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| Setjara Lisan/Telah 
| Disampaikan Pendje- 

— lasan Kepada Ov. 
Sutoko 

4 

— YYWIKET YHUI. bahwa Djum- 
'at! jl. selama 15 djam lo 

bih Letnan Kolonel Sutoko da 
. Yi Markas Besar Angkatan Da 

rat telah menemui PM Wilopo. 
Menurut kalangan pemerintah 
Uidalam pertemuan itu oleh 

PM: Sa Iisan telah “diberi 
in pet 'lasan? mengehai tin 
kiai. “Sntah untuk mem 

bebas (M5AD Kolonel Nasu 

tion dan bebtfapa perwira me 
nergah Angkatan Darat lainnja 
sebagai langkah pertama untuk 
menyelesaikan peristiwa 17 Ok- 
Vober, Pendjelasan setjara tertu 
lis kabarnja akan disampaikan 
kemudiar kepada Markas Besar 

  

     

  

. Angkatan Darat, jang baru? 

— sulkanRp54 Setahun 

. Ini telah memadjukan suratnja |j 
kepada Dewan Menteri untuk 
meminta pendjelasan dari peme 
rintah mengenai tindakan mem 
'bebaskan Kolonel Nasution dan 
beberapa perwira menengah da 
ri Angkatan Darat dari tugas 
nja dewasa in! 

  

| PERDANA MENTERI NEHRU 
DIPILIH KETUA PARTAI 
KONGRES. 

Dengan resmi diumumkan ha 
ri Djum'at di New Delhi, bahwa 
perdana menteri Shri Nehru te 
lah. menerima baik pengangka 
tarnja kembali sebagai ketua 
partai Kongres Indis( Ini adalah 
untuk ke-enam kalinja Nehru 
"tiangkat untak Gjabatan terse 
but. Lebih djauh diumumkan, 
bhw Nehru akar mengetuai kon 
perensi ke-58 dari kongres na 
Sional India jang akan dibuka 
di Hyderabad dalam pertenga- 
han bulan Djanuari tahan 1953. mendjadi lebih sulit, ( 

  

Bid. Tak 

Lengkap Dengan Stafnja 

$ ri parlemen meneraxgkan kepada ,,Antara”, bahwa menilik 

soal jang tidak dapat 
woven). 

Lamping 
EKAS komisaris agung Be- 

k landa di Indonesia. tuan 
Lampipg telah iba d lapan   berkundjung ke 

dan Roma untuk me 
pengalamannja di 
Lamping berkata, b: da 

€ Aya un t bah- 
wa hanja sedikit sekali orang 
jang memperhatikan masalah 
Indonesia-Belanda jini, 
Orang menjesal bahwa ker 

dja sama- antara  Nederland 
dan Indonesia tidak dapat le- 
bih erat lagi, karena: 'prang 
pertjaja bahwa kerdja sama 
ini penting sekali bagi ,k 
negara. Di Ceylon 
orang heran ketika 

ngemukakan bahwa 

    
   
   
    

    

   

    
    
    

ri berpendapat, bahwa 
bungan antara Indom 
Nederlang itu sekara 
  

  

PerdjoanganPN 
Diantaranja: Kerdja-S 
lain Atas Dasar Kepentingan Naslona 
Program Perdjoangan PNI Sebagaimana Ditratec 
Oleh Kongres PNI Di Surabaia. : 

ONGRES PNI ke-V1 jang dimulai pada tanggal 6 jang lalu 

Djunat malam telah diachiri dengan suatu rapat umum 
anggota. Dalam pertemuan tersebut Sidik Djojosukarto jang ter- 

K 
pilih kembali sebagai ketua umum 

Seperti sudah dikabarkan, selain keterangan azas jang telah dise- 

tudjui, maka kongres PNI telah menjetudjui pula program per- 

Gjuangan partai. Dengan diterimanja beleid Dewan Partai 

kongres, maka berarti semua rentjana jang disiapkan oleh Dewan 

Partai sebelum kongres diadakan, telah diterima baik. 

Padjak Mo- 
bil Mewah: 
Utk Bromrets Dia- 

IDANG PARLEMEN 
pleno terbuka, dihadliri 

128 anggauta, Menteri Keua- 

ngan dan dipimpin ketua Sar- 

tono hari Djuma'at membitja- 
yrakan rentjana undang2 untuk 
mengubah dan menambah er- 

donansi padjak rumah tangga 
1908 jang pokoknja menenita- 
kan besarnja padjak sbb: a. 
54X dari harga-sewa rumah se- 
tahun, b. 2”, dari harga pera- 

botan rumah, -c. Rp. 54 
untuk setiap sepeda motor 
d, Rp. 144.— untuk tiap oto- 
mobil jang tidak termasuk dim 
(e), e. paling sedikit Rp. 500 
Gan paling tinggi Rp. 5000 utk 

tiap mobil mewah jang tidak 
diperuntukkan bagi lalu-lintas 
umum, menurut aturan jang 
akan ditentukan Menteri Keua- 
ngan. 3 5 

Terhatap tarip2 tsb. diatas 
kemudian Pemerintah mema- 
djukan perubahan sbb: Untuk   sepeda motor ketjil (brom- 

-fiets) ditetapkan padjak 
Rp. 54— setahun, untuk se- 

“ga ialah: 1. jang melulu dipa- 

djuk oleh Menteri Keuangan, 

peda motor . besar (100 cc ke- 

atas) Rp. 120, .sedang untuk 
mobil biasa jang tidak terma- 
Suk mobil mewah Rp. 300 se- 
tahun. Menurut rentjana  un- 
dang2 itu mobil2 jang dibebas- 
kan dari padjak rumah tang- 

kai untuk mengangkut ba- 

rang2, 2. kepunjaan fabrikan 
dan pendjual2 mobil jang dita- 
han untuk didjualnja, 3. mobil2 | 
kepunjaan tukang memperse- 
wakan (verhuurders), 4, mo- 
bil2 jang. dipergunakan. oleh 
badan2 pemerintahan, 5. mo- 

b:12 pegawai negeri jang dipa- 
kai untuk kepentingan dinas 
Gan mobil2 anggauta Parlemen 
jang didapatnia karena dia 
mendjalli anrgauta Parlemen 
dan dipakai untiik melaksana- 
kan tugas sebagai anggauta 
Parleyen, 6. mobil2 jang dize- 
gel oleh jang berwadjib, 7. 
mobil2 wakil | diplomatik, kon- 
sol dan lain? wakil negar4 
asing atas dasar timbal balik 
dan asal mereka tidak mendja- 
lankan perusahaan di Indone- 
sia dan 8. mobil2 wakil.orgahi- 
sasi internasional jang ditun-   

(pngusahakan penggantian perse 

itudjuan jang merugikan nega- 

Dewan Menteri 

    

    

  

   
ama Dgn Negara? 

I 

mengutjapkan pidato sambutan. 

oleh 

Adapun program perdjuang- 
an partai jang telah disetudjui 
oleh kongres itu meliputi soal2 
politik: perskemomian dan keu- 
angan, pendidikan dan penga- 

djaran, sosial, perburuhan dan 
kesehatan rakjat: pertahaman 
jan keamanan. 

Program perdjuangan ini me- 
liputi: 1. politik, 2. perekonomi- 
an dan keuangan, 3. pendidikan 
pengadjaran dan kebudajaan, 4. 
som'al perburuhan dan 'keseha- 

tan rakjat, 5. pertahanan dan 
keamanan. 

Mengenai soal2 ketata-nega- 
raan dan pemsrintahan - jang 

terpenting dalam program per- 
Gjuangan itu ditjantumkan: me 
ngembalikan kekuasaan de-fac 
to R4, atas Irian Barat: Ten- 
tang soal ini menurut ketera- 
ngan jang didapat PI Aneta, 

ada dikandung maksud untuk 
membentuk suatu “psmerinta 
han atas wilajah Irian Barat. 

Mengenai susunan pemerinta 
han dikatakan, bahwa akan di 
rertahankan Susunan pemerin- 

Hubungan Tndoffisia— 
Nederland Mendjadi Sulit 

  

    

    

    

1 , Singapura, 
Bangkok, New Delhi, Damsjik 

milihan Indonesia. | 
|“ Sslardjutnja Mr. Subarid me 

  

   

  

Dan Irian Selama 

k Mengubah 'Sik-pnja: 

Diandjurkan Supaia Diangkat Seorang Gubernur 
Untuk Irian-Barat. 

MI R. SUNARIO DARI P.N.I. wakil ketua II seksi luar nege- 

sikap pemerintah Belanda jang hakekatnja tidak suka begitu sa- | 
dja melepaskan Unie serta tidak suka melepaskan pendjadjahan- 

nja atas Irian Barat, maka rasanja tidak ada gunanja lagi bagi In- 
donesia untuk mengadakan perundingan mengenai Unie dan Irian 
Barat, jang menurut Mr. Sunario bagi Indonesia merupakan dua 

dipisahkan antara satu dan lainnja (inter- 
Ki : 

| ..Mr. Sunario mengingai:kan, 
& bahwa Indonesia hingga kini 

ihanja mau berunding dengan 
Belanda atas dasar penjerahan 
kedaulatan de facto atas Irian 
Barat, sedang ' pembubaran 
Unie adalah djuga suatu sja- 
rat mutlak. Apabila-gua2 sja- 
rat inj tidak dipenuhi, ia tidak 
melihat kemungkinan, 
gaimana perhubungan Indone 
Sia-Belanda bisa baik, 

Menurut Sunario, djika- pe- 

merintah Belanda tidak meng- 

hanja tinggal djalan jang sa- 
tu2nja, jaitu melakukan 'tinda 
kan? diluar perundingan, dja- 
Gi setjara unilateral dengan se 
gala konsekwensinja apalagi 
karena Belanda  djuga bertin- 
dak sesuka2nja sadja (mema- 
Sukkan Irian dalam grondwet- 
nja, dsb). 

Sunario menjesalkan bahwa 
»-merintah Belanda dalam soal 

melakukan tindakan? model ko- 
lonial dengan mengundang ka- 
pital asing setjara luas (cpen-   sangat berbahaja itu, dan seo- 
lah2 kura-ng menginsafi seda- 

a2nja kepentingan ekonomis-: 

In mengandjurkan supaja ki- 
ni segera diangkat seorang Gu- 

“berrur bersama stafnia jang 
lergkap untuk Irian Barai! mes 
kipur buat sementara mereka | 
itu berkedadukan didaerah dilu : 
ar Irian Baraff Ia merjetudjui, 
bahwa mepurut rentjana up- 
darg? pemilihan, Irian . Barat 
dimasukkan sebagai distrik pe- 

pgatakan. bahwa ia berusaha 
supaja soal Unie dan Irian Ba- 
rat ini selekas mungkin dibi- 
tjarakan diparlemen. j 

SOVJET UNI HENDAK 
PUKUL EROPA 
DI ASIA? 

Menteri luar negeri Be 
landa Luns, hari Kemis 
menerangkan dalam ma- 
djelis rendah, bahwa Be- 

landa sangat memperha- 
tikan perkembangan di 

Asia oleh karena Moskou 

telah berusaha memukul 

Eropa di Asia. Selandjut- 

nja dikatakan, bahwa soal 

kedudukan wakil Belanda 

di Peking tak lama lagi 

akan ditindjau lagi. 

  

gala matjam djalan membasmi 

imperialisme dan rasdiskr'mi- 

nasi. 
Keuangan ekonomi 

Mengenai perekonomian dan 

keuangan antara lan dikatakan 

bahwa akan diperdjuangkan 

adanja undang2 jang melindu- 

ngi usaha2 nasional terhadap 

saingan asing. Pemasukan ka- 

pital asing tidak boleh meng- 

ganggu kepentingan nasional. 

Yanah2 partikelir dan pemeli-   tahan negara jang dikepalai) 
Oleh presiden jang. tidak boleh 
diganggu-gugat dan diperintah 
oleh pemerintah jang bertang- 

gung djawah kepada parlemen. 

Hubungan luar-negeri. 
Tentang hubungan luar nege 

ri dikatakan: menghapuskan 
Uni Indonesia Belanda djika 
perlu setjara unilateral dan me 

ra dengan negeri2 lain, misal- 
nja M.S.A., Frist?», . embargo 
dll.: mendjalankan politik be- 
bas dengan aktip untuk kepen 
tingan nasional dan perdamai- 
an dunia: mengadakan kerdja 
Sama dengan negara2 lain, teru 
tama negara2 tetangga (good 

neighbour policy, atas dasar ke 

Gunanja 
Lagi 'Dgn Belarda! 

ba 

ubah sikapnja, bagi Indonesia 

Unie dan Irian Barat itu tetapv 

deur-politiek model lama) jang ! 

Sendiri jang ada di Indone-j 

   

  

    

» 

Dengan mengenakari pakaian 
den-terpilih Amerika Eisenl 
.sangat dinahaSiakan” sekali, 

djauan seoantijang front di     
Tidak 
pahat | Anggapan Sidik 
| Terhadap Sultan 
| Kata Sidik: Lebih Baik M 
' tiwa 17-Oktober Itu Un 

Tjoba2 Lagi Untuk 

ETUA UMUM PNI, 
i adakan konferensi pers be 

i 

: gres PNI di Surabaja. Atas peri 

wa kongres ini bukan menjetud 
hanja menjetudjui tafsiran dari 

ada. Tafsiran ini sampai waktu 

menerangkan, bahwa kini hari 

kekurangan tenaga? di lapanga 

jg diperlukan utk pembangunan 

dgn pemakaian tenaga? asing | 
itu 'didjalankan atas dasar? jg , 

Mengenai pekerdjaan pe 
rintah, Sidik menerangkan, 

hwa PNI menjambut denga 

gembira kegiatan pemerin 
mengenai nndang2 kewargane- 

garaan Indonesia. PNI akan 
menganggap tidak adil, apabi- 
la sebelum pemilihan tidak di 
tetapkan dahulu siapa jg mem | 
punjai kewarganegaraan 1 

' nesia, Apabila hal ini tidak di 
tetapkan dahulu, maka mere 
ka jg baru mendjadi warga ne 
gara tidak. akan mempunjai 
hak memberikan suara. 

Politik luar negeri. 

. Mengenai politik luar negeri, 
Sidik menerangkan, bahwa men 
teri Mukarto telah membentang 
kan pekerdjaannja kepada kong 
res. Kepada dewan pimpinan 
ENI Mukarto antara lain mene 
rangkan, bahwa beleidnja itu 
didasarkan atas perbandingan 
kekuatan jang sekarang terda- 
pat. Kebidjaksanaan menteri 
Mukarto mengenai statuut 
Uni, Irian Barat dan kerdja sa 
ma dalam lapangan internasio- 
nal telah disetudjui oleh ko- 
ngres. Dikatakan selandjutnja 
bahwa menteri Mukarto berusa 
ha untuk menghapuskan diskri 
minasi jang sekarang masih ter 
dapat diberbagai daerah didu- 
hia ini dan untuk membuka per 
wakilan diplomatik Indonesia di 
Moskou. 

Periskiwa TP Winata. 
Mengenai tindakan2 jang diam 
bil oleh pemerintah untuk me 
njelesaikan peristiwa 17 Okto- 
ber, Sidik menerangkan, bahwa 
apabila pemerintah bekerdja me   kan tanah .jang luas (groot- 

grondbezit) dihapuskan, menu- 

diu pembagian tanah setjara 

adil jang mendjamin pengh'du 

pan jang lajak bagi petani. 

hak bangsa asing memiliki ta- 

asaha sosial, kebudajaan dan 

kedutaan atas dasar reciproti- 

teit. 
Mengenai kebudajaan, a.l. di 

katakan, bahwa akan diusaha- 
kan adanja larangan atas ala- 
nja pers asing. : 
“Tentang pertahanan dikata 
kan, bahwa selexas mungkin 

pekerdjiaan N.M.M., (Misi Mili- 

ter Belanda) harus dih?nt'kan 

dan dikembalikan. 

Beberapa hal dalam program 
perdjuangan ini masih akan di:   pentingan nasicnal), dgn se- 

Kabinet Ambil Bbp Putusan2 LagiMengenai 17-Okt. 
tentukan lebih landjut. 

IDALAM SIDANGNJA ha Kol. Adam dari Angkatan Laut 

ID: Saptu jang berlangsung 
dari djam 09.00 sampai 13.00 

telah mende- 

ngarkam laporan dari Menteri 

Luar Negeri Mukarto, membi- 

tjarakan soal2 mengenai situa- 

si dalam' negeri' dan achirnja 

memutuskan untuk  mentjalon- 

kan guna diangkat sebagai Ha- 
kim2 Perwira pada Mahkaniah 
Tentara Agung Kol. G.P.H. 
Djatikusumo, Kol, Sugondo, 

Kol. Sadikin dan Kol. Bambang 

Utoyo dari lAngkatan« Darat, 

dan Komodor. Muda R. Sudjono 
dari Angkatan Udara, 

Didalam laporannja itu, Men- 
teri Luar Negeri telah membe- 
rikan laporan tentang perdja- 
lanannja dan usahanja sepan- 
djang kundjungannja keluar 
negeri umumnja dan sidang 
PBB chususnja. Dalam hubung- 
an ini telah ditindjau pula oleh 
kabinet soal2 Uni Indonesia — 

KBdlanda dan Irian Barat. 
Tentang hal ini Menberi Pe- 

| nerangan menjatakan, bahwa 

Menghapuskan dan menolak | 

nah (cigendsm) ketuali untuk ' 

nurut tjara lain, maka hal itu 
akan sangat mengeruhkan kea 
daan, Karena inilah PNI menje 
tudjui beleid pemerintah seka 
rang. Bagi kami pada hakekat 
nja tidak begitu ' penting lagi 

lapakah peristiwa 17 Oktcber 
'itu adalah coup di'etat atau bu 
kan, demikian katanja lebih lan 
djut, sambil menambalkan, bah 

' wa jang terpenting ialah menje 
lesaikan masalah tersebut. Apa 
bila tindakan2 mereka. jang ter 
sangkut dalam peristiwa itu di 
hukum dan tingkah laku mere 
ka ini disebut perkosaan demo 
krasi maka sungguh sukar se 
kali bahwa terhadap mereka di 
ambil tindakan jang tidak demo 
krasi pula, Untuk menjelesaikan 
masalah itu perlu diambil tinda 
kan2 demokratis. Hal ini pen- 
ting untuk mentjegah terdjadi 
bentrokan2, demikian kata Sidik 
Djojosukarto. 

pemerintah Indonesia tetap se- 
dia untiik mengadakan ' lagi 
perund ngan dengan pemerin- 
Lan Belanda dan usaha kedju- 

rusan ini akan segera diada- 
kan. 

Mengenai persetudjuan  Su- 
bardjo-Cochran pada pokoknja 
telah dikeremukan persesuaian 
dengan Amerika Serikat ru- 
musan jang akan mengganti- 

kan persettidjuan tsb. sama se 
kali. 

, Kabinet selandjutnja djuga   
“ 

. Eisenhower 

hower dengan mengendarai jeep, melakukan .peni/Wjauaninja. 
: & 

“diakui, 

| dudakar menteri 

  

BERAS CA Nae 

Brawidjaja 
Tak Dapat Terima Dipertahankannje 
|Menteri Pertahanan Hamengkubuwo- 

no Dalam Kabinet 
Brawidjaja Andjurkan Supaja Para Penanda-Tangan 

Pernjataan 17-Oktober Sedikitnja Di-Non-Aktifkanj 

Peristiwa 17-Oktober Mengandung Usaha2 Jg Lebih 

Luas Lagi: Perlop Anggauta2 Brawidjaja Mulai 10 
Desember Ditarik Kembali. 

ARI FIHAK TT V/ BRAWIDJAJA Pl-Aneta mendapat ke- 

terangan, bahwa dipertahankannja menteri pertahanan Sul- 

tan Hamengku Buwono dalam kabinet, 

  

    

m' Mngin ig serbal Iebal, presi- 
Baru-baru ini dengan djara ig 
amengaflakani perdjalaysan-penin 

aca. DPepla ganibar, waktu 'Eisen 

-   
emuaskan 
.Sbg Ketua PNI 
lamengkubuwono 
teka Jg Tersangkut Peris- 
kan Diri Sadja Dan Tidak 
elesaikan Masalah Itu. 

Sidik Djojosukarto telah meng- 

ena'an dgn berachirnja kon- 

nja'an Sidik menerangkan, bah- 

1 keterangan azas baru, tetapi 

terangan azas jang sudah lama 
belum pernah diberikan. Sidik 

bahwa Indonesia masih 

konomi, tehnik dan perburuhan, 

gara. PNI tidak berkeberatan 

k keperluan ini, asal sadja hal 

kelijk”. 3 HA 

Selandjutnja ia menerangkan, 
ahwa keterangan pemerintah 
stang masalah ini memang 

ar2, Dalam keterangan itu 
k dikatakan bahwa peristi 

7 Oktober itu merupakan 

1 

usaha mengadakan 
Selandjutnja dalam 

keterangan tadi dikermakakan 
bahwa beberapa hal akan dihu 
kum. Mengenai hal ini telah di 
'tjapai kata sepakat antara de 
wan pimpinan dan perdana men 
terj Wilopo dan persetudjuan 
itu telah disetudjui pula oleh 
kongres. -— 

Atas pertanjaan tentang ke 
pertahanan, 

Sultaa Hamengku Buwono, Si 
dik menerangkan, bahwa bagi 
nja sebagai ketua PNI, Sultan 
ita @ianggap tidak memuaskan 
sebagaimana djuga pendapat 
orang2 lain jang tidak menghen 
daki lagi Saitan Hamengku Bu 
weno sebagai menteri pertaha- 
nam. 

Lebih baik undur- 

kan diri. 

Memang sebafknja, demikian kata 
nja, apabila mereka jang tersangkut 
dalam peristiwa 17 Oktober itu me 
ngurdurikan. Siri sendiri dan ' tidak 
mentjoba-tjoba lagi untuk menjelesai 
kan masalah itu. Karena ini mudah 
difahamkan, bahwa banjak orang 
bertanja bagaimana soal itu dapat 
dipetjahkan apabila mereka jang ter 
sangkut dalam peristiwa tsb. masih 
tetap dipertahankan dalam djabatan 
mereka masing2, demikian kata “Si 

dik. Ia tidak setudiu dengan orang2 
ig berperilapat, bahwa untuk mereka 
ini tidak dapat ditjarikan pengganti. 

| Soatnja ialah bahwa tawaran2 kepa 
da tenaga2 ini dipandang oleh me 
reka dengan, perasaan segan, selama 
orang2 jang tersangkut dalam peris 
tiwa 17 Oktober masih memegang 
djabatan mereka masing2. 

Dipandang dari sudut per- 
kembangan revolusioner dari 
Indonesia demikian kata Sidik 
selandjutnja, maka dalam me- 
ngangkat seorang untuk sesua 
tu djabatan itu tidak boleh ha 
nja diperhatikan pendidikannja 
Sadia tetapi lebih2 lagi keper- 
tjajaan orang terhadapnja. 

Achirnja Sidik menerangkan 
bahwa tindakan2 pemerintah 
untuk menjelesaikan peristi- 
wa Jitu memang agak lambat, 
tetapi dikemukakannja, bhw 
hal ini disebabkan karena tin- 
dakan2 itu didasarkan atas 
azas2 demokrasi. Sidik mene 
gaskan bahwa pendjabat2 jg 
tersangkut dalam peristiwa 17 
Oktober itu dapat digantikan 
oleh orang2 lain. 

ielah memutuskan untuk me- 
njampaikan pada hari Sabiu 

itu djuga kepada DPR rantja- 
ngan anggaran belandja nega- 
ra 1952/1953, nota keuangan 

dan laporan devisen. 
Ditanja mengenai pembitja- 

raan soal9 dalam negeri, Men- 
teri Penerangan mengatakan 
kepada pers bahwa memang 

kabinet telah mengambil bebe- 
rapa keputusan? lagi menge- 
nai peristiwa 17 Oktober Yang 
lalu, tetapi pada waktu, ini ke- 

Lembaga Kebudayaan Indonasia 

uKon. Benvisaan (penogt
echas 

wan Kundan an Metanahaopar   
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diterima oleh kalangan tentara 

Sesudahnja pemerintah mengeluar 

ber jl. mengenai peristiwa 17 Okto 
ber itu, divisi Brawidjaja pada tg. 
25 Nopember telah mengirimkan se 
putjuk surat kepada pemerintah, di 
mana dinjatakan penghargaan: -atas 
keterangan pemerintah itu. Selandjut 
nja dalam surat itu dikemukakan 
saran2 supaja pemerintah lalam me 
ngambil tinklakan2 itu djangan sa 
lah alamat”.- Djuga dikemukakan, 
bahwa TT V berdiri dibelakang pe 
merintah. 
Dalam surat ini tidak disebutkan 

terhadap siapa tindakan2 itu hendak 
nja diambil oleh pemerntah. Tetapi 
setelah beberapa lama tidak diterima 
djawaban dari pemerintah, maka pa 
da tgl. 3 Desember divisi Brawidjaja 
mengirimkan lagi seputjuk surat ke 

pada pemerintah, dimana disarankan 
supaja terhadap penanda-tangan per 
njataan 17 Oktober sedikitnja diam 

  
bil tindakan me-non-aktifkan mere- 
ka, / 

Tindakan thd. 
Simatupang.   Djuga disarankan supaja ter 

hadap Djenderal major Simatu 
pang cs. diambil tindakan dju 
ga, Selainnja itu disebut2 djuga 
hama2 major Kemal dan major 

dari Brawidjaja terhadap Sultan ini 
pertimbangan, bahwa Sultan Hamengku Buwono tidak bersedia 

melepaskan KSAP, djenderal major Simatupang. 

kan keterangan pala tg. 22 Nopem | 

Penerbit: 
Penjelenggara: Hetami 

Alamat: 
"Tilpon: 

N.V. Suara Merdeka Press”, 

Purwodinatan Barat WI — 2! Semarang s 

Redaksi 1228 Smg, Rumah 1798 Smg, 

Administrasi - Ekspedisi 20987 Semarang. 

Harga Lengg. Ybajar dimuka) Kp. 10.— didalam kota. 

Rp. 1l.— luar kota (dtambah Rp. 0,30 untuk meterai). 

Adv. 80 sen per m.m. kol. 

Tolak 

  

sekarang ini tidak dapat 

Divisi Brawidjaja. Sikap menolak 

agaknja didasarkan kepada 

Perang 
Diihad 

Wadjib Dilakukan Oleh 
Umat Islam Sedunia Utk 
Gempur Perantjis—Ao- 

djurao Latif Shahai 

ALAM .UPATJARA sem- 
bahjang hari Djum'at jang 

diselenggarakan di mesdjid raja 

Azhar di Kairo dgn dihadliri oleh 

perdana menteri Mesir djenderal 

Moh. Nadjib bersama-sama dgn 

tamunja resmi dari Syria, kolonel 

Shishakly, telah diperdengarkan 

seruan supaja diumumkan ,,pe- 

rang sutji” kepada Perantjis gu- 
na membela kaum nasionalis di 
Tunisia dan negara2 Afrika Uta- 

ra lainnja. Seruan ,,djihad” itu 

dikeluarkan imam besar mesdjid 
raja Azhar, Sheikh Abdel Latif 

Shahai, jang memimpin upatjara 

sembahjang tersebut. ,,Umat Is- 

Jam di seluruh dunia terikat dgn' 

  

  Kosasih. Pemetjatan kol. Nasu | 
tion sebagai KSAD dianggap | 
orang dalam kalangan divisi 
Brawidiaja, t'dak akan memba 
wa penjelesaian sepenuhnja, ka 
rena orang beranggapan bahwa” 
peristiwa 17 Oktober itu tidak 
hanja .,terbatas kepada psmbu : 
baran parlemen sadja tetapi dju 
sa mengandung usaha2 jang le 
bih luas dan lehih dalam lagi.” 

Mu'ai tg 10 Desember se : 
mua perlop2 bagi anggauta2 
tenfara divisi Brawidjaja di 
Tuaf TT V, ditarik kembali. Da 

ri kalangan TT V didapat ke- 
terangan, bahwa tindakan ini 

diambil hanja untuk mendjaga 
kemungkinan2. Tidak ditegas 
kan lebih landjut apa kemung 
kinan2 itu. : 

Dari fihak divisi Brawidjaja 
selandjutnja didapat ketera- 
ngan, bahwa dari fihak mere- 
ka kepada pemerintah tidak 
diadjukan saran2 siapa jg seha 
rusnja menggantikan (opvol- 
gen) perwira2 tinggi dalam 
angkatan darat dan kementeri 
an pertahanan. bilamana ter 
djadi mutasi, 

Warouw di Djawa 
Timur. 

Selandjutnja PI Aneta men- 
dapat keterangan, bahwa over- 
ste Warouw jg pada tg. 8 De- 
sember telah mengadakan ra 
pat “routine” di Bedugul Bali 
dengan seluruh komandan resi 
men TT VII dan opsir2 staf- 
nja, dan telah mengundjungi , 
Surabaja dan Malang, dimana 
ia telah bertemu pula dengan 
/overste Sudirman. pada pari 
Djum'at telah kembali pula ke 
Makasar. - Rombongan opsir2 
TT VII beserta dengan Wa- 
rouw sendiri geluruhnja ada 19 
orang, diantaranja It, kol. 

Chandra Hassan, major Wo- 
| rang, It, Kol. Sukowati, major 

Tbnu Subroto dan kapten W.E. 
Sumantri. 

Dalam rapat di Bali itu selu 
“ruh komandan residen TT VII 
beserta komandan garnizoen 
Makasar telah mengeluarkan 

| pernjataan, dalam mana tinda 
|kan JF Warouw dibenarkan. 
Selandjutnja dinjatakan pula 
bahwa mereka berdiri dibela- 

(kang Warouw dan turut ber- 
| tanggung djawab bersama2 ko 
mando TT VII tentang lang- 
kah2 berikutnja. 

  
6 TAHUN KARENA SEKONG- 
KEL DGN. GEROMBOLAN. 

Pengadilan Negeri Bogor hari 

Rebo telah mendjatuhkan huku- 

man pendjara 6 tahun kepada 

Enoch, bekas komandan muda po 

lisi Bogor, oleh karena dipersa- 
lahkan telah membantu gerombo- 

lan “dgn djalan  mendjual bebe- 

rapa putjuk senapan. 

putusan2 itu tidak dapat di- 

umumkan oleh pemerintah. Ha 

nja dikatakannja, bahwa de- 

ngan keputusan2 ini ia jakin 

bahwa keadaan politik didalam 
negeri dewasa ini akan dapat 

diredakan. 

' Menurut dugaan, keputusan 

inis adalah mengenai pengang- 

katan KSAD jang baru selaku 
pengganti Kolonel A. H. Nasu- 
ion, Dan sebagaimana diketa 

kewadjiban jg sutji utk mengor- 

bankan djiwa mereka guna mem 

bela saudira? mereka di Afrika- 

Utara”, demikian dinjatakan cleh 
#nam besar Shahai dalam chot- 
bahnja. » 

Di Al Azhar kolonel Shishak 
Iy. dari Syria jang kini sedang 
mengadakan kundjungan resmi 
beberapa hari di Mesir, telah 
menjaksikan semangat jang 
mendidih “terhadap Perantjis 
berhubung dengan tindakan2 
negara ini terhadap kaum na 
sional's di Tunisia. dan. Maro- 
ko. Ribuan orang memberi sa 
lam kerada Shishakly disertai 
dengan pekikan perang jang be 
rasal dari zaman hidupnja Na 
bi Mohammad: Allahu Akber”. 

“muti 

Harga Etjeran 60 sen per lemb. 1 

& . KERANA 
Na nan mgantan 1m LL AT PENA 

- 
» & 

Pengganti 
KSAD: 

Kemungkinan Ter- 
besar Tetap Kol 
Bambang Sugeng 

AMPAI malam Sabtu be- 
lum terdapat berita resmi 

Siapa jang akan menggantikan 

Kol. A. H. Nasution selaku Ke- 
pala Staf Angkatan Darat. Teta- 

pi menurut suara? jg terdapat da- 

ri kalangan? pemerintah serta 

Angkatan Perang, kemungkinan 

jg terbesar utk mendjadi KSAD 

da Kol. Bambang Sugeng. 

Menurut pihak jg biasanja 
dapa: dipertjaja, dokter jg me 
rawat Kolonel Bambang Su- 
geng pun telah  menjatakan 
periimbangannja bahwa, kese 

djadi halangan baginja untuk 
memangku djabatan KSAD 
icu. Mengenai Kolonel Simbo- 
lon tjalon kedua untuk djaba 
tan KSAD didapat kabar, bhw 

teah dimufakati ig Simbolon 
akan tetap dalam djabatannja 
sekarang untuk kepentingan 
Angkatan Perang di Sumatera 
hingga pentjalonannja untuk 

djabatan KSAD itu tidak di 

'persoalkan lagi. 
  

s 2 

Putuskan hubungan. 
Sebelumnja maka dalam sua 

tu rapat para gurubesar dan 
mahasiswa dari universitet Al 

Azhar memutuskan untuk men 

desak kepada negara2 Arab 

supaja segera memuluskan 
hubungan2 politik,- ekonomi 

dan kebudajaan dengan Peran 

tjis sedangkan disamping itu 

d'desak kepada pemerintah Pe 
rantjis supaja galam waktu se 

sSingka-singkatnja 
lisasi maskapai terusan Suez 
jg kini diawasi oleh Perantjis. 

Seorang pemimvin . agama 
lainnja, :akni mufti besar Me- 
sir Sheikh Hassanein Moham- 

mad Makhloof, djuga telah 
mengumumkan seruan a-car di 

berikan bantuan kepada bang- 
sa2 Arab di Afrika Utara. Da 

lam suatu interviu dengan ha 
rian “Al Ahram” . di Kairo, 

besar Mesir berkarat 
“Kami umat ISlam harus mem 

beri baftyan sepenuhnja kepa 
da saudara2 kami di Afrika 

tara untuk memenuhi kewa- 

djiban2 kami sebagai Musli-   min.” (UP). 
  

s rentjananja menjatakan, 

akan memberi pertolongan bagi 

  

Kongres Per- 
damalan Wiena 

» Burung Dara“ Tak 
Tampak 

ONGRES RAKJAT UN- 
TUK Perdamaian” jang 

Ciadakai: Gi Wina pada hari 
Djuw'at telah dimulai, Tindak- 
an pertama dari kongres perda-: 
maian ita jalan, memilih suala 
pres:diam terdiri dari 150 crang 
jang mewakili 2 negarg Sar- 
djana atom Perantjis, Frede- 
rick Juliot Curie, presiden dari 
Kongres Perdamaian Duria Gan 
ketua dari kongres jang diada- 
kan sekarang ini, pada hari 
Djum'at itu telah mengutjap- 
kan pidato pembukaan, 

Ruang kongres dapa. me- 
muat 2.500 tempat jang ma: 
sing2 “ diperlengkapi 
alat untuk mendengarkan ter- 
Gjemahan dari pidaato2, jang 
dapat didengarkan dalam 7 ba 
hasa, 'Perkataan2' Kongres 
Rakjat “Untuk . Pegama an” 
djuga ditulis dalam 7 hahasa. 
Burung dara jang terkenal jg. 
dilukis oleh pelukis Pablo Pi- 
casso unkuk gerakan perdamai 
an tak tampak sebagai perhia 
San dalam kongres dewasa ini, 
tetapi banjak diantara delega 
si2 jang memakai simbol2 per 
damaian itu. 

Ke'ua de'egasi India dalam 
pidatonja pada hari Djum'at 
mengatakan, bahwa  'rakjat 
India nertjaja, bahwa perang 
ktiman telah 
Korea. 

Dikatakannja, bahwa 
India merasa takut, 

rakjat 
sendjata 

tjara umiversil, Jan mengharap- 
kan supaja kongres mendapat- 
kan suatu djalan untuk menga- 
chiri peperangan di Korsa, Ma-   hui tjalon jang utama ialah 

Kolonel Bambang Sugeng. 
laya dan Vietnam. 

»Tass” mewartakam dari Wi- 

dengan 

Pro Dan Contra Indon. 
Indonesia Telah Mentjopsi Hssil Lebih Baik 
Dari Dugaan Semula: Kata ,Handelshlads 

URAT KABAR »Elsevier” di negeri Belanda dalam tadjuk 

bahwa kekalutan dan pertenta- 
ngan-politik di Indonesia makin ymenghebat. Banjak golongan? In- 

Gonesia, kata suratkabar itu, telah siap untuk menghindarkan diri 
dari kesukaran, kelemahan dan tidak-kemampuan mereka 

dengan mentjari djalan melakukan lagi tindakan? jang merugikan 

kepentingan? Belanda. Suratkabar 

supaja Nederland awas dalam hal2 jang mengenai kepentingan Be- 

landa, dalam pada itu katakan, bahwa di Indonesia ada pula golo- 

ngan-golongan Indonesia jang sangat menj€sali djalannja keada'an 

sekarang, dan pada achirnja golongan? inilah, kata ,,Elsevier”, jg. 

sendiri 

itu achirnja memperingatkan 

Nederland dan Indonesia, 

Sebuah “ulisan daiam ,,Han- 

Gessiolad' - mengenai kesuka- 
ran4 di Inuonesia pada Wakyu 

Ini da-am pada ilu- menjaia- 
kan, bauiwa segolongan  ketjil 
kaum terpe.ad,ar Indonesia di 

tahun 15:98 muat memikul 
Langgung dijawab untuk meme 

Iintah Satu bangsa jang terdi- 
ri dari /v.000.0U0 manusia jg. 
paaa yinumnja kekurangan ma 
kan (ondervoed). Golongan ter 
peadjar ini harus memulai ke 

wadjibannja uengan  perieng- 

kapan ekonomi dan pemerin- 
tahan jang d:sediakan ditahun 
1940 dan selama 10 tahun jang 
terachir tidak uitambah, seba- 
liknja berkurang dengan bebe- 

rapa puluh persen. 

Kata suraikabar itu, sekali- 
pun buai Nederland sendiri, 

dalam keadaan  sepsrti seka- 
rang akan Sangat sulit untuk 
membangun Intones.a kem'ba- 
"$$ 

Buat pemerintan Indonesia 
hal ini lebih sukar lagi: d.sam- 
ping itu mereka menghadapi 
soal revolusi jaag belum dipe- 
tjahkan. 

Penulis artikel itu mentjela 
orang2 Barat jang karena ketje 
wa. menumpahkan kesalahan2 
kepada pemimp'n2 Indonesia.     

didjalankan di 
| - 

tersebut akan dipergunakan se- | 

t 

t 

sIndonesia telah mentjapai ha- 
sil usahanja lebih baik daripada 
dugaan crang semula, dan pe- 
mimp'n2 Indonesia telah menun 
djukkem bahwa mereka lebih 
tjakap daripada dugaan orahg 
dulu”, demikian penulig itu. 

Harian ,,De Waarheid' "hari 
Djum'at memprotes ketas ne- 
ngusiran Go Gien Tjwan « dan 
Sunito jang dinamakannja pro- 
vokasi terhadap Indonesia. 

  

na pada hari Dium'at, bahwa 
seajumlah kira2 2.000 orang de 
legasi telah sampai di Wina.se- 
dang la'n2nja masih dalam per: 
dijalanan, Lebih dari 150 orang 
wartawan akan menghadliri kon 
gres itu. Dengan suara bulat te- 
lir dipilih presidium jang terdi- 
ri dari 150 orang. (Antara) 

jg baru itu adalah terletak kepa-: 

hatan Kolonel tsb tidak men-' 

menasiona . 
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HADIAH HARI NATAL 

ARRIOW SHIRIS WHITE DART HARGA Rp. 57,59 

Persediaan terbates. c 

Dapet beli di: 

Union Trading Company 
Purwodinatan Barat 11 — Semarang. 

:- 
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STOP PRESS!!! 
PERANG? 

Perang Dunia didepan mata ?!!! 
Bentjana Alam Mengantjam ? ! 
Orang Laki? berubah djadi Perem- 
puan, perempuan djadi Laki2, Tan- 
da Bakal Ada Apa ? ? ?? ?! 
Apa jang diramal Djojobojo dan 
Ronggawarsito ? ! 1! 

K
a
k
 

x 

2 

Ingin tahu djelas sampai puas? 
Kirim Rp. 20.— akan terima dirumah 
Buku: : Ta 

SAPTA PUDJANGGA 
IYnYya : 5 
(Ramalan 7 Pudjangga dan Kenjataannja) Ae 

Isinja: & Arti? Tanda utk mengetahui apa jg. akan terdjadi, 
baik mengenai diri orang (Microcosm) maupun Negara dan 

ja umumnja (Macrocosm): & Ramalan Djojobojo, menge- 
nai Dzaman, Situatie Politiek, Evolutie dan Revolutie: # Ku- 
pasan Djojobojo, mengupas apa jg. sudah dan jg. akan terdjadi, 
mulai dzamannja Pakubuwono IV, dzaman Kolobendu, dzaman 
Edan, dzaman Mulia dan seterusnja sehingga besuk KIAMAT 
KUBERA!: # Ramalan Ronggowarsito, al. ,,Srinding pinggir 
kali, sapa ira sapa ingsun”. “(Bila sudah ada rapat2 ditepi 
sungai, maka perbuatan sewenang-wenang meradjalela). Dan 
banjak lain2nja jg. hebat tepat, telak galak: #« Sjair Ronggo- 
warsito, ,Bok. Randa kelangan Kisa, isine gula kelapa.” (Bok: 
Djanda kehilangan Kisa (tempat ajam), isinja Gula Kelapa). 
Siapakah jg. diartikan ,,Bok Djanda”, tjoba pikir sebentar ten- 
tu ketemu. ,,Kisa” diartikan , INDONESIA”, sedang ,,Gula Ke- : 
lapa” adalah Berdera Sang Merah Putih. Suatu pedoman jg. 
njata bahwa bangsa Indonesia PASTI dapat merebut kembali 
IRIAN!!!:. &« Perlambang dan Sindiran Dzaman Djojobjojo, 
al. ,,Banjak alamat, benjak pengchianat. Anak makan bapak, 
saudara makan saudara, kawan mendjadi lawan, guru men- 
djadi sateru, Tetangga saling tjuriga, sana sini makin angkara 
murka.” dan banjak lain2nja pula jg. tadjam seram!: « Rama- 
lan Lauw Phik Un, — « Puspa Ragam, beraneka Ilmu Tua, 

  

€ 

. al soal memilih Hari dan memilih saat jg. paling bagus dim 

# 

setiap hari dan pasaran, Naga Hari Naga Bulan, Naga Tahun 
dan Djatingarang, hari2 Naas (tidak bagus) jg. harus dising- 
kiri, Dan lain2 sebagatnjas — & Konferensi Gaib, putusan ra- 
pat lelembut jg. hendak menghukum mereka jg. djahat dan 
mengatjau!, — & Pawukon, melihat hari wetonnja (lahirnja), 
orang lantas mengetahui sifat, tabiat dan kelakuan orang itu: 
— “ Astrologie dan Horoscope, rasianja utk memperbaiki na- 
Bib dan peruntungan dim Penghidupan, Pertjintaan dan Kese- 
hatan, — #& Sedjarah Indonesia, jg. singkat, tepat dan hebat, 
djelas dan luas! Kesemuanja ini dikumpul dan didjadikan se- 
buah buku SAPTA PUDJANGGA, jg. telah menggemparkan 
seluruh kepulauan INDONESIA, hingga dlm tempo jg. pendek 
sadja telah ditjetak kembali utk TJETAKAN KE 33 kalinja!!! 
Sebuah buku jg. benar2 BERHARGA utk dimiliki oleh setiap 
penduduk di Indonesia. : 
1 buku ukuran besar mestinja .. Rp. 25.— 
Utk sementara waktu, sebelum selesai didjait, hanja Rp. 20.— 
(Ditjetak tidak banjak. 1 orang hanja dapat membeli 1 buku). 

Lekas pesan supaja tidak kehabisan! 2 

Badan Penerbit: 

KWA GIOK DJING 
Djl. Kramat 2/4 — KUDUS. 

BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 100” MANDJUR. 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 
dak hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2 muka putjet Kaki 

      

“ tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran ' (ze- 
nuw). Tida bisa, tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, djan- 

| tung berdebar2, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 100”, 
berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.— Djuga ada sedia lain2 Obat jang 
mandjur, . kiat ( : , 
Pil Gumbira istimewa buat laki «...cooooco.mooWocooooo Rp 
Dil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,,- 25, 
Minjak Tangkur adjaib buat laki? ............ ai bekahesi Disiwnipae1 ok AU 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat .....coocco.». 100m 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... akan 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 107. 
Djuga mengobati segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing 
manis,/nana, Linu2, Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, 
Keputihan, Wasir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh 
akar2nja sonder operasi, semua penjakit diobati sampai baik. ABIB WAHID MAWN. Tamblong 49 — Bandung, 
Agen2: ZINDABAD HOUSE Nonongan No. 77 Solo. 

Toko Solo. Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian No. 105 Pekalongan. 

ko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang. - 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite. Palembang, : 
Toko Seth. Pintu Air 30 Djakarta. 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. ( 
De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. h 
E. Hidajat. Djalan Gunung Ladu 32 Tasik. | 
R. M. Hamim. Djalan Benteng 1 Sukabumi, 
Multi Sports. Kaliasin 1 Surabaia, 
Toko Seth. Djl. Kemakmuran 100 Makassar. 
Abdul Wahid. Prapatan Gambir 13a Djakarta. 
(sebelah Von & Co.). | 
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DJENG CHRISTINE: . 

N. Banjak surat2 jg dikirimkan pada 
Sinpong . pada' tanjakan soal djeng 
Christine Jorgensen, itu wanita genit 
malihan orang lelaki. Hampir  se- 
muanja “menanjakan, apakah dia itu 

sekarang sudah bener bener wanita 
: tidak blero?, 

ihapakah djuga hilang. kolo-mendjing 
apa 

rambutnja tidak sambungan 
pakik tjemoro-sewu? apakah dia se 
'karang djuga bisa kenes 
dam (ini malahan pertanjaan jg ter 
banjak) apa dia djuga sudah beli 
dan perlu ,,/B.H.”?? 

Sir-pong sungguh tobat seribu 
kali, tidak bisa djawab” pertanjaan 

nja djauh di Kopenhagen itu!! 
Tetapi kaluk ditanja perkaranja 

djeng Kristien — jg chabarnja ru 
mahnja di Kepatihan lor Solo — 
oewah, mungkin Sir-pong tidak | ha 
bis-habisnja tjeriteranja ! !! 

ran “ Sipong.” 
4 se    

  

RENTJANA UNDANGS2 PER- 
KAWINAN AKAN BER- 
BERSIFAT UMUM. 

Njonja MacIvnudah "Mawartli sa 

lafe seorgnly tanggota Panitya Penje 

l2k Peraturan dan Hukum! Perka 

wirian di Semarang menerangkan, 

bahwa rentjana undang2 werkawin- 

an jang bersifat umum kini telah se 

lesai dikerdjakan oleh panitya itu. 

Selandjutnja parlitya memandang 

Lengu utk. mengaaikan haaring dgn 

ordlanisasi2 lainnja mengenai isi ren 

tjand itu dengan maksud agar pa 
sal demi wasal dalam renjarga Uta 
benar2 sesuai dengan djiwa rakjat 
Injonesig sehingga dapp diterima 
oleh 'masjarakaf. : , 

2 Kapan haaring itu dadakan ditem 
pat2 jang dipandang perlu, Edak di 
djelaskay. Jang diterangkan falah 
bahwa risamping urflang2 perkawin 
an umum nanti akan ada peraturan 
chusus Islam, dan peraturan chusus 
Kristen jang berlaks bagi masing2 
goiongarz tsb jang kini masih diker 
djakari. . , 

UDJIAN TERACHIR SGA , 
NEGERI. 

Ugjian penghabisan SGA Ne 
geri 1952/53 dapat ditempuh 
oleh peladiar2 kelas tingkat ter 
tinggi dari SGA 'Negeri/Part. 
Pendaftaran untuk sekolah 
part. setjara collektip oleh ke 
pala sekolah pada SGA Negeri 
di Tjandibaru 71. jang tidak.ter 
masuk golongan tsb. diatas pen 
daftaran setjara persoonlijk pa 

kewek? kan, dan dapat 

mengenai kdjeng Christine jg rumah , 

   
   

KI « bahwa mulai 1 Nop. ibl. atas 

    Peur Sele 
ag Pes      

DESEMBER 1952 
» ANTARA" 15 TAHUN, 

  

' Pada hari ini tgl. 13 Desem      ber Kantor-berita “Antara” jg 
berpusat Gi Djakarta mentja- 

abi usia 15 tahun, Kanor-be- 
'Tita itu pertama-tama  didiri 
' kan pada tgl. 13 Des 1937 dan 
dalam sepandjang masa jl. itu 
telah harus mengalami banjak 
Sekali kesulitan2 dalam usaha 
nja. Namun demikian, berkat 
kemauan jg keras dari para 
pengasuh? dan pekerdja2nja, 
maka kini kantor-berita tsb da 
pat merupakan - kantor-berita 
nasional ig boleh dibangga- 

pula didjadi 
kan dasar-ukuran  ientang ke 
madjuan pesat ig telah, ditja- 
pai dikalangan pekerdjaan pem 

- 'beritaan dinegeri ini. 
| Berhubung dgn hari ulang 
i15'4ahun' “Antara” itu maka 
kami gari pihak harian “Sua- 
ra Merdeka” bersama ini turut 
mengutjapkan pemberian sela- 
mat. 

Iu 

| PewSEBASAN PEMBAJA- 
| RAN ,,BORGSTELLING” 

Dari pihak Djaw. Organisasi Usa 
ha Rakjat Semegang didapat Pe 

2 
leidnja dan disetudjui pula oleh Kem. 
Perekonomian Djakarta, dikeluarkan 

' suatu peraturan tentang pembebasan 
pembajaran ,borgstelling” pada peda 

| gang2 interinsulair “jg. lemah dan 
bonafide, sedangkan bagi pedagan2 

Yjg termasuk “golongan “kuat tetap 
berlaku peraturan pembajaran ,,borg- 
stelling” sebesar 150, dari 

| pendjualan “barang2nja. 
Dengan adanja peraturan baru ini, 14 

| maka banjak timbul reactie dikala-! 
' ngan para pedagang, antaranja Djarv 

| Kehutanan telah-madjukan keberatan 
Inja kepada pihak atasan, supaja pe 
| raturan pembebasan. pembajaran 
' »borgstelling,” kepada pedagang in- 
terinsulair itu ditjabut kembali. Dlm 
surat keberatan tsb antaranja disebut | 

jang mungkin | beberapa kesulitan 
timbul dari peraturan itu, misalnja 
berkurangnja tenaga pembeli 'kaju 
djati cl. Selandjutnja Cari pihak 
lain diterangkan, bahwa adanja pe- 
raturan pembebasan  pembajaran 
»borgstelling” bagi pedagang lemah" 
dan bonafide itu, akan memberi ke- 
sempatan bula" bagi mereka untuk fk 
mengembangkan sajap perdagangan- 
nja, terutama perdagangan interin- 
sulair -dan tidak , akan memungkin- 
kan mengurangi tenaga pembeli kaju 
djati atau pengangkutan kaju anta: 

| ra pulaw dengan pulau. Sebagai tjon 
' to'diterangkan, bahwa pengangku- 

harga t 

2 

  

4 Li 

W7- OBARSIH, ketua Sarekat 
'K 

“9 |. Nasionalisasi- Listrik 
20.1 Kini Sudah Tiba Waktunja — Andjuran 

Kobarsih 

Buruh Listerik dan Gas Indonesia 
Ian anggauta Panitia Negara jg menjelidiki kemungkinan 

nasionalisasi perusahaan listerik di Indonesia menerangkan kepada 
»Antara”, bahwa mengingat sikap pemerintah Belanda pada wak- 

'tu-waktu jg achir ini, ia memandang kini sudah tiba waktunja jg 
| baik utk melaksanakan nasionalisasi perusahaan? listerik di Indo- 
nesia. 

| | Menurut keterangannja Pani | 
tia Negara urusan nasionalisasi 
perusahaan2 listerik jg diketuai 
Ir. Putuhena dari Kemente- 
rian Pekerdjaan Umum dengan 
anggauta2nja Mr. Sugiarto dari 
Kementerian Keuangan, Ir. Ibra 

' him dari Kementerian Perekono 
mian, Mr. Gatot dari Kementeri 
an Kehakiman. Ir. Kusumaning 
rat dari Kementerian Pekerdja 
an Umum, Mr. Iwa dan Kobar 
sih sendiri, telah menjelesaikan 
laporannja jang djuga telah ci 
sampaikan kepada pemerintah, 
setelah panitia itu bersidang Ik. 
20 kali, sedjak dibentuknja di- 
Ne kabinet Sukiman ditahun 
1951. ' 

Pekek isi laporan itu menu 
rut Kobarsih ialah penindjauan 
dari segi politik dan ekonomi, 
artinja kspentingan nasicnalisa 
si bagi pembangunan perekono 

“mian Indonesia dengan tjara pe 
laksanaan jg. sesvai dengan-hu- 
yan2 nasional serta internasio 
hal. 

j Ia terangkan djuga, bahwa 
untuk mempeladjari soal2 peng 

: gantian modal jang harus diberi 
: kan kepada  pemilik2. perusa- 
haan2 jang dinasicmalisser itu 

|akan diserahkan kepada suatu 
“badan jang bertugas mengada- 
(kan penilaian harta benda peru 
sahaan2 tersebut, 5 

|. Menurut Kobarsih. djumlah 
modal perusahaan? listerik di 

| Indonesia sebelum perang - Ik. 
.ada“F 100.000.000.—, sehingga 
menurut Kobarsih' soal ke- 
juangan dalam usaha menasio- 
f'naliseer perusahaan2 tersebut 

   

   
   
    

   
     

tidak akan terlalu memberatkan 
pemerintah, mengingat. bahwa 
(pada masa sesudah perang me 
purut Kobarsih tidak ada pe- 

fnambahan modal asing dalam 
| perusahaan? listerik itu. Selan 
djutnja ia berpendapat. bahwa 

Maan 

Buku2 Ter- 
larang 

23 Matjam Buku" Tak 
Boleh DipergunakanDIm 

Sekolah2 Tionghoa 

ENGAN . surat putusan 
Menteri P.P. dan K- ter- 

tanggal 4 Desember '52, telah 
ditetapkan untuk melarang “di- 
Simpan. atau terdapatnja buku? 
tulisan? dan alat2 lain dirma- 
ngan? atau ditempat? lain jg. 
mendjadi bagian dari sesuatu 
sekolah, kursus atau balai pen- 

didik untuk . dipergunakannja 
baik. sebagai: alat peladjaran 

bagi murid? maupun . sebagai 
penuntun bagi guru atau seba- 
gai alat peladjaran. bersama. 
Dalam putusan itu tertjantum 
23 matjam nama buku? tuli- 
san? dan-alat? lain jang diper- 
gunakan pada sekolah? Tiong- 
hoa antara lain terdapat buku? 

peladjaran bahasa, gambar- 
gambar karikatur, peta? buku? 

| peladjaran ilmu bumi, njanjian 
'dan berapa buku? ilmu penge- 
tahuan umum. Daftar nama 
buku2 jang dilarang itu telah 
dikirimkan kepada “pihak? jg. 
bersangkutan dan putusan ini 
mulai berlaku pada tg. 5 De- 
sember '52, 

  
  

soal tenaga tidak akan meru 
pakan hambatan, karena meski 
spun nasionalisasi  didjalankan, 
tenaga2 asing ig. diperlukan te 
tap masih dapat dipakai. 

Demikian Kobarsih. 

  

| PENDIDIKAN AGAMA DISE- 
' KOLAH? NEGERI. 
|“ Kemadjuan pendidikan Aga- 
'ma di Sekolah2 Negeri/Partike 
lir di Surakarta dapat ditjatat 
Sebagai berikut: Dari 62 buah 
SR Negeri jg telah mendapat 
pendidikan Agama 57 buah de 
gan murid 8:878: dari 23 Se 

olah Landjutan, 12 buap dgn 
nurid 1.922. Lain halnja dgn 

(pendidikan Agama di Sekolah 
'Partikelir dimana terdapat 61 
"SR dan Landjutan, baru dapat 

le
d 

   

    

tan kaju antara pulau dengan pulau diberikan pada 2 buah SR dan 
di Negara kita ini, dalam tahun 51!5 buah Sekolah Landjutan. Ke 
ada sebanjak 3.376,687 m3 seharga ' ijuali pendidikan Agama di Se 
Rp 1719.242.— dan dalam “bulan kolah2, djuga diadakan di 3 
Nop. tahun ini ada diangkut dgn hyah Asrama" Sosial, 2 buah 
perahu keluar Djawa sebanjak 9.636. ' Asrama Polisi dan disebuah 
916 M3 “seharga Rp 4.191.768.— Rumah — Pendjara. 

ULANG TAHUN $.G.A. ISLAM. | 
Djuma'at malam di Stadstuin PERSATUAN GURU TEENIH. 

diadakan peraja'an untuk mem-j Di Semarang telah dibentuk 
peringati ulang tahun ke-1 dari Persatuan Guru Tehnik Indonesia 

da alamat diatas. Tiap2 pendaf S-G-A. Islam. Perhatian terutama 

taran supaja disertai 3 pasfoto| dari kalangan guru dan anak2 
dan uang Rp. 12.50 untuk pela, Murid, ada besar, pun residen 
djar dan Rp. 20 untuk extranei, | Milono nampak. hadlir. Peraja'an 

pai tg. 15 Pebr. 1953. tundjukan hingga. djauh malam. 

pendaftaran paling lambat sam “diramaikan dengan berbagai per-, 

'sebagai tjabang uari PGTI jang 
berpusat di Jogja. Ketuanja ialah 

sdr. Sutjipto kepala sekolah ST I, 

penulis Sudjio, wk-penulis STP 

dan bendahara Nurutomo guru 

( SAJEMBARA KO-OPERASI. 

Sajembara ig oleh jury di 
anggap jg terbaik jg diterima 

dari para pengikut dari selu- 

ruh Indonesia dari sajembara 
Ko-operasi jg diselenggarakan 
oleh Djaw. Ko-operasi pusar 
“Djakarta, adalah .jg dikirim 
oleh Ko-operasi Bondo Sepolo 
di Semarang, hadiahnja jaitu 
1 radio nomer dua djatoh. di 
Wonogiri. dan nomer.3 di Bo- 
dja. 

PELANTIKAN BN. 442. 

Hari Sabtu tgl. 13/12/52 
djam 09.00- di Djatingaleh di- 

lakukan pelantikan dan pe- 
njumpahan Perwira dari Bn: 
420 mendjadi R.O.I. Bn. 442 
Adapun jg. mendjabat sbg. Ko- 
mandan dari bataljcm tsb. ialah 
Majoor Darmono. Kemudian 
Pelantikan serta penjumpahan 
para perwira setjara besar-be 
Saran akan dilakukan besuk 
hari Senin tgl 15/12-52 . pagi   Sr: 

  

Almanak Saku Modern Tahun 1953 
Berisi: Penanggalan umum dan Islam serta hari-pasaran 
dan Ktr. hari2-raya. Pedoman-hidup bahagia. Amanat berharga. 
Rentjana biaja bulanan. Rentjana-hidup sehari2, dll. Kertas 
lux berwarna dua. Harga hanja Rp. 1,— Ongkos kirim 50 sen. 
Pesan 10 ex. ongkos kirim gratis. Pesan100 ex. dapat potongan 
2970 ongkos kirim gratis. Lekas pesan dari-sekarang disertai 
wangnja pada: 

TOKO ,M A' MU R”,- Dji. Kabupaten 1€C, BANDUNG 

  “3 

  

di aloon-2 Djokjakarta. 
  

MARKAS BESAR ANGKATAN 

  
Ditjari 

Seorang Djuru rawat lelaki, jang 
beridjazah 

untuk di pekerdjakan di Pabrik Gula ,/Tjepiring”. 
Surat2 lamaran harep disampaikan kepada Administra- 

: teur dari Pg. ,,/TJEPIRING' Kotakpos, 101 SEMARANG 
“dan disertai dengan turunan idjazah.   

  

   
  

Kd ting, Perlu diminumi sampai tiukup agar 

  

1. ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikin dari Tjans 
puran Obat2 Tionghog jang berfaedah dan mahal, entaranja Kole. sora, dll, Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah Anggur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan. ig. berbadan lemah. Kur £ Tah, muka putjet, Bir Muka kelihatan Pun dan dn UANG da mangat, kaki tangan dingin bua-p “sakit, tulang linu, kepala suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf sumangat laki2 kurang. Paras perempuan tua dil, Penjakit kelemahan, Minum ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah. nja, Baik untuk jelaki dan perempuan, tua ata 1 8, ANGGUR KOLESOM PO THAY, 1 
duduk perut, dan jang berbadan lemah, 
perut tumpah2, kaki bengkak @il, 

, badan 
an bali dalam kandungan tinggal waras, 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA Perlu diminum perempuan sesu dah bersalin, agar tiNggalnia darah dalam badan mendjadi bersih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, menam bah sir susu ibu, dan menambah nafsu makan, Terutama bagi pe. Naa sudah baniak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

GGUR OBAT RHEUMATIEK, Inj Anggur obat Rheumatiek d'bi. kin menurut resen jang sudah termashur turun menurun. Dibikin dengan bahan obat Tionghoa lang mahar dan mandjur, dengan di. tjampurj Kolesom dll, Ini anggur obat morulu untuk sembuhkan se sala rupa nenjakit rheumatiek . (Hongsiep atau Entjok) baik ditu 
bari Beat inti 3 Bobol Aoggonik, Jing dan, jamna atau Jang u, , na 0 na keliha man 
Get bi baba OP Sate Baba ati tan mandjurnia 

«   Anggar ,,REN AY & Oo”, 

1 tahun. 

Sjarat2 masuk: 

. Warga Negara Indonesi 
Umur antara 18 — 22 
Telah lulus (beridjazah) 

Belum kawin. 

OP
 
on
 

& 

Tjara melamar: 

lis sendiri: 
Is 

Untuk daerah Territoriu 

2. 

3. 

4. Untuk daerah Territoriu 
da Bataljon Genie Terr 

: Bataljon Genie Terr. V 

Ketjil dan Maluku) kep 
Makassar. 

Dengan disertai: 
Salinan idjazah beserta 
tertinggi Sekolah Ra'jat. 
Surat keterangan berbad 
Surat. keterangan berke 
Pradja/Polisi. 

O
N
 

P 

mengikuti udjian kesehatan 
umum, 

VII..Pendaftaran ditutup pada tanggal 31-12-1952. 
Kepala Staf Angkatan Darat , 

BANDUNG, 21 Nopember 1952, 
-   Ketat d TOKO2 OBAT dan TOKO3 P. xD, diseluruh Indonesis. 

Agent: ,,TKK SING TONGP? Semarang, Tn Ot e 
sos "3 

  

Pengumuman 
No. 183/Peng/A.Djen/52. 

I. Markas Besar Angkatan Darat 

|Memanggil pemuda2 Indonesia 
untuk dididik mendjadi Pradjurit Genie Angkatan Darat. 

. Tempat pendidikan di Bogor, dan lama pendidikan 

. Mereka jang lulus dari pendidikan, akan diangkat sebagai 
Pradjurit I Genie Angkatan Darat, serta akan ditempat- 

kan diseluruh Indonesia, dengan menanda tangani Ikatan 
Dinas sedikit-dikitnja 3 (tiga) tahun. 

Tinggi sekurang-kurangnja 158 cm. 
. Berkelakuan baik dan berbadan sehat. 

Para pelamar harus mengadjukan permohonan jang ditu- 

Untuk daerah Territorium I (Sumatra Utara dan 
Tengah) kepada Bataljon Genie Terr, I Medan. 

Untuk daerah Territorium II (Sumatra Selatan) ke- 
pada Bataljon Genie Terr. II Palembang. 

Bataljon Genie Terr, III Bandung. 

Untuk daerah Territorium V 

6. Untuk daerah Territorium 
Bataljon Genie Terr. VI Bandjarmasin. 

1 Untuk daerah Territorium VII (Sulawesi — Sunda 

  

KEMENTERIAN PERTAHAN. 

DARAT     

a, 
tahun. 

sekolah Ra'jat. 

m III (Djawa Barat) kepada 

m IV (Djawa Tengah) kepa- FE 
. IV Magelang. 

(Djawa Timur) kepada 
Malang/Lawang. 

VI (Kalimantan) kepada 

ada Bataljon Genie Terr, VII 

daftar nilai dari kelas jang 

an sehat dari dokter. 

! - | 
|     1 ja 

pang 

ai 

  

IA 
  

neka Djawa Teng 
. 

  

     

  

50.000 Fenduduk 

bih kurang 260 buah danau dan 
tidak begitu banjak airnja. 

Diantara danay2 tersebut 
kini tinggal 10X sadja jang 
masih berair dan itupun meru 
pakan air jang kotor jang se- 
benarnja tidak lajak untuk air 

minum bagi orang. Jang me- 
njebabkan danau2 tersebut le 
kag sekali kering, ialah kare- 
na hebainja erosi akibat gun- 
dulnja gunung2 sedjak zaman 
pemerintahan Djepang:. , 

Akibat kurang air 
minum. 

Akibat kurangnja air minum 
| didaerah Gunungkidul menje- 
babkan sangat gelisahnja pen- 
duduk disana terutama ditem- 

pat2.jang djauh- dari sungai. 

Hampir setiap hari penduduk | 
didaerah: itu mentjari air ke- 
tempat2. lain jang djauhnja 

tidak Aura dari 10- atau 
125 km. dari desanja. Djuga 
'banjak 'binatang2 ternak jang 
terpaksa diungsikan ketempat2 
jang ada 'air, dan tidak sedikit 

pula jang terpaksa didjual ke- 
kota karena tidak sanggup 
memberi minum kepada. ter- 
naknja.itu.. Menurut: tjatatan, 
dalam waktu dua bulan: sadja 
djumlah: ternak jang didjual 

  
  

" OD02- 

| mendapat kabar 'belakangas ini jg 

  ada I.k. 9.000 ekor lembu dan 
| kerbau, belum termasuk ma- | 
|tjamgternak lainnja. Turunnja 
hudjan sekarang ini belum 

| djuga berartis dapat mengatasi 
| kesukaran air minum didasrah- 
| tsbi,.Sebab hudjan didaerah in“ 
| datangnja tidak dapat ditentu- 
Ikan, 

Tindakan pemerintah | 
indakan pemerintah daerah Jog! 

'mengatasi kesukaran air! 
aminum itu jang sudah dikerdjakan | 
sedjak beberapa waktu jang lalu ia | 
tah membagi air minum kepada pen! 

“duduk ditempat2 jang sangat mem: | 
butuhkannja. Setiap hari beberapa | 
»ruck berkeliling ketempat2 'itu dgn i 
membawa air jang 'diambilkan' dari ! 
sungaisjang ada didaerah tsb Un! 
ruk keperluan tsb pemerintah telah: 

4.     

  

2.000, — setiap minggunja. 
Kem Span? jang dapat meme | 

tjahkan kekirangan: air minum ci 
daerah Gunungkidul tsb. ialah dgn 
djalan: 'a mengambil. air dengan | 
pompa dari tempat 'digua-gua jang 
  

— Suatu grombolan bersenidjata jg 
belum diketahui sifat dan kekuatan ' 
nja, (Kemis malam antarg djam 20 
t— (22.00 telah melakukan pembas 
karan Balai Desa idan sebuah ge- 
dung bekas mesdjid didesa Krang- | 
gan-kulon, daerah Bekasi, hingga 
hangus mendjadi abu. Apakah da 
lam peristiwa pembakaran ini terda 
pat korban manusia, hingga: kini be 
lum diketahut karena masih berada 

'idalam penjelidikan, demikian pula 
belum dapat diketahui berapa djum 
lah kerugian aktbat pembakaran tsb 

  

  

   2005030 

BROFLUKIN - C 
mentjegah dan: menjembuhkan 
penjakit pilek dan infiuensa. 

   

Broflukin-C terdiri dari pil 

vitamin buah-buahan - C. 

penjakit pilek dan influensa. 

segala penjakit dan influensa, 

nama Broflukin “C. 

  

mengeluarkan beaja sedikitnja Rp. (7 

Pil kina mempunjai chasiat jang.sudah terkenal terhadap 

Vitamin C dapat menijegah segala matjam penjakit infeksi. 
Suatu kombinasi pil kina” dan vitamin-C merupakan 
suatu sukses guna memberantas penjakit-penjakit pilek - 

Obat jang dapat melawan penjakit pilek ini, kini dipakai 
diseluruh dunia dan sekarang dibikin di Indonesia dengan 

JogjaSitKering 
Gn. Kidul Keku-' 

/a . : rangan Air Minum 
Harus Djalan Kaki 25 Km. Utk. Tjari Air Minum: 

EKURANGAN AIR minum didaerah Gunungkidul jang me-: 
liputi' Ik. 50.000 djiwa penduduk hingga, kini 

diatasi. Kekurangan air minum didaerah tersebut makin 
kin sangat terasa, berhubung dengan keringnja 
sanja mendjadi sumber air minum bagi pendud ' 
but. Untuk keperluan penduduk didaerah Gunungkidul terdapat le- ' 

kira2 hanja dua buah sungai jg. 

belanggsamat 
Kaki Ma- 

u?2 jang bia- | 

aerah terse- 

    

dalamnja rata 100 sampai 200 'me- 
'ter, b.. menggali sumur2 baru, «. 
membuat. waduk. untuk menjimpan 
ain, 'd. memelihara 'Canau2 dengan 
mengadakan reboisasi 'atas.gunung2 
jang gundul. Menurut penjelidikan 
tanah didaerah ' Gunungkidul tidak 
memungkinkan : dibikianja waduk2, 
karena. tanahnja poreus: Ulstuk ke- 
perluan -usaha tsb 'Jalam rentjana 
anggaran belandja daerah,telah di- 
adjukan beaja sebanjak Rp. 10.000. 

Dalam 'pada 'itu.,, Antara” 

menjatakan, bahwa djuga dibebera 
pa tempat didaerah Bantul dan Ku 
lonprogo penduduk mengalami keku 
rangan air minum. 

MAGELANG. 
8 orang gerombolan 

menjerah. 
Dalam pembersihan jang  dilaku- 

kan oleh pihak tentara “didaerah 
Kadjuran Magelang selama 2 'hari 
baru2 ini, 8 orang - anggauta ' ge- 
rombolan telah menjerahkan diri 
kepada pihak ketentaraan. Menurut 

keterangan iang kita dapat, gerom- 
bolan tersebut adalah kaki-tangan 
dari gerombblan bekas bataljon 426. 
Komandannja bekas sersan Piajor 
Supadi telah melarikan diri disekitar 
ketjamatan Mertojudan dng. memba- 

wa semua aalat2 sendjatanja. Di- 
samping itu atas “kegiatan # rakjat 
didaerah itu mereka berpendirian 
dari pada ditangkap rakjat, lebih 
baik menjerahkan Miri kepada ten- 
tara. 

Kongres buruh peker- 
dja Kantor urusan Ge- 

rakan tani seluruh 
Indonesia. 

“Didapat keterangan bahwa di'Ma 
gelang. mulai tanggal: 39 Desember 
selama 5-hari, olei buruh-pekerdjal 
antor Ulrusan 'Gerakan Tani. selu 

ruh Inijonesia akan. melangsungkan 
kongresrja jang pertama kali: Da- 
lam kongres -itsb akan dibitjarakan 
menjempurakan “organisasi, membu- 
at anggaran dasar dan! aturan ru- 
mah tangga, menjusun pengurus be 
sar dan. pada malam resepsi akan di 
viata hadir menteri Pertanfan Sar- 
an. Susunan pan'tya kongres ter 

dini ketua (Suwignjo Hadiatmoja 
di Djakarta, dan Wirfosudarmo. ka 
tua paditya setempat “di. Magelang: 

PURWODADI. 
Panitya sedjarah 

di Purwodadi. 
— Di Purwodadi — Grobogan baru2 
ini telah dibentuk Panitya Sedjarah 

   

| diketuai dokter Sudjati Sumodiar 
| Yjo jang kini sedang berusaha me- 
i 'xgumpulkan bahan2 jang mengan- 
| dung sedjarah Jari perseorangan, pe 
mimpin2 djawatan2 dan organisasi2 
“didaerah tsb. 'Hal itu dilakukan ber- 
Yubung maksud pemerintah pusat un 
tuk meniusun sebuah ,,Encyclopae- 
die Sedjarah” jang tert'jadi diantara 
17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 
tahun ini. 
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Pakailah pada waktu terserang penjakit 
pilek atau penjakit menular tiap-tiap ha- 

| “rinja“ 3 tablet Broflukin-C. Broflukin 
-C dapat melindungi Tuan terhadap 
penjakit infeksi. : 

  

   

Aa NASA 
AN ni adi ati mani (oa (han! 

    
    

   

   

  

   

Sa 

   

  

  
2 Re LE AE MA 

ES ii | 
Se nan” £ TG uni 

Distributir :: JACOBSON VAN DEN BERG & Co, N,V, 

IKI 

Hasil jang baru dari 
N. V. Paberik Kina 

Bandung 

    lakuan baik dari Pamong j 

1 
Surat idzin dari orang tua/wali atau madjikan bagi | 
mereka jang masih bekerdja, 

VI, Bagi mereka jang memenuhi sjarat?2 akan dipanggil untuk ' 
dan pengetahuan sekolah/ 

  

LBETENG 9 
CLICHE: LIJN, RASTER, dan BTIKET BERWARNA, -.. 
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   iplom: 

Sun Amerika! (Nanti? . 
Dulles Mungkin Akan Ambil Sikap Keras Dalam 

. Perang Dingin Menghadapi Russia. 

HM seri Amerika jg-baru, John Foster. Dulles, akan mendja- 
1 politik utk mentjapai tiga matjam udjud, jaitus- 1. offen- 

rika dir jet-Rusia dgn Amerika- 
ka as utk mempersatukan Eropah-Barat: dan 

at or si-Perserikatan Bangsa2, Diplomat? sekutu 
jg berhubungan rapat dgn Dulles pada. kenperensi? international 
semendjak- masa sesudah perang, jakni bahwa pilihan Kisenhower 
atas Dulles. utk mengepalai kementerian Luar Negeri Amerika ber- 
arti Amerika akan mendjalankan diplomasi jg lebih dinamis. 

   

  

   

    

        53 

Dalam. pertjakapan2nja dgn. | 
pembkesar2 Eropah serta diplo | 
mat2 Amerika lainnja Dulles. 

— berulang-ulang melahirkan ke: 
jakinannja, bahwa dunia Ba- 
rat.harus mengambil tindakan 
ofensif setjara glcbal dalam 
perdjuangan . untuk. memikat: 

“opini manusia sgupaja .menjebe 
lah kepadanja. Dia telah me- 
ngutjapkan lebih dari satu ka 

“li, baik dimuka umum au 
dalam lingkungan tertutup, 
bahwa sekedar menginsafi 
agresi militer blok Timur sa- 
dja belumlah lagi tiukup, tapi 
disamping itu haruslah diam- 
bil langkah? jang dinamis se- 
bagai pembalasan atas perang 
politik jang dilantjarkan oleh 
Moskow terhadap dunia mer- 
Geka. 4 

.Dulles mengandung kejaki- 
nan jang teguh pula, bahwa 

harus didjalankan usaha-usaha 
jang lebih efektif jang dapat 
memberikan harapan jang nja- 
ta kepada bangsa2 jang bera- 
da dibelakang tirai besi.- 

Keanggotaan PBB 
universil. 

| menganut kejakinan bahwa per 
|satuan Eropah Barat tidak 

Amerika tidak memberikan: de 
sakan keras untuk membantu 
mentjapainja. Para diplomat Ba 
rat dapat pula membajangkan. 
Dulles akan berusaha keras un 
tuk menanam djiwa baru dida 
lam organisasi Perserikatan 
Bangsa2. Ada dugaan, bahwa 
Dulles akan mengusulkan keang 

| gotaan universeel, tidak terke 
tjuali Republik Rakjat Tiong- 
kok. dengan mengemukakan se 
bagai dasar bahwa PBB harus 

jang sebenarnja, dan bukan se- 
perti jang diingini oleh negara? 
barat. i 

Dalam bukunja jan 
»Perang dan Damai”, Dul 
nulis, bahwa Perserikatan Bang 
sa2 ,,haruslah mempunjai sifat 
Suatu gelanggang dimana per- 
djuangam dunia untuk  mentja- 
pai perdamaian dan keadilan di 
kemukakan dengan begitu rupa 
sehingga dapat mengingkat pan 
dangan serta memperkuat te- 
kad manusia merdeka. dimana 
mana”. 

   

Walaupun Dulles pernah me 
njatakan dlm. utjapan2nja ke- 

pada pembesar? Eropah bahwa 
menurut pandangannja ada- 

tidak bidjaksana untuk 
api 

repelusi dikalangan  rakjat 
Rusia serta negara2 satelitnja 

tuk menenang diktator2nja, 
diajakin. benar. bahwa 

| Sekutu Barat harus mengam-' 
“bil langkah2 jang positip un- 

  

  

JAJASAN. ROCKEFELLER: SUM 
BANGKAN UANG BAGI PER- 
KEMBANGAN KOMUNISME? 

Dean Rusk, presiden Jajasan 

Rockefeller, hari Selasa katakan, 

Didj alankan Oleh State-Dopart- i Merk " 

'pendjualan biran:22 tekstil bu | 
Dulles sudah lama diketahui: 

lakan dapat terdjelma- djika : 

merupakan wakil dari seluruh : 
dunia sebagaimana keadaannja: 
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   k & s | Islam Sebagai Alat Untuk 

    

   IslamKokoh 
| Golongan2 Progressip In: 
mg Kearah Ke-Modernan 

         Di Pakistan 
ngin Perkembangan 

Bendung ' Komunisme?s Bila Igama Mendjadi Tena 

  

| Barapga ekstil Dje. ga-Politik Achir2nj 

IT Pal (D VAT DUNIA TIMUR TENGAH dan Asi pa 
1 f su ran £ i TH Bat jaibu igama. Islam. Perlulah ditunggu 

“ MEEMENTERIAN perin-| bagaimana dan dhn bentuk apa igama akan mend 

Knstrian dan perdaga- | 'itik nasional dan internasional. Walaupun demikian, adalah suatu 
Wa igama Islam memang ngan | internasional Djepang| pi kistan, 

menjatakan pada hari Kemis, 
bahwa pemerintah Djepang| 
akan mengambil tindakan ter-| 
hadap pemalsuan merek da- 
gang atas barang? tekstil jg. 
(kabarnja.ttlah teriljadi di Asia 
(Yenggaara, Dikatakan, bahwa: 

| kementerian tersebut. telah 

menerima. laporan2 mengenai 

Pada kira2 lima tahun jl. 
tatka'a Pakistan lahir, maka 
peranan igama dinegara itu 
adalah beda sedikit dibanding 
dengan dewasa ini. Pada wak 
tu itu setiap orang insjaf bhw 

  

pat. berdiri: apabila bukan ka- 
rena sokongan kaum Musli 

atan negara? Aria Tenggara. 
dengan  memperg unakan . me- 
rek dagang Djepi ang. 

tingan jg sangat besar dgn 
kaum Hindu, Perbedaan? ke- 
pentingan jo sangat besar jtu 
ialah jg tidak memungkinkan 
“dibentuknja satu negara sadja 
untuk seluruh Jadia, 

Untuk menghindarkan pe- 
malsuan2 sematjatn'itu kemen- 
terian. tersebut ' selandjutnja 
akan mengirimkar: kopy2 dari. 
pada merek2 dagang Djepan, 
kepada kedutaan2 Djepang di 
Asia Tenggara. Dji ka pemalsu- 
an itu dapat terusut, maka hal 
itu akan dilaporkin- kepada 
pemerintah Tokyo, 'iang kemu- 
dian akan mengada.kan perun- 
dingan2 untuk menzzachiri pe- | 
langgaran sematjam. itu, demi- | 
kian ' kementerian. tersebut.. 
(Antara—UP). 

  
Tetapi setelah Pakistan berdi 

dari negara baru itu, termasuk 
@uard-i-Azam Jinnah telah si- 
buk tjoba membikin dunia luar 
jakin, bahwa Pakistan akan me 
rupakan .,sebuah negara mo- 
dern sebagai negara2 modern 2 . f lainnja didunia”. Tentang hal jg mem demikian, itu telah banjak. dike 
mukakan dengan perantaraan 
interview2 pers. Pada waktu itu, 
buat sementara, peranan iga- 
ma, se-akan2 telah sengadja di 

  
- 

Magsaysay Ba- 
| injak Harapan 
& Dipilih Djadi Presi- 

0. den Pilipina tan dalam menghadapi dunia 
: ternasional. Tetapi disampin 

ERBAGAI pemimpin Ii-| 
beral di Phifipina malam 

Kemis menjatakat bahwa me- 
reka akar menjokong Raimon 
Magsaysay sebagai presiden dan 
Lopez sebagai wakil - presiden 
dalam pemilihan tahun 
Pengumuman itu mungkim ber 

ra jang menjo- 

waktu itu memang ada golo- 
ngan tjerdik-pandai, jang ma- 
kin lama.makin besar djumlah- 
nja, jang anggap bahwa hari ke 
mudian Pakistan terletak 

     bahwa organisasi itu 

sumbangan 1.885.359 dollar anta- 

ra 1925 dan 1950 kepada Institute | 
.0f Pacific Relations, tetapi mem- ' 

: bantah keras telah menjumbang- 
: kan uang kepada salah satu pihak Kepada rekan?nja bangsa! “T . 

Erogit dan ne tih dinja ibagi perkembangan Komunisme. 
takannja ditiga. bahwa dia ja Suatu panitia senat Amerika dim 

kin langkah? itu dapat didjalan | eborannja tahun ini menuduh, 
kan.dengan mempergunakan tja : An siung FS 

supaja 
alat pemikir rakjat jang hidup 
“dalam kekangan itu djangan 
Sampai ruSak sama sekali. 

ra2- masa-damai jang sangat tions itu telah dipandang oleh 
efektif jang akan dapat membe artai komunis di Ameri dan 
ri harapan. kebenaran dan ha| leh pembesar2 Sovjet. Sehagai 
rapan2 akan mengetjap ,,kemer alat propaganda komunis. 

memberi J3 

  

keong Magsaysay (kini menteri 

wa regu Magsaysay-Lopez ada 
lah sukar dikalahkan karena, 
daa orang ini dikenal sebagai 
orang2 jang djudjur dan tja-4 
kap. 

Pemimpin partai Nasionalis, 
senator Jose P. Laurel, bebera 
pa kali pernah menjatakan. bah 
wa ia menjetudjui pentjalonan 
Magsaysay dalam pemilihan pre 
siden jang akan datang di Phi-/ 
lipina. (Antara). 

Zaman tetap beredar. 
adaan sebagai jang - diuraik: 
tadi segera berobah pula. 
lam tahun 1950 pemerintah 
Amerika dan Canada tela 
mendengar keterangan? ji: 
dikemukakan oleh almarh 
perdana menteri Liaguat. 
Khan waktu beliau. berl - 
djung ke kedua negeri itu. Ia 
telah mendjelaskan tentang ke 

    
    

     

  

  dekaan” pada achirnja bagi rak 
jat dibelakang Tirai Besi. 

Pandangan Dulles.ini tlh. me 
nhjebabkan pembesar2 Eropah 
mempertjajai, bahwa dia akan 
melantjarkan apa jg disebut 
.Perang: Kebenaran” terhadap 
blok Timur bila nanti dia telah 
mulai memegang djabatannja se 
bagai Menteri Luar negeri Ame 
rika. 

Salah satu kemungkinan ke- 
- djurusan ini ialah Dulles akan 
mendesak pengluasan penjiarar 
radio Eropah Merdeka, dsugan 
djalan mendirikan pemantjar2 
baru disepandjang perbatasan 
Tirai Besi. : 

Kemungkinan lain jang Japat membuka front ke-2 di daratan 

diramalkan oleh sahabat2 Dul- 
les ialah pemberian sokongan, 
baik berupa uang atau Sebalik 
nja. untux melantjarkan gera- 
kan ,,kemerdekaan” dibawah ta 
nah dinegira2 satelit Sowjei gu 
na menjebarkan kebenaran. 

Moskow telah mengetahui, 
bahwa mereka tidak akan dapat 
mengharapkan dari Dulles per- 
djandjian2 seperti perdjandjian 
Munich. Pilihan atas dirinja un 
tuk menggantikan Dean Ache- 
son disambut oleh pers Rusia 
dengan pengertian bahwa ps- 
ngangkatan itu Da ank £ suatu kritik pedas thd. 

zaman ,diplomasi atom” jang | djenderal Mao Arthur hari Ke- 
akan didjalankan oleh Amerikaj mis katakan, bahwa djenderal 
Serikat. itu masih tetap mendjadi anggo 

ta angkatar perang Amerika 
dan mempunjai kewadjiban utk. 
berhubungan dengan presiden 
Amerika Serikat kalau mempu 

1 rjai renijana baik jang dapat 
Menteri Luarnegeri £ Sovjet, | mengachiri perang Korea. Tru- 

Andre Vishinsky, telah berkali2 ' mari jang berbitjara dalam kon 
menjerang Dulles dalam #apat2 perersi pers, telah mentjela ge 
Perserikatan. Bangsa2 bagai ngan pedas Mac Arthur karena 
.penghasut perang”. Malah se- memberi keterangan tidak be 
djak- dari tahun 1947 Moskow nar kepadarja selama, ia berun 
menggambarkannja. sebagai ding dengan Mac Arthur di pu- 
orang jang menebang pohon lau Wake di permulaan tahun 
perdamaian. Na dana 1951. . 
«Dulles tidak sadja telah diketa : en ja dalam pe: 

hui oleh musuh? Amerika, tapi |, namgan itu, dienderal Mac djuga oleh sahabat2nja sendiri. Arthur telah memberi kepasti- 

an  kepadanja, bahwa RRT 
tidak akan “ikut bertempur di 

Korea. Atas pertanjaan warta- 

wan selandjutnja Truman me- 
njatakan bahwa pengumuman 
Bisenhower hendak mengun- 

djungi Korea selama kampanje 
pemilihan presiden adalah sua- 
tu ,,pantjingan”  sadja. Tetapi 

kini ia berharap kundjungan 
ke Korea itu akan dapat mem- 

bawa akibat jang memuaskan. 
(Antara—AFP). 

mur Djauh. 

Mc. Arth 

Bohong... 
Truman Menggugsi2 
Keterangan Palsu Di 

Pulau Wake 
RESIDEN Truman. dim. 

  

    
Kata Vishinsky: ,,Peng- 

hasut perang”. 

rintah di Eropah timbul kegeli 
sahan mengenai tekanan jang 

“akan dipergunakan untuk men- 
desak negara2 Eropah Barat 
supaja djangan membuang wak 
tu lebih lama untuk mendjelma 
kan persatuannja. Salah satu 
alasan jang mendorong Hisen 
hower untuk mengangkat Dulles 
mengepalai diplomasi. Amerika 
ialah oleh karena Dulles sepen 
dapat dengan Hisenhower me- 
ngenai perlunja diadakan per- 
satuan EBropah. :   

Buka Front Ke-2 
Didaratan T'kok 

- Sjarat Untuk Mergbah Keadaan Di 
Timur. 

Andjuran S. Rhee Kepada Djendr. Eisenhower. 
5 UTA BESAR Korea Selatan di Taipeh, Kim Hong Il, ma- 
Pum Pjum'at menerangkan dalam konperensi pers, bahwa 

presiden Korea Selatan Syngman Rhee telah mengandjurkan kepa- 
da djenderal Eisenhower supaja membolehkan Tiongkok Nasionalis. 

lesaian perang Korea. Kim Hong Il jakin, bahwa pendaratan Tiong- 
kok Nasionalis di daratan Tiongkok akan merobah keada'an di 

| “Tiongkok Nasionolis 

dudukan Islam dilapangan po-: 
litik Pakistan, dilapangan eko 
nomi, sosial, pengadjaran dan 
politik internasional. Ketera- 
ngan2 jang diberikan ole, Lia 
guat Ali Khan itu bikin meng- 
insjafkan pihak Amerika, bah- 
Ava disini adalah sebuah nega- 
ra baru jang patut diperhati- 
kan dengan seksama segala ge 
rak-geriknja lebih djauh. Se- 
bab pemerintah negara - jang 
baru. itu berusaha mentjapai 
kemadjuan dengan tjara baru 
pula, tjara iang pernah ditolak 
oleh Kemal Ataturk dari Tur- 
ki, dan tjara jang pun tak be- 
gitu disukai oleh Mesir jang 
modern, 

—. 

“ 

Djauh . 

Tiongkok sebagai satu?nja penje- 

Ti- 

    ' Selandjuinja dikatakan, ba 
hwa Rhes menjatakan djuga 

kepada Eisenhower sewakiu 
djenderal ini berada di Korea, 

Korea Selatan tidak berkebera 

“tan adanja Djepang dalam sua 

tu persekutuan Pasifik. Hing- 

ga kini Korea Selaian menen- 

tang ikut serianja Djepang da 

lam persekutuan itu. Sejerus- 

nja Kim Hong Il membantah, 

bahwa Synghman Rhee menen 

tang ikut sertanja pasukan? 
bertem- 

pur di Korea, Dikatakan, Rhee 

hanja berpendapat, bahwa. pen 

daratan pasukan2 'Taipeh di 

RRT adalay djauh lebih baik 

dari pada ikut bertempur di 
Korea. 

  

Dalles/Tjela Sikap Mem- 
|. beda2kan Kulit 

f sJALON menteri luar 
: negeri Amerika Serikat, 
John Foster Dulles, malam 

Djum'at mengandjurkan supa- 
ja rakjat: Amerika Serikat me- 
lakukan inisiatif. agar supaja 
PBB mendjadi satu alat peme- 
lihara ketertiban. internasional 
dan alat. untuk menghormati 
keadilan jang lebih sempurna. 
Dalam pidatonja dimuka. De- 
wan Geredja Kristus Amerika 
Serikat tadi, Dulles mengata- 
kan seterusnja, bahwa PBB 
itu merupakan satu permulaan 
dan seperti segala permulaan 
lainnja, djuga PBB merupakan 
organisasi jang tidak sempur- 
na serta tidak mentjukupi. 

Tentang, kemungkinan digan 
tinja pasukan Amerika - di 
Korea oleh pasukan Korea Se- 
laian, dikatakan oleh Kim | 
Hong Il, bahwa adalah tidak 
mudah bagi tentara Korea Se-. 
'Jatan untuk memperjahankan 
garis pertempuran sepandjang 
155.mil dengan hanja memper 
oleh bantuan angkatan “laut 
Gan udara PBB. Kabarnja Kim 
Hong Il lebih dahulu 'berhu- 
'bungan dengan pemerintah 
Korea Selatan sebelum menga 
dakan konperensi pers jerse- 
but. (AFP). 

Ditjelanja sikap golongan 
bangsa Amerika diluar dan di- 

dalam negeri, jang membeda2 
kan warna kulit dan agama, 
karena , ini bukannja sadja 
menodai Kristen tetapi djuga 
merupakan bahaja internasio- 
nal jang sangat besar. Diseru- 
kannja supaja bangsa Amerika 
jang mengaku dirinja sebagai 
pedjoang2” kemerdekaan dan 
kebebasan itu memberi tjontoh 
daripada persahabatan antara 
manusia. dan manusia. (Antara 
—AFP),     

Suroso: Perlu Segera Diambil Tindakan 
) P. SUROSO, kdtua umum Pa ddn para wartawannja 

L cindra, mencrangkan kepada bangsa asing harus meninggalkan 
,Antara”, bahwg apabila pemerin- | Indonesia. Lebih2 pula .karend ala- 
tah kita mempunjai pendirian seper | san2 untuk berbuat demikian ita ba 
ti pemerintah Belanda dalam hal pe | gi pemerintah kita ada lebih kuat, 
nghandn dan pengusiran Sunito dan | oleh areny disini berdiam beratu- 
Go maka teku sudah lama perusa |san ribu bangsa asing tdlan segolo- 
haan2 surat2 kabar bangsa saing | rigan bangsa ,kita sendiri jang ma- 
(Belanda, Tidighoa) harus ditutup 

Pa 

  

jang ber- 

sih dnfi Republik kita dan surat? 
“ 

kabar asing itu aktip dalam men- gi negara kita d&ripada Sunito dan 
tiampuri politiek dan mendjaldnkan Go jang tidak mempunjai alat2 se- 
kedktipan politik itu setjara halus ' pegsi oraYg2 asing disini itu dan idi 
sekali untuk merugikan negara kita! | negeri Belanda tidak berdiam pulit 
Dalam hal ini orang Ynudah sekali han ribu orang2 Indonesfa atau lain 
mendapatkan bukti2 asal suka mem jang dapat dipengaruhi oleh Sunito 
perhatikan dengan seksama isi su) dag Go — itulah kalau bena? ke- 
rat2 kabar itu mulai dulu2. Djal! | ludnja berbuat begita — sehingga 
mereka itu ada lebih berbahaja bal mereka 'itu mendjadi berbahaja-bagi 

mendjalankan peranan jg 

negara Pakistan tak akan das 

min, karena perbedaan2 kepen 

Hc kebelakang. Satu dan lain: 
hal jg. demikian itu ialah buat) . menjesuaikan kedudukan Pakis- Komunis. 

in 
: : sampi 18 | 3 
itu ada djuga sebab lain. Pada. ' 

pada: Kian 
djalan menempuh kemadjuan se Orang2 jg. bersimpati kepada 

depan.) bagai negara2 modern lainnja. | ideologie 

Memang di Pakistan kini te- 
lah mendjelma banjak organisa 

   

| si2 politik jang berdasar igama, 
# Islam, Tudjuan : mereka ialah 
memperdjoangkan tjita? untuk 
membuat Pakistan-djadi sebuah 
negara, ,.dimana Islam akan da 

| pat bersinar sebagai matahari”. 
Pada waktu inyusaha2 jang hen 
dak ditjapai oleh-organisasi2 itu 

| adalah. ber-matjam2. Mulai dari pusaha untuk memperdjoangkan 
lahimnja ,,konstitusi jang berda- 
Sar Islam” sampai kepada usa 
ha jang lebih:sederhana::.sifat- 
nja, mitsalnja supaja “didjalan 
kan peraturan jang melarang 
pendjualan minuman keras di ne 
gara itu. 5 

Pula organisasi2 jang. demi- 
kian itu berusaha. keras untuk 

Muslimin di lain2 bagian dunia. 
TH: pemimpin2 jang tertinggi Banjak pemimpin2nja jang mem: 

punjai ,.hubungan persahabatan 
jang baik” dengan -pemimpin? 
pemerintah Pakistan jang seka 
rang. : 

merupakan faktor jang penting 
dalam, hal. menghadapi 
man Komunisme di Asia, itu- 
lah bagi Pakistan merupakan 
hal jang sudah tegas: 0   Memang ada. bahaja 

Di Pakistan memang ada ba 
aja Komunis. walaupun baha 

ja itu sangat terbatas. Tetapi 
“entah benar atau tidaknja, pi 
hak pemerintah Pakistan baru 
ini: menjatakan, bahwa ada se 

orang Komunis. dan 

komunisme, jg. kini 
Sudah dapat menduduki djaba 

: : . .! tan2 penting dalam organisasi? 
Tjara baru buat kedjar kebudajaan jg bersifat setengah 

kemadjuan. politik, sebagai jg. terdapat di 
Pakistan Timur, Mereka itu 

Ke-| berusaha mempergunakan kedu 
mn. Gukannja itu untuk memperbe 

sar kerenggangan hubungan di 
“amtara. Pakistan Timur itu dan 
"Pakistan Barat. 
| berhaluan liberal telah mengan 
. djurkan pemerintah buat meng 
- hadapi ,antjaman” Kominisme 

Ali itu dgn. djalan mengadjak ker 
ms Na saang Papata organisasi2 ig 

  

Pemikir2 jg. 

progressif, tetapi non-Komunis. 
“Tetapi hingga kini pihak peme 
rintah Pakistan belum djuga 
memenuhi andjuran jg. demiki 
an itu, 

Langkah ig. pertama rupanja 
harugsdiambil oleh Liga. Mos- 

: jg. sangat. besar 

   ngaruhnja.itu, Liga inilah-jg 
harus tjoba mempelopori- hubu 
ngan dgn organisasi2 progressif 
ig: dimaksudkan disebelah atas 
tadi. /Apabila. diantara Liga , 
Moslem Pakistan dan. organisa 
Si2 progressif itu tak djuga. bi 
sa ditjapai suatu modus kerdja 
sama. jg. tjukup. erat. maka. di 
kuatirkan bahwa. organisasi? Is 

- lam :di Pakistan akan mengam 
bil tindakan2 sendiri, dalam usa 

iha mengelakkan ,,antjaman” Ko 
munis itu. - : 

G 

Apabila organisasi2 politik jg 
berdasarkan igama Islam di Pa 
kistan itu mengambil tindakan 
sendiri thd, komunsme, maka 
besar kemungkinan bahwa gera 
kan itu.tak akan berhenti sam- 

me' belaka. Karena mereka 
menghendaki supaja politik Pa 
kistan harus berdasar. ke-Isia 
man. Beberapa diantara mereka 
itu memang sungguh2 metjinta 
negara dan. igama. Tetapi tak 
dapat dipungkir, bahwa banjak 
pula diantaranja jg. akan mem 
pergunakan kesempatan jg. se 
baik. itu semata mata untuk me 
ngedjar keuntungan diri sendi 
ri. Oleh karena itu semendjak 
Sekarang harus diambil Jang 
kah2 buat mentjegah perkem- 
bangan kedjadian setjara jg se 
demikian extreemnja. 

Dalam hubungan ini patut di 
ingat bahwa Pakistan adalah se 
buah negara muda, Oleh karena 
itu Pakistan pun harus dapat 
hak untuk diberi kesempatan 
mengedjar pertumbuhannja de 
ngan menganut .,sikap ig. mo 
adera terhadap " penghidupan.” 
Adapun ,,sikap jg modern ter 
hadap penghidupan” itu . harus 
pula mengandung beberapa po 
kok dasar demokrasi jg. tak 
bertentangan dgn. pokok2 dasar 
Islam. Dengan berpedoman ke 
pada pokok2 dasar jg. luas itu. 
maka tak ada satu sebab me 
ngapa Pakistan tidak akan da 
pat mendjadi sebuah negara mo 
dern dgn. tak terlalu menon- 
djol nondjolkan  keigamaan. 
Didalam perdjoangannja mem 
peraktekkan demokrasi Pakis- 
tan harus berladjar satu pela 
djaran penting, jaitu: "Sekali 
igama mendjadi satu tenaga po 
litik, maka tenaga itu akan be 
rupa tenaga jg reaksioner! 

  
  

dapatkan sokongan dari kaum. 

Bahwa organisasi2,- Islam itu. 

antja-: 

a Akan Mendjadi Tenaga Jang Reaksioner? 

Pakistan merupakan sebuah pusat igama jang 
perkembangan Jebih landjut, untuk mengetahui 
jalankan, peranannja Sebagai faktor dalam po- 

hal jang sudah njata. jaitu bah- 

penting sekali dalam djiwa dan penghidupan di 

  

Karet 
Atjeh: 

dal Asing 

AHLAN NUR, ketua 

RAP umum Persatuan Perke- 
bunan Karet Rakjat Indone- 

sia, jang, baru kembali dari 
Atjeh untuk menindjau per- 

na, Menjatakan bahwa seluruh 
perekonomian karet didaerah 
Atjeh adalah dibawah penga- 
ruh modal asing. Produksinja, 
djuga export din pengangku- 
tannja serta import alat2 jang 
diperlukan oleh para produsen 
adalah dalam tangan modal 
asing. Perekonomian karet 
rakjat didaerah itu sebagai di- 
daerah2 lain hanja dapat di- 
bangkitkan selaras dengan ke- 
pentingan nasional dengan me- 
rombak sistim perekonomian 
sekarang akibat KMB, demiki- 
an Dahlan Nur selandjutnja. 

Kebun2. karet rakjat 
Atjeh jang seluas Lk. 30.000 
ha. itu sebagian besar didapati 
di Atjeh Timur dan Atjeh Ba- 
rat. Di Atjeh Utara tidak be- 
gitu banjak kebun? karet rak- 
jat. Hasil2 karet rakjat di 
'Atjeh Timur disalurkan ke Si- 
bolga dan via Kota 'Tjane ke 
Medan. Harga-.karet rakjat jg. 
Sebagian besar terdiri dari 
pada jang didapati di 'Sumate- 
ra Timur dan Tapanuli, Sistim 

pandjar jang dilakukan olea 
modal Tionghoa didaerah itu 
menjebabkan produsen2 karet 
rakjat disana hanja bisa mem- 
bikin karet mutu djelek. 
tim pandjar ini dilakukan utk   mendapat karet. jang diperlu- 
kan buat remillers asing. Sam- 
pai Sekarang kredit untuk ka- 
ret rakjat belum ada diberikan 
kepada produsen? kareterakjat 
di Atjeh Timur. (Antara). 

  

DR. VAN DUSEN KE ASIA & 
AFRIKA DAN INDONESIA. 

'Amerika hari Kemis telah bertolak 
dari Seattle ke Djepaig, sebagai 
langkah pertama dalam Herdjalanan 
keliling selama 2 bulaa ke Asia dan 
Afrika, untuk kepentingan pendidi-   

pai pada kekalahannja komunis | 

kan agama Kristen dan pekerdjaan 
Zending. Iai akan Imengundjungi 
Taiwan, Filipina, Indonesia, 'Mala- 
ya, India, Mesir, Uganda, Kenya, 

Rhodesia Utara, Kongo, Kamerun 
Perantjis, Gold Coast dan Afrika 
Chatulistiwa Perantjis. 

| Dikuasai Oleh Mo- 

kembangan karet rakjat disa- 

di 

Sis- j 

Dr. Henry,P. van Dusen, ketua | 
hUnion Theological 'Seminary”,,, di | 

  

  

    

fidak berniat   
— CHRISTINE JORGENSEN — 

Christine Jorgensen hari Kemis telah melihatkan diri dimus' 
ka umum dikota Kopenhagen,. jang wertima kali 
berobah dari seorang pemuda serdadu Amerika mendjadi seorang: 
pemudi dan para wartawan merasa kagum akan ketjantikannja. 

Dalam konperensi pers dikatakan oleh Christine, bahwa id 
muntjul di panggung atau di lajar putih, walau- 

punia menerima banjak tawaran. .Saja hendak tetap mendjadi 
tukang patoet”. demikian Christine jang teldh memperoleh nama 

baik seblagai tukang potret be rwamna. Menurut 
1 warfawan, Christine adalah seorang pemudi normal, Rambutnja 

jang kekuning2an emas mempenfinggi ketjantikan 
Achirnja dikatakan oleh Christine, bahwa ia masih belum me- 

| ngetahui bila akan kembali ke. Amerika, sekalipun ia bermaksud 
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   pendapat para 

    

   

    

wadjahnja.    
    

    

melihatkan kepada rakjat- Amerika foto2nja tentang Denmark. 
  

Maroko Masih 
Tetap Bergolak 

100 Orang Demonstran Ditangkap — 
Partai Istiglal Ditjurigai Rakjat ? 

| EKURANG2NJA 100 orang bangsa. Marokko. hari Kamis 
Ka serah ditangkap di: Rabat, waktu antara 3: dan. 490 kauns 
demonstran berbaris menudju keistana Pasha ditengah kota. Me 
reka mungkin bermaksud memprotes dilakukannja, penangkapan2 
atas diri para pemimpin Partai Istiglal, Sementara itu. dalam mes- 
djid djami dilakukan rapat. Tentang 26. orang pemuka, nasionalis 
Marokko jang ditangkap pada hari Kamis, seterusnja Giperoleh ke- 
terangan bahwa mereka dengan segera dipentjar?kan ketempat2 
pembuangan diberbagai bagian Marokko Selatan. 

  

Pelatjuran 
Singgapura 

Banjak- Kussa Hotel Bu- 
ka ,Perusahsaas Pelatju- 

ran Kaum Muda.... 

ARI KEMIS diperoleh 
'kabar di Singapura bah 

wa dalam usaha memberantas 
pelatjuran selama bulan jang 
lalu, polis? Sirgapura telah me 
ngadakan 249 kali penggerebe 

“gan di-tempat2 jang ditjarigai 
sebagai rumah pelatjeran, 

Para pembesar menjatakan le 
bih djauh bahwa banjak hotel? 
jang tadinja melakukan usaha- 
nja setjara illegal pada malam 
hari, kimi melakukan usaha2- 
nja pada siang hari. agar spj. 
lepas dari pengusutan. Bebera 
pa kote! diketerdukan membuka 
perusahaan ,,pelatjuran kaum 
muda”, demikian djurubitjara 
kepolisian tadi jang achirnja 
menerangkan bahwa penggere 
began telah memperlihatkan ha 
sil dengan ditutuprja banjak ru 
mah? pelatjuran, karena terhen 
tinja perusahaan akibat tinda- 
kan polisi ita. (UP). 

  

komunis di Asia. 

Djauh. 

John Foster Dulles, tjalon men 
teri luar negeri Amerika Seri- 
kat, mengetahui banjak dian 
tara masalah2 jg dihadapi di 
negara2 itu, karena ia telahi 
merasakan sendiri adanja ke- 
Sulitan2 isb dalam perundi- 
ngan2 jg diadakannja untuk 
penjusunan naskah perdjandji 
an perdamaian Djepang,. Apa-     ri ig akan datang John Foster 
Dulles. mengambil oper kemen 
terian luar negeri di Washing- 

bila nanti pada tgl. 21 Djanua . 

ton, maka pembantu2nja sudah , 
harus selesai dengan sedjum- 
lah besar ichtisar2 mengenai | 
Situasi dipelbagai negara2 A- 
Sia Tenggara. Dalam suatu 
ichtisar singkat U.P. memben- 
tangkan situasi tsb. sebagai be 
rikut: 

Indo-China. 
Di Amerika orang berpenda 

pat, bahwa Perantjis telah me 
lakukan banjak pekerdjaan2 
baik dalam wusahanja untuk 
memberikan otonomi kepada 

Plan Asia Ike 
Amerika Akan Lebih Tiurahkan Per- 

hatiarnja Pada Masalah2 Asia 
EMERINTAH Dwight Eisenhower di Amerika-Serikat nanti, 
jg telah berdjandji akan memberi ,,perhatian 

terhadap perkembangan? di Asia, akan menghadapi sedjumlah be- 
sar masalah2 sulit di negeri2 jg terletak dim lingkungan suasana 

Masalah mentjapai 
usaha? djenderal Eisenhower kearah ita sudah tjukup dibahas. dim 
pelbagai publikasi?2, akan tetapi agak kurang perhatian ditjurah- 
kankan terhadap hubungan? Amerika dgn lain? negara di Timur- 

lebih besar” 

perdamaian di Korea dan 

sekian djaup tidak saling ber- 
selisiham. Dalam pada itu Ame- 
rika ingin melihat Vietnam 
adanja seorang pemimpin jg 
lebih progresif dari Bap Dai, 
akan tetapi orangpun jakin 
bahwa dalam keadaan seperti 
Sekarang ini Bao Dai adalah 
tokoh jang paling lajak. 

Pedjabat2 di Amerika ber- 
pendapat, bahwa bantuan ke 
pada Indo Tjina harus dilaksa 
nakan terus dalam proporsi 
seperti sekarang ini, malahan 
periu bantuan2 itu diperbesar 
lagi. 5 

Birma. 
Di Amerika Serikat terdapat, 

bahwa pemimpin? Birma sung: 
guh2 berusaha tidak memilih 
salah satu blok dalam. perang 
dingin dewasa ini. Di Washing 

i ton tidak terdapat kesan, bhw 

Laos, Kambodja dan Vietnam. ' 
Orang berpendapat, bahwa ada 
lah berkat pengaruh Perantjis 
Sehingga ketiga negara2 ke- 
tjil di Indo Tjina ini sampai 

Thd Koran? Asing 
kita sekarang 'iniwerlu lekas diam 
negeri Belanda. Oleh: karena ita dji 
Ita besok iatau lusa pemerintah kita 
mengambil. tiidakan2 Jang keras 
terhadap orang2 asing tadi, itulah 
sekali2 bukan - tindakan. pembalasan 
tetapi tindakan ig semestinja mulai 
Wulu2 telah harus didjalankan, Atas 

bahwasmengingat keadaan negara 
bilnja tindakan2 jang keras terha- 
dap 'orang-orang asing itu. Di- 
manakah? ada negara memberi kesem 
pafan keperda bangsa asing utk. ak 
tip mentjampuri polifik dengan. dja 
lam mengeluarkan surat2 kabar jg 
begitu merugikan negara seperti (di 

para pemimpm di Birma seba 
gai kaum sosialis jg kuat pen 
diriannja, akan menundjuk- 

kan sikap “lemah” terhadap 
komunisme, 

Indonesia. 
Dj Amerika orang mengakui, 

bahwa hingga kini masih terus 
berlangsung proses perkemba 
ngan2 jg telah membawa ke 
merdekaan didaerah kepulau- 
an jg luas sekali di Indonesia. 
Orang. menjadari, bahwa dim 
Proses perobahan2 jg akan da 
tang di Indonesia masih akar 

terdjadi banjak penggantian 
kabinet sebelum  terwudjud 
suatu keadaan vjg betul? stabil, 
Hasrat jg kuat pada Indonesia 
untik memperoleh kedaulatan 
atas Irian Barat sudah diketa 

hui umum dalam  kalangan2 

  

Sementara itu 12 orzng Ko- 
munis. Pesantjig telan: .dibuangi 
dari Marokko. Mereka diangs 
'kut dengan pesawat terbang ke 
Paris. Segala tindakan ini did ' 
lakukan menuru: - rentjana, ' 
jang sudah terlebih dahulu di 
Susun oleh pembesar2 Perani 
tjis,di Marokko. Seterusnja me 
nurut wartawan AFP Pierre 
Frederic, keadaan politik dii 
Marokko. dan di Tunisia, djauhi 
berbeda”. Djika dibandingkan 
dengan Marokko, Tunisia has 
nja merupakan Suatu negeri 
jang ketjil sadja wilajahnja. 
Partai Ne,-Destour di Tunisia 
telah meresap sampai kedesaZ 

jang paling ketjil. f 
SeBaliknja, pengaruh Para - 

tai Istiglal Marokko djauh le 
ih lemah. Dikatakannja .bah- 
wa golongan terbesar dari peni 
duduk desa2 Marokko bukan- 
nja sadja- mendjauhkan diri 
dari .organisasi tadi, tetapi 
,inalahan menijurigai gerak 
gerik kaum politisi dari kota2”/ 

Menurut warjawan Peranijis 
tadi, kebanjakan dari pemuka? 
Suku diluar kota ,,berSikap per 
musuhan?” terhadap pemim- 
pin2 nasionalis, Dikatakannjal 
bahwa djika dibandingkan de- 
ngan pemimpin Tunisia Habib 
Bourguiba, maka pemimpinZ 
Istiglal Alal al Fassi jahg seka 
rang ada diluar Marokko itu, 
kurang populer. (Antara-AFP)| 

“ 

  

DJERMAN TIMUR MERASA ' 
TERANTJAM, 
$. Perdana menteri Djerman Timur   8tto Grotewohl hari Kemis mengatas 
an kepada sentral komite S.E.Du 
1Sozialistitsche  Einheitsparteti 
?Deutschland: leburan 'artai2 Sosia- 
tis dan 'Komunis), bahwa kehidupar 
»Republik Demokrasi Djerman (Djer 
»aan: Timur) terantjam. : 

tapi djuga diketahui benar be 
tapa kuatnja opposisi Austra- 
lia dalam hal ini dan diduga, 
bahwa sikap oposisi dari Ausx 
tralia itu akan menghalang- 
halangi setiap sokongan Ame 

rika kepada. claim. Indonesia 
itu, 

Muang Thai. 
Mengenai gerak-gerik komui 

nisme dinegeri ini tidak terda' 
pat. kechawatiran di Amerika 
Serikat, Satu2nja jg dichawas 
tirkan ialah, bahwa djika Riri 
ma atau Indo. Tjina mendjadi 
komunistis maka tidak bawa 
njak harapah untuk melindua 
ngi Muang Thai terhadap pe- 
ngaruh. komunisme. $ 

Pilipina. 
Kampanje. terhadap kaum: 

pembrontak, Huk di Pilipina te     
  pertanjaan, Suroso ' menerangkan, negera kita ini, tanja Suroso, 5 resmi di Washington, Akan te 

lah-disaksikan-dengan perasaan 
kagum disAmerika, Dalam hal 
ini pertama-tama orang. meng- 
angkat topi kepsda menteri 
pertahanan, Ramon Magsaysay. 
Di Amerika diharapkan bahwa 
pemilihan? presiden di Pilipna' 
dalam tahun 1953 diselenggara 
kan Sama adilnja seperti dalam 
pemilihan2 kongres Pilipina be- 
berapa waktu iang lampau. 

Taiwan. 
Pendapat umum di Amerika 

ialah, bahwa pemerintah Tiong 
kok nasionalis dipulau Taiwan 
telah membuktikan. hasil2 pe4 
merintahan jg boleh dipudji 
dan bahwa. kekuatan pasukan2 
Tiongkok nasionalis ditindjaw 
dari sudut efisiensi mengagum 
kan, Akan tetapi sangat di 
Sangsikan apakah kaum nasio 
nalis dapa menundjukkan suk 
ses moril.demikian. djuga ses 
andainja mereka kembali lagi 
berkuasa dibenua Tiongkok ig 
begitu luas itu, (UP-Pia), | 
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Djakarta — Malang 

2, 
kes. 

Malang dikalahkan oleh Persidja 
: goal pertama ditjetak 

“Oleh Him Tjiang di babak perta- 
ma dan goal kedua oleh Mahrum 
waktu permainan hampir bubar. 

Djuara2 PSKS. 
Kompetisi Persatuan Sepakbo |- 

la Kantor2 Smg. th: 1952 telah 
djuara 

juara kl. 

Ne edukkat" 
vraa 'gt ter opleiding voor de staf ” 

Energieke lndondaliho Jongelui 
, met minstens Middelbare . Sehoolopleiding en ambitie voor de . verkoop, 

Soll. dienen de Nederlandse 'Taal volledig te beheersen. 

Brieven onder No, 3/3514 van dit blad. 
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Pusat pendjual: 
KONG DJIN TONG 

Pekodjan 105 — Telp, 1885 Semarang. 

' PELIHARALAH KESEHATAN TUAN2 dan NJONJA2 : 
Dengan djalan minum: 

Anggur Kolesom tjap ..BOEAJ A? 
Jang mengandung chasiat kekuwatan bagai badan, serta dapat 
menambah darah. Menjembuhkan kepala yuni pinggang pe- 
gel, datang bulan tak tepat dsb. 

  

     
     

    

     

Motor: 

     
1.476 

Harga Istimewa : 
Boleh liat dalam kita vw Showroom 

C. V,. Toko ,K AU W 

Misih ada persediahan: 

MORRIS OXFORD 
model tahun 1952 

Th Zyklep, 4&pintu, dudukan pakee 

Djalan Demak 10 Tilp. 1550/2116, SEMARANG 

  

  

  

  

(RADJAWALIPI 
MEMBENTANG SAJAPNJA! 

SAATNJA TELAH TIBA BAGAI ,RADJAWALI” 
UNTUK MENULUNG PARA AHLI? PENDJAIT. 
SATU-SATUNJA MESIN DJAIT JANG DI- 
TANGGUNG KWALITEITNJA, DENGAN: PAKAI 2 
LATII JANG INDAH BENTUKNJA, PULA MELAWAN 
HARGANJA. 
DAPAT BEKERDJA MADJU - MUNDUR. 

SEKOTJI SERTA ALAT-ALAT DAPAT DIGANTI DE- 
NGAN SEGALA MERK. 

SELALU DISEDIAKAN OLEH: 
TOKO MESIN DJAIT 

si N DR As 
DJL. MATARAM (Kr. Turi) 482 — SEMARANG. 

   

      

    

  

   

     
    
    
    
      

“Anggur 2 Kolesom 

s. ) . P, s 2) 

kulit. Garantie penuh. 

Rp. 298,.955.— 

  

Ini Anggur Kolesom paling mandjur special buat orang 

lelaki dan prempuan jang kurang darah, tida suka ma. 

kan, badan lemah, pinggang sakit, prempuan datang bu- 

lan tida tjotjok, pek tay (darah puti) tempat anak di- 
- ngin, kepala mabok, lama tida dapat hamil datang bulan 

perut sakit dll, Harga per botol besar Rp. 12,50. 

Anggur Djin Som tjap ,,FIE MIN” Special untuk Wanita 
kurang darah, dan badan lemah, Anggur Tjong Jang Po 
Sin Tju tjap ,FIE MIN” istimewa untuk Orang Lelaki, 
badan kurang kuat dll. Harga 4 Rp. 12,50 per botol besar. 
Selalu minum ini Anggur badan kuat dan sehat. 

Terbikin oleh: 

Toko Obat ,,FIE MIN JOK FONG” 

Gang Warung No. 10 — Tel. 2183 
SEMARANG. 

Pada tiap2 pembeli Anggur Kolesom, Maupun Djin Som 

dll, anggur jang harganja Rp. 12,50 per botol besar, se- 
lama dalem bulan Dec. 1952 aken diberiken hadiah 1 KA- 
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Besar Ketjil 

Segala Rupa 

Bahan Metal     

      

  
     

     BODJONG 53sTelp. 1471 SEMG 
TELAH MEMPUNJAI AGEN-AGEN DI: 

MAGELANG : Toko Rio, Dji. Pontjol 64, 
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INGINKAH TUAN DAN NJONJA MEMBELI ARLODJI & 
jang djalannja tjotjok dan service memuaskan? 

Silahkan datang lebih dahulu pada: 

Toko Arlodji & Vulpen 

sLION GG“ 
Kranggan Barat No..186 — Semarang, 

Selalu Sedia: WIJLER - TITUS - SANDOZ dil. 

Djuga trima: REPARASI segala merk ARLODJI. 
s 

  

  

  

MINJAK OBAT BAN LENG 
Dapat diminum untuk menjembuh. 
kan: batuk baru atau lama: sakit 
tenggorokan sakit perut dll 
Bagi 'bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa. kena api, dapat 
Iekas hilang dengan digosokkannta: 
Apabila merasa lelah atau salah 
Wat, dari sport atau djatuh dapat. 
lah Ban eng digosokkan (dipidjet) 
dan diminum, semua itu penjakit 
sinta Aeanapoa” Karna: Ban Ieng te. 

jak sekaH su (uu. 
ak ea. ari Tyan2 jg Reak enai - 

sudah disembuhkan oleh Ban Leng 
ini. dari matjam2 pendakit. Kalau 
Tuan suka baija surat2 pudjian tsb., 
Kami bisa kirim sama 

- Ban Leng dapat dibelih pada se 
mua toko2 Obat DII.: kalau tiada: 

ra Lan Rp 86:50 Kami nanti 
i botol sama Tuan den 

tertlatat. Pn 
Dikeluarkan oleh Rumah Obat Tien She Tong. 

Dil. Bawean no. 22 Tilpon 22075 Surabaja. 

  

.
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B . Jaitu PMI dan Rumah piatu Ta 
“nahputih fifty2. 

: - kes. Polisi II. Tg. 17 
- di Pandanaran akan diadakan 

    

    

    

  

   

  

jad. 

pertandingan kehormatan anta 
Ia kes. Polisi II lawan Resp. 
PSKS-B, tg. 20 dan 21 di Sta 
dion antara OTHC lawan Rest 
PSKS dan OTHC lawan Comb, 
SSS/Polisi/Poris/Garnizoen. Per 

| tandingan2 di Stadion dipungut 
bajaran, 100 pCt. untuk amal, 

PERUSAHAAN2 HEMD INDO- 
NESIA HADAPI KESULITAN. 

Terdapat kemungkinan, bah- 
wa dalam waktu singkat bebe-. 
rapa perusahaan pembuatan 
hemd di Surabaja harus menu 
tup pintunja, karena tidak da 
pat bersaing dengan Hongkong. 
Kesulitan2 ini timbul karena 
dikeluarkannja keputusan peme 
rintah mengenai peraturan im- 
por baru. jang membagi ba- 
rang2 dalam 4 kelas. Hemd2 
jang di-impor dari Hongkong 
termasuk kelas A, jang berarti 
bahwa untuk ini harus dibajar 
40”, inducement. Tetapi tekstil 

| jang didatangkan oleh pengusa 
ha pembuatan hemd Indonesia, 
jang kwalitetnja sama dengan 

P Kena Oleh pengusa 
pembuatan hemd di Hong 

' kong, dimasukkan golongan B, 
hingga untuk ini harus dibaiar 
inducement sebanjak 100”,. Aki 
bat peraturan ini mudah dime- 

. ngerti, jakni meningkatnja ong 
'kos pembuatan hemd di Indone 
sia, “hingga harga hemd itu 

“lebih tinggi daripada hemd jang 
di-impor dari Hongkong. 

  

£ Roy Rogers 134 

NT 1 dea an 
« 

jang menggetarkan dunia. 

NV. vih G. C. T. 
BODJONG 21   pa 

NAGA MERAH oleh JACK BELDEN 
Lahirnja sebuah Negara Republik Rakjat 

142 Halaman, harga Rp. 17.50 

Luar Kota Selalu Rp. 19.— 

Van Dorp & Co. 
SEMARANG. 

  

  

PINDAHAN: 

PINDAH DI:       

  

DJ. PURWODIN ATAN BARAT II No. 24 

MULAI TANGGAL 15 DECEMBER 1952 
BANK SURAKARTA TJABANG SEMARANG 

  

  

PERHATIAN! 

  

Baru terima! 
RAY -BAN matiam2 Warna, 
BALRIM Goldfiel Frames. 

KEYMONT Platina ,, 

SHANGHAI OPTICAL Co 
Pekodjan No. 32. —. TH, 1125 

SEMARANG. P     

Karena desakan beberapa fihak 

bila perhatian tjukup memuas- 
kan, 5 

Institut ,,Indonesia" 

Tjabang Semarang. 

pada awal Djanuari 1953 akan 

membuka S.M.A.-C, melulu un- 

tuk pegawai2. 

Keterangan2 disekolah 

LI. Djl, Maluku, Semarang 

antara pk. 3—6 sore. 

    

  

  

|| kliatan banjak lebih muda dan 

EnOan Dag Kenon 3 Penasaran iya AAA   

  

  

  

Dilever dari persediaan: 

Atas INDUCEMENT 

Consul 

Atas PRIORITEIT 

“Ford 

  

FORDOR SALOON 

Ford V8 DELUXE FORDOR 

DELUXE FORDOR SEDAN (A1) 
122” W,B. PICKUP 
114” W.B. PICKUP 

Zephyr Six 
FORDOR SALOON 

Consul es» 

N.V. Handel Mij. HIN YOE 
Telf. 2000 

  

FORDOR SALOON 
(SIP B 1) 

Semarang. 

  

  

Penang galan Bulanan 

Nasional R.I. 

2 Rp 1.75 per ex. 

Pranko Pembeli 

Rp 8.50 Per pos Rp. 9.25 
& Tindjauan P.P. 19/52 dan 

POLYGAMI Rp 3.— 
Per pos Rp 3.15 

2, GLORIOUS“ | 
Sidodadi 3 — Semarang. 

SIROP- KUEH 
BADJIGUR dl 

  

YOUNG CHEMICAL « Ka Hau 

AGEN: Keplekan Kidul 228, 
Pekalongan. 

PUSAT: Tjitarum 6, 
Bandung. 

  

Permuda Kembali 

Seluruh tubuh brasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka 

gembira, kesehatan bertambah- 
tambah, dan anak jang mung- 
gil itu mendjadi montok dan 

hum: 

DJAMU HABIS BERSALIN 
Tjap Portret Njonja Meneer 

Semarang, 
Mintalah Daftar Harga seka- 
rang. 

    
“PABRIK DJAMU TJAP Aa 

JONJA MENEER 
AAN DL Ara ban KAN 

SEMARANG 

  

Toko Pedamaran 90 

Agen2: Depok 36B, Mataram 
414, 697, 210, 942, 682, Lemah-   33, Pontjol 88, Dj. Demak 12, 

— |habuan 14, Gg. Tjilik 19, Ber- 
gota 10, Kranggan Timur 23. 
  

  

  

  

anna LOOKS LiKE 
" THEM ORNERY COwMEN M RIVER 
'«HANENIT TAMPERED 
WITH THIS TRACK! : 
aa WHATS THAT? 

— Sledge, rupanja kasus peng- 
gembara sapi jig djahat itu tidak 
mengganggu djalanan kereta-api ini! 
Hei... Ada apa disana? 

pas Tengoklah di sungai! 
& Tolong! 1 

  

£ 
IT'& ROY ROGERS NWE'LL NEVER 
AN' SUNNY KANE 

TeNG TO WRECK J 
NY KAILROAO/ 

  

  
— Itulah Roy Rogers 

dan Sunny Kane...  Ga- 
dis jg telah tjoba memus ' 
nahkan |djalanan kereta- 
apiku ! 

— Kita tak dapat meno 
long mereka dari sungai 

itu, apabila tiada tambang! 

WE!LL TRY SOMETHIN' 
ELSE/ THEY Dakut 
CALL ME. DYNAMITE 
HOGAN FOR NOTHIN/ 

    
..& Kita akan tjoba lain 

tjara! Mereka tak pertjn 

ma beri gelaran Hogan si 

Dynamite kepadaku ! 

  

Bee aa, 
MI COPR 1952, KING PRATURPS BYNDI AT 

sedjuta bahwa ini akan berhasil... 

Memang harus berhasil ! g 

THERE'S A CHANCE IN 
A MILLION THIS WILL 
WORK (TS GOT TOL 

LD RIGHTS PESERVED. 

— Ada kemungkinan satu lawan 

dengan diatas ada Gambar Ke- | 
luarga Presiden dan Pemimpin2 f 

10 ex. Rp 15—, 50 ex. Rp 70— | 

& ALMANAK Nasional 19531”     
# afiat. 

kepada Bidan Nn. SUKARNI 

Setelah Bersalin 40 Hari | 

sehat benar. Semua ini Njonja | 
( dapat membuktikan dengan mi- 

gempal 52, Petekan 36, Darat)? 

Harga bersaingan! 

IN. V. INGTRACO 

  

   
BODJONG 68 
(SEBRANG HOTEL 

DU PAVILLON) 
SEMARANG 

Telah lahir anak kami jang 
ke-IV: 

BR. BAMBANG WIRAWAN 
SULISTIJO 

pada tg. 10—11/12-52, Ibu dan 
anak dalam keadaan sehat wal- 

    

Trima kasih kami utjapkan 

Sragen dan Sdr.2 jang telah 
memberi pertolongan kepada 
kami. 

Keluarga: 
R. MARSONO JOSOWARSITO 

Kp. Krapjak Sragen, 

KBS LL 
SL 

  

DJANGAN BINGUNG 
Tida perlu kita bingung, tida 

guna kita marah. Pikirlah dng 
tenang, dng kepala dingin. 
Djika pikiran kalut semuanja 

akan kalut djuga, ini disebab- 
kan dari gangguan Senuw. 

Minumlah segera Djamu: 

No. 137 URAT SJARAF 
Djamu jang istimewa untuk 
bikin kuat urat sjaraf, bikin 
tenang pikiran, sembuhkan sa- 

kit kepala'dan pusing, hati ber- 
debar2, tidur tida bisa pules, 
mudah marah, pikiran kalut. 
Djamu ini sangat penting bagi 
orang jang bekerdja menggu- 
nakan banjak pikiran. 

Dapat beli di: 

-—-u 

  

(Tersedia ratusan Djamu untuk 
rupa2 penjakit dan untuk men- 

djaga kesehatan. , 

KS BA An PLP 2 

  

VITANOL untuk laki2. VITARIN 
untuk perempuan Rp. 20.— 3 ds. 
Rp. 57, lembek, dingin 

tjape, tulang2 sakit, ada nafsu 

kurang tenaga, makan 3 ds. tang- 

gung dapat tenaga muda. VITA- 

untuk laki2 ada umur atau sa- 

ngat lembek. RENA PILL. da- 

tang bulan tidak beres Rp. 58.— 

3JUSTERIN bikin kentjeng, se- 

gar, montok buah dada, lembek 

Rp. 20— 3 ds. Rp. 51— OBAT 

KOEKOEL Rp. 20— SCHOGON- 
HEID, ZALF, POEDER 45 kp.lu. 
Besar Rp.17.50. RIGASTA biLL. 
tahan lama (nikmat) Rp. 20 — 3 

ds. Rp.57.—. SORGA ISTRI PIL- 
LEN tanggung dapat bikin istri 

kembali seperti gadis Rp. 20.— 

3 ds. Rp. 57— SUIRINE PiLL. 
tangg. baik kentjing  gula-nier 

eiwit, niersteen Rp. 20.— 3 ds. 
Rp. 57—. Porto Rp. 2—. 

Ind. Kruiden-THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang 

Agt. Sem. : Plampitan 22. 

Agt. Solo : Tjojudan Y0A. 

INI MALAM D. M. B. 
.Rex" 5.-70-9. (Seg. umur) 
Jeanne Crain — Myrna Loy 
Debra Paget — .a Hunter 

Belles ::. Toes' 
20th Century Fox' Technicolor 

Matinee: Minggu Pagi dj. 10.00 

METREPOLE 5.- 7.- 9- (17 tahun) 

John Payne - Dennis O' Keefe 

,HIGH.VENTURE' 
Paramount' Technicolor 

  

  

Matinee: Minggu Pagi dj. 10.00 
  

  

NX CHERIBONSE 
GLOEILAMPEN FABRIEK 

Bisa dapat dimana-mana Toko. 
Ditjari Agen2 di Seluruh Indo- 

nesia. 
DOLLOOPOLPLLOOOLPLOPELOOC 

  

Selalu ada sedia: 
Alat-alat mobil Tulen 

intuk: 

FORD — CHEVROLET 
DODGE — JEEP 

Bodjong 27 — Telf. 264 
SEMARANG. 

“M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109, Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obat: 
WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 

    » . Pjam bitjara: pagi 9—12 

M ulai Besok dan Senen malam 

JORION? 5.-7,-9.- (J3 th) 

WALTER “Pinston withr JOSE 1TUngI 
RODBY MeDOWALL » JANE POWELL 
ILOMA MASSEY. & XAVIER - CUGAT 

“ and His Orchestra 

Matinee: Minggu Pagi dj. 10.00 

Tpimelem gergab: 5.-7.-9.-(17 th) 

Red Skelton — Sally Forrest 

s ENUUat MY DUST” 
M-G-Ms in Technicolor 

Besok Malam Premiere, 
DIAGALAM 7.00 — 9.00(13 th) . 

(Chang Chue Hong — Li Ing 

Wang Pao Chuan” 
"Bila Tioagkok Berhikajat 

ni Malam Pengab:7.- 9.- (47 th) 

Mariam-O. Gumanti-P, Ramlee 

  

    Sore 5-7, 

  

  

| »ALOHA", 

lekasi 

NOL EXTRA KERAS Rp. 60.--$ 

DJOCJA Toko Rapina, Djl, Petjinan 38, 

KLATEN Toko Speda ,,DJIF' , Muka Passar, 

SOLO Toko Speda ,,SIDO DJODO”, Mesen 131 

TEGAL Toko LABORA, Djl. Petjinan 361, 

ADA SEDIA: 

WINDSCHERMER Verstelbaar & Verchroom speciaal 

untuk Harley Davidson, B.S.A. Scoo- 

ter. dan Speda bermotor. 

VOET-RUST Verchroom Speciaal “untuk Speda 
Motor dan Speda bermotor, 

VALBEUGEL Verchroom untuk segala rupa Speda 

Motor. 

PERSILAHKEN PREKSA di mana ETALAGE atau di 

AGEN-AGEN kami tersebut diatas. 

KALENDER 
Indah tahun 1953 

Sudah terbit ukuran besar, berwarna-warna, dengan gambar2 

menambat hati, tek 

indah untuk perhiasan dinding. Segalanja berdjiwa nasional. 

Harga dipeluaran A Rp. 7,50.— , Pesan langsung pada penerbit- 

nja hanja Rp 3.50 ditambah ongkos kirim Rp. 0.50. 

N. V. Pustaka & Penerbit 

sENDANG“ 
3 Bea Lontar 13 — Tilp. 5064 Gbr. — Djakarta. 

    
  

      

niknja bagus dan kertas illustrasi. Sangat 

  

Yan CITY CONCERN CINEMAS mp 
Lox lai malam premiere 'u. 17 tahunj 

GH, — Tam G.— Lloyd Bridges — Dorothy Gisk 

The Whistle At Eston Falls 
Mailnee Minggu pagi dj. 10.— 

ini malam penghabisan (u. !7 tahun) He 

Ann blyth daa 
S3 2 

Grand 
5.7-9  Claudette Colbert 

Robert Douglas — Avune Crawfard 
—- 

     

      
Thunder on 'ihe kagt" Mysterious 

Premiere Minggu pagi dj.10 — dm.b. 5.-7.-9.- fu. 17 th) 

Ava Gardner - Burt Larcaster - Edm. O. Brien « 

io Ernest Hemiagway's 3 

“Green Handkerchlef “ injaa 

Love - Story » 

  

Royal 5.-7.15-9.30ini malam penghabisan (13thl 
Netty Herawati — R. Mochtar 

.Rodrigo De Villa" 
Mailnee Minggu pagi dj. 10.— penghabisan. 

Mulai Minggu malam d.m.b. 5.- 7.- 9.- tu.13 th) 
S Salwah - R. Sumiati - Usman - R. Ismail 

»Mas Kawin" film Todonesia 
baru 

INDRA 5.- 1-9 ini 

JOHN HALL — 

Hurricane Island 
Penuh actie dan sensatiel Heibat dan gempar ! 

MATINEE MINGGU PAGI djam 10, 

ROXY 7- 9- isi malam d.mb, fu. 13 tab.) 
| Rd Sukarno — Netty Herawati — Kuntjung 

, Djembatan Mera 

bewarna 

malam d.m.b, 

ARIE WINDSOR 

Senen alam 

Apsco -color 

lu. 17 tah.) 

19 in Super 
Cinecolor 

» MERAH DELIMIA" Famid Aril - Umami 

        

'soLo Mulai ta 13 sara 15 December 

» DESTROYER” 

  

Melawan Kapal Pengrusak Amerika 

  

32 

EDWARD G. ROBINSON — GLENN FORD 

Pertempuran Hebat Antara Dive Boxber 

  

  

SATU NASEHAT 

bihan wang untuk beli: 

Guna ini maksud” datanglah pada alamat dibawah ini, 

3 jang sudah terkenal lama oleh kalangan2 tinggi, 

tentu nanti akan TART 

Telp. 336 
' SEMARANG   

  

Man MP -. 

Tebruk, VII No: SO KIM AT TO 

? OSLLLLLE DLL LOLA 

  

Djustru diwaktu harga MAS turun, gunakanlah itu kale- 

Barang2 Perhiasan Mas, Intan dan Barlian 
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