duta besar 
baru India di Indonesia. Demiki- 
an diumumkan di New Delhi 
pada hari Minggu. 

Kal : $ alau Sampai 
Perang Atom 
Amerika Siapkan 10.000 
Orang Recu Penoleng 
BIRO UNTUK pertahanan si- 

pil A.S. pada hari Minggu mem 
berikan gambaran ngeri daripada 
akibat2 serangan atom terhadap 
sasaran2 di A.S. jg terpenting dan 
pula tentang 'pekerdjaan2 perto- 
longan jang akan mendiumpai 
banjak kesulitan2 jang bersifat 
mendemoralisir. Biro itu mene- 
rangkan, bahwa sedikitnja 10.600 
regu penolong, masing2 terdiri 
dari 25 orang, akan dibutuhkan 
djika terdjadi serangan sematjam 
tu. Diperingatkannja, bahwa de- 
wasa ini masih harus dibentuk 
tebh dari seperempat bagian dari 

  
Sebagaimana dikabarkan baru2 imi di Chelsea, Inggeris, telah diadakan 
sebuah ,,Pasar Derma” untuk mengumpulkan uang guna memberi 'ban- 
tuan pada peladjar2 wanita dari pelbagai negeri 'di Asia Tenggura King 
kini'sedang beladjar di Inggeris. Diantara masakan2 jang didjual Wisana 
ternjata Getuk Tela, jang dibuat oleh nj. dr. Subandrioy isteri dita-besar 
kita, mendjadi masakan jang paling laris. Tampak Lady, Astor, 'ketua 
pasar derma tadi sedang mentjoba getuk jang “disadjikan oleh 'nj- dr. 
Subandrio. Waktu  ditanja bagaimana - pendapatnja atas: masakan ini, 4 
Lady Astor  mendjawab penuh selera? Very” delicious!” (njaman 

  

   

    

  SERU Gaia 
  

Indonesia Akan Tundjuk- 
kan Punggangnja 

Terhadap Usaha2 Barat Untek Venjeret Indonesia 
Ke Dalam Rentjana Pe: tahanan Timur-Djauh 
INDONESIA AKAN MENUNDJUKKAN PUNGGUNGNJA terha- 

Cap segala usaha2 negara2 barat untuk menjeretnja kedalam rentjana 
pertahanan negara2 Timur Djauh. untuk memperkuat Asia Tenggara ter- 
hadap bahaja komunis, demikian diterangkan oleh kalangan? diplomatik 

wa ini tetap mempertahankan politik luar negerirja jang bebas, sedemi- 
kian rupa hingga dimata negara? barat Indonesia mendekati RRT, Pe- 
Jnimpin2 dinegara terbesar jang ke-6 didunia jang sekarang sangat tidak 
menjikai perhatian diplomatik negare2 barat terhadap tindakan2 pem- 
terontakan baru2 ini di Indonesia, jang oleh Indonesia dinjatakan adalah 
urusan dalam negeri semata-mata jang bisa disclesaikan dengan tidak usah 
adanja (jampur tangan atau bantuan dari negara2 barat, 

75”, Onderne- 
ming ALS 

   

Berita2 dari London 'jang me- 
ngatakan, bahwa Indonesia akan 

dibitjarakan sebagai kemungki- 
nan daerah genting baru di Ti- 
mur .Djauh “dalam  konperensi 

tiga besar di Bermuda nanti te- 
lah - menimbulkan gelombang Berada Dalam » Pinggir 
reaksi2 jang gusar dalam kala-| Digzrange Keruntuhan” 
ngan “pemerintahan di. Indone-j 3 2 
Sia: ,,Indonesia adalah suatu 2g 

publik muda jang ,angkuh” jg.! 2 
pertjaja bisa AA pang uru- Algemeen Landhouw Syndicaat 
san2nja sendiri”, kata suatu ka- Yi Bandung, telah memberitahu- 
langan di Indonesia. Kita tidak kan setjara tidak resmi kepada jg 
mengingini adanja' tjampur ta- berwadib,: bahwa menurut' per- 
ngan | internasional mengenai hitungan sementara sekarang ini 
urusan2 kita sendiri, bagaimana kurang lebih 7570 dari onderne- 
baiknjapun maksud negara2 ming-onderneming di Djawa Ba- 
barat itu. Perhatian sebagai jang rat jang tergabung dalam A.L.S: 
diberikan oleh seorang saudara sudah ada pada pinggir djus 
tua sebagai halnja dengan nega-| rang keruntuhannja” dan sepa- 
ra2 barat tadi oleh negara2 rohnja dari djumlah itu mwagkin 
dipandang dengan rasa tju sekali tidak lama lagi sudah akan 

€. E. WENCKEBACH, wakil 

  

    

  pada regu? itu. 
" Dalam buku-pedoman latihan ba- 
ru, jg diberi nama ,,Teknik  meno- 
long dan operasi pertolongan”, biro' 
tsb menerangkan, bahwa 
persen dari pada korban serangan 
atom itu akan ditimpa puing2, se- 
hingga pertolongan segera dari pa- 
ra tetangganja sendiri tidak akan 

sebagai usaha baru untuk mi | dikubur”, 

maksakan kembali . kekuasaan! 
kolonialnja, kata kalangan tadi. | Sekarang 'A.L.S. 

Seorang diplomat 
A sedang menanfi- 

Asia Tenggara kan laporan2 lengkap dari onderne- 
sepuluh menerangkannja sbb. Mungkin suker- ming2nja untuk memperoleh b4Hx62 

lah bagi Amerika dan lain2 negara? arac setjukupnja.. Diterangkan pula bahu 
barat untuk dapat memahaminja, wa Onderneming2 jang sudah repot 
akan tetapi kebanjakan negara2 Asia keadaannja itu menggunfkan uang 
menganggap komunisme sebagai mu- reserve-nja”-dari-tahun j.l. Dapat di 

hari Minggu Republik jang muda jang terbentang disepandjang chatulisti- . 

  

dapat dilaksanakan. Korban? ini ha Suh jang kedua terhadap Ma 
rus ditolong oleh rgeu2 penolong ig 21 mereka. Musuh 1NOMOT wahid ja: 
sudah mendapat latihan chusus. Me terbesar jang bisa dianggap oleh se- 
reka dilatih untuk menghadapi- ber- tiap negara Asia "jang pernak me- 
bagai2 matjam bahaja, seperti keba ngalami pendjadjahan #dalah! Sain 
karan, gas2 beratjun, radio-aktivi- nialisme, Segala tanda2 menundjuks 

  kabarkan, bahwa onderneming? jang 
tergabung, dalam AsL.S. di Djawa 
Barat itu la kurang lebih 325 bu- 
ah. Sebagai tjontoh dikemukakan 
oleh pihak A.L.S., bahwa dari 80 
'onderneming. di Sukabumi ' tjuma 

  

sepe- | 

Nixon 

teit, bandjir jg disebabkan oleh pe- 
tjahnja -saluran2 air minum. dan 

'riool dan gas jg diakibatkan 
putusnja kawat2 listrik. 
'Untuk  mendjelaskan 

“gas dari regu2 penolong “itu, biro 
“ Yuntuk pertahanan sipil. mengumum- 

“kan, bahwa ,,angka2 dari pepera- 
ngan menundjukkan, bahwa waktu 
rata2 jg dibutuhkan oleh sebuah re 
gu jg terdiri dari delapan orang dan 
jg sudah terlatih baik adalah: dua 
setengah djam”. Djumlah 10.000 re 
pu penolong jg diusulkan itu akan 
terdiri dari seorang pemimpin dan 
tiga team dari dleapan orang ma- 
Sing2nja. (UP). 

GERAKAN MEMBASMI 
BUAJA. 

Berhubung dengan atjapkali terdja 
dinja gangguan buaja terhadap ma 
nusia pada hari Selasa jl. di Puger, 
Djember, oleh penduduk dilakukan 
gerakan membasmi buaja disungai 
Bedadung. Hasilnja tiga ekor buaja 
diburuh. Dimasa pendudukan  Dje 
pang asisten wedana Puger telah men 
dapat perintah untuk menjelidiki be 
rapa banjaknja buaja jang ada dika 
li tersebut, akan tetapi perintah Dje 
pang itu tidak dapat dipenuhi, kare 
na tiada orang jang sanggup. menghi 
tung buaja disungai. 

| 

  
bagian perabitjaraan' demikian tadi, 
karena negara ini merupakar suatu 
tjontoh. tentang adanja bantuan dan 
sokongan' komunis — dalam. moiaku- 
kan agresi: Kepada tjalon presiden 
Pilipina.. Ramon Magsaysay” Nixon 
menerangkan, bahwa ia menganggap 
Indonesia sebagai salah satu negara 
jang terpenting di. Asia Tenggara. 
|Sebaliknja ia tidak mengemukakan 
andjuran2 jang telah disampaikan 
kepada Magsaysay, (UP-Aneta), 

| 

|   

kan, bahwa Indonesia sebagai Birma ' sya 25 bwah jang kiranja bisa dja- 
akan menolak segala bantuan? dari 

oleh luar dalam usahanja untuk menjele- | agar 
saikan urusarfnja dalam negeri, Be- 

sebagai: wakil. presidens Nixon dan 
menteri luar negeri John Foster Dul 
les menaruh ,,perhatian jang sangat 
besar” terhadap kemungkinan kema- 
djuan komunisme di: Indonesiay me- 
njebabkan timbulnja pernjataan2 gw 
sar dari banjak 'pemimpin2 di Indo- 
nesiar Kita tidak menjukai pembesar? 
merika melakukan pengadjaran2 

mereka terhadap ,,setan merah” hing- 
ga diluar batas negara benua mereka 
sendiri, 

Saja jakin bahwa di Amerika 
Serikat akan timbul kegusaran 
jang sama hebatnja,  djikalau 
misalnja, presiden Soekarno me- 

njiatakan kesedihannja terhadap 
makin meningkatnja bahaja2 jg. 

mengantjam kemerdekaan per- 
seorangan di Amerika Serikat, 
Gemikian dikatakan oleh seorang 
pembesar Indonesia jang tinggi, 
jang menambahkan, bahwa usul2 

Dulles agar Indonesia dimasuk- 
kan dalam agenda konperensi di 
Bermuda tidaklah dikehendaki 
sebagai djuga tidak dikehendaki- 

nja diverbintjangkannja masalah 
.MacCarthyisme” di Amerika 

Serikat dalam konperensi nega- 
ra2 Asia dikemudian hari, (Pia- 

Singapura). 

TAHUN DEPAN LUFTHAN- 
SA.AKAN BEKERDJA LAGI. 
| Maskapai penerbangan Djer- 
man jang baru Lufthansa, akan 
memiliki 24 buah pesawat ter- 
bang dan dalam pertengahan ta- 
hun depan akan dapat miyai be- 
kerdja, demikian — diterangkan 
oleh sumber jang lajak dipertjaja 
di Keulen. Separoh dari pesawat2 
terbang itu akan dipergunakan 
untuk route inter-continentaal. 

lan, didaerah “Tjikalongkulon " tjuma 
didaerah 'Tasikmalaja dan 

"Tjiamis boleh dikatakan hampir se- : 3 2 (3 # 5 
luasnja tu- rita2' bahwa tokoh2 internatsional ya repot, didaerah Garut ada ku. 

rang lebih 15 buah jang djalan de- 
ngan mnegap2. .Didaerah kabupaten 
Bandung agak mendingan  keadaan- 
nja. (Antara). 

Geruagan Tak 
Akan Berhasil ? 

SEMUA INSTANSI jang bher- 
wadjib di Bandung, baik sipil mau 
pun tentara, tidake ada jang tahu 
menahu tentang adanja kabar-ka- 
bar bahwa  Domine Gerungan 
berangkat ke Bandung untuk ber: 
usaha ,.mendjumpai pemimpin 
D.I. Kartosuw'rjo” Kolonot Ka- 
wilarang sendiri mengatakan, bah- 
wa ja dengan stafnja tidak pernah 

siapapun djuga tentang adanja ka 
bar2 bahwa Domine Gerungan 
akan mendjumpat Kartosuwirjo 
Kolonel Kawilarang menganggap, 
bahwa maksud Domine Gerungan 
tersebut tidak akan membawa ha 
sil apa-apa, 

| Disebutkan pula, bahwa perdjala- 
nan mentjari Kartosuwirjo kegunung 
gunung ita sadja sudah tidak mem- 
berikan harapan akan dapat ditem- 
puh oleh Domine Gerungan jang 
usianja sudah  landjut. 

Seperti diketahui, belum tama ini 
menurut beberapa surat “kabar, Do: 
mine Gerungan telah berangkat de- 
ngan autobus ke Bandung. Menurut 
kabar2 jang didengar di Bandung, 
memang ada pula disebut-sebut bah- 

|wa dua-tiga hari j.l. Domine terse- 
ibut dikabarkan berada di Bandung, 
tapi dgn. tidak mendjumpai instan- 
“812 resmi dan ia dikabarkan lagi su- 
dah kembali ke Djakarta. (Ant). 
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Kepentingan Daerah 
  Pes 

— — — — — Apa jang dikemukakan oleh Moh. Sjafei kepada Men- 
teri Dalam Negeri mengenai soal-soal kepentingan daerah, serta perasaan 
»Gi-anak-tirikan” (beritanja kita muat dalam halaman ini djuga) sebenar- 
nja bukan baru lagi. Sudah lama dan terlalu sering dikemukakan oleh 
lain-lain pihak. Maka djustru karena itulah mendjadi suatu dubbel- 
keharusan bagi pemerintah untuk lebih mentjurahkan perhatiannja ke- 
pada soal-soal kepentingan daerah: dan bertalian dengan itu, mentjukupi 
segala kebutuhan daerah sebagaimana mestinja, sesuai dalam rangka 
usaha-usaha pembangunan jang sekarang sedang giat dilakukan itu. 
— — — — — Tapi ada sementara faktor dalam keterangan Moh. 
Sjafei jang tidak boleh lugut dari perhatian kita. Jaitu ,,element tersembu- 
nji” jang mengandung antjaman seolah-olah Sjafei — sebagai spokesman 
daerahnja — mau katakan: Kalau kepentingan-kepentingan kita tidak 
diladeni, selandjutnja ,,mboeh ora Weruh”.......ii.iio.o. 
— — — — — Kemudian Sjafei mengatakan bahwa djustru karena 
pemerintah tampaknja hanja mementingkan suatu daerah-pulau sadja 
(katakan terus terang pulau Djawa!): djustru“itulah pemerintah malahan 
lebih pantas disebut provinsialistis: dan bukannja — demikian Sjafei lagi 
— daerah-daerah jang menuntut kepentingan-kepentingan-nja itu jang 
provinsialistis ! : 
en Nb en an Utjapan-utjapan Sjafei tadi, sebagai orang jang pantas 
dianggap tahu duduk perkaranja, pantas disesalkan. Karena bukannja 
sadja tidak pada tempatnja, bahkan utjapan-utjapan tadi sangat lemah, 
dan mudah didjawab jang hakekatnja malahan memukul Sjafei sendiri. 

Sebagai umum tahu, kedudukan pulau Djawa, jang bu- 
kan karena keinginannja sendiri, tetapi melulu karena kenjataan kema- 
djuan-kemadjuan jang terdapat didalamnja — dalam soal-soal teknik, 
sumber intelligentsia, pusat dari pelbagai matjam perdagangan, banjaknja 
penduduk d.l.I. — mau tidak mau telah didjadikan pusat pemerintahan, 
sendirinja membutuhkan beaja jang kadang-kadang melebihi dari peng- 
hasilannja sendiri. Ini bukannja berarti, bahwa Djawa dikemukakan. Te- 
tapi melulu karena kebutuhan pulau Djawa, jang direkt dan indirekt 
djuga melajani kebutuhan daerah-daerah lainnja, membutuhkan beaja 
jang lebih banjak. PA 

Dan djika Sjafei mengatakan (banjak sedikit)? bahwa 
peperintahan disini adalah provinsialistis, sebagai kebalikannja ingin kita 
tanjakan kepada Sjafei: ,,Siapakah jang lebih provinsialistis, djika peme- 
rintah mengirimkan tenaga-tenaga ahlinja jang kebetulan orang-orang 
Djawa kedaerah lainnja, dan didaerah-daerah tadi ahli-ahli jang berasal 
dari Djawa tadi — jang berupa orang-orang P.P. guru-guru ahli teknik 
d.LI, — bukannja diterima dengan senang hati, bahkan malahan banjak 
dibentji, digentjet, diantjam djiwanja, dipersukar segala usahanja dan 
sering-sering dikatakan bahwa Djawa akan mendjadjah daerah??” 
— — — — — Kita sebenarnja segan sekali mengemukakan soal diatas 
tadi. Bukannja sadja soalnya tidak simpatik: tetapi dengan mengemukakan 
soal tadi mudah kita dituduh seolah-olah mau mendjadi kampioen dari 
orang-orang Djawa dan sendirinja menghidupkan provinsialisme. Tapi 
maksud kita djustru sebalikannja. Dengan pahit-pahit mengatakan dan 
menundjukkan kepintjangan-kepintjangan pandangan jang masih terdapat 
di daerah-daerah terhadap orang-orang jang datang dari Djawa, kita 
ingin membantu melenjapkan turahan-turahan rasa-rasa provinsialisme 
jang mungkin masih melekat pada dada sementara golongan-golongan 
didaerah. 
— — — — — Tuduhan-tuduhan Sjafei banjak gunanja untuk meng- 
gugah pemerintah agar lebih memperhatikan kepentingan daerah. Tapi 
akan lebih berguna lagi, kalau Sjafei djuga mau menilik didaerah-nia 
sendiri untuk memperbaiki apa jang oleh kebanjakan orang-orang dari 
Djawa sini, masih dianggap sebagai ,.rasa-kedaerahan” terhadap orang- 
orang jang berasal dari Djawa. - 

— — — — — 

  

imerintah pusat terhad 

— tahan lebih lama. 

  

DEMONSTRASI UNILEVER. 
Dengan mendapat kundjungan ku- 

rang lebih 500 njonjah2 dari sege- 
nap lapisan, pada hari Sabtu jl. te-! 
lah diadakan bakdemonstrasi oleh 
Unilever digedung .Semarangsche 
Stadstuin”, dengan mempergunakan 
lemak pemasak dan penggoreng jg. 
baru ,.Croma Blauw Speciaal”. Oleh 
Tn. H. van der Haar, bakkerij-expert 
dari Unilever, telah diperlihatkan 
dengan djelas kebaikan dari lemak 
ini untuk membuat rupa? kueh dan 
memasak dan menggoreng segala 
matjam makanan. Hasil2 dari de- 
monstrasi ini, seperti sprits, 
guet, emping, krupuk, kripik dsb. di 
bagi-bagikan pada hadlirin untuk di 
saksikan dan ditjoba. - Dari reaksi? 
mereka itu ternjata, bahwa makan- 
an2 itu memang menerbitkan selera. 
Sifat2 Jain dari Croma Blauw Spe- 
ciaal, demikian diterangkan oleh 
Tn. van der Haar, ialah hemat da- 
lam pemakaian dan membikin kueh? : 

sCroma Blauw 
Speciaal” dapat dibeli ditoko  da- 
lam blik 2 kg. dengan harga Rp. 
19.50 per blik. Sehabis demonstrasi 
semua pengundjung mendapat oleh2, 
Jaitu 1 pak ,,Vrieskamer Blue Band”. 
Demonstrasi ini, jang djuga bagi pa- 
ra pengundjung memuaskan sekali, 
diselenggarakan dengan bantuan 
perkumpulan? wanita rumah tangga 
di Semarang. : 

KONPERENSI PARTAI 
KATOLIK. 

Partai Katolik Tjb. Semarang 
akan menjelenggarakan konperensi 
untuk seluruh daerah Djawa Te- 
ngah. Tanggal konperensi direntja- 
nakan pada 27 s/d '29 Desember 
La.d. Untuk ini telah dibentuk se- 
buah panitya jg susunannja terdiri 
dari Ketua: A. Djais Padmowidjaja, 
sekretaris: Karjadi, bendahara: Soe- 
darlan, resepsi: Dr. Soedjito dan di 
bantu beberapa orang lagi. Adapun 
konperensi akan membitjarakan so- 
al2 pemilihan komisaris baru, pemi 
lihan umung, dan konsolidasi partai.   
ni 
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OLAH RAGA ,,PERSADAR” 
Persatuan Darmawisata Sema- 

rang (Persadar) dalam rapatnja ba- 
ru2 ini telah membentuk bagian 
Olah Raga, jang diketuai oleh sdr. 
Soedargo Wongsodipuro dan diban- 
tu oleh beberapa orang. Bagian ini 
meliputi keolah ragaan berenang, 
badminton, ping-pong dan 'sepak- 
bola. 

PERMAINAN MATJIOK 
DISERBU. 

Lima orang dengan berpakaian 
aneka warna, Minggu malam jbl. 
antara djam 20.00 telah merampas 
uangnja seorang Tionghoa bernama 
KHI di Djl. Pedamaran Smg. Pe- 
rampasan dilakukan dengan todong- 
an pistol dan mengantjam, apabila 
KHI berteriak akan ditembak mati. 
wa jang dirampas sedjumlah Rp. 

Menurut keterangan  selandjutnja 
dapat dituturkan sbb.: S orang itu 
pada mulanja datang ditempat per- 
mainan ,matjiok” di Gg. Belakang 
Smg. dan membubarkan permainan 
itu. Dalam pada itu KHI jang ikut 
dalam permainan tsb., disuruh meng- 
ikuti kelima orang itu jang katanja 
akan dibawa "ke Polisi seksi I- Dan! 
kemudian setelah sampai di Djl: Pe-/ 
damaran mereka telah melakukan 

aksinja sebagaimana tersebut diatas. 

INSIDEN. 
Sabtu sore jbl. dikantor De Vries 

Robbe Smg. telah terdjadi kegem- 
paran, ketika kantor itu dilempari 
batu oleh beberapa puluh buruhnja. 
Sebagian dari katja kantor petjah 
dan seorang pegawai jang berada 
dalam kantor mendapat luka ringan 

kena lemparan batu. Kedjadian ic- 

bih landjut dapat ditjegah dengan 
kedatangannja fihak jang berwadjib. 
Menurut keterangan fihak Polisi. 

kedjadian itu disbabkan karena ga- 
djih jang diberikan kepada buruh 
pada Sabtu siang, ternjata telah di- 
kurangi oleh fihak pengusaha, kare- 
na buruh itu telah melakukan aksi 
sitdown strike sebagaimana pernah 
kita kabarkan. Belum diketahui de- 
ngan djelas, siapa jang melempar- 
kan batu2 itu dan pengusutan selan- 
djutnja sedang dilakukan. Hari Se- 
nen ini dibagian bingkil dari perusa- 
Ihaan tsb. masih ditutup. H 

  

  

  

— Bitains 
Preyele 

terhadap pemerintah. 

Mengingat hal jg demikian ' tuan 
Sjafei berpendapat, bahwa barang: 
sesuatu jg akan dilakukan oleh” pe-' 

daerah2, ' 
terlebih dulu harus mendapat per- 
timbangan2 “ dan petundjuk2 dari 
arang2 dan badan2 jg benar2 ' me- 

ngerti dan -mempeladjari  masak2 
Imasalah2 dan sifat2 penduduk di 
daerah-daerah. Ketiadaan badan se- 

pendjadjahan Be-' perti pada masa 

landa, jaitu ,,kantoor voor” inlan- 

merintah pusat 

daerah2. Anggota2 jg ditugaskan un 

Mengetahui sadja dengan tiada. me 
rasai, ada lain, demikian al. di te- 
rangkan oleh tuan Sjafei dalam 
suatu pertjakapan kepada P.I. Aneta. 

Selandjutnja Sjafei berpenda- 
pat, bahwa tidak dapat disalah- 
kan bila timbul suara2 dan usaha 

tikan nasibnja sendiri2. Keadaan 
itu bila akan dikatakan ,,provin- 
cialistis”, maka njatalah tersebab 
oleh karena pusat sendiri terlebih 
dulu telah berlaku sangat provin 
cialistis, sehingga dalam segala 
hal daerah2 selalu tertinggal, 
baik dalam soal djalan2, alat2 
perhubungan, pembangunan baru, 
maupun dalam soal pendidikan 
dan penempatan tenaga2. 

Bila pemerintah pusat, baru 
memikirkan  keadaan2 didaerah 
setelah daerah itu memperlihat- 
kan kekatjauan, seperti Maluku 
Selatan dan Atjeh, maka hal jang 
demikian seolah-olah daerah2 jg. 
sedang tenang disuruh supaja ber 
golak pula untuk dapat pengabul- 
an kehendak2 dan keinginan2nja. 
“Tidak seimbang, kata tuan 

Sjafei pula, bahwa Sumatera jg. 
rata2 menunaikan  penjetoran 
2.000 djuta “rupiah tiap2 tahun 
kepada pusat, hanja mendapat 
60 djuta sadja untuk urusan so- 
sialnja dan subsidi jang sedemiki 
an sama sekali tiada berarti. 

usaha didaerah2 guna memperha | 

Kesulitan pendidikan dita 
nah2 seberang. $ 

Bukan sadja keadaan jang njata 
mengenai susunan pegawai2 penting 

pada kementerian2 dan djawatan2 
jang sangat sedikit diberikan kesem 
patan kepada orang2 berasal dari 

daerah, malah hal ini dirasa sampai2 . 
kepada dunia pendidikan anak2. Se 
kolah2 menengah ditanah seberang 
tidak ditambah sebagaimana mesti- 
nja dan sekolah2 
ada. Sekolah tinggi jang diusahakan 

apa lagi bantuan 

ta Tuan Sjafei pula, 

dengan kesulitan2 biaja sangat sem- 
"pit. 

Tuan Sjafei menerangkan pu- 
la, bahwa didaerah, terutama di 
Sumatera Tengah, untuk meri- 
Ingankan - deritaan, dalam segala 
Ihal penduduk terpaksa bergo- 
itong rojong dengan sedapat tena- 
|ga jang ada pada mereka. Dalam 
hubungan ini tentang perguruan 
untuk sekolah rakjat. penduduk 
telah dapat mendirikan di Suma- 
tera Barat - sadja sebanjak 184 
buah. 

Kalau di Djawa peladjar2 un- 
tuk sekolah2 menengah- dapat 
djuga ditampung oleh sekolah2 
partikulir,, karena tenaga2 parti- 
kulir trukup “untuk mendirikan 
SMA dan dil., di Sumatera hal 
jang demikian itu boleh dikata 
hampir tak mungkin. 

Sebaliknja di Djawa pemerintah 
'bukan sadja mengeluarkan biaja2 
bagi sekolah2 umum seperti demiki 
an, malah sampai2 kepada sekolah 
musik gamelan seperti di Jogjakarta 
dipentingkan......... 

Dalam hubungan ini Mhd. Sja- 
fei mengemukakan suatu tjontoh ba 
gaimana golongan tertentu menutup 

pintu sekolah bagi anak2 dari sebe 
rang. Dua orang-.anak oleh karena 
ditolak karena hendak mementing- 
kan anak2 jg berasal dari Djawa le 
bih dulu, sementara jg 2 itu dari se 
berang, maka belakangan “ fihak   

  

APOTHEEK PETANG HARI. 

Hari ini Apotheek V. GORKOM 
Bodjong 135 dan KOO HWIE Pe- 
kodjan 99 dibuka -hinga djam 20.09. 

AANG 

EKONOMI 

  

(HARGA MAS DI SEMARANG 
“Semarang: 23/11. 

24 karaat: djual Rp. 41,10 
: beli ». 40,90 

22 karaat: djual 29 39,— 
1 beli 3 38,— 

HARGA PASAR DI SMG. 
Pentjatatan tgl: 23/It- menurut 

hitungan 100 kg: 5 
Beras: B.B. Jogja Rp ?245,—: D.S. 

Rp 237,50: T.S.T. Rp 190,—: Sai- 
gon Rp. 174,—: B.C. Rp. 210—: 
T.C. Rp 185— S.W./I dan HH ma 
sing2 Rp 235, dan Rp 225, Tu- 
ton Weleri Rp 205,— Gaplek: wung 
kul Rp 50, tepung Rp 50—: Te 
pung Canada Rp 43,—: Tepung Ta 
pioca: Segajung 8 Rp 142,—, Sega 
jung 19 Rp 155,— Djagung Rp 
135,—: Katjang: Tanah berkulit 
Rp 150—: Tanah berkulit pilihan 
Rp 190,—: Tanah ose Rp 240,—: 
Tanah ose pilihan Rp 270,—: Kede- 
lai: Djember Rp 220,— Gendja Rp 
225, Gula pasir: SHS Rp 295,— 
HS Rp 265,—: Kopi: WIB/I Rp 
950,—: GB/I Rp 800,— Bali Rp 
750,—, Kampong Rp 710,—: Ka- 
pok: C Rp 900—: C. panenan De- 
sember Rp 900, Bidji kapok Rp 
560s— Karung H.E.:- “Cree Rp 
4,25: A. Twill Rp 4,75: Sheet No..I   Rp 4.40. 
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SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang,: 25 Nop. 1953: 

    
06.10 Imbauan Pagi: 06.45 Eddy 

cs., 07.15 Orkes Andre Kosteianetz: 
07.45 Njanjian Momo: 12.05 Kron- 

tjong Aseli: 12.45 Barnabas von 
'Ceczy, 13.15 Lagu2 Sumatera: 13.40 

Hidangan Carroll Gibbons: 14.15 
Irama Purba: 17.05 Taman Kusuma: 
17.45 Orkes Puspa Kentjana: 18.00 

Ruang €.P.R.A.D.: 18.15 Sajekti 
dan Samsidi: 18.30 Hidanzan Corps 

' Musik Mobbrig Djateng: 19.30 Mer- 
.du Meraju: 20.30 Indonesia Menja- 
njis 21.15 Dendang Remadja: 21.45 
.Gending Mataraman: 22.30 Hiburan 
!Malam hid. O.K. Irama Merdeka: 

'23.00 Tutup. 6 

  

Jogjakarta, 25 Nop. 1953: 

06.10 Bonangan Pagi oleh Langen 
Budojo: 06.40 Tjlempungan Pagi 
oleh Langen Budojo: 
pungan Pagi (landj.): 12.05 Empat 
Sekawan, Irama Masa dll: 12.36 

Beberapa suara tenor, sopraan d!l.: 
13.10 Penghias Ruangan 
Loss dengan orkes: 13.40 Rajuan 
Bali 14.00 Suara Siang oizh O.K. 
Mawar Melati: 
panduan oleh Pandu K.B.I:: 
Hidangan Sore 

17.40 
oleh Kel. Meraju, 

18.15 Musik Tenang: 18.30 Peladja- 
ran Lagu2 Djawa: 19.15 Gema Ma- 

lam, 19.40 Cello Recital oleh Nico- 
lai-Varfolomeyeff: 20.15 Buah Tjip- 

20.30 Jang Terkenal 
'oleh Irama Krontjong: 21.30 Keto- 
taan ,,Hits”: 

tinggi pun tidak | 

aman pula 

orang tua memadjukan kedua anak2 
itu kembali tetapi dengan nama 
lain, jalah nama Djawa.  Hasilnja 
Anak itu dapat “diterima pada seko- 
dah itu djuga. Tetapi belakangan 
setelah ternjata, bahwa anak2 itu 
memakai nama palsu, lalu dikeluar 
kan oleh direksi. 

Pemakaian tenaga2 dima- 
sa kalut. " : 

M. Sjafei menjesali 

Barat ke Atjeh untuk menentang 

pada hal mereka itu berasal dari 
Pagar Ru- 

Bagi anak2| jang telah dibubarkan” di Pria- 

an itu, kata Sjafei pula, seolah-. 
olah dari daerah lain tidak - ada 
tentara untuk dikirim kesana. 
Kenjataan2 jang sedemikian me- 
nurut  pembitjara,  menundjuk- 
kan, bahwa dimasa kalut tena- 
ga2 daerah diadjak bekerdja sa- 
ma, tetapi bila keadaan telah 
aman, tenaga2 itu ditarik kemba- 
li. 

Tjontoh2 lain dikemukakan de 
ngan pemakaian tenaga2 seperti 
Sjahrir, Natsir, Hatta 'dll. dan se- 
karang kepala staf angkatan pe- 
rang, Simatupang, jang kebetu- 
lan dari seberang, perlu pula di- 
tarik dari kedudukannja. 

M. Sjafei menegaskan, bahwa 
tjontoh2 dan kenjataan2 jang di 
kemukakannja itu bukanlah seka 
112. disebabkan rasa iri, melain- 
kan guna membukanja mata pe- 
merintah dengan terus terang ter 
hadap perasaan2 jang sedang 
berdjangkit didaerah2, jang 
mungkin membahajakan,  djus- 
tru oleh tindakan2 dari pemerin- 
tah pusat sendiri jang kurang bi- 
djaksana. Dan dengan mengeta- 
hui jang demikian Sjafei meng- 
harap agar kehantjuran negara 
dan persatuan rakjat kita dapat 
dihalangi sebelum terlambat. 

Djalan memperbaiki. 

Pernjataan bagaimana djalannja 
untuk mendapat perbaikan. — Mhd. 
Sjafei menerangkan, bahwa selekas- 
lekasnja perlu ditentukan dengan te 
gas otonomi bagi daerah? dar bu- 
kan otonomi jang setengah2 sehing 
ga daerah tidak mungkin berusaha 
untuk 'memadjukan  daerahnja ma- 
sing2 sesuai dengan kehendaknja. Di 
samping itu Mhd.. Sjafei menjaran- 
kan agar dalam pemakaian tenaga2 

itu pemerintah pusat djangan melupa 
sifat2 dan  temperament tiap2 

penduduk “diseluruh Indonesia dan 
akan memberikan tugas2 jang sesuai 
dengan sifat dan tabiatnja, itu se- 
hingga dengan serentak negara kita 
'dapat madju dengan pesat oleh ka- 
rena masing2 telah pada tempatnja. 
“Achirnja Sjafei menjatakan penda   

07.10 Tjlem- 

oleh Jos 

17.00 Taman Ke- 

pat, bahwa penasihat tentang keada 
an didaerah2 soal2 pendudukan se- 

“kitarnja, perlu sekali diadakan agar 
“pemerintah pusat djangan hanja se- 
kedar main tahu-tahuan sadja, teta 
pi tiada kenal betul dan tiada pula 
“merasakan arti kepentingan tiap? mas 
i'alah daerah2 itu. (Pia). 

  

prak Mataram, 22.15 Ketoprak Ma- 
|taram (landj.): 24.00 Tutup. 

, 

:, Surakarta, 25 Nop. 1953: 

| 06.03 Himbauan pagi, 06.15 Rua- 
ngan gerak badan: 06.45 Polka dan 
Mars, 07.15 Rumtani dan Hadi Tji- 
lik: 07.45 Permainan piano dan or- 
gel: 12.03 Klenengan dari Puro 
M.N3. 12.45 Klenengan dari Puro 
M.N.: 13.45 Klenengan dari Puro 
"M.N.: 17.05 Bu Nies dengan anak2- 
nja: 17.45 Sendja meraju: 18.15 Se- 
ni Karawitan oleh Murwani Raras: 
19.15 Mystiek dan kebudajaan: 19.30 
Irama seriosa 

kes Sin Sheng Kuo Yueh Tui: 21.20 
Rajuan malam oleh Orkes Bunga 
Mawar, 22.15 Rajuan malam: 23.00 
Tutup. 2 

terhadap 
sche zaken” sudah menjebabkan pe'oleh pemerintah tidak kundjung men. Pengiriman tentara dari Sumatera | 

sering2 bertindak ' dapat perhatian 
tiada sesuai dengan Wpentinaa ate HM tnyenyonei pusat. Hal ini, ka Pemberontakan Daud Beureueh, 

menjebabkan | 3 
tuk melaksanakan pekerdjaan2 bagi kesempatan untuk beladjar hanja ba anggota2 bataljon ,,Paga 
daerah umumnja adalah orang2 jg'gi anak2 dan pemuda2 jang berada' jung” jang tak terpakai lagi dan 
tiada dapat merasakan keadaan dan ditanah Djawa Belaka. 2 
kepentingan2 pada tiap2 daerah itu.| ditanah-tagah seberang berhubung ngan beberapa waktu jl. Keada- 

oleh Gema Seriosa: 
20.30 Lagu? Tionghoa asli oleh Ur- 

Persatuan Rakjat Indonesia Akan Hantjur 
Bila Pemerentah Tidak Melakukan Perbaikan2 Jg Sesungguhnja Bagi Daerah2 

- Moh. Sjafei Sampaikan Perasaan2 Daerah Kepada Menteri D.N. 
ANGGOTA PARLEMEN M. Sjafei jang berkedudukan di Kajutanam, Sumatera Tengah, 

jang semendjak hari Senin jang lalu berada di Djakarta, telah menjampaikan perasaan2 jang di- 
dapatnja didaerah-daerah kepada menteri dalam negeri, prof. dr. mr. Hazairin, Dalam laporan ter- 
tulis itu dinjatakan pula, bahwa bila pemerintah pusat tiada segera melakukan perbaikan jang se- 
sungguhnja bagi daerah2, dikuatirkan kemunduran, bahkan kehantjuran persatuan rakjat Indonesia 
jang didengung-dengungkan selama ini. Lebih landjut M. Sjafei menerangkan kepada P.I. Aneta, 
bahwa tentang keamanan didaerah itu pemerintah harus memahamkan - dan membedakan antara 
keamanan pada lahir dan keamanan pada batin. Suatu daerah jang lahirnja aman, artinja tidak 
kedapatan ,,pemberontakan” disana belumlah lagi berarti, bahwa perasaan rakjatnja 

  

DEIP Dan Usa. 
ha Nasional 

: DALAM sebuah keterangan jg 
disampaikannja kepada ,,Antara”, 
ketua harian DEIP S. Tedjasuk- 
mana mengemukakan  andjuran- 
nja agar pemerintah menitik-be- 
ratkan eksport dan industri, se- 
suai dengan tudjuan untuk mero 
(bah susunan perekonomian men 
djadi perekonomian nasional. 
»Pada waktu ini, rentjana, per- 
lengkapan2 administratif dan fi- 
nanciering untuk eksport dan 
'industri belum nampak djelas. 
(Begitu pula pendidikan dan bim 
bingan terhadap pedagang dan 
pengusaha Indonesia belum pula 
ditudjukan kepada perkembangan 
eksport dan industr?”, demikian 
S. Tedjasukmana. 

Djuga disesalkannja, bhw ,,Bank 
Negara Indonesia sampai sekarang 
seakan2 tidak mementingkan finan- 
ciering eksport”. ,,Perlu ditegaskan 
pengertian, bahwa import itu sesung 
guhnjalah “suplement (tambahan) 
'daripada industri, padahal seka- 
rang seakan2 pembikinan didalam 
negeri baru diandjurkan bilamana 
import sesuatu barang tidak mung- 

kin karena sesuatu sebab, umpama- 
nja kekurangan depisen”. 

Tentang soal pengusaha asli dan 
warganegara bukan asli dikemuka- 
kannja, bahwa sebagai landjutan da 

ri pada kedudukan mereka jg me- 
“njendiri dizaman lampau,  pengusa- 

ha2 warganegara bukan asli seka- 
rang masih merupakan  kelompo- 
kan2 kesatuan diantara mereka sen- 
diri. 

Sifat kelompokan2 ini perlu di 

tembus, supaja asli dan bukan asli 
dapat bertjampur. modal dan tena- 
ga. Oleh karena itu perlu diadakan 
peraturan2 perekonomian, sehingga 
'pengusaha2 bukan asli merasa ter- 

tarik untuk bersatu dengan pengusa 
ha asli”. ,,Hal ini perlu sekali di 
insafi oleh golongan bukan asli, se 
bab bilamana mereka bersikap me- 
nolak terhadap penguluran tangan 

  

usaha asli timbul reaksi 

an D.EIL.P. Tedjasukmana. 

TSING NIEN HUI SOLO 
MENANG. 

Pada tgl. 22 Nopember jbl., dgn. 
bertempat di gedung Sekolahan Sin 
You, djl. Stadion telah dilangsung- 
kan pertandingan Bulutangkis anta- 

ra regu2 Tsing Nien Hui Solo dan 
Perserikatan Olahraga Tionghoa ran 
ting Bulutangkis di Semarang jg ke- 
sugahannja 8—3 untuk Tsing Nizn. 
SANA EK EA han 

Baru Terima 

Philips Records 

APRIL IN PORTUGAL 
SING A LITTLE SONG ! 
TELL ME A STORY 
GOMEN — NASAI 
WITHRED ROSES 
I CONFESS 
ANNA 
THE SONG FROM 

MOULIN ROUGE 
LOVELY WEATHER 

: FOR DUCKS 
RUBY 
WITHOUT LOVER 

TOKO PIRINGAN HITAM 

GG. BARU No. 18 

SEMARANG 

Keane ena EK 
SL AL LK 

Pegang Buku A, 
(Untuk udjian BOND Okt. 1954) 

Seminggu 2 kali a 2 djam 
Pemb. Rp. 25.— sebulan 
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(diktat gratis) 
Kursus: 
Pagi ': dari pk. 7.30 — 9.30 
Sore : dari pk. 16.00 — 18.00 
Malam: dari pk. 18.30 — 20.30 
Rombongan baru dimulai 1 Des. 
1953. Pendaftaran dari sekarang. 

KURSUS DAGANG 
»BONA FIDE” 

Pasanggrahan 9 & Kepatihan 
Kulon V/8 — SOLO. 

TA LL LL LA LL LT   
  

PERANG KOREA BERACHIR !? 
MESIR AKAN ADA APA ???! 

PERANG 7     
rn YG 

sama mengedjar ilmu p engetahuan...... ? (Sudahkah kini 
“ Ramalan Ronggowarsito, a.l.: ,,Saiki tjelingan wesi, mengko tjelengan gaib”. (Apakah 
artinja ramalan ini???) : 

2 warna jang tjantik molik 

Luar kota tambah ongkost 

(“ Persediaan terbatas. 1 

Badan Penerbit : 

KWA GIOK DJING 
Dil. Kramat No. 2—4, — KUDUS, 

Ramalan 7 Pudjan 
Isinja al. : “ 

hat 

Zn “G 

Baku 

SAPTA PUDJANGGA 
a. Oleh Sap phire. : 
akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- 

djadi, baik mengenai diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- 
gara dan Dunia umumnja (Macrocosm), — “ 
lan mulai dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubra, — “ 5 
lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, a.l. ,,Wong agung kesing- 
gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, Orang dja- 

Kupasan Djejobojo, a.l.: ,,Dzaman Kolo- 
sembogo artinja Dzaman Tersohor, banjak orang ditanah Djawa 

dzaman 

Umu 

terangkat.” — “ 

terbaik dan saat tertepat guna 

hanja... : 

kirim 1096. 

orang hanja 1 buku sadja !) 

Sjair Ronggowarsito, a.l.: Keong lurik 
(Apakah ma'nanja ?)! — “ Puspa Ragam, beraneka ilmu2 tua, pusaka Pudjangga2 Indo- 
nesia, untuk memilih hari 
mendirikan rumah, pind ah tempat/rumah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, mentjari pen- 
fjuri, melihat nasib, watak dan kelakuan orang, — “ 
kok akan orang mengetjap keberuntungan dalam Pertjintaan, 
dan Kesehatan (Pedoman jang penting dalam penghidupan manusia !): — "“ 
donesia, mulai dzaman Purba, dzaman Hindu, Prabu Djojobojo, Singosari, Modjopahit, 
Kedatangan Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bintara (Demak), Padjang, Mataram, Ja: 

. man Y.O.C, dan seterusnja sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat jang sekarang ini!, 
" Arti dan ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dil. jang serba lengkap djangkap dan 

luas djelas. Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 orang 
Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- 
taka dan menggunakan kesempatan sewaktu redzekinja berkembang ! !! 

1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- 
hawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias gambar 

mentfjari 

Astrologie & Horoscope, kuntji po- 

Wait and see! 

Diojobojo, rama- 
Per 

Kolosembogo ?), 

separan-paran...” 

Djodo, Perkawinan 

Penghidupan Pergaulan, 
Scdjarab In- 

Dza- 

Rp. 20.- 

  

  

  

Sdr. Lo Khing Gie dari Surabaja (pakai karangan bunga) bersama pem- 
bantunja, jang mendjadi djuara pertama dalam Motor Rallye hari Minggu 
pagi kemaren, tampak tersenjum gembira menaiki hadiahnja berupa 
motorfiets ,,Zundapp”. Selain hadiah motorfiets ini, sdr. Lo pun menda- 

pat 2 piala besar, Dalam Rallye ini sdr. Lo mengendarai mobil Fiat 1100. 
(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

  

Motor Rallye 17 Agustus : 

Startno. 84 Djuara 
Rallye Bukan Balapan— Organisasi 

IMS Lantjar 
(Reportase Wartawan Kita) 

  

DIBAWAH PIMPINAN Ikatan Motor Semarang, pada hari 
Minggu pagi djam 5 di Stadion dimulai perlombaan Rallye Jajasan 
17 Agustus. Sebagai kehormatan tanda permulaan start pertama 
dan kedua telah dilakukan oleh Wali Kota Semarang dan kemu- 
dian berturut-turut dengan terpaut 1 menit para peserta jang djum- 
iahnja Ik. 140 orang telah berlomba utk. melalui perdjalanan antara 
Semg., Magelang, Jogja, Wates, Purworedjo, Magelang dan Sema- 
rang. Mobil pertama jang sesampai di Semarang pada djam kira2 
12 siang tengah dan kemudian diadakan udjian klassement umum 
di Stadion. 

kapan mengendarai dalam perdjala- 
nan jang berbelok2, kemudian udji- 
an mempergunakan rem. Udjian dja 
lan berbelok2 itu bermatjam2 teori 
ditjoba. Ada jang dengan pelahan2 
tetapi ada djuga jang sebaliknja. Te- 

Perdjalanan jang ditempuh dari 
Semarang menudju ke Magelang, 
terus ke Jogjakarta, Wates, Pur- 
woredjo, Magelang dan Sema- 
rang. Baik ketika masuk Mage- 

  

  
ini, dichawatirkan dikalangan peng- | 

ingin me- | 
njendiri pula”, demikian ketua hari- 

lang ataupun Jogjakarta, para pe- 
serta tidak melalui djalan2 dite- 
ngah2 kota. Hal ini mempunjai 
ak bat jang baik, karena sendiri- 
nja lalu lintas dalam kota tidak 
terganggu. Pada umumnja djalan- 
djalan ,jang dilalui termasuk dja- 
lan jang baik. Hanja djarak an- 
tara .Jogja-Purworedjo - djalannja 
tidak dilapis dengan asphalt. se- 
hingga dalam hal memperhitung- 
kan ketjepatan memegang pera- 
nan jang penting. 

Tjara berlomba. 

Organisasi jang baik dan teratur, 
adalah sjarat mutlak dalam meng- 

adakan perlombaan2 mobiel. Dalam 
hal ini ternjata, - bahwa Djawa-Te- 
ngah jang telah 2 kali tidak beres 
dalam menjelenggarakan rallye ken- 
daraan bermotor, sekali ini boleh di 
katakan mentjapai hasil jang baik. 
Dalam .pada kita mengikuti para 

peseria jang berlomba, dapat me- 
ngetahui bahwa rallye demikian ini 
bukan semata2 tergantung pada ke- 
tjepatan mentjapai sesuatu  djarak. 
Melainkan — selain dari ketjakapan 
jang mengendarai — pembantu jang 
memperhitungkan dengan ketjepatan 
berapa mobil mesti dilarikan dalam 
djarak2 jang sedang dilalui, adalah 
jang penting sekali. Kita melihat, 

peserta2 jang dengan sekentjang2- 
nja melarikan kendaraannja, setelah 
tiba didekat pos, maka ia terpaksa 
menghentikan kendaraannja. Terlalu 
tjepat daripada waktu jang ditentu- 
kan. Berbeda dengan peserta2 jang 

sudah berpengalaman dalam rallye 
dilain2 kota. Kelihatan sekali bahwa 
pengendaranja menjerahkan .,koman- 
do” kepada pembantunja jang mem- 
perhitungkan waktu. 

Ketjakapan berbelok2 dan 
pertjobaan rem. 

Setelah para peserta tiba di sta- 
dion, masing2 ditjoba dalam ketja- 

  

KETEMUKAN BARANG2. 

Pada hari Minggu malam kira2 

ketemukan selembar uang kertas 
dari Rp. 100.— dan selembar uang 
kertas dari Rp. 10-— di Sajangan 
Smg. Pun didaerah Pelabuhan Smg. 
pada hari tersebut djam 16.00 telah 
diketemukan barang2 jang terdiri 
antaranja dari 3 buah sabun mandi, 
4 buah kogellager untuk betjak, i1 
buah benang kelos dan selembai 
kain. Siapa jang merasa kehilangan 
barang2 tadi dapat hubungan lang- 
sungn dengan Seksi I di djl. Pur- 
wodinatan, Semarang. 

    

     

    

       
    

  

   
   

     

   

  

Pendrikan, 
Semarang, Ikatan kaum Ibu 

kan Barat No. 6 Semarang 

adik kami : 

murid S.M.LA. Bg. B. 

dalam usia 22 tahun 
da tanggal 22 
Semoga amal2 
Jang Maha Esa, 

aa AMAN, TEE aaan   Pn NG 
Penjelenggaraan Undian Uan 

UNDIAN UANG BESAR jang 

dilakukan oleh BANK 

ling banjak 10 surat undian bua 
dikirimkan mulai 

JOGJAKARTA, SURAKARTA     KOPA): — 
»Kusuma” 1064, — 

djam 8, oleh Polisi Seksi I telah di| 

murid2 serta guru-gurunja dari S.M.A. 

ESCOMPTOBANK N. V., mulai bulan DJANUARI 1954 

PESANAN2 SURAT UNDIAN DENGAN POSWESSEL, 

, 'SURABAIA, KEDIRI, LANG, DIEMBER, PALEMBANG, KEDIRI 
PADANG, MEDAN, SIBOLGA. PONTIANAK, BANDJ A- SIN, MAKASSAR, MENADO dan A3, KARTA dengan alamat DIALAN 

tapi tergantung dari tjaranja mem- 
perhitungkan mengambil: tikungan. 

Djuga dalam ketjakapan mempergu- 
nakan rem, tampak matjam2 tjara. 
Ada jang beberapa kali menekan pe- 
dal, ada pula jang sekaligus. 

Dalam perlombaan  ketjakapan 
berbelok2 dan udjian rem itu, jang 
diambil nilainja adalah siapa2 jang 
paling pendek mempergunakan wak- 
tu mengendarai dalam djalan jang 
banjak rintangannja. 

Achirnja dapat  ditjatat, pada 
umumnja rallye sekali ini lebih ter- 
atur daripada waktu2 jang lalu. 

Dalam perlombaan tadi hanja ter- 

djadimsatu ketjelakaan, jaitu mobil 
H-3010 no. 99 jang dikendarai oleh 
Tan Hok San. Lewat Wates mobil 
tadi jang menghadapi tikungan ti- 
dak dapat dikendalikan, hingga ter- 

gelintjir sampai terbalik 2 kali. Dua 
penumpang jang duduk didepan 
mendapat luka2 ringan, tetapi 2 
orang jang duduk dibelakangnja an- 
taranja sdr. Lie Hong Soe kini di- 
rawat di R.S. Elisabeth karena pa- 

tah tulang rusuknja (sleuteibeen). Be- 
berapa mobil lainnja hanja menda- 
pat kerusakan2 ketjil di djalanan. 

Hari Minggu malam - dilakukan 

pembagian hadiah2 jang tersedia di 
Hotel du Pavillon dan railye tadi 
ditutup dengan suatu pertemuan jg. 

meriah digedung Stadsiuin Sema- 

rang. Pemenang, pertainz sdr. Lo 
Khing Gie - mendapat sebuah sepe- 
damotor ,,Zundapp”, piala dari 
LM.I., sedangkan piala dari I.M.S. 

' diterima oleh Dr. Liem Khe Siang. 

Hasil seluruhnja 
berikut : 

Algemeen klassement: 1. Motor 
no. 84 Lo Khing Gie dari Surabaja 
dengan Fiat 1100: 2. no. 77 R. de 
Maar Djakarta, Chevrolet: 3. no. 17 
Dr. Liem Khe Siang Semarang, Mor- 
ris Minor. 

Kelas: I: 1. no. 17 Dr. Liem Khe 
Siang. 

Kelas II: 1. no. 84: Lo Khing Gie: 
2. no. 65 H. Wijsard: 3. no. 79 Jr. 
R. Schultz: 4. no. 139 H. Meyers: 
5. no. 48 Dr. A.D.H. Coops: 6 no. 5 

:The Biauw Ging. 
Kelas III: 1. no. 113 A.LAJ. Dij- 

kerss 2. no. 117 J.H. Koppers: 3. no. 
50 F. Muller. 

| Kelas IV:4. no. 77 R. de Maar, 
|2. no. 6 Ir. N.F. Cramer: 3. no. 100 
|Tjan Tjoan Liong, 4. no. 70 N.E. 
Argoebi. 

Bag. Wanita: 1. no. Nie a Lingi: 
2. no. 70 Nj. E. Argoebi: 3. no. 40 

'N. Andus 4. no. 23 N. Lie Goan 
(Thiams 5. no. 87 N. LH. Dengah: 
6. no. 98 Nj. Soekarto. 

| Poedelprijs: Loe Khe Gwan de- 
ngan 2590 kesalahan. 

sebagai 

  

MENGHATURKAN BE RIBU-RIBU TERIMA KASIH kepada segenap kalangan masjarakat, terutama dari Kp. 
Bg. B 

Pendrikan, Wanita Demokrat Indonesia Tjabang Semarang, Dr. O. E Stal d Tjiam Djoe Hwat, jang telah Bi Batang at Peri memerlukan datang di Pendri- 
dan memberikan sumbangan baik moreel maupun materieel ketika meninggalnja anak/ 

R.r. Sri Soegiari jam 
klas III Semarang 

jang telah dimakamkan di Bergot - November 1953. isa 
sdr. tersebut mendapat balasan dari Tuhan 

Jang berduka tjita : 
R, Soegiono Hadiprodjo (ajah) 

. Soegiarin Hadiprodjo (kakak) 
R. Soegiario Prodjokoesoemo (kakak) 

    

MUMAN 
J Besar Jajasan Dana Bantuan 
sampai kini diselenggarakan oleh 

akan 
RAKJAT INDONESIA 

— pa- 

t seorang. atau sealamat — dapat 
sekarang, kepada Kantor2 BA 3 1 

DONESIA di BANDUNG” TIIREBON, or2 BANK RAKJAT IN 
SEMARANG, TEGAL, 

MA- 
TANDJUNGKARANG, 

DJAKARTA 
KUNIR No. 5 

(untuk DJA- 
DJAKARTA- 
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kit. Bulan Mei 1952 Feng diketa 

t 

KANTOR BERITA RRT ,,NCNA" kabarkan, bahwa tja- 
| ya2 penganiajaan jang mengerikau telah dipakai oleh agen2 Ame- 

rika terhadap para tawanan perang Tionghoa dan Korea Utara 
jang sama sekali melenjapkan ,,penghargaan terhadap kemerdeka- 
an perscorangna dan kemanusiaan”, jang selalu digembor2 kan 
oleh djendral2 dan politisi2 Amerika. Tuduhan2 jang dikemuka- 
kan oleh seorang tawanan perang jang telah kembali, Lin Feng 
Yang, dapat memberikan g: ang djelas tentang tjara ,,pe- 
rang psychologis” jang samerika. te 

LN AN aa AA Ra 
Dalam kamp2 tawanan 

kata Feng, orang tak b 21 
- njai perasaan “ kemanusi ida 
seorangpun dibolehkan Kan 2 pe 
menangis. Agen2 Amerika mengat:| XI ssy : HM kan pada para SAMA ang bi Pk Ian Diba- 

a ada seorang jg menaruh belas | $ sihan dan menangis, Karean Ada 35 ag unKembal: 
taw : .per ang | ukuli. » . Ki 

Tn Pangan saga p | 3antuan Besar Dari RRT 
kulan djuga. Bila seorang tawanar | Jtk Merapatkan Korea- 
diketemukan gembira dan ketawa : Sgen2 itu mengatakan perbuatan” Utara Ogn RRT 
rahasia apa lagi jg telah kau rentj: |. KOREA UTARA akan mem- 
nakan. Sekali Feng diketemukar | yangun kembali ibu-kota Korea 

. i Jtara Pyongyang, demikian  di- menangis dis , setelah ia meli | 

hat kawannja : jarkan oleh radio Utara. Radio 

   

  

   

   
    

    

    

   

  

    

  

  

      

    

janiaja. Dengan seg 
ra agen2 Amerika itu memanggi 

semua kontjo2nja « dan menganiaje 
Feng dimuka mereka. rang 'pekerdja “pembangunan 

l Fionghoa telah tiba di ibu-kota Oh Ta 
Sedikitpun perasaan kemanusia | xorea Utara jang hantjur k: 

an dianggap sebagai suatu kedja ea rakwan Sada aa Ban 
hatan di kamp2 tawanan perang | ser jang lalu, untuk mengawasi 
Amerika itu, kata Feng selandjut sembangunan tsb. Berita ai mem 
nja. Tiada seorangpun dibolehkan | serkuat dugaan, bahwa Mao Tse 
mengundjungi kawan2-nja jg sa- | rung menambahkan djumlah ban 

uan kepada Korea Utara sebagai 
"jaminan negara2 komunis dalam 
renghadapi konperensi politik. 

»ih landjut, bahwa sebanjak 280 

hui mengundjungi kawannja jang 
sedang sakit. Agen? Amerika itu 

tk Tjegah Tawanan? Jg Mau Pulan 

i Agen2 Amerika Lakukan Kekedjaman K 

Dlm Kamp2 Tawanan-Perang: Ketera-| 
ngan Kantor Berita RRT NCNA | 

Pyongyang . 

Pyongyang tadi menerangkan Je- |. 

8 

  

  

menjuruh dia supaja memberi 4 
pukulan kepada sahabatnja jang 
sedang sakit itu. Karena terpaksa 
ia memberikan pelan2 sadja, tapi 
itu diketahui oleh agen itu dan 
mengatakan kepadanja: ,,Djadi 
kau tak sampai hati untuk memu 
kul dia. Baiklah!” Kemudian 
agen2 tadi memukul dan meng- 
hantam serta menjepak Feng ham 
pir pingsan. 

Selain itu agen2 Amerika itu ber 
usaha mengasingkan para tawanan 
perang satu sama lainnja, agar me: 
reka saling mentjurigai, kata. Feng 
Tentang “pemberian pendjelasar 
Feng katakan, bahwa pemimpir 
agen? itu mendiktekan djawaban? 
jg harus diberikan dalam pemberi: 
an pendjelasan nanti dan di harus 
kannja supaja menghafal djawaban: 
itu. Karena itulah para tawanan pc 
rang kelihatannja tidak begitu be- 
res otaknja dan dengan tiada insjaf 
berteriak: ,.Kembali ke Taiwan”, b 
la mereka dibawa ke tenda2 pembc 
rian pendjelasan”. 

Demikian Feng. (Antara): 

Okinawa 
Tak Mungkin Djepanc 
Menuntutnja Kembali : 
Pangkalan USA Se- 

Menurut kalangan  penindjau 
yegara2 Barat, sebenarnja Korea 
Utara tidak bersedia  menanda- 
“angani persetudjuan gentjatan 
:endjata, akan tetapi telah . ber- 
suat demikian, setelah mendapat 
liaminan2 akan bantuan dari 
RRT. Radio Pyongyang mene- 
rangkan, bahwa Pyongyang me 
upakan lambang tempat kedia 
nan bangsa Korea, dan pemba 
sunannia akan merupakan pro 
paganda kemenangan bagi negara 
1e..ra komunis. 5 

Para penindjau negara2 Barat 
adi berpendapat, bahwa keputu- 
an untuk membangun kembali 
bu-kota Utara diputuskan setelah 
idanja pertemuan antara Mao 
tan perdana menteri Korea Utara 

-Xim Il Sung. 

“Radio Pyongyang jang menun 
Hukkan siaran2-nja kepada ne- 
rara2 Barat itu, tidak pernah lagi 
nenjiarkan berita? mengenai ge. 
'ak-gerik Kim Il Sung hingga tg. 
'3 Nopember tadi, ketika para 
'hli pembangunan Tionghoa tsb. 
iba disana. Para penindjau ber 
sendapat, bahwa adanja pertemu 
an antara Mao dan Kim II Sung 
tu menandakan akan adanja ker 
Jja sama jang lebih erat lagi an 
ara RRT dan Korea Utara,- djus 
TU pada waktu dimana negara? 
Barat meletakkan harapan . akan 

2) 

bar tadi diperlihatkan djenazah2 wanita2 jang diduga karena tidak “bisa 
dipertjaja dalam politik, telah dilemparkan ke dalam sumur di Hamhung. 

  
Agaknja tuduh-menuduh mengenai soal kekedjaman sudah lazim dilaku- 
kan oleh negara2 jang berperang. Bila. pihak RRT menuduh kekedjaman 

agen2 Amerika terhadap tawanan2 jang ingin dipulangkan kembali ke- 
negerinja (harap perhatikan beritanja sebelah ini): pihak Amerika djuga 
melantjarkan tuduhan2 bahwa pihak Korea-Utara/RRT telah melakukan 
kekedjiaman2 terhadap penduduk preman Korea-Utara, waktu pasukan2 
AS/PBB melakukan serbuan ke utara. 
Kementerian Pertahanan A.S. sebagai bukti dari tuduhannja. Pada. gam- 

Gambar ini di,,lepaskan” oleh 

Tuduhan Pi- 
hak Amerika 

H Tetapi Politik Harus Ditundukkan Krn| 

IBukannja Agama Harus 
Didjual Kru Politik 

Agama — Rapat Raksasa Untuk Rajakan 
Mn Maulud Nabi KE 

DENGAN DIHADIRI oleh puluhan ribu kaum muslimin dan musli- 
mat, Hari Minggu pagi jl. tg. 22/11, bertempat dilapang Ikada, Djakarta 

telah diadakan rapat raksaksa oleh Badan Kontak Organisasi Islam Dja- 

Ikarta Raya dalam rangkaian perajaan jang diselenggarakan guna mem- 

peringati hari Maulud Nabi Besar Mohammad S.A.W, Pembitjara2 pada 
perajaan maulud dilapang Ikada itu, ialah Harsono Tjokroaminoto dari 

PSII, Ketua Badan Kontak Organisasi Islam Djakarta Raya Sjarif Usman 

Idan Nj. Yunan Nasution: perajaan dibuka dan ditutup dengan pembatjaan 

| ajat2 dari Kitab Sutji,Al Our'an. Harsono Tjokroaminoto dan Sjarif Usman, 

masing2 mewakili Anwar Tjokroaminoto dan K.H: Isa Anshary, jang ber- 

halangan datang. 2 

Harsono Tjokroaminoto sela- merupakan sesuatu halangan bagi 
ku pembitjara pertama sesudah ummat Islam mentjapai tjita2nja, asal 

Ketua Panitia Gozali Sjahlan sadja benar2 ummat itu berdjiwa 

'membuka perajaan, terlebih da-|Islam 10075, bukan Islam setengah- 

hulu mengingatkan akan pera- | setengah. 
jaan2 jang diadakan dahulu pa-j Pada penutup. pidatonja itu oleh 

da hari2 besar ,,Tentjoo-setsu” (Harsono Tjokroaminoto dengan te- 

oleh rakjat  Djepang dan hari- jgas dikatakan, bahwa resep daripada 

Iraya tg. 81-Agustus sbg hari be- |segalanja itu ialah bukan agama ha- 

'Isar rakjat Belanda. Perajaan2 Irus didjual karena politik, tetapi poli- 

| ,Tentjoo-setsu” (hari ' Tenno jtik harus ditunduk-taklukkan untuk 

Heika) dan hari lahirnja Ratu jagama. 
"| Wilhelmina itu demikian Harso- 

no, dahulu djuga turut diraja- 
kan oleh ummat Islam Indone- 

sia, dimana pada waktu2 itu 
mesdjid2, langgar2 dsbnja men- 
'djadi . penuh-sesak, tetapi jang 
oleh pembitjara kemudian  dika- 
takan, bahwa semua itu adalah 
karena terpaksa, karena antja- 
man  mitraljur, stengun, dan 
lain2. ! . 

Mengapa partai? politik Islam 
tak bisa tjiptakan sematjam 
»KSP?' : 

Ketua Badan Kontak Organisasi 
Islam Djakarta Raya Sjarif Usman 
menitik-beratkan pidatonja pada per- 
lunja ummat Islam lebih2 lagi mem: 
persatukan diri guna tertjapainja tji 
ta2 dan perdjuangan ummat Islan 
Indonesia, jaitu tertjiptanja suatu ne- 
gara jang berdiri diatas dasar2 dar. 
adjaran2 agama Islam. Dengan pan 
djang lebar pembitjara menguraikar 
riwajat perdjuangan Nabi Besar Mu 
hammad s.a.w. sewaktu menghadapi 

Pembitjara dengan: tegas me- 

njatakan, bahwa ummat Islam 
tidak  terpetjah-belah, terbukti 
dari lautan manusia jang meme- 
nuhi lapangan Ikada. pada pera- 

  

jang patut   siden Ouirino, bhw. ia akan meng- 
Ladjukan sebuah usul daripadanja ke 
pada pemerintah A.S. Usul Ouirine 
ini menghendaki pembentukan ,,uni' 
ekonomi & politik” negara2 merdeka 
di. Asia dan Timur Djauh, dibawah 
pimpinan Amerika Serikat. 
. Menjambung berita mengenai usul 
jang-diadjukan oleh presiden Filipina 
Elpidio Ouirino, kepada wakil presi- 
den.Amerika Serikat: Richard Nixon, 

Ouirino Usulkan Uni Eko- 
nomi & Politik Timur 

Djaah. 
| BAKAL PRESIDEN FILIPINA, Ramon Magsaysay, dan wa 

kil presiden Amerika Serikat Richard Nixon, malam Sabtu jl. te- 
lah mengadakan pembitjaraan tidak resmi 

dipertjiaja mengatakan, bahwa kedua pemuka ini de- 
ngan pandjang lebar telah membitjarakan 
Djauh, dalam mana kabarnja Magsaysay 

.soal Komunisme di Filipina. Diperoleh keterangan bahwa mereka 
telah mengadakan pertukaran fikiran mengenai permintaan jang 
bertambah mendesak, supaja Filipina ambil inisiatif untuk mem- 
bentuk suatu persekutuan negara2 Timur Djauh, untuk melawan 
Komunisme, menurut pola (pattern) NATO. 

Seterusnja diwartakan UP, bahwa adakan zone militer karena .bangsa2 
Nixon telah berdjandji kepada Pre- merdeka di Asia Tenggara tidak pu 

jaan maulud ini. 

Dalam hubungan ini, Harsono me- 
'njatakan rasa keheranannja melihat 
masih adanja segolongan ketjil dari 
ummat Islam jang menurut pembi- 
tjara, masih sadja mengadjak-bersa- 
tu, padahal sedjarah telah membuk- 
tikan, bahwa Islam tidak pernah ter- 

'Ipetjah-belah, demikian Harsono, jg. 
“menambahkan, bahwa orang2 jang 

demikian itu menandakan bahwa 
mereka belum mengenal persatuan: 

Pembitjara selandjutnja mengadjak 
supaja- ummat Islam  mempeladjari 
adjaran dan djiwa Islam jang se- 
sungguhnja. Apabila djiwa dan pela- 
djaran2 Islam sudah kita miliki, 

maka menurut pembitjara, bagaima- 
napun djuga adanja ,,udara men- 
dung”, gledek dan atau angin tau- 
fan jang mengamuk, pasti tidak akan 

Pos DariRRT Ke 
Indonesia Me- 
. ningkat 
Kebanjakan Berisi Ba- 
'han Propaganda ? 

PEMBESAR2 DIAWATAN pos 
memberikan perkira- 

  
di Manila. Sumber2 

keadaan di Timur 
telah membentangkan 

  

nja sendjata2 militer dan fasilitet2 
untuk memperkukuh ikatan2 dilapa 
ngan kemiliteran”. 

Nixon berdjandji akan membi- | 
tjarakan usul ini dengan Wash- 
mai Kalangan? jang memper- 
atikannja - menganggap pernja- | 

taan Nixon ini sebagai tanda bah- 
wa Nixon menjetudjui idee tadi. 

Nixon sementara itu tak hen- 
Hapat dipersatukannja kembali ke Gak memberikan komentar “terha- 

harga 500 Djuta 

PEMBESAR2 jg mengetahui 
di pulau Okinawa jg merupakan 
benteng bagi Amerika di Pasifik 
Barat menjatakan kejakinannja, 
bahwa Djepang tak dapat berha 
rap akan memiliki kembali Oki- 
nawa, walaupun Djepang akan 
memintanja kembali. Para pembe 
sar dari kalangan militer dan 
sipil di pulau tsb. dalam pada itu 
meragukan, apakah Djepang jang 
telah menghadapi kesukaran utk. 
menstabilisasi ekonominja sendiri 
benar2 menghendaki tambahan 
beban dari Okinama, jang dalam 
lapangan ekonomi tak dapat ber 
diri sendiri. . 

Jua bagian Korea. (UP) dalam: pertemuan:“ pada hari Sabtu 
seterusnja dapat diterangkan bahwa 

5 idee uni regional Pasifik tadi, untuk 
PENGUNGSIAN PASUKAN pertama kalinja dibentangkan. Ouiri 
"GERILJA KUOMINTANG. ' rno ketika tahun 1949. : 

£ Pada hari Sabtu telah tiba di | 
awan 15 f rili : . a 2. -. Tiongkok Nan Ten an jang diandjurkan Ouvirino ini ber 

, sifat non-militer dan hanja dimaksud 
man Sa Kennn ke- kan untuk memperkuat perekonomi 

Baju ari pasukan2 gerilja negara2 demokrasi di. ,,bagian 5 : . an 1 
Pena jang dipulangkan ke dunia ini”. Ouirino mengatakan, bah 

wa pada waktu ini tidak mungkin di 

Menurut idee tsb. tadi, persekutu- 

  

Konperensi Negara? Timur 

  dap pidato Senator Knowland di 
di Mona ong ' memberikz 
an, bahwa kiriman2 pos dari Repu- 
blik Rakjat Tiongkok ke Indonesia 

ri Guiana Inggris 

Chicago (harap lihat berita dalam '4atain tahun ini telah ' bertambah 
halaman ini djuga) ataupun ter- ' dengan 759o: Dalam bulan Agustus 
hadap berita2 dari London, jang sejah dikirimkan dari RRT ke Indo 
mengatakan bahwa soal Indone- nesia melalui Hongkong 34 kantung 
sia akan dibitjarakan dalam kon- pos udara dan 111 kantung pos laut. 

perensi Bermuda. 35 Dalam bulan Agustus tahun jg 
— Dikatakannja bahwa ia tidak jalu angka2 ini masing2 jalah 25 

membatja berita dari London dan 74. Reuter mengabarkan, bah- 
tadi, dan “apa jang dikatakan wa kalangan jg lajak dipertjaja me- 

Knowland itu adalah suatu soal njatakan dugaannja, bahwa pos ini 

beleid pemerintah Amerika Seri- jpenuh dengan propaganda komunis, 

kat. (Antara) jg langsung dikirimkan kepada 

naa orang2 Tionghoa jg berdiam dipel- 

CHEDDI JAGAN BERTEMU bagai tempat di Indonesia. 

DGN. JAWAHARLAL 
NEHRU. 

Cheddi Jagan, perdana mente- 
jang telah di- 

(Reuter). 
  

Walaupun demikian, kata mere- 

ka, Djepang dapat mengadjukan per 

mintaan resmi untuk mendapatkan 

Djauh Untuk Pertahanan & 
Ekonomi at petjat oleh pemerintah Inggris 

itu, Sabtu jl mengadakan pembi- 
tjaraan dengan perdana menteri 

Saperblond 

kembali daerah militer jg strategis 

itu sebagai suatu kehormatan nasio 

nal dengan mengetahui, bahwa Ame 

rika akan mengatakan ,,djangan”. 

Usul Senator Knowland: NehruBukan Suara Asia? 

PEMIMPIN MAJORITET dalam senat Amerika Serikat, Se- 
nator William F. Knowland, mengusulkan malam Sabtu j.l. supa- 
ja diadakan suatu konperensi oleh negara2 merdeka di Timur 

Sebagai diketahui pada achir ta- 

hun padjak 1953—1954 sadja Ame- 

rika akan mengeluarkan sebanjak 

390 djuta dollar untuk membuat ba 

ngunan2 militer di pulau tsb. Dari 

djumlah tsb bangunan2 jg meminia 

ongkos 300 djuta dollar telah sele- 

sai. 

  fives Club? Chicago tadi, supaja 
undangan presiden baru Filipina, 

Knowland mengatakan seterus 
nja, bahwa dengan terpilihnja 

, Magsaysay sebagai presiden Fili 

in itu telah dikeluarkan pula|pina, maka negara ini mendjadi 

Un 100 djuta dollar, sedjak lambang kemerdekaan” didunia. 

tahun 1946 untuk bangunan2 semen Apabila komperensi tadi diada- 

tara dan darurat. (Antara). kan, maka akan lenjaplah perka 
: taan ,,kolonialisme” dari propa- 

ganda Komunis, kata senator dari 
California tadi. Seterusnja dikata 
kannja, bahwa diadakannja kon 

| perensi ini akan berarti 
bangsa2 merdeka di Timur Djauh 
mengambil initiatif sendiri. Dika 

takannja bahwa perdana menteri 
India, Jawaharlal Nehru, ,,bukan 
lah suara Asia.” 
Knowland mengatakan, — bahwa 

orang akan membuat kesalahan be- 

sar apabila menerima RRT dalam 

Amerika Serikat akan memperguna- 

PBB. Kalau perlu, kata Knowland, 

Ternja d ngan s #a Ikan hak vetonja untuk mentjegah pe 

La je dna Na an nerimaan RRT. Kalau RRT diteri- 

mendapat uang sebanjak Rp. | ma dalam Madjelis Umum, maka ne- 

4.350.—. 5 an ng Mn perasa ah 2 

: Sia hati erusaha masuk kedalam Dewan Ke 

ajaa Banana ana an amanan pula, dengan »tjara2 jang 

tot? oleh 4 aa Ie Itjurang”. Maka akan terusirlah dele 
»ditjulik” oleh 4 orang, dua dian- 
taranja berpakaian seragam. 

    

- 

Njonja TKL, seorang Tiong- 
hoa, berumur 23 tahun, oleh po- 
Iisi hari Saptu ditahan, karena di 
tuduh memberi laporan palsu ke- 
pada jang berwadjib di Surabaia. 

hat 2 e 'akan mendesak supaja Taiwan dise- 

Manan langgar 5 asu rahkan kepadanja , dengan demikian 

Hakan maag ketiak ai akan timbullah keretakan dalam po 

— pn na Si asa aer UN- Isisi pertahanan ( 2 

Sa na dan ra Filipina dan Okinawa, dan garis 

menarik kesimpulan bahwa pen- ' pertama pertahanan   

Djauh, guna membina kerdjasama militer dan ekonomi. 
land mengatakan dalam pidatonja dimuka para anggota ,,Execu- 

bahwa f' 

gasi Kuomintang dari PBB dan RRT mukan tulang dagu: 

Amerika, jaitu anta 

Amerika akan ra ahli antropologi 

Know- 

konperensi tadi diadakan atas   Ramon Magsaysay. 

»VNanusia 

Pilidown" 
Ternjata Hanja Chim- 
pansee Belaka ?: Ahhi2 
Ant hropologie Ditje- 

moohkan 
»BRITISH. MUSEUM” Sabtu 

jl. mengumumkan, bahwa sebagi 
an besar dari tengkorak ,,Manu- 
sia Piltdown”, jang dalam buku2 
ilmu pengetahuan dunia sudah 
lama disebut tengkorak manusia 

tak lain daripada tulang dagu 
monjet zaman sekarang sadja. 
Maklumat jg menggemparkan ta 

di seterusnja mengatakan, bahwa di 
suatu tempat penggalian batu keri- 
kil di Piltdown, Sussex (Inggris se- 
latan) ketika 1912 diketemukan ba- 
gian2 dari sebuah tengkorak manu- 

'sia sardjana2 jg kemudian mentjari- 
'tjari sisa2 lainnja didekatnja, mene 
: monjet tadi, 
mungkin dagu se-ekor  chimpanse, 

'lalu mengira bahwa tulang dagu ini 
'merupakan bagian dari ,,Manusia 
Piltdown” tadi. Tak diketahui, sia- 
pa ig mentjoba memperolehkan pa- 

tadi, dengan 

  
tjulikan itu adalah sandiwara sa- beralihlah kepantai Pasifig Amerika 'djalan menaruh tulang dagu monjet 

na Serikat. (Antara). . tadi. (Antara). 

zaman nirleka itu sesungguhnja 

India Jawaharlal Nehru selama 
45 menit, di New Delhi. Sebelum 
sampai di New Delhi, Jagan me- 
ngatakan kepada pers bahwa ia 
ingin mengetahui sokongan jang 
dapat diberikan India kepada rak 
jat Guiana Inggris, dalam per- 
djoangannja melawan kolonialis- 
me Inggris. Jagan mengatakan 
bahwa ia mengharapkan bantuan 
besar dari Nehru, supaja soal 
Guiana Inggris diadjukan kepada 
PBB. 

Marilyn 
Monroe 

Alat Spj Rakjat Amerika 
Lupa Harga2 Jg Tinggi”: 

. Kata Madjallah 

- MINGGUAN Djerman Timur 
»Berliner Iilustrierte” hari Sabtu 
muat satu halaman penuh tulisan 
mengenai bintang film Amerika 

PADI TELAH DIGILING DI Pin Sdr Kawan Pen 
IMUR: 12 Yuan gampar ,,C: eesecak Cake : 

M ka mah Sm “: Imenjolok mata”, dari Marilyn. 
Aa er ar | Gambar2 'sematjam ini me 

sampai tanggal 1 Nopember padi ka PA Kesnatd Matana ea 
pembelian Pemerintah telah ma- | Kan Sa tot bata ut no 
suk dipenggilingan diseluruh Dja | Blok Sovjet, k: tai Margin. Je sa 
wa Timur, ada 392.000 ton, Jang But Wanita ig niemperkosa “kebuda- 

telah digiling” ada 142.000 ton, aan/ berambut ,,superblond”. Me- 
jaitu oleh 182 penggilingan padi, 2 H bae 

: ana nurut madjalah tadi, ketika salah 

Tana tanggal 20 Djuli 1953 (Satu filmnja diputar Hima kali 
jang lalu. 00000 Inja di New York, publik ig ,.kegi- 
jp : Ig dan hi 1 H1 Sea 

e dan mereka hampir tidak tahu bah Kisenhower Sa pa takan Ti dngn sengtor 
» . 9 'McCarthy (ketua panitya ketjil se- 

kait Djantu ng. 'Hat'tirosan kegiatan2 anti. Amerika) 

“Djenderal Howard Snyder dokter iban at in esa una 

pribadi “presiden “ Eisenhower... hari |: . jat. Amerika.” 

Djum'at menjangkal berita2 jg me- 
nerangkan, bahwa. presiden Eisenho 
wer. menderita . penjakit djantung. 
Berbitjara. dalam sidang .,New York 
Heart. Association”,  Snyder. mene- 
rangkan, bahwa presiden . Eisenho- Televi si 5 2 Russia 
wer telah banjak diperiksa oleh dok : Ht 1 

ter2 dan bahwa menurut pemerik-| Akan Dibuat 1 Djuta 

Pesawat 

    

Seterusnja Marilyn dituduh seba- 
“gai alat supaja orang2 Amerika me 
lupakan harga2 jg meningkat dan 
keburukan2 lainnja. (Antara). 

  

saan2 ini, presiden Eisenhower me- 
nundjukkan - sedikit sekali akibat2 
kerusakan2 pada badan jg ditimbul 
kan oleh umur dan kesibukan2 jg| ' ' MENURUT K.B. SOVJET ,,Tass"   
Ne diharapkan dari orang2 jg produksi pesawat penerima televisi di 

Sovjet Uni dengan tjepatnja mening sumur dia. (AFP). 
e ( ) kat: dalam tahun 1954 akan dibuat 

  

Inggeris Njatakan Sedia Masuk Dlm Organisasi &DC 
KEMENTERIAN LUAR 

Inggeris pada hari Sabtu -meng- parlemen Perantjis pada hari Djum- 

umukan bahwa Inggris akan meng: 'at, menteri luar negeri 
ikatkan diri dalam sebuah perdjan- Bidault menjatakan bahwa ia 

djian formil kepada Masjatakat Per maksud minta djaminan2 jang tentu 

tahanan Eropa (EDC), Akan tetapi dari Amerika dan Inggris bahwa ke 

fa menambahkan bhw Inggris akan dua negeri ini akan mempertahan- 
menentang usaha2 Perantjis dalam kan pasukan2nja di Eropa untuk 

'Djerman jang berdiri sendiri. 
Georges | 

ber: Djutubitjara Inggris 
itu membenarkan keterangan Bidault 
bahwa . Inggris telah  menjetudjui 
mengadakan suatu perdjandjian un- | hubungkan Inggris dengan EDC itu 

ikatan jang erat kini telah mentjapai tingkat terachir tuk ,,mengadakan 

Konperensi Bermuda jad agar Ing- mendjaga terhadap kemungkinan bah dengan EDC dengan tidak mengga- 

gris berdjandji mempertahankan pa (wa Djerman Barat jang telah diper- bungkan diri didalamnja.” Tetapi ia 

| sukan2nja dibenua Eropa untuk wak sendjatai kembali nanti tidak akan (mengatakan bahwa Inggris tidak da- 

tu jang tidak terbatas. Sebagai di mentjoba melepaskan diri dari EDC (pat mengikatkan diri untuk memper 

negeri kabarkan, dalam pidatonja dimuka 'dan membentuk tentara kebangsaan (tahankan serdadu2nja dibenua Ero- 

dalam pada terbatas. 

1 

  

325.000 pesawat, dalam 1955 760. 
000 dan dalam tahun 1956 1 djuta 
pesawat. Menurut ,.Tass”, mutu tele 
visi buatan Sovjet ini sudah lebih 
baik “daripada televisi buatan Ame 
rika dan kelak akan lebih baik lagi. 
Tak lama lagi akan didirikan bios- pa pada suatu tingkat kekuatan ter- 
kop televisi di Moskow, dengan uku tentu dan untuk waktu jang tidak 

musuh besar dari pihak kaum mu 
sjrikin jang bermaksud menumbang 
kan: agama Islam, tetapi jang berkat 
keteguhan dan keuletan perdjuangan 
dan tekad ummat Islam ketika itu, 
achirnja dapat ditaklukkan. 

Dengan mengambil tjontoh2 dari 
beberapa ajat Kitab Sutji Al Our'an, 

oleh pembitjara dikatakan, bahwa 

orang2 jang kini anti Islam, setjara 

berdujun2 kelak akan masuk meme- 

luk agan Islam apabila ternjata 

Islam telah mendapat kemenangan. 

Dikatakan, bahwa orang2 dari golo- 

ngan jang bukan Islam, sesunguhnja 

lebih jakin daripada ummat Islam 

sendiri bahwa ummat Islam akan 

mentjapai kemenangannja, dan kare- 

na itu, menurut pembitjara, golongan 

itu berdaja-upaja dengan seku $ te- 

naga mentjerai-beraikan ummat isiam. 

Sjarif Usman selandjutnja ka- 

takan, bahwa perdjuangan um- 

mat Islam di “Indonesia bukan- 

lah perdjuangan partai, tetapi 

adalah perdjuangan  ideologie. 

Islam dalam perdjuangan politik 

dipelopori oleh .Masjumi, Nah- 

dathul Ulama, PSM dll, kaum 

komunis dipelopori oleh PKI cs, 

kaum nosionalis dipelopori oleh 

PNI cs dsb.nja. Dalam perdjua- 

ngan politik seperti sekarang 

ini, partai2 politik Islam seperti 
Masjumi, N.U. PSII dil. hendak- 

nja dapat. kiranja melaksanakan 

kerdja-sama-politik. guna  per- 

djuangan politik” ummat Islam, 

demikian: ,pembitjara, jang se- 
landjutnja mengatakan, bahwa 

kalau partai2 politik lain dapat 

mentjiptakan Kerdja- Sama Poli- 

tik (KSP), mengapakah partai2 

politik Islam tidak? 

Sjarif. Usman menjudahi pida- 

tonja dengan mengadjak ummat 

Islam lebih2 lagi bersatu, dja- 

ngan merasa gelisah atau gen- 

tar sebab menurut  pembitjara, 

kemenangan bagi ummat Islam 

sudah terbajang dihadapan mata. 

“Sebelum Sjarif Usman, terle- 

bih dahulu telah berpidato Nj. 

Yunan Nasution, jang pada po- 

koknja menghendaki diperlaku- 

kannja kaum wanita sebagaima- 

na mestinja, djangan didjadikan 

sebagai suatu alat permainan 

hidup. Dalam pembitjaraannja 

itu, “Nj. Yunan Nasution me- 

ngambil tjontoh2 akan peladja- 

ran2 dan tauladan2 jang telah 

diberikan Nabi Besar Muham- 

mad serta agama Islam, jang 

menurut pembitjara, harus be- 

nar2 didjadikan tjontoh dan di- 

turuti oleh kaum laki2. (Aneta). 

  

AKAN BERUNDING DULU 
DENGAN PEMBESAR? AS. 

You Chang Yang dutabesar 
Korea Selatan di AS, pada hari 
Djum'at . menjatakan bahwa pe- 
merintahnja tidak akan melan- 
djutkan peperangan di Korea, de 
ngan tiada terlebih dahulu minta 

rtimbangan pembesar2 AS. Da 
Wii bedatonja dimuka Perhim- 
punan Wanita Wisconsin pada 
Djum'at petang, dutabesar terse- 
but . selandjutnja - menerangkan 

bahwa presiden Syngman Rhee 
ingin melihat Korea bersatu kem 
bali., ,dengan djalan2 damai”. 

  

Perlu Sendjata 
Atom Dikurangi 
Izvestia Anggap Hal Ini 
Suatu Kebutuhan Hidup 

RADIO MOSKOW hari Sabtu 
jl. “mengutip suratkabar 
sIzvestia”, jang mengatakan bah 
wa pengurangan  persendjataan 
dan pelarangan bom2 atom dan 
zat-air itu merupakan kebutuhan” 
jang semakin mendesak sadja. 

babkan karena Pakt Atlantik 
terus-menerus memperbesar . per 
sendjataan, dan karena alat-alat 

sendjata atom dan zat-air itu ma 
kin lama makin besar daja peng 
hantjurnja. 

' Seterusnja dikatakan bahwa ne 
gara2 Barat tidak setudju apabila 
diadakan konperensi 5-Besar (So- 
vjet, Amerika, Inggris, Perantjis 
dan RRT) untuk meredakan kete 
gangan dunia, dalam pada 'itu me 
reka mengadjukan argumen jang   ran lajar 3 — 4 meter. Pusat2 sia: 

ran televisi jang sekarang sudah ada 
ialah di Moskow,  Leningrad, dan 
Kiev, Kini sedang diusahakan supa 
ja dibuat pesawat penjiar dan pene 
rima televisi 4 warna, hingga dalam 
tahun 1954 — '55 dapat diproduksi 
pesawat2 sematjam itu buat berdju 
ta2 orang, (Antara). 

Perdjandjian resmi jg akan meng- 

dan diharap. akan dapat ditanda-ta- 
ngani didalam waktu singkat lagi. 

Demikian keterangan djurubitjara Ing 

gris. (Antara),     tiada beralasan, jaitu bahwa po- 
kok2 atjara jang diusulkan Sov- 
jet itu sedang dibitjarakan oleh 
PBB. Selandjutnja s.k. Sovjet tadi 
menuduh bahwa Amerika . dan 
Inggris. berkomplot untuk menga 
Yaa ai kegiatan2 Komisi 
BB urusan Perlutjutan Sendjata. 

Sovjet | 

Menurut harian tadi, hal ini dise | 

PN PeNan Tgn SA Ga TTU Abi Mn Le 1 Tg. x PE yu YA aa 

s 

2 

MMR tk 

Ta Gepele? Sadjal! 
BUNG TOMO DULU DAN SEKARANG. 

TUAN tentu kenal nama Bung Tomo. Itu pemimpin Barisan Pem- 
berontakan . Rakjat Indonesia pada dijaman revolusi. Barangkali kalau 
orang sekarang ketemu, barangkali akan ,,pangling”. Tidak mengira 

kalau »djendral pemberontak” sekarang ini demikian adanja. Bukan 
tjuma ,,pangling” rambutnja — aulu gembjak2 sekarang klimis — me: 
lainkan dia tidak MENUNTUT kedudukan jang tinggi atau minta di- 
bikin beda daripada warganegara lainnja, Ia menempuh penghidupan 
seperti biasa, begitu selesai kewadjibannja mengusir Belanda, tidak lantas 
bikin model-modelan. Ll 

| Misalnja dalam hal pakaian, dia datang dalam rapat, berpakaian 
jang pantas. Ini tidak berarti berpakaian mewah atau pakaian jang ,bau 
gadjah” seperti ketika gerilja.. Melainkan menjesuaikan diri. Djuga saja 
belum pernah mendengar dia berkata ,,saja pernah berdjasa, saja jang 
berani berkorban” atau lain2 kalimat jang sebenarnja dia mempunjat 
hak: untuk mengutjapkannja. 

Bung Tomo jang demikian gtu patut ditjonto dan alangkah bangga- 
nja 'masjarakat kita djika semua putera2 Indonesia ichlas menjesuaikan 
diri untuk kepentingan Nusa dan Bangsa. Penghargaan masjarakat tidak 
hanja ditudjukan kepada seorang Bung Tomo, melainkan di-alamatkan 
djuga untuk orang2 lain jang tjara hidupnja tidak “dipengaruhi djaman 
jang lalu. 

Ki Bloko Suto. 
MI 

Te Teman Oo     

Fakultit Kedokteran Hewan, Uni. 

versitit Negeri Gadjah Mada | 

Jovjakarta | 

  

    5 Hu : | 
siswa: asal memenuhi sjarat-sjarat. | 

Penerimaan bersih Bea Siswa dan tundjangan buku | 

Rp. 309,91 
s 

an berhubungan dengan bagian Pengadjaran Universitit Ne- | 

masih terus menerima mahasiswa2 baru djuga dengan bea | 

| 

berhubungan dengan b ha 
geri Gadjah Mada di Jogjakarta. ks 

| 

UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA | 
KEPALA BAGIAN UMUM 

(Subekti) 
pe en Se 

| 
| 
| 
| 

| Untuk keterangan lebih landjut harap jang berkepenting- il 

| 

| 
|   
  

Kantor Urusan Hak Milik Perindustrian 

Indonesia : 
“Indonesia Patent And Trade Mark Agency") 

DJL. TITARUM 14, TILPON 5420 — BANDUNG 

sedia “untuk menjusun permintaan oktrooi menurut sjarat 

tersebut dalam pengumuman Kementerian Kehakiman tgl. 

28 Agustus 1953 (Berita Negara No. 69). 

Pula Kantor kami sedia untuk memadjukan permintaan ok- 

trooi diluar Negeri, mendjual oktrooi, menjusun perdjandji- 

an lisensi dan perdjandjian oktrooi antara pegawai dan ma- 

djikan dan selandjutnja memberi nasehat tentang politiek 

oktrooi dalam semua negri di Asia Tenggara. 

Kantor kami djuga bersedia memberi  perantaraan untuk 

mendaftarkan atau pembaharuan pendaftaran dan sebagai- 

nja dari merek pabrik dan perniagaan, selandjutnja menjip- 

ta dan membikin merek tadi. 
- 

DIRECTIE: 

Prof. Mr. M. SLAMET 
Mr. TAN ENG KIAM 

Dr. Ir. TH. G. E. HOEDT 

Mr. S. BARTSTRA. 

  

    

  

  2 MUDEVAKDGHOUL” 

»ROSANA 
Djalan Mataram 102 (Pandean) Semarang. 

Telah LULUS dari udjian jang telah diselenggarakan oleh 

PERSATUAN SEKOLAH MODE di Semarang (P. S. M.) 

pada tg. 26 s/d 29 OCTOBER 1953 untuk: 

LERARES: 

Nn. SOEDARMINAH Nn. ROSMAJULIS 

TJOKROSOEDARMO HAMZAH. 
Ni. Z. S. TIDAJO. 
Nn. ONG PING NIO. 
Nn. JAJOEK SUPIJANIE. 

Nn. GO KIEM HWA. 
Nj. K. MOEHIIDI. 
Nn. SRI KASTINI 

COSTUMIERE: 

Nj. NJOO TJING DJOE. 

Ni. ROCHKANTI. 
Nj. SOEWARDHI 

(Siti Soemarni). 

Mulai ini hari MENERIMA PENDAFTARAN PELA- 

DJAR2 BARU untuk bulan JANUARI '54 untuk bagian 

COSTUMIERE, COUPEUSE, LERARES dan BORDUUR 

dengan mesin. 
. : 

- PENDAFTARAN TIAP HARI KERDJA DJAM 9—16. 

Pemimpin: , . 

Nj. 1iem Lam San 
"CT ANGGUR OBAT KOLESOM, 

Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahai, antaranja ' 
Kolesom, dll. Obat jang sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Bualt Ang- 
gur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jg. berbadan lemah. Kurang da 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, 'bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempuan 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mi- 
hum ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk le- 
laki dan perempuan, tua atau 

pa UN muda, 
2, ANGGUR KOLESOM PO THay. Amat perlu bdgi prempuan 

jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampa! tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 
ngat dipudjikan. 

4& ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatiek 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menufun. Dibi- 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
Kan Nan ag lain2 2 te baik jang sudah lama atau jang 
aru. Sesudah minum otol tentu nanti kelihata jurnj 

6 botol SEMBUH sama sekali. Pn 
Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia, 

Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. Surabaja. 
TK : 

Nn. YANG AN NIANG. 
Nn. LIE PIEN NIO. 
Nn. KO HING NIO.   

    
    

   
   

  

3 OBATr AA 
! Guk an KOLESOM — 
Gain 3 e3 & 

:   (Antara). Agent: .. SING TONG?” Semarang. 
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SEN PE 1g    
ExXPOSiISI. 
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Persatuan Demobilisan Peladjar — Surakarta 

   
  

    
    

    

  

   

    
| ToN 

Diselenggarakan 

» Pakaian?” 
j Ba dan tuh 

| marang ! 

Waktu 

| Dipertudjuk 
Bertempat 

Lawan | 

dipergunakan seharga 14 
a mentereng ! 

Kartjis2 dapat beli pada : Un 

YING LAN MENGENANG IBUs 
SEBUAH TJERITA T ONIL TIONGHOA KLASIK DALAM BAHASA INDONESIA 

. JANG TERBESAR......... 1 

JANG BELUM PERNAH TERDJADI DALAM SEDJARAH TONI: KOTA SEMG. ! 

oleh FU NU HUI Semarang. 
seluruhnja dimainkan oleh kaum wanita ! 

djuta rupiah, ditambah dengan dekor-de- 

“ Beberapa, orang achli kesenian Tionghoa klasik diminta bantuannja untuk meng- 
awasi dan memimpin pertundjukan ini! . 

 Surat2 kabar di Semarang sudah membajangkan serta memberikan komentarnja, 
bagaimana kehe batan dan keistimewaannja tonil ini nanti ! 

# Karenanja djan gan meliwatkan kesempatan jang sebagus ini, 
-tidak akan dapat Tuan2 dan 

3 dimana mungkin 
Njonjah2 saksikan untuk kedua-kalinja di kota Se- 

dan tempat pertundjukan : 
Ikan pada tg. 26 dan 27 Nopember 1953. 
.di gedung bioskop »,,GRAND” Dj. Mataram. 

Dimulai pada djam 19.00 tepat. e 3 3 

Toko .JUNG” Bodjong 20—22. 

Toko ,,HIEN” & Co. Bodjong 25. 

Serta djuga diloket pada waktu pergandjukan. 
PANITYA TONIL AMAL 

sr Nu Hui 
SEMARANG   

  

S3 LL LN TN TN TN TA 

Ditjari 

Prempuan Tiong Hoa 
jang paham Lagu2 Barat. 

Bisa sedikit Bahasa Belanda. 

Pelamar datang sendiri 

Toko 
Piringan Hitam 

Gg. Baru No. 18, Semarang. 2 

S3 TN TT AA 

  

    

Besok »1 PAHLAWAN“ 
(Pakai Bahasa Indonesia) 

malam 

pre- 

  

4 

Film Philipina jang terbesar!!! 
Lebih seruh dan. lebih hebat dari 

- pada #SIGFREDO” jang telah da- 
pat menawan hati penonton di in- 
donesia! 

bela keadilan! 

SEDIKIT HARI BERBARENG 
.9gn. ORION/METROPOLE 

  

      

  

Ini malam pengab.: 7.00 9.00 (13th) 
sTHEIHANT M RIDER" 

: Seri II (Tammat) 

INI DAN BESOK MALAM ! 
ORION 5.00 7.00 9.00 (17 th) 
Ester Williams — Joan Evans 
Vivian Blaine — Barry Sullivan 
sSKIRTS AHoy" 

2. MG.M's Technicolor 

MERE ro “dahi 
June, Haver — George Montgomery 

»Three Little Girl in Blue" 
20th. Century Fox' Technicolor 

   

    — Piadocka by CHARES BRACKEIT 

#pnmnla BESOK MALAM 
Metropole SD00da Ob (43 th) 
Robert Kent — Peggy Stewart 

,THE THANTOM RIDER" 
— Seri II (Tammat) 

Ini malam d.m.b. . 5.00 7.00 9.60 
Louis Hayward — Joan Bennctt 

The Man in the Iron Mask" 

  

  

  

Satu Pegawail| 

Penuh perdjoangan untuk j4: 

  

Dapat dilever dari persediaan : 
ENGINE ASSY R. H. D. Part No. C8RT—6098E 

untuk Ford V8 Truck tahun 1945—1953 
Berikut : fuel pump, oil filter, carburator, fan, fan belts, 

waterpumps, crankshaft, pulley, distributor, coil, 
: engine wiring, sparkplugs, manifolds, flvwheel 

housing dan generator, akan tetapi tidak pakai: 
starter, transmission dan clutch. 

Harga netto. Rp. 10.000.— sebuah loco gudang Semarang. 

N. V. Handel Mij. HIN YOE 
General Import Division 

BODJONG 27 — TELF: 264 — SEMARANG 
      
  

“ 

9 -1i3 : Rp. 2799 
12 -1a:Rp. 3190 

  PEMBIKIN SEPATU 

  

Model 51. 

      

)Skn( 

PEN 

-da2 Indonesia untuk dididik 

II, Sjarat2 Penerimaan : 
1. Warganegara Indonesia 
2. Umur 17—25 tahun. 

Belum pernah kawin. 

5 Berkelakuan baik. 

Berbadan sehat. 

p
a
N
y
A
N
 

II. Atjara Pendidikan : 
Lamanja pendidikan : 
Tempat pendidikan di 

Setelah tamat pendidikan d 
ra I. 

IV. Tjara Melamar : 

Kepala. Djawatan 
Merdeka Barat 8 Djakarta, 
1, Salinan idjazah Sekolah 

3, Surat keterangan berkela 
dan Polisi. 

Dua Pasphoto 

IA
. 

TN
I 

7. Surat 

V. Pelamar2 jang memenuhi 
dan diudji. : 
Mereka jang dipanggil untuk 

VI. Surat2 lamaran jang tidak m 
tidak akan diperhatikan. 

VH. 

—G"   

  
  

5” 4 Rp 

  

  

ji : 2 aa si 

M.S. Rahat 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Ambeien) 
ASTHMA, KEPLUTIHAN,. IMPO- 
TENTIE dan lIsin-lain 4 enjakit. 

Djam bitjara: 9-—12 pagi 
5—T. sore 

M' THROWING (7s 2 
| TNI OCCUPANTS  p5x 

» INTO THE 
RNER.. 

  

  

  

»Eight 

  

TGL, 21 2 23 NOVEMBER 1953 
STANLEY KRAMER'S 

Dengan Arthur Franz 
Sebuah FILM PERANG dari COLUMBIA 

  

    
Ng 

Iron Men“ “rakit kaju 

f 

| 
| Ea 
Ne 
| Oy telah melihat 
| 

| 
— Tolong.   orang penumpangnja kedalam sungai 

    
. sedang melemparkan dua meledak 

dan diharuskan tinggal ditem 

surat2 idjazah dan surat2 ke 

AT RA KEKE tw akan 
MANA te NENEK RRI 1 aib getot DIAWATAN2, 

: TONG SETAN” KE |“ PERINDUSTRIAN 
& LUDRUK SURABAJA Tn # PETERNAKAN 

# AKROBAT ISTIMEWA » MECHANISATIE 
“ DAGELAN MATARAM “ DAN LAIN2 JANG BELUM PERNAH DIADAKAN £ KERE PI HA: ? “ SERBA LAIN DARI JANG LAIN : 

KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I, 
STAF ANGKATAN UDARA, 

GUMUMAN 
No.: 006/IKL/SU/53. 

I. Angkatan Udara R.I. memberi 

Anggauta Femberantas Kebakaran 
(Rendahan) 

Tinggi badan sekurang-kurangnja 1.55 m. 
Beridjazah sekolah Rakjat Negeri 6 tahun. 
Bersedia mendjadi Tentara dengan ikatan dinas sekurang- 
kurangnja 5 (lima) tahun. 

1 Tahun. 
di! : Kalidjati 

Selama: pendidikan harus tunduk pada tata tertib Tentara 
ipat jang disediakan oleh dinas, 

1 langkat sebagai Pradjurit Uda- 

Pelamar harus mengadjukan lamaran 
Administrasi 

Surat persetudjuan orang tua atau wali i j belum mertjapai umur 21 tahun. Mean Surat persetudjuan Kepala Dia 
sedang bekerdja pada salah satu Instansi. | keterangan Dokter setempat. | "3 

sjarat tersebut diatas akan dipilih 

Pendaftaran ditutup pada tanggal 30 Nopember 1953, 

Djakarta, 10 Nopember 1953, 
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA R.I. 

a) 

b) 

o) 

kesempatan kepada pemu- 
mendjadi : 

Personil M.B.A.U. 
dengan disertai : 

djaz Rakjat Negeri. Daftar riwajat hidup -jang ditulis sendiri. 
kuan baik dari Pamong Pradja 

Giudji harus membawa Aslinja terangan2 lainnja. | 
emenuhi sjarat2 tersebut diatas 

    
OBAT 

KESEMPATAN UNTUK MENJEWA STAND2 DAPAT BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN : 

Sekretariaat 

Djl. Overste Slamet Rijadi 224 

  

  

  

Irara 

dari 

  
tertulis kepada : 

Medan 

watan bagi mereka jang 

Aa
 

Njonja. 

na 
d
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Di Aloondi Utara tg. 27 Nop. —26 Dee. 1953 - 

PASAR MALAM PERS. DEMOB. PELADJAR 

SM 
1 ) aa 3 

Koekwoad 
bintang pilem dalam 

» Highly Dangerous” 

J- Arthur Rank Organ, 

Tenaga busahnja jang lembut, akan menrjantikkan dan melunak, 
kan kulit Njonja. Baunja jang harum memberikan 

kerjantikan jang sangat menarik.” 

putih, murni, 

i halus bagi kulit 

dipakai oleb 9 dari 10 bintang pilm 

  

   

  

    
     

  

Luasnja : 30.000 m2 

       

      

   
    

Tilp. 19 — Solo 

  

   

  

»Tidak ada-bintang pilem jang dapat 
menjia-njiakan parasnja. Mereka me. 
milih tjata jang singkat dan berguna 
dengan memakai Sabun Wangi Lux, 
Mandi dengan Sabun Lux memberi- 
kan kerjantikan bagi diri Njonja, 

    

     

    

   “SABUN WANGI 

  

  

  

    

     

UNTUK 5 

  

  
Losman's Vigosen Tablets. Rp. 12,50 
Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan napas, 
terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi- orang 
Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit 
Losman's Emmenagogue Tablets. Rp. 12,50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan 
tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang : 
darah, muka putja:, kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 
Losman's Leucorrhoea Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 
Losman's Syphilis Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 
Losmam's Santal Cystol. Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 
Losmar's Chocolate Laxative Pil. Rp. 3.-— 
Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. 
Losman's Hemorrhoids Pil. Rp. 12,50 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan Jama. 
Losman's Calosion Tablets. Rp. 12,50 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
Losman's Neuring Pil. Rp. 12,50 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 
Losman's Anti Pollution Tablets, Rp. 12,50 
Obat. adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 
Losmar's Deafness Pil. Rp. 12,50 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 
Losmar's Rheumatic Pil. Rp. 12,50 
Untuk" sakit tulang entjok d.Ll. sakit rheumatiex. 
Losman's Antacid Powder. Rp. 4— | 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 
Losman's Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,50 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit dll. : 
Losmai's Bloodtonic Tablet. Rp. 12,50 
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem- 
buh, badan Temah muka putjat, makan tidak enak. 

| “Terdapat.di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

Semarang: TEK SENG TONG 

  

53 

  

KEKE KAKAK KANAK KKR KKKK KLM KEKE KAMERA 

ROY ROGERS 1 
    

  

THAT CURRENT VILL TAKE y 
THEM OUT OF REACH INA 24 

  

I CAN'T, sis! CONE ON, TOM! WE 
MY LEG, HURTI ) Aa HAVE TO SWIM. FOR IT! 

Ke 3 

  

   

  

harus bere- Kita — Mari Tom, 
nang. 
— Saja tidak dapat, 

saja luka2. 

— Arus sungai itu 
menghanjutkan — mereka 
ngan segera. 

akan 
de- 

Sis. Kaki 

  mamang 

  

  

    

    

Pendidikan ,OETAMA“ 
Pusat : Dj. Labuan 16, Semarang. | 
Tjabang : Dji. Mataram 440, Semarang. | 

|- PELADJARAN MENGETIK Rp. 15,— sebulan. | 
| -Masih menerima peladjar2 baru untuk rombongan PAGI, 

| SORE dan MALAM. | 
| R. MOEHJIDI/Ketua. 

  

  
' City Concern Cinemas ks 
    
  

  

  

  

     

INI MALAM 
tan Dai THAT GIRL..on Aa Fung in tas vecasi 
Sa " aa an 

Er Ux Bi | 

5.00 7.00 9.00 F 

Di tempat ke- 

plesiran dan 

pendjudian 
terbesar! 

GRAND s00-700 - 9.00 NI 'Maram 

—. WALTEN WANGEN Producsias 

VENGEINGE 
AN ALLEN ARTISTS PICP 

  

(3. 13 tah.) 

  

    

Akan datang: »SUPERMAN Versus MOLEMAN”? 

Ini malam d.m.b. 

(us 17 tahun) 

INDRA 
4.30 - 7.00 9.25 

Film India terbesar dan Isiimewa! 

  

berbareng 
  

ROYak 
4.30 - 7.00 - 9:25 

  

The first tull length 
"colour film produced 
“in India! : 
: With the famous stars 

3 Dilip Kumar, Nimmi, 
“Nadira, Premnath, 

Mugri, Murad' and a 

| cast of 5000, 
“AAN” is thrilling and 

Menarik — Memikat 

Mengagumkan! 

Film Timur perta- 

ma jang telah me- 

rebut dunia barat! 

Saksikanlah pesta a delighttull 
berwarna penuh " "AAN" means ENTER: 

kegembiraan, TAINMENT ! 

Oo 
o GONG FILM 

H , , PM aa KTI Y | 1 arga tempat untu alam: Rp. 4.— Rp. 2,50: Rp. Lu, : Untuk pertundjukan sore dan pagi harga tempat bi 
Kenaikan tarip diidzinkan oleh K.P.H. tg, 6/5-53 No. 1412 

     

  

/RP/ 13142, 
Perhatikan hari mainnja — lantaran pandjangnja film 

R O N Y INI MALAM PREMIERE (u. 13 tahun) 

Ts Oi COOGIE WITHERS — JAMES DONALD 

WHITE CORRIDORS" (oma dn ii aan Ah Dokter2. 

Ak lat : Eloni IRI 1 4 i i 
an datang: Eloni Hayat - PE LAN 2 I £t ta Manan Ta Aisah — Ismael Mu Kassim 

Type Pertj.: ,SEMARANG”, 

 


