
   

po 
MP
 

NE
T 

NT
 

        

5 
3 3 

N
y
a
 

Tin
 

LP 
AO 

RL
 M
OG

OT
 

rai 

      

“ 
» 

“dan peristiwa Daud Beureueh cs. 
itu, demikian K. H. Siradjuddin | 
Abbas. 1. 6 

“kan sama baiknja seperti phase per 

“mail Jacub cs. dalam minggu ini, ka 

— rottan, damar dan lain2, 

“ dahnja, agar peredaran hasil? £ 
. pat memberi manfaat kepada hidup ) 
“perekonomian rakjat di Atjeh. 

  

    

  

  kol. 

Wa 'Administras 
Lengganan (bajar dimuka) 

Rp. 11.— luar kota Smg. (ditambah Rp. - 
Harga etjeran 60 sen per 
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Didaerah Atjeh Utara diembatan Krueng Mane telah dihantjurkan oteh 
pihak gerombolan. Sebagai akibat kini perhubungan Sigli—Lhoseumawe 

terputus. Kerusakan ini hingga sekarang belum dapat diperbaiki. 

Gerom Atjei 

  

Ialah, Bung Karno Me njem bah Ber- 
hala: Dia Bukan Orang Islam”... 

Sikap Tegas Pemerentah Thd Daud Beureuh Cs 
Berhasil Baik: Phase Pertama Hampir Selesai 

K.H. SIRADJUDDIN ABB 
lah tiba kembali di Djakarta dari 
minggu lamanja guna 

AS Ketua Dewan Politik Perti te- 
penindjauannja ke Kotaradja se 

mendapatkan kesan2 dari dekat mengenai 
keadaan di Atjeh berkenaan dengan peristiwa Daud Beureueh cs. 
Kepada ,,Antara” ja menerangkan, bahwa sikap tegas dari Peme- 
rintah terhadap pemberontakan Daud Beureueh cs ternjata berha 
sil baik. Keamanan disetiap kabupaten makin hari makin nampak 
lebih baik, sehingga masjarakat pada umumnja 
seperti biasa pula. 

Dengan djatuhnja kota Take- 
ngon jang tadinja dikuasai oleh 
Daud Beurcueh cs. pada minggu 
ini, menurut K. H. Siradjuddin 
Abbas, semangat kaum pemberon 
tak menurun dan pertempuran 
frontaal boleh dikata sudah tidak 
ada lagi. Hanja tinggal satu2-nja 
ketjamatan sadja jang masih di- 
duduki para pemberontak, jaitu 
Tangse, dan djika ketjamatan jg 
kini telah dikepung oleh alat-alat 
kekuasaan negara ini telah dapat 
direbut dari kaum pemberontak, 
maka telah selesailah phase (ting 
Xatan masa) pertama daripada tu 
jas alat2 negara dalam mengha 

5 Phase kedua : penerangan. 
Phase kedua jg menitik beratkan 

, penerangan2 terhadap rakjat 
ig ikut2an dalam peristiwa Daud 
Beureueh cs. itu menurut K.H. Si- 
radjuddin Abbas, pun harus dilaku- 

tama jg menitik beratkan pada ke- 
kuatan sendjata. Ig penting dalam 
phase kedua itu ialah memberikan 
gambaran jg sebenarnja kepada rak 
jat dan untuk ini, menurut  penda- 
pat K.H. Siradjuddin Abbas, perlu 
dimintakan pertolongan kepada pa- 
ra alim ulama Atieh, djustru karena 
Daud Beureueh cs. memakai agama 
Islam sebagai kedak dalam propa- 
gandanja mengadjak rakjat membe- 
rontak terhadap pemerintahnja “-sen- 
diri. Salah satu tjontoh jg dilakukan 
oleh pihak pemberontak dalam hal 
ini, menurut K.H. Siradjuddin Ab- 
bas, ialah mempergunakan gambar 
Presiden Sukarno ig sedang  bersu- 
djud didepan ibunja, ig oleh Daud 
Beureueh cs. dikatakan, bahwa 
Presiden. Sukarno telah menjembah 
patung Brahma, sehingga sudah bu- 
kan orang Islam lagi”. 

Menjerahnja Ismail Ja- 
cub soal penting. 

Mengenai hampir selesainja phase 
pertama, jakni menaklukkan kaum 
pemberontak dengan kekuatan sen- 
djata, lebih landjut K.H. Siradjud- 
din Abbas menerangkan, bahwa tan 
da2 selesainja pemberontakan itu su 

dah semakin njata, karena setiap ha 
ri ber-ratus2 rakjat jg tadinja terti- 
pu oleh Daud Beureueh cs. datang 
berbondong2 menjerahkan diri kepa 
da alat2 kekuasaan negara. Satu 
tanda jg sangat penting dalam ha! 
ini, menurut K.H. Siradjuddin Ab- 
bas, ialah menjerahnja Tengku Is- 

rena Tengku Ismail Jacub adalah di 
pandang sebagai tangan kanan Daud 
Beureueh dan sudah diangkat oleh 
Daud Beureueh mendjadi Sekretaris 
Negara Atjeh jg akan dibandingkan 
oleh pihak pemberontak. 

00. Perlu lekas pembangunan. 
K.H. Siradjuddin Abbas memper- 

ingatkan, bahwa setelah kini semua 
kota kabupaten diduduki alat2 ke- 
kuasaan negara kembali, hendaknja 
pembangunan segera  didjalankan, 
djangan menunggu lama2 lagi. Pe- 
kerdjaan2 umum ig dapat memberi 
pekerdjaan kepada rakjat banjak ha 
rus segera dibuka, misalnja perbai- 
kan irigasi, perbaikan dan pembiki- 
nan djalan2 serta djembatan2,  per- 
baikan dan  pembikinan  Sekolah2 
Rakjat dan Sekolah2 ' Agama serta 

Mesdiid2. Tera 
Berhubung - dengan tertimbunnja 

hasil daerah Atjeh, dipelbagai kabu 
paten, misalnja padi, papan  kaju, 

maka di 
harapkan supaja  kapal2 ig datang 
dipelabuhan2 Atjeh .ditambah djum- 

2 tsb da 

sudah berdjalan 

Daud Beureueh cs., 2. sebagian 
agak besar jang aktip membantu 
Pemerintah menindas pemberon- 
takan dan 3. sebagian paling be 
sar jang. tinggal passif dan me 
nunggu sadja siapa jang akan ber 
kuasa atas Atjeh dan dapat mem 
berikan kemakmuran. 

sambut gembira. 

leh karena itu, K.H. Siradjuddin 

Abbas berpendapat, bahwa lekasnja 
usaha2 pembangunan 'akan dilaku- 

kan di Atjeh akan berarti ..terta- 
wannja hati rakjat Atj seluruh- 
nja” oleh Pemerintah, ketjuali seba- 

nerangan2 sebagai phase kedua- tsb 
diatas. Dalam hubungan dengan usa 

din Abbas menerangkan pula, bhw 
pengangkatan Mr. Mohammad SS. 
Amin mendjadi Gubernur Sumatera 
Utara mendapat sambutan baik se- 

kali dari rakjat didaerah Atjeh, ka 
rena dipandang sebagai tenaga jg 
mengenal benar2 akan Atjeh. 

Kegembiraan rakjat — nampak 
pula dari sambutan2 meriah jang 
diterima Gubernur S. Amin wak 
tu ia menindjau sampai kepelo- 
sok2 daerah Atjeh. Salah satu hal 
utama jang membikin rakjat gem 
bira, menurut K.H. Siradjuddin 
Abbas, ialah karena rakjat mena 
ruh harapan terhadap Gubernur 
S. Amin, maka seharusnjalah hal 
ini mendapat perhatian jang se- 
besar2-nja daripada Pemerinjtah, 
djanganlah  hendaknja harapan 

Gubernur S. Amin di-! 

gian ketjil jg tertipu Dsud- Beureush 
cs. jg masih harus memerlukan pe-' 

| pendapat bahwa sampai 
ha pembangunan itu, K.H. Siradjud 
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ret rakjat ja 
bahwa R.R.T. djuga 
tinja bagi Indonesia. 

Sampai dimana benarnja 
jang belum resmi 
hanja menghendaki 
ming- sadja, nanti akan terbukti da- 

iri hasil2 jang ditjapai Asmaun da- 
lam penjelidikannja ' dan perundi- 
ngannja disana. Tapi satu hal jung 
njata, kata kalangan tadi, ialah bah- 
wa Indonesia tidak a priori menolak 
untuk mengadakan hubungan da- 
gang dengan RRT. Soal djasi tidak- 
nja adalah soal belakangan jang 

berita2 

kan kepada perhitungan? technis 
ekonomis selain draipada perhitu- 
ngan politik. Demikian kalangen ta- 
di mengenai kemungkinan hubungan 
dagang dengan RRT berkenaan de- 
ngan misi Asmaun sekarang ini. 

Kedutaan Gi Moskow 
tidak lama lagi. 

Berkata tentang pembukaan  ke- 
dutaan Indonesia di Moskow maka 
kalangan tadi menerangkan — bahwa 

  

Pembukaan Ke- 
dutaan Moskow 
Sesuai Dgn Karakter 
Mosi Rondonuwu 

ATAS pertanjaan ,,Antara” Ke 
mis pagi Otto Rondonuwu ang- 
gauta Parlemen Seksi Luar Nege 
ri menerangkan bahwa memang 
benar pemerintah sedang menjiap. 
kan persiapan2 untuk pembukaan 
kedutaan Indonesia di Moskow. 

  

lum lagi diterima s 
djungan ke R.R.T. Lebih Tama 

| donesia' untuk mengadakan h 
— pertama hubungan tersebut sifatnja 
dari itu kini misi Asmaun ters 
tuk mentjapai faktor2 jang betul2 d I'tiek, tetapi terutama dari sudut e 
ngenai soal karet bagi pemerintah 1 

de- 
ngan sendirinja djuga harus didasar- 

1 Soal Personalia Sudah Selesai — Liperan 
(00000 Asmaun Belum Diterima 

   

  

Ie tadi an 

harus Mengun Dngkan, baik 
but sedang menjelid ki sampai 
da nguntungkan negara 

djuga. Sebagai pe 
saban ma rara 

         

  

jang telah ter-tumpuk2 itu selekas mungkin. Tetapi 

soal- ini terus terang sedang diper- 
siapkan dengan pesatnja dan diharap 

bahwa RRT“itu dalam waktu jang tidak terlalu la- ! 

karet onderne- ma lagi sudah dapat direaliseer pem | 
bukaan kedutaan tsb. Dalam Ae: 
ngan ini menurut kalangan tadi ma- 
ka mengenai soal personalia  dari- 
pada kedutaan tersebut sekarang su- 
dah boleh dikatakan selesai,  hanja 
masih belum lagi dapat Pa 
kan. Atas  pertanjaan selandiutnja 

memang benar adanja kemungkitan, 
bahwa bersamaan waktunja de 

kalangan tadi menerangkan kita | 

gan 

mudian akan berdjalan pula bebe- 
rapa perpindahan didalam tingkat 
kedutaan2, tetapi hal tersebut hen- 
daknja dilihat sebagai suatu hal jang 
biasa sadja daripada adanja pekge- 
seran didalam kedudukan duta2ajtu. 

Bahan2 tentang Indo- 
China sedang dikum- 
pulkan. | 

D:terangkan selandjutnja oleh 
kalangan tadi bahwa djuga me- 
ngenai Indo-China kita tengah di 
giatkan usaha2 untuk mendabat 
bahan2 jang lengkap guna dapat 
mengadakan Lndakan? selandjut 
nja. Sampai sekarang. dikandung 
maksud oleh pemerintah Aaja 
se-dapat2 menempatkan suatu 
post di salah satu tempat di dn- 
do China jang tidak akan 
nimbulkan reaksi apa2. baik un- 

tuk Vietminh maupun untuk Bao 
Dai. Tetapi bagaimana d'adinja 

    

    
    

   
   

  

   

iang masih dinantikan, sehir 
dengan mendasarkan kepada b 
han2 tersebut dapatlah dij 
kan bahwa ti an jang akan 

itu : h betul2 ah 
     diminta pendapatnja oleh “fihak | 

ig Ban menjelenggarakan per 
siapan2 tsb. memang mempunjai 

sekarang 
usaha2 pemerintah didalam mem 

: pa pembukaan kedutaan 
"di Moskow itu adalah sesuai dgn 
|karakter daripada apa jang dimak 
“sudkan oleh mosi O. Rondonuwu 
mengenai pembukaan perwakilan 
diplomatik Indonesia di Moskow. 

Atas pertanjaan, kemudian Otto 
menerangkan bahwa walaupun sa- 

ingat erat kerdja sama antara parle 
.men dan pemerintah, namun menge 
inai soal personalia daripada kedu-| 
taan kita di Moskow jg akan datang 

Selandjutnja Otto men kan | 3» 
bahwa sebagai orang ta g selalu Ba 

tidak akan menimbu 
"tan dikemudian hari 

diharapkan “konsek 

agi peme- 
rintah. Demikian kalangan tadi 
kepada ,,Antara”. 
  

Asal Djangan Me- 
nusuk Perasaan 

USA 
Politik L. N. Indonesia 

rika: Kata Borkin   itu adalah mendjadi haknja dari ba 
dan exekutip untuk menentukannja. 

Sebagai pendapatnja sendiri, ma- 
ka dalam menentukan orang jg akan 
djadi duta besar disana itu, hendak 
nja betul2 “dipertimbangkan dulu 
'dan disesuaikan dengan acceptabili- 
teit orang itu menurut: pandangan 
Moskow sendiri. Hal ini menurut   

bahwa Atjeh akan dibangun itu ad A 2 Otto adalah tak lain untuk kepenti 
mendjadi harapan jang hampa, dj: jang h |ngan kita sendiri dalam kita berha- 
demikian K. H. Siradjuddin Ab- dapan dengan pembesir2 Rusia da 
bas menurut keterangannja. lam ia mendjalankan tugasnja nanti, 

(Antara) Demikian Otto Rondonowu. 

60 Kapal Akan Diangkat 
Hasil Sementara Misi Fact Finding 

Ke Djepang 
KETUA dan anggota2 Fact-Finding Mission Indonesia ke Djepang 

hari Rebo djam 14.55 telah tiba kembali di Djakarta. Dalam pertjakapan 
dengan pers dilapangan Kemajoran, ketua missi tersebut, Dr. Sudarsono, 
menerangkan bahwa ia merasa gembira atas hasil2 jang telah dapat ter- 
tjapai oleh misi Indonesia ini dan hasil2 ini tidak kurang daripada jang 
dimaksudkat didalam instruksi2 jang diterimanja dari pemerintah. Dida- 
lam usaha2 ini missi telah mendapatkan pertolongan2 jang tjukup baik 
dari fihak pemerintah maupun fihak partikelir dan pers Djepang. 

Missi kembali sekarang ialah J bahwa besi2 tua ini harus didjual 

untuk memberikan laporan jang | kepada Djepang. Ki Ba 

selengkapnja kepada pemerintah, |, Tentang PN tara er 
karena laporan2 jang diberikan ea € Ma at 
selama ini berupa kabar2 kawat: Ta aa IA Haa Bea 
itu tentu belum mentjukupi, de-| Pang, Karena SE ia : 
mikian Dr. Sudarsono. Kapan ia 111884 hasil 2 PeMANge anna 
akan kembeli lagi ke Djepang dengan » Demnerankan Magi 
untuk menanda-tangani persetu- mengenai soal'ini Atas suatu, 

: : It: “ Ipertanjaan tentang soal sang- 
djuan tentang pengangkatan ka: yup atau tidaknja Djepang mem- 

pal2 jang telah tertjapai itu, baj nti kerugian perang se- kepada ketetapan “Ajar ganti keru peran Pekarunah La an Pn Ibagaimana jang telah dituntut 
oleh pemerintah Indonesia itu, 
Dr. Sudarsono menerangkan kah- 
wa sampai sebegitu djauh ia belum 
dapat memberikan keterangan 
pada waktu ini. Achirnja dinja- 
takannja, bahwa Djepang dida- 
lam keadaannja sekarang ini da- 
pat mendekati kepentingan kita 
dengan adanja satu ekonomi jg. 
mentjukupkan ia membikin hi- 

dup seperti dizaman damai. (An: 
tara). 

landjutnja.. Seterusnja ia mem- 
benarkan kabar jang menjata- 

kan, bahwa fihak Djepang telah 
bersedia menjediakan biaja2 se- 
besar $ 612 djuta untuk pengang- 
katan kapal2 jang telah tengge- 
lam itu. “Ditambahkannja bahwa 
djumlah sementara dari kapal2. 
jang akan diangkat kembali itu 
ialah 60 buah, tetapi soal ini 

dapat ditindjau lagi. Bila segala 
sesuatunja dari  fihak pemerin- 
tah Indonesia telah disetudjui, 

usaha pengangkatan kapal2 jg. 

telah tenggelam ini akan sudah 

segera dapat dimulai, jaitu pada 
sebelum achir tahun ini. 

Persetudjuan ini tidak mene- 

  
PERDANA MENTERI Perantjis, 

Joseph Laniel, hari Rebo memper- |   
. Soal pembangunan ini semakin 
nampak pentingnja djika diketa- 
hui keadaan dan sikap rakjat da ' 
lam hubungannja dengan peristi- 
wa Daud Beureuch cs ini, demi 
kian K. H, Siradjuddin Abbas. | 
Menurut  keterangannja, dalam ' 
hal ini rakjat Atjeh dapat dibagi | dalam 3 golongan, jaitu sbb.: 1. |kepunjaan pemerintah Indonesia tuk mengadakan konperensi diantara | dan 
sebagian ketjil jang tertipu oleh ' 

  
uang tunai, sebab ia.  diperhi- ' mentorpedir rentjana 

tungkan dalam djumlah pemba- c ts 

jaran ganti kerugian: perang 8 Desember diantara Perantjis, Ing- 
Diepang kepada Indonesia. Besi2 |gris dan Amerika Serikat. Bila hal 
tua dari kapal2 jang diangkat sb. terdjadi, maka akan terhalang- | 
kembali itu adalah  se-mata2 |lah untuk kedua kalinja usaha2 un- | 

dan tidak ada sesuatu sjarat ' kepala2 pemerintah 3-Barat. Seba-! 

  

| konperensi 

djadi penasihat kedutaan Indone 
sia di Washington dalam perdja 
lanannja kebeberapa tempat di 
Indonesia pada tg. 24-11 
mengadakan pertemuan dgn para 
wartawan dan pegawai2 dari Dja 
watan Penerangan di Jogjakarta 
bertempat di Pressroom. Atas per 
tanjaan wartawan bagaimana ke- 
sannja selama ia di Indonesia,: 
Borkin terangkan ia kagum akan | 
semangat membangun rakjat Indo | 
nesia. Ia jakin bahwa negara Indo 
nesia jang masih muda usianja ini 
akan mendapat kemadjuan2 jang 
pesat dalam segala lapangan. 

Atas pertanjaan bagaimana penda 
pat Borkin mengenai politik bebas 
Indonesia, ia katakan bahwa ia ti- 
dak dapat memberi  keterangannja 
berhubung dengan kedudukannja se 
karang ini. Hanja ia terangkan, bah 
wa soal itu terserah kepada Indone 
sia sendiri. Dan selama politik luar 
negeri Indonesia itu tidak ,,menu- 
suk perasaan” Amerika, maka poli- 
tik luar negeri Indonesia akan men- 
dapat sambutan baik dari Amerika. f 

Pertanjaan mengenai gerakan ko- 
munis. di Indonesia, ia tidak dapat 
mendjawabnja. Djuga mengenai kony 
perensi Bermuda dimana Indonesia 
akan mendjadi salah satu atjara, 
Borkin tidak dapat berkata apa? de 
ngan alasan bahwa ja tidak dapat 

mengikuti berita2 mengenai soal 
Bermuda itu. Demikian 

Borkin. (Antara). - 

  
HADIAH BESAR TAHUNAN 
UNTUK KRITIK KESUSAS- 

TERAAN. 
Hadiah besar tahunan untuk 

kritik kesusasteraan hari Selasa 
didjatuhkan kepada Francois Re 
gis Bastide untuk bukunja .,Saint 
Simon oleh dirinja sendiri”.  An- 
tara pjra djuri ialah Emile Hen- 
riot dan Fernand Gregh dari Aka 
demi Perantjis dan Gerald Bauer 
dari Akademi Goncourt. 

  
gai diketahui pemungutan suara me- 
ngenai mosi tsb. akan dilakukan ha- 

  

bul, karena putusan 

l pi sekiranja 
hanja menghendaki ondermemings-rubber, maka hal itu tidak 

"pembukaan kedutaan di Moskow ke-! 

m5 
nanti tergantung kepada an 

   
    

     

Disambut Baik Di Ame- 

J. BORKIN orang Amerika jg 

telah | 

    

   
N 

DARI KALANGAN Kementerian Luar Negeri dapat diketahui bahwa sampai sekarang ' be- 
a suatu laporan sementara dari m si Asmaun jang kini sedang mengadakan kun- 

Leb jut kalangan tadi menerangkan bahwa jang mendjadi pokok bagi In- 
dengan luar negeri ialah bahwa pada tingkat 

politis maupun ekonomis. Maka 
dimana adanja kemungkinan2 un- 
kita, bukan sadja dari sudut po- 

perumpamaan dikemukakan bahwa me- 
untuk menolong mendjuaikan ka- 

nanti ternjata misalnja 
akan banjak ar- 

  

Granat Meledak 
| Dim Kamar Men- 
| teri Kehakiman 
Korban Tak Ada: Ha- 
nja Alat Air-Conditio- 

ning Rusak 

|. DI KAMAR Menteri Kehaki- 
man (di Kementerian Kehakiman) 
Djalan Segara sebelah Istana Ne 
gara, kira-kira djam 23.00 Rebo 
malam terdiadi perledakan gra 
nat-tangan jang dilemparkan oleh 
orang2 tak dikenal. Sebagai aki- 

| bat perledakan granat-tangan itu, 
alat  air-conditioning dikamar 

. Menteri mendjadi rusak, dan se 
|pandjang jang diketahui, tidak 
menimbulkan korban lainria. Po 
lisi jang tidak lama “kemudian 
datang melakukan pemeriksaan, 
mendapatkan dan kemudian mem 
besiah” didalam kamar Menteri 
sebuah granat-tangan lainnja jang 
tidak meledak: pemeriksaan selan 
Gjutnja sampai sekarang masih te 
rus dilakukan. 

Dalam pada itu, menurut ketera- 
.ngan selandjutnja ig diperoleh -war- 

itawan ,,Antara” diketahui, bahwa 
Lpada waktu jg hampir bersamaan 
.Rebo malam, djuga telah terdjadi 
'perledakan2 granat?-tangan di bebe 
rapa. tempat didaerah Tandjung Pe- 
riuk. Dikabarkan, bahwa perleda- 
kan2 granat2-tangan ini tidak mem 
bawa korban manusia, ketjuali be- 
berapa kerusakan? ringan. 

sabar selandjutnjas. menjatakan, 
i bahwa tempat2 dimana terdjadi pe- 
lemparan  granat2-tangan di Tan- 

djung Periuk itu,,antara lain di de       

djauh dari pos polisi) Tandjung Pe- 
riuk, dekat asrama CPM, dekat sta- 
sion dan dibilangan Antiol. 

Siapa dan apa maksud serta latar 
belakang daripada pelemparan? gra 
nat-tangan itu, sampai sebegitu 
djauh belum diketahui. Pihak berwa 

djib sendiri seperti polisi dan lain2 
sampai pagi hari Kemis ini belum 
bersedia sama “ sekali 
sesuatu. keterangan. 

memberikan 

2 Orang ditangkap. 

:Dalam hubungan ini lebih djauh 
Antara” mendapatkan kabar, bhw 
pihak polisi jg tidak lama sesudah 

iterdjadinja  perledakan2  granat-ta- 
ngan tsb /'melakukan penjelidikan, 

itelah menangkap 2 orang jg ditjuri- 
gai tersangkut dalam pelemparan 
granat-tangan ini dan jg kini masih 
terus diperiksa. Kabarnja salah se- 
orang diantaranja adalah seorang 
hadji. 
Mengenai granat-tangan di Kemen 

terian Kehakiman,  selandjutnja. di 
peroleh keterangan, bahwa granat- 
tangan tsb oleh orang2 jg tidak di 
kenal itu dimasukkan dari luar ka- 
mar (kamar Menteri malam itu di 
tutup) kedalam lobang alat air-con- 
ditioning (seperti bus surat). Satu 
dari 2 granat-tangan 'itu meledak, 
sedangkan satunja tidak. Lain? ke- 

rusakan jg berarti tidak terdapat di 
kamar Menteri. (Antara). 

1. 

  

Bermuda Tak 
Ijampuri Uru- 
san Indonesia 
INGGRIS telah memberikan 

kepastian kepada Indonesia, bah- 
wa urusan dalam negeri tidak 
akan dibitjarakan dalam konpe- 
rensi Bermuda bulan depan, ke- 

ifjuali djika Indonesia telah dide- 
ngar pendapatnja, demikian dite- 
rangkan o'eh seorang djurubitja- 
ra kedutaan besar Indonesia di 
London. Dikatakan olehnja, bah- 
wa menteri muda luar negeri 
Inggris, Lord Reading telah mem 
berikan kepastian ini kepada du- 
tabesar Indonesia dokter Suban- 
drio pada hari Selasa. 

Setelah tersiarnja -berita2 pers, 
bahwa keadaan ekonomi jang gen- 
ting di Indonesia akan dibitjarakan 
oleh presiden. Eisenhower, Sir 

Kabinet Laniel Hadapi Krisis-Bermuda 
persatuan Eropa dan tentara Eropa. 

Perdebatan jg telah berlangsung 
'apkan sesnatu bal jang mengi- |tahankan nasib kabinetnja jang telah ri Djum'at ini. 1 . (seminggu  lamanja dalam madjelis 
kat bagi pemerintah Indonesia gontjang itu dengan meminta mosi | Karena krisis jg mengantjam itu rendah tak berhasil untuk mentjapai 

(terhadap fihak Dijepang. Didie- kepertjajaan kepada parlemen terha- | pemerintah Perantjis telah memba- | persetudjuan, sekalipun mengenai 
|laskannia dalam hal ini, bahwa 'dap politik Juar negeri Perantjis jang talkan niat untuk ikut serta dalam | soal persatuan Eropa. Usul2 jg tak 
pemerintah Indonesia tidak per- (hendak ,,membangun Eropa”.  Per- konperensi  menteri2 luar negeri2 | djelas mengenai persatuan Eropa, jg 
lu membajar ongkos?nja berupa tjobaan tsb. mungkin sekali akan Eropa di Den Haag Kemis jg hen- dimulai dengan Rentjana Schuman 

ladakan konperensi Bermuda tg. 4 — tik Eropa. Keadaan krisis tsb tim- berat Perantjis dan Djerman (Barat),|. Ke 1 menteri luar termasuk pula rentjana untuk kesa-, Kemis kemaren Perantjis, 

kat djembatan tinggi (tidak berapa |. 
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SE-ENAKNJA SADJA. Karena marah sebab. dikatakan berbuat lebih 
lutju daripada seorang badut” oleh diaksa jang memeriksanja, bekas 
perdana menteri Mossadegh dari Iran lalu tiduran dibangku pemeriksaan 
depan hakim. Mogok emoh diperiksa lebih landjut. Tampak seorang peng- 

atjara mentjoba membangunkan Mossadegh dari tidurnja. 

  

Apa Jg Dikehendaki Chur- 
ehill Dim Konp. Bermuda? 
Konperensi Politik Harus Diusahakan Supaja 
Berlangsung Sebagai Modal Bagi Usaha Men: 

tjapai Penjelesaian Umum Di Timur Djauh 
KALANGAN RESMI di London menjatakan pada hari Ra- 

bu, bahwa dalam konperersi Bermuda jang akan datang perdana 
menteri Inggris, Sir Winston Churchill, akan mengusahakan ker- 
dja-sama jang erat antara negara2 Barat dalam melaksanakan po- 
litik dan rentjana2 pertahanan mereka di Timur Djauh, guna mem 
perkuat front anti-komunis di Asia. Dikatakan, bahwa koordinasi 
jang rapi antara siasat2 politik negara2 Barat di Timur Djauh dju 
ga akan memberikan kedudukan jang lebih baik kepada Barat da- 
lam menghadapi perundingan2 dengan kaum komunis baik di Ko- 
rea maupun ditempat-tempat berbahaja lainnja. 

Dalam hubungan ini kalangan 
tsb. selandjutnja menjatakan, bah 
wa menurut pendapat kalangan 
pemerintah Inggris, perundingan2 Pusat2 Milisi 

“ dengan kaum komunis di Timur .- r 

Raksasa Di: RR ri: Dauh Tr ea aa Tg 
Z memberikan harapan dari pada 

Pasukan24 ionghoa Akan ' perundingan2 jang diusahakan di 
Ditarik Dari Korea? | Eropa dewasa ini. Oleh karena 

Itu Inggris akan mendesak, supaja 
3 an ca Semua usaha ditempuh untuk me 

Pagi Dean He: Sanga er Ti | ngusahakan terselenggaranja ken 

lisi reksasa diseluruh R-R-T, un- PSrensi politik mengenai Korea 
tuk menerima tjalon2 sukarela dan apabila maksud ini telah ter 
untuk tentara R.R.T. Sebuah Uapai supaja langsungnja konpe 
kantor berita dunia jang menda- "Cnsi itu dapat dipertahankan. se 
pat bahan2nja dari sumber2 in- Ningga dari sini setjara berangsur 
teligence mencrangkan, bahwa | dngsur dapat ditjapai penjelesaian 

R.R.F. mengharap akan bisa men UMum bagi masalah2 Timur 
dapat tambahan pasukan2 seba- | Djauh. Demikian kalangan tsb. 

njak. 500.000 orang. Mereka di 
maksudkan untuk menghadapi ke 
mungk'nan dimulai lagi pepara- | desakkan oleh keadaan 
ngan di Korea. Pusat2 angkatan | Menurut pendapat kalangan tadi, 
misi baru itu terdapat di Has dalam pertemuannja dengan presi- 
tung, Shansi, Honan, Shens', den Eisenhower dan perdana mente 
Szechuan dan Manchuria (U.P.). iri Laniel di Bermuda nanti, meng- 

! Pengakuan RRT akan di- 

| 
| 
| 
| 
| 

.menghapuskan hubungan 

  fingat suasana di Amerika Serikat de" 
Sementara itu sumber2 djawa-! wasa ini, Chlrchill rupanja tidak 

tan rahasia A.S. jang mempunjai'akan dengan resmi mendesakkan pe 
kedudukan jang sangat tinggi me-' ngakuan RRT oleh Amerika 
namakan berita2 bahwa pasukan kat. Akan tetapi kalangan jg menge 
pasukan R.R.T. bersiap2 hendak'tahui dalam pada itu menjatakan, 

bahwa menurut pendapat Chwchill, 

|sa mengingat politik itu “sedikit 

Seri- | 

   
      

     

  

   

   

Mossadegh Su- (Uni Indonesia- Belanda 
dah .Mangkels 

- Hapus 
Sebelum Aehir 
jahun 1953 

DARI kalangan Pemerintah jang 
mengetahui wartawan Sulindo mem- 
peroleh keterangan, bahwa dalam 
tempo jang singkat, sebelum achir 

tahun ini Pemerintah Indonesia akan 
mengambil tindakan2 tegas untuk 

ni Indone- 
siaBelanda dan "persoalan Irian Ba- 
rat. Adapun jang dinamakan ,,tin- 
dakan tegas” tak didjelaskan, tetapi 
dapat diduga Pemerintah Indonesia $ 
akan mengambil tindakan menghapus- $ 
kan hubungan Uni Indonesia-Belanda & 
setjara unilateral, dan akan memben- 5 
tuk suatu propinsi untuk daerah Irian 
Barat. 3 

Pemerintah Indonesia telah 5 
mempersiapkan perlengkapan2 Eu 
baik didalam maupun diluar'ne- "3 
geri, sehingga bilamana tempo- " 

nja sudah datang, segera dapat 1 
dilaksanakan. Dalam hubungan 

ini diperoleh keterangan, bahwa 

pernjataan jang pernah dikemu- 
kakan oleh Pemerintah Belanda, 

jang menganggap tidak perlu 
mengadakan  pembitjaraan lagi 
dengan Pemerintah Indonesia 

mengenai persoalan Irian Barat, 
adalah suatu pelanggaran dan 
untuk menghadapi soal. itu su- 
dah sewadjarnja Pemerintah In- 
ddonesia mengambil tindakan? jg. 

lebih tegas lagi. (Antara). 
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KERETA-API RANGOON — 
MOULMEIN DIRANDJAU 

PEMBERONTAK. : 
Segerombolan gerilja Karen te 

lah menjerang kereta-api penum 2 
»ang jang berdjalan antara Ra- TN 
ngoon—Mougimein jang dikawal 
oleh kereta-api lapis badja pada 
hari Minggu, disuatu tempat jang 
'etaknja 127 mil dari. Rangoon 
mitara Pesu dan Tkaton. Sera 
ngan itu adalah kedua kalinja 
dalam waktu sebulan, dan kereta 
'apis badja tadi melanggar rr 
djau2 darat jang menjekabjena If 
buah kereta terguling. 1 
- 

  

3 Ha 

Persekutuan Per- 
tahanan Asia 

India - birmo- Indonesia 
Tidak Akan Diadjak 
Kan. Tak Bisa-Dian- 

delkan 100 pCt" 

SURAT KABAR Perantiis ,,Le 
Monde” dalam  membitjarakan 
perdjalanan Wakil Presiden Ames 
rika Serikat Nixon ke Asia, mene 4 
rangkan, bahwa politik Asia jang” 
baru dari Senator Republikeing 
Knowland menghendaki diadakan 
nja safu ,,persekutuan keamanan 
Asia.” Didalam persekutuan per 
tahanan itu tidak akan  diadjak 
negeri2 jang disebutnja ,,negeri2 
jg tidak boleh diandelkan 10075” 
seperti India, Birma dan Indone 
sia. Le Monde” berpendapat, 
bahwa dengan demikian maka po 
litik ,,Point Four” Truman telah 
dikesampingkan sama seksi, dju 

    

   

hasilnja. 
Dan sementara itu sudah didjadi 

kan ,,Point 212” politik (djadi anta 
ra punt dua — pembangunan kem- 

meninggalkan Korea sebagai ,.de- 
sas-desus”. 

Berita tersebut, jang disiarkan 
oleh James Robinson dari ,,Na- 
tional . Broadcasting ' Company” 
mengatakan, bahwa pasukan? 
Yionghoa bersiap2 hendak - me- 
ninggalkan Korea Utara dan 
mengoperkan pertahanan Korea 
kepada pasukan2 Korea Utara. 

Dalam beritanh dari Seoul, 
Robinson mengatakan, bahwa 
pasukan2 Tionghoa akan dinu- 
Satkan di Mantjuria, dan dari 
tempat ini mereka dengan mudah 
dapat memasuki Korea Utara Ia 
gi, djika permusuhan2 timbul 
kembali. 

Move sematjam itu dari pa- 
sukan2 Tionghoa pasti akan mem 
bawa akibat tuntutan2 penarikan 
kembali pasukan2 P.B.B. 
Korea Utara. Demikian Robin: 
son (Antara-U.P.). 

  

niel perdana menteri Perantjis 
lam konperensi mereka di Bermuda, 
dokter Subandrio telah minta kete-   

“kan pokok pembitjaraan 

rangan pada kementerian luar negeri 
Inggeris. 

Djurubitjara tersebut menjatakan, 
bahwa Lord Reading telah mene- 
gaskan, bahwa mungkin Indonesia 
akan dibitjarakan 
masalah Timur Djauh pada. umum- 
nja, dalam mana Korea dan Indo 
Tjina merupakan masalah jang pa- 
ling penting, akan tetapi ia menjang- 
kal, bahwa Indonesia akan merupa- 

jang isti- 
mewa. Amerika Serikat tidak minta 
supaja Indonesia dimasukkan dalam 
atjara konperensi Bermuda, demiki- 
an djurubitjara tersebut. (Pia-UP). 

Terhantjam 
«“ 

| Jis menunda sidangnja — hingga 
|hari Djum'at untuk menentukan 
|nasib kabinet Perantjis P.M, La- 
|niel telah menjatakan, bahwa ja 
jakan minta kepada Amerika Seri 
'kat dan Inggris supaja djangan 
menarik kembali pasukan2 mere 

untuk meng- dak membitjarakan masjarakat poli untuk membuat pool bagi - industri ka dari benua Eropa. 
Ke konperensi Den Haag hari 

jang 
negeri Perantjis, George Bidault dan tuan politik bagi Eropa dan persa- sedianja hendak mengirim mente 
P.M. Joseph 
mengundjungi..konperensi Ber : 

en..Haag disantai denga N 
tik Perantjis ken djele aarannap "3 g 

Peyan Kimsten ag Mi etenyg 
| “ 

  yank nctan 2 tato nah. ma 

  

1 ea 

Lembaga Ketudaasg Boi 

Kam Batan we soh Oka na in elap 

Laniel ig bermaksud tuan pertahanan Eropa melalui ren ri luar negeri Georges 
ana tentara Eropa dan masjarakat 
"tahanan Eropa. 
Sebelum madjelis rendah Peran 

    

     

  

Bidault, 
telah mengirimkan sek.-djen ke 

| menterian luar negeri, M. Alexan 
der Parodi, (Antara) 

dari | 

Winston Churchill dan Joseph La- 

da-! 

dalam hubungan' 

apabila  wakil2 ' Amerika“ Serikat 
akan berunding dengan. wakil2 RRT 

dalam konperensi politik itu nanti, 
maka beberapa kesulitan mengenai 
pengakuan RRT mungkin akan di 

atasi oleh kekuatan arus keadaan. 

Soal2 jang memerlukan 
sikap bersama. 

Kalangan tsb selandjutnja menga- 
takan, bahwa Inggris: menghendaki 

supaja Barat mengambil keputusan 
mengenai aksi bersama dalam so- 
al2 jg berikut: . 

diper- Korea: apakah jg akan 

buat apabila konperensi- politik di 
setudjui dan bagaimana diika kon- 
perensi itu gagal: dalam hubungan 
Ini perlusipertimbangkan pula soal 
kemungkinan  dimulainja lagi per- 
tempuran2: 5 

Indo. China: ' ketentuan untuk 
mengachiri atau mematjetkan (sta- 
lemate) pertempuran2 atau meng-" 
ambil tindakan2 alternatif bila per- 
lu: | 
Djepang:  persendjataan kem 

bali dan perhubungannja dengan nej 

bali ekonomis — dan punt tiga — 
keamanan bersama —). Suratkabat 
tsb mengemukakan pula, bahwa Pi- 
lipina mendjadi pusat persekutuan 
keamanan Asia tjiptaan Knowland, 
tetapi suratkabar itu bertanja apa- 
kah kaum Republikein Amerika ti- 
dak akan mengalami keketjewaan, 
karena Presiden basu Magsaysay 
bukan Ouirifo, melainkan lebih mi- 
rip Nehru daripada Chiang Kai 
Shek. Le Mondg mengachiri tulisan 
nja dengan mengatakan, bahwa: Ni- 
xon mungkin memahamkan kenjata 
an tsb, mengingat adanja beberapa 
pernjataan Nixon di Seoul jg mem 
biarkan  terbukanja kemungkinan 
buat terbentuknja “kekuatan  keti- 
ga”. (Antara). te 

pen 

gara2 Timur Djauh, termasuk Ko- 
rca dan Tiongkok, dikemudian hari: 

Pertahanan . Pasifik: mengkoordi- 
nir usaha2 pertahanan jg ada seka- 
rang.di Timur Djauh dengan djalan 
memperluas Pakt Anzus “atau men- 
dirikan jg lain sebagai alternatif. 

(Antara). 

  

Amri Gempur Grombolan 
140 Orang Ditembak Mati Dari Udara 
— Niat Pengatjauan Grombolan Gagal 

PERWIRA pers, kapten | Rahasia menerangkan kepada pers hari 
Rebo bahwa dalam pembersihan dari udara jang dilakukan oleh ALRI 
dari tanggal 6 sampai 9 Nopember jang lalu telah dapat ditewaskan 140 

seorang kepala gerombolan itu di La 

sama kommandannja, 

Pesawat AURI datang dengan 
sekonjong2 dan mendjumpai ge- 

rombolan sedang appel didepan 
asramanja. | 

Sampai hari Kemis AURI se-' 
dang giat mengadakan pember- 

sihan. dari udara diberbagai 
tempat di Sulawesi Selatan. Kini 

sedang ditembaki pemusatan Beri 
rombolan di Mandar dan Sulawe- 
si Tenggara. 
Mengenai keadaan di i 

si Selatan, Rahasia Kendang 
kan bahwa pada waktu belaka- 

ngan ini telah terdjadi berbagai 
pertempuran dengan gerombo- 
lan. Sebabnja mereka hendak | 
membakari rumah2 rakKjat j jang ! 
Oleh tentera ditjegah,' Pertem- 

Sulawe-   
orang anggota gerombolan dan 18 “orang tuka2, Diantara jang tewas itu 
terdapat pemimpin2 mereka. Perintjian dari operasi pembersihan itu ada 
lah sebagai berikut: Di Masale 20 anggota gerombolan tewas, diantaranja 

sang 50 orang tewas dan 18 orang 
luka2. Jang paling banjak ialah di Lakang dimana 70 Orang tewas ber- 

puran | terdjadi didaerah Bone, 
Kendari (Sulawesi Tenggara), 
Takals6, Rantepao dan Pare-pare. 
Djinalah gerombolan |jang su- 

dah pasti ditewaskan ada 81 orang 
3 orang ditangKap dan 4 orang 
luka2.  Sendjata jang dirampas 
ada 8 putjuk senapan. 

Kerugian tentera 4 orang gu- 
sur, seoranga luka2, Kerugian 
pada pihak gerombolan banjak 
jang belum « diketahui dengan 
pasti, 

Sementara itu didalam bulan 
Oktober dan Nopember di Mina- 
hassa seorang anggota gerom- 
bolan dapat ditewaskan dan 37 
Orang menjerah,. Demikian kete- 
rangan perwira pers kapten 
Rahasia di Makassar, (Antara), 
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DJAM KERDJA MENJONG.: 
SONG HARI NATAL DAN TA 

HUN BARU 1954. 
Berhubung dengan akan datang 

nja Hari Natal dan Tahun Baru 
1954, hari ini pihak Djawatan Pe 
ngawasan Perburuhan Djawa Te 
ngah mengeluarkan pengumuman 
tentang djam kerdja, jang ditu- 
djukan kepada seluruh perusaha- 
an2 toko, pembikinan  kuweh2 
dan roti dan perusahaan pendiait- 
an diseluruh Djawa Tengah dan 
Daerah Istimewa Jogjakarta, jang 
berlaku mulai tg. 30/11 s/d 31 
Desember. 1953. ! 
Pengumuman tsb antara lain 

berisi ketentuan2 tjara2 mempe- 
kerdjakan buruh pada hari2 iang 
dimaksud dengan peraturan, bah 
Wa pada hari2 kerdia biasa pa- 

E |KONSERT CHUNG LIEN HUI 

  

. KURSUS KADER SARBUPRI. 
| Oleh D.P. Sarbupri 
teng di Semarang telah diselengga-' 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini 'Apotheek V. GORKOM 

” Bodjong 135 dan KOO HWIE Peko- 
djan 99 dibuka hingga djam 20.00. 

Pada tgl. 28 Nop. djam 19.30 
(Chung Lien Hui akan mempertun- 
djukkan konsert digedung sekolah 
Sin You She, djl. Stadion Smg. 

   
daerah Dja- 

rakan Kursus Kader angkatan per- 
tama. Lamanja kursus 12 hari dan 
dimulai pada tgl. 20 Nop. j.l., dan 
para pengikutnja terdiri dari kader2 
Ranting Sarbupri se-Djawa Tengah. 
Para pengadjarnja dari DPD Sarbu- 
pri dan SOBSI Djawa Tengah. 

PEMENANG SWEEPSTAKE. 
Dengan disaksikan oleh umum, 

fihak kepolisian, pers d.LL, Rebo 
malam j.b.I., dihadapan Notaris R. 
M. Soeprapto telah dilakukan un- 
dian Sweepstake Rallye 17 Agus- 
tus, di Hotel du Pavillon Smg. Ha- 
sil dari undian sbb.: Atas pemenang 

  

KLATEN 
SANDIWARA AMAL, 

Pada tgl. 5 Desember 1953 oleh 
perkumpulan Chi Tuh Chiao Tsing 
Nien Hui Klaten dengan bekerdja 
bersama Chung Lien Hui Djokja- 
karta akan diselenggarakan pertun- 
djukan sandiwara amal. Adapun tje 
rita jg akan dipersembahkan ialah 
sThe Broken Jade” atau ,,Manikam 
hantjur terbelafi” karangan penga- 
rang termasfur Pear's Buck. 

disumbangkan kepada Palang Ale-   rah Indonesia 25vo, Sekojah Rakjat 
Tionghoa. 2596, 159 kas CHYH 
bagian Social, 10e untuk Chung 
Lien Hui, 257c untuk kas Chi Tuh 

  

  

un Tencal 

Adapun hasil pendapatanaja akan | 

  

SGB USAHA PII GEMOLONG 
Atas usaha Peladjar Islam In- 

donesia (PHI) Tjabang Gemolong 
Kabupaten Sragen, di Kaweda- 
nan Gemolong kini telah dapat 
didirikan sebuah SGB dengan na 
ma SGB “Dharma Bakti”. 

SGB tersebut kini telah mem- 
punjai 59 orang murid dengan 7 
orang guru. Sebagian besar dari 
para guru itu terdiri dari anggau- 
ta2 pengurus PII Tjabang Gemo- 
long. 

KEBAKTIAN "SUARA 
NUBUATAN”. 

Hari Rebo sore djam 18.00 tgl. 
25-11 jl. di Djl. Ngemingan no. 

12. x 

Terlalu Ber- 
ts . 3 

bau Politis 
Pernjataan SSK DN 
Mengenai Mutasi2 

Kepegawaian 

SSKDN (Serikat Sekerdja Ke 
menterian Dalam Negeri) jg baru 
baru ini mengadakan sidangnja di 
Djakarta telah mengeluarkan per 
njataan tidak dapat membenar- 
kan kebidjaksanaan kepegawaian 
jang didjalankan oleh pemerintah 
terutama diwaktu jang achir2 ini. 
Dalam pernjataan itu selandjut- 
nja dituntut kepada pemerintah 
agar pengangkatan, pemindahan, 
pemberhentian dan kenaikan 
pangkat, hendaknja didasarkan 
pada sjarai2 menurut peraturan2 
kepegawaian jang sjah. SSKDN 

  
dakan di Bandung dalam bulan 

| ita” Di Gedung Wanita” Di Jogja 
Gadis2 Dan Wanita2 Harus Mendapat 

Didikan Spj. Mendjadi Ekonomis- 
Weerbaar | 

(Oleh: Nj. Mr. waria Ulfah: Utk Para 
| (. Suara Merdeka”) 

PADA KONGRES WANITA 

lai dapat dibeli pada kantor Pos di 
seluruh Indonesia pada tgl, 22- De- 
sember 1953. Usaha “ Kongres Wa- 
nita Indonesia jg perlu djuga men- 
dapat perhatian dan bantuan Peme 
rintah serta masjarakat kita umum 
nja dan dunia Wanita chususnja, 

-hadalah mendirikan Gedung Wanita 
dengan tudjuan seperti tsb diatas. 

Hatsil2 Pertan- 

Pembatja 

  

INDONESIA ke HI jang dia- 
Nopember 1952 diputuskan bah- 

         

ling lama 9 djam sehari, dan pada start nos 84 hadiah Sweepstake se Cena a20 i bag. Sosiai. : Na Mentan Disana kei ma perandjukan dari pekerdjaan bersaia ankata anugan. . 
hari2 istirahat (Minggu) paling Ia buah mobil Hillman diatah pada Se en Rn ani "ag Bia Tea ama, hendak organisasi SSKDN dike- | ta2 Konggres Wanita Indonesia dinjatakau dalan Nan ek dingan P.O.K. 
ma 7 djam, dengan mengingat. 'no. 019250, hadiah kedua: 110649, | — Perkumpulan Kebaktian oleh “Su |Sampingkan sadja. Mn berbagai Jajasan. Pada kongres itu djuga disahkan sebagai usaha . 
bahwa dalam satu minggu tidak ketiga: 119753, ke-empat: 042422. 3 T Naba PA SE Solo Sementara itu SSKDN menjata| bersama dari Kongres Wanita Indonesia, Jajasan Kesedjahteraan Djateng 
boleh lebih dari 54 diam. “kelima: 143893 dan 20 hadiah lain2- Pp .O.K. Djawa Te- Dalam kebaktian itu akan ber- |K2n tetap bersedia membantu| Anak2 jang berpusat di Djakarta, Kemudian akan dibentuk Jaja- Upah untuk hari2 istirahat sedi nja. 

usaha2 pemerintah dalam meng-| san Pendidikan Wanita dan Jajasan Harilbu. Pada-Madjelis Per- | yasil pertandingan Pekan  Olah- 

P. 
8 
£ 

. 

“kursus, Kilat 4 bl. 3 Rp. 25.— 
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. 1 1 SP Ig . , . . 1 £ 8 

21 Sa (2 kali upah biasa  tiap2j (Atas pemenang start no. 77 hadi- ngah Ditutup , na Pa ea de Pen eh Mn musjawaratan Wanita. Indonesia dalam bulan Djuli 1953 di Dja- 'raga Kepolisian Djawa Tengah (“an jamnja. ah sweepstake sebuah sepeda motor . 2 : rasa Giperiakukan dengan tida karta, Jajasan KemadjuanWanita ”Sepi 2 iang di: Hala : Pa : 

Pada har'2 kerdia biasa umah | Vetlocette djatuh pada CS 064876, rong radio seluruh dunia, The semestinja, jakni pada umumnja » saj J Seni Derma” jang diselenggara | berlangsung pada tgl. 24 Nopember lembur untuk buruh harian 3/20 
upah sehari. Buruh bulanan 1/173 
upah sebulan dan buruh borongan 
1/7 dari rata2 upah sehari. 

hadiah” kedua: 042478, ketiga: 
101832, ke-empat 071104, kelima: 
087630 dan 20 hadiah lain?nja. 

Sekalipun hasil2 jang tertjapai 
dalam perlombaan Pekan Olah- 
raga Kepolisian Djawa Tengah 
belum merupakan suatu toppres- 

iVoice of Prophecy (Suara Nubu- 
atan). rasa. tidak mempunjai rechtzeker / ebagai us: ber dari heid dengan djalan menjediakan kan. Seagak, BAIN awesbgngda 

kan oleh berbagai organisasi Wanita Indonesia diakui Gan disah- 
Kongres Wanita Indonesia. 

pagi hari sbb.: 
Volleyball: 'Mobbrig Djateng — 

pendapat, pertimbangan dan ke- 

  

  Pekerdjaan Jajasan Kemadjuan Tentu sadja Pemerintah kita 
"KPK Surakarta 2-9: KPDI Jogja 

— KPK Banjumas 2—. 
tas 2 : 5 TER A inginan organisasi SSKDN dalam . : » an 2 Ea aa hi " Hg 3 MEN tag 

Dalam pada itu dilarang mem An Na aa 2 tasi, disebabkan sifat2 keama- DJOGJA hal menjelenpgarakan kebidjaksa An Ae aan harus men behidupas Es 2 Na en UN eren, 

: 3 : 3 Pn iberbagai : i Di : F3 ea | a da2 itu dengan memberi tundja- |! al $ : mg. 

pekerdiakan lembur2 tsb pada bultor Zundapp djatuh pada no. Han diberbagai tempat di Djawa naan kepegawaian. ' Wanita jang direntjanakan oleh : i dan Rosamadji Jogja 15—5, 9—15 
hd Ai Nan aa an : ...| Tengah sehingga tjara melatih IH 6 ANGGARAN BE- iat: t didasarkan "AnNa jang Girenjanakan oleh (ngan atau pensiun. Akan tetapi |dan MOGS 155, 9-me13, 

ruh2 dibawah umur dan buruh 140875, hadiah kedua: 061651, “ke Sin Es ba 2. Ba AA ea Na an 3 Pernjataan tersebut didasarka Kongres Wanita Indonesia. ,,Seri | biasanja djumlah tundjangan atau |!5—4| untuk kemenangan Suharjo. 
wanita jang sedang hamil landjut. 

100 PENGENDARA SEPEDA 
DIDENDA. 

Sedjumlah 100 orang peasendara 
sepeda pada Rebo sianc telah di- 

adjukan dimuka medja hidjau, ka- 
rena dipersalshkan melanggar per- 
aturan lalu-lintas. Mereka bersepe- 
da pada waktu malam dengan tidak 

tiga: 082217, ke-empat: 141084, ke- 
lima: 144709, dan 20 hadiah lain2- 
nja. 

Bagi para pemenang sweepstaks, 
dapat mengambil hadiah2nja mulai 
hari Minggu j.a.d. di Kantor Ver- 
berkt, djl. Bodjong 140 Semarang. 
Hadiah2 akan dihapuskan, sesudah 
2 bulan mulai hari Minggu itu ti- 
dak diambil. 

tjaja penuh, bahwa lama kelama- 
an perhatian dari kalangan Kepo- 
Isian dalam keolahragaan akan 
makin madju, demikian af. pi- 
dato Pak Honggopranoto, wakil 
Kepala Kepolisian Djawa Tengah 
dalam upatjara penutupan Pekan 
Olahraga Kepolisian Djateng jg 
diadakan pada tgl. 26 Nopember 

pada pendapat, bahwa dalam men 
djalankan- kebidjaksanaan kepega 
waian pada achir2 ini pemerintah 
tidak atau kurang sekali memper 
hatikan tjara2 dan peraturan jang 
sjah 'ang ditentukan untuk kepe 
gawa'an, sehingga timbul kegeli 
sahan jang membahajakan keutuh 
an kesatuan dalam kalangan pega 
wai negeri umumnia. 

PEGAWAI. 

Para anggota DPR daerah isti- 
mewa Jogjakarta dalam sidangnja 

ijang chusus  membitjarakan angga- 
ran belandja tahun 1953 tg. 23/11 
jang lalu mentjela keras akan sikap 

ipemerintah daerah, jang baru me- 
“ngadjukan rentjana anggaran belan- 

  erma” didirikan untuk memberi 
beasiswa atau tundjangan bela- 
djar kepada anak2 gadis Indone 
sia jang memerlukannja — dalam 
meneruskan peladjarannja dan jg 

| diutamakan adalah meneruskan 
peladjaran pada sekolah kedjuru 
an (vakscholen). Nama ,.Seri 

| Derma” dipakai oleh karena stu- 

pensiun itu tidak tjukup atau be- 
lum dapat diatur seluruhnja oleh 
Pemerintah kita. Salah satu tugas 
dari Jajasan Hari Ibu adalah 
memberi didikan kepada Pemerin 
tah kita. Salah satu tugas dari 
Jajasan Hari Ibu adalah membe 
ri didikan kepada kaum Wanita 
jang memerlukannja menudju ke 

Semi-finale double perseorangan: 
Dwidjo/Anwar Surakarta — S. Sla- 
met/Supeno Pekalongan 15—12, 11 
—15, 15—4. Djamal/Margono Pati 
— Kho Gwan Tjoen/Oei Hok ing 
Banjumas 2—0 (w.o.) untuk keme- 
nangan Banjumas. 

Tennis: Banjubiru 1 — 
2—0 untuk Banjubiru: 
— Solo II 2 

Pati II 
Mobbrig I 

0 untuk Mobbrig,   
memakai lampu. Sediamian orang ARI, pagi dilapangan Polisi Kalisari dja itu baru sekarang sesudah ta- : Mutasi2 jg telah dilangsungkan ' diefonds jang pertama kali didiri pada kemerdekaan ekonominja. KPP 1 — Banjubiru II 2—0 untuk 
tersebut masing2 dikenakan denda | LIHATLAH PERTUNDJUKAN | Semarang. hunnja hampir berachir. 5 menimbulkan kesan jang kuat, kan oleh pergerakan Wanita Indo Direntjanakan bahwa pusat didi JKPP I: Semarang I — KPP 1 2-9. 
Rp. 15.— dam harus libajar padal| TONIL ,,YING LAN ME- Anggota Istiadjid dari fraksi bu- | phhwa dalam mengadakan muta- nesia waktu zaman Hindia Belan (kan itu akan diadakan dalam Atletik: klassement rombongan 
waktu itu djuga. NGENANG IBU”. Dengan mengemukakan sifat2 baik tuh dan tani mentjela perintjian | 417 tsb. dengan tjara jang ber- da bernama djuga ,,Seri Derma” | suatu tempat latihan jaitu dalam | (regu) dalam pertandingan ' atletik 

Pada tanggal 26 semalam |jang terdapat dikalangan sport, KeaN Lean me Bina na R lebih2-an dipakai sjarat politis. Pusatnja Jajasan Kemadjuan Wa Gedung Wanita. Gedung Wanita (pagi hari hasilnja sbb.: KPP Sura. dan 27 Nopember, bertempat di |achirnja Pak :Honggo mengutjapkan - Sea Tn Bae ae gn Pada waktu ini semua tenaga jg nita ,,Seri Derma” ada djuga di |itu tidak akan mendjadi tempat |karta dapat nilai 213: KPK Pati ni- »GRAND” Djl. Mataram Fu Nu (Selamat kepada para pemenang da- kepentingan rakjat. Biaja Rp. 59.| 9 dalam lingkungan Kem. Da Kota Djakarta. latihan sadja, akan tetapi mem- |lai 175: Mobbrig. Djateng 173: KPK 

  

Hui Semarang akan menjelengga 
rakan pertundjukan tonil dengan. 

lam perlombaan- tersebut. Kemudian 
diadakan upatjara pemberian” piala2 
dan medali2 kepada pemenang2. 

414.215, subsidi dari pemerin- 
tah pusat Rp 45.266.000.— sehingga 
Rp. 6.682.500 harus dipikul sen- 

lam Negeri, adalah pegawai nege 
ri jang kedudukan hukumnja 

|. Tinggal melaksanakan putusan 
( Jang ke-IlI, jaitu mendirikan Ja- 

punjai funksi lain, jaitu menje- 
diakan tempat penginapan bagi 

Pekalongan 165: SPN Banjubiru 148: 
KPDI Jogja 146: KPK Banjumas 142: 

“51 1 1 p. i 2 itie) di |jasa i Ibu. bung den | k: Tata KPP Djateng 126: KPK Semarang 
tjeritera ,,Ying Lan Mengenan aa ap 3 er ari| (RMechtspositie) diatur dalam per jasan Hari Ibu. Berhubung dgn | aum Wanita jang sedang beper jateng : emarang 
Ibu”. Pertundjukan tsb. Hula Achirnja P.O.K. ditutup dengan Pa an | gr aturan2 guna pegawai negeri dan lakan diperingati seperempat abad |gian mendjalankan tugasnja, baik (1175 KPK Kedu 89. Sebagai djuara pada djam 19.00. 

Djikalau orang  menjaksikan 

suatu defile jang menarik perhatian 
umum, dimana antaranja tampak karena itu semua mutasi harus banj: k j e " . & Pena aa didasarkan pada sjarat2 jang di- 

    

kesatuan pergerakan Wanita Indo 
nesia pada tg. 22 Desember 1953 

tugas sebagai pegawai Pemerintah 
atau sebagai pedagan,   regu ialah: 1. KPK Surakarta, 2. 

KPK Pati, 3. Mobbrig. Djateng. 
25 5 , z Mr. Kasmat dari seksi keuangan Nae 5 13 5 Sang SAK 2 maupun a 

dari dekat pertundjukan tadi, se- Ban an aban Kota pp terangkan, bahwa dari SA tentukan untuk menila: ketjaka- 'g “akan na Ta dn "Du tugas untuk organisasinja. Tennis: (semi finale) KPK Sura- 
tjara singkat dapat dikata, bah- sil2 dari P.O.K. seluruhnja akan kita garan tersebut Rp. 37.478.725.—|pan dan kesanggupan pegawai ne kita, Hari Fa NERAA 7 Mae | Hal ini sekarang dirasa sangat | karta — KPK Kedu 2—0: KPP Dja wa kali ini Fu Nu Hui dapat | muat setjara berturut-turut untuk dipergunakan untuk belandja pe-|geri.. 2 : Perempuan Sp An Jg perta- perlu oleh karena kaum Wanita su- (teng — SPN Banjubiru 2—-1. 

pa Pan Fa menjelenggarakan  pertundjukan dapat diketahui setjara djelas. |gawai, sehingga untuk usaha pem-| “ Demikian pernjataan tsb. ia di Jogja naa, alam bulan |dah mendjalankan berbagai peker-| Sepakbola: KPK Banjumas — $ Pep Lapar Ap ang tonil jang berharga dilihat. Ter- Patut dikabarkan, bahwa jang bangunan boleh dikatakan kurang | ' (Antara) ' Desember te. 22 tahun 1928, |djaan, misalnja sebagai kontrolir per|KPK Pekalongan 3—0 (halftime 
|. TMARA 10 DJARI : utama jang pegang rol Ying Lan |ikut serta dalam perlombaan PO. sekali bagiannja. Pemerintah dae- (maka Kongres Wanita Indonesia | buruhan, kontrolir atau inspektur so- |2—0). KARANGBIDARA 55 SMG. .| harus dapat pudjian kalau dilihat K. ini ada 550 orang, sedang Ken, rah tidak sanggup mengadakan ra- 2 PO memutuskan untuk mendirikan sial, sebagai djuru-rawat, bidan, se-| Bulutangkis finale: KPK Smg. — 

sub | Bibi ya Ini Pdak enteng. Webak ia Rp. 75.000 Ta isionalisasi: Hal ini terserah kepada T GAL Jajasan Hari Ibu itu pada tg. 22 “bagai inspektur pendidikan, sebagai MB Djateng 2 - Lengkapnja 
tiannja seorang miskin ig hidup 1 P- 2 ' DPRD. : 7 F | wakil dari suatu perusahaan dagang | Men's single: Suharjo (Smg.) — Su- 

“3 
aan ana na 

Biasa 7 ba , 10—   : . : 2th ara 2 » hendak- Na Ta penginapan umum lainnja biasanja 15—#6 Men's double: S jo/A. . en an pan Pk Ka Pn Pn Sebagai rnah kita k b2 Inja. anggaran belandja Jar diadius BAN maba Ta Tugas dan pekerdjaan Jajasan Ke-' penuh. Funksi Gedung “Wanita ini? hary (Smg.) Moana Kb t 
djar2 baru. Tempat terbatas. Ea 2 Pa ang Daan Kuasa, Ki 8 Manga An an : Ti kan oleh DPD dipakai sebagai da- Uu 2 Na Aoniaran Tea sedjahteraan Anak2 serta Jajasan adalah sama dengan apa jang seka. 11—15,e11—15. Dengan demikian ? 

Pem. MOCH. JOESOEF An at Oh an -menda- F3 1 an Hi JA ai ab “8 ' sar dalam menjusun anggaran belan Sa 2 : -g LH Balas dan di Kemadjuan Wanita ,,Seri Derma” (rang diselenggarakan . Young Wo-|regu dari KPK Smg. keluar sebagai 
In meme. (Pat gandjaran mendjadi anak (bagian Bingkil De Vries Robbe Se- dja tahun 1954 jang harus diadju- Ta Mean ah 2 sudah tjukup djelas. Apakah tugas- men Christian Association (Y.W.C. | djuara pertama. Pertandingan finale 

sebatang kara didunia 
sarkan atas kedjudjuran dan kesu- 

angkatnja' seorang Radja. 
    

  
Kp. Kelengan-Ketjil No. 686 - Semarang. 

  
  

  

berda- LOCK OUT PADA BINGKIL 
DE VRIES ROBBE. 

marang telah ditutup sampai waktu 
jang tidak ditentukan. Penutupan ini 
sesudah adanjavinsiden 
ji, karena pengurangan gadjih bu- 
ruhnja jang melakukan sitdown 

(strike. Lebih djauh dari fihak. P4 
Daerah didapat keterangan, bahwa 

dapat Ik. 360 buruh jang terpaksa 
tidak dapat bekerdja. Adapun per- 

Sabtu sore ' 

dengan ditutupnja bingkil tsb., ter-' 

Berhubung dengan hampir habis- 
inja tahun anggaran belandja, maka 

"RAPAT ALIM ULAMA 

iri kl. 1000 orang. 
“Dalam rapat tersebut oleh Kjai 

'|Muklas dibentangkan dengan pan- 
'djang lebar tentang arti madzhab 4 
matjam, jang dikarenakan dengan 

tasih banjaknja salah paham dibe- 
pa in masjarakat, tentang 

-Isoal dzhab 4 matjam tersebut. 
Setelah diadakan keterangan2 dan 

Pada tg: 5 s/d 8 Desember 1953. 

kan dengan segera kepada DPRD. 

TVIREBON 
—. KONPERENSI PARTAI 

MURBA. 

  

  
     

  

  

Desember 1953. 

Jajasan ,,Hari Ibu”. 

nja Jajasan Hari Ibu? Direntjana- 
kan bahwa Jajasan Hari Ibu akan 

memikirkan  kesedjahteraan kaum 
“ Wanita pada umumnja dan chusus- 
nja menjelenggarakan dan memadjii- 

kan kemerdekaan“ ekonomi ' kaum 
Wanita, karena Kongres Wanita In- 
donesia telah insjaf bahwa ' pokok 
kesulitan kaum. Wanita terletak pa- 

itu dapat putus karena men'nggalnja 

latau dari suatu pabrik dsb. Lebih? 
itu terasa karena hotel2 dan tempat 

  

A.) diseluruh dunia. 
Di beberapa kota besar di Eropah 

.misalnja di London ada tempat pe- 
,nginapan “buat mahasiswa putri dan 
'pekerdja/pegawai Wanita (home for 
girls” students and professional wo- 
"men): Tentu sadja- untuk menjeleng- 
garakan tempat sematjam itu diper 
Hlukan organisasi jang baik dan ke- 

  

Sebagai langkah pertama dalam 

marno (MB) 15—1, 15—4: Iskan- 
dar (Smg.) — Sirtomo (MB) 1525, 

double perseorangan tertjatat sbb.: 
Dwidjo/Anwar (Surakarta) — Kho 
Gwan Tjoen/Oci Hok Ing (Banju- 
mas) 0—2 untuk kemenangan Kho 
Gwan Tjoen/Oei Hok Ing (Banju- 
mas) dengan angka 10—15, 13-13 
(2—5). Kho Gwan Tjoen/Off Hok 
Ing mendjadi djuara pertama .per- 
seorangan. Iri sedj "pertanjaan2, maka achirnja rapat da- : Nee 2 5 2. 

2 “Berdiri sedjak tahun 1940. 2 Isengketaan ini. adalah berpangkal Partai Murba akan mengadakan Kon pat Teman Ken an sae da soal kemerdekaan H3 la ita Epen harus da Itu ada RADIO 4 
« Peladjaran: Theorie-Praktijk dan Praktijk Umum. pada soal pemetjatan 2 orang buruh perensi wilajah Djawa Barat bertem sak kepada D.P.P.N.U. supaja puta- Masih kurang diperhatikan Pe Na Naa Ana n Wanita | £ : » Systeem: Frans-Amerikaans. — dari perusahaan tsb., sedjak Lk. 2 Pat di Tjircbon. Resepsi konperensi san N.U. wilajah Djawa Tengah di didikan anak2 gadis dan kaum Wa- BN ena | # 

Pimpinan seorang Ahli. je beridjazahdan puluhan tahun bulan jl: Dan karena fihak peng- tersebut akan di adakan di-pendopo Jogjakarta pada tahun 1950 ditin- "ia Indonesia harus ditudjukan ke- na dai Ke erintah mi | JARAN RRI. TRITUNGGAL | 
berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan ketjik. usaha tidak dapat menerima andju-! kabupaten. djau kembali, jang anterania dise- Pada kemerdekaan aan Tn aa Pen Ten Perburuhan Semarang 28 Nopember 1953. $ Lebih landjut mintalah keterangan. ran dari P4 Daerah, maka kini soal- | butkan Umat Islam  dicharamkan Sia Tenan aan ENOt Der | mem entertan. Sosial Djam 06.10 Piano duet dan Kwin 1 

5 mm |nja diserahkan pada P4 Pusat. Se- imasuk salah satu Partai Politik jang Feb 2 tr Na S Ten nih Gedung Wanita di Jogia CU 06-45 Pagi gembira:0 7.15 War- F 
Ba UU JV - mem | mentara itu untuk  menjelesaikan DUA KYAHI DITAHAN.  |dalam Anggaran Dasarnja tidak di- Aa Na pa be j NN 8 2 CI 208JA | na-warni pagi: 07.45 Orkes Manto. 
Diri - d 2 lock-out jang didjalankan oleh De “sebut madzhabnja, meskipun Partai SE ena Mn aa TN vani dan George Boulanger: 12.05 

L jari eng an. segera 

SEORANG Pemegang Buku merangkap Correspondent 
dalam bahasa Inggeris, jang beridjazah dan berpengalaman, 

Surat-surat dikirim kepada Harian ini 
neng ma 

no. 4/3373. 

      

Vries Robbe pada bingkilnja itu, ter- 
dapat 2 djalan, jalah menunggu pu- 
tusan P4 Pusat atau diselesaikan 

sangkutan, sebagaimana jang telah 
didjalankan oleh Perusahaan Java 
Hout” dengan buruhnja dalam me- 
njelesaikan lock-out jang baru2 ini 

sendiri oleh kedua fihak jang ber-: 

Dalam penggerebegan pada ang- itu berdasarkan Islam. 
gauta gerombolan di Tawang Gil- GEROMBOLAN BERSENDJA- 
sari Smg. baru2 ini, lebih landjut TA SEMAKIN GANAS. 
dapat diwartakan, bahwa dalam pa-! Belum selang beberapa lama ge- 

ida itu 2 orang Kijahi telah ditahan. |rombolan bersendjata jang banjak- 
(Mereka itu jalah  Kijahi dari Ta- nja kl. 300 orang dan datangnja da- 
wangtrasi dan dari Mangkang We- ri djurusan Barat telah memasuki 
tan. 'Djuga telah ditahan 4 orang desa Slaranglor Ketjamatan Slawi 

  sang suami atau karena pertjeraian? 
Hal ini terutama sekarang sa- 

ingat terasa oleh masjarakat Indo 
Inesia oleh karena untuk pertama 
kali negara dan bangsa Indonesia 
mengalami masa perang sehingga 
djatuh korban banjak. Dalam 

rangkaian Peringatan Seperempat 
Abad Kesatuan Pergerakan Wani 

ita Indonesia, maka dikota Jogja 
|karta akan didirikan Gedung 
Wanita”. Mengapa dipilih kota 
Jogjakarta? Karena Kongres Pe- 
rempuan Indonesia jang dibuka 

ep Gending Beksan: 
17.05 Taman Kusuma: 17.45 The 
Melachrino Strings: 18.00 Sendja Dje 
naka hidangan Tossema: 19.15 Sia: 
ran Penerangan: 19.30 Kwartet Har 
Try Hartono menjampaikan lagu2nja: 
20.30 Kesenian Bali: 21.15 Pilihan 
pendengar (Klasik). 22.20 Langgam   ma BN en San didjalankan, demikian keterangan penduduk lainnja jang berasal dari dan seterusnja membakar $$ rumah »Struggle for life” sekarang kaum pada tg. 22 Desember 1928 dij& Krontjong hid. O. K. Panorama PEK ALONG AN! | dari P4 Daerah. Kaliwungu. Mereka itu kesemuarja penduduk sampai habis. Kcrugian|Wanita pun harus diberi sendjata | Jogjakarta. Disamping tempat Ia- 24.00 Tutup : “ dituduh mempunyai sangkut-paut de- akibat itu ditaksir tidak kurang dari (hidup, . jaitu kepandaian untuk |fihan menudju kepada kemerde Surakarta 28 Nopember 1953. ngan gerombolan T.LI. Rp. 616.000.—. | mentjari nafkah sendiri. Bagi (kaan ekonomi kaum Wanita Indo! Djam 06.03 Anne Shelton dan Pe 

SEKOLAH MENGEMUDI KEN DARA'AN BERMOTOR 

»sTJITA RUM” 
Djl. Tjitarum No. 21 — Tilp. 1808 — Semarang. 

  
  

  

  

  

      
  

      

  

      

  

    

     
  

      
   

  

(Lang Tjhwan Tiong Hoa 

        

janak2 gadis kita jang sekarang 
masih bersekolah, ada tjukup ke 
“sempatan untuk menambah pe- 
ngetahuannja, semua sekolah, 

| baik rendah, menengah dan tinggi 

  

  

     

  

uesia, maka Gedung Wanita itu 
akan djuga mendjadi 
penginapan kaum Wanita jg se 
dang bepergian mendjalankan 
tugasnja. Supaja dapat terlaksana 

  
tempat 

tula Chark: 06.15 Ruangan Gerak 
badan: 06.45 Sam Saimun,: 07.15 Sam 
ba dan Rumba: 07.45 Victor Silves- 
ler dgn. orkesnja: 12.03 Ruang gem- 
bira oleh teruna Kwartet: 12.45 Hi-   

  

  
    

Ba Tjabang': 
maupun semua sekolah kedjuru |nja maksud jang bagus itu, maka /Sangan The Keynotes: 13.00 Dines 

Ken on MAGELAN G Tn SOLO I 9 h an (vakscholen) terbuka  djuga |diperlukan bantuan uang dari se Tn es Doris Day: 13.15 Jaek 
Pekodjan 85 Dj. Raya 149 Beskalan 76 an | anun bagi anak2 gadis kita. Pemerin |'uruh masjarakat kita, “terutama ma 2 orkesnja: 13.45 Pang- 
MULAI HARI INI DIBUKA TJABANG DI PEKALONGAN. k D b tah kita jang masih memerlukan | dunia Wanita. Sebaiknja tiap-tiap diaja Kana Aa Ne, Ne 

: Pendaftarane untuk Pekalong an pada sdr. ONG GWAN , 5 : banjak tenaga ahli di segala lapa | Wanita Indonesia memberi sum j7: Na Gan ye 
TONG d/a HOTEE S.S. kamar No. 1 Dj. Ibu Kota. Asrama Djur urawat Akan bangun ngan, menjediakan berbagai bea |bangan uang, ketjil atay besar Mn ra : Tae Maa 
MEMBERI PELADJARAN MENGEMUDIKAN ' KENDARA- Db g. Beaja Rp. 500.000. — Tempat Siswa untuk anak laki2 dan anak | sehingga Gedung Wanita itu sung | tang ola Ontas MaN PN maba ga 
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| anggu kah Djepang 
: k | : : P 

Beberapa Pendapat Kalangan Politisi Dan Industrialis 
(Oleh: Djawoto—Wartawan Jang Ikut Rombongan Misi Fact 

Finding Ke Djepang) 
, 1 — Sambungan kemaren — habis) 2 

DI TOKIO wartawan tuan mendapat kesempatan berbitjara dengan sementara pemimpin po 
litik jang berpengaruh, baik jang pro politik Yoshida maupun jang menentangnja, antaranja jang 
terpenting dengan bekas Menteri Luar Negeri Djepang (pemimpin Partai Progressif — 
batja: konservatif) jang pro Yoshida, Mamoru Shigemitsu, dan pemimpin Partai Sosialis Kiri Mo 
saburo Suzuki, jang anti politik Yoshida, terutama mengenai soal pembajaran kerugian perang. 
Demikianpun mendapat kesempa tan mendengarkan pidato2 kaum . industrialis, pengusaha, peda- 
gang, kaum uang dan politici lai nnja, jang menurut keterangan seorang Kementerian Luar Negeri 
Djepang sesungguhnja orang2 jang berkuasa di Djepang, jaitu dalam djamuan makan untuk para 
anggota misi Sudarsono jang diselenggarakan oleh Yasuzaemon Matsunaga, pres. Japan Power Insti- 
tute dan presiden Investigation Institute of South Asian Economics di Imperial Hotel pada tg. 19/ 

Ba- 
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Laporan Dari Honggaria IV 

Demokrasi Parlementer Hon 
“ Hanja Chajal Belaka 

Hakekatnja Kekuasaan Berada Ditangan Beberapa Orang Sadja| 
Do (leh: Sugiono) . | 

DALAM TEORIE, PEMERINTAHAN di Hongaria adalah bersifat demokrasi parlementer, 
tetapi pada hakekatnja negara Hongaria itu dikuasai oleh beberapa orang sadja, tegasnja oleh satu 

ggaria| 
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golongan jg pada waktu Ini berkuasa jalah golongan komunis. Golongan Katholiek jang meru- 
pakan golongan jang kuat pula di Hongaria pada waktu sekarang ini boleh dikatakan tidak mempu- 
njai kekuasaan sama sekali didalam pemerintahan Hongaria, meskipun beberapa orang menteri atau 
anggota pemerintahan terd: ne: ula orang dari anlongan dankan boks Eetani suara mereka tidak 

akan dapat memberi pengaruh terhadap orang-orang komunis jang sekarang ini merupakan golong 

an jang berkuasa didalam negara Hongaria, jang pada hakekatnja pula berkuasa pula atas an 
beluk pemerintahan. Mena en : 

1 “ #sekretaris djendral dari 
Bahkan telah lama nampak tan | Komunis Hongaria. 

      
     

  

Pe Rea. 

telah dilangsungkan 

“ penghormatan terachir dari djenazah Sersan Jahmo jang gugur dalam 

pe pertempuran melawan ,Injiltran TI? pada Senen malamnja. Hadlir 

Bertempat diruangan Kantor C.P.M. hari Selasa 

Paitai pernah terdengar keluh-kesah dari 
kaum buruh. Mereka inipun beker- PA
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dalam penghormatan antara lain Residen: Subekti, Panglima T.T. 41, 

pembesar lainnja. Gambar sesaat sebelum djenuzah 

  

— da-tanda akan tergentjetnja xl Rakosi ini mendapat bantuan da-dja dengan keinsjafan  sebagaumana | Wali Kota dan para Nk » | 11 malam. Pidato2 itu terutamamengenai soal pembaj i : 

sekali golongan kathekak. (meaki ri beberapa orang ,,kader-kader” ko- djuga kaum buruh di Rumania, jang 1 2 : diber angkatkan. GIPPHOS”) : 2 p jaran kerugian perang pula. 

- pun tindakan2 dari pihak | golo| munis jang telah mendapat didikan berdasarkan pekerdjaan kepada usa- 1 2 . Pesta s5 Saath Shigemitsu. ' njai 110.000 anggota ,,National Sa- kan diri. Diepang harus bersahabat 

ngan komunis belum di Isetjara mendalam di Moskow. Par ta memperbanjak produksi  calam “Partai Progresif jg dipimpin oleh! fety Force”, jg menurut kehendak dengan semua negara “jg “bersedia 

Amerika akan didjadikan 350.000, 
tetapi Djepang kabarnja hanja ber- 

sedia menaikkannja mendjadi kira2 
'220.000. Angka ini mendekati djum 

tai Komunis inilah jang memegang segala lapangan. 

rol penting dalam roda pemerinta- Kekuatan membeli masih 

tan Hongaria, dan Partai Komuis- kurang. 
can pada umumnja “jang menentu- 

Shigemitsu adalah partai kedua di 
Djepang sesudah Partai Liberal Yo- 
shida (di Djepang ada dua partai 
liberal) jg mempunjai anggota terba 

kerdja-sama dengan Djepang, terma 
suk Sovjet Rusia, RRT, negara2 
Asia Tenggara, Eropa dan Amerika 

sendiri. 

tundjukkan terhadap golongan 
Katholiek:. “Tee tanah | 

Mungkin sikap kaum komunis 

: Nikah. Bia Buku 
Anu? : s s, » 

au olongan Katholiek - lea aa AN Pada umumnja kekuatan mem Ba Aania enda CO. 

Ten ” SNN ea ian seluk-beluk politik peimerinta- jeli dikalangan rakjat Hongaria| k 58 J Ke k 1 r 'njak dalam parlemen, jaitu 76 (Par- lah 10 dipisi jg disebut Shigemitsu).! Ditanja bagaimana Djepang da- 

Sa Pa P4 Han: Dan sebagaimana “ddaw-lain urang apabila di- , tai Liberal Yoshida 201). Shigemit-| Shigemitsu ingin sekali melihat lam keadaan seperti ini akan dapat 
masih sangat 
'bandingkan dengan barang-ba- 
rang jang ada ditoko-toko atau 
dipasar-pasar. Tentang banjaknja 
(barang-barang di toko-toko dan 
dipasar-pasar ini menurut ketera- 
ngan jang saja peroleh jalah utk 
menundjukkan kepada dunia luar, 
bahwa dinegara dibelakang tirai 

kan pembalasan terhadap kaum 
Katholiek jang menurut angga 
pan kaum komunis mereka ada 
lah penjokong utama dari Hitler 
jang tegas-tegas, golongan Katho 
liek jang merupakan tulang pung 
gung pemerintahan Hongaria pa | 
da waktu itu telah memaklumkan | 

perang kepada Sekutu. Kaum ! 

negara pengikut Russia, maka pol- 
tik pemerintahan dilakukan sesuai 
dengan dalil-dalil poluik Kiuskow.! 
"Oleh karena itu pula maka memang 
pada umumnja negara-negara  diba: 
wah pengaruh Russia ini baik dalam | 
lapangan politik maupun ekonomi 
berada dibawah pengaruh Moskow 
dan seolah-olah tidak merdeka un- 

adanja perhubungan normal antara 

Djepang dan Indonesia, dan sesal- 

kan Indonesia tidak meratifisir per- 
djandjian perdamaian Djepang (San 
Francisco). 

su, diplomat jg berkaki satu ini (ig 
satu lainnja hilang dalam: pelempa- 
ran bom di Tiongkok sebelum pe- 
rang dunia), atas pertanjaan  kata- 
kan, bahwa menurut pendirian par 
ftainja, memang Djepang bersedia 
membajar kerugian perang, tetapi 
harus di-ingat bahwa Djepang kini 
masih banjak sekali menghadapi ke 

hidup terlepas dari bantuan Ameri- 

ka, ja katakan: dapat, Partai Sosia 

lis Kiri sudah menjusun sebuah pro 

gram ekonomi. Partai Suzuki me- 

|nentang keras persendjataan kemba- 
Suzuki. li Djepang, menghendaki perdamai- 

Partai Sosialis Kiri (di Diepang an, nasionalisasi perusahaan2 jg pen 
ada pula Partai Sosialis Kanan jg ting bagi rakjat, semua itu dengan 
dipimpin oleh Jotaro Kawakami) djalan demokrasi. 

merintat 
90», Buku Sekolah Landjutan Ditjetak Luar Ne- 

geri: Hampir Seluruh buku Utk Sekolah Tinggi 

1 Harus #i-Import 

Drs. Hartono Korban Suatu Tragedie 

To
 

oo 
TI
A 

TU
 

TE” 
ae 

Fa
 

Pa 
a
a
 

AN
N 

AA
N 

AR
P 

TA 
Te
 

IA
 L

apa
n 
a
n
 

2 L
ee

 
LA 
T
g
 

na
n 

          

komunis rupanja ingin hilangnja Buk menamakan poliliknja: sendiri, besipun barangg tidak kalah ba- PADA HARI RABU PAGI sidang pleno terbuka parlemen |swkaran. Ja tidak tahu menahu ten- 'adalah partai ketiga di parlemen! Djamuan makan untuk para ang- 

pengaruh kaum Katholiek di al aa 5 njaknja dari pada dinegara-nega- | sejah mendengarkan laporan seksi2 dan djawaban pemerintah ter rang djumlah tuntutan Indonesia dengan 71 anggota. 'gota misi tel. 19/11 jg diselengga: 

Hongaria ig selama pemerintahan ndustrialisasi mulai ber ra lain. Gan | Ihadap soal2 jang ditanjakan dalam laporan seksi tersebut. Sidang Idan kesediaan Djepang membajar, Berbeda dengan Shigemitsu, takan oleh Yasuzagmon  Matsuna- 

.reaksioner” itu merupakan golo kembang. in Jang sangat menjedihkan bagi | jnj dipimpin oleh ketua parlemen mr. Sartono dan dihadiri oleh (seperti jg disiarkan oleh pers. | Suzuki katakan, bahwa soal pem ga, jang dihadliri oleh banjak kaum 

- 
ngan feodal jang sudah barang 
tentu mendjadi seteru dari pada 
kaum komunis. 

2 
Apakah usaha kaum komunis 

trialisasi di Hongaria dlm tahun2 
jg terachir mengalami kemadjuan 
jang lumajan apabila dibanding- 
kan dengan beberapa waktu jang 
telah lalu. Industri2 berat dan ri- 

rakjat Hongaria jalah adanja in- 
flasi uang jang tidak mudah di- 
atasi. Dalam beberapa tahun jl. 
Hongaria masih mengalami in- 
flasi dalam lapangan keuangan 

Menurut statistiek, maka indus 

|poran seksi P 

125 anggota. Dari fihak pemerinta 

dengan soai2 
nerangkan   ri. Dalam djawabannja terhadap soal2 jang dimadjukan dalam Ia 

P dan K, kesehatan dan agama 

dilapangan pendidikan, menteri mr. Moh Yamin me 

diantaranja sebagai berikut: 

h tampak hadir 7 orang mente- Mengenai politik luar negeri Dje- 
pang ia katakan, partainja 'menen- 
tang politik netral, maka telah me- 
milih pihak dalam pertentangan in- 
ternasional sekarang, jaitu pihak 
Amerika. Djepang harus dibangun 

jang berhubungan   bajaran kerugian perang adalah 
terutama soal kewadjiban 
dan bukan soal kemampuan. 
Partainja sangat mentjela keragu 
an pemerintah Yoshida dalam 

pengusaha, kaum uang dan indus- 
trialis, demikianpun bekas2 mente- 
ri, bekas2 duta Djepang diluar ne- 

geri ini, rupanja sengadja diadakan 

untuk menjatakan pendirian pihak 
pengusaha Djepang mengenai soal 

untuk melenjapkan dan ,,meng- a 1 : jang mungkin tidak kalah hebat- . Aa 5 ag 

gentjet” Tenan an Ka- ngan semuanja dikuasai oleh pe |nja dengan inflasi di Tiongkok | yengenai pembentukan gedung "Dalam hubungan ini diharap- kembali. Atas pertanjaan: bukankah "Manar Jaga Sena, Na peang u Pun aa 

- - : anta 2 Kn AAN BA . 5 . : : s Saba Se an Lie £ : ia s Ha : : pn : : . 1 sia. idato2 $ 2 . Hn 

tholiek akan berhasil, belumlah | merintah, sehingga segala sesuatu | sewaktu pemerintahan | Chiang ' yiversitet negeri Gadjah Mada di kan “agar supaja para pengarang banjak industri berat 'Djepang kini rang modi tebagai Yanti kerugi Tag na " ? . La 

dapat saja meramaikan, mengi- 

ngat bahwa golongan Katholiek 

di Hongaria merupakan golongan 

.meerderheid” dan mempunjai 
organisasi keagamaan jg sangat 
rapi dan teratur. Menurut gela- 

gatnja tidaklah mudah kaum ko 

munis melenjapkan begitu sadja 
golongan Katholiek ini, meskipun 

andaikata usaha itu dilakukan de 
ngan setjara kekerasan sendjata 
sekalipun. : 

Oleh karena itu tidaklah sangat 

bidjaksana apabila pemerintah 

dan golongan komunis Hongaria 

itu mentjoba melenjapkan penga 

ruh dari golongan Katholiek itu 

dengan kekerasan sendjata. Teta 

pi sedjarah menundjukkan bahwa 

sendjata tidak akan dapat menun   
mengenai tugas industri2 tersebut 
menurut kebutuhan dan instruksi 
dari pemerintah. Salah satu pa- 
brik jang besar di Hongaria ialah 
pabrik ,,Manfred Weiss Werken” 
jang letaknja dipulau Czepel, jg 
mempunjai buruh 
000 orang. Pabrik ini membuat 
mesin2 berat, alat-alat pertanian 
dan pelbagai matjam barang2 jg 
sangat 
Hongaria. Apabila dibandingkan 
dengan Rumania, maka Honga- 
ria telah mentjapai 
lebih sedikit dalam lapangan per 
industrian. 

Kai Shek dan jang masih belum 
dapat diatasi 
Mao Che Tung sekarang ini. 

Inflasi jang menimpa Honga- 
ria sedjak tahun-tahun jang lalu, 
sungguh sangat menekan pereko- 
nomian rakjat, ditambah pula 
adanja kesukaran-kesukaran dila- 
pangan perekonomian akibat pe- 
perangan jang telah lalu (oerang 
dunia kedua) jang menjebabkan 
penderitaan rakjat Hongaria jang 

sebanjak 23. 

diperlukan oleh  rakjat 

kemadjuan 
Ada harapan baik bagi 
Hongaria. 

Apabila tiada hal-hal jang timbul! 
diluar rentjana, maka dapat diha- 
rapkan Hongaria akan mentjapai ke- 
madjuan jang lebih pesat dalam. se- 
mua lapangan politis maupun dalam 

Penjelenggaraan buruh 
baik sekali — Buruh be 
kerdja 48 djam. 

Kaum buruh disana bekerdja 48   
oleh pemerintah  »gunan 

'lenggarakan oleh djawatan2 dari ke 

sangat hebat jang pernah dialami. | 

Jogjakarta dikatakan, bahwa pemba 

gedung2 tsb sedang di se- 

| menterian pekerdjaan umum dan da 

lam hal ini kementerian PPK sendi 

'ri dapat menjetudjuinja. Selandjut- 

nja mengenai usaha penurunan har 

ga buku2 sekolah diterangkan, bhw 

'pada waktu ini fihak kementerian 

.PPK telah mempersiapkan reorgani- 

sasi dalam  apparatuur jg bertugas 

.untuk mengadakan pemilihan terha- 

Idap buku2 jg diperlukan oleh para 

' peladjar. Tuntutan  fihak peladjar 

'untuk menurunkan harga buku2' se 

ikolah telah mendapat perhatian dari 

pemerintah. Sebelum dilakukannja 

demonstrasi2 oleh para peladjar, pe 

merintah sendiri telah mengadakan 

penindjauan terhadap masalah har- 

'ga buku2 jg. dimaksudkan itu. T ak 

lama lagi hasil daripada penindjau- 

"diperlukan oleh mereka itu ham 

mengambil sudah kembali seperti sebelum pe-:. 

pela rang? Djawabnja: saja pikir tidak 

'bah demikian. Djepang besar sekali pen 

wa pada bulan Desember jad. deritaannja dimasa perang, banjak 

akan diadakan konperensi para "sekali kerusakannja, dan kini belum 

inspeksi sekolah rakjat jang mak terbangun kembali. Hampir separoh 

sudnja untuk memetjahkan soal2 dari daerahnja hilang, sedang djum 

kesukaran tadi. ilah rakjatnja terus bertambah. Ten- 

2. Untuk keperluan sekolah Ian tang pertahanan kembali Shigemitsu 

diutan. Sekolah2 ini mempunjai katakan, sebagai suatu negara, Dje 

murid sebanjak 120.000 orang. , pang memang memerlukan tentara | 

9046. Dari buku2 jang diperiukan untuk dapat mempertahankan ke- 

adalah ditjetak diluar negeri. Pen daulatannja. Ia tidak tahu betul be 

tjetakan ini erat sekali hubungan- rapa djumlah tentara Djepang sebe 

nja dengan keadaan devisen kita lum perang, katanja kira2 10 dipisi 

diluar negeri. (Lk. 200.000 orang: dapat ditjatat 

» 0... . Idisini, bahwa Djepang kini mempu- 
3. Untuk perguruan2 tinggi j2 Pa Se F: 

dan "penerbit djangan 
nafkahnja dalam soal buku2 
djaran tersebut. Diterangkan, 

lan perang, dan katakan, bahwa 
ketika Foster Dulles ke Djepang, 
kepada Yoshida Menteri Luar | 
Negeri USA itu andjurkan, su 
paja djangan memberi ganti keru 
gian perang dengan barang modal 
atau uang, karena ini akan me 
ugurangi kemampuan Diepang 
untuk mempersendjatai diri kem 

bali. : | 
Partai Sosialis Kiri menentang po 

litik luar negeri pemerintah Yoshi- 
da, jg dikatakannja ,,mendjadikan 
Djepang ekor Amerika”. Kata Suzu-! 
ki, partainja menghendaki politik 
netral, jg tidak berarti mengasing- 

  

sebanjak 16.000 orang. Buku2 js 

pir Seluruhnja harus diimport da 

seluruhnja mempunjai mahasiswa 

All Indone sian Team 

Indonesia memakan waktu lebih 
dua djam. 

Disamping Matsunaga, dari pihak 
Djepang jg berpidato ialah Naotake 
Sato, anggota madjelis tinggi, Yo- 
shiteru Kogane, dari Partai Liberal, 
anggota parlemen, Yasaburo Saimo- 
naka, presiden Heibon Co. dan Ya- 
susaburo Hara, presiden Japan 
Chemical Goods Co dan ketua Com 
mittee for Asian Economies. Dari 
pihak Indonesia Sudarsono, Pellau- 

pessy dan Anwar Tjokroaminoto. 
Pokok dari pidato2 pihak Djepang 

jalah mengenai keinginan  Djepang 
untuk mengadakan kerdja-sama eko 
nomi dengan Indonesia. 

Djepang sebagai negara Asia, da- 
lam lapangan pengetahuan dan teh 
nik sudah djauh madju, tetapi mis- 
kin sumber2 alam, dan banjak seka 

“dukkan sesuatu paham, bahkan. djam seminggu dan mendapat  dja-| lapangan ekonomi. Hal-hai jang di-' 2 , di hri tuar negeri, terutama dari ne 
li penderitaannja dimasa perang. Fe 

Ba tindokaik Pabutiaasi "me | minan sosial jang baik seperti di |luar rentjana itu saja mdksudkan ja- pn sudah akan dapat diumum: | ver Belanda. Pemerintah bermak | donesia besar sekali potensi alam 

mungkinkan petjahnja bentjana Rumania. - Kaum- buruh mendapat (lah misalnja kemungkinan timbulnja | . sud akan memasukkan segala bu Pp R I — W t e 1 0 nja, dan dalam lapangan industri 

Tn bagi Nu Takjat Honga pakaian dengan harga murah, susu | huru-hara didalam negeri Hongaria ! Lebih landjut diterangkan oleh ku keperluan per ruan2 tinggi e oke a r ad Ww a n e - , dan keradjinan memerlukan banjak 

dan makanan jang harganja lebih jang disebabkan oleh pertentangan , nenteri, bahwa buku2 peladjaran kedalam kategori buku ilmu pe- tenaga tehnik dan barang modal jg 

ria sendiri jang achirnja dapat : 

membahajakan bagi keselamatan 
negara. dan bangsa Hongaria. 

rendah dari pada harga diluar. Di- 

dalam pabrik ini 
| gambar hidup, rumah sekolah untuk 

dari golongan komunis disatu pihak 

.dan golongan Katholiek diiait: pihak 
jang rupa-rupanja makin hari ma- 

terdapat gedung 
“jang sangat diperlukan itu dibagi 
"dalam 3 lapangan. 1. untuk keper 

ngetahuan. Import mengenai bu 
ku2 ini akan diatur sesudah ada 
persetudjuan dari fihak kemente 

Bung Tomo terlalu gem 
mit praktek — Thwan So 

   

    

uk —Pak Rustamadji pa- 
en tendang bola kebela- 

bisa didatangkan dari Djepang. Di 
sesalkan besarnja penderitaan Indo- 

'nesia dimasa perang, tetapi disesal- W 

fo. Sebagaimana djuga di Ruma- | vnak2 buruh, tempat penitipan ka- |kin nampak adanja ketegangan gi | Juan sekolah2 rakjat is seluruh rian keuangan. menter! dju k : kan pula bahwa Indonesia tidak 

2 Hongaria Lapan pada hake rak-kanak dan kliniek bagi kaum arina mereka Neha betjahnja Onja mempunjai 6,8 djuta murid. | «» dikatakan, bahwa pada tanggal kang 5 Systeem Asal tendang bola . MUD da “Inslihan berapaan Pan 

5 ja berada dibawah kekuasa ibu jang sedang hamil. Pada umum: |huru-hara dikalangan kedua golonga, Pemerintah bermaksud 'utk. mem | 20 9 ber ini seluruh jajasan (Reportase: Ahli Bola Suara Merdeka) Ada pula pembitjara, jaitu Sato , 

i n beberapa orang kuat-di-Hon- nja keadaan buruh di Hongaria inijitavberarti pula “petjahnja sengketa berikan buku2 peladjaran.... jang | urusam lektuur sudah dipindahkan) : Peer uan Ia Satar t ET 3 V2 3 iberal), jg. katakapy bahwa -bagai- —- 

3 dan tidak kurang” sara diperlukan setjara prodeo dan | dari” kementerian perekonomian ! PERTANDINGAN sepakbola jang uniek bersedjarah telah | manapun disesalkannja akibat2 pe- 
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“garia antara lain jalah Rakosi jg ridakl ebih 
sekarang ini memegang tampuk dengan kaum buruh 

pemerintahan dan Mmendjadi pula gia di Hongaria - hampir 

Y 

res.: Guru Pembangun 

antara rakjat dengan rakjat Honga- 
ria sendiri jang berarti suatu kereta- 
kan dikalangan rakjat Hongaria. 

- Hal-hal jang diluar rentjana lain- 
nja menurut saja jalah kemungkinan 
petjahnja perang dunia ketiga jang 
meskipun tidak dikehendaki lagi oleh 
negara2 blok Sovjet sebagaimana se- 
lalu diserukan keseluruh pelosok du- 

di Rumania. 
tidak 

untuk itu akan memakan beaja 
|sebanjak 68—90 djuta rupiah. 

| Dalam hal ini masih sedang ditja 
'yikan suatu modus sedemikian 
supaja pengeluaran beaja untuk 
keperluan tsb. tidak terlalu mem 
beratkan beban pemerintah. Men 
teri mengharapkan supaja kepada 

berlangsung Selasa sore kemaren 
kepada kemen ri 

“ Ia Ba sebelasan bond seluruh Indonesia Ini-akan dapat membantu usaha 
untuk menurunkan harga buku 
jang dimaksud itu. 

' Djawaban menteri kese 
hatan berkenaan peristi 
wa drs. Hartono. 

  
| Kesudahah kemenangan 
pimpinan Bung Tomo melawan kesebelasan Wartawan Semarang. 

tipis fihak Bung Tomo dengan angka 

1 — 0. Bersedjarah terutama bazi para wartawan. Sebab begitu 
|terima tantangan dari Bung Tomo cs. banjak wartawan 
pada klabakan. Mana bingung jang tjari pimndjaman tjelanapen- 
dek, mana jang butuh sepatu bola. 

di Stadion Semarang antara ke- 
Partai Rakjat Indonesia dibawah | 

jang   
jrang dunia jg lalu bagi Indonesia, 
djika perang itu tidak terdjadi, rak 
jat Indonesia masih akan memerlu- 
kan puluhan tahun lagi untuk men- 
tjapai kemerdekaannja. 

Isi dari semua pidato itu ialah 
ini: djangan menuntut  pembajaran 
kerugian perang jg banjak dari Dje 

| Page : Pan. . aa diberik ni : : pang, karena keadaan Djepang ma- 

i umum diberikan penerangan, ba Mengenai masalah drs. Harto- . : Bana SN aan 2 Inah : 

| Djiwa & Kebangsaan |Para ce, dis cost (v8 batak Undang pen (2, kepal Aanaan Paras eko Se hat en ia daa na Set kan kedaanan O 
maka berarti akan  menghambat|tah jang menje an naiknja | jang dituduh melakukan ketjura- di Djepang ialah untuk mengetahui 
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Bukan Hanja Guru Bagi Murid Tepi 

Harus Djuga Djadi Pendidik Masjarakat 

usaha pembangunan jang telah di- 
laksanakan oleh Hongaria sedjak be- 
berapa tahun jang telah lalu. Dan 
dengan demikian maka harapan baik 
bagi Hongaria tidak akan mendjadi 

harga buku-buku sekolah itu. 

Kalau Waktu- 

  

ngan, dikatakan oleh menteri (S7 kesebelasan kuli tinta, 

dr. Lie Kiat Teng, bahwa soal 
tsb. merupakan suatu tragedie di 
mana seorang intelektuil telah 
mendjadi korban. Soal tsb. telah 

dan keeper diantara kuli2 tinta, jg. 
rupanja tjuma lebih pandai menulis 
verslag sepakbola daripada menen- 

karena ! 
sulitnja tjari centreforward, midhalf 

Walu- 

jo (Tanah Air) dan Ik Tjhing (Sia, 
Min), Midhalfs: Effendy (Antara), 
Kirno (Sin Min), Imam (RRI): De- 
pan: Sulaiman (Kuang Po), Burhan 

'sdr. Krisno dari RRI): Backs: 
sampai dimana kemampuan Dje- 
pang untuk membajar. Pellaupessy 
berkata, ramah-tamah antara orang 
dengan orang baik sekali, dan sam 
butan para terkemuka Djepang ini 

BERTEMPAT DI GEDUNG Pertemuan Umum (Djakarta) aa : 5 lah | dang bola itu sendiri. Untung dalam (Utusan Nasional), Tasmadi (U.N.), L rke o 

ump A : Ma MANILA UT Dad EYE dalam urusan djaksa agung. Djak | pertandingan itu tidak nampak pe-' Abdulrachman (Ipphos) dan Thwan Sangat dihargainja. Tetapi soal pem 

  | Kemis malam, PGRI telah mengadakan malam peringatan Satu |pendapat saja, Hongaria ini bisa : Ti i ai an Kemka ' 

| windu jang mendapat kundjungan Presiden Sukarno. Djuga hadir abntintai bai data meta Iu. nya iba let Peng Manna Ta Tonjonk Bala anpak oole. Di Semarang Soen (Suara. Merdeka). ibajacan "kerugian perna 

| dalam perajaan itu Ketua Parlemen Mr. Sartono, kedua wakil2 (bangun negaranja hanja dengan ban 3 Kata ea Ijelasan, kalau masanja sudah |jang sering kena kritikan para kuli- | lal negara, maka negara dan rakjat 

: " : India Sedia Djadi Peran- | tiba. tinta, andaikata ada, uah, tentu bisa , Kemasukan dim 20 sekon. I£ akan memutuskan. Anwar tegas- 

5 an Zai Ari anggo- : ia sel 3 i : 5 : : 

P.M. Mr. Wongsonegoro dan Zainul Arifin serta beberapa angg tuan Russia sebesar-besarnja dalam Pendapat: seksi PPK, Nat kon In sambil menepuk drs | 'kan, sekalipun tidak ada perang, In 

pt 
    

                                            

   

  

   

          

   
   

   
   

   

    

   
   

ta kabinet lainnja. Berpidato antara 

PPK, Ketua Pariemen dan achirnja 

ngan. Malam 5 nang berdirinja 

dengan pertundjukan tari-tarian. 

Presiden Sukarno dalam kata 

sambutannja menitik-beratkan pi- 

datonja pada tugas para guru 

'membentuk bangsa dan memba- 

ngun djiwa. Ia setudju sekali ter- 

hadap ketrangan Menteri Yamin 

dan ketua P.G.R.I. Sudjono jg 

masing2 telah mengemukakan 
soal tersebut. Presiden berkata, 

bahwa membentuk djiwa dan 
membangun bangsa, kedua2nja 

ini. tidak dapat dipisah?kan. Da- 

lam pekerdjaan kita jang hebat 

djadi ,,Slaves making nation”, maka 

sekarang kita harus robah djiwa kita 

mendjadi ,,Man making nation”. 

Presiden menjerukan 
guru2 itu, 
mendjadi guru dari masjarakat 

sekelilingnja dan nal 

mendjadi orang2” jang berinisiatip. 

'Hanja dengan djiwa jang besar, ma- 

ka ketinggalan bisa dikedjar 

achirnja Presiden mengutjap 

mat bekerdja kepada PGRI didalam 

usahanja membentuk bangsa 

membangun djiwa. (Antara). 

ini, 'menurut Presiden, kita ke- | 

tinggalan ratusan tahun, (bangsa 

kita telah digali 320 tahun sela- 

ma imperialisme asing berada di 

Tanah Air kita. Delapan tahun/ 

adalah satu saat jang pendek, dan 

sebagai bangsa jang kei £ 

maka kita harus ,,uitbuiten” tiap 

tahun, tiap bulan, tiap pekan, 

tiap hari, tiap menit dan tiap 

detik untuk mengedjar ketingga- 
lan itu. 

Setelah meriwajatkan soal .pendidi- | 

kan djdalam zaman pendjadjahan jg... 
dengan menun- 

liberalisme da- 
dan 

lalu, maka Presiden 

djukkan pada aliran 

ri Brooshooft, van Deventer 

Poll menerangkan, - bahwa  djiwaf 

etische koers jang ditjiptakan oleh 
Belanda dengan maksud hanja untuk 

mentjukupi — kebutuhan? Belanda 

itu, harus dirobah mendjadi djiwa 

manusia jang tahu akan kedudukan: 

nja. Sekian tahun kita dididik men- 

  

  

Baru2 ini penduduk disekitar j 
' kota Batang telah dikedjutkan 

oleh seekor ajam betina milik 
Moh. Asan didesa Kebonan jang 
dengan sctjara mendadak kel 
djenggernja dan berobah sifat2nja 
mendjadi djago.............. 

Ajam tersebut telah dipelihara 
2 tahun, telah bertelor sampai 10 
kali dan kini tiap” saat ,,berko- 
kok” kedengarannja serupa suara 
(kluruk Djw.) ajam djago. 

ketinggalan, | 

| I 
$ 

t 
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4 serdadu Amerika Georges 
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lain ketua PB PGRI, Menteri 

Presiden memberikan wedja- 

PGRI satu windu itu diachiri 

pelbagai matjam bantuan jaitu ban- 
tuan berupa tenaga achli maupun be- 
rupa alat-alat jang dibutuhkannja. 
Sebenarnja tidak hanja Hongaria 

sadja jg. seolah-olah menggantung- 
kan dirinja kepada bantuan Russia, 
melainkan djuga negara-negara blok 
Sovjet Iainnja, masih banjak. jang 

terpaksa memerlukan bantuan dari 
Moskow. Dengan demikian tidaklah 
mengherankan “apabila saja katakan 
bahwa bagi negara#negara blok So- 
vjet, Moskow merupakan pusat ha- 
rapan bagi negara-negara tersebut. 
Inipun sama halnja pula dengan 
Washington bagi negara-negara jang 
berada dibawah pengaruh Amerika! 
(Copyright: Sugiono). 

kepada para 

supaja para guru djuga 
di- 

mendidik anak2 

dan 
sela-: 

dan   
  

  

r ANEH TAPI NJATA. Sebagaimana dikabarkan, kurang lebih satu tas 

hun jd. seluruh dunia digemparkan oleh berita tentang seorang bekas 

Jorgensen jang sesudah mengalami operasi2 

lalu berobah kelaminnja djadi seorang wanita tjantik djelita dan ganti 

nama dengan Christine Jorgensen. Lebih aneh lagi waktu belakangan 

tersiar kabar, bahwa Christine akan bertunangan dengan seorang pelukis 

dari Washington bernama Patrick Flanagan. Tampak pada gambar 

Christine dengan tjalon tunangannja. 
# 

tara Dim roal Indo 
China, Kata Nehru 

INDIA BERSEDIA untuk ber 
tindak sebagai perantara dalam 
peperangan Indoftjina,  djikalau 
waktunja sudah tiba, kata perda 
na menteri India Shri Nehru da 
lam interview jang disiarkan Sela 
sa di Paris. Diikalau India bisa 
memberikan bantuannja untuk 
mengachiri peperangan di Indo- 
tjina, India tidak akan menolak 
untuk memikul kewadjiban ini, 
demikian kata Nehru menurut 
berita dalam harian ,.France 
Soir”. Segala sesuatu akan tergan 
|tung daripada tjara2 jang ditim 
buikan oleh soal ini. 

Ini adalah pernjataan kepada 
umum jang pertama, bahwa India 
mungkin bersedia untuk -bertin- 
dak sebagai perantara di Indotji 
na. 

ma dan kesehatan. 
Oleh pelapor Zainal Abidin 

Achmad dinjatakan pengakuan- 
nja, bahwa masalah buku pela- 
djaran itu adalah suatu soal jang 
sulit' dan selandjutnja ia menjata 
kan penghargaannja terhadap mak 
sud pemerintah untuk menurun- 
kan harga buku2 jang dimaksud tjopot tjelana pandjangnja, malu 
kan itu. Mengenai penahanan atas melihat betisnja jang ketjil kurus 
diri Drs. Hartono jang dituduh kering kaja susuk gigi alias seli- 
melakukan ketjurangan dilapang-' jit. : 
an pharmasi, oleh pembitjara di- — Achirut kalam achirnja tersu- 
njatakan penjesalannja atas tin- 'sun djuga kesebelasan jang akan 
dakan pemerintah jang dengan | membela kehormatan. pers Se- 
mudah melakukan penahanan ter marang. Pertandingan jang me- 
hadap diri Drs. Hartono seorang nurut rentjana akan dimulai 
jang mempunjai tanggung  dja-! djam 16.30 tepat terpaksa ditun 
wab besar dan jang belum terbuk| da sampai djam 5 kurang seper- 
ti kesalahannja. ' Dikemukannja, | empat, sebab......... bola belum 
bahwa diseluruh Indonesia hanja tersedia, sedang keeper Surya- 
terd 2 2 ahli pharmasi diantara Hadi dari persatuan wartawan 
nja Drs. Hartono sendiri. Ia ka GP tidak kelihatan  muntjul. 
watir bahwa setelah djawatan ter| Pada hal waktu itu segala persia 
sebut ditinggalkan oleh Drs. Har pan sudah lengkap, berpuluh-pu- 

petjus. Emangnja sih enak sadja ka- 
Rasain. lu seka- 

Bola belum tersedia. 
| Ada lagi kuli2 tinta jang tidak 
ikutnja bersepakbola ini karena 
alasan2 prinsipil, sebab begitu   Kita tidak mau menondjol2kan 

kita sendiri, atau mendesakkan ki 
ta untuk didjadikan pemisah atau 
mengambil sikap seorang penase- 
hat kepada ia'n2 negara, demiki 
an menurut berita dikatakan oleh 

'|Nehru. Tetapi sebaliknja kita dju 
ga tidak hendak mengabaikan ke 
wadjiban kita, djikalau keadaan 
dengan sendirinja ditimbulkan. Ki 
ta dak akan mampu untuk mem 
bantu menemukan venjelesaian di 

| Indotjina sebelum kita memper- 
oleh kejakinan bahwa bantuan ta 
di akan mempuniai manfaat. Dan 
dewasa ini ke'aknan itu belum 
kita dapat, kata Nehru achirnja. 
Certan 3 

| MOSHE SHARETT DIPILIH 
PARTAI MAPAI SEBAGAI 

TJALON PERDANA 
MENTERI. 

Radio Darussalam menjiarkan 
hari Selasa, bahwa menteri luar 
negeri Israel Moshe Sharett telah 
dipilih oleh partainja, Partai Ma- 
pai (Sosialis) untuk mengganti- 
kan Ben Guron sebagai perdana 
menteri. Pinhas Lavon ditjalon- 
kan sebagai menteri pertahanan, 

suatu kedudukan jang dipegang 
Ben Gurion pula, disariping dja- 

batannja sebagai perdana mente- 
ri. Keputusan2 ini Rabu ini akan 

diserahkan kepada sentral komite 
Partai Mapai. 

  
tono, 'djawatan itu akan berada| juh anggauta lisi sudah” sia 
dalam keadaan terbengkalai. Le- Ta asa selling stadion Ban 

'bih Tandjut ia minta adanja dja-| tuk menahan kalau sampa i ke- 
(minan hukum terhadap keduduk- | bandjiran penonton. Bahkan ba 
an pegawai2 teristimewa pegawai risan penolong ketjelakaan perta- 
ee aa EA tanggung ma pun sudah sedia dengan ver- 
jawab besar. (PIA). band-trommel dan  brancard-nja 

: Brancard inilah rupanja jang bi- 

Obat? Narkotika 
kin ketjil hati rekan Surya-Hadi 
hingga ia terlambat “muntjulnja, 

| Banjak Diselundupkan 
RRT Ke Amerika? 

takut kalau nanti sampai digo- 

PARA SENATOR AMERIKA jg 

tong keluar! Hee 
Pak Dokter badjunja ke- 

mempeladjari masalah pemuda2 di 
bawah umur 20 tahun jg tak bisa 

  

5 

  besaren. 
Kesebelasan Partai Rakjat Indone- 

sia jang diikuti oleh konggresisten 
dari seluruh Indonesia lebih rapi 
dan teratur. Pakai uniform merah 

lagi meninggalkan kebiasaar meng- lerek2 putih: meskipun banjak ba- 
gunakan obat2 narkotika hari Selasa djunja jang sudah ,,verkleurd”. Se- 
menerangkan, bahwa pemerintah patu balnja pun komplit.  Tjuma 
Amerika Serikat mempunjai bukti2 Bung Tomo rupanja terlalu tergesa- 
ig sangat njata bahwa RRT berusa- gesa tjarinja tjelana pendek, hingga 
ha membandjiri pasaran ' Amerika kelihatan tjelana dalam dan luarnja 
dengan obat2 heroine jg tidak sah.! ,balapan mau keluar”, sedang pak 
Larry Anslinger, komisaris  Bureau dokter Rustamadji memang lebih 
Narkotik Federal Amerika ' mene- pantas pakai dokters-jas daripada 
rangkan “kepada panitya istimewa pakai kaos sepakbola jang terlalu 
senat bahwa komplotan2 obat2 nar- kebesaran itu. Waktu wasit. Sunarjo 
kotika RRT kini memprodusir se-' meniup peluitnja, susunan kedua ke- 
djumlah besar heroine untuk meng sebelasan adalah sbb.: 
adakan persediaan bagi tengkulak2| Partai Rakjat Indonesia Keeper: 
obat2an itu. Anslinger menerangkan | Asmanoe (S'baja): Backs: A. Kadji 
kepada panitya penjelidik  kedjaha-! (Smg) dan Dr. Rustamadji (SmgJ: 
tan2 dikalangan kanak2 bahwa ber| Midhalfs: Musa (Palopo), Sayuti 
'tambahnja penjakit narkotika dipanj (Kediri) dan Subardi. (S'baja): De- 
tai barat Amerika Serikat dengan ti Ipan:  Sujoto (Djakarta),  Markasit 
dak langsung dilemparkan penjelun |(Malang), Bung Tomo (Djakarta), 
dupan obat2 itu “dari sumber2!Muljono (Tuban) dan H. Dja'tar 
RRT, (Reuter—P.I, Aneta), (Sampit), Ae bata sa ab ma mt kasar 

Tg 

da bilang: ,,Lihat tuh, kok ja ndak ! Begitu bola menggelinding, bola 
terus linea-recta menudju ke ben- 
teng wartawan. Sedang semua pe-, 
main wartawan tjuma ,.terlongo- ! 
longo” sadja melihat larinja bola. | 
Djuga keeper Surya-Hadi jang se- 

betulnja 
wang untuk menahan bola, kebingu- 
ngan dimana ia harus berdiri jang 
paling strategis supaja tidak 

kena tendangan sepatunja bung 'To- 
mo. Itulah sebabnja, tanpa setahunja 
bola sudah bersarang dalam djaring. 
Tjuma dalam tempo 20  (zegge en 
schrijve: dua puluh) sekon. Menda- 
pat kekalahan kilat ini para warta- 
wan tidak "djadi kendor semangat- 
nja. Dengan djatuh bangun (atau le- 
bih tepat..dikatakan -banjak djatuh- | 
nja daripada bangunnja) para kuli 
tinta menundjukkan giginja, eh ou- 
kan, garesnja Map serbuan 
Bung Tomo cs. Uhtung kini bung 
Tomo sudah agak gemuk, tak begitu 
kentjang lagi larinja sepersi waktu 
lari2 membambu-runtjing Belanda 
dulu, hingga bagi back Walujo jang 
djuga tidak kalah gemuknja itu, tak 

begitu susah untuk menahannja. 

Beberapa menit. permainan silih 
berganti lapangan. Artinja dari la- 
pangan tengah ke lapangan depan 
goal wartawan,  djarang sekali xe- 
dekat gawang PRI, hingga keepcr 
Asmanu dari Surabaja itu enak2 4i- 
duran sadja. Permainan jang diper- 
lihatkan tak karuan systeemnja. Ka- 
dang menjerupai  systeem Stoppers- 
spil, kadang systeem - W formatie, 
tapi kadang2 systeem mundur semua 
atau madju semua. Jang terang sys- 
teemnja ialah: asal tendang ke de- 
pan. Entah di-oper ke kawan mau- 
pun ke-lawan. Main 5 menit keeper 
Surya-Hadi “minta perlop, diganti 
keeper Krisno dari RRI. Kini pen- 

Idjagaan wartawan lebih homogeen 
Masi. Boleh deh disebut menurut isti- 
lah sepakbola:  pendjagaan ibarat 
benteng badja, sukar ditembus pelu- 
ru lawan, Tengah2nja permainan, 
pak dokter Rustamadji keluar lapa- 

'ngan. Bukan karena ske-makan” se- 
| patu dengkulnja. Tjuma ia musti pu- 
“lang, sebab sudah waktunja 
| praktek, patient2nja sudah menung- 
“gu minta diobati. Main seper-empat 
ba wasit Sunarjo, atas perminta- 
Lan' suara terbanjak para pemain, se- 
itjara demokratis menghentikan per- 
mainan, turun minum. Lagi atas 
desakan para pemain jang sudah 
kempis2,  ngasonja  diperpandjang, 
dari 5 menit djadi 15 menit penuh. 

ditempatkan ditengah ga-' 

donesia pasti merdeka. Bagi Indone 
sia dan Djepang jg terpenting mah 
saling mengerti. 

DEMONSTRASI MENUNTUT 
PLEBISIT UNTUK TYROL. 
Sedjumlah demonstrasi anti- 

Italia Selasa malam berbaris me- 
lalui djalan2 ibukota propinsi da- 
erah pegunungan Tyrol, Inns- 
bruck untuk menuntut diadakan- 
nja plebisit di Tyrol Selatan, jg. 
sedjak perang dunia pertama 
mendjadi wilajah Italia. 

. 

“ 

Thwan Soen mau tiru ak- 
si Nan Hua. 

?. Habis minum para pemain tam 
“pak lebih segar lagi. Pertandingan 
lebih serem. Dari kalangan war- 

.tawan jang boleh dikata main se- 
“pakbola betul2 tjuma back Walu- 
Jo dan keeper Krisno. Kadang2 

|diuga trio Effendy, Kirno. dan 
Twhan Soen bisa mendekati (bu- 

(kan membahajakan lhoo) gawang 
| Asmanu. Di fihak P.R.I. bung 
Tomo sering  imenggelinding” 
(karena gemuknja) bersama bola- 
nja dibantu oleh  hadji Dja'far 
dan Mul'ono ke gawang warta- 
wan, tetapi keeper Krisno tjukup 
safe. Sedang back Walujo jang 
gemuk itu kalau tidak dengan ka- 
kinja, djuga dengan punggungnja 
jang mblender bisa menghalang- 
halangi Jadjunja bola. Patut kita 
tjatat 2 kesempatan bagus jang 
disia-siakan oleh korps wartawan. 
Pynalty didepan gawang Asma- 
nu. Dua belas pass. Thwan Soen 
jang ambil bola. Tapi ia rupanja 
mau tru itu aksinja centre-for- 
ward Nan Hua. Bola tak lang- 
sung ditendang Medepan masuk 
goal, tapi ditendang ke........... 
belakang. Tentu  sadja meleset. 
Apa lagi muslihat ini terlalu ken 
tara, sebab waktu ,,afspraak” sa- 
ma rekannja, bitjara tjukup dje- 
las didengar keeper  Asmanu, 
hingga ia bisa bikin pendjagaan 
sebelumnja. Demikianlah — waktu 
wasit Sunarjo meniup peluit tan- 
da habis, All Indonesia Team 
P.R.I. dibawah pimpinan Bung 
Tomo jang suaranja kaja bledek 
tapi larinja -kaja menthok itu ti- 
dak berhas'! mengguling korps 
wartawan Semarang lebih dari 1 
goal sadja. Dalam pertandingan 
ini para wartawan Semarang 
memperlihatkan suatu mutu per- 
mainan ,,hoe niet te doen”...... 
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ETA API HANTU   . PERTUNDJUKAN JANG ISTIMEWA 

   
    
        

# PETERNAKAN 
BSI MECHANISATIE : 

# DAN LAIN2 JANG BELUM PERNAH DIADAKAN 
# SERBA LAIN DARI JANG LAIN 

# a 3 

# 

“Persatuan Demobilisan Peladjar — Surakarta 

   

  

  

  

Di Aloon2 Utara tg. 27   N op. 

Sekretariaat 

PASAR MALAM PERS. DEMOB. PELADJAR 
Solo Djl. Overste Slamet Rijadi 224 

  

26 Dec. 1953 
KESEMPATAN UNTUK MENJEWA STAND2 DAPAT BERH UBUNGAN LANGSUNG DENGAN : 

  

Tilp. 19 

   
    

    

Luasnja : 30.000 m2 

    

    
| Sajembara dengan hadiah besarnja Rp. 

     

maka Pertjetakan dan Penerbitan DEWAT A, Gajam 5, Jogja mengeluarkan 
3575.— dibagi dalam 50 buah hadiah 

  

   

DESEMBE 

  

  

  

      

  

  

Hadiah berupa Banjak Hadiah 'Djumlah Hadiah 

1 Uang tunai Rp. 1500,— “Rp. 1500, 
2 s Rp. 750, — Rp. 750 — 

4. - Ns Rp 100, — Rp. 100, — 
5 :. Rp S0 -.p Rp. 50,— 

6-—10a 5 Rp. 25, — Rp.  125,— 
11-—50a 33 Rp 20, — Rp. 800,— 

2d tk : Nanda On Mn on na” SN 

———-SAJEMBARA 
Tjariiah NAMA PAHLAWAN INDONESIA jg. terdiri dari 8 (DELAPAN) huruf, 
Djika di batja huruf ke: 3. 2. 5. 4. 7. 8. Berarti nama buah. 
"3 23 Te sake buah, 3, 3. AA, »  pekerdja kebersian. 
3 ni neke th 2 Tni ha »  nama-teman hidup. £ | 
5 2 » oke 87. 5. A6 TB BR  »” » bekas permaisjuri dari | 

| 

  

bekas Radja di Asia. 
    

PERATURAN SAJEMBARA. 

kinglyst. 
Sajembara ini akan dibuka 
TA” Gajam S5, Jogja. 

rs 
AD 

Hadiah akan segera dikirim sesudah 15 hari dari pembukaan, 
para pemenang akan menerima surat tanda pemenang. 

  

pada tg. 19 Decb. 1953 bertempat dikantor Pertj. Pen. ,,DEWA- 

Bila mengirimkan Sajembara, sampul muka harus ditulis KENANGAN. 

DEWATA PAKJES berisi 6 buku Harga Rp. 18,— termasuk ongkos kirim. 

A. Sajembara ini disediakan untuk umum, berarti siapa sadja boleh menebak. 
B. Tebakan Sajembara ini dianggap sjah djika disertai pembelian sedikitnja satu Dewata pakjes | 

(berisi 6 buku), harga Rp. 18.— . 
C. Mengenai putusan Sajembara tidak diadakan surat menjurat. Mereka jang menanjakan me- | 

ngenai luar putusan Sujembara harus disertai prangko Rp. 1.— untuk djawaban. 
D. Lima orang Juri terpaksa mengadakan undian djika ternjata jang betul menebaknja melebihi 

djumlah hadiah jang disediakan. “ 
E. Hak-hak keputusan dipegang oleh Juri jang ditundjuk oleh Pemimpin Pertj. Pen. Dewata Jog- 

ja. 
F. Hasil Sajembara akan diumumkan disurat kabar, dan tiap-tiap penebak akan menerima trek- 

dengan perantaraan poswissel, dan 

  

  

Memenuhi peraturan sub B, bersama ini kami mengiakan tebak 
Mg ku Na Te TT »   » 

2 buku Kisah Pendudukan Jogja djilid 1 -- 2 (Tjeritera gambar). | 
1 , Pjaka Tingkir (Tjerita gambar). : | 
3.» Madjapait serie A. (R. Widjaja djilid.1.. 2. 3. ,, Yr 

SNN AA ii man Pa La Ba SN AL 
PENEBAK: 

IN AA 1 D1 Tina nia ama Se ana Bana EA Nm ea ba Da 

BEA Ian aa aa Maesa ena mean Ea Kemkon Eee an TR aa 

an dan uang poswisscl sebanjak 

Ika Djajabaja lan sanes-sangsipun. Punapaden€ ilmu2   

  

Dapat dilever dari persediaan : 
| SMELTKROEZEN — 10, 20, 30, 100 & 150 Kg. 

| NAXOS UNION KOMSLIJPSCHIJVEN 
| (matjam-matjam ukuran) : 

| (matjam-matjam ukuran) 

»RODERWALD” GETAND V-SNAAR : 
# Sole Distributor for Central Java : 

NN INGTRACO | 
BODJONG 27 — TELP. 264 — SEMARANG.   
  

  

KENANG-KENANGAN JANG BERHARGA 
PRAKTIS dan INDAH 

SHEAFFERS- LIFE TIME 
# OESK-SETS . 

dari batu AGAAT-ONIX dan ITALIAANS MARMER 

“ €HREST de LUX VULPEN SETS 

pakai isi tinta jg ISTIM EWA ialah SNORKEL-SISTEEM 

“ VAILLANT - VULPEN SETS. 

-LIFE TIME djuga pakai SNORKEL. 

" Dengan WARNA DAN DOOS ORIGINEEL dari U.S.A. 
Silahkan datang liat2 di 

s1 O” 
JAVANESE ART 

BODIONG 58 — TELF. 1514   
  

  

Hebat Keliwat - Liwat 
Almenak Maha-Dewa Tahun 1954 

#Isinipun: lain daripada jang lain. Ngewrat pananggalan komplit: 
Masehi, Djawi, Arab, Tionghoa, dinten, pekenan, wulan, . taun, 
wuku, mangsa, paringkelan lan dinten ageng. Kabatosan, Kabu- 
dajan, Kapudjanggan. Djumedjering Karaton Ngajogjakarta. Tja- 
rijos wajang sambetipun tjarijos ingkang sampun, kawiwitan Sang 
Hjang Nurtjahja (tjutju Adam), saladjengipun kasambet dumugi 
perang Baratajuda, Prabu Parikesit djumeneng Nata. (Sakatahing 
lalampahan wajang kaemot sadaja sambet-sumambet). Babad Di- 
ponegaran. Babad Momana. Tjarijos Damarwulan (Brawidjaja 

(HIV), wiwit dados pengarit ngantos djumeneng Nata ingga muksa 
nipun. Djumeneng Sunan Lawu, ngadaton ing redi Lawu. (Tjarijos 
Damarwulan kawiwitan Prabu Brawidjaja I ing Madjapait). Djang- 

Djawi ing- 
kang dereng kawedar ing umum. Mangka ilmu2 wau sanget wiga- 
tos, nenangi ilmu2 kadjawen ingkang luhur. Regi lan wragad 
kintun 1 Almenak buku lan 1 lembar Almenak dinding Rp 15.- 
(Basa Djawi aksara Latin): TS 

Jen namung mundut Almenak it A inding, sekedikipun kedah 
10 lembar, regi lan wragad ain ntan, 

Penerbit : ,,SOEMODIDJOJO MAHA-DEWA”    

  

  

  

  

          

    
  

  

    

Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- 
urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah- 
wat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- 
nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangah ingin, Iekas tjapai 
dan djengkel, pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja hilang, 
malas dan kusut pikirannja. e 
PIL SEXANOL mandor Buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- 

lamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. Sebotol Rp. 20.—. 
SEXALIN untuk wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok, ku- 

rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20.—. : 

APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.—. 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25.—. 
ATOM pa 1 bikin hitam rambut putih Rp. 10.—, Rp. 15.— 

lan Rp. 25.—, | 
Harus tambah 1596 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTS 

aa 2 . : BANDUNG. : 
Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114, R. Obat ,,KARUHUN” Djokja dan 
Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokjas Toko Obat 
Hg SA Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat 
Tiire an | 

K3 mL 

       

    

  

   

    
    

  

  

| @akai bahasa INDONESIA) 
  

  

Dipertjaja : 

-. » Minby ' 
OPTICAL STORES 

     

Bantulah P. M.. 
  

Fo, sut 1 can Guess Tua Tie 
LARUE LUMBER COMPANY MADE 
IT HAPPEN! THEY/RE OLIT TO GET 

| TOM AND ME— ONE WAY OR. 
ANOTHER! 
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STOPPED OUR FIRST 
OUR TIMBER -- 
LOOK OLT/ 

« 

     

     
   

                   Kah tetapi saja kira, uan, djika engkau tidak me- . — Tidak, 
lemparkan tali kuda jang pandjang, 
kakak saja dan saja nistjaja seka- 
rang sudah mari. 
— Saja telah melihat rakitmte me- 

ledak. ' Apa engkau mengerti jang 
mendjadi sebab2nja? 

melakukan perbuatan 'itu. 
reka pergi untik mendapatkan 

Tom dan saja dengan suatu 
tjara atau lainnja. 

    

—-Orang2 ,.Larue” 

kaju2 kepasur' Awas!! 
— Dorr. (Tembakan dari orang jang belum dikenal tepat mengenai 

topi Roy). 

Alamat Jang Boleh | 

  

  

'(FHarap dikirim DEWATA pakjes sebanjak ............... buah. Tanda tangan, en Bumidjo 90/s.m. Jogjakarta. 
x kera LE Hg EA .») ea Ka 

: Isian 

. . 4 

sni a Ia pan Kursus B-T Bagian Pendidikan 
BESOK MALAM Ini malam . . . : 
na ig Djasmani Di Semarang. 

2 R K Xx Masih menerima Kursis - kursis baru 
OR TON “ps : Sjarat - sjarat : 

aa 10.00 pagi  ' | : 5 
5.00 7.60 9.00 HER 9 1. Beridjazah S.M.A. catau jang setingkat 

(17 tahun) PN 2. Berbadan sehat, menurut keterangan tabib 

Bhs. Inggris METROPOLE 5 3. Bertabi'at baik, menurut keterangan polisi 
(Tekst: Ind./Bid.) Be Rara. : 5-15 : 4. Sesudah penjaringan oleh Inspeksi Pendidikan Djasmani 

pt exe ang me 715-915 c daerah V, kepada mereka jang dipandang memenuhi 
. 1 Mud : PE Gn ea 5 : Film terbesar dalam ini tahun! sjarat, dapat diberikan ikatan dinas. 

Sebuah film Itali jang terbesar mengisahkan pada masa pemerintahan ara - : " : 

Catherine II (1773) di Russia jang saling merebut kekuasaan. | Ini : | 5 Pendaftaran a) di S.M.A/A.C. Dj. Bodjong Semarang. 
in Ban Ba | malam | hb). Waktu pukul 8.00 — 12.00 

d.m.b. c) Ditutup tg.25 Desember 1953, 
j Ea | DJAGA- PEMIMPIN UMUM KURSUS2 B-I SEMARANG 

NO WOMAN LOVES AWEAKLING | 3" | 
Ban ebaptega : Heh.) 

ORION PENDAPATAN BARU 
: 2 Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Ini (Black Hair Oil) 

5 Ban : malam Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang su- | peng- rambutnja dlm 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen- habi- dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
diri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin bari mulai semakin ku- sin) pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— 
rang, tidak merasa puas. san : : 

HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream 
“harga Rp. 15.— 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEBEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 
terbatas). 

| Manufactured by: 

PENWAR MEDICAL HALL. 

Bisa Dapat Beli Pada : 

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

Singapore.   

  

# PULLEY'S V-SNAAR j 
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Miss Palmboom berkata: 

mem buat makanan 

Njonja lebih sedap" “ 

Memang - margarine jang kaja 
vitamin dan lezat ini akan 
menambah sedapnja masakan 
Njonja. 

   

            

   

Lebih 

& 
Paimboom mengandung banjak vitamin A dan 

D. Belitah hari Ini djuga Palmboom dalam kaleng 

besar dan pakailah Palmboom untuk hidangan 
dan masakan'i-dapur — keluarga Njonja akan 

menikmati kemanfaatannja dan kesedapannja. 

jang sedap dan seperti krim Ini sebab 

mengandung lebih banjak bahan! jang 

menambah kesehatan dan semangat 

  

    
    

     

  

bemat bila memakal Palmboom 

  
  

  

  

  

  

  

  

Senantiasa segar bus 

gar karena Puralin 

dalam Lifebuoy dee 

ngan parfum harum 

semerbak ! 

         
(91 51-3R- 45-8 

  

    Menanam 

KANEENSANNKKNNEERAB KEK 

Duduk termenung? Karena meng 
hadapi keruwetan penghidupan, 
pertjintaan, perkawinan, keseha- 
tan dsb. 

Tanjaklah pada 

A. WAHID 
Astroloog 

Jang sudah 10 tahun berprak- 
tek di Indonesia dan dapat mem- 
bantu memetjahkan soal tsb. 
Consult Rp. 15.— 
Plampitan 39 — Semarang. 

Pagi djam 9—12. Sore djam 5—7 

CN EEEEKKEK KEKE KAKEK 

    
    

7 LARUE'S MEN KILLEP OUR CATTLE AND FOKcee 
US INTO THE LUMBEK BUSINESS! NOW THEYVE 

TRY TO MARKET 

     
telah "membinasakan ternak 

perusahaan kaju ,,Larue” telah kita untuk masuk bekerdja dalam perusahaan kaju. Sekarang mereka 
Me- telah menghalang2i pertjobaan kita jang pertama kali untuk mendjual 

Roy Rogers 4 

     

(Tooneel Fu NU HU! — 
AKAN DATANG: 

GRAND Ini malam 26-27 Nop. tida ada pertundj. Bioscoop 
Ying Lan Mengenang Ibu) 

PHYLLIS CALVERT-JAMES DONALD in 

Mi — 17, THE NET) 
Faster than sound come the sensational thrills in this modern epic 

  

SPAN 
kita dan memaksa 

    
  

  

        

THEATRE 

SOLO   

G6 

D bangsa INDIAN akan dapat 
TECHNICOLOR 

 Tekat Indonesia — 

Tanggal 26 s/d 30 Nop. 53 
empuran dan Serangan jang maha dahsjat dari |     

     dilihat dalam film ““ 

PONY SOLDIER" 
dgn. Tyrone Power     113 th. keatas. | 

    

y City 
Ini Malam 
Premiere 

ja. 17 th.| 

LUX 
57. —9.— 

Sebuah tjerita 
jang memikat 

dan 
menggempar- 

kan! 
Penuh dengan 

Mystery ! 

Gempar! 

Oo 
te) 

Concern Cinemas ba 

mein NP ln 

ado And DNSp Ke nh. Romance and SaSpen 
ng country 

Out of tiris sort 0 
    

Rona COLMAN 
JOMM HOWARD JANE WYATT 
edward E HORTON "Th. UTCHELL 

          

  
  

  

Ini Malam d. m. b. tu 17 th) 

INDRA 
4.30 - 7.00 - 9.25 

berbareng 

ROYAL 
5.00 - 7.30 - 9.59 

Film India terbesar 

dan Istimewa! 

dalam 

Berwarna! 

(Technicolor!) 

Menarik — Memikat 
Mengagumkan! 
Film Timur perta- 
ma jang telah me- 
rebut dunia barat! 
Saksikanlah pesta 
berwarna penuh 

kegembiraan. 

.. Untuk pertundjukan sore dan pagi harga tempat biasa. 
Kenaikan tarip diidzinkan oleh K.P.H. tg. 6/5-53 No, 1412/KP/ 13142, 

    

        

  

     

  

       

  

     

  

    

  

      

    

  

   

The first tuli Pewgth 

colour film prokked 

In India! 

With the lan.cus stars 

Dilip Kumar, Nimmi, 

Nadira, Presnath, 

Mugri, Murad 

cast ol 5000. 

“AAN” is thrilling and 

deliohttull 
"AAN" means ENTER: 

TAINMENT ! 

and a 

GONG FILM 

K
T
 
U
K
K
 

I
t
 

M
I
A
 

  

Perhatikan 

Na NA Pa SI NN Sa AA SS AS TA MN EA ML TA TA TA 2 Ti, 

Type: Pertj. SEMARANG”, 

    
hari mainnja — lantaran pandjangnja film! 
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