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: : Kedafukan Kabinet : 

. ngetahui katakan, bahwa Italia 

NS 

ae 

  

- 

mperensi PNI Dj: 
nte | Penerangan 4 

Bln dnut Tentang 

  

   
mat “itoima dari PM 

Ment ri Luar i 

  

  
'tai Midjadikan Ea terpentng, 

kan soal jang ak 
sifat   

dengan 
ian Kita akan .da- 

        

artai organisasi dan pe- 
Ne Probolinggo. 

Na: PUDJOBUNTORO AKAN 
ITINDpYAU PEMILNAN 
UMUM DI USA. 

Njonja S. Pudjobunioro wa 
IKI anggota Kantor Pemilihan 

Al Akhbar jha Pusat teah mendapat unda- 
jngan dar. pemeriniah Amerika 2 s ri Minggu mengabar- 

kan, bahwa Serikat untuk datang dinegeri pemerintah Mesir! tsb guna. mengadakan penin- mungkin akan 'minta pemerin- | 
Gjauan selama diadaka tah Itaite sapa menjerahkan | Yauan selar kan pemi 

3 1 jlihan presiden jg akan datang. 
Seth Kana seorang na an Pemungutan susra untuk pemi 

|Ehan presiden Amerika Seri- walnja, Mohammad Hassan, 
——.. bahwa ia tersangkut 

lam pembunuhan seorang op | 
sir bernama Abdul Khadir. Sej 

mentara itu kalangan 

    

: Tapi" Italia Tak Akan 
MeNngenEnanjar, 2 3 

Iri Selasa 'g pertama dari bu- 
Jan Nopember jg akan datang. 

jang me 

bolehs djadi akan menganggap | 2 
Farouk sebagai seorang pela-j. 
rian politik dan tak akan mau! 
menjerahkannja, kembali. Tapi :$ 
bila itu diminta dan kepada | 
Farouk dberitahukan, bahwa | 
ia hendak dituntut, maka. pe- 
ngadilan akan memberikan hu- 
kuman dengan tiada dihadiri 
oleh jang terdakwa. Selain itu 
harian tsb. menuduh 'Farouk 
pula tersangkut dalam perka- | 
ra2 pembunuhan? serta kedjar 
LAN tan : 

' SOLIDARITET DIKALA. 
NGAN A.D. TETAP 
BAIK. . 

   

  

   

Choslowakia Clement 
barnja kedjadian itu 
tusan orang perwira 

Gottwald, 

jg dituduh 

brigadir- -djenderal Bohumil 
oleh kantor “berita Tanjug, 

dan 600 badar   

  

   
  

jakarta tgl. 10-10 
para Panglima “ setu | Lin P iao | 3 

aa “ Sakit 
pat routine : utk mmper 
bintjangkan soal2 j jang me | 
ngenai pelaksanaan pem: 

ENURUT berita? j : 
peroleh dari sumb 212 

| resmi RRT, Djenderal Lin Piao, 

      

bangunan Angkatan Darat. ' salah seorang abli strategi 
Demikian “diumumkan | Tiongkok jang terkemuka dan 
2tah, Biro o Penerangan 5 Staf “komandan  Tenfara ke-4 RRT, 

t, kini selang sakit dan tidak da- | 
ha- pat menghadiri upatjara2 res- 

“ ar 2 A Terstn ya mi. Perlu disebut disini, bahwa ' 
pat disimpulkan dengan Sisamping funksi militernja, | 
njataxdan djelas solidariter Xin Piao djuga mendjadi ketua 

dari para Panglima, dan 
tidak ada tanda? perpetja-' 
han sebagaimana jang di- 
desas-desuskan eh kala 
ngan tertentu. 

DJUMLAH KORBAN? Kere 

Hankow. 

Suratkabar resmi 
Chang Chiang Jih Pao” me- 

September jl. panitya tadi me- 

par- | 

karena soal inilah jang merupa 

   

kat itu akan diadakan pada ha 

'jeko Bergolak? 
8 0 Opsir Na an 

00000 Hadapi Revolusi 
 EpA2 3 JANG belum dapat dipastikan nik dari | it Praha bahwa djenderal Jan Satorie, jg pernah 

. mendjadi penasehat penting di lapang militer dari presiden Tje- 

ada hubungannja dgn penangkapan atas ra- 

pemerintah. Pada tg. 26 September jg Ialu Satorie 
Chran. 

sedjumlah opsir2 tinggi dan rendahan “katanja telah ditangkap. Djandgh jg. Uitangkap ada diantara 200 

Irian dari Albania 
'IRoma mengatakan, bahwa negeri : 

Tega Nan pembersihan dan huku- 
Iman-hukuman. 

  

    

Panitya Militer & Administratif | 
daerah Tiongkok Tengah & Se- | 
latan, jang berkedudukan di 

Hankow | 

Ingabarkan, bahwa ketika tgl. 19 | 

TA-API DI INGGRIS. 
Dinas perhubungan 

api di Inggeris hari Saptu me 
ngumumkan di Londin, bahwa 
djumlak, seluruhnja dari 
ban2. mati malapetaka kereta 
api di Harrow Wealdstone ba- 

mn 106 orang. 
La di bom BA on aa ' hadiri upatjara atau menanda- 

(Antara- 
101 orang diantaranja 
diideatifisir dan jang lima lagi . 

kereta- 

-kor- 

| njampaikan pesanan kepada Lin 
Piao, agar supaja ia lekas sem- 
buh 'kembali dan menjatakan 
,benjesalan bahwa ia tak dapat 
hadir karena sakit”, Menurut ke 
terangan2 jang diperoleh di 
Hongkong, Lin Piao sudah satu 
tahun lebih tidak pernah meng- ' 
1 & : | pada pembukaan POM ke-Il jg: 

tan Ba perintah, 
4 AF h 

dari pihak para serdadu.   njian2nja. 

- Perantji is 

Operasi Vietn 

70 

  

diantaranja digunakan bom? dari 
lan itu an naa. : 

aa markas besar ten ' 
ara Perantata di Saigon meng 

ala 

musatan2 pasukan2 Ho Chi 
Minh di dcerah2 Tourane dan 
Donghoi di Viemam Tengah. 
Pesawat2 tsb djuga menjerang 
gudang? sendjata dan mesiu 
pinak Ho di sebelah Selatan 
dan Barat Dasja Tourane. Di 
daerah Tourane seperti telah 
diwartakan pasukan? Ho sebu 
lan jl telah menjerang . bebe- 
rapa pos2 militer Vietnam-Pe 
ranijis dan berhasil merebut 
pos penting pihak Peranijis di 
Leson. . 

  
10.000 serdadu ikut 

ambil bagian. 
Selamdiu na diwartakan da- 

  
“ 1 

telah melakukan bunuh diri. Ka- 

mengadakan komplotan terhadap 
digantikan oleh 

Menurut berita “ig disiarkan 
   

   

“Di Tiban one 
(Dalam pada itu orang2 pela- | 

jg datang di   
mereka terantjam oleh revolusi, 

“sedang partai komunis jg meme- | 
Igang pemerintahan katanja pe-' 
Itjah disebabkan pertjobaan2 pera- 

, Panitia Nasional anti- komunis ! 
Ig bertjita- tjitakan Albania-Mer- ' 
deka menerangkan hari Sabtu, 

terhadap, pemerintah perdana 
menteri Enver Hodza jg berasal 

Idari Albania itu tidak perlu  di- 
Iragu2kan lagi akan kebenarannja. 
Menurut panitia tadi, rombongan? 
pemberontak jg tersusun - dalam 
organisasi? hampir terang2an ber- 
TR @? seluruh Albania. (Ren 9. 

Hiburan berupa pesan2 dari ah gai 
' dimedan perang sungguh men dapat penghargaan jang san 

Se bentar dapat menghilang 
perasaan rindu kampung halaman. Dimedan Korea se 
bintang film .Frances Long ford beserta suaminja John Ha 
dang sibuk berkeliling dan me nghibur serdadu2 PBB PEN - 

10. 000: an “Lakuken Gerakan 

hudjeni Bom2: Berat 
PESAWAT PEMBURU dan pembom Perantjis sedjak 
hari ini telah mendjatahkan 30 ton bom atas “»Gjalan ko 

| nial no.-3” dalam salah satu serangan udara jg terbesar dan 
jg pernah dilakukan oleh angk.-udara Perantjis di Vietnam U 
Demikian dikabarkan di Hanoi pada hari Minggu. Menuru: 
kasbesar Peranfjis serangan udara itu -diperintahkan setelah 
ngintaian dari udara menundjukkan, bahwa pihak pasuk 
Chi Minh sedang mengerdjakan ribuan ' orang pekerdja utk 3 
perbaiki djalan jg sangat penting bagi hubungan mereka itu. 
katakan, bahwa sebagai akibat dari pemboman? itu, dalam 

Ninhbinh 90 km Tenggara 
noi pada hari Minggu telah 

ag: Pan bt 22 
Sabtu telah menggempur pe- |rantjis d dan Vietnam Bao Dai. 

|Sebagian dari pasukan2 pihak 
| Peranijis itu telah didjatuhkan 

bahwa berita2 tentang huru-hara 

  

   
   

     

    

(waktu itu 

  

.— Kata 

  

    

Tea 

      
   

dengan beleid , negara2 muda” 
di Asia : Kata Alligon, Truman 

mengatakan pula 
bahwa Amerika berbuat seper- 

tt negeri2 tadi, ,,ketika masih       

  

    

     

  

  

Ngamu 
am Utara Di- 

  

500 Kg. kira2 300 meter dari 

“bahwa di 

    

dengan perasut diatas wilajah 
pihak Ho kira2 10 km sebelah 
Selatan sungei Day. Daam ge '"— 
rakan itu telah dapat ditawan '£ 
pada hari Minggu 10 orang ser 
dadu Ho Chi Minh. Pasukan? 
pihak Peranijis dalam gerakan 
tadi dibantu oleh pesawot2 ter 
bang, ig menembaki dengan 
mitraljur dan mendjatuhkan 
bom2 napa'm kedudukan? pi- 
hak Ho. 5 

UP selandjutnja mewar:a- 
kan bahwa pada hari Sabtu 
misi militer Muang Thai telah 
terbang » kembali ke Bangkok 
dari Sa'igon setelah se'ama 10 
hari mengadakan” perdjalanan 
pemeriksaan Ci medan perang 
Tongkin. 

Utusan 
letnan djenderal Vichit Song- 
gram dan teah mengadakan 
pembitjaraan2 dengan djende- 
ral Raoul Salan, panglima be- 
sar tentara Perantjis di Timur 
Pjauh. 5 

  

Rebutan ,Ku- 
da Putih" 

Pertempuran Sengit 
Berkobar Hari 

Minggu 

ASUKAN-PASUKAN infan 

Pn Dal aa 5 

   

  

    

     

   

    
      

   
   

“jang 
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isb dipimpin oleh |- 

Ibuah dari  Djepan 

mud. Allison mengatakan, 
| bahwa pemerintah Amerika 
| mengakui hasrat tiap2 negara 
»Asia jang: baru merdeka, un-' 
“tuk tetap netral, membina ke- 
kuatannja "dan memetjahkan 

/Soal2. dalam negeri sendiri. 
“Tentang adanja pasukan? Kuo 
mintang di Burma timur, Alli- 
son mengatakan bahwa itu 
ada'ah soaj jang ,,sangat sulit” 

».tentunja sangar men- 
ijengkelkan rakjat Burma”. 
Dibantahnj, tuduhan2 seakan2 
Amerika Serikat memberi ban- 

  
tuan kepada pasukan2 Kuomin | 

| tang tadi. Kata Allison, mere- 
ka tidak menerima bantuan 

. resmi”. Seterusnja dalam ' per-” 
@  djalanan-keliling ini, Allison 

akan ' mengundjungi 

Djepang. Ia diminta supaja 

memberi nasehai2 kepada  pe- 
merintah Djepang, “tentang 
soal2 jang bersangkutan de- 
ngan Asia. Tenggara. Seperti 

i ketahui, Allison adalah 
n enteri Juar negeri 

an soal2 “Timur - Djauh. 

     

  

Mau Serat ' Indonesia" “Untuk Ikut 
Hadapi Komunisme? 

1 All, son Tak Perlu Dichawatirkan 

- 1 pada itu Truman 
| menga takan, bahwa ia setudju 

"Pembanan 

u menteri jua negeri Amerika Se 
! , : btu kemaren dulu mengatakan di Rangoon, ' $ 
: bahwa Amerika Serikat sangat memperhatikan pertumbuhan ne- 
Pena ana jg kuat, bebas dan merdeka di Asia. Diterangkannja, 

'a Pres, 'Truman telah mengidzinkannja utk mengutjapkan 
P. an tadi. 'Allison mengatakan, bahwa pemerintah Amerika 

£ mengerti : epenuhnja keinginan Burma supaja tetap netral dan 
| membangun kekuatan sendiri. Seterusnja dikatakan, bahwa Ameri- 

ka anggap penting, bahwa negeri? Asia »terutama negara2 baru 
. ma dan INDONESIA 

: an melawan serangan? Komunis”. 

Dalam pada itu Mr. M. Tambu 
nan, anggauta seksi luar neger 
Parlemen mengenai akan datang 

teri Luar Negeri USA pada tang 

nja dgn 

ngan perundingan 
dan Pilipina 

nan regional 
rangkan 
bahwa menurut pendapatnja se- 

di Pacific, - mene- 

negara kabinet Wilopo, kedata- 

dikewatirkan. Meskipun 
kata John Allison berusaha me- 
narik Indonesia dim soal pertaha- 
nan regional di Pacific itu, menu- 
rut Tambunan, usahanja tentu 
gagal, karena sebagian terbesar 
daripada rakjat Indonesia meng- 
hendaki perdamaian dan ingin ne- 
tral tidak memilih salah satu 
blok, serta ingin mengurus sendi- 
ri hidup perekonomiannja.- Dan 
kehendak serta keinginan ini dipe- 
lopori oleh kabinet Wilopo jg ten- 
tu akan menolak adjak?2an untuk 
memasuki sesuatu pact pertaha- 
nan regional guna menangkis 
usaha sesuatu blok.   

Atas pertanjaan, apakah ke: 
sukaran ekonomis Indonesia 
pada djangka pendek ini tidak 
jakan merupakan sesuatu kele 
mahan untuk menolak sesuatu 
adjakan, didiawab, bahwa ke- 
Sukaran ekonomis itu Selaras 
dengan kehendak kepada per- 
Gamaian dan Sikap netral, da- 
pat pu diatasi dengan bantu 
an Jari sumber lainnja jg bu- 
Ran Sumber blok USA. Selan- 

  

   

  

   
   

   

menjusun kekuatannja, 

Kedatangan Allison tak 
—..perlu di kewaiirkan. 

nja John Allison, pembantu men- 

gal 13-10 ini hari daram hubungan 
dugaan? kalangan poli- | 

tik di'ibu kota, bawa kedata- ' 
ngan itu ada sangkut-pautnja de- 

antara USA 

mengenai pertaha- 

kepada wartawan kita, 

lama jg memimpin pemerintahan 

ngan John Allison itu tidak perlu 

andai | 
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Dalam pameran Angkatan Pe rang. jang diadakan “di ' Djakarta. 

dinas topografie turut pula mengadakan pertundjukan bagaimana 

tiara bekerdja djawatanpja dan apa aa ig mereka aa 

Gambar memperlihatkan alatmultiplex jg dipakai untuk membuat 

foto dari udara.   
Sean Panitya Aksi Penolakan PP 

19 Oi Semarang 
(Oleh wartawani kita). 

ETELAH SAMA KITA dengar pendapat? dari berbagai or- 

anisasi dan golongan tadi 
k 

at memutuskan: bersikap menola k. terhadap Pe 

sa n Pemerintah no. 19, demikian kata2 kesimpulan diutjapkan 
ratura 

daa Nj. Soepomo, ketua Panitia Aksi Penolakan PP no. 19 di Se- 

ge cu kemaren dgn mengambi 

: Pe AE renuo tsb “alat as tadi tlh Man an 

pertemuan, chusus utk bersama meneropong PP 19 tahun Si . 

raturan pemerintah mengenai pensiun djanda dari pegaw ai? Kia 

jg selama ini telah menimbulkan ,,kegemparan” terutama da 

kalangan wanita itu Perlu didjelaskan bahwa Panitia tadi terdiri 

dari 7 organisasi wanita di Semarang. Ketua panitia dari Anna 

penulis dari Gerwis, Bendahari dari Wanita Demokrat, Pembantu? 

dari Widuri, Rukun Wanita Semarang, Wanita Katolik dan se- 

orang dari Consulat Wanita. 

: Meskipun sikap kita jg bulai 
menolak tadi, namun pada 
waktu ini kita tidak akan- me 

ngadjukan reso-usi kepada pe- 
merintah, berhubung niat pe- 
merintah ig sudah  diumum- 
kan, agan menindjau kembali 
PP 19 tadi. Setelah ditindjau 
nanti, djika umpamanja pera- 
turan jg tidak. kita 
itu kembali derisan dasar2 jg 
ternjaia masih sama, maka ba 

Bentrokan Di' 
Pegngkong 

. Dalam Perajaan : 
“Hari Wachang   

djuinja mengenai. usaha9 pi- 
hak USA jg baniak memberi | 
pertolongan kepada beberapa | 

golongan di Indonesia sap   ur an 
: Tahun Apa Setesal 
"Dipesan Dari Djepang 

ARI KALANGAN jang 
mengetahui diperoleh ka | 

bar bahwa dalam minggu ini | 
dalam kabinet akan dibitjara- 
kan soal? jang berhubungan de 
ngan Nederland tentang Uni 
dan Irian, Mungkin ditelipiban 
susunan delegasi keperundingan 
tsb. Kalangan? politik mengang 
gap tidak ada artinja apabila ti 
dak dibitjarakan status Irian 
dalam perundingan, i se 
“karang tidak diketahui apakah 
Belanda bersedia merundingkan 
status Irian Barat. 

| Dalam pada iti dari menteri 
“agama Fakih Usman didapat 
kabar bahwa tahun 1953 
akan datang anan @Guran 
“dari sebanjak 1,  djuta 

£. Har 
ganja kira2 12 rupiah, tetapi 
karena Jajasan Lektur “akan 
memberikan subsidi, Guran itu 
akan didjual dgn harga 7 atau 
8 rup. Indonesia kekurangan 
buku sutji ini sedangkan pentje 
takan @uran didalam megeri ti: 
dak memenuhi kebutuhan. Se- 
djak 1950 di Indonesia hanja 

Guran. (Pia), 

  

BENDERA KUOMINTANG DI- 
BESLAG DARI ATAS POHON. 

Polisi bagian Dinas Keselama   "teri Korea Selatan pada ha 
ri Minggu memusatkan sera- 
ngan-serangan mereka jang pa 
ling dahsjat terhadap bukit an 
da Putik” dan berhasil mende 
sak mundur pasukan-pasukan 
Utara dilereng bukit sebelah 
Utara sampai sedjauh kurang 
lebih 300 meter, 

Pasukan-pasukan Utara jang 
pada hari Minggu menduduki 
puntjak bukit drasir keluar da 
ri me toge ring perlindungan me 

oleh serangan-serangan 
Na aa terbang seku- 
tu g menghudjani pontjak 
bukit deni berton-ton bom 
serta sedjumlah besar sekali na 
palm. 

tan Negara, hari Djum'at telah 
membeslag sebuah bendera 
Tiingkok nasionalis, jg keda- 
patan terganiang diatas pokon 
setinggi 10 meter, didjalan Sen 
Tha Kramat, Djakarta, Siapa 

bendera itu, se   g memasang 
| "ph diselidiki, tapi diduga dila 
kukan oleh anak2 sekolah Tong 
hoa, Ketjuali itu telah dibeslag 
pula beberapa helai bendera ker ' 
tas Kuomintang dari halaman | 
gedung Kuomintang di Angkee,- 
Djakarta Kota. Dikabarkan, 
bahwa pembeslagan bendera? 
jang belakangan ini, dilakukan 
karena bendera2 tersebut! dje- 
las terlihat dari luar Halaman 
gedung. 

dapat ditjetak 500 ribu buah | 

mengadakan studie di USA 
atas beaja pihak USA, Mr. 
Tambunan berperdapat, bhw 
hal itu masih terbatas kepada 
kepentingan perseorangan dari 
mereka jg mendapat pertolo- 
ngan itu, jakni misalnja utk 
mendapatkan pengetahuan jg 
lebih luas, keahlian dalam se- 
Suatu haj ig lebih menda'am, 
pengetahuan bahasa Inggris 

  
lum perlu dikewatirkan bhw 
hai ity akan besar pengaruh- , 
nja bagi politik negara pada ' 
umumnja ig menghendaki ti- 

bahwa pengaruh perto ongan2 
itu. memang ada, demikian 
Tambunan. (Antara). 

jg lebih baik, dsb, tetapi be- : 

dak memilih salah satu blok, ' 
meskipun harus diakui pulas, ' 

ru kita akan! ambil tindakan. 
Panitya 'akan terus memper- 
djuangkan dengan giat, hing- 
ga tertjapai tudjuan, demikian 
selandjutnja Nj. Soepomo. 

Rapat jg dikundjungi oleh 
beratus2 wanita dari berbagai 
organisasi wanita di Sema- 
rang, ket: ugli Muslimat dan 
Persit 'itu, dan pula  sedjum- 
lah ketji dari ka angan kaum 
bapak, telah dimulai Minggu 
pagi pada Ik. djam 9.30. Dimu 
lai dengan yraian dari wakil 
Gerwis, ig membentangkan 
fatsal2 dari PP 19, terutama 
jg njata menimbulkan kebera- 
tan2 bagi kaum wanita. Berhu 
bung beberapa waktu jg lalu 

-c fatsal2 ini te ah diuraikan gleh 
a | Ng. Mr. Maria U. Santosx dim 

Tj harian ini, maka pendjelcs an2 
Mebih djauh tak perlu diuangi. 
| Disusul uraian Nj. Burhan 

“ dari Perwari. Umumnja kita 
menolak PP 19 ily, dengan ti- 
dak tahu sebenar2nja sebab 

3 ATUAN2 POLISI kuat 
$ Djum'at malam . telah 

menggunakan bom2 gas air ma- 
ta guna membubarkan rombo- 
ngan Tionghoa nasionalis jang 
menjerbu kantor sarekat buruh 
pro-komunis di Kowloon. Setiz- 
lah sehari ifa kaum nasionalis 
merajakan kari ulang kemerde 
kaan Tiongkok jang ke-41, me- 
reka mendobrak pintu kantor sa 
rekat buruh tersebut dan menje 
rang setiap orang jang berada 
didalamnja, sehingga beberapa 

. Gari 20 penghuni gedung terpak 
“sa dirawat dirumah sakit. 

1 Lebih landjut dixabarkan bah 
wa, polisi telah menangkap 35 

' orang, ketika pen oneapa 
'Tionghoa nasionalis   

    

    

Men 

pusatan komun lis 5 
Menurut 
Si k 

   

    

(AFP). atom semula, 

  

memperi 
fik, apabi 

peringatkan Australia,   barkan. 

Sebaliknja sumber di Can- 
berra tadi hari Saptu mengata- 
kan, bahwa Washington telah 
menjatakan tidak  setudju, 
apabia pakt tsb. diperluas, 
hingga meliputi  negeri2 lain 

| daripada jang sekarang Sudah | 
tergabung didalamnja (Austra- 
l-New Zealand-Amerika Seri- 

kat). Da am pada itu Washing- 
ton menegaskan. bahwa djuga | 
Perantjis, Djepang, Filipina | 
dan beberapa. negeri Pasifik 
lainnja sama haknja dengan 

  

  
  

  

Ka berdjandji akan ikut ser 
NX. ta pada Pekan Olahraga Ma 

hasiswa sebagai pengikut jg akan 
Tenten tinggi  peraturan2 
lahraga, dengan semangat ksa- 
Na didalam suasana persaudara 

“ari, menudiu ke keagurgan Nega 
'ta, dan: kebesaran olahraga utk. 
mentjapai persatuan mahasiswa 
seluruh Indonesia, demikian sum 
pah para peserta POM ke-II jg 
diutjapkan oleh mahasiswa  Dja 
“karta Raya, Suliantaro Sulaeman 

  
dilakukan dengan resmi oleh Pre 
siden Sukarno Minggu pagi dila . 

pangan Ikada, Djakarta: Selain 
Presiden dan Njonja, hadir pula 
dalam upatiara pembukaan POM 
ke-II itu beberapa Menteri, anta" 
ranja Menteri PP dan K,- para 
pengurus K. O. LI, KSAP Djen 
deral Major Simatuparg, dil. 

Seperti biasa, upatjara itu di 
buka dengan defile dari 838 pe 
serta jang merupakan 6 rombo- 
ngan kota peserta, ialah berturut 
turut melalui tribune kehormatan, 
rombongan mahasiswa dari Jogja 

“jang berpakaian serba putih dgn 
memakai ,,sportpet” warna  ku- 
ning-hidjau, rombongan dari Ban 

dang dengan pakaian putih-putih 
dan topi tikar, rombongan Bogor 
djuga serba putih dengan barret 
biru-tna, rombongan Solo berpa 
kajian putih-putih, begitu djuga 
pakaian rombongan  Surabaja, 
dan “sebagai penutup rombongan 
»tuan-rumah” Djakarta Raya de 
ngan pakaian serba putih disertai 
embleem jang berlukiskan ,,Tudu 
Kemerdekaan”. Setelah bendera 
Sang Merah Putih dan bendera 
POM ke-II dikibarkan ditiang se 
belah utara stadion Ikada, lalu 
diadakan demonftrasi oleh maha 
siswa2 dari Lembaga Akademi 

  

Lemtag 

anen Wei   van Kun 

a Kebudajaan Indonesia 

sKen. Batasaaseh Gengotichap 

eng hanoan     

' Sumpah Mahasiswa Dalam POM 11 
v Pendidikan Djasmani, Bandung, 

berupa rythmis. gumnastiek jang 
mendapat sambutan hangat dari 
Presiden dan para penonton lain 
nja. Malamnja para peserta dites 

Pakt Anzus Bubar 
Bila Inggris Diterima Djadi Anggauta 

— Antjaman USA 
«4 UMBER2 JG, BERKUASA di 

hari Sabtu, bahwa pemerintah Amerika Serikat telah 
tkan, bahwa Amerika akan kefaar dari Pakt Pasi- 
Australi dan New Zealand bersama? minta supaja 

Inggris diterima sebagai anggota persekutuan di Pasifik tadi. 
Sementara itu djurubitjara kementerian luar negeri Amerika 
Serikat, Michael MceDermott, ketika malam Sabtu jbl. 
membantah berita jang mengat akan bahwa Amerika telah 

apabila Inggris telan Ina Notr Oki 
supaja ,,diundang”, maka "Bakt ANZUS mungkin akan dibu- 

| 
3 

  

apa kita menolak itu, demikian 
katanja. . 'Mengapa 
ig maksudnia dibuat untuk wa 
nita itu. djustru ditolak sendi 
ri oeh kaum wanita umum- 
nja? Pertama karena sifatn 
is te 
menghendaki persamaan hak 

- , Oabsahi "mendsndun antara wanits dan laki? 

Supaja selekasnja 
di tjabut, 

PP 19 tidak berdasarkan aki 
bat? dari kenjaiaan adanja po 
ligami. Dengan mengeluarkan 
itu, pemerintah tak menghirau 
kan kenjataan2 jg timbul aki- 
bat poligami itu, Pada hal PP 

Tan 

1ggeri t minta jadi |19 djikax dibatja dengan teliti, 
Oa Sea 1 njata membuat keadaan djadi 

5 : lebih menarik (aantrekkelijk) 
Na na bagi kaum leaki” untuk ber- 

sterijengang . | poligami. - Dalam - keadaan jg 
Seterusnja didapat keterangan ke- | buruk, pemerintah tidak me- 

tika hari Diamat jl. di Washing 

ton. bahwa para pembesar Ameri- 
ka Serikat merasa ,.tertjengang dan 

ngeluarkon peraturan untuk 
mengurangi atau menghalangi 
nja, malahan dibugtnja pera'u   tidak menduga2 terlebih dahulu", ran jg malahan” disesijaikan 

terhadap tuduhan2 pers  Perantiis, dengan Kab ke b. Pul 

bahwa Amerike bertjampur tangan ga eburukan ts via 

dalam soal2 dalam negeri  Peran- dalam Peraturan tadi tersim- 

tiis. Kemarahan pers  Perantjis tadi pul ke-tidak adilan.  O'eh Nj. 1 

dinamakan salah paham". “Didas (Burhan disebutkan satu tjone 

pat keterangan di Washington. toh. Jg tak boleh dilupa pula, 
bahwa perdana menteri Peran (PP 19 itu ke'ihatannja agak 

'tergesa2 dikeluarkan. UU Per 
'kawinan belum dibuat, menga 
pa peraturan mengenai pensiun 
djanda malahan telah dibuat 

terlebih du'u? Dilihat dari su 
dut ekonomi, djika PP 19 ini 
didjalankan, malahan akan 

memberatkan keuangan nega- 
ra. Demikian isi singkat urai- 

Antoine Pinay  berkeberatan terha- 
dap sebagian “dari isi dari sebuah 
nota tidak resmi tentang anggaran 

belandja “ Perantijis, jg berasal: dar 
duftabesar Amerika di Paris, James 
Dunr. Nota tadi disampaikan ke- 
peda Pinay, sesudah mereka berdua 

membitjarakan " perintitan  "rentjana 
bantuan Amerika kepada Perantjis, 

   
   
       

      
       

  

      

  

    

  

   

    
     

    
    
          
      

    

         

     

     
   

      
Menolak PP 19 

, maka rapat jg berkumpul hari 21 

tempat di GRIS Bodjong 

setudjui 3 

peraturam 

sesuai dengan tjita2 jg 4 

i i | Istana | unt ah 1953. Sebe itu, x $ rima oleh Presiden di Istana Ne intuk ta un. 1 1 SN Sa t an Nj, Burhan. dengan kesim 
gara dalam suatu pertemuan ra Dunn meniampaikan surat kepada 1 ia PP 190 H lekas inah-tamah jang diramaikan oleh Pinay. dalam mana dinjatakan bah- PWan Supaja . Tn 

va Amerika tidak dapat memenuhi 

permintaan Perantjis. supaja diberi 

bantuan untuk pertahanan sebanjak 
Si 8 650.000.000. - Tetapi, kata Dunn, 

| Amerika tak berkeberatan, ufuk 
' mempertimbangkan permintaan ban- 
tuan sebanjak $ 525.000 000. | 

(Antara—Reuter) ' 

mugik dan njanjian bersama dari 
para mahasiswa. 

Sebagaimana diketahui, Pekan 
Olahraga Mahasiswa kelI itu" 
berlangsung dari tg. 12 "hingga 
tg. 18 Oktober, Pertandingan2 
olahraga dimulai hari ini diberba 
gai lapangan di Djakarta, 

nja ditjabut. Pandangan 'ain 
jg“mengatakan bahwa tinda- 
kan itu untuk mengurangi pe- 
latjaran, pun tidak dapat di 
terima. Bukankah 'hidup ber- 
madu (poligami) jg tik mung 

(Disambung di Hal. 4) 
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k mer akai (bri ikrecht) ada 
- Jah individueel, jalak hanja 

| untuk pegawai jang membeli- 
sewa. ena    

  

Tabp aa 3 

Tea an 

  

zun masjarakat Indone 
uhnja jang baru. Da- 

am hubungan ini para peren- 
tfana telah insjaf bahwa . de- 
ngan masih adanja masjara- 
kat Indonesia jang ' beraneka- 

ragam bentuknja sebagai ba- 
rang peninggalan dari zaman 
kolonial, harus ditjarikan dan 
dibuka berbagai kesempatan 
agar tiap2 anggauta masjara- 
kat dapati mengambil bagian 

sewadjar dengan ketjakapan 

    

   
    

  

" 

OKTOBER 1952,   
  

-harapan 

“PNI, dua partai terbesar, sudah 

| Pertahanan. 

    

    

  

| parlemen sadja. 

mempunjai penga 

mula-pertama. 

—— Kita berharap dgn 

Panitia Negara | | 
TE ——-- Perkembangan terachir “membenarkan “dugaan dan- 

umum, bahwa mosi-Baharuddin kontra Menteri Pertaha- | kolah Guru Kepandaian Putri, 

. nan, sudah pasti tidak akan diterima parlemen.  Masjumi dan . 

njokong mosi tsb. Dua partai itu, disokong 
lain, jang bulatnja merupakan djumlah suara terbanjak, akan me- 

- madjukan mosi baru. Pokoknja menghendaki dibentuknja sebuah . 

Panitia Negara utk mengadakan pengusutan dalam Kementerian 

.———— Pemerintah pun menjetudjui dibentuknja Panitia 

demikian. Djawaban Menteri Pertahanan jg kedua, dlm sidang tg. 

10 jl, bukan djawaban Menteri itu sendiri. Djawaban itu ialah dja- 
| waban P' ntah. Sebelumnja telah dimufakati kabinet. Pemerin- 

"TP 1 ri bantuannja kepada Panitia, berupa faciliteiten. 

| agar Panitia dapat bekerdja setjara lantjar | 

na faciliteiten itu memungkinkan terkumpul- 

nja banjak bahan jg sangat diperlukan. 
——— — 4 Setjara djudjur kita kemukakan disini, bahwa se- . 

Partai2 di luar parlemen dan golongan lainnja jg 

ruh di masjarakat, sebaiknja djuga diberi kesem- . 

patan, turut memikirkan dan mentjari penjelesaian utk kepenti- 

Oleh karena Kementerian2 lainnja-harus diakui dju- 

sempurna, maka Panitia Negara itu djangan hanja di- 

utk menjelidiki keadaan Kementerian Pertahanan sadja. 

Kementerian seluruhnja. Hanjalah jg didahulukan Kemente- 

tahanan, karena Kementerian inilah jg menimbulkan per- 

- Kita be dgn tidak banjak debat, parlemen 

akan menempuh djalan tengah itu, dan mulai mewudjudkan : 
statement 20 Mei, jakni menggemblang 

menjatakan sikapnja. Moh me- 
oleh beberapa partai 

7 » 

hanja terdiri dari pemerintah dan 

snayacea 

kesadaran dan persatuan 

  
    
  

         

   
   

    

   

          

      

    
   
   
   

   
   
      

   
   

    

   
   

    

  

   
   

  

   

  

   

    
    
   
        

   

tia. 
4 

. Kasrun Kasi- 

| bendahari Kaslan, penase 

yat Moh. Zjen dan 2 orang pem, 

bantu. IRR Mn | 

AKAN DIDIRIKAN LAGI | 

' Hari Kemis jl oleh Inspeksi 

“Perumahan Rakjat Djawa Tengah 

telah diadakan pertemuan dengan 

'kepala2 djawatan dan instansi ne- 

eri lainnja utk merundingkan 

oal pembangunan Pp 
li Djawa Tengah. Sampai 

ini di Djawa Tengah telah 
an 34 buah perumahan rak- 

juali Jogja. Di Jogja sen- 
selesai didirikan 609 

jang memakan bea- 
5 Dalana waktu 

    
PMARANG, 

  

    
     

    

   
   
   

   

    

   

   

Inja serta susunan organisasinja jg 

' vertikal tjukup efficisnt, mengadakan 

|usud2 jg konkreet pada Pemerintah 

500 RUMAH EN 

1mahan. 

ikan lagi sebanjak | 
rakjat dgn beaja 

. 2 dah bagi masjarakat. 

| — Tgl. 12 Mulud jang dimaksudkan 

| Masehi 1933 djatuh tg. 26 Djanuari. 

Gen-Salatiga. — I. Tg. 22-12-1920 “dja 
18.00 

“| Tg. 20-7-1937 Selasa Legi 11 Dju 

  
bagian kementerian2 dalam bagian?- 

untuk memperbaiki organisasinja” tsb 

diatas, agar tertjatat organisasi jg 

efficient, Beberapa ariggauta  Pani- 

tya Negara ini, kemarin dahulu ti- 

ba di Semarang dan sehari. . kemu- 

dian, mereka itu telah adakan perte- 

muan dng beberapa kepala Djawa- 

tan jg vertikal, umpamanja Djawa- 

tan Penerangan, Djaw. Agama, 

Djawatan Penempatan Tenaga dan! 

lainnja lagi. Selain dari akan mene- 

rima bahan2 seperlunja dari kepala 

djawatan jg vertikal tsb, mereka dju 

“ga akan tindjau sendiri | keadaan 

Djawatan2 tsb. Panitya Negara ini, 

tidak hanja akan tindjau beberapa 

'kota Besar diwilajah Djawa Tengah, 
'djuga akan tindjau-beberapa daerah 

luar kota besar, chusus untuk menge 

stahui sampai dimana pekerdjaan me- 

reka itu dapat. memberi suatu fae- 

  

(BERITA! PENANGGALAN. 
Langganan No. 4128 di Semarang. | 

Idjatuh hari Djumaat Wage tahun 
Djimakir 1866, Masehi tgl. 14 Djuni 
11935. Kn SAN Pata mna 1 

Langganan No. 4710 di Semarang. 

Langganan No. 253 di Pekalo- 
ngan. — Tg. 29 Ramadhan tahun   Langganan di Djl. Dr. Sumardi, 

tuh hari Rebo Paing 10  Rabingula 
kir tahun Alip 1851 wuku Wajang: 
II. Tg. 22-12-1921 hari Kemis Paing 

21 Rabingulakir tahun Ehe 1852 
Wuku Tambir: II. Tg. 31-8-1933 
hari Kemis Paing 9 Djumadilawal 

|tahun Be 1864 wuku Dukut: IV. 

| madilawal tahun  Ehe 1868. wuku 

si kepala? Seko 
telah i 

3 : AE : 

dan jingkungan k hidu 

dalam proses 
sjarakat' selur : 

Ina peladjaran S.K.P. jang 4 ta 

| didik gadis2 dengan memper- 

Ika mentjari nafkah sendiri. 

puas dan terima kasih para 

( PEMENANG ,,BETROUW- 
| BAARHEIDSRIT, EN 

'kukan perlombaan “betrouw- 
baarheidsrit” : 
-oleh Ik. 150 kendaraan, mobil, 

IL. Tg. 17 Agustus 1928 bersama| N 
'an dengan tg. 29 Safar tahun Alip|' 
1859: HI. Tg. 29 September 1941 del 

Ingan tg. 7 Puasa tahun Be-1872. 

   
    pannja | 

    

   

    

  unan ma   bang 
Si 2 | 

4 

3 , Pemunakinahg. 4 
erdasarkan. pertimbangan? . 

tsb., maka aan ea 
tem peladjaran S.K.P. jang 2 
tahun lamanja itu dan jang 
bertudjuan memberi kesempa- 
tan terutama pada gadis2 jang 
tak dapat melandjutkan pendi- 
dikannja untuk waktu jang 
pandjang agar memperoleh ke-| 
pandaian dan pengetahuan jg. 
ijukup jang bermanfaat bagi | 
penghidupannja. selandjutnja. 
'Dengan demikian maka sertje- 
|gah penggangguan anak2 ga- 
dis dan perkawinan anak2 Se- 

  

lain mendidik gadis? itu men- 
djadi warga-negara jang ber- 
guna, dan dengan mempergu- | 

nakan kepandaian mereka, se- 
telah lulus, gadis2 itu dapat 
mentjari nafkah sendiri. Pendi- |. 
dikan ini selesai tidak dengan | 
idjazah, tetapi tjukup " dengan | 
surat keterangan sadja. Rentja 

hun lamanja bertudjuan men- 

dalam pengetahuan ke-rumah 
tanggaan, agar sanggup mere- 

Untuk mereka jang berkesem- 
patan melandjutkan pendidi- 
kannja maka terbuka lain2 se- 
kolah seperti Sekolah Guru, Se 

S.G.T.K., Sekolah Bidan, Seko- 
lah Djuru-rawat dsb. 8 
- Konperensi kepala2 S.K.P jg 
baru untuk pertama kalinja di- 
adakan ini telah memberi ke- 
san . betapa besar perasaan 

pendidik2 itu jang telah da- 
tang dari tempat? jang ratu- 
san kilometer djauhnj, untuk 
sekali berkumpuj dan. saling- 
tukar fikiran dengan sesama 
rekannja itu. Ea 

Se'ama 3 hari di Djakarta 
itu, mereka djuga mengundju- 
ngi Pasar Minggu dan bebera- 
pa tempat industri. Kemarin 
pagi mereka telah diterima 
oleh Presiden dan Njonja -Su- 
karno di Istana Merdeka. (An- 
tara). 

  

Kemaren pagi di Smg. dila- 

dengan di-ikuti 

  

hun, jcitu anaknja tn. TH van 
der Ko'k, dari Surabaia. Wa- 

kan. sis- ' 

H 

: Nasiana “bila terdjadi 

anak lelaki haru berumur 9 ta 

      

   

   

    
    

    

   

     
    

    
      
    
    

    
     

     

  

    

   

      

   

    

   
   

  

   

  

   
    

   
   

   

    

  

    

   

  

    
    

  

   

  

    
    

   

  

   
   
   
   

  

    

 ENURUT PENGUMUMAN 

Nasional Sobsi ini jg akan terdiri 

:imikian pengumuman itu selandjutnja — ialah 30 Pusat2 Pimpinan 
.S.B. (5 P.B. tidak hadlir dan menjatakan tunduk pada putusan). | 
dan 14 K.D.2 Sobsi. Dewan Nasional Sobsi ini adalah badan jang | 
mempunjai kekuasaan tertinggi dim waktu antara dua Kongres Na- 
.sional dgn kewadjiban?2 dan kekuasaan?, sebagai berikut: 

KPA : 

dan menerima, narik diri. 
: n dar la: denga ngan alasan2. masih belum 

poran jang diberikan oleh Seto : 

1. Mendengar 
mendiskusikan dan mengesahkan 

Biro. | 
£ 2. Membikin ketentuan2 umum 1 

    

   
salah organisasi, sosial ekonomi,. po: 
litik, pendidikan, ' kebudajaan dan! 
olahraga, mengatur hubungan dig. | 
W.E.T.U. dan hubungan2 interna- 
sional lainnja. : Aa | 

3 

£ 3, Mengesjahkan anggaran be- 
landja jg direntjanakan Sentra Biro. | 

# 4 Menetapkan  penjederhana- | 
| “an Serikat Buruh dan Sobsi daerah. 

€ 5» Menetapkan ota Dewan 
aa bongand | 

£ 6. Memilih Sentral Biro di- 
'antara'anggota2 Dewan Nasional jg 
terdiri dari seorang Sekretaris Djen- 
deral, 2 wakil Sekretaris Djenderal, 
"Sekretaris2 Biro dan 'anggota2 lain- 
nia Pekerdjaan harian Sentral Biro 

tentukan Konperensi Nasional. 
Tjalon2 jang diadjukan “oleh   

lanbun ia ini tidak dapat ha- 
diah, maka oleh panitya dibe- 
ri pula hadiah “troostprijs”. 
Hasil dari perlombaan tsb ada 
lah sbb: bagi mobi belum &i 
dapatkan keterangan Jengkap, 
hanja dikabarkan, bahwa dim 
rombongan mobil ini ada turut 
dua wanita jaitu nona Berety 
dari Surabaja dan njonja Oei 
Thing Tjioe, Smg, ig masing2 
mendapat hadiah pertama dan 
kedua. Bagi sepeda motor be- 
rat, djatuh pada tn. J.A. Jan- 

sen mengendarai “Norton” 500 
cc, hadiah pertama, dan hadiah 

kedua Tn. Tiioe Swie Djioe 
Temanggung,  djuga dengan 

tiga Tan Soei Liem Smg. dgn 
BSA 500 cc. 

fietsen turut 46 buah, Hadiah 

'Kiem Koen, Smg. dengan “Vic 

7 kp 

ga dengan “Victoria 

kan vrijs ketiga 

  

   
   

Dalam semua 

p 
“perusahaan "Begonia” Depok. 

PROP. DJAWA TENGAH. 

dir dua  anggauta Di : 

Prop. Djawa Tengah jaitu sdr2 

Siswowidjojo dan S. Djokosoe- 
rodipoero karena pindah dari 

daerah wilajah Dj.-“Tengah, ma 

|ka hari Saptu jbl diadakan pe- 

milihan dua anggauta baru seba     |Wuje: V. Tgl. 22-3-1927 . Selasa 
@on 18 Puasa tahun Wawu 

| Wuku Manahil: VI. Tg. 12-9-1925        Saptu Paing 22 Safar tahun Be 
1856 wuku Wukir, 

   
   

18571 
gai gantinja. 15 : 

“ Dalam pemilihan tsb didapat 
kan sebagai gantinja, sdr2 Soe- 

pardi bin Soekandar darj Kudus 
dan H, Abdullatief darj Brebes, 

Norton 500 ce, dan hadiah ke-. 

— Sedangkan bagi bagian brom 

pertama djatuh “pada tn. Tan 

toria” kedua tn. Soeroto, dju- 

belum diketa- 

satu Service jg diberikan oleh, 

DUA ANGGAUTA BARU DPR 

Berhubung dgn, pengunduran 
: DPRDS 

'Konperensi Nasional untuk dtu- 
“duk didalam Dewan Nasional 
| PPn ialah 72 orang jang Me- 
1 £ £ LA 

PENGUMUMAN P.-Hi. 
Para djemaah-hadji jg ma- 

“sih.  mempunjai  boordgeld 

| (uang belandja di kapal), ha- 
»rap ,,kartunja” diteken, dan se 
gera- dikirimkan kepada PHI, 

untuk diuruskan pengembalian 
“yangnja dari “Kongsi-Tiga”. 

Uang cheg bea Saudi-Ara- 
bia dan jain2. vengembalian 
ongkos2 dari “Kongsi-Tiga”, 

| dapat diterima kembali mela- 
lui BRI di Kabupaten2, jg ha- 
ri tanggal pembajarannja akan 
diumumkan. 

Barang2 'g pada waktu he- 

rangkatnja para djemaah-ha- 

dji ke Djeddan di tahan oleh 

BDouane di Semarang, harap 
| ,,surat-penahannja” diteken, 

dan kemudian dibawa, ke PHI 
Semarang, untuk diuruskan pe 

ngembaliannja dari Douane Se 

4 1 

|huj namanja. Dalam  rombo-| norang. ES 
ngan hromfiets ini ada MP Du | Barang2 jg pada waktu da- 

Hoesin, jg da| tangnja “para  djemaah-hadji 
dari Djeddah di tahan oleh 

Douane di Semarang, 

sekarang sedang idiuruskan di 

(Djakarta, dan menunggu peng 
umumannja lebih landjut. 

I PERTEMUAN RAMAH- 

TAMAH, 

Berhubung dengan peri- 

ngatan hari lahirnja Tiising 

Khong joe, pada tg. 15 Okto- 

ber jad, di Gg. Lombok Pagu 

juban Khong Kauw Hwee akan 

swan Nasional 
“1... . 

Sobsi Dibentuk 
Terdiri Dari 55 Orang Angguuta 

jai persidangan utk: pembentukan Dewan Nasional Sobsi. Dewan 

pilih dim Konperensi Nasional Sobsi jang dihadliri oleh wakil? pim- 

pinan-pimpinan pusat serikat? buruh dan komisaris? daerah Sobsi. 
Djumlah jg berbak suara utk memilih Dewan Nasional tsb. — de- 

  

  

    dan program kerdjia mengenai masi 

(kan tradisi 

dilakukan oleh Sekretaris Djenderal , 

i 1» 

    

si 

  

  
   

  

  USA memeriksa suatu latihan. 

bagian Penerangan Konperensi . 

dari pada 55 orang anggota di- 

  

Sebanjak 6 orang 

mpu duduk didalam Dewan 
N na) “berhubung dengan 

alaman2nja, pekerdjaan2, 
  

Tandjung Sangkar pulau Lepar Taboali Bangka sebaliknja Tjamat 
bin Dul dari lelaki mendjadi wanita, Kk 
resmi. Djalamnja perobahan kelamin Tjamat, bersamaan keadaan- 

inja dgn.tjara jg dialami Dr. Ewan Forkes Sempill Skotlandia ja- 
itu dgn berangsur-angsur, dalam djangka waktu setahun, barulah 
kelamin lama hilang benar dan kelamin barunja muntjul seluruh- 

| |nja, Semasa Tjamat masih lelaki telah beristeri dan sesudah men- 
| jadi wanita tg. 4 Mei 1952 sudah bersuami dgn Sebi bin Itam. 

berwadjib,.untuk minta  pene- | 
gasan jang njata Mengenai Tja | 

| dang: dai 
| Islam, baik ..mengenai 
waris dan sebagainja, 'Tjamat 

1 bin Dw' dilahirkan di Tandjung 
Sangkar pulau. Lepar . Taboali 

| Oleh pamilinj, Tjamat bin Dul 
| disuruh besadjar Gur'an pada 

| tammat JLumrahnja bagi Peng | dunia MI, penduduk dania seka- 
| hulu Tajib bila muridnja tam- 

Nan, den Tjamat waktu itu di- 
|sunaikan. Oleh keluarga Tja- 

| mat:bin “Dul memandang ia 

Untuk menambah ketjakapan mereka Polisi Biceman Berae jang 3 berbahagia, karena Tjamat bin 

bertugas diperbatasan Djerman barat dan timur, “kerap mengada- 
kan latihan2' diantara mereka. Latihan2 itu dilakukan didaerah 
perbatasan di Bad Ord, 20 mil dari daerah ,,Tirai Besi”. Gam- 

bar: 2 orang pembesar2 mili fer 

| Dul walaupun ada kelamin !e- 
Ilaki, tapi tak ada sifat kelaki2- njak mempunjai penduduk ada 

'Mula2 Merasa ,,Mengimp 1“. . 
JALAU DI SKOTLANDIA Dr. Ewan Forkes Sempill telah | 

IW berobah kelaminnja dari wanita mendjadi lelaki, maka di 

demikian keterangan fihak 

Sekarang timbul persoalan ' elah sampai pada jg. 5 t 1. j : 

SPAN Samara ra 

  

. 2377 bju- 

  

  
SI GRUNDEL, 

“kalau saja ikuh bitjara “NG 
dalam RAPAT WANITA, 
tanggung saja djuga akan 

    

     mat-bin Dul. tersebut,: dipan- 
ari segi hukum agama 

Nikah, $ 

    

ta Orang 
Penduduk Dunia Me- | 

nurut Tjatatan 
25 Th 1949 

ILA “DIBANDINGKAN 
dengan sebelum perang 

(Bangka) pada 'iahun 1926. 

Kiai Penghulu « Tajib hingga | 
| rang bertambah 300-400 djuta, 

na: @ur'an-diadakan keramai- | Gemikian diberitakan dalam la- 
poran WHO jang diumumkan 
hari Djum'at. Penduduk dunia ! 
dalam tahur 1949 berdjumlah 
2311 djuta dan ahli2 statistik 
WHO menaksir penduduk dunia 
dalam tahuan 19839 berdjumlah 
Ik. 2000.0020.0060. Menurut lapo- 
ran tadi, lebih dari separoh. pen 
duduk dunia hidup di. Asia 
(1253 djuta). Jang paling ba- 

      
sudah .dewasa, maka ia. dini- 
kahkan dengan wanita Hali- 

mah, jang diramaikan. dengan 
meriah. Pernikahan ini tak 

annja, hingga pergaulannja se- Jah Tiorgkok dan India, dgn. 
bagai biasa sadja. Hal ini mem masing2 463 dan 357 djuta. 
buat Tjamat bin Dul. merasa Vatikan City adalah negara 

malu kepada isterinja. Tjukup paling ketjil di dunia dengan 

seminggu dalam keadaan jg. penduduk 890 djiwa dan dae- 

demikian Tjamat bin Dul be- rah jang juasnja Ik. sepertiga 

rangkai kepulay Pongok dan mil pesegi. Eropa tetap meru- 

bertempat tinggal ditempat pakan daerah jang sangat pa- 

itu. Genap 4 bulan perasaan dat penduduknja (779 orang 

malunja kian mendalam, achir- untuk tiap2 1 Km. pesegi),-se- 

nja dia mentjerai isterinja Ha- dang Oceania merupakan dae- 

limah. | rah paling ,,kosong” dari dunia 

Mula2 bermimpi. | (3-87 orang untuk tiap2 1 mil 

Tiga tahun kemudian, pada pesegi). Antara-Reuter). 

suatu malam Tjamat bin Dul 

bermimpi dikundjangi. seorang 

tua bergodek jang berkata pa- 

danja: ,,Maukah engkau jign. 

benda ini”?, jang didjawabnja 

dengan tjepat ,,Mau” dan terus 

terbangun dari tidurnja. - Tapi 

timbul keanehan pada “dirinja, 
terasa ada perobahan pada alat 

kelamimnja, dari lelaki bertam- 

5 KAPAL KOMUNIKASI DAN 
1 KAPAL LABORATORIUM 
TIBA DI TG. PRIOK. 

Hari Sabtu diluar pelabuhan 
Tg. Priok tiba 6 kapal kom- 

munikasi kepunjaan Djawatan 

Pelajaran, herturut2 bernama 

bah pula ada kelamin wanita, "Babut”,  “Blekok”, “Betet”, 

jang masing2 adanja-hanja se- Bango”, Beo” dan ,,Samu 
dra” Jg tsb. penghabisan ada- 

lah sebuah kapal laboratorium 

untuk keperluan - penjslidikan 

usaha perikanan laut. : 

bahagian besar sadja. Menghi- 

langnja kelamin lelaki dan tim- 

bulnja kelamin wanita, setjara 

sedikit demi sedikit, berangsur2 

jang memakan djangka waktu 

1 tahun. Pun tingkah laku serta   didaerah dan kesehatan2nja. 
Demikan pengumuman itu jg. 
selandjutnja menjatakan, bah- | 
Wa menurut tradisi kaum bu- 
ruh jang dipimpin oleh Sobsi, 
makg pentjalonan2 tsb. mesti 
melaluj kritik dan selfkritik. 

Melalui zelfkritiek. 
Kemaren dulu kepada penija 

1on2 diberikan kesempatan un- 
tuk mengadjukan kritik2nja 
terhadap tjalon2 iang akan du 
duk didalam Dewan Nasional. 
Maksud dari pada menghidup- 

baru ini, supaja 
tertjapai kerdja sama jang 
djudjur dan agar ke'emahan2 

in £ 

Na Tn PN ET pita naa Na aa, dan 2 wakil Sekretaris Djenderal. | dan kekurangan2 dapat diata- 

PAN, NEGARA Ie ahtara Ato” beban TAI O033 Jsi, Demikianlah pada tg. 11 

!- Seperti diketahui, baru2 ini oleh e 1 DaBinU, "yen Las Pentjalonan. Oktober kemaren dulu setelah 
nina , : bag. A. dan B jg masing9 di $ 3 : 1 

Pem. Pusat telah dibentuk panityaj ikuti oleh 25 tan 20 buah Selain dari pada Tag tsb: di para ijalon anggota2 Dewan 

! Negara is terdiri dari: Ketua Mr Bana “Bnotok 22 B - Naa atas Dewan Nasional djuga Nasional selesai ' mengadakan 

$ ALK. Pringgodigdo dan anggauta2-| ikon, Kana roM- “| harus mempertimbangkan selfkritik dimulailah  pemili- 

bertem JA ialah Surasno, Mr Sjafrudin Pra ditetapkan “unti jurusan J2 jusyl2 penggentian anggota De- han anggota Dewan Nasional : 

EM “wiranegara, Mr. Sumarman, “Moh. PKan un uk perlombaan |... PA ' diadiuka : : ili- 
per 2. 5 sgp “inlah basi : “Iwan Nasional jang diadjukan Sobsi. Setelah selesai pemili 

— Sediono, Mr. Subari, Ir Putuhena, |. aah bagi bromfietsen f serikat? Buruh, djuga mem- han Dewan Nasional, maka Se- 

toso Mr: Sumardi, Santoso dan Oeripan. in 1 Ea dan lain- | rertimbangkan dan mengesjah- gera Dewan Nasional akan 

mer SE ega Pena ing an saka Jati mg. Ts ati, Smg. “3 Sa- Ikan anggota? Dewan Nasional mengadakan sidangnja jang 
“— 'taranja menjelidiki apakah susunan ga pp. Dalam rombongon | 3... Sana na bro : - - t 5 

| Kementerian pada umumnja dan pemj bromfiets ini ada turut seorang marak Kana Na na JL , Ba aa Na Ba 

k dn KE si seperti jang di- ta2 se 2 | 

Djenderay Dewan Nasional ada 

lah djug- Sekretaris. Djenderal 

Biro Sobsi. Demikian  'bagian 

Penerangan Konperensi Nasio- 

nat Sobsi, (Antara). 

DARI RUANG PENGADILAN. 
Telah kami kabarkan. berkali- 

kali, polisi ekonomi, pengendalian 

:harga dan instansi Negeri jang 

| bersangkutan pada waktu belaka- 

| ngan ini, mengambil tindakan ke- 

ras terhadap para pedagang jang 

| melanggar peraturan Kem. Per- 

| ekonomian. Sedjumlah pedagang 

| di kota ini, ternjata banjak me- 

Ilanggar peraturan tsb., hingga se- 

: phase pertama kemaren 

beberapa pedagang besar 

  

' bagai 

siang, 
dan ketjil 
periksa oleh hakim Semarang, ig 

' mendapat ,hukuman denda sedari 

(Rp 500.— sampai Rp 5000.—. 

| Sebagai terdakwa 1 ialah Nj. 
O.T.N. di Djurnatan, dipersalah- 
kan pasang tanda harga kurang 
sempurna, dapat denda Rp 500.—, 
ke-2 terdakwa L.W.N. djuga dari 

'Djurnatan, pasang tanda harga 
tidak kelihatan oleh umum, didja- 
tuhkan hukuman denda Rp 500.— 

1 ke-3 L.H.S. fotograaf di Depok, 1 

sampai" djual alat2 photo tidak pakai tan- 
da harga, dapat denda Rp 1000.-—, 
ke-4 T.L.H. Bodjong djuga pasang 

| tanda harga tidak sempurna da- 
"pat denda Rp 2000-—, K.M.L,. tu- 

kang sepeda di Pekodjan, pasang 
tanda harga tidak sempurna dan 
pembukuannja. kurang baik, di- 
denda Rp 5000.—, ke-6 InJ.&. fo- 

tograaf di.Karang” Wulan, diper- 
galahkan menimbun alat2 pemo- 
tret, sebanjak Ik. 27 toestel pe- 
motret, didjatuhkan hukuman den 

tjara hidupnja bertukar seperti | Oci Han Oe, Lie Ping Hoo. 
wanita. Atas pertanjaan, sewak |Tiem Hong Sioe dan Tan 

tu Tjamat datang hed (bulan) / kiem Biauw. 
ia minta saksikan pada 'A. Sa- 

lam, Penghulu Pongok, maka 

oleh isteri Penghulu beserta 2 

wanita memeriksa badan Tja- 

mat, jang benar ia seorang Wa- 

nita. 

Lebih djauhdibagi2kan.dju- 

ga hadiah2 kepada pemenangz 

perlombaan. untuk “ murid2 se- 

kolah jang meliputi permai- 
nan2: tarik2an tambang, bala 

: pan lari dengan kaki di-ikat, 

Kawin dgn orang lelaki. | perlombaan menghitung, lari 

Sementara itu koresponden sambil membawa telur, perlom 

Abadi” lebih djauh mewarta- .baan makan buah, mengadara- 

kan, bhw. sekarang perasaan ke 'kan sepeda dgn pelan2, mema- 

wanitaannja ada, dan iapun sukkan benang dilobang dja- 

ingin kawin dengan seorang le- rum dan lari sambil membawa 

  

Nio, Tjo Bok Hiang. 

'Khay/Ong 'Khay Hie, 

      

  

'njatakan pro .PP-19 
  

£ 

  

Ci 1 
Djuara dauble tenth : 

NY 1 di SR | Semgrang. ea! 

PINGPONG: men single: 

Lie Hine Joe, Tan Liang Hap, 

Oei Kong Hwat, The Kiem 

Hay. Pa 
Ladies single: nn. Tjia Ngo 

Bie, nn. Tjeng Ing Ing, nj. Oei 
Hong Djie, nn. Ong Hwa Lie. 

Men's double: Oei Kong Liat 

/Oci Kong Hwat, Lie Hing Joe/ 

The Kiem Hay, Kwee Joe Ie/. 
Lie Tiong Gie, Lie Hong Tjioe/ 
Tan Liang Hap. 

Mixed double: Lie Hing Joe/ 

Tjeng Ing Ing, Oei Kong Kien/ 

Ong Hwa Lie, Kwee Joe lIe/ 

Tjia Ngo Bie, Lie Hong Tjioe/. 

Tio King Tiong. 

BADMINTON: men single: 

Kwee Tiong Hie, Liem Gee 

Djiang, Yap Biauw Tjong, Tan 

Gwan Koei. : 

Ladies single: 
Nio, Erna Njoo, 

Ong Hong 
Pang Tien 

Tjan Soe 
Liem 

Gee Djiang/Jauw Bok Siang, 

Tan Liang Djien/Kwee Tiong 

Hie, Tjan Thiam Liong/Ong 

Hok Bing. 
Mixed double:  Tjan Soe 

Khay/Ong “ Hong Nio, Tan 

Thwan Ho/Pang Tien Nio, Oei 

Wic Biauw/nj. Tan Tai Hwat, 

Liem Ing Sien/Goei Ing Nio. 

Basketball: bagian A. djuara 

reguBlack, runner Up regu White, 

bagian B. djuara regu All-white, 

runner up regu Hua Chung. 
Estafette 5 X 50 

Men's double: 

Swimming: 

meter crawl: Groep I: Tan Poo 

Hing, Ang Djoe Go, Khoe Jong 

Lie, Oci Tjie Oe dan Abubakar, 

Groep II: 'Tjan Kwan Lian, Tan 

Poo An, Oei Han Oe, The Sien 

Gwan dan Tan Djan Hok. 

Wissel-estafette 3 X 100 m.: 

Groep I: Siauw Joe Tiong, Go 

Hauw Tik dan Ang Djoe Go, 

Groep II: Lie Ping Hoo, 'Thio 

Siong Djoen dan Oh Khik Kay. 

Waterpoio: 

Groep I: Tjan Kwan Lian, The 

Sien Swan, Oh Khik Kay, Go 

Hauw Tik, Oci Tjie Oe,  Khoe 

Jong Sie dan Tan Poo Ting. 

Groep II: Siauw Joe Tiong,   laki, Sebi bin Itam, dari pulau Hiin, 

Pongok dan kembali ketempat 
Thio Siong Djoen, Abubakar, 

  

kelahirannja di Tandjung Sang 

kar dan menghadap Penghulu 
A. Manan. 

Kedjadian ini 'mengedjutkan 

Penghulu A. Manan, Tjamat 

Aneka DjawaTengah | 
  

dan Sebi dibawa ke Penghulu 

tua M. Tajib jang dulunja ada- 
lah guru dari Tjamat. 

Sesudah pemeriksaan dilaku 

kan semestinja, maka benar 

Tjamat telah mendjadi wanita, 
tidak lelaki lagi sebagaimana 
tempo hari. 

Achirnja Tjamat dan Sebi di 
hikahkan, demikian pihak resmi 
menerangkan, tetapi dalam hal 
ini pemeriksaan lebih landjut 

akan diadakan kepihak jang ber 
sangkutan sendiri. 

JOGJA. 2 
Daerah Jogja perlukan 
Rp. 104 djuta lebih baru 

terima Ik. separo. 
Mr. Kasmat anggauta DPD 

seksi keuangan menerangkan, 
bahwa baru dalam tahun 1952 

ini pemerintah daerah Jogja- 
karia dapat menjusun  rentja- 
ha anggaran “keuangan " jang 
telah diadjukan kepada  Ke- 
menterian Dalam Negeri. Menu 

perkaranja mulai di- 

Dr. Sempill menikah 
Sementara itu chabar dari 

Aberdeen menjatakan, bhw Dr. 

Ewan Forbes Sempill, bekas 

orang wanita jang baru sadja 3 

hari jl.. dengan resmi  mendjadi 
orang laki2, pada malam Saptu 

jl. telah menikah dengan bekas 

pengurus rumah tangganja. Per 

nikahan tsb dilakukan dalam sua 

tu upatjara jang tidak . diumum 

kan. Seperti telah dikabarkan. 

Dr. Sempill telah hidup 39 tahun 

lamanja sebagai wanita dengan 

tusan pengadilan setempat bu 

lan jang lalu. Ia menerangkan, 

bahwa perobahan kelamin 

tahun lamanja. 

bari Pahlawan, 

Gakan  upatjara 

jang 
terdjadi pada dirinja itu berdja 

lan sedikit demi sedikit bertahun 

PEMAKAMAN KEMBALI DJE: 
NAZAH BEKAS PEDJOANG. 

Seperti dikabarkan, “tgl 10 
Nop jad ini berhubung dengan 

maka oleh 
DPPT Djawa Tengah akan dia- 

pemakaman 
kembali setjara besar2an djena 
zah bekas pedjoang jg belum 

rut rentjana tersebut daerah 

Jogjakarta memerlukan uang 
sebanjak Rp. 104.711.866, dian- 
taranja dipergunakan yntuk 

'Ibeaja rehabilitasi daerah Jogja 
sebanjak Rp. 14.632.650 dan 
beaja rehabilitasi kota besar 
Jogjakarta sebanjak Rp 1.211. 
000.—. Dari keperluan Rp. 104. 
711.966.— itu jang telah dida- 
pat dari vemerintah pusat hing 
ga kini baru Ik, Rp. 56.318. 

520-—4 sedang penghasilan dae 
nama Elizabeth. Dan sekarang, 5g : 

dalam umur 40 tahun, ia Eneng rah denja berdjumlah Ik. 

kah dengan nona Isobel Mitchell, | RP: 5.928.198.—. 
jaitu bekas pengurus rumah tang 

ganja jang telah 7 tahun lama PEKALONGAN. 

nja Pn ah an Ha Kursus kader Koperasi 
mengganti namanja ji Eliz Hn 

beth mendjadi Ewan atas kepu Sedjak permulaan th. 1950 
'hingga.3 Oktober 1952, Dja- 
watan Koperasi 
ngan telah  menjelenggarakan 
Kursus Kader Koperasi 13 kali 
dgn menghasilkan 382 orang 
kader jg lulus. Pada umumnja 
'mereks sudah dapat me!'eksa- 

nakan peladjaran? jg diterima 

dalam kursus itu setaraf dgn 
'masjarakat desanja masing2. 
Lebih landjut dikabarkan, bah 
wa kursus kader angkatan ke 
V th. 1952 
pada tg. 13-10-1952 dengan di 

ikuti 40 orang dari seluruh 

Karesidenan Pekalongan, ber- 

tempat di Balai Koperasi Djl. 

Ponolawen Kota Pekalongan. 

Kab. Pekalo- : 

ini akan dimulai | 

mengadakan pertemuan ramah 
tamah. Pagi diam 10 sampai 12 

Latk anak2 murid Khong Kauw' 

dan sore djam 18 sampai 20 un 

tuk para penggemar dan umum. 

Diharap para peminat punja ke 

datangan, “ 
. 

da Rp 4000. 

Disamping ini, telah didjatuh- 
kan pula hukuman pendjara 1 hu- 
lan kepada makelaar kartjis hios- 

| koop, B.LG.   
“ , 

dimakamkan di Taman Pahla- 
wan. Pada tgl 10 Nop. itu di, 
Djawa Tengah ada. tertjatat l.k. 
600 dienazah jg akan dimakam 
kan kembali di Taman  Pahla- 

TEGAL. 
Gro mbolan di Tegal. 

Baru2 ini sebuah gerombolan jg 

wan didaerah - daerah jang |tidak diketahui kekuatannja telah 

telah ada Makam  Pahla- | menjerang penataran paberik gula 

wan. Di Semarang tertiatat | Sumberhardjo jang terletak diantara 

Tegal dan Pemalang. Setelah ter- 
jadi tembak-menembak — sebentar, 
satuan pendjagaan polisi. berhasil 
merighalaukan gerombolan. | Sebuah 
gerombolan lainnja baru2 ini djuga 
mengadakan serangan terhadap pos 

119 djenazah jg akan dimakam 
kan kembali di Taman. Pahla- 
wan di Djalan Siranda. Sedari 
tgl 6 Okt. jbl ini di kota Smg 
telah dimulai dng penggaljan 

makam2 ig tersebar dikota ini,       

, polisi di Talang, jg terletak “kl. 
1”, km dari paberik gula Pagongan. 
Milik perseorangan dari anggota2 
polisi serta keluarga mereka dan ti- 

Seorang anggota polisi 
mendapat 'Tuka2. Setelah “ terdjadi 
tembak menembak gerombolan 
menghilang lagi. 

SOLO. 

Konperensi Persatuan tja: 
tur seluruh Indonesia. 

Persatuan Tjatur Seluruh In 
donesia (Pertjasi) jang berke- 
dudukan di Jogja telah minta 
kepada Persatuan Tjatur Solo 
(Pertjaso), supaja Solo berse- 
dia menerima Konperensi Per- 
tjasi jang akan diadakan pada 
awal tahun 1953. Selama hari2 

rombolan. 

ga pertandingan2 tjatur untuk 
merebut kedjuaraan 'Perfjasi 
individueey dan antara kota2. 

Solo belum lagi menjatakan 
menerima atau tidaknja per- 
mintaan itu, akan tetapi besar 
kemungkinannja akan meneri- 
mma, Mendjelang perandingon2 
tersebut, Solo akan segera me- 
ngadakan pertandingan2 selek- 
si diantara anggauta2nja, 

SALATIGA. 
Pan. Rawa Pening. 

Baru2 ini di kawedanan Ambara 
wa telah dilangsungkan rapat pem 
bentukan panitya Rawa Pening jakni 
atas inisiatif residen Semarang. Se 
bagai ketua panitya ini telah dipilih 
acting bupati Semarang: (bupati Se 
marang dewasa ini berada di luar 
negeri), sedang anggota2-nja terdiri 
atas wakil2 dewan “pemerintah, dja 

'tyvatan pengairan, kehutanan, -perta 

inian, perantara kerdja, 

  
| seperti Barisan Tani Indonesia, Se 
tikat Tani Islam Indonesia, Persatu 

jan Pamong Desa, perwira distrik 
( militer, »sedang “dari ketjamatan Am 
barawa, Banjubiru dan “Tuntang di 
pilih dua wakil rakjat. Tugas pani- 

| tia ini jalah terutama memberikan 
bantuan utk. memetjahkan kesulitan 
Ikesulitan jg timbul dalam  rentjana' 
| pembersihan Rawa Pening dan peng 
hutanan kembali bukit2 diatas Rawa 

| Pening. Dalam melaksanakan pem 
bersihan ini, 
Ihendak mendjalankan tjara pengger 
| gadjian pulau2 terapung didalam 
rawa. Tetapi rentjana ini, sebagai 
mana djuga rentjana reboisasi, me 

ag rintangan dari pihak, pendu- 
uk, 

djawatan pengairan 

PMA manisan 

ga putjuk senapan dibawa lari oleh. 

konperensi akan diadakan “dju- - 

isasi2 
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“Kedug atlit terkenal, kedu anja berhasil Sea 
.lam (mpiade Helsinki baru -baru ini, ialah suam 
dari Ichoslowakia. Sebagai diketahui, Emil s 
5000, 000 meter dan mara thon, sedangkan i: 
menanertama dalam lempar lembing. Gambar 
yaaa medali emas mereka. Tenan SAN 

   

    

    

    
   
   

  

   

  

  

   

    

  

     

    Alan Bai Perang | | 
'endapat Djendrai Ciark 
(ek: Howard Handleman — Copyri ht 

»Suara Merdeka”) 5 
JENDAI. Mark Clark menjatakan ,rupa?nja hanja Mes 
kow sa jg. tahu” apakah tertjapai perdjandjian gentja 

tan sendjati Korca. Djenderal Mark Clark seterusnja meletak- 
kan tanggudjawab peperangan di Korea atas bahu pihak Rusia 
dgn menjatn, bahwa misi Republik Rakjat Tiongkok ke Mos- 
kow baru idibawah pimpinan Chou En Lai ,/adalah tjontoh jang 
terang teng kekuasaan Kremlin atas RRT”. Dalam suatu inter- 
piu istimewertempat di kantornja jg. baru “di luar kota Tokyo, 

@jenderal Mc Clark Dongamakakaai faktor? seperti berikut: 

   

Ie 

kemana kehendkan kemungki- 1, Perdjigan Pemerikatah 
nan ini hanja Moskow-lah jang Bangsa2 dorea menjebabkan | 

pihak Koms "menunda penjejtahu”. 
Pa Pon Ta 

"Djikikita  (Amerjka) 5 
memelihar: CAKAR, da Tak ada, perpe jaan 

tinggian hlak, ketinggian — Russia-RRT. 

1 maka kita ha-j Kedudukan Sovjet sebagai sum- 

PA anon: Kam ber tenaga perang Korea Utara ! 

si Komu Pn aa sadja (masih tetap kuat, kata Clark. Di- 
Lu katakannja lagi, bahwa ia tidak 

melihat ,,tanda2 jang menundjuk- 

kan kegentingan” ala penimbu- 
nan alat? perang di Moskow. 
Djenderal Mark Clark memberi | 
ingat tentang »wishful thinking” 

    
  
  
    

  

By sadis jang 
Nakan, seran 

p Dang, dalam ag 
dan ia membe- 

birw serang: 
an Sovjet ifakan Ha ai (ena menduga adanja perpetjahan 
kpd kantjalerang Dunia NI. |antara Moskon dan RRT. Waktu | 

ma
w 

dinjatakan tentang misi Chou En 

| Iam kenperensi jang dilakukan 

jngapura, E.N 
ngumumkan | 

  

3 

ekili hari S5 Sabtu mengatakan da- 

DANA MENTERI 
Ines ris  Winston Char- 

lam konperensi tahunan Partai 
Ep ara Inggris ,,ti- 

ak a eda. - 
bakan jang Ka dipasang oleh peme 

- rintah Sovjet Uni dan kaum Ko 
munis dinegeri? lain”. Ditegas- 

Aa Pagi at “Drobah, Utk EA pei | 
Wan. Peran. Dgn Tepat” 1 

, Inogris Tak Akan Dian 
uh “Dino Muslihat Sovjet 

ja bahwa Inggris tidak 
memperbolehkan timbulnja per- 
petjahan antara Amerika Seri- ' 
kat dan Inggris. 

: “Tentugai Sovjer djauh lebih 

| 
| 

| 
| perampokannja. 

besar dari ieniara Barat. ' hongan tidak akan menoloi 
Seterusnja Churchill menga- | Amerika, karena  kebohonga 

takan, bahwa apa jang disebut- | kakinj, pendek”. 
nja .oligarchi totaliter dari | 

| Kremlin” menguasai 
' di Eropa, 
|djauh lebih besar daripada apa : 
| jang pernah dapat dipersatukan 
|oleh negara2 Barat. Dikata- j 

.. kannja bahwa Inggeris bermak i 
' sud dengan »Setia dan teguh 
| haii'” akan memelihara usaha 

| memperkuat persahabatan dan 
persaudaraan dengan Ameri- 
ka. Dikatakannja bahwa per- 

| damaian dunia dan kelangsu- 
ihgan hidupnja kemerdekaan 
tergantung dari persahabatan 
Amerika-Inggeris”, Demikian- 
lah a.l. uijapan Churchill da- 

di Scarborough tadi. (Aniara- 
Reuter). 5 

  

TANTALIT & COLUMBIT DI: 
KETEMUKAN DI MALAYA, 

“Ketua balai perdagangan Si- 
.F. Ferguson, me | 
ari Sabtu, bahwa 

Gi Malaya telah diketemukan 
tempat2 baru dimana terdapat 

. menteri2 Sovjet.. 

    Pihak munis Korea bisa 
Mean serangan besar 
dengan tidamemberi tahu Ile- 
'bih dahulu,» serangan seper 
“Hi itu tak at diteruskannja 

Lai ke Moskou, Clark mendjawab: 
»Setiap dugaan orang ain sama | 

(sadja buruk atau baiknja . dgn 
duga'an saja. Akan tetapi apa 

columbit dan tantalit, bahan? jg 
dibutuhkan dalam pembuatan 
mesin2 pesawat terbang jet. 
-Bahan2 tadi terdapat dalam 
ampas timah. Belum lama berse   

  

buat waktuig lama. . djaga udjud misi itu, jang sudah lang ini dikabarkan, bahwa 

5. Serang udara sekutu |djelas ialah babwa' keuntangan- | Amerika Serikat telah beli am 
setjara belan thd Korea |nja sudah terang bagi pihak Ko-| pas timah jang meliputi tanah | 
Utara .,,tg . menimbulkan 'munis dan bukan bagi dunia mer- | seluas 5 acre dari sebuah kong 
akibat bese rhadap tentara- deka.” 1 si timah Malaya. : 
nja” 

8 

6. beara Bana» ti- 
dak akan tuk kepada tuntu 
tan2 Utara uk mengembali 
kan semua tanan perang jg 
ada dalam tan pasukan PBB 
sebagai sjarintuk perdjandji 
an gentjatanndjata di Korea. 

Kader2 artai Komunis 
Djepang jg Tpunjai anggota 
antara 80.00isampai 90.006 

Mes kipu 

ant
 
na

     
bagi Djepantap: hb: 'bahaja itu wa Jebih | 
tidak akan Hg dgn Tan 

  

pang berarterang dunia, 

2 Mengenai hungkinan 'se- 
rangan thd jepang, Clark,” 
berkata: Semara saja pertja | 

Ha antjaman iresi Komunis 
memerlukan litempatkannja 
“pasukan - pan Amerika dij | 
Djepang sam jepang mem- 

    

    

punjai alat badiri untuk gba api Perang 
melindungi, dim, BANUAN Si — Indo China sg hi 3 3 

5 Moral: pesnAr an EBANTJIS telah mengu- wa antjaman jyangat genting 
“atau akan tibilak lama lagi. 
"Terutama sek agresi militer 
jang langsungi memerlukan i 

  Pp 
sjarakat pertahanan Atlantik 

hingga Kana segenap nega- | 

    

    
Nana : 2 merdeka didunja serta | tjampur tangRusja setjara | '" sa. me 

terang2an danymi, oleh kare . h&usulkan pula bahwa pembigs 
na hanja | g mempunjai ae peper - kana ta komunis 
kekuatan untuhelakukan se- “Korea dan Tjina diba- 

gi-bagi diantara seluruh, dunia 
singan terhga Hepang. Lang merdeka, demikian diterangkan | kah Sovjet janedemikian su 

  

    

   

  

   

      

    

  

   

6 Sabtu oleh kalangan jang lajak | 
dah terang akim mbu | lajak 

Perang Denis Dra e ahui di Paris. Didjelas- 

bukti2 bahwa sngan — kan bahwa usul? Perantjis ber 

kian sudah dekwal | sangkutan telah ditijaitumkan 
dalam memorandam Perantjis -"Djika dan Kserangan itu 

datang bergang apakah se- jang telah disampaikan pada 

bk itu aa : ara “daftas | tel, 22 September jang lalu ke- 

waktu jang teldisus 
pihak Sovjet. 'agai 
orangan, saja ti melihat ada | 
Kemihgkingg sdgan thd Djej 
pang itu akan ful dim wak- 
tu singkat, 5 

  

“ambil bagi: lam organisasi | 
'pakt Pe am Utara, 
“Memorandum jang tidak per- 

nah Siumumkan itu  mengan- 

dung saran2 supaja masjara 

tin 

  

   
   

      

f £ 

Na ena Atlantik men- 
iptakan organisasi umui 

Soal, "DP engetalian 1 p ara Aa &. “seluruh: sduni 
awanan2. dan jang “berdasarkan per. 

'ekonomian maupun kemilite-/ 
Mengemai per ngan2 gen- | ran. . Selandjutnja. disarankan | 

              

   

tjatan sen jata,irk menjata. bahwa biaja - biaja pertaha- | 

kan "bahy Hide diberj- nan anti komunis dibagi-bagi- | 

konse pihak | kan diantara semua negara2 |- 
bati fasa " soalj merdeka didunia ini sesudah : 

m peng 
Berkata Clark 
"Saja tidak ma 
kah perundinga 
djata itu akan Ibasi 

ian taran Pp detak mengadakan perundingan2 mul | 

ikan apa- 
Pa sen 

dak, tapi mf 2 Tn bicjaan perang di Indo. Tjina 

dangan saja pellingan2 itu Jang samasekali menelan seri- 

akan berkesudal dengan pi-| du djuta dollar. Bersamaan de- 

hak Utara melekan tun 
tannja ' supaja Be an 
kan Saat 

#iateral. 
babkan terlepasnja Perantjis 

sa- | 

bali) beban jang dipikul oleh nega- 

2. tidak ra? jang mempunjai pasukan2 

mau djkem balik Cupi ApRsni dimedan mag Korea, (UP). 

    

  

suikan diperluasnja ma- | 

   
   

  

a ke-14 4 meraka jang meng- 

Hal ini akan menje- 

daripada sebagian beban pem-j 

ngan ini akan diperingan pula 

n “Enggan 
leggris Sedia Putuskan Hubungan 

Diplomatiknja Dan Iran 
NGGRIS HARI Djum'at agaknja persbata djuga memutus- 
kan perhubungan diplomatiknja dgn Iran, 

Grang merupin suatu bahaja dgn “En hati. Kalangan? diplomatik Inggris berpendapat, bah- 
« perhubungan itu diputuskan, dari pada tunduk ke- 

pada usul. terachir Mossadeg dalam persengketaan minjak. Diduga 

. bahwa usul? Iran dim bentuk: seperti sekarang tidak akan 
Serangan t. Issia 2 Dj. os “diterima, karena »tidak memperlihatkan keinginan jang djudjur” 

Gari pihak Maak kearah pemetjahan. 

meskipun tidak 

dapat 

. Dalam pada itu dengan Wash 
cington masih terus diadakan 
perundingan2 saksama, demiki- 
jan kementerian luar negeri Ing 
gris. Diduga bahwa djawaban 
kepada Iran akan dikirim per- 
mulaan minggu depan. Akan te 
tapi harapan2 bahwa pada Se- 

bajar 20 djuta pond sterling 
pada Iran dan bahwa pada hari 

  

Inggris untuk berunding diang- 
gap praktis kosong. Tapi dalam 
pat itu baik di Amerika Seri 

at maupun di Inggris orang 
menghendaki supaja pintu terus 
"terbuka guna perundingan2 se- 
landjutnja, Inggris pun berse- 
Cia mengirim misi ke Iran, utk. 
membitjarakan sjarat2 penjele 
'saian, asal Mossadeg bersedia 
membatalkan tuntutannja me- 
mgenai pembajaran seketika se 
banjak 20 djuta pond. sterling, 
kemudian jang 29 djuta, tiga 
minggu sesudahnja. 

. Amerika Serikat dan Ing- 
'menginsjafi benar2 antja- 

   

    
   

3 munis” di Iran, meskipun ang 
pan Inggris dalam hal.ini tidak 

Bembess:0:| sebesar Amerika, 
'membenarkan bahwa dewasa 
ini,belum ada rentjana2 jang 

Isiap untuk menghadapi keadaan 
Idarurat serupa itu, 
Ssungguh2 terdjadi. Aksi dari ne 
Bare Barat bila terdjadi hal2 

man timbulnja ,,kerusuhan2 al 

seandainja 

  

1 tai Komunis 

| kepada kongres, ji jang. 

| Kom. Sovjet ketika hari Djum'at jbl 

tentara? ! tai Komunis Sovjet Uni ini 6 

jang djumlahnja lah berbitjara 67 orang, 

| Argentina, Cuba, 
India, 

Tak akan pernah menjata-f 

dari 
hari Sabtu 
famu dari "luar 

(presiden Djerman Timur, 

| 
, 
Si 
: 
s 

'itu di Teheran akan datang misi : 

|lasa jang datang, Inggris mem- | 
ke' 

  

    

Dikatakonnja bahu 
ya Teng n 

kat perbatasan Solat 

ikan suatu hal jang. 
“sadja. Pidato Bulg | 
Rena ketika 3 
etapi naskahnja. san liun 
mi hari Sabtu kemaren 
(Bulganin  selandj 
rang” A.-Serikat, 
duhnja »Mengandjur2kansp 
bebasan , dengan oke 

    

    
   

     

Asia, Dean” babi va. d 
| pama kebohongan jang- bi 
| ma pembebasan, imi 1 
Amerika mentjoba pak nut 

»Tapi. ke 

Dalam kongres ke-19 dari Pp: 

ranja 27 anggota politbiro, 
gota2 presidium kongres dan Sovjet semendjak 

ditjara2. nasi kepada saja bahwa “Geo 
ge | semuanja menjo 

   
   

    

   

    

    

     
    

  

   
    

    
   

    
   

   
    

         

   
    

   
   

  

    

  

  

    

        

    

    

   

    

dan seba 

     
    

.untuk menggantikan kedadukan   
  ' Iitik partai dalam : garis2 be € 

nja, baik didalam ma C 
luar negeri. Dalam Naa ini 
berbitjara djuga tamu2 dari 21 
hegeri, jang semuanja mendjan 
djikan solidaritet “dengan tu- 
djuan2 beleid Kremlin. Tiap2 ta ' 
mu dari luar negeri disambut 

  

dengan tepuk-tangan,fvaktu me | 
reka menjampaikan salam per- | 
saudaraan dari partai2 'Komu- 
nis dan Buruh di Inggris, Pe- 
rantjis, Italia, Sepanjol, Belgia, 
Australi, Norwegia, Finlandia, 

      
      

Aldjazairiah, | 
INDONESIA, Korea, fan 

Tiongkok, Mongolia dan nega: h 
ra2 demokrasi rakjat Eropa. 

1 1988, ia hampir tak dikenal 
orang 'nembesar Sovjet jang 

apa jang terdjadi 
hatian saja setjara istimewa, : 
tang jang Iedang naik. Sebagai 

     

Malenkov senantiasa duduk di 

sebelah Stalin, sedikit di bala- 
kangnja, pada upatjara2 jg diha- 

diri oleh pemimpin2 Komunis jg 
terkemuka. Ia. adalah satu2nja 

kepada siapa Stalin sering keliha- | 
berbisik utk. menjatakan ke- 

Isannja mengenai sesuatu jg dili- 

atnja. Saja menarik perhatian   
'kan perang kpd, Sovjet. 

aa Dea 

Bel yania dalam Romures ke-19 
Partai Komunis Sovjet Uni, 

Irekan2 saja jg datang. ke. Mos- 

Ikou ggaikan sesudah saja menin 
kota itu di tahun 1939 terhadap 

iri Malenkov. Sehabis perang re- 
-rekan | saja tidak merobah | 

pendiriann ja mengenai Malenkov 
tsb. Oleh karena itu kenaikan Ma-   ini berbitjara berbagai 

negeri, diantaranja 

Wilhelm 
Pieck. Dibatjakan pula suraft-kawat 
ufjapan selamat dari Partai Komunis 
Amerika Serikat. Litusan dari Par- 

Nederland, Paul de 
Groot, menjerahkan sehelai bendera 

rim oleh 
kaum buruh di Badan Pada 

| bendera tadi termuat tulisan: ,,Be- 
tag tidak akan pernah menjatakan 
perang kepada Soujet Uni.”  Me- 
nurut UP, utusan Partai . Komunis 
Perantjis dalam'sidang kongres ' P. 

menjatakan, bahwa rakjat Perantjis 
tidak akan pernah berperang mela- 
wan Sovjet Uni, 5 

« Per ara 

  

urai TAK MENJETUDJUI 

lenkov, jang “memegang semua 

pimpinan partai dim tangannja 

Untuk Hasani Lan pasukan2 pertahanan udara di “Eropa, 
ini telah diberangkatkan lagi kader2 udara dari Canada, 
dari pasiikan2 416 (Uplands), 421 
(North Bay). “Pada foto ini. Wapat dilihat: sebentar sebelum pasu- 

|. kan2 tadi berangkat dari lapa-ngan terbang Uplands, Oftawa Tam- 

—.8 pak berderet sedjumlah: spp wat F-86 Sabre dgn piloot2nja. 

alenkov 
Dekati Stalin.... 

| la Akan Mengganil- 
dukan Pemimpin Sovjet In! 

( Oleh: Nicholas Diano: E x Duta Rumenia di 
Moskow — . Copyright Suara Merdeka”). 

INDJAUAN? saja. eng" bekas duta Romania di Moskow 

wa ktu,: telah memberikan kejaki- 
Mak 

inggal. Waktu ia pertama ber kundjung ke Moskow dalam ta- 

“dikalangan atas Sovjet telah menarik per- 

hasil Ta 

dengan seksama segala kegiatan 

  
tidaklah satu perkara jg menghe- 

rankan saja,. tapi adalah bukti 
kebenaran “dari tindjauan saja. 
Tapi bagaimana pula tentang diri 
Molotov? . Saja merasa apabila 

soal pengganti Stalin ini sudah 

sampai kepuntjaknja nanti, maka 

Molotov sendirinja jg. akan: 'meng- 

usulkan kepada kawan2nja utk 

memilih Malenkov sebagai peng- 

ganti Stalin. Saja meramalkan 

Molotov.sendiri akan memadjukan 
keberatan2 terhadap dirinja lan- 
taran ia pun sudah landjut. usia- 
nja. Inilah prosedur jg “sangat 

mungkin terdjadi menurut pan- 

“Kader Udara 
Utk Eropa 

  

baru2 
terdiri 

(SE-Hubert, P.@.) dan 430   
“Selalu 

3 3 

mempeladjari soal mengenai 

akan “dipilih 
gan ini me- 

kov achirnj 
Stalin bila bel 

dikalangan cerps /diplomatic. 
ui tentang sa) mengetah 

saja menjebutnja bin 
nasehat ini, saja ikuti 

Malenkov. 
.achirnja segala tjita2 dan usaha2 

imperialis-nja dgn. udjud untuk 
mentjapai kekuasaan Komunis 
atas seluruh dunia. 

       
Parindiaan talak Ni PNI- 
Masjumi Mungkin Mudah Hilang 

Harapan Tipis Timbulnja Krisis Kabinet, “- 

ALAM RAPATNJA pada hari Sabtu pagi, panitia permus 
sjawaratan parlemen telah menetapkan, bahwa pembitjas 

ra'an mengenai mosi Baharuddin itu akan dilandjutkan pada hari 
Selasa pagi besuk, dimana para pengusul mosi akan memberikat? 
ajaw aban atas pemandangan umum babak pertama terhadap usul 
mosi mereka. 'Pembitjaraan ini akan dilandjutkan pada hari Sex 
lasa malam dan Rabu pagi. Mungkin pada hari Rabu malamnja 

  

Mosi partai2 Ke eng 
Sementara itu ke-enam par- 

tai2 pemerintah, ketjuali PSII 
dan PSI, sibuk menjusun kon- 
sep masing2 untuk dipakai se- 
bagai "ahan dalam  menjusun 
usul mosi baru. Partai2 itu sa- 

ling dekat-mendekati untuk ! 
mentjari titik pertemuan da- 
lam penjusunan usul mosi ba- 
ru itu. 

Pada hari Sabtu atau Ming- 
gu ke-enam partai2 itu, jakni 
Masjumi, PINI, Parkindo, Par- 
tai Katolik, Parindra dan Par- 
tai Buruh, sedianja mengada- 
kan periemuan bersama untuk 
menjusun uSuj moSi itu” Ber- 
hubung mosi Baharuddin akan 

PENA Oa pada harj Selasa, 
maka usul mosi baru itu oleh 
partai2 tsb. akan diusahakan 
an sudah memasukkannja | 
pada hari Senin ini. Kalay an- 
tara partai? isb. didapat ketjo- 
tjokan, maka menurut kala- 
ngan2 parlemen, usul mosi Ba- 

haruddin itu — sungguhpun 
sudah  diamendeer — sudah 

'pasti tidak akan diterima, dan 
sudah boleh dipastikan, bahwa 
krisis kabinet dapat dihindar- 

  
| Masjumi, 

' diadjukan tentang 

akan diadakan pemungutan suara terhadap mosi Baharuddin ibu, 

Perkembangan, "tera 

achir, 
4 Skhapai hari Minggu malam an 
tara keenam partai pemerintah, 

PNI, Parkindo, Partai 
Buruh, Partai Katolik dan Parin 
dra belum djuga ditjapai kata 
sepakat mengenai mosi jg akan 

masalah per 

& 

tahanan. Ta 
Pada hari Sabtu partai2 tsb 

telah mengadakan rapat untuk 
membitjarakan redaksi dari mo 

si jang akan disusun itu. Partai2 
itu akan bersidang lagi pada ha 

ri Senin. 
Kalangan2 parlementer di Dja 

karta beranggapan, bahwa mosi 
itu harus sudah diadjukan pada 
hari Selasa, karena pada hari itu 

parlemen akan melandjutkan 

pembitjaraan tentang mosi Ba 

haruddin. 
Kalangan2 partai2 pemerintah 

menerangkan kepada PI Aneta, 
bahwa satu2nja kesulitan dalam 
menjusun mosi.itu terletak pada 

perbedaan pendapat antara Ma 
sjumi dan PNI. 
Menurut kalangan2 itu dalam 

mosi jang akan diadjukan ini, 
Masjumi hanja mau menuntut 
pembentukannja suatu ,panitya 
negara” sadja jang antara lain 
mempunjai tugas menjelidiki per   Ikan. Tetapi kalau antara ke- 

enam partai? itu tidak terda- 
pat kata sepakat dalam penju- 
sunan usul mosi baru itu, ma- 
ka akan banjak kemungkinan2: 

baru: mungkin sekali, Masju- 
mi dan PNI sendiri2 akan me- 
ngadjukan mosi, dan tidak 
mustahij pula, bahwa fraksi2 
dan fihak2 lain akan mengu- 

sulkan pula mosi2 baru, demi- 
kian pendapat kalangan2 parle 

men. 
Selandjutnja kalangan2 ter- 

sebut menjatakan. kejakinan-: 
nja, bahwa kalau pariai2 peme 

rintah tadi berhasil mengadju- 
kan usul mosi bersama, maka 

fnosi ini akan diterima oleh 
parlemen. Dari kalangan jang 

    Na n 
Protes 

PBB Harus Bertang- 
gung Djawab Akan 

— Patusnja Pe- 
rundingan 

Ka UTARA hari Sab: 
men jukan protes 

ter ditan Nae 
perletakan an untuk wak 
tu jang tidak ditentukan oleh 
PBB. Utara menuduh PBB ber- 
usaha mengadakan tekanan pa- 
da sidang umum PBB jang akan 
Gatang supaja menjetudjui usa- 
ha untuk” memutuskan rundi- 
pgan dan meluiskan perang Ko- 
rea. Protes itu dimuat dalam se 
putjuk surat dari  djenderal 
Nam na djenderal Wil- 
Ham son. jang disampai- 
kan oleh opsir penghubung, Da | 
lam nota protesnja itu Nam Il |   dangan saja mengenai pemilihan 

siapa jg akan menggantikan Sta- 

lin Lagi pula prosedur utk memi- 
lih pengganti Stalin menurut pen-   | KONPERENSI PEKING. 

Pemerintah Thai tidak menje ! 
fudjui Konperensi Perdamaian 

, Peking, demikian dengan res- 
mi diumumkan oleh kantor par | 
dana menteri pada malam | 
tu dalam bentuk suatu komun Lg Beria, 
ke, Selandjutnja dikatakan 
bahwa sama sekali tak ada hu 
bungan antara pemerintah Thai 
dan Peking,  Dirjatakannja, 
bahwa mereka jang kini meng 
kadliri konperensi itu tidak se 
pengetahuan pemerintah, Dan 
pemerintah menganggap mere 
ka jang menghadiri konperen 
si tersebut melakukan kedjaha : 
tan terhadap pertahanan peme | 
rintah.  Dikatakannja, bahwa ' 
mereka sekembalinja di Thai : 
akan diadili. 

  

sedemikian, harus  dipertim- 
bangkan sesudahnja kedjadian. 
Achirnja  kalangan2 Inggris 
'menganggap peringatan jang di 
keluarkan oleh Mossadeg akan 
timbulnja aksi komunis di Iran 
itu sebagai sematjam chantage 
untuk memaksa kepada Inggris 
menzrima sjarat2 penjelesaian. 
Sementara itu ditegaskan oleh 
kalangan2 pembesar bahwa la- 
rangan Inggris atas pendjualan 
minjak dari Iran terus diperta- 

a hamkan penuh dan bahwa Ing- 
gris tetap menjokong ATOC da- 
"lam menentang pengangkutan 
minjak dari Iran kepaSar2 du- 
nia. Inggris akan mengambil tin 
Jakan2  seperlunja terhadap 
Amerika Serikat atau firma? 
lain, jang mentjoba membeli mi   njak-dari Iran. (UP). 

    dapat saja telah lama ditetapkan | 

, dan diterima oleh 

ngan, jg diduga terhitung sebagai 

tjalon, 

Bagaimana dengan Beria! 
“Diantara mereka itu hanja La- 

djuga memegang 

eat Wakil Perdana Menteri 
Gan orang jg memegang tali ken- 

dali polisi rahasia Sovjet, mung- 
kin akan tak puas. Tapi menurut 
kabarnja ia mempunjai perhudu- 

ngan baik dgn Stalin. Lain dari 

pada itu sudah mendjadi kejaki- 

nan 'bagi saja, bahwa susunan 

organisasi Sovjet didasarkan se- 

"demikian rupa, sehingga baik ke- 

pala NKVD sendiri (polisi raha- 

| 

'sia Sovjet) tidak bisa mempergu-. 

nakan kekuatan besar jg dipim- 

sendiri. Pemetjatan atas diri dua 
orang bekas kepala NKVD, jaitu 

Yagoda dan Zehov, adalah tjon- 

toh dari kebenaran ini. 

pimpinan partai Komunis itu, me- 

lakukan dgn tidak menimbulkan 
kegemparan, dan adalah lebih 
baik bagi dunia Barat utk mera- 
malkan bahwa tidak akan terdja- 
di kekatjauan dim susunan orga- 
'nisasi Sovjet “setelah Stalin. me- 
ninggal, Malenkov, jg mempunjai 
pengetahuan dalam tentang Sta- 
linisme, dan sangat rapat hubu- 
ngannja dgn pandangan2 Stalin, 
akan terbukti merupakan - kengi- 
kut Stalin jg paling setia. Orang 

tak boleh pula menduga, bahwa 
penggantian Stalin itu kelak akan 
membawa perobahan atas politik 
luar negeri Sovjet atau akan ber-   

segala golo-: 

pinnja itu utk keperluan dirinja, 

Pemindahan kakuasaan putjuk 

nurut pendapat saja akan bisa di-. 

mengatakan, bahwa usul Korea 
"Utara terachir untuk menjele- ! 
saikan|soal tawanan perang be | 
risi pendapat PBB mengenai pe- | 
ngangkutan semua tawanan pe | 
rang ke daerah demiliterisasi 
untuk dipertukarkan. 

Kat, Nam Il: ,,Saja diperin- | 
tahkan supaja mengadjukan | 
protes keras. Tuan bertang- 
gung djawab sepenuhnja bagi 
segala akibat jang timbul ka- 
rena tindakan tuan itu”. Me- 

achir dapat menjelesaikan soal 
jang dipertengkarkan dan men 

ticla PBB karena mengabai- 
kon usul jang pantas itu. Se- 
landjutnja dikatakan o.eh 

Nam Il, bahwa PBB telah me- 
ngadakan belbagai provokasi 
didalam dan diluar tempat 
konperensi. ,,Tuan tak dapat 
membebaskan diri dari para 
tanggung djawab bagi dirusak 
nja rundingan perletakan sen- 
djata di Korea”, demikian djen 
deral Nam Il pada achirnja. 
(Antara-AFP). 

Tergantung dari 
Sovjet. 

Seterusnja perdana menteri Korea 
Utara Kim II Sung hari Sabtu telah 
mengetok, kawat utjapan selamat ke 
pada D'jenderalbesar Josef Stalin, 
dalam mana dinjatakan bahwa “ia 
jakin, kemerdekaan dan  kelangsu- 
ngan hidup republik demokrasi Ko 
rea tergantung dari.pada bantuan 
Sovjet Uni. Dikatakan bahwa Sov 
jet beri bantuan kepada Korea tan 
pa pamrih” (maksud2 jang tersem 
bunji, untuk kepentingan sendiri). 
da Sabtu adalah hari ulang tahun 
ke-4 dari pada dimulainja hubungan 
diplomasi antara kedua negara tadi. 

(data an 

    

nurut Nam Il, usul Utara ter- | 

mengetahui PIA mendapat ke- 

terangan, bhw jg mendjad soal 

dalam hal ini sekarang, ialah 

adanja sediki: perbedaan pen- 

dirian antara Masjumi dan 

PNI. PNI menghendaki “agar 

MMB segera dikembalikan ke- 

-negeri. Belanda.. dengan tidak 
usah diadakan “penjelidikan la- 

gi. Djadi PNI menghendaki 

agar dalam usul mosi itu nan- 

ti dimasukkan tuntutan pembu- 
baran MMB dengan segera dan 

pembentukan suatu panity, ne 
gara jang harus menjelidiki ke 

butuhan diadakannja reorgani- 

sasi dan mutasi dalam pimpi- 

nan kementerian pertahanan 

dan angkatan perang. Sebalik- 

nja Masjumi hanja menghen- 

daki dibentuknja panitya ne- 

gara, jang bertugas menjelidi- 

Iki dan mengadjukan usul2 

| baik mengenai MMB maupun 

| mengenai reorganisasi Csb. da- 

lam pimpinan kementerian per 
tahanan dan angkatan perang. 
Tetapi kalangan2 politik ber- 
pendapat, bahwa perbedaan an 

tara Masjumi don PNI ini bisa 
| disesuaikan. (Pia) 

  
| DARI SIDANG UNICEF. 

Dewan pekerdja dari UNICE 
F (Dana Darurat Kanak? Inter 
nasional dari PBB) telah sele- 
sei bersidarg dan memutuskan 
untuk menjediakan uang seba 
njak $ 3.119.000, untuk keper- 
Paan pemberian pertolongan da 
lam djangka pandjang kepada 
kaum ibu dan kanak2 di Asia, 
daerah Laut Tengah timur, Ero 
pa dan Amerika Latin. 

"Mobil 
Rakjat” 
Indonesia Akan Menp- 
importnja Dari Djerman 

D: HEINZ NORDHOFF, 
direktur - pemimpin pa- 

bri mobil ,, Volkswagen” (,,mo 
bil rakjat”) Djerman, hari Sab 
tu kemaren dulu menerangkan 
di Wolfsburg (Djerman Barat), 
bahwa ia sebelum achir tahun 
ini akan terbang ke Djepang, 
urbuk membuka pasar di Dje- 
pang bagi pendjualan mobil? 
buatan pabrik tadi, Perlu dise- 
but disini, bahwa mobil ,, Volks- 

en” termasuk golongan mo- 
bil ket'jil. Seterusnja Dr. Nord- 
hoff menerangkan, bahwa . ex- 
port ,, Volkswagen”? ke INDO- 
NESIA sudah mulai. 

      

  
  H      
  

ASALAH : 

Djerman . memusingkan   Ta 

  

urombongan2 
sabotase,, jg dibentuk di- 

bawah pengawasan Amerika di 
5 kepala 
'pembesar2 di Pentagon dan pem- 
besar2 diplomatik Washington. 

. Berkenaan dng timbulnja  perta- 

£ “tu sedang “diselidiki”, Ka 

jang mengetahui dalam pada itu 
membenarkan, bahwa Amerika 

Serikat telah membiajai pendidi- 
kan setjara rahasia itu dari go: 
longan2 pemuda  Djerman, Tu 
djuannja ialah utk mengadakan 
gerakan2 perlawanan bila 

atas bekas serdadu' dan anggota 

se 

1 Iertsche Jugend  Bund”,  sebu- 
.ah organisasi politik ekstrim kas 
man. Agaknja dari . nermulaan 
kementerian luar negeri tidak. se- 
tudju dengan rentjana itu, akan 
tetapi beberapa bagian dari. pa- 
sukan2 Amerika. mulai “ dengan 

Io njaan2 ig mendesak dari para — andainja petjah perang 'dan bila mengambil inisiatif: dengan per- 

I wartawan djurubitjara kementeri:  Dierman diduduki” oleh pasw  “setudjuan setjara diam2 dari ko- 

(an luar negeri Amerika Serikat — kan2  Rigia, Kebanjakan “dari “migatiat tinggi Amerika Serikat 

— hanja dapat mendjawab: wSoal “ rombongan2  sabot ini terdiri di Djerman. Polisi Djerman bu- 
lan Desember tahun" jang ' lalu 

s 

menangkap beberapa “ dokumen, 
antara mana terdapat - daftar2 
hitam” jang disusun oleh rom- 
bongan2 sabot. Beberapa orang 
karena itu telah ditangkap, teta- 
pi kemudian dilepaskan kembali 
setelah  pembesar2 Amerika  tu- 
tut mentjampurinja. Kini orang 
chawatir kalau2 propaganda ko- 
munis akan ' menggunakan soal 
int untuk effisiensi kampanje me- 
reka, sehingga akan ' menimbul- 

i Imerika Organisir Barisan Sabotase“ Di Djerman? 
kan kesan2 tidak baik terhadap 
opini di “Djerman dan di Eropa 
pada umumnja. Kini penjelidikan 
diadakan dgn teliti. Pembesar2 
pendudukan Am.-Serikat, demiki 
an katanja, kini sedjak satu bulan 
sedang bekerdja sama dgn polisi 
federal Djerman untuk memerik 
sa laporan2 mengenai rombongan2 
sabot itu, jang  benar2 melaku 
kan komplot terhadap pemerintah 
Djerman Barat dewasa ini, 

lunja penghapusan Misi Militer 
Belanda selekas-lekasnja, reor 
ganisasi dan mutasi dikalangan 

kementerian pertahanan dan ang 
katan perang, serta berusaha 
mempertjepat pe...laksanaan un 
dang2 pertahanan. 

Sebaliknja PNI menghendaki 
disamping segala ini djuga peng 
hapusan Misi Militer Belanda se 

belum achir tahun: 1952. 

Kalangan2 politik di Djakarta 

beranggapan, bahwa salah satu 

Ipartai jang bersangkutan harus 

'bersedia mengalah, apabila orang 

mau mentjegah timbulnja krisis 

kabinet. Karena baik PNI mau 

pun 'Masjumi menghendaki men 
tjegah sedapat mungkin terdjadi 

nja krisis kabinet, kalangan2 
tsb beranggapan, bahwa kedua 
fihak itu achirnja akan “mentja 
pai persetudjuan pula. 

aa 

Tehnisi 
Djerman 

Kepandsiannja Dibu- 
tahkan . Indonesia— 

Kata Mr Zain 

D UTA INDONESIA jang 
baru diangkat untuk Re- 

publik Djerman Barat, Mr. Zai- 
rin Zain, sewakta tiba di Bona 
pada awal bulan ini, disfasion 

kereta-api, diterima dengan res- 
mi dan ramah. Serombongan 
orang Dean dan Indonesia 
telah menunggunja diperron un- 
tuk menjambutnja. Peristiwa 
ini besar arfinja dalam ja- 
xah, karena baru sekali inilah 

missi diplomatik Indone 
Sia jang Gatang untuk menetap 
di Djermania. Mr, Zain ditema- 
ki eleh Wattimena, jang akan : 
mendjadi Sekretaris pertama di 
kedutaan Indonesia ini. Diper- 
ron Mr, Zain dengan resmi dite 
rima oleh Dr. Yon Herwarth, 
kepala Protokol pada Kemente 
riar Luar Negeri Djerman . Ba- 
rat, Herr Von Etzdorf, Dr. Sey- 
del dan beberapa pembesar lagi 
dari Kementerian Luar Negeri 
Djerman Barat, 

  

Kepada wartawan ,,Antara” 
di Bonn, Mr. Zain menerang- 
kan, bahwa siafnja pertama- 
tama akan terdiri dari lima 
orang, tetapi kemudian mung- 
kin akan ditambah dua orang 

lagi. Duta baru itu mengha- 
rap, bahwa kerdjasama antara 
Indonesia dan Republik Djer- 

| 'man Barat akan mendjadi lebih 
erat. Sebab Republik Djer- 
man Barat telah menduduki 
tempat kedua (sesudah negeri 
Belanda) jang mempunjai per- 
hubungan dagang dengan  In- 
donesia. Jang nomor tiga ada- 
lah Inggeris, dan nomor em 

Ypat Perantjis. Indonesia dapat 
mengambil faedah“ dari kepan 
“daian abli2 tehnik dan tukong2 
Djerman, . terutama karena 
sempitnja lapangan pekerdja- 
an di Djerman Barat. Di Indo- 
nesia banjak kesempatan 'hex 
kerdja bagi mereka. 
Mengenai studen?2 Indonesia 

di Djerman Barat, “Mr, Zain 
mengatakan, bahwa studen dja 
ngan berpemandangan berat 
sebelah, 'Pemuda2  Indonesiai 
perlu sekali datang disini utk 
melihat2 dan menambah penga 
alaman serta memperluas pe- 
ngetahuannja. Apalagi, sebes 
lum perang, Djerman terkes 
nal oleh ilmu tehmiknja, Bila ke 
dutaan Indon. di Bonm itu mus 
lai bekerdja dengan resmi, jal 
itu sesudah Mr. Zain menjes 
rahkan s San kepertjajaannjai 
kepada nselir Republix Djen 
man Barat, Dr. Adenayer, 

orang2 Djerman jg hendak per 
gi ke Indonesia, tidak ' perly 
lagi meminta visanja kepada 
Konsulat Belanida di Djerman 
Barat, melainkan langsung ke 
pada kedutaan Indonesia di 
Bonn, Lt   

  

  



   
    

     

    

        

          

Pa Na 

MENGHATURKEN 
— Atas Tuan, Njonja, Nona serta sekalian Famili dan Sobat 

handai jang sudah.mengundjuk ketjintaan dan perhatian de- 
ngan Maysong, Sangtjong, mengirim karangan bungah dan 

| laim2 sumbangan diwaktu meninggalnja dan dikuburnja 
— Suami, Papa, Papa Mertua, Engkong dan Kongtj6 kami jang 
“ tertjinta: . Yaa Tr 
ALMARHUM TIO PING KIAT 

Lan Hormat kami: : 

Nj TIO PING KIAT (Lauw Liep Nio) 
Tiok Tik Sice ) dengan 

— Tio Tik Hok ) kaluarga 
Tio Tik Tjay 

    

   

   
   

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati. 
Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian 
hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan. Fa 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan mene- 
rangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau, hendak meme- . 
tjahkan- kesulitan. TA , TER AA 

: RAHAT. Okcultist Ra Ka 

Setarga 109 — Semarang, 

kedua di Salatiga: nak k jang 

| R BAMBANG POERWANTOSETYO HANDOJO 
Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Atas pertolongan/perawa- 
tan Bidan Nj. Rusni & Pembantu2-nja, kami utjapkan diper- 

Keluarga R. SOEDJONO. 

  

Pa 

| banjak terima kasih. ' 

Ni 

(Sambungan Hal. 1 ) : 
MENOLAK PP 19. 
kin bersifat bahagia itu Tn 
han akan menimbulkan pela- 

  

  

Tua Kembali Muda 
Rambut putih djadi hitam 
Yjap Foto ,,Empat Bintang” 

    

1 tjuran? 5 Tanggung 1009p tidak luntur. 
3 12 Penjambut. HARGA: 
: Habis uraian? tsb datang |5 Gr. R 25,— Dan 8 Gr. R 15 

K: - Pt . mud waktu untuk sambutan? dari pi 
sak hadlirin, baik dari perse- 
Oorangan maupun sebagai wakil 
Sesuatu organisasi atau partai. | 
Kesempatan ini dipergunakan 

g dengan sebaiknja oleh hadlirin. 
e Seluruhnja bitjara 12 orang. 

Br: Berturut2 ialah wakil2 dari Wa 
Ba nita Katolik, Persatuan Bekas 
» Pedjuang Bersendjata, KW, wa 

kil Pemuda Rakjat, wakil Sob- 
Si, Lekra (Lembaga Kebudaja- 
an Rakjat) Persatuan Guru Ka 
tolik, Nj. Prawoto,  perseora- 
ngan, PSII, Parindra, Partai 
Katolik dam lagi Gerwis. Dianta 
Tya pembitjara terdapat bebera 
2n Orang Ara ialah dari Pers, 

as Pedjuang Bersendjata, 
— KW, Sobsi, Lekra, PGK, PSII, 
: Parindra dan Partai Katolik. 

. - Mereka itu masing2 meneropong 
dari pandangannja sendiri2 te 
tapi dari pidato2 jang pada 
umumnia ,,berapi-api” itu da- 
pat diambil kesimpulan, bahwa 
mereka itu masing2 menjetu 
.djui bulat pendirian panitya ia 
lah menolak adanja PP 19. Se: 
orang demi seorang menjatakan 
simpati Ka aa ter 
hadap perdjuangan panitya. | 
Dan bila perlu bantuannja pun 
disediakan. Wakil PSII menja- | 
takan: walau organisasi Is- 
lam, tetapi PSIT adalah partai 
jang modern, jg sanggup me 

Special untuk didjual lagi ke- 

Terbikin oleh: 
TABIB AMIRODIN 

Depan Kusursojudan 95A Solo. 
Agen: 

Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta. 

IKASIM DADA Kp. Melaju 30 
Semarang 

  

  

#   

ter 11-4, second 20-8, third 44-15 

dan finish 52-17 untuk Semarang. 

Selesai pertandingan lalu diada- 
kan malam ramah tamah ber- 

tempat di pura Satria, diramai- 

kan dengan tarian2 dan njanjian2 
dan baru pada djam 22.10 diachi- 
ri dengan puas dan gembira. 

Sepak-bola PSIS. 
Kesudahan2 kompetisi PSIS: 
Sabtu: Union I — Poris 1 2—2, 

PA “an 

zoen 3 — CHTCS 3b (2—1). 
Minggu: WIK I — Poris 2b 0—5, 

CHTCS 2b-— Garnizoen 2 (5—3), 
'SSS:3 — Poris 3 (2—0), Union 2 
5 Polisi 2 103). 

. Djateng XI di S'baja. 
Sabtu sore kes. Djawa Tengah jg 

melawat ke Surabaja telah berhada 
pan dengan kes. Persibaja dan ber 
achir 1—1. Kananluar Djateng Su 
medi tjetak goal untuk Djateng dan 
kiriluar 'Nanlohy tjetak goal untuk 

    

  

  

A
a
 

AS
 Ta
 

njesuaikan diri dgn keadaan baj Persibaja. 
ru. Djargan dipukul rata bah- « SSS di Kudus. 
wa golongan Islam umumnja 

“menjetudjui poligami, demikian 
wakil PSII. : 

. Habis mengambil kesimpulan 
—.. Jang termuat diatas tadi kemu 
“dian rapat ditutup pada djam 

. 13.00. siang untuk diteruskan 
dengan satu hiburan film, dise 

' Ienggarakan oleh Djawatan Pe 
| nerangan Propinsi Djawa-Te- 
ngah. 

Minggu sore kes. Djateng bertan 
ding lawan kes. Tionghoa dan ber 

  

halftine stand masih blanco. (0—0).$ 
Kes. SSS Semarang hari Sabtu 

jl. melawat ke Kudus. Melawan kes. 
Tries di Kudus berachir serie 1—i 

  

    
    

   

     

      
    

    

    

   
    

      

    

    

    
    

   

   
   
   
    

    

   
   

  

   

Pati (Persipa) berachir 0—0. 

sPiala Presiden” dan. 

piala wakil presiden” 
akan diserahkan. 

5 Mendjelang pertandingan2 
ikedjuaraan PSSI tahun 1952 
jg. akan diadakan di Surabaja 
pada achir bulan Desember jg. 
akan datang. Saptu pagi di ,,Is 
tana Merdeka”  dilangsung- 
kan upatjara penjerahan ,,Pia- 
la Presiden” dan Piala Wakil 

Presiden” kepada Pengurus Per 

sibaja jang berhasil keluar se- 

bagai djuara PSSI tahun 1951. 
Kedua piala tersebut adalah 
pia'a giliran jang akan dipere- 
butkan kembali di Surabaja 

    

Beinaa   

  

Tour ke Bali. 

Pembantu kita jang mengikuti 

stour Basketball Bond Semarang 

ke Bali, kabarkan, bahwa pada 

hari Senen tg. 6 jl. pagi djam 

8.05 dengan menumpang bis: 

T.O.O. rombongan telah berang- 
kat dari Singaradja ke.Den Pas- 

sar dan mampir2 melihat2 pura 

“Bedji, Daosa, Kintamani, danau nanti. Dalam upatjara tersebut 
“Batur dan pura Dalam (Sidan)| hadir pula pengurus) da 

Rombongan tiba di Den Passariri PSSI. 
| pada djam 14.40. Besok paginja 

(Selasa) tg. 7 djam 7.55 rombo- 
“ngan berangkat ke pura Bukit 

— Sari (Sangeh), Taman Ajun dan 

Bedugul, -siangnja kembali di 
Den Passar pada djam 14.20. So- 
re harinja djam 16.15 diadakan 
pertandingan kehormatan antara 

' team Badan pengurus Basketball 
. Bond Semarang melawan. team 
Sin Hin B. Den Passar- dan ber- 

“achir dengan 19-9 untuk Sema- 

Ki SEDJUMLAH KAWAT - 
TILPON AMBLAS. 

Didapat kabar, bhw Djum'at 
malam j.b.l. atas kerugian Dja 
watan.P.T.T, Smg telah kehi- 
langan sedjumlah kawat tilpon 
interlokal disebelah barat Ban- 
djirkanaal seharga Ik Rp.3.577, 
17. Pentjurian kawat tsb sedang 
di-usut pula oleh pihak jang 
berwadjib.   

  

BANJAK TRIMA KASIH 

Union 3a — Polisi 3 (0—5), Garni-f 

|kesudahan 4—0 untuk Tionghoa,s Tanggal masuk/brangkat sewaktu-waktu dapat 

dan Minggu sorenja melawan bondi 

  

      

     
    

   

      

    

      

. uang itu sebaliknja Njonja 
menderita lebih rugi, sebab 

pakaian lekas kojak 
karenanja. Ini berarti 

bukan menghemar! 

Bahan pakaian lekas kojat sebab (MN | 
diijutji dengan sabun biasa." (Ma 

  

  

   Tetap keras 
sampai sisanja 
Jang teracbtr! 

Busan UNILEVER. 

i aling hemat untuk segala tjutjian! sabun jang pali 9 cseg ja juti an 

Dengan sabun biasa : Hemat 

pakaian lekas kojak! Maksud Njonja 

— hemat dengan pengeluaran 3 

ng bidjaksanz,” kala 
entjutji dengan sabun 

, jang dapat dipertjaja! 

Ijonja akan merasa, betapa 
| halus busahnja itu untuk 

segala rjutjian jang 

Kepada jang terhormat 

) Saudara2 Pengusaha Batik 

di Seluruh Indonesia. 

5.52.2-135-8 

j 

»1 Salam dan bahagia, 

“telah kami tetapkan adalah sebagaf berikut: 

1. Dalam Rayon Tjabang Djakarta: 

1. KPB.D. Bandungan Udik, Djakarta, 

  

3. C. P. B. B. Tjikoneng, Tji amis. 

) MH. Dalam Rayon Tjabang Tjirebon: 

  

Djakarta 

— Penempatan Grosir Bahan? bati 
Aa 

Tidak lama lagi peraturan pen djualan lawon (white cambrics), blatju dan bahan2 b#laimnja seba- (' 

'gaimana diumumkan pada 1 Agustus 1952 j.tl. akan berlaku: maka Mengan ini kami bentukan, bahwa 

GROSIR2 UNTUK MENDJUAL BAHAN2 BATIK 

2. Koperasi MITRA BATIK, Djalan Tjiawi, Tasikmalaja, 

KEPADA SEGE NAP PENGUSAHBATIK, jang / 
| Te 

        
“4 Oktir 1952 

| 
h 
j 
Ka 

f 

  
IV. 

1. BAKTI, Ponorogo, 

2. BTA, Tulungagung, 

3. KPEBLS iSIdoardjo, 

4. Koperasi Batik, Gresik. 

membeli dari salah satu grosir jang 

  

  
  

PT. Pelajaran Masional Indonesia 
 (PELND 

K. M. ,CERAM'E 
Akan brangkat dari Semarang ke PALEMBANG tanggal 189 
Oktober 1952. 
Menerima muatan dan pasagier dek. 

K. A. , BOROBUDUR 
Akan brangkat dari Semarang ke TANDJONGPANDAN dan 

PONTIANAK tanggal 19 Oktober 1952. 

Menerima muatan dan pasagier dek. 
dirobah. 

Keterangan2 lebih landjut pada: 

Perusahaan ,,P'I S OK“ 
Purwodinatan Utara II1/4 — Tilpon 372 

: SEMARANG. 

PENGUMUMAN 
No. 23/1952. 

  

- 

Kepada pemilik 1, E 
Sepeda, Betjak, |Dokar dan/ 

atau Grobag 3 
jang belum membajar padjaknja, dengan ini diperingat- 
kan agar supaja selekas mungkin memenuhi kewadji- 
bannja. : 57 

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara : 
Kota Besar Semarang, : 

Wk. Ketua: 
u.b. 

S. MANGKOEPRANOTO.     (Bapindo-Semarang) 
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Semarang, 9 Oktober 1952. Aa: 

34   
  

Pada dasarnja ditetapkan, untuk melajani perusahaan2 sedaerah Kabupaten/Kota satu 

tetapi djika dalam sesuatu Kabupa ten/Kota belum ada grosir, maka hendaknja para 

terdekat dari tempat usahanja. 

Waktu2 pendjualan akan selalu diumumkan oleh grosir2 tsb. diatas. 

Kami berseru kepada Saudara para pengusaha jang berkepentingan, lekas2 

itu, untuk memintakan Kartu langga nan agar supaja Saudara dapat mefmbeli bahan2 batil 

  
kasar sampai kepada 1. Koperasi Batik Trusmi, Tj irebon. | | 

an 2. PERBAIN, Djalan Raya, Sukaradja, | 
2... jang halus. 
Ai 3. LUKULO, Kebumen, 

3 4. GAPERBIT, Tegal. 

|/ IL. Dalam Rayon 'Tjabang Semarang: - 

I. PPP. Pekalongan, 
2. Koperasi Batik, Setono, 

23 Koperasi Batik, Pekadjangan, 

di Koperasi Batik, Wonopringgo, ! 

“5. PPB.I, Jogjakarta, 

6. BATARI, Solo, 6 
" 7. PERBAIK, Purworedjo, 

8. KOBAIN, Kudus. 

Dalam Rayon Tjabang Surabaja. 

I 
f 

sir sadja, akan 

4gusaha batik 

berhubungidengan grosir2 

    

Wasalam: 

DIREKSI :G
 

N.V. Pusat Pembelian dan Pendjualarahan? Batik 

S. SARWOHARDJONO 

    

  
  

ITU TA' BENAR... 
...MINUMLAH SUSU Tap BENDERA 

AGAR BADAN DJADI SEHAT DAN 
DENGAN SENDIRINYA FIKIRANPUN 

     

   

  

    

  

    
SUSU MANIS 

tap BENDERA 
  

- 

£ AGER - AGER kwalitet nomor 1, bukan batangan, 
: tapi kiloan. 

    
      

  

BIP CITY CONCERN CINEMAS sa 
LUX loi Malam D.M. B, fu. 1” tahun) 
5.7-9 Robert Mitchun— Ava Gardoer — Melvyn Douglas 

.My Forbidden Past" 

  

Rahasia 
keturunanku ! 

  

  

  

      

   
   

   
    

    

| GAP! GOLD CANNON BALi-S/ 
| “#Ere's SOME MORE ORE 

2. FOR MELTIN' DOWN / 

     
      

        
HIBE YEM EROM THAT U.S. MARSHAL 
2 RKosERS/ . ! 

  

  

   

  

    

  

   
   

    

   

    

   

    

, ara 1 me KA SA Setor 

“5 Inilah hanja jang aku ingin lihat, kapten Gunn. 

riam emas! Ini saja bawa lebih banjak emas lagi untuk ditjairka 
dan kemudian disulap djadi peluru emas. / 

— Hentikan permainan”, Moose. Saja hanja berkemas-kemas di 
. dempat ini, supaja saja dapat menjembunjikan peluru2 emas disini 

terhadap marshal Roy Rogers. 

      

Bang 

  

    
    
    
    
    

   

! 

     

  

       

    
     

    
       

        

  

"EM OUT PAST 
HIOPE'S GUARDS 

EN 
     

  

     GOT CACHED IN 
THERE NOW Z 

LOOKIN' FOR 
/ CANNON BaLt.6/ 
Lap To BLow | k 
THE ENTRANCE 3 
SHUT TO KEEP 

£ HIM OLT/ 

         
   
    

  
     

    
3 LE 3 1 

Mengapa menjembunjikan 
nja? Mengapa tidak menembak 
kannja melalui pendjaga2 John 
Hope keatas tambangmu seperti 
sediakala ? , 

— Karena Rogers telah per 
gi kepertambanganku, mentjari 
peluru2 tadi. Aku telah terpak 
sa harus meledakkan tempat 
masuk trowongan supaja dia 

— Dan djika trowongan aki 
bat ledakan tadi tertutup, ' ba 
gaimana kita dapat ambil pelu 
ru2 jang telah terlandjur disem 
bunjikan disitu ? 

— Tutup mulut dan tjoba 
dengar! (Ada suara terdengar) 

tak dapat masuk. s 

      

  
rang (nalftime 8—2) Friendly 2 | | & THERMOS IJS dari 8 pien. AKAN DATANG: Rita Hayworth —- Glenn Ford dim. 
game jang kemudian menjusull BERITA K.P.U./C. | : | 39  Techni 

| antara boysteam Semarang la-| Panitya KPU/C kabarkon,' “ GELAS THERMOS dari 8 dan 6 pien. »LOVES OF CARME cotor wan boysteam Sin Sheng Den bahwa para siswa jg hingga | o kb 
| Passar berachir s.b.b.: first-gua- dewasa ini tidak pernah da- | Firma ASTUTY GRAND ipi malam premiere (Iv. 17 th) 

n aa tang mengikuti kuliah? diang- : ” 5— 1. 9— 'LILA LEEDS The Girl who knows 
: R R 83 gap mengundurkan diri. Ala- | Telpon Kota 1386 — Djalan Petasan 4 Djakarta, 5 GE Sian 

3 Oy ogers J )) ma: sekretariat ialah Sdr. Her ' : : THE DEVIL: Ss WEED Ni 
E Ta | many Djumany Progo TII/38. | Ka me 

mem Ta Pekan me nan San £ (ntax Hipe SEM? Because AF TH! TUNNEL/S SHUT, IND RA ini malam d.m.b. (u. 17 tab.) 

7. THATE WHAT L LIKE ToseE, | 5 Sa UE, MASA Ba en ana" ap Sa Ao sah He San Daan 2 S.T 9. DHALIA kembali dgn. Rd. Ismail 
A.N, Alcaff — Rikut Rawit — Nur Hassanah 

Sangkar Emas' 
film Indonesia baru — Menarik dan Mengagumkan 

Akan datang. LILIA DIZON — TEODY BELARMINO 

13 V E N Uu & EK Film Phi'ipina 
Berbahasa Indonesia 

Royal ini malam d m.b. (u. 17 th.) Et 

5.—7.—9— ROBERT MITCHUM in his Greates”Role 

THB STORY ' Heibat 
OP 1. 8. JOL” Gempar | 

Roxy Ini malam penghabisan (Ju. segala umur) 

Tom 9.— Johnny Weissmuller as Jungle Jim in 

. Mark of the Gorilla" 
Besok malam premiere Luk Lu Ning — May Shie 

»YUUH LOU CH'UN MENG"| 

  

  

  

  

  
  

U : 5 . A. D. DUNGGA. F 
bi area tape. TG DJUMHAN : : 

| SUARA MERDEKA“. $ ngga 

2-1v/g-5201 

UNDIAN UING 
Sebesar Rp. 2.000.(0.— 

terbagi atas 200.000 surat undian & Rp. 10./jang yernomor 

10.001 sampai dengan 210.000 dan selemj surat undian 

terbagi lagi atas surat2 undian seperempat Rp. 2.50 guna 

PENGURUS JAJASAN 

»DANA BANTUAN“ DI DIKARTA 

| jumlah hadiah besarnja Rp. 1.000.000.—tu: 

  

.. 

  

| 1 hadiah dari Rp. 125.000— 1 125.000.— 
aa aa... 50:000.— 100-.000.— | 
23, »» 25.000-— 100.000-— 

D5 Sa 0.0OP— 90.000.— 

ga 1 5000. — 95.000.-— 

Gonna (3 ea Ola 65.000.— 

300... Pa 500.— 150.000.— 

IN00 ri Se 250 215.000.— 

Djumlah 1500 hadiah : 1.000.000.— 
  

surat2 undian dapat diperoleh: : 

1. Pada kas2 dan bank2 jang tersebut dikah ini, pembaja- 
ran contant dengan uang jang sah: - 
BE SCOMPTOBANK N.V., Djakarta, Nutara 25 (di Dja- . 
karta- kota tidak diadakan pendjuala Bandung, Ma- 1 

" kassar, Medan Menado, Padang, Palang, Semarang, -5 
Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betonan Tjirebon. nk 
DE JAVASCHE BANK di Bandjarm3, Malang, SA 
tianak. , 
Setjara pengiriman tertjatat” melaluis, paling banjak 
10 surat undian buat seorang atau se-alat, hanja dengan 
pengiriman poswesel kepada Escompank N.V. Dja- 
karta, (Posttrommel 58), Bandung, Mssar, Medan, Me- 
nado, Padang, Palembang, Semarang,irabaja, Sibolga, 
Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. | 
Untuk tiap2 satu gurat-undian penuhaiu bahagian dari 
satu surat undian penuh harus dibubuRp. 1.— guna bea 
administrasi dan pengiriman. 
Djika djumlah surat undian jang disedan untuk dikirim 
telah habis terbagi semua, maka poswl jang dikirim se- 
sudah itu dapat ditahan untuk undiamng jang berikut- 
nja, tetapi demikian ini dilakukan mdut pertimbangan |. 
Escomptobank N.V. Tag 

PENARIKAN di Djakarta pada 28 dar9 Nopember 1952 
dihadapan Kantor Notaris R. M. EROJO, ketjuali 
djika tanggal ini dipertjepat oleh Meri Sosial. Djikalau 
surat2 undian tidak terdjual habis, m| hadiah2 akan di- 
kurangkan menurut perimbangan. | 

MULAI PENDJUALAN PADA 3 NOPEMR 1952. 

Pon- 

  

  

.Rex" INI MALAM D.M.B. 5.0040-9.00- (17 th) 
LANA TURNER 1. LIFE OF HER Dr M- G- Msi 

RAY MILLAND3 Presentj:— 
Lana Turner...... Setjantik seperti lukis Sekedji seperti : 

natjan. la sebagai kekasih terkenal dari Im plesir, ia pusat 1 

perhatian jang dipertjakapkan oleh selurubta. 

« ORION” INI MALAM D.M.B." ETROPOLE" 
500— 7-00— 9.00— (17th) 15—7.15—9.15 
Masuel Conde »SIGFRE Dc DEEL Ilj 
Elvira Reyes (Tamat) 'f - 

DJAGALAN BESOK MALAM Premi7 00-9.00 (17 thJ 
Manuel Conde | Film Pilipina 66 

Elvira Reyes ,Sigfredo »! Bahasa Ind: 

Int Malam Pengabisan | Film Tiongkok 
Fa Gea KU PI » Darah Mud: Mg daa 

  

  

  

  

  

  

Paling Baru 
  

  

  

  

SOLO Mulai maintg. IZd 15 Okt. 1952 Ei 

,GALL-ME-NSTER" 3 
IN TECHNICOL dengan 

      

“ed BET I Y'GRABLE DAILEY 
Penuh, Dng Music vue,Song & 

eta Pas i 
Druk, YNo, #84/I1I/A/718 

   


