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Fokmd Inggris 
Akan Tetap Pertahantan' Minjak 

((AIOC Sebagai Milltnja 
“'MENTERIAN LUAR NEGERI Inggris hari Rebo ma 
lam meninggalkan maksudnja semula untuk mengeluar 

kan statement resmi mengenai pemutusan hubungan diploma- 
tik dg Inggris oleh perdana menteri Iran, Mohammad Mossa- 
degh. Tapi para pembesar Inggris katakan, bahwa move Iran 
itu adalah ,,mengetjewakan, tak perlu tiada bermanfaat”, 
Swiss telah menjetudjui permintaan Inggris untuk mengurus 
kepentingan? Inggris di Iran. Kuasa usaha Inggris, George 
Middleton, serta stafnja dalam waktu singkat akan meninggal- 
kan Iran. Dalam nota Iran itu tak didjelaskan tentang wak- 
tu, bila mereka harus meninggalkan Iran, 

»Plymouth” 
. Hantjur 

Dim Pertjobaan Leda- 
kan Atomj Inggris 

ERDANA menteri Ingge 
Pp ris, 'Winston Churchill, 

aa Ledakan Ga. Krakatas — - Keterangan Tai 

— karto -—.m Pribadi djenderal Sudirman —i Dan Tu 

direnungkan: Mimbar Djum'at. 
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Wk. Pres. 1SC 
di Djakarta 

  

  

Inggris. dan Amerika 
akan berunding. 

Selandjutnja dinjatakan, da- 
lam waktu singkat Inggris dan 
Amerika akan mengadakan 

rundingan mengenai tindakan 
apa jg akan dilakukan selan- 
djutnja o.eh mereka. Sementa 
ra itu bara pembesar Inggris 

    

     

   

ran berdjalan dan sitaan na modal. Jang tera y 5 
djumlah 4 miljard peptah dapat disebut kekurangannja ita. 

   

  

      
        

      

    
       

        
      

    

Dengan meniadakan penge- |aayat Gisesuaikan dengan : S 
luaran2 ini dan mengurangi | ta2 dalam harian2 mengenai si 
pengeluaran2 berdjalan mung- atu oposisi jang kuat ter 
kin ketekoran itu dapat di ku | Semua bentuk dari modal asis 

    Kedatangan wakil presiden Isthmian Steamship Company di In 
' donesia telah disambut dengan satu cocktail-party di Hotel des 
Indes, Djakarta, diselenggarakan oleh International Shipping 6 

  

ap WSendjata baru” Fs : jang tak kalah djitunia it pada 
“3 grana 

bom atau        
        kini nampak banjak dipergunakan oleh penerbang2 PBB rangi atau neratja dapat di se Diterangkan olehnja, bahwa Transport Agencies N.V. Gambar: menteri Djuanda had njatakan, bahwa  Mossadegh f 1 oat juanda hadli 1 , mengumumkan dalam sidang 

di Korea. ..Sendjata djitu” tadi berupa.... bak kotoran, ber imbangkan, akan tetapi akibat toa hubungan Hn dua dalam cocktail-party tsb. Haa akan mengambil keuntungan madjelis rendah Inggeris pada 
asal dari kapal induk ataupun pesawat mereka sendiri:-bak dipa || deflasionis terhadap ekonomi La 2 Lg. pss pena Gan sepenuhnja dari keadaan, sete | hari Kemis"bahwa bom atom 

: |... sangkan pada bom dan @idjatulikari bersama2 bom ea Indonesia tidak dikehendaki. 5 Ka ci -. - 2 aa lah Inggris meninggalkan Iran, | Inggaris, jang pertama, telah 
  dalam usahanja untuk lagi 

    

        
        

  Pemerintah karenanja telah diledakkan dalam kapal fregat Persoalan Korea : orang jang tidak Tai selu memetjah front bersama Ing- In memutuskan ti adjalan- SEN ggeris ,,Plymouth”, jang be 

Sultan Oo ptimistis Pay «abon aon terbentang at cna/Amerika. Tapi, kasanja, | angga A00 ton. ” Menirat 
i Huaran2 negara sedjauh jg me'| "Faktor Me neraka dh Ambil Tempat Peri am aj Dalam tak dapat diragukan, bahwa | Churehill sendjata atom tsb. te 

Inggris tetap mempunjai mak 
sud teguh untuk mengambil 
tindakan sjah, terhadap siapa 
sadja .ig mentjoba untuk men 
djual minjak Iran, js dianggap 
oleh ATOC sebagai miliknja. 

lah meledak pada tanggal 5 
Oktober pagi. dan kapal Ply- 
mouth hantjur sama sekali dan 
hanja tinggal beberapa bagi- 
aj jang terbakar, dan jang dja 
Yah diatas salah satu pulau da 
ri kepulauan Montebello sehing 
ga menimbulkan kebakaran 
Perledakan tadi menimbulkan 
gelombang air, jang sangat 
tinggi, dan temperatur hampir 
1 djuta deradjad. 

Ti pendjadjahan asing jang meli 
puti waktu jang lama, a 
modal asing mengexploitir 
ber2 Indonesia dengan tidak Mg 

Jagenai reduksi, ketjuali djika 
tidak dapat dihindarkan lagi. 
Selandjutnja pemerintah — wa 
laupun pendapatan negara 
mungkin akan berkurang lebih 
landjut sebagai akibat pengha 
pusan sertifikat devisen — ih 
memutuskan untuk mengada-: 

kan peringanan padjak kepa 
da elemen2 ekonomi jg sama 
dengan beban padjak pada de 

      

  

       
      
                  
    

                

   

0.0... Terhadap Pan Dewasa Ini 
Be ang di Jogja kemaren Menteri Pertahanan Hamaeng- 

ku Buwono menolak memberikan interview kepada pers. la 
hanja katakan, bahwa suasana sudah baik, sehingg a ia dapat ine- 
ninggalkan Djakarta. Atas pertanjaan ia terangkan, bahwa ja te- 

| tap eptimistis terhadap keadaan sekarang. Menteri Pertahanan 
akan kembali ke Djakarta hari Minggu lusa. Patut diterangkan, 
bahhwa Djenderal Major Simatupang dan Kolorel Subyakto jang 
djuga tiba dikota Jogja bersama-sama dgn Menteri Pertahanan 
akan kembali ke Djakarta hari ini. Sebagai diketahui kedatangan 

Atjara Sidang Umum PBB 
ANITYA POLITIK Sidang Umum PBB hari Rebo dg. 

ngindahkan perkembangan D1 suara lawan 5 (Blok Sovjet) dan 4 blangko menje- 
nomi negeri ini. Sebagai at | tudjui usul, supaja masaalah “Korea ditempatkan sebagai so- 

2 0 al pertama dalam atjara sidangnja, sedangkan usul Polandia 
— jang sangat luas isinja — ditempatkan sebagai soal ter- 
achir. Ketjuali itu, Panitya Politik menetapkan, bahwa ma- 
saalah2 Tunisia dan Marokko segera akan dibitjarakan se- 
sudah  masaalah Korea, Dengan 34 suara lawan 
20. dan 6 blangko, maka Panitya Politik telah 

    
Tetap tegang. 

Para nembesar itu selandjut 
njs dalam tindjauannja menge 
nai sengketa minjak Inggris/ 

      

mereka di Jogja adalah utk menghadliri upatjara memperingati 
1.000 hari wafatnja aa Sudirman. 

“Seterusnja bertepatan dzm per- 
ingatan 1.000 hari wafatnja Djen- Kontrak Karet 

wasa ini tidak dapat mentja- 
pai produktivitet potensilnja. 

Butuh bantuan dari 
luar. ' . 

  

   

      

   

  

   

    

  

Pn kw Met 3 

menyingkirkan keberatan2 jang diadjukan Perantjis terha- 
dap dibitjarakannja masaalah tadi dalam PBB, Amerika Se- 
rikat terdapat antara negara? jang menjetudjuinja, Inggris 

  

Iran selama 19 bulan itu kata 
kan, djglaslah hampir mulai 
dari permulaan Mossadegh' se 
kali2 tak” menghendaki tertja- 
painja persetudiuan dan disaat 

Churchili mengatakanebahwa 
diantara personil tidak terda 

pat korban dan bahwa tidak 
digunakan hewan2 pertjobaan. 
Segera setelah perledakan ber 

deral Sudirman, semaiam Mente- S » : : 2 Pinay ini t int dal Ta 1 . . 2 ik HT amen esu,SG |akan Diadakan Ame |, Putar, Intosis mere | anniit beta Are: yaa “329” ni eri dlam kom |pesisan, '#epatn, ram (ne orng, Opa angatan sadak tai PE AA - Sana - 2 9 , SAS | f 2 et z 2 at 3gp M0S8 £| 1 g 

re TR A EN, pidato jg disiar- Ifara Rusia- Indonesia? tem koperasi — lebih2 untuk | Indonesia Lambertus N. Palar panitya luar negeri parlemen |ngemukakan usu'2 jg tak ac- Jsawat2 helikopter telah terbang 

Mak bea maan Inara data JD IDUGA bahwa sedjak be | Pertanian Cah industri rumah-) ep ak akan An ep Sa ea un , sesu etjara sing- 2 Tr 2 ptegi kat diriwajatkan “perdjuangan berapa lama di London | tangga tetap merupakan tuj Hfmunisia don Marokko didahulu bo ji Disamping itu ketegangan |mouth telah berlabuh, untuk 

almarhum. Sudi'man, “dikatakan 
antara lain bahwa per 

Djendardi Sudirman jg mempu: 

njai arti sangat penting bagi per 

kembangan Angkatan Perang ki- 

Gjuinzan 

sedang dilangsungkan perundi. 
ngan? antara Sovjet Uni .de- 
ngan Indonesia, 2 
membuat kontrak karet d 
ka pandjang demikian 
mengawatkan dari ibu 

   

    

djuan Indonesia dalam djangka 
pandjang, namun dalam pada 
itu dan terutama dalam lapang 
jang dispesialisasi tjara2 pro. 

  

duksi lain akan lebih diutama-y 
kan dan bahwa perlunja diusaha | 

   

    

   
   
   

   
    

       

    

      

    

     

   

   
   

kan perdebatannja dan baru 
emudian masaalah Korea. Wa 
il Colombia mengusulkan, su 
aja uSul Sekretariat dituruti 

hingga urut2on soal ialah sbb: 

BENDERA BARU KOMISA- 
RIAT AGUNG BELANDA. 

Seorang djurubitjara dari ' Komi- 
saria?# “ Agung” Belanda pada hari 
Kemis membenarkan 

“keadaan di. eh tak pula ber- 

bkurang. Para nembenar itu ter 
utama menekankan adanja ba 
haja di Iran berkenaan dengan 
kegiatan2 nihak Komunis Iran   mengambil air sehingga dapat 

diukur daja radio-aktif jg ter 
dapat dida'amnja. I, "mengatc 
kan selandjutnja bahwa tudju 
an dari pertjobaan dikepulau- 

ta itu tidak: dinilai. er- bea andaal Uote ema PE kan DI Ant atas pertanja: | walaupun laporan resmi pa- Jan Montebello itu ialah untuk 
naa ega Tip aa am an Oa nga aan dari kan Ma ini, ketones Gi , pe Se aa Babat. kal Besa va Ona Ta por ling 2 Nan aa Ne Ta pn peraga mider: udirman. eiah mem- 2 g 2 gambarkan, sanwa Farial IU- jan atom dalam suatu elabu- 

Fi kedu ra fersebut di lapang industri, sedang diper- Korea, A Tunisia, | felah menjampaikan bendera2 Be- : : 5 p 

Na manga aa Daan aa mala usul2 aa Uni ki timbangkan. Menurut pembitjaini pada orang2 jang an, ko dst Sebalinja” wakil landa untuk menggantikan bende- |SSh j8 Dro-Komunis ternjata han. Churchill. menerangkan 
San Menranai x Poll Ahn 4 ai selang Kipertimbasisikeruih ra-dengan demikian. “dibutuhkan | ada. kedjenderungan- untuk ment 35 Serabi sewski 1g diso ra2 jang-telah- rusak pada“ wake tidak begitu, kuat dan tak. begi Ibahwa hasil2 perledakan- ialah 

hingga me ka Ang Ica suatu bentuk bantuan dari luar |kir. bahwa setelah Indonesia terdjadi insiden “baru2 kepa- tu rap alam organisasinja | seperti diduga semula. Chur- Perang jang bulat Jen. sebagai (Pemerintah di Djakarta. . Dika jang tertentu. Bantuan ini da- “Sa |kong oleh wakil Sovjet Andrei Koi Pa SA i s 
warisan harus kita pelihara dan 

kita sempurnakan. 
Selandjutnja diterangkan, bah- 

wa pesan jang . selalu diulang- 

ulangi. oleh almarhum Sudirman 
kepada anggota2 A.r. semasa hi- 
dupnja kini masih berlaku. untuk 

seluruh anggota A.P., ialah utk 
tetap memelihara persatuan dan 
ketertiban di katangan A.P. ser- 

ta selalu siap-sedia dan waspada! 

Achirnja Hameng 2 W020 Ka- 

takan, bahwa. « 1 
peringatan utk seseorang 
wafat, peringatan 1.000 hari 

      

ini 

Nj. Djendr. | 
Sudirman. 

Seterusnja diterima kabar, 

pada 

kah 

Wa berhubung dgn hari jg ke- Keterangan Menteri Mukarto. dalam prinsipnja berbeda dan |Atjaranja Dengan demikian |tuhkan “ hukuraan 4 tahun dipo- 1x 
seribu wafatnja Mean Su- ARI SINGAPURA UP mengabarkan, bahwa menteri luar | didjaman kolonial. Modal asing | Waka permintaan2 India Pa-| Tuan? sudah menangkap pe- huh kami. Ini bukan antjaman ” 'tong waktu tahanan kepada J. 4 . 

Ta Ba nana negeri Mukarto, ketika singgah di lapangan terbang Kal- di Indonesia harus membant,, jkistan dan Irag dikabulkan. | mimpin kami, M. Jomo Kenyat- Di Kiambu, sebuah daerah de Spruyt, karena ia dipersalahkan 
omunis Indonesia (CC . te- . 3 gg 

lah mengetok kawat kepada isteri TA Ta supaja An 3 . -». 'Upatjara Mau-Mau jang berupa |dalam perkara perampokan di 
almarhum Djenderal Sudirman, | dari Unie Indonesia—Belanda. Menteri luar negeri Mukarto sing- nja akan terdapat, bilamana per | memasukkan masaalah kaum | Na Oa 2 Mn Ama na kutjing mati. Kepada bangkai |J.B, Surabaja. Dari djalannja pe- 1 s 
dimana dinjatakan hormat dag gah satu djam di lapangan terbang tsb. dalam perdjalanannja ke kataan ,,negara 2 jang terbela- (pengungsi Arab Palestina di - - ai 2 Seri 1, Se bimatang itu tergantung surat |meriksaan dimuka sidang telah P 

chidmat PKI pada djasa2 almar-| Lake Success utk menghadliri Sidang Umum PBB. Mukarto menja kang” lenjap dari kamus. (Pia). Sa, Glgeledan,. Gi 5 “Sc jang memuat tulisan, bahwa se |(ternjata, bahwa peranan J, Spruyt 
hum Djenderal Sudirman jg ne- 

barkan selandjatnja bahwa: ha 
ri Rebo d: London tersiar ka- 
bar, bahwa Republik Rakjat 
(Tiongkok telah mengusulkan 
kepada Sailan akan membeli 
seluruh produksi karef Sajlan 
berdasarkan kontrak lima ta 
hun dar Gengan harga2 jang 
agak tinggi harga? dipasarkan 
bekas. demikian berita A.F.P. 

pat merupakan bantuan suatu 
pemerintah asing atau bantuan 
dari pihak maskapai2 dan orga 
nisasi2 partikelr. Mr. Ali Sas 
trcoamidjojo rengatakan, bahwa 
mungkin orang akem bertanja. 
bagaimana keterangan perdana 
menteri Wilopo baru? ini, bah 
wa Indonesia membuka pintunja   untuk penanaman mndal asing 

:TakLamaLagiUnie   
djutkan , Sebagal Persahabatan! Ke- 

dua Negara Jang Merdeka 

lang (Singapura) kemaren pagi menjatakan kepada pers, bahwa 
dalam waktu jang tidak lama lagi Indonesia akan menarik diri 

memperoleh kemerdekaannja, se 
mua bentuk modal (asing  harys 
dipandang sebagai kelandjutan 
daripada keadaan dulu. Pembitja 

Gaknja orang  djangan banjak 
menaruh perhatian akan hal 
ini dan djuga djanganlah hendak 

sadaran ' pembesar2 - Indonesia. 
Elemen jang kedua jalah filsafat 
azasi dari konstitusi 
bahwa hak2 milik harus dipan 

tangan dengan pendapat mun 

pembangunan Indonesia, mr. Ali 

Sastroamidjojo menarik kesimpu 
lan, bahwa harus diakui hahwa 

funksi modal asing di Indonesia   
meninggikan taraf penghidupan. 

Suatu dunia jang lebih baik ha 

ra memperingatkan, bahwa hen 

nja menganggap kstjil akan ke 

Indones:i, ' 

Gang dalam hubungan funksi so ' 
sialnja. Hal ini mungkin berten | 

Gromyko menghendaki supa 
ja uSul2 Polandia tsb diatas 
tadi dibitjarakan segera sesu- 
dah masaalah Korea, akan te- 
tapi ditolak dergan 44 suara 
lawan 5 (Blok Sovjet) dan 11: 
blangko. Sidang Panitya Poli- 
tik ini adalah jg pertama kai 

inja, selama persidangan Si- 
| dang Umum ke-7 ini. 

  

| Putusan2 Paniiya Po- 

litik ad hoc 
|. Berita AFP seterusnja me- 

an antar-induk-bangsa di Afri 
ka Selatan ditempatkan seba 

gsi soal ke-2 dan ke-3 di dim 

Ket'uali itu panitya ad hoc ta 
“di telah menjetudjui 

masukkan dalam atjaranja pu 

pat kediamannja. 

Kepada pemerintah Indonesia. 

ta dan banjak lagi. R.buan 

Garu- 

Komisaris Agung Partai 
Belanda menjatakan penghargaannja anggan tjukup krat untuk me 

da Komisaris agung Belanda ditem- Sari pada dugaan semula. Don 
tsb dewasa ini tak di 

ngadakan coup. (Antara- UP). 

Bangkai Kutjing” 
Tanda Antjaman Hak Terha- 
'dap Orang2 Kulit Putih Serta Pam- 

“-.bantu2nja Di Afilka Selatan-: 

sampul putih biasa. Lebih djauh dikatakan dlm surat itu, bahwa 

di Kenya sudah datang fascisme. ,Tentu tuan2 akan sangat merasa 

senang dgn hasil2 operasi ,,Jack Ascot” jg kedjam itu”. (Nama ope 

rasi jang sebenarnja ialah ,,Jack Scott”). 

kat Nairobi diketemukan bekas 

chill jakin bahwa. pertjobaan, 
Jg berhasil baik itu, akan me' 
nimbulkan pertukaran ketera- 
ngan tentang sendjata atom, jg 
lebih mendalam, dengan A.S. 
daripada jg terdjadi dalam be 
berapa tahum achir2? ini. Chur 
chilj mengutjapkan terima ka 
sih atas segala bantuan, jg di 

dapat dari pemerintah Austra 
lia dan memberikan utjapan 
selamat kepada semua, jg tu- 
rut serta dalam pembuatan 
bom atom Inggris, jg pertama, 
dengan hasil baik dari perle- 

  

  adalah peringatan jg terachir, ta- : 1 di. Amerika Serikat, akan tetavi PER NAN, bahwa dalam sidang OS HARI KEMIS membawa utk koresponden Reuter di Nai- Nakan di Montebata el TU 

i nama Djenderal Sudirman jan: 2 mungkin akan lebih sesyai dzn ' Panitya Politik ad hoc jg per- robi (Afrika Selatan) sebuah surat distensil — mungkin per- kan 2 (UP). 
elah meninggal itu akan hidup te | Ii aS 1 u ar konsep2 dasar jang berlaku di tama kalinja, jaitu pada hari | njataan perang kepada orang2 kulit putih disana —, jang antara 3 
us di. halangan bangsa Indone- | Eropah. Rebo telah disetudjui supaja | Jain berbunji seperti berikut: ,,Kami akan membunuh tuan? seper S ru t Di- 
sia i Hi b I d B I d » t Di i Setelah menguraikan sjarat2 (masalah perlakuan terhadap | ti tuan? kini sedang membunuh kami”. Diatas surat terbatja: 

, ne Il ubun an ndon.-belanga baba Ba bagi modal “asing dan tenaga (orang2 India Si Affikx Sela- | »Afrika berbitjara”. Surat jang dialamatkan kepada kaum pembu- 
C.C. PKI ketok kaka 3 - Pp asing untuk ikut serta dalam ' tan 2 masalah persengketa- | nuh bangsa kulit putih itu dimasukkan ke pos hari Rebo dalam hukum 4 | h 

. 

: 
i EMAREN pagi Pengadilan 

1 Negeri Surabaja mendja- 

S:lah mendjadi pembuat-penjerta 

« 
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takan seterusnja, bahwa dalam perdjalanannja ke Amerika Seri- | la. Wakil Irag mengusulkan diumumkannja ke adaan tiap orang, mulai tg. 23 Okto- |dalam perampokan itu jalah se- £ 
sar itu. Selandjutnja PKI .neng-| kat ituia akan singgah beberapa hari di Nederland dan ia meng- | gi 5 en Sia 5 8 “—» Irat, tuan2 telah melakukan ka ber jang bekerdja untuk orang (bagai orang di pihak J.B. jang 4 
andjurkan kepada segenap pcra- L 2 g Indonesia butuh ban- |supaia diundang wakil2 kaum : J £ Ibag g di pihak jang 3 

djurit dan pedjuang kemerdekaan 

supaja mendjundjung tinggi se- 

mangat patriotik dan kepe 
an Djenderal Sudirman dal       m per 

  

vira- | 

harapkan akan bertemu dgn menteri luar negeri Belanda. Dinja- 
takan seterusnja, bahwa ia mengundjungi Sidang Umum PBB ti- 

kili pendirian pemerintahnja selama perdebatan umum. Indonesia 

akan menjokong blok Arab—India dalam pendirannja mengenai 

dak karena ada keperluan istimewa, tapi biasa utk datang mewa- | 

tuan dari luar. 
Seterusnja mr. Ali  njatakan, 

bahwa Indonesia membutuhkan 
bantuan dari luar untuk meme 

pengungsi tadi untuk mengha 
diri pembitjaraan masaalah 

' tsb. Masaalah ini ditempatkan 
|sebagai soal pertama, atas   mi dengan kedjam. Kami telah 

dirampas dari kemerdekaan, da 

kami ditangkap dan surat ka- 
bar kami ditekan. Akan tetapi 

ri pers kami, karena redakt:r2 | 

kulit putih atau menjuruh ber 
buat demikian, akan dibunuh. 

Suku Kikuyu mau 
perang? 

pada saat perampokan telah mem 
berikan isjarat dgn melemparkan 

suatu benda dari djendela rua- 
ngan tempat J. Spruyt itu beker- 
&ja. 

LE Ban man EN persoalan antara Tunisia dan Perantjis. Mn meenn Tak 1 an ne Pn Vijaya Lakshmi Suara/reluat tidak mungkn. di | Na hate itu sa ge Penta sgaleh "keterangan 

“nasi Uu "AS , 1 41 . . Hd rubitjara dari pemerinta en- : : : 1 : 5 Aa : tekan. m #ninda- Se Fdari saksi Pon ng menjata- 
dan perdamaian. Dalam penutup | Mengenai persoalan antara luar negeri Mukarto dan duta Produksi. Dalam pidatonja berke- . Dlm pada itu Perdana men- Tn aan Ban ian ya menamakan keadaan di Ki- Ikan bahwa ia Th Hati ba 
tiigramnja CC PKI mengutjapxan | Indonesia—Belanda — dinjata- |besar yamerika jSerikat Merle |naan dengan sidang negara-nega | teri Perantjis Antoine Pinay “Ne barak ihawah KUdu sebagai ,,katjau” dan di- Ioieh Verrips. bahwa Pon (da- 
selamat pada ibu Sudirman beser- | kan o! Mukarto: "Saja per- | Cochran menurut UP didjem- ra Asia Tenggara dalam konpe : “hari Rebo memperkuat pernja a. pemerinta an di awa batal MA atuh in Gala 2 errips, bahwa t g (aa 

ta kel Nah 3 ya pe - rensi dewan perniagaan dan per Tni udjung bajonet tidak mungkin - 8 lam pembagian pekerdjaan pe- SAAT Bana tjaja, bahwa perasaan dikedua | Put dilapangan terbang Kal- | Kndustriaan Natar Bana? ne MEN ANTA PEN OaAa akan An kami member M Suku2 sedang bersiap-siap un Jrampokan Verrips, Pong bertu 
negeri (Indonesi, dan Neder (lang oleh Komisaris Djenderal |. na dua hari, dutabesar itu mey AKU dapat menjetudjui ada- Bas 2 1. tuk pergi kemedan perang. Di : 

25 VOLKSWAGEN SE- 
DANG DLM. PERDJALA- 

NAN KE INDONESIA. 
Minggu jang lalu dari 

.Amsterdam telah dikirim 
ke Indonesia 25 volkswa- 
gen, bikinan Djerman, be- 
rupa kiriman pertama da- 
ri 250 buah auto jang te 
lah dipesan oleh Piola 

Inggris di Asia Tenggara Mal- 
colm MacDonald dan konsul 
djenderal - Indonesia di Singa 
pura Mr. Rasiif. Pagj itu men 
teri luar negeri Mukarto didja 
mu sarapan dilapangan ter- 
bang Kallang oleh komisaris 
djenderal MacDonald, sedang 
'dutabesar Merle Cochran ma- 
kan dimedja tersendiri dilapa- 
ngan terbang tsb bersama dgn 
konsul Amerika Serikat di Si- 
ngapura Richard Hawkins. Me 

land) jg ada sekarang ini me 
njokong pendirian untuk pem 
bubaran Unie Indonesia—Be- 
landa. Saja mengetahui di Ne 
|derland orang merasakan, bah 
| wa kini sudah datang waktu 
nja untuk membubarkan Unie 
itu. Indonesia dan Nederland 
da'am Unie itu mempunjai ke 

dudukan jg sama sebagai nega 
ra merdeka seperti-halnja ke- 
dudukan negeri2 didalam Com 

Dinjata- 

donesia membutuhkan 

dari Yuar baik .dari pemerinta, Aa 

negara2 asing maupun dari 
hak perusahaan2 
ngan. Dikatakan bahwa memang 

pemerintah Indonesia mengena 

kan restfiksi2 tertentu terhadap 
penanaman modal asing, akan te 
tapi para pengusaha tidak usah 

Chawatir atas modal jang dita 

nam serta bunga jang akan di 

tarik dari padanja.   
nerangkan lebih djauh, bahwa Inj 

bantuan 

perseora- | 

Lnja tjampur-tangan PBB dim 
|masaalah Tunisia. Pernjataan 
  

pi "kan deradjat penghidupan 
rakjat Indonesia. Diterangkan 
(selandjutnja bahwa pemerin- 
'tah Indonesia memusatkan per 
“hatiannja kepada produksi 'ba- 
han makanan, karena Indone- 
sia masih belum sanggup me- 

njediakan makanan tjukup ke 
pada rakjatnja jg berdjumlah 

djoangkan tjita2. Kini kami su 
dah lebih banjak mempunjai 
orang2 pandai dan kamipun 

akan berdjoang terus sehingga 
kemerdekaan tertjapai. 

,Antjaman” Kutjing 
mati, 

Inilah suara Afrika Baru. Ka 
mi terpaksa harus bekerdja di 
bawah tanah, sebab kalau dike 
tahui kami akan tuamm bunuh. 
Tetapi kami tidak takut. Kami 

terangkan, bahwa orang2 Kiku 

ju setjara serentak telah me- 
ninggalkan perkebunan2 kopi 
dan menghilang kehutan rim- 
ba, jakni dari distrik2 terpen- 
ting Kikuju, Nyeru, Kiambu 
dan Ruiru. Ia Menambahkan 
bahwa diseluruh daerah mere- 
ka, kaum Kikuju melenjap ke- 
hutan2 kalau orang2 asing men 

dekati mereka. Di Kalau hari 
Kemis seorang Kikuju telah di 

gas menerima isjarat itu) akan 
menerima isjarat dari J.B. oleh 
seorang pegawai J.B. Ketika 
Pong menanjakan kepada Ver- 
rips siapa nama orang itu, di- 
djawab oleh Verrips: Spruyt. 
Saksi menjatakan, bahwa tiga 
kali ig menerima isjarat itu, 
dua kali pada waktu latihan, 
dari seorang dibelakang djende 
la jang kelihatan dari bagian 
ikat pinggangnja sampai ke- 
atas dan orang itu“mempunjai   monwealth Inggris”. Ditambahkannja bahwa hen- "Ini gerdiri dari enam djuta djiwa |lukai dengan sendjata api oleh : : butang di Djakarta ! m J a 77 diuta djiwa itu. “Inflasi di | £ - , i dengan sendj p bentuk jang sama dengan 

Trading Company untuk Tn maa an Na na Tni Bari Mu. 'daknja dimaklumf bahwa funk | pusat2 kota dan kekurangan La an peta an madjikannja bangsa Eropah, Spruyt ini, (Antara) 
Indonesia. Disamping itu karto menjatakan, bahwa keri. Si dari kapital asing di Indone |hsrang2 konsumpsi pokok di ata Keno Tdk kan masa oleh karena ia menjerang 

dikirim pula truck2 dari 
dibubarkan, maka kedua nege 
ri dapat melandjutkan perhu tidak 'butan2 tsb kini sudah 

ada lagi dan keodaan kini men 

sia dewasa ini pada dasarnja 
berbeda dari pada dizaman pen 

daerah2 pedalaman pasti akan 
menimbu'kan kegelisahan bila 

perlakuan kasar jg kami deri- 
ta. Bila tiba saatnja maka ka   

    orang Eropah itu. Peristiwa ini 
terdjadi sesudah orang Eropa 

  

IR INDERA TJAJA TIDAK 
AKAN DITUNTUT, 

34 ton, jang di Indonesia bungannja. setiara persahaba- djadi tenang kembali. djadjahan dahulu. - Kapital |tidak diperimbangkan sebagai mi tidak akan mengemal am- |tersebut memberi perintah me- Kementerian Perhubungan  mene- 

akan diubah mendjadi bus 9 sebagai kedua en Bara Jang (Antara). aSing itu kini harus “bersifat ' mana mestinja”, demikian mr. | pun akan membunuh tuan2 se njerahkan semua alat sendjata rangkan kepada ,,Antara”, bahwa 
ket'il2. merdeka dan berdirj sendiri2. turut membantu dalam mening Ali Sastroamidjojo. (UP). perti tuam2 sekarang membu- | mereka, jakni sesuai dengan en Ja Da Ma 
et yu serintah setempat. eterangan dari jaksa gung, 

Mahesa Dutabesar. Amerika Serikat RR 5 M / M F " ttg Ta an alasan lagi 
Png : be merika an ig i : untuk melandjutkan tuntutan terha- 'Pegawai2 babean Amerika di Djakarta Merle Cochr n Ig a a n - OA oa Oa undur ri Budaja Bali Pusat jang YOUS melandjutkan tuntutan deeh 

Serikat telah mensita 50 kg. bepergian ke Amerika Serika berkedudakan di Denpasar da ewe An aa 3 1 Na : 

tjandu seharga kira2 Mn Km Pn udara jg Ma Dam konperensi utusan2 kepada penduduk Tionghoa di berlangsung. mengingat bahwa ba — putuskan samasekali. Dalam sua lam suratnja tertanggal 19 Ok terian ini, dan kementerian masih 

Lo dakikratngenetw peng Pp Pan hteben kepada Dari Sg “penduduk Tionghoa didae luar negeri supaja memutuskan njak saudagar2 Tionghoa hanja tu pertjakapan dgn AFP Soong tober 1952 kepada Presiden Re mempunjai kepertjajaan atas diri- 

gris ”Silverdale” sewaktu ber- ' k 
labuh di Philadelphia. Demiki 

  

kepergiannja dalam satu pesa 
wat udara dengan menteri luar   rah seberang laut jg diselenggara 

kan di Taipeh, delegasi jg berasal 
dari Malaya telah menerangkan, 

Nk raa perdagangan dengan 
rah2 |jang dikuasai oleh 

pemerintah RRT. Pemimpin de 

memperdagangkan . barang2 jang 
dihasilkan di RRT dan oleh se- 
bab kenjataan, bahwa pemerinta 

Ten Ping menerangkan bahwa 
hampir 98”, daripada djumlah 3 

“ djuta penduduk Tionghoa di Ma- 

publik Indonesia di Djakarta te 
lah menjatakan protes atas ppr 
lakuan seorang warga negara 

nja Ir. Indera Tjaja, maka ia akan 
dipekerdjakan kembali sbg. pegawai 
tinggi pada Kementerian tsb. Demiki 

“an dikabarkan hari Senen. Se | negeri Mukarto itu adalah sua bhw ada tampak kemunduran sedi  legasi, penduduk Tionghoa Ma- — han Tiongkok nasionalis tidak — laya dan Singapura bersikap ber | Inggeris John Coasi! jang turut: an Kementerian Perhubungan. Se- 
lain opsir2 kapal tsb, anakjtu kebetulan sadja. Ia menja- kit dim hubungan2 perdagarigan  laya, " Soong Jen Ping, dalam sanggup memberikan sokongannja ' 'musuhan dengan kaum komunis, | dalam rombongan seni tari Ba hagai diketahui, beberapa waktu 

“buah lainnja terdiri daril takan, bahwa ia pergi ke Ame antara Malaya dan Republik — pada itu mendjelaskan, bahwa ba kepada para pedagang Tionghoa sekalipun benar tiga tahun jg lam Ih diluar negeri, seperti banjak j1. terdapat kabar, bahwa Ir, Inde- 
untuk perlop jig Rakjat Tiongkok, sesudah “gian “terbesar dari perdagangan tersebut apabila hubungan per- pat umumnja terdapat simpati diberitakan oleh surat2 kabar “ ra Tjaja tersangkut dalam perkara orang2 Tionghoa dari Singa- 

pura. td 

"Ta Serikat 
sudah lama ditunda2. Menteri    

Ta   KA benua De NG eh on 

Chiang Kai Shek Pan Malaya — RRT ini akan tetap dagangan dengan daerah RRT di 

  

terhadap pemerintah di Peking,   Indonesia, | pembagian kendaraan bermotor, 

S
a
   

 



  

   
   

  

   

    

   
   

     

    

  

    

    

   
   

   

   

utk menurui segala 

        

hanjahal ka 

| diam ini memetjah kepontai, sehing- 
| ga 'bahkan dikota Djakarta — 
' jang letaknja 150 kilometer 
dari Krakatau — orang menga 
'lami ombak laut jang tinggi- 

'nja 2 meter. Bagian? jang ren 

  

   
   

  

    
       

      

      

    

    

  

   

    

   

  

FN dah dari kota itu terendam air. 
AU E SRC |! Gelombang laut menjusur ke 

letusan ini. Letusan? jang peiokaok? didunia, mentjapai 
dahsjat telah menjebab-. 2 AK . 

ak berpuluh-puluh ribu lal menjebab- jar 1 
kan gelombang? laut jang ting meter, sampai kepantai Liss 

Ha 4 

  

' SEMARANG 24 OKTOBER 1952 

abar Kota 

diri Dibelakang Pem. 
Sidang Istimewa DPRDS Propinsi Ambil 
Pernjataan Tegas Sekitar Timbulnja 

| Demonstrasi 3 
1g pemerintah dan menjetudjui sepenuh- 

aa nja apa jang telah diutjapkan oleh Presiden Sukarno dimu- 
Ika para pengikut demonstrasi 'di Dj 

Yi 

—3 ERDIRI di 

j dilandjutkan pada malany 
-atjara membitjarakan sekitar de 

sebagai ,,weerklank” utjapan pre- 
Gubernur Budiono dari Dja- 

    

    

   
    
   

  

    

  

     

   
   
   
   
    
   
   
   
   

  

    
   

  

    

    
   

  

   

    
     
   

   

     
     

     

    

  

    

     

   

    
    

    

    
     

    
    
   
   
    
    
    

     

   
   
    
    
    
    
   
    

    
   

  

    
     
    

   
    
      

   
   

    

    
    

  

an kata2nja, supaja ki- 4 
4 semua menginsafi suasana . 
atusguo” dewasa ini. Hanja , 
ngan keterangan ke-labilan . 

: 

daan dapat diatas.  « | 
Menusul kemudian laporan |- 

Dr. Marzoeki anggauta DPD. 
mbitjara .ini . membentang- 
n djalannja -demonstrasj di | 
Ika gedung Papak, dan se- : 
b musababnja. Sampai seka 
1g ini telah masuk pernjata . 

dari organisasi2: SBPP, . 
B Pemuda Rakjat, Per- 
pbsi, Sobsi RT Pusat Kota- : 

D DPP Sebda jg telah 
enjatakan tidak tahu-menahu 

tak menjetudjui 'adanja 
“demonstrasi tsb. Dr. Marzoeki 

mengutjapkan. — harapannja, ! 
agar laporannja didjadikan ba | 

bagi DPR pembitjaraan-j 
aa : : Ba 
Kemudian sidang istimewa | Agen : 

teruskan dengan pemanda- UNDANGAN COLOMBO. 
ngan umum, 17 Orang dari 51, 'Menjambung berita kita ke- 
anggautanja jg hadlir telah maren tentang undangan dari 
'menjatatkan diri untuk berbi-j Asian Assembly For: Moral 
jara antaranja angg. Saufu- jRearmament di Colombo kepa- 
din Zuhri mengusulkan spj. da Residen Milono dan Wali 
PR membentuk satu panitya Kota Hadisubeno seijara per 

ditugaskan chusus menjeli- 'soonlijk, dapat dikabarkan le- 
| diki segala sesuatu jg berhubu 'bih lanljut, bahwa berhubung 

ngan dengan adanja demon- sempitnja, waktu pak Milono ti 
strasi : dak mungkin dapat menerima 

undangan tsb. Demikian pula 
halnja dengan Pak Hadisube- 
no, karena baru sadja sembuh 
Cari sakitnja, dan tidak diper- 
kenankan sementara bekerdja 
keras, atas adpis dokter. 

“CENTRALE GARASI BIS2 
| DAN LAIN2 KENDARAAN. 

Mengingat banjaknja kenda- 
raan2 bermotor, terutama oto- 
bis. jang sampai sekarang di- 

4 

SI GRUNDEL 
:«u kalau sudah ada 
jg tafsirkan DEMOKRA- 
SI itu DEMEN KEROSI, 
apa PARLEMEN seka- ' 
rang ini harus ditafsir- 
kan djadi BAR-LOSE- 
MEN alias tempat ngo- 
brol dan minum minum? 

....cargaa 

en
a   si

 

beri pula kesempatan peman- 
ngan umum babak kedua.. 

» Orang telah mentjatatkan/| 
diri untuk mengeluarkan pen- 
dapat. malam itu. Habis me- 

' 'mandangan umum inj ketua 
DPR. Muljadi Djojomartong 

usulkan supaja sidang istime- 
'a ambil satu ketegasan. Usul 

“diterima dj 36 orang . setudju. 
“dan 9 orang kontra, hingga di.) 

apkan pernjataan ng ng, 
2. 2 Siba: y a-. 

Bee Sen Page aa “Ibis atau garasi, maka oleh Ko- 
ta Pradja Semarang akan di- 
usahakan mendirikan sebuah: 

garasi besar, dimana nantinja 

dapat disewakan kepada para 
 pengusaha2 kendaraan jang be- 
um mempunjai garasi untuk 
menempatkan — kendaraannja. 

| Jang kini mendjadi soal, ialah 
| kesulitan soal keuangan untuk 
mendirikan Centrale garasi tsb. 

| DITEMBAK PENGATJAU. - 
| Nikmat, venduduk desa Nga 

se- | wen (Ambarawa) sewaktu ber 
ilada dirumahnja telah didata: 
Ingi gerombolan - bersendjata, 

antaranja menggunakan sten- 
| gun. Setelah melakukan peram 

a| pasan lali gerombolan tsb, me 
1. | lepaskan tembakan kepadanja, 

n jg mengakibatkan pula mati- 
. dan diberi pekerdjaan dan| Oa aah ie : inja pak Nikmat tsb. 

a selama mereka itu be-,| TIDAK TJAMPUR POLITIK. 
apat memberi hasil peker-| Dalam statementnja Rukun Te 
ja. Pengiriman mereka ketangga Pusat Kotabesar Smg. dinja 

' Djawa itu, akan dilakukan | takan, bahwa selain soal2 sosial 
jara merdeka dan chabarnja bal dan ekonomi, tidak mentjampuri 

juga jg ingin keluar Djawa.! soal2 politik, ' 

f Ea 2 & 

IDUPAN LUAR DJAWA 
"TK. EX-TAHANAN S-0.B. 

- Sebagai dikabarkan dari djum- 
h lebih 11.000 orang tawanan 
F Djawa-Tengah. sampai. 

ang telah dibebaskan lebih 

70x. Mereka itu telah kem-. 
i ke desa-desanja masing2 dan 
urut keterangan pihak jang 

  

tindakan untuk menghadapi ke- 
1 terpendam didalam gunungapi 
namun adalah memang a j 

jang telah dan akan diambil utk 

(orang terlibat -didal 
petu ndjuk dgn tjepat. 

PR Ng 2 Kw Da z Hay" Deen po Kat SA "5 "5 3 

.. Tahun 1883 sinja kl. 30 meter. Gelombang2 bon Afrika Selatan dan Ame- | 

« 
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|tempatkan ditempat2 jang se-| 
benarnja bukan pemberhentian 

  

   
   
     

    

  
ag sebaiknja 

  akan? persiapan itu 

rika Selatan. Bersamaan g: 
ngan ini timbul dengan tenaga 

bang2 tekanan hawa, jang em- 
pat kali dengan kekuatan tak 

terhingga melingkar dunig sela 
ma lima kali 24 djam. Sebuah 

buh di Teluk Betung terangkat 
Seperti mainan anak2, dan di- 
lemparkan lima kilometer ke- 

dunia, sedangkan abu jang ha- 
lus2 

jal2 optik. Tiga tahun kemudi 
lan kajal2 optik itu masih tam- 
pak disana-sini. 54 

Tahun 1927. 
Sesudah meletus sehebat ini 

Krakatau tenang kembali. Pu- 
lau jang semula dengan duw 
kawahnja terpetjah mendjadi 
tiga pulau dengan lima kawah. 

sedang tidur” itu mulai bangun 
kembali. Tetapi sekali 
arang telah mengadakan -per- 
Siapan2 jang lebih baik. Ietu- 
San sekali ini vun sangat meng 
chawatirkan tetapi kurang da- 
ripada dalam tahun 1883. Erup 
Si2 sekali ini-djuga sangat ting 
gi sekali, dan kadang2 men- 
tjapai tinggi 1200 meter, teta- 
pi baik hudjan debu maupun ge 

  
Jlombang2 laut akibat Jetusan2 

ini, terbatas kekuatannja dan 
tidak menimbulkan  kerusa- 
-kan2 hebat, Letusan ini mema 
kan waktu beberapa bulan pa- 
'da waktu mana timbul dan 
tenggelam berbagai pulau. Di- 
-sana-sini terdjadi pergeseran2 
tanah, tetapi umumnja keseng- 
saraan jang ditimbulkan letu- 
san sekali ini relatif kurang se 
dangkan - djumlah korbanpun 
$djauh lebih sedikit. 

0... Tahun 1952? 
Pada waktu ini dinas gu- 

nung api me'ihat tanda2 ke- 

'-giatan dari Krakatau. Apakah 
tahun 1952 ini akan tertjan- 
tum- dalam sedjarah gunung2 | 
api belum dapat ditentukan. 
Tetapi jang pasti ialah, bahwa 

biasanja tiap2 gunung -api - itu 
Ilambai laun makin lemap - ie- 
nagonja, sedargkan tindakan2 

persiapan iang diturut dengan 
teliti oleh penduduk merupa- 

| kan djaminan jang paling baik 
'untuk memperketjil akibat2 bu 
ruk dari sesuatu letusan gu- 

nung api. 

SIDANG DPR KOTA. : 
Dalam sidang DPRDS Kota 

(Besar Smg. Rebo il. telah “di 
rundingkan lagi -atjara angga- 
ran 'belandja. Dalam merun- 
dingkan soal ini, masih banjak 
anggauta?2 jg menjatakan ku- 

  

4 rang puas pada beberapa bagi 
Tan atau pasal dalam angga- 
“ran belandja itu. Telah diteri- 
ma beberapa usul, antaranja 
mengenai pemusatan kendgra- 

luarkan peraturan mengendi 
-0to atau kendaraan Sipil oleh 

Pem. Pusat, masih banjak dju- 
ga pegawai? tertinggi-di Kota 
Pradja menempatkan oto2 tsb 
di rumahnja masing2. 

Oleh seksi Kesehatan dima- 
djukan usul, supaja Djawatan 
Kesehatan Kota Semarang di 
serahkan kepada otonoom Ko- 
ta Pradja. Mengenai djawatan 

suk dalam lingkungan Kem. 
Kesehatan. Jg mendjadi soal, 
ialah mengenai pembajaran ga 
ji dari beberapa pegawai da 

ri djawatan tsb, karena dalam 
anggaran ' belandja Kota Pra- 

telah. disediakan uang seba- 

njak Ik. Rp 438.855. jg diberi 
kan kepada pegawai2 jg ter- 

njatar bukan pegawai djawatan 
tsb, tetapi hanja diperbantu- 

kan kepada Djowatan Keseha- 
tan Kota. Dalam soal pemberi- 
an gadji kepada mereka itu, 
kepala djawatan tsb, Dr. Su 

Iparto sama sekali tidak menge 
tahuinja. Hari ini sidang dite- 
'ruskan. 

SANTAPAN ROCHANI. 
Dari pihak Dip. P. Diponegoro 

didapat keterangan, bahwa tiap-tiap 
hari Senen, Selasa, Rebo-dan Kemis 
di Staf Kwartir diselenggarakan oleh 
Corps Pemeliharaan Rochani Angk. 
Darat Ter, IV, santapan rochani, 
Pada hari Senen untuk . perwira2 
di Staf Kwartir A. hari Selasa idm 
di Staf Kwartir B, hari Rebo untuk   
bintara di stafkwartier A. dan hari: 
Kemis dgga untuk bintara di Staf 
Kwartir B. Jang memberikan Santa 
pan Rochani adalah Pendeta2 Pro 
testan, Pastor2 dan Imam“ tentara, 

  

S3 

jang dahsjat sekali  gelom-' 

| kapal api iang sedang berla- 

.darat. Hudjan debu menutup | 

menjebabkan berbagai ka- 

Pada aehir tahun 1927 tampak | 
|lagi tanda2 bahwa ,/raksasa jg 

tsb oleh anggauta Dr. Rusta- 
Imadji diterangkan, bahwa sta- 
Itus djawatan itu adalah terma 

dja Smg. ini untuk tahun '52 
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si, Gambar melukiskan keadaan 

keterangan Tasan jg berkali-kali 

orang achli pengairan pada Kem. 

tara” baru? ini, bahwa ia tidak d 
Menteri Sardjan baru? ini, bahwa 

menurut dia paling baik. 

Dalam keterangannja itu Ke- 

menterian Pertanian menjata- 

kan al. sbb: Untuk mendjaza ke 
sehatannja. rata2 seorang seha. 

ri membutuhkan bahan maka- 

han zat tepung 400 sampai 450 

gram. Rata2, artinja baji, anak 

anak, orang dewasa, orang tua, 
semuanja dihitung mendapat se-. 

kian Dalam kenjataanmja, ba- 
ji, anak2 dan orang jang telah 
tua, membutuhkan kurang da- 
ri sekian, sedang lainnja, um- 
pamanja orang2 dewasa jg. be- 
kerdja berat mempergunakan 
tenaga badannja, dapat meng- 

habiskan zat tepung sampai 600 
(gram seorang seharinja. Dari 
djurmlah itu tidak parlu semua 
nja harus “berwudjud beras. 
(Djumlah orang dewasa tidak 
lebih dari 60X dari djumlah 
rakjat, sedang dari 604 orang 
Gewasa itu tidak semuanja ms 
lakukan kerdja badan jang bs 
rat). : 

Angka2 - penggunaan bahan 
imakanan rakjat Indonesia dari 
|tahun 1951, berdasarkan produk 
| si dalam negeri memberi gamba 
jran “demikian: ratas setiap 

  

   

   
   

      

Pertolongan pertama jang! diberikan 
serba darurat para serdadu jang I 

Tak Must 
Makanan Rakjat Tak |! 

Wudjud Beras 
Keterangan Kementerian Pertanian. 

-—» EMENTERIAN PERTANIAN dalam keterangannja jg di- 
sampaikan kepada pers kemaren dulu menjatakan, bahwa 

seorang sehari membutuhkan beras 609 gram, utk dewasa ini tidak 
mendapatkan alasan? jg benar. Mungkin keterangan ini diberikan 
oleh Kementerian Pertanian berhubung dgn keterangan Tasan, se- 

membutuhkan beras 79 djuta kwintal setahunnja, atau hanja kira- 
kira 256 gram tiap orang seharinja, karena Tasan berpendapat, 
bahwa dasar pikiran ini jg menjebabkan oran 
djuga mengusahakan produksi beras dgn sisti 

bar, bahwa dengan surat kepu. 

Pem. terus berusaha. | 

2 

     
   

  

“Nilai pppK | — Di Front £ 
Na 

  
      
    keadaan 

dirawat, bahkan di-opera 
Korea. : " 

Beras: 
Perlu, Se muanja 

    

       di R 
       

    

    

  

   

         
     

  

   
   

    

     

  

    

  

dinjatakan, bahwa rakjat rata2 

Pekerdjaan Umum kepada ,,An- 
apat membenarkan keterangan 
rakjat jang 80 djuta ini hanja 

tidak sekarang 
pengairan jang 

  

| pie 
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Be
e 

ody 
Ssjangkan 

tes
 

Tapi 

12 jang sulit dan berat perlu 
'ketenteraman. 2, 'Djuga | 

untuk menjeleng, 

Dari pidato PM. Wilopo ter- 
njata, bahwa Kabinet berdja- 

"lan terus, dus, tidak meletak- 
kan djabatannja. Tinggal ada 

'Ykemungkinan jg kedua, jaitu 
minta kepada Presiden untuk 
membubarkan Parlemen. Satu2 
nja alasan untuk permintaan 
itu ialah: 
Parlemen mengenai. mosi Ma- 
Nai Sophiaan itu tidak - sesuai 

.mentara itu Kabinet dan Parle 
imen menurut Djody harus ber 

mungkin menetapkan undang2 
pemilihan umum untuk ang- 

igauta2 Parlemen (bukan ang- 
'gauta2 Konstituante, sebab 
hal ini tidak mendjadi -soal, 

Jartinja undang2 untuk pemili- 
han anggauta2 Konstituante 
dapat terus diusahakan untuk 
ditetapkan, lepas dari persoa- 
lan sekarang), Kalau nanti se- 
telah Presiden mengadakan pe 
nindjauan didaerah2 ia berpen 
dapat, bahwa rakjat memang 
tidak setudju dengan mosi Ma 
nai Sophiaan maka segera ia 
perintahkan untuk membubar- 
kan Parlemen dan mengada- 
kan pemilihan anggauta2 Par- 
lemen baru sesugi dengan pa- 
sal 84 UUD “sementara “kita. 
Dan perintah ini dapat “didja- 
lankan karena pada waktu itu 
undang-undangnja telih sele- 
sai ditetapkan. p   

  

tusan Presiden tg. 13 Oktober 
1952, .telah diangkat sebagai 
etua tamah Agung Mr. 

M. Wirjono Prodjodikoro dan 
sebagai wakil ketua Mahkamah 
Agung Mr. R. S. Kartanegara. 
Keduanja adalah hakim agung 
dan anggota pada Mahkamah 
Agung. Keputusan Presiden 
tsb mulai berlaku pada tg. 1 
Oktober 1952. Menurut kabar 
selandjuinja, pelantikan dan 
Ka ketua dan wakil 
'kelua ahkamah Agung itu 
akan dilangsungkan tan 
P3 Oktober 1952 Sia. Tea 

mn. 

Riwajat hidup. 
Mr. M. Wirjono Prodjodikoro 'di- 

Jahirkan di Solo pada tg. 1576-1903. 
Setelah tammat Rechtsschool beker- 
dja pada Pengadilan Negeri di Sc- 
lo. Pada tahun 1926 berhasil mentja 
pai gelar Mr. dan kemudian beker- 
Cija sebagai ketua Pengadilan Nege-   ' orang mendapat beras 222 gram 

(djagung jang mempunjai nilai 
| makanan seperti beras 85 gram, 
| ketela pohong 121 gr. (dihitung 

"dalam nilai beras), — djumlah 
an bermotor milik Kota Pradja semua ada 428 gram zat tepung. |, 
Smg disuatu tempat.. Sampai Dalam angka ini belum terma 

sekarang walaupun telah dike Suk zat tepung jang ag da 
3 import, sej ri bahan makanan 

perti beras jang beratus ribu 
ton, tepung terigu dan lain2 

djenis bahan makanan. “Peme 
rintah terus berusaha kearah 
perbaikan mutu makanan rak- 

tjat. Usaha menambah hasil bu 
mi ditudjukan untuk mentjuku 
pi kekurangan dan memperbai 
iki kwaliteit. Disamping berusi 
ha memperbesar hasil peras 
dan palawidja, pemerintah beru 
saha memperbesar hasil saju- 
ran buah2an, daging, telur 

dan ikan, jang semuanja mm 

ri, di Klaten, Makasar, Purworedjo, 
Tuban,  Sidoardjo, Tulung Agung 
dan Malang. Pada waktu pendudu- 
kan Djepang tetap bekerdja dalam 
lingkungan pengadilan. Pada th. 46 
giperbantukan pada ' Kem.  Ke- 
akiman- Republik Indonesia dan pa 

da tahun 1947 hingga sekarang men 
djadi anggota Mahkamah Agung. 
(Mr. RS. Kartanegara dilahirkan 
pada tg. 21-1-1899/dan berpendidi- 
kan Rechtsschool. Pada tahun 1921 
bekerdja pada Pengadilan di Purbo- 

Ylinggi, Purwokerto dan Surabaja 
dan kemudian dikirim kenegeri Be- 
landa untuk ' melandjutkan peladja- 
ran. Pada tahun 1926 mendapat ge 
lar Mr. dan kemudian ditempatkan 
'berturut2 sebagai ketua Pengadilan 
Negeri di Jogja, Pamekasan, Ngan 
djuk, Djakarta, Pontianak, Ngawi 
dan Madiun. Dizaman Djepang djuga 
tetap bekerdja dlm lingkungan Pe 
ngadilan dan mulai pada tahun 1946   | punjai effek pada perbaikan mu 

tu makanan rakjat (Antara). 
hingga sekarang mendjadi anggota 
Mahkamah Agung. (Ant). 

  

DESEKAN PARA IMPORTIR 
INDONESIA 

Untuk memperlonggar: te- 
kanan peraturan import 
40 pOt. 

Beberapa pemimpin dari or- 
ganisasi perekonomian dan per 
dagangan Indonesia, menurut 
KP pada minggu jang lalu te- 

|lah menghadap pada : Menteri 
Perekonomian, Mr. Sumanang. 
Mereka menuturkan ' kesuka- 
ran? jang dialami oleh impor- 
tir?2 Indonesia jang pada umum 
nja ekonominja masih Jemah 
berhubung dengan adanja pera 
turan kewadjiban penjetoran 
49 pCt, dalam import dan men- 
desak supaja pemerintah pusat 

memperlunak peraturan terse- 
but untuk mereka, 

Pemerintah sekarang sedang 
mentjari djatan untuk membe- 
rikam pertolongan. 

LATIHAN BINTARA T.T. IV. 

Diterima kabar, “bahwa tg. 27 
Okt. jad. ini akan diadakan lagi la 
tihan Bintara. 'Terr. IV “angkatan 

    

SUDAan DIAMBIL 

Berita Kota kemaren tentang 
speda jang diketemukan di pa- 

sar Djohar, siang hari in ipihak 
polisi seksi 3 kabarkan, bahwa 
speda tsb. sudah diambil oleh 
jang berhak mempunjai pada 
te” 21k 

| PEMBERIAN IDJAZAH PBH. 
Bertempat di GRT Tjandi-per 

sil tadi malam telah dilangsung 
kan pemberian idjazah PBH un 
tuk murid2 dari PBH, laki2 dan 
Wanita. malam tsb. diramaikan 
dengan dagelan sandiwara dari 
Djapen prop. 

HOO HAP GIE BU KIOK. 
Pengurus dari bagian hulu- 

lah: Pemimpin Tjan Hing Siam, 
Pembantu The Pik Sing, Leider 

Go Piet Tiong, Pembantu Liem 
Kuok Tung, Penulis I dan II 
Hoo Ping Hie dan Oei. Pitig 

“Sing Loen dan So Hok Pik. Ko 
misarissen Tan Ting Gwan, 
Njoo Jam Koen, Liem Kiem 

tangkis Hoo Hap Gie Sg. ada- |. 

A Loo Giok Tjiang. Leider. Bi kam kedjuaraan kelas menengah 

Tjong, Bendahara I dan II Tani k 

Akan tetapi kalau Presiden 
memandang, bahwa rakjat se- 
tudju dengan mosi Manai So- 
Pphiaan maka menurut Djody ia | 
harus -segera membubarkan 
Kabinet Wilopo. 5. Kalau per- 
soalan jang pokok'ini diterang- 
kan terus terang oleh PM. Wi- 
lopo, Djody jakin, bahwa rak- 
jat akan sangat patuh kepada 
Pemerintah dan segala alat2 
kekuasaannja, oleh karena pe- 
njelenggaraan soal pokok itu 
mendjamin adanja rechtszeker 
heid dan demokrasi seperti jg. 
didjundjung tinggi oleh rakjat 
Indonesia. 6 Djody andjurkan 
kepada Pemerintah supaja ka- 
lau belum dikerdjakan seka- 
rang djuga minta Setjara for- 
meel kepada . Presiden - untuk 
membubarkan Parlemen supa- 

groninja tintuk menindjau ke- 
daerah2 buat mendengarkan 
suara rakjat jang sebenarnja. 
Disampingnja itu Saja andjur- 
kan supaja Pemerintah dan 
Parlemen lekas menetapkan 
undang2 pemilihan umum un- 
tuk anggauta2 Parlemen. Se- 
mentara itu Pemerintah dapat 
meneruskan tugasnja menurut 
program-programnj, atas da- 
Sar2 Gemokrasi sesuai dengan 
pasal 1 ajat 2 U.U.D. sementa- 
ra jang berbunji: Kedaulatan 
R.I. adalah ditangan  rakjat 
dan dilakukan oleh Pemerintah 
bersama-sama dengan Dewan 
Perwakilan Rakjat. Demikian 
Djody. 2 

Pendapat Taufik. 
Seterusnja Taufik, Sekretaris Djen 

deral Partai Masjumi 'atas pertanja- 
an ,/Antara” berpendapat setjara per 
soonlijk, bahwa menurut pandangan- 
nja jang didasarkan kepada 'isi 'pi- 
dato Presiden terhadap kaum 'de- 
mostran, keputusan Panitya  Permu- 
sjawaratan jang menghendaki dja- 
ngan ada kabinet krisis dan pidato 
PM Wilopo, maka situasi sedjak tg 
17-10 sampai “kini tidaklah menjata 
kan adanja konflik antara Pemerin- 
tah dan Parlemen, bahkan sebalik- 
nja, situasi menggambarkan adanja 
saling mengerti. “Tentang pemilihan 
umum jang akan selekas mungkin di 
usahakan, ia berpendapat, bahwa pro 
cedure xserta peraturan2nja seharus- 
nja diadakan dengan undang2. Apa- 
kah pemilihan - umum itu langsung 
atau bertingkat, Taufik belum ber- 
sedia memberikan keterangan, kare- 
na menurut pendapatnja harus ditin- 
djau dulu apakah pemilihan lang- 
sung 'bisa effectief bagi: daerah2 
jang sangat luas dan sedikit pendu- 
duknja, misalnja di Kalimantan, jg 
djarak antara satu tempat kelain tem 

SPORT. 

Randolph Turpin me- 

nangkan kedjuaraan 
keradjaan Inggris. 

UP mengabarkan dari Lon 
den, bahwa petindju  Inggeris 
Randolph Turpin telah menang 

dari Keradjaan Inggeris jang 
kini lowong. mengalahkan da- 
lam pertandingan jang diada- 
an semalam digelanggang Har 

ringay, petindju Afrika Selatan 
George Angelo, dengan angka.     ke-4- bertempat di Wonosobo, 2 

8 
9 

Ham dan Oei Ing Siang. - 

   

  

#a bagi Presiden ada rechts-: 

rap jangkan Ta'ada Ketegasan 
| Pem Ttg Akibat Diterimanja Mosi . 

. Manai Sophiaan 
R. DJODY ketua umum PRN memberikan keterangan 

: M mengenai pidato PM jg pokoknja sebagai berikut: 1, 
Dapat menjetudjui djalan pikiran PM Wilopo” “dslara pidato- 
nja, jang mengatakan, bahwa untuk dapat memetjahkan so- 

adanja suasana ketetrangan dan | 
iga dapat menghargai “ketegasan pendiri- 

“an Pemerintah, jaitu, bahwa Pemerintah akan berdjalan terus 

'itu' 3. Akan tetapi menjajangkan tidak melihat “ketegasan 
Ih! dari pendirian Pemerintah mengenai pokok persoalan jang se- 
("karang dihadapi oleh seluruh rakjat Indonesia, jaitu akibat? 
“Giterimanja mosi-Manai Sophian oleh Parlemen. 
djawaban Menteri Pertahanan jang terachir didalam sidang 
Parlemen maka pendirian Pem@rintah tegas, jaitu tidak me- 

|nerima mosi Manai Sophiaan. Dua matjam akibat, jang dapat 
“ditimbulkan oleh pendirian itu, ialah Kabinet meletakkan dja 

| “batannja atau Kabinet mengusulkan kepada Presiden untuk 
: membubarkan Parlemen, badan Li gta Sha 
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Menurut 

masuk . kepanduan, 

puh-- uajian? 

Ima... 

  pat memerkikan “perdjalanan sampai 
seminggu. Demikian Taufik. 

Anggota Parlemen tak berpartai, | 
Siauw “Giok Tjhan, djuga berpenda | 
pat, bahwa penerimaan mosi Manai ! 
Cs oleh Parlemen, tidak berarti telah 
timbul konflik antara Pemerintah 

idan Parlemen. Pandangan in diper- 
su, (kuat oleh pendjelasan Manai sendiri 

bahwa. keputusan ' pada pers sebagai pengusul mosi itu, 

bhw mosinja itu tidak mengandung | 
maksud jang a priori. Dengan demi- 

dengan kehendak 'rakjat. Se- 

'usaha keras untyk selekas | 

  

  
'Iongan setjukupnja. Usaha se- 

kian menurut Siauw Giok Tjhan, pa 
da hakekatnja usul mosi-Manai " es 
itu tidak berbeda daripada usul mosi | 
Kasimo es jang dapat diterima oleh ! 
Pemerintah. Dengan adanja pendjela: ! 

' san dari pihak pengusul mosi itu ta- 
di, maka usul mosi Manai Sophiaan 
cs itu tidaklah pula bertentangan de- | 
ngan pendirian Pemerintah jang telah ! 
dinjatakan oleh Menteri Pertahanan | 
dalam keterangannja jang terachir di | 
sidang Parlemen, bahwa Pemerintah | 
menolak tiap2 mosi jang menetapkan 
sesuatu @& priori. Anggauta Dewan | 
Pimpinan PNI, S. Rasjad, jang sela- | 
ma bepergian Sidik Djojosukarto ke | 
luar negeri untuk menghadiri sidang 
umum PBB, bersama Manai Sophi- | 
aan dan S. Hadikusumo akan meme- 
gang pimpinan PNI, menjatakan per 
setudjuannja pada keterangan Siauw 
Giok Tjhan diatas. Djuga Rasjad ber 
pendapat, bahwa penerimaag mosi 
Manai Sophiaan cs itu oleh Parle- 
men tidak berarti telah timbul kon- 
flik diantara Pemerintah dan Parle- 
men, karena “isul mosi Manai Sophi- 
aan cs itu tidak mengandung sesua- 
tu pendapat atau pendirian jang a 
priori. 

| man2' baru akan 

   (DON PYKE dari Brunswick 
(Australi) sekarang ber- 

umur 16 tahuy, 12 tahun jl.'ia 
putus kakinja, karena “ketjila- 
kaan kereii avi. Tetapi Ronny 
Sama sekali tidak Putus asa, Ia 

bahwa Reoxrny. sesudah menem 
pandu “seperti 

3 KOLUNIN ua " djalan ka 

Iking) sedjauh 26 mil 
si! memperoleh lambang 

c9u1” Sekarang Ron 

  

  

   
   

     

  

(ny bekerdja dipabrik badja. Ia 
Isika “berenang, naik sepeda 
| dan selama 8 tahur 'bprturut? | Rorny ikut pertardingang, tin- Ijo dan gulat dikalangan ke 
| panduan “didaerahnja, ia mun 

tjul sebagai pemenang perta- 

     

    Pn Pa Pa 

Tidak ada penghapu- 
san peraturan 4079. 

Pemerintah sama sekali tidak ber- 
maksud untuk meniadadan keharu- 
san “beberapa golongan perusahaan 
untuk membajar 40”, pada Waktu ' 
maksud untuk “meniadakan keharu- 
mengadjukan permintaan izin devi- 
sen-jg "akan meringankan penjeleng- 
garaan Peraturan 40”, itu. Demikian 
diterangkan oleh pihak Kemeriterian 
Keuangan.  Djika karena “keharusan 
membajar 40”, dari. harga bahan2 
mentah itu perusahaan? 'mendjumpai 
kesulitan2 keuangan, maka 'hal ini 
dapat “ diselidiki, penjelidikan ' 'ma- 
na akan dilakukan setjara indivi- 
dueel semata-mata. Selandjutnja 
djika dari penjelidikan itu ternjata, 
bahwa kesulitan2 keuangan seluruh- 
nja disebabkan karena keharusan 
membajar 40”,, maka jang 'berwa- 
djib akan. mempertimbangkan un- 
tuk. dalam keadaan2 individueel 
memberikan kredit, jang akan dila- 
kukan melalui bank. “Pada umum- 
nja tidak ada alasan untuk berbuat 
demikian, karena ongkos2 perusa- 
haan jang diperuntukkan import 

bahan2 mentah hanja sebagian sa- 
dja. Hal2 istimewa dari penana- 

diselidiki setjara 
individueel untuk mengetahui, 
sampai dimana  kesulitan2 jang 
mengenai Peraturan 40”, dapat di- 
tampung. Demikian keterangan itu 
jang dikeluarkan berhubung tersiar- 
nia kabar2 bahwa pemerintah akan 
mengadakan pengetjualian bagi be- 
berapa golongan perusahaan untuk 
membajar 40” pada waktu menga- 
djukan permintaan izin-devisen. 

(Antara) 
  

Solo Se-Hari2 $ 

B 
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ym ARI KALANGAN Persapbsi 

r ai TES "2 : . 

alaiPengobatan 
Bidan2 Beri Pertolongan Di Kampung2— 
PBH Bojolali Madju—DII Warta Daerah 

(Persatuan Pengusaha Batik 

Seluruh Indonesia) Surakarta, diperoieh kabar bahwa ke- 
menterian perburuhan akan memberi bantuan uang sebanjak 

Rp. 50.000.— kepada organisasi tsb. jang akan dipergunakan untuk 
mendirikan sebuah balai pengobatan dan klinik bersalin. Diterang- 
kan selandjutnja, bahwa organisasi itu terutama bergerak dalam 
lapangan kesenian batik halus serta ekonomi, akan tetapi djuga 
dalam lapangan pendidikan dan sosial. 

Pertolongan bidan kpd 
Baji2 jang dilahirkan 

dng pertolongan Dukun 

Guna mendjaga kesehatan 
baji2 jang "dilahirkan dengan 
pertolongan “dukun baji, kini 
tiap seminggu dua kali oleh Dja 
watan Kesehatan Kota Besar 
Surakarta dikirimkan bidan? 
kekampung2 utk berkundjung 
pada ibu2 jang baru sadja me- 
lahirkan “anak dengan perto- 

matjam itu dipandang sangat 
perlu'karena kini diantara pen- 
duduk Kota Besar Surakarta 
masih banjak jang melahirkan 
anaknja dengan pertolongan 

dukun-baji. 
Tiap2 ketjamatan didalam 

Kota Surakarta kini telah mem 
punjai seorang bidan jang da- 
pat melakukan tugas tersebut. 

Pembrantasan Buta 

Huruf. 

Menurut keterangan djawa- 
tan penerangan kabupaten Bojo 
lali, diantara 30.000 orang pen 
duduk daerah tersebut jang kini 
mengikuti kursus pemberanta- 
san 'buta-huruf, sementara itu 
kurang Isbih separohnja telah 
lulus. Diterangkan selandjutnja 
bahwa penduduk ketjamatan jg 
terletak dilereng gunung Mara 
pi dan dalam tahun 1950/1951 
bangfak mengalami gangguan2 
pengatjau (grajak) ternjata 
paling banjak mengikuti kur- 
sSus2 tersebut, jakni k.l. 7.500 
orang. 

Pelantikan Dewan tjb.   
  Pertandingan tersebut berlang 

sung 15 babak. Kang 

s 

partai Buruh. 
Baru? ini oleh anggauta Dewan 

Partai Partai Buruh,  Sastronagoro, 
telah dilakukan pelantikan Dewan 
Tjabang Partai Buruh ' Kota Besar 
Surakarta. Sebelum pelantikan tsb te 
lah diadakan pemilihan Pengurus Ba 
ru, jang anggauta2nja kini terdiri da 
ri: Sekretaris Umum:  Sumokartiko, 
Dwidjo, Sutono, dan Muljadi (pem- 
bantu): Dept, Perburuhan: Suwarjo, 
Siswadi, Sutarto, Hagnjo dan Niti- 
mihardjo: Dept Pertanian: H. Susan- 
to dan Sukirman: Dept. Penerangan: 
Parto I, Siswadi, dan Dwidjo: Dept. 
Organisasi: Parto Bril, 'Wignjomar- 
no dan Hadisumitro: Dept Pendidi- 
kan/Kader: Dwidjo, Suwarjo, Parto 
I dan H. Susanto: Dept. Sosial/eko 
n6mi: Brotosandjojo,  Djokojuwono, 
Abubakar, Kasmidi, S. Wijono, Su- 
maso, Isman, dan B. Dimuljo: Dept. 
Pemuda: Isman, Sastrosumbogo, Su- 
pono, Marjono dan Kemi: Dept Wa- 

Pimpinan Harian terdiri masing2 
Kepala Departemen, jalah: Sumokar- 
tiko, Suwarjo, H. Susanto, Parto -I 
Parto Bril, Dwidjo,  Brotosandjojo, 
dan Isman. 

Latihan kerdja utk 
para penganggur, 

Oleh Djawatan Penempatan 
Tenaga daerah Surakarta, kini 
telah diselenggarakan Latihan 
Kerdja “bagi para pengangzur 
jang telah mendaftarkan diri ke- 
pada djawatan tersebut perupa 
6 buah kursus mengenai herpa- 
gai matjam vak, jang lamanja 
satu tahun. 

Kursus2 tersebut jang dimak- 
sudkan untuk memberi ketjaka- 
pan vak bagi para penganggur 

itu, telah dimulai sedjak awal ta 

hun ini, dan diikuti oleh Ik. 180 
orang. 

“Adapun ' matjam2nja kursus 

tsb. jalah: -Pertukangan besi, 
auto-monteur, perusahan plaat, 

modevak, mendjahit dan perka- 

kas rumah. 

KUDUS. 
Timbang terima Weda- 

na kota Kudus. 
Besuk tgl. 30 jad akan dila- 

Kukan timbang terima antara 
Wedana kota Kudus (Sdr. Lu- 

kardono) jang dipindah men- 
djadi Wedana Kota Blora, de- 
ngan Wedana Kota. Rembang 
(Sdr. (Soegondo) jang dipin- 
dah mendjadi Wedana Kota Ku 
dus. : 

Dalam upatjara timbang te- 
rima tersebut akan disaksikan 
oleh pembesar2 P.P. setempat, 

SALATIGA. 
Menindjau tanaman 

kool. 
Atas permintaan lurah desa 

Sugihan kawedanan Tengaran 
baru2 ini rombongan jg terdiri 
dari pemimpin? pertanian,. pe 
ngairan, pamong-pradja telah 
mengadakan penindjauan item 
pat penanaman kool kepunjaan 
pak lurah tersebut seluas 
# 4 HLA, js berkat petundjuk2 
dari Djawatan Pertanian dapat 
menghatsilkan buah jg. sangat 
memuaskan. 

Dalam keadaan biasa setiap 
hectars paling banjak dapat 
menghatsilkan &- 10.000 kool, 
akan tetapi pak lurah “dapat 
mentjapai 12 0600 sampai 15.000 
kool per FLA. Aapun kool itu 
oleh bakul2 ketjil dibeli ditem-   nita masih lowong. 
pat dan selandjutnja diangkut 
ke Semarang dan Solo, 2. wdahdai 

   
    
    
    
   

       
       

      

       
      

   

    

  

       

     

    

    

   

   
    

  

   
    

    

   

  

        

  

    
     
     

   
    

      

     

  

      

“ 

  

en
ga
n 

NA
 

t
 

Hi 
Ai
n 

Pa
ne
n 

Si 
pe
ta
ta
i 
ar

en
 m

nt
in
 

gi 
e
n
 

T
E
A
 

. 
Bb 

bk 

   

NA
 
ME
 N

AN
 T

ks
 Pa

 A
M
A
 mt 

NN
 

Tt 
T
N
 

Ap
a I

S 
20
1 

TN
O 
aa

 
na
 We

 
Mit

a 
mp
g 

PURA 
Kon 

  

    

  
 



    

     

    

   
   

    
    

  

    

  

    
   
   

   

  

     

  

   
     
   
   

  

   

  

    

       

  

   

  

   Orang Aiangan 
“atau ara Akgkan. Bolu keta 

e| itu seakan. 

      

   

     
    
   

  

disajangi dan ditjintai | 
kamu katakan | ran 

, dan senapan kamu 

Thn: 8 ea 
' Mempunjai 1200 Pe. | 

sawat Jet Dar 80 
Divisi i Tentara 

ENGENAT | keterangan ion 13 in Ing 

gris ai Hi Madjett rendah tentang | 
Korea Utara lebih tanya dinja 
takan, bahwa pas PBB di 
Korea boleh djadi San dapat 
menghadapi s, Sg an gaa udara pi 

hak Utara dgn sekonjong2. Ta 
pi, kata Alexander, garis2 per 
sediaan? Utara akan djuga men 
dapad jang hebat dari 
udara dari pihak Sekuta. Dan 
bukannja tidak beralasan untuk 

    

menga bahwa Ta Utarai | 

ba Bade naa tabiat” 

Ajexander selandjutnja ka- 
takan, bahwa pihak Utara kini: 
mempunjai sedjuta orang ten- 
tara darat, belum lagi terhi- 
tung angkatan udaranja dibela! 
kang sungai Yalu. Dari djum- 
lah tsb. Te OrAOS -adalah 
pasukan Ti "Mereka | 

na memp vi: 
artileri maki tek 

    

   unjgi 
Suk divisi2 
dan divisi2 mengenai keama- 

nan pantai. Pi- Ji 
i -mempunjai |, 

: uru jet Mig-15. 
— 200 buah lebih banjak dari: 
pada ketika Alexander membe- 
rikan laporannja paling bela- 
kang di bulan Mei tentang Ko- | 
rea. Tapi, kata Alexander, pe- 
nerbang2 Serekat baru2 ini 
mendapat “hasil baik dalam ' 
menghantjurkan atau merusak 
pesawat2 Mig .200 di bulan 
Augustus dan -September dan 
merusak 60 buah dalam bulan 
September, hingga “perbandi- 

  

     

      

: 

pertempuran udara Pa Tn 
PBB. ik aa : 

Kemen 

250.000, BuRva DIKPANG 

Na 259. 009 buruh tambang ba- 

lah mengadakan pemogokan un-. 

kan upah sebanjak. 9077, Kongsi? 
pertambangan # bara Djepang 

menerangkan, bahwa pemogokan   jang segera terrasa oleh karena 
nan ena masih me 

2 

man 

Dj andji £ 

Akan ja Nasib 
Oraog T'hoa Diluar Ne- 
geri Jg Pro Koumintang 

Tg dn FAN, ketua 
“urusan “orang 

Tienghon YA Jang tinggi tinggal ' jdi luar 
negeri da Nasiona- 
lis, hari Rebo telah : Hiu Pal pera 
kan delegasi? orang Tionghoa 
dari 23 npgara 2 terutama 
dari Asia Tengara, | dji 
ka mereka menjokong j 
ngan Pn Komianisme, ma | 
Ka “pemerini 
nalis di Taiwan bersedi , mem- 
perhatikan soal?nja di negara? 

" tempat tinggalnja. Akan teta 
pi orang2 Tionghoa itu harus 
berusaha dengan keras untuk 
menjelesaikan soal? .penc 
dan perekonomiannja semai k 

Djangan beranggapan, bah- 
wa pemerintah Taiwan adalah 
seperti pe yerintah Tiongkok 
Nasionalis dahulu, demikian di 
katakan oleh Ching Yen Fan. 

     

  

   

Pemerintah Taiwan Titis rusa | Meta 

ha dengan keras untuk Je 
lamatkan hangsa Tionghoa ig. 
tinggal di luar negeri. 

Demikian Ching Yen Fan. Ke 
mudian delegasi? orang Tiong 
hoa (Kuomintang) dari- Ind 

nesia, Philipina, Malaya, Thai- 
land dan Indo China telah | 
mengadjukan laporan. Mereka 
semua menjatakan setia kepa- 
da presiden Chiang Kai Shek 

dan pemerintah Tiongkok Na- 

sopan ( Antara-Reuter). | 

  

KAMU berkata: 
ALLAH itu masa”. 3 rw: 

Jikut sasuatu apapun au | 
a atau Ag Ka, 

abi | menurut 't 
kan orang 

ingat “dan waspada. Orang 

| ngan adalah 10 lawan 3 dalami 

tubara Djepang hari Djunvat te- 

tuk memperkuat tuntutan kenai- | 

Itu tidak akan mempunjai akibat 

,/Fjelakalah masa! 

1 In dirntan itu 
za! Djadi,: 
Zaman atau masa 

itu dari perbuatan ummat. ma! 
nuSia sendiri. 
2 

Djaman Plan. 
“Di Indonesia sesudah Merde- 

erna!    
       

    

  

disebut »Djaman 
»zaman gila”, itu kemun - 
besar jang dimaksud angan 
djangga jang men ka hk 
kannja .,zaman”/, 
gi ila: tetapi   
'gian papa tetapi Naa 
bahagianja orang jang lupa. 

adalah. Lan tagia orang | 

| jang Ingat - la” 

Orang jang Lg dan 'waspa 
Ida itu jalah orang jang sedar 

dan insaf, bahwa an “kekua 
saan dan kekuatan manusia, 

masih ada kekuasaan dan keku 
atan jang lebih tinggi dan le 
|bih besar, jalah kekuasaan dan 

dengan lain ka: 

   

Lintuk keperluan kampanje pem   venson, tjalon untuk “partai Demokrat, 

    

   

   

    

        

   
   
   

  

H3 

di Djepang itu dengan hanja 

kara keuangan. 

Dimasa fu, pengaruhnja Mit 
dan Mitsubishi ada sedemi 

“kian besarnja, sehingga mere 
   

     

          

         

ilihan presiden USA, Adlai Ste 
berkundjunga ke Kansas 

- City. Ia tampak bertjakap2 dengan S. Ontaggon, tjalon Demo 
krat untuk senator' dari Missou ri. 

  

  

Ia Memoriam: 

     
   

   

Ta 

EPAT SERIBU hari jg lamp   kekuatan ALLAH, TUHAN se 
mesta alam jang memerintah- 
kan supaja orang berlaku dju 
djur dan “adil terhadap sesama 
manusia. Demikianlah menurut 
tafsiran kami dengan setjara 
singkat. Dengan tafsiran ini 
djelaslah dan dapatlah kita am 
bil ks esimpulan,- : Bahwa jang gi 
la -itu bukan gaman/masa. 'te 

Itetapi para OrApE-OrInENIA jg. 
ada pada masa itu 2g 

Arti gila. 
Tg dasakead “dengan “kata2 
ngila” disini, bukanlah gila seba- 
gaimana orang jang " dikatakan 
gila: tetapi gila Jantaran mereka 
Itu-tidak na hat, suka 

  

  
  

     

      

jnengetjoh. dengan 
Ika menipu engan Yara modern, 
karena" tidak Haa 
|bat jang akan" 

nafkah besar, 
oto- mengkilat, 
indah dan: -. 4 
katnja 

laka. 
hagia-bahagia “orang jang 
jadalah masih bahagia orang 

“akang 
1 tetapi “dalam 'hake- 

mereka Itu orang. jang. .tje-: 
Oleh sebab itu, maka seba- | 

“serba 

lupa, 

jang 
zng 

Ingat “dan waspada, sekalipun 'pa- 
da lahirnja tidak hidup mewah, 
tidak berumah “gedung, -tidak ber: | 
Kuto besar dan men gkilat Can tidak 
berpakaian serba x indah: aa 

   
  

teram, fikiran mereka bebas, tidak- 
mudah dipengaruhi - “oleh apa dan 
siapapun senada Hk Kena end karena selalu PN 

beberapa orang : SR di desa 
ma Islam, tetapi 

(ngan dgn agama Islam, hingga ' 
masjarakat jang beragama Isiam 

: nerununga Mah boleh dikata san 

  
las vada wakt: u diberikan »we- 
djangan” oleh . para -gurunja. 
, Wedjangan” diutjapkan dida- 
lam satu selamatan jang di- 
kundjungi oleh chusus para pe 
ngikut2nja. Beberapa orang di 
tugaskan mendjaga diluar, su- 

kan djika. ada orang bukan 
anggauta datang. Sebab djika 
ada orang .,luaran” jang. da- 
tang maka segera wedjangan 
berhenti dan diganti dengan ba 
tjaan do'a dan amin. Tj ma 
suk mendjadi. pengikut. Ilmu 

  
lji |Satarijah” inipun kabarnja sa- 

Ingat dipersulit. Seseorang baru : 
dianggap sah mendjadi pengi- 

orang lain sebagai tjalon ang- 
'gauta. Menurut kabar jang 

kita dapat, agaknja makin la- 
ma makin banjak pula  pengi- 
kut jang datang, kelihatannja 
ilmu baru itu akan tumbuh 
dengan ,,subur” didaerah . tadi 
djika tidak ada tindakan pentje 
gah dilakukan. 

St 

  

lajak. dipertjaja, 

divisi tentara pajung RRT jan 

tjar 'ke berbagai pangkalan 

mando. di Tiongkok Utara, T 
mur dan Tengah. Tentara pajung 
itu sangat disajang oleh putju   | 5 dimasa jl. 

  

“diasingkan oleh Djepang di Bo 

-kan diri -dan memimpin perebu 

| 

Kegandjilan ini terlihat dje- 

paja dapat lekas memberitahu : 

“Hat dis: 

Ikut djika ia membawa 10 

ENURUT keterangan jang 
kiri dua 

baru dapat latihan, telah. dipen 
ko 

pimpinan tentara RRT, sehingga 
Na tsb. belum 

Marilah kita kenangkan ri- 
wajat beliau dengan pendek. 
Beliau dikahirkan pada tahun 
1912 di desa Bodaskarangdjati, 
ketjamatan Rembang dan kabu 
paten Purbolinggo. Setelah ber 
sekolah di HIK, maka beliau 
kemudian mendiadi guru di 
Tjilatjap. Pada djaman Belan 
da, pemuda Soedirman banjak 
bergerak dalam lapangan per 
gerakan pemuda dan perkum- 
pulan kooperasi. Pada djaman 
pendudukan Djepang beliau: 
mendjadi anggauta Syuu Sang 
kikai dan bekerdja di Hookoos 
kai. Pada saat pembentukan 
tentara Peta beliau diangkat 

| mendjadi Daidantyo Banju- 
| mas. Sebulan sebelum prokla- 

| masi kemerdekaan kita beliau 

gor karena ditjurigai. Tetapi 
'achirnja beliau dapat melolos- 

“ Di. Sudirman. 1 
(Oleh Pembantu Sendiri 3 “ 

man telah wafat. Menurut adat, maka hari ini adalah hari 

jang terachir kita mengadakan peringatan utk beliau. Djustru oleh. 

karena hari ini adalah hari jang terachir utk mengadakan peringa- . 
tan atas wafat beliau, maka perlulah kita mengenangkan kembali 
apakah arti almarhum itu bagi kita. 

kan oleh bapak kita almarhum ini dim memperdjoangkan tjita2 
bangsa patut mendjadi teladan. Dan pula tjita2 beliau utk mentjip- 
takan satu tentara dalam satu negara patut kita laksanaxan. 

' Divisi 

         

         

    

    
     
       

    
    

   
   
     

        
     

   

& 

aU tintpankk kita Djenderal Suliti- 

Tjontoh jang telah diberi- 

Banjumas. Pada saat2 
ini tentara asing mulai meng- | 
ganas dimana2. Didalam per- | 
tempuran melawan tentara Ing | 
gris, pasukm2 kita dibawah | 
pimpinan Pak Dirman dapat | 
berhasil menghalau tentara 
Inggris mundur sampai ke Se. 
marang. Oleh. karena djasa2. 
beliau dalam pertempuran Am 
barawa inilah maka kemudian i 
beliau diangkat 

mendjadi Panglima Besar. 

  
1 

Mulai 

disamping itu kewadjiban be- 
lau semakin berati. Jaitu mem 
bangun tentara sambil bertem. 
pur. Kita semuanja mengenal 
perang2 koloniaal pertama dan 
kedua, pun kitx mengenal per 
istiwa2 dalam negeri jg ae   

tan kekussaan di Karesidenan 
Banjumas. Kemudian beliau 
“berhasil membentuk resimen.   
  

akan “ALLAH dan waspada “Na 
adaan dan masa jang “akan tiba. 
Para kawan, marilah hadits Nabi 
saw, sebagai jang tertera  di- 
atas itu kita kadji dan kita perha- 
tikan bersama-sama! 
  

.Ilmu Satari jah' 
— Jaaaran ,Agama Baru' Didesa Wolo 

'” — Grobogan 
(Oleh seorang pembantu) 

EDJAK BEBERAPA bulan penduduk desa Wolo, ketjamatan 
Penawangan daerah kabupaten Purwodadi—Grobogan  dili- 

puti oleh rasa gelisah dan bimbang dan hal-ini ternjata “disebab- 
kan oleh »mendjalarnja” ilmu baru di desa tadi. Oleh para »guru” 

ig mengadjarkan ilmu tsb. dingmakannja 
Menurut keterangan jg kita dapat, ilmu baru ini diadjarkan oleh 

ILMU SATARIHAH:. 

tsb... Sebagai dasar diambil aga- 

dlm praktek dan kenjataannja djauh bertenta- 
terutama sangat dirasakan oleh 
Tjara mengadjarkan dan me- 

sat gandjil. 

. 

Adjaran. 

Beberapa sumber mengatakan, bah : 
wa sebenarnja ilmu tadi telah agak 
lama mendjalar didesa Wolo, tetapi 
mula2 tak begitu mendapat perha- 
tian orang. Waktu 'achir2 ini, sete- 
lah agak meradjalela maka timbul- 
lah kegelisahan. Sumber lain me: 
ingatakan, bahwa ilmu Satarijah 
didesa Wolo itu adalah satu tja- 
bang, sedangkan pusatnja berke- 
dudukan di Jogja. “Dapat ditutur- 
kan bahwa para guru Ilmu Sa- 
tarijah” menahamkan  kejakinart 
pada para  pengikutnja antara lain 

'sbb: 1. Orang berbakti kepada Tua 
|'hani tidaklah perlu melakukan sho- 

tjukup kalau diingat da- 
lam hati sadja. 

2. Andjuran membatja dzikir se- 
banjak2nja. 
selami, “betapa 

    
besar kegelisahan 

jang timbul diantara penduduk, ter | 
istimewa penduduk jang beragama ! 
« Islam. Pula penduduk jang tidak 
beragama Islam pun benar? sangat 
mengharapkan penerangan? dari pi- 
hak instansi agama, supaja hal2 jg 
tidak diingini dapat ditjegah pada 

v Yen : 

1 ugas Baru Parasutis RRT? 
( Oleh Pembantu Sendiri) 

pernah digunakan dalam gerakan 
tentara terhadap gerilja2  Tiong 

-kok Nasionalis ig bergerak dita 
nah daratan Tiongkok. Selandjut 
nja didapat keterangan, bahwa 
dua dipisi itu adalah terbagi da 
lam figa pasukan istimewa, jang 
masing2 berada dibawah  pimpi- 
nan seorang .instrukteur teknis” 
bangsa Russia, Kedua divisi tsb. 

'kini “dipentjar - dan “ ditugaskan 

g 

i- 

g 

k 

| 

  

Tak 'ama kemudian beliau di | nyaskan. Setelah kedaulatan 
angkot mendjadi Komandan | kita diakui oleh pihak Belanda 

ngat menjedihkan: Tetapi se- 
muanja itu berkat pimpinan 
Pak Dirman jg bidjaksana da- 

pat diatasi dengan hasil me- 

beliau diangkat /mendjadi Ke- 
pala Staf Angkatan Perang 
RIS. Kewadjiban2  bertimbun 
jg harus ditunaikan.  Antara- 
nja jalah: membangun Angka 
tan Perang sesuai dgn idam2- 
an bangsa. Tetapi sajang pada 
tgl 29 Djanuari 1950 beliau 
W safat. 

Kita, kehilangan seorang pa- 
triot jg besar, kehilangan Ba- 

»pak “Tentara ig ditjintai. Be- 
lay wafat dikala kita masih 
berada ditengah - kesibukan 
membangun negara dan Angka 

tan Perangnja. 
Hari ini diadakan peringatan 

jang terachir untuk beliau. Tapi 
-ada dua soal jang tak mungkin 
terlupakan oleh Kita, jalah si- 
fat2 beliau dan tjita2 beliau. : 
Sifat2 beliau tetap akan men 
djadi pedoman setiap pradjurit 
Indonesia dan tjita2 beliau akan 

- Ayukawa. 

oleh Presiden! . 

      

Tugas pak Direksa. 5. 
saat itulah bintang. “Tetapi 

Pak Dirman mulai naik, tapi Prisco ditanda 
: ap Zaibatsu itu mulai 

ta 
jang 

Mainnja. 

a dapat mempengaruhi peme | 
tah Djepang sendiri, dan da | 

pula mempengaruhi Ka 

angan negara Djepang. Sesa- 
setelah Djepang diduduki 
utu, maka dianggap perlu 

tuk membubarkan Zaibatsu 
uSahaan?2 raksaksa) demi- 

n, supaja Djepang dapat 

mperkembangkan suatu ben 

ekonomi ig demokratis. 

an pendudukan Saka. 
ka pada 7 Djanuari 1948 pe- 
rintah Djepang mengeluar- 

in Undang2 Pengachiran Zai 
batsu, dan bikin petjah sekian 
sanjak perusahaan2 raksaksa 

di miliki oleh berbagai ke- 
rga2 besar.  Keluarga2 jg 

ersangkut 'tu ialah Mitsui, 
(Mitsubishi (Iwasaki), Sumito- 

no, Yasuda, Nomura, - Okura, 
Isano, Nakajima, Furukawa 

Berdasar un- 
'dang2 tsb tadi, maka sero2 jg 
dimiliki oleh 10 keluarga itu, 

jg- sama sekali merupakan 
0.510.000. sero dan dihargai 

(menurut karga sebelum Pe- 

      

   

  

rang Dunia II) 488.230. 000 yen |" 

harus dilikwideer. Karena li- 

idasi itu, maka 83 perusaha- 

an ig dikuasai langsung oleh 

10 keluar :ga tadi telah dipe- 

tjah2 dan menjebabkan berdi 

'rinja tidak kurang dari 1200 

perusahaan. 

Zaibatsu lama bae 

- diri lagi. 

begitu lekas perdiandjian 
tangani, keluarga2 

tampilkan diri 

dilapangan ekonomi Djepang. 

as pula berbagai perusahaan? 

telah dipetjah2 kembali meng- 

ungkan diri. Pembela2 “dari 
pembentukan perusahaan? raksaksa 
ita mengatakan, bahwa hal jang de- 

ian adalah perlu buat bisa me- 
memuhi pesanan? “Amerika untuk 
keperluan peperangan di Korea, 
djuga tg “memenahi permintaan2 

|dari ri" atas am 
Disgane D kianlah pada “mulai 

| (21052 “ini, “keluarga? 

Pa 'itu telah kembali kedunia 
perdagangan di jepang. Sehing- 
ga sekarang, dengan hanja memba- 
wa” seputjuk surat keterangan dari 
salah “satu perusahaan2 raksak- 
sa itu, orang” dapat “ berkekling 
lagi di Djepang, dng. tak perlu 
memikirkan soal” bagaimana memba- 
jar rekening2 'hotelnja, dan bea2 

Terang kini Zaibatsu jang 
lama sudah kembali lagi.  Bedanja, 
ialah bahwa Zaibatsu jang sekarang 

perhiasan demokrasi.” 
kembali 
kin, terutama karena setelah pem- 
bubaran perusahaan2' raksaksa 
maka 

Zaibatsu 
jang setia 

Rupanja — mereka 
kesempatan 

bekas orang2nja 
atau orang2 
keluarga? “itu. 
hanja menunggu 

baik, 
penggabungan kembali. 

Utk. -lewan komunisme?   terus diperdjuangkan oleh kita 

Uu up b Kerri ali 
gkah? Dalam Dunia Ekonomi Untuk ' 

— Yawan Komunisme? 
ie: Amar Lahiri — Pp 

EMBENTUKAN ber skoa raksasa (cartels)" kini sedang 
IC dikerdjakan di Djepang dagu giatnja. Karena perusahaan? jg 
jlunja di masa pendudukan Sekutu telah dipetjah-petjah, kini -pa- 
mengadakan pergabungan kembali, 
dukan? perdagangan jang kuat: Di masa sebelum Perang Du- 
Ik memang perusahaan? raksasa di Djepang itu besar sekali 
garuhnja. Mitsalnja, apabila orang membuat perdjalanan keli- 

erusahaan? raksasa sebagai Mitsui atau Mitsubishi, orang da- 
bt. melakukan perdjalanannja dengan tak usah sibuk memikirkan 

tjoba menghias: bagian luarnja dng. 
Pendjelmaan 

Zaibatsu itu adalah mung- 

tu, 

perusahaan2 ketjil jang ke- 
mudian dibentuk “adalah diurus oleh 

sendiri, 

kepada 

jang 
untuk kemudian menga 

Demikianlah dapat di-j 

dan generasi jang akan datang. Satu pendapat dari pihak ah- 
Beliau adalah seorang patriot | 1 Gado 35 kini 
jang berkemauan keras “dan njak Hsokongsm di Djepang me- 
berhati teguh Didalam mendja njetudjui kembalinja - Zaibatsu | 
lankan kewadjiban beliau tak itu“ Pendapat tsb. mengatakan, |: 
pernah memikirkan diri sendiri. bahwa'dibubarkannja perusaha | 
Dan senantasa berpedoman pa an? raksaksa itu atas perintah 
da tjita2 negara. Demikian he SGAP telah mengakibatkan ke 
bat beliau mementingkan ke- katjauan ekonomi Djepang 
wadjiban, sehingga beliau me- hingga membuka Kemtingthta 
mjia-njiakan kesehatan. Beliau 
wafat Kareua " yontakit "ba bagi kaum Komunis untuk luas 

ru2 jang hebat. Walaupun men 
derita penjakit jang hebat itu, balinja sistim Zaibatsu itu, ka- 
beliau giat djuga memimpin ge ta mereka, Komunisme mudah 
rilja. Itulah sifat2 satrija jang dibanteras. Tetapi lain penda-: 
beliau wariskan kepada kita dan pat pihak ahli ekonomi, jang 
wadjiblah kita tjontoh. Selain berdasar kepada pandangan So 
itu beliau adalah pelopor persa sialis, menantang keras kemba 
tuan Sembojan beliau satu ten Ta kekuasaan Zaibatsu itu. 
tara dengan satu komando ter 
laksana sudah. Dan  beliaulah 
pengandjur dari adanja suatu 
tentara nasional pelindung rak 
jat. Tjita2 ini harus kita terus Kn jang Djepang akankemba 
kan. li ke arah ekonomi perang dan 

Hari ini kita peringati seribu pertumbuhan militerisme, 
ari wafatnja Bapak kita Su- 

dirman. Tjara jang sebaik2njal Apabila orang bameak 
untuk memperingati beliau ja- | dikan dilapangan perdagangan di 
lah meneruskan - tjita2 “beliau | Djepang dewasa ini, maka njata- 
dan menggemblefiskan dalam dijlah bahwa “keluarga2 Mitsui dan 
ri kita sifat2 satrija jang telah j Mitsubishi itu adalah sangat ma- 
diwariskam oleh almarhum itu. |dju dalam membentuk - kembali. 
Semuanja itu untuk kepenti- | perusahaan? raksaksa.. Sudah “ada 
ugan negara dan rakjat kita. sekian banjak pertsahaan2 Mitsui 

meluas. adanja sistim Zaibatsu 
itu,.maka makin besar     

in 
: penjeli- 

  

tentara? 
infanteri, “ialah sebagai persiapan 

kepada kesatuan2: tentara RRT ra pbking itu. dengan 
ke-satu, kedua dan: ketiga, jarg 
berpangkal di tempat2 penting di 
tanah daratan Tiongkok. Apa se 
babnja tak ada tentara pajung 
itu jg ditugaskan kepada kesatu 
an-tentara ke-empat jang berpang 
kal di Manchuria, sampai kini be 
lum diketahui. Ada - sementara 
pihak jg anggap, bahwa tindakan 

senja RRT" buat mentjampur tenta 

untuk dipergunakannja tentara 
pajung itu dalam perang Korea. 
Tetapi ada djuga pendapat, jang 
menyatakan, bahwa RRT' hendak 
mempergunakan tentara — pajung 
itu “uantuk” membasmi ' gerilja2 
Tiongkok Nasionalis jang - masih 
bergerak ditanah daratan  Tiong' 
kok. 

$ 
& 

dapat ba- 

kan pengaruhnja. Dengan kem- 1 

Pihak ini mengatakan, makin ! 

embantu kita di Tekya ). 

supaja dapat merupakan 

membawa surat-keterangan da- 

da Mitsubishi jakig dipetjah-petjah 
itu kini pada kembali mengada kan. 
pergabungan2, “hingga “ merupakan 
badar2| jang kuat dalam artian 

. ekonomi. Djuga kedelapan keluar- 
|garjang lainnja sedang berusaha 
kearah jang demikian itu. Tetapi 
pemimpin2 dagang dan radja2 uang 
'Djepang jang sekarang tetap me- 
niangkal bahwa pembentukan peru- 
sahaan2 raksaksa itu berarti kemba- 
Iinja sistim Zaibatsu tadi. ' Mereka 
katakan bahwa perusahaan2 itu di- 
pimpin: “oleh“orang2 jang sama 'se- 
kali tak mempunjai sangkut pa- 
at «dengan keluarga2 “ Zaibatsu. 
Tetapi kaum Sosialis Diepang, ba- 
ik jang “dari'pihak sajap kiri mau- 
pun sajap “kanan, demikian pula 
bagian terbesar dari“golongan rak- 
jat ' Djepang jang pandai berpikir, 
terus terang mengatakan, bahwa 

Djepang akan kembali dibawah ke- 

kuasaan big business” seperti se- 
belum Perang Dunia NI. Pemimpin2 
dari perusahaan2  "raksaksa itu, ka- 
ta mereka, 'hanjalah boneka2 be- 
laka jang mempersiapkan lapangan 
ekonomi “untuk “dikuasai — kembali 
oleh pihak madjikan2nja: 

  

102 Orang 
(3 Tewas 
Sebagai, Akibat Taufan 

Atas Philipina 

AUFAN mengamuk di- 
atas kpulauan Filipina. 

Selama 2 hari jl. ini, menurut 
perkiraan tidak resmi 102 orang 
telah, tewas, kerugian hartaben 
da kira2 5 djuta peso (21. dju 
ta dollar). Kota Manila hanja 
mengalami angin keras sadja, te 
tapi di 9 propinsi di Filipina se : 
latan penderitaan sangat besar, 
karera angin jang tjepatlaja 
melebihi 100 mil sedjam. Be: 
ribu--ribu rumah jang dibuat : 
dari kaju dan bambu musnah 
sama sakali, . 
Lalu-lintas didjalan2 dan dja 

lan? kereta api kimpah, dipulau 
Luzon, hingga Palang Merah | 
dergan susah-pajah menger- | 
djakan kewadjibannja, Dikota 
Naga misalnja (Luzon timur), 
5095 dari djumlah rumah han 
tjur sama sekali. sd 

    

1 

' 

i   

  

Pa 

HAKMILIK INGGRIS JG. 
DISITA DI RRT BERNI- 
LAI £ 9.000.000, 

Menteri-mudao luar ne- 

    

“Masuk Di- 
nas Militer 
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AA 

Bukan anak2 jang bergerak djalan “sebagai” latihan olahraga. 
Gambar diatas 'ini memperlihatkan anak2 Korea Selatan, "jang 
djauh berdjalan dari desa kelahirannja menudju kekota untuk ke 
mudian didaftar dan dibentuk dalam 'satu barisan, berperang me 
lawan Korea Utara. Entah berapa usia jang diambil sebagai mini 
mum untuk masuk" dinas mili ter, tetapi terang jang berdjalan di 
muka. itu tak lebih. dari usia 12 tahun. 

Siasat! |Tjatut' 
“Digunakan Vietmiah Untuk .Menggun. 

ting“ Kedudukan Serdada2 Perantjis 
Perantjis Tarik Kembali Pertahanannja. 

"PERGLEH KABAR dari Hanoi pada hari Rebo, bahwa setii- 
| D Yaa pertahanan Perantjis sekitar Nghialo telah ditarik min 

dur atas perintah markas besar tentara 'Perantijis. Dikatakah bah- 
wa perintah itu telah dilaksanakan dgn baik. Pos pertaanan di 
Vanyan, 70 kra Tenggara Nghialo, telah djuga ditinggalkan. Per- 
tempuran seru masih terus herkobar. Pos2 Perantjis sekarang ha- 

rya terdapat di sebelah Timur dari garis, jang membudjur dari 

Utara ke Selatan dgn melalui Nghialo. Menurut beberapa laporan 
pasukan? Perantjis kini Tipe aa kembali di sebelah Utara 
sungai Hitam, 

     

   
      

   
       
   
   

  

   

  
  

  

        

          

         
   

      
      

     

     

                          

   

    

  

   

     
   

          

   

tak antara kedua anak di dae- 

rah Sonla. 70 km Barat Daja 
Nghialo. Gerakan pihak Ho, jg 
menudju kearah Timur Laut 
Nghialo sementara itu memak- 
sa pihak Perantjis untuk me- 
ningga'ikan rentetan pos2 'ke- 

.tjil jang terpenting diantara- 
nja ialah Sonbuc dan Bac Khe 

didjalan besar, jang menudju 
dari Nghialo ke Yen Bay. Per- 
Keraban Perantjis di Gai Bhoi, 
'kira2 50 km Timur Laut Nghia 
'1o, telah ditarik mundur sebe- 
'Jum pihak Ho membuka 'sera- 
“ngan terhadap Nghialo. (Anta- 
ira-AFP). 

Diwarftakan selandjutnja ba 
hwa Vanyen telah ditinggalkan 
dengan tak terdjadi pertempu 
rem. . Hanja 5 orang telah hi- 
lang dari pasukan? Perantjis, 

(3s telah mempertahankan Van 
'yen, waktu pasukan2 ini me- 
ngundurkan diri ke arah Sonla 

ditepi sungei Hitam, dimana 
kesatuan2s Perantjis dari lain2 
sekter .telah mempersatukan 
Giri kembali." Menurtit ' taksi- 
ran 3 divisi Ho Chi Minh, ja- 
ita kira9 separoh dari seluruh 
kekuatan pihak Ho digaris per 

tempuran pad, hari Rebo se- 
telah merebut  Nghialo berge : i 
rak kearah Selatan - menudju | 
Kung Hitam dan kearah Ti- 
mur Laut dari Nghialo dim : 
melakukan gerakan "mentja- | 

| dut? ponakan? Perantiis, jang | 
kini mengundurkan diri. 

Serdadu2 Ho berge- 

  
Tentara pajung Pran- 

tjis mundur dari Tule 

Seterusnj, Te aa de- 
ingan resmi di Hanoi pada ma- 
Ham Kemis bahwa kesatyan2 
. tentara pajung Peranijis, jang 

V mengundurkan diri dari Tule 
rak ke AnYen. kearah. sungei Hitam telah 

berhasil mengadakan kontak 
.Udjung sebelah Selatan dari 

Ltjatat” Hp itu telah sampai 
di pos. pertahanan Pera antjis di 
Ban Mo, kira2 50 km. dari 
Nghialo. Pos ini hanja 2 hari 

memberi perlawanan, dan ke- 

mudian telah “ ditinggalkan 

dengan pasukan2 Perantjis, jg. 
' telah dikirim untuk melindungi 
gerakan tentara pajung itu, di- 
Suatu tempat kira2 25 km se- 
belah Barat Ngfiialo. Pesawat2 

| terbang ,,Bearcat” terus merie- 
Trus menggempur pasukan2 Ho,   

geri Inggris Anthony Nut- 
ting dalam  djawabannja 

kepada madjlis rendah ha 
ri Rebo menerangkan, 
bahwa nilai hak-milik Ing- 
gris jang. telah disita di 
RRT. tanpa pembajaran 
sewa dian pengganti keru- 

gian, seluruhnja. bernilai 
kira2 £ 9.000.000. 

oleh pihak 'Peranijis. “Ribuan 

serdadu Ho bergerak ke arah menjerang kesatuan? tentara 
Vanyen ditepi sungai Hitam. | pajung tsb. jang mengundur- 
Komando Perantjis telah meme kan diri kearah sungei Hitam 
rintahkan pasukan? Perantjis, itu. Menurut UP pasukan2 Ho 

jang mempertahankan  PoS 'kini mentjoba memperluas per 
penting ini, supaja mengundur- hubungan strategis dengan pa 

kan diri kearah Barat Laut. Ge |sykan9 Ho, jang ada disebelah 
rakan ini dan djuga pengoso- | Selatan Hanoi sehingga dapat 
ngan dari beberapa pos' ketjil | hemperbesar pengiriman per- 
didaerah tadi telah-dapat dilak | hekalan dan untuk menutup 
samakan oleh "'pikak Peranfjis | djalan kolonial no. 6, satu2nja 
Gengan tak mendapat rinta- (dijalan bagi kesatuan2 bermo- 
ngon. Laporang terachir M@- (tor Perantjis untuk bergerak 
Na bahwa tidak ada kon | kearah Barat. 

jang selama 2 hari achir2 ini 
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Ak 

sikan upatjara, jang mereka an 

trik-tjantrik Budha jg pertama 

penganut agama tadi.   
Undangan2 telah dikirimkan 

kesemua negeri dimana banjak 
terdapat. penganut Buddha, di-' 
antaranja Djepang dan Tiong- 

Dr. SP Moukerjee, ketua Per- 

himpunan Mahabodhi India, 

membawa abu2 kedua tjantrik 
tadi ke Kambodja. Kedatangan 
nja disambut oleh kira2 500. 
000 penganut Agama Buddha ' 
dilapangan terbang. Sekembali 

nja di India, abu2 ini akan di 
makamkan kemboli dibawah 

Istupa baru, jg chusus didiri- 
kan untuk upatjars ini. Menu 
rut kantorberita PTI, PM Shri 

1 Nehru bersedia untuik menge- 
tuai upatjara Agama Buddha 

ini pada igl. 30 November jad. 
Abu2 iri diketemukan oleh ah 

Pli2-zaman-purbakala ketika per 
Itengahan abad jg lalu, waktu 
mereka mengerdjakan pengga 
lian2 di Sanchi. Abu? ini disim 
pan dalam tempat2 jg dibuat   

  

Kabinet Perantjis mem 

kok. Belum lama berselang ini, j 

("Abu Sarip utta 
'Dan Mogg aa 

an Dimakamkan Dg. gga! ara Aga- 
ma Buddha Jg Terbesar Dim Abad Ini 

ARI DINAS penerangan kedutaan besar India di Djakarta 

diperoleh keterangan, 

jadi, penganut2 Agama Budha 

bahwa pada tg. 29 dan 30 Nopember 
dari segala bagian dunia akan 

berhimpun di Sanchi dekat Bhopal (di India tengah), utk menjak- 

ggap paling keramat. dalam abad 

ini. Dalam upatjara ini, abu? Sariputta dan Moggalana — tjan- 

— akan dimakamkan kembali, se- 

sudah selama 21, tahun ini dibawa dalam perdjalanan keliling ke 

negeri2 penganut Agama Budha dan dipudja oleh berdjuta-djuta 

dari tanah, masing2 memakai 
tulisan2- dalam bahang Sans- 
kreta. (Antara). 

| 

bil menggigil kedinginan. 

dak menudju kepulauan Fidji. 

atas badannja, ... 

djatuh-ke-laut. 

dalam air, 

dengan motorboot.   

Korban Tii: ium” 
Maksud Hati Hendak di 

Daja Bibir Tak Sampai ..... 
ORANG PELAUT dirawat dlm rumah sakit Sydney, sam- 

nja siii! Sampai kapal mereka terpaksa terlambat beberapa 
djam lamanja dan kapten menggerutu mengome@l-omel. 
babnja begini: Kapakmotor ,,/Viti” sudah mulai berlajar, hen- 

trali, sekali lagi mau tjium gadis-kawannja jg berdiri di da- 
rat. Ketika si-matrus mendjulurkan bibir, kepala dan bagian 

ia terdjungkir ketjebur kedalam air, 
sebab kapal sudah tidak rapat lagi dengan daratan. Enam 

orang matrus lainnja geli hatinja, tapi terdjun kedalam air 

djuga utk menolong kawannja jg mau-tjium-tetapi-achirnja- 
Ackir?nja ketudjuh orang. tadi 

sampai polisi pelabuhan datang menolong mereka 

    

                    

    
    

   

      

    

  

   

                    

    

bitjarakan keadaan di 
Indo “China. 

| Sementara itu dalam sidang 
kabinet Perantjis selama 4, 

djam pada hari Rebo pagi di 
istana Elysee menteri pertaha- 
nan Perantjis Rene Pleven, te- 
lah memberikan laporan ten- 
tang keadaan di Indo China. 

Demikian keterangan “djuru 
bitjara pemerintah Perantjis, 
Raymond Marcel, pada 'hari 

Rebo. Ia mengatakan pa 
hahwa dalam sidang itu 
diketuai oleh presiden 

tjis, Vincent Auriol menteri 

luar negeri Perantjis, Robert 
Schuman, telah memberi lapo- 
ran tentang perkembangan 
pembitjaraan2 antara . Peran- . 
tjis dan Djerman tentang soal 
Saar dan tentang pembitjara- 
raon2 neo PRB. Le 

ia   
Memang tjelaka. Abis, teman- 

Se- 

Seorang pelaut bangsa Aus- 

kedinginan 

    
   



  

Gigi bagus: gigi jang 
putih seperti mutiara, dan 

“ketawa berseri2.. berkat 

| PRODENT - tapal gigi . 
jang paling baik! 

Tube sangat wa 

Tube sedang 

R. 1.75   

      

        
      

     

        

    
Te 

k masuk 

    

  

. model lette 
bagainja, 4. 
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7 
Ren 

: | pada: 1 serta 
“Ale b. Kepala dan Manna 

| Purwokerto dan 

memberi bantua 

       

waktu mengangkut hingga 

pada 13 Oktober 1952.   

  

   

(Kidul Sekol olahan : Christen onghoa Karrenweg . 

1 (taart potongan) dibuat dengan rupa-rupa 
r, welkom, P.F, dan appel, bebek, ati, dan se- 
juga bisa membeli tjitakannja. 

Spoed-Cursus 
inggu membuat: roti tawar, melk-brood, roti 

sobek, roti kedju, roti ketjik, saucys- 
2g, Toomhoorns, bak pao, moatjikwee, 
soesmaker, wafels, dan lain-lain djuga 

r membuat Deknja (bibit). 
membuat KUWIH MOHO. 

Jtjapan Terima Kasih 
“Dengan ini kami mengutjapkan banjak2 terima kasih ke- 

a. Kepala serta Pegawai2 £ 
D.P.U. Kabupaten Purbolinggo, c. 

bapak2, ibu2, saudara2 dan teman2 dari Djakarta, Bandung, 

kert urbolinggo, dan siapapun sadja jang telah 
atau sumbang 

tenaga maupun fikiran dan jang berupa 
mendiang Suami/Ajah kami jang tertjinta: 

—. NGIRAD ASAH MARTODIDJOJO 
waktu sakit dan meninggalnja di Dj 

Semoga Tuhan Allah membalas segala budi baik dan ke- ta 

tjintaan Tuan2, Njonja2, Saudara2 dan Teman?2 itu. 3 
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ar “NOVEMBER 1952 
GWAT LIONG 
230 - Semarang 
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'R.S.U. Salemba Djakarta, 

  

n moreel maupun materieel, 
erupa apapun sadja, kepada 

  

3 akarta pada 9 Oktober dan 
amannja di Purbolinggo 

      

pemal 

  

. .23/n Ibu dan Keluarga: 
(.. SUTEDJO — Solo. 

    

: Eladon mentjiptakasi 
Njonja mendjadi 
suatu tjontoh akan 
kesehatan. 

“Makanan baji ......... 
demikian djuga untuk baji jang 
Sara akan $ . 
iakui bagaimana baji merexa Pm Fa 

sehat tab ht MEKAT kechasia- re 
tannja ELEDON, akan hasil? mana 
djuga para Dokter memperlihatkan 
bukti'nja jang gemilang. 

  

Instituut de Beante- RAHAJU 28 ' 29 : 
ii Bodjong 97 — Semarang. 

NN. Memberi tahu bahwa mulai tgl. 1 Oktober 1952 akan di- 
Go. buka kembali cursus : 

2. ' »ACHLI KETJANTIKAN” (Schoonheidsspecialiste), 
: Sesudah beridjazah dapat berpraktijk sendiri dengan prepara- 

| ten iang serba tjukup. . Ta 

  

     

    

    

    

    

    

              

   

    

  

   

    

  

     

    

  

     
   

   
   

    

   

Hormat kami: 

Nj. S. BR. NAANIN — Nj. SUHARTO.- 

  

    

- Pengumuman : 
2 ME Na BSK ha 

Berhubung masih belum. diinsjafinja oleh sebagian golo- 
ngan madjikan dan buruh tentang pendirian Pemerintah (Ke- 
menterian Perburuhan) terhadap pengakuan SATU-SATUNJA 
organisasi jang biasanja ditjantumkan dalam fasal pertama 

: dari Perdjandjian Kerdja Bersama (P.K.B.) jang ditjapai oleh 
kedua belah fihak. 5 : 

    

Sesuai dengan surat kepala kantor Rusat Urusan Perseli- 
sihan Kementerian Perburuhan tanggal 7 Oktober 1952 No. 
4047/Djt/Ind/23/52 dan kebiasaan? keputusan P4 Pusat serta 
untuk menghindari kesulitan2 joeridis dan technies djika tim- 
bul perlaiman faham antara kedua fihak, maka dengan ini di- 
andjurkan baik untuk P.K.B. jang telah ada maupun dalam 
P.K.B. jang akan dibuat hendaknja disesuaikan dengan pendi- 
rian Pemerintah tsb. diatas jaitu supaja merobah pengakuan 
SATU-SATUNJA itu dengan pengakuan SESUATU organisasi. 

Kepada Kantor2 Pembantu Penjuluh Perburuhan Daerah 
dimintak supaja selalu memberi nasehat kepada fihak madji- 
kan dan buruh sesuai dengan maksud diatas. 

Kantor Penjuluh Perburuhan Djawa Tengah 

5 ta Semarang, 
Pri ae 1 Kepala: 

. SADONO HENDROATMODJO. 

  

    

      

PEMENANG? BETROUW. BAARHEIDSRIT. 
Semalam bertempa, di Hotel | 

du Pavillon oleh Panitya POM 
Smg telah dilakukan pemba- 
gian hadiah2 pada pemenang? 
betrouwbaarheidsrit jang baru? 
ini dilangsungkan di Smg sbb 
Bag. A klase oto. JBE Ph. v. 
Hneve Smg (Dodge), 2 Giri 
“Notoprodjo Smg (Opel Kapi- 
tan), 3 Lauw Thiam Hok, Ply- : : 
mouth), Bag. B. Klasse oto 1 |Yurawat, R.S.T, Ter. IV. hing- 
Lo Khing Gie, S'baia (Fiat), |8a semuanja dalam keadaan 2. AJ. Frommelt S'baia (Ford | Selamat. En 
Maa Ana 2 sei Ing ag — Hormat kami: 
Smg. (Ford Perfect) Bag. C. i TRODARSON 
motor speda ringan 1. R. Ul-| Se an 2 Na rech S'bata (BSA), 2 Tan | Kp. Pulisi 650 — Semarang 

Kiem Sam Sme (AJS) 3. Oei , -. 
Thiam Lee Smg (BSA) dan - 
'klasse jeep M. Mudiono. 2 

Roy 
L Ha. k 

diah jg lainnja telah kita kabar | 

Pore TO BLOw SHUT OLR : 
SECRET SHAFT INTO HOPE'S 

kan beberapa hari berselang 

MINE., THE OTHER TO BLOw 
YOU AN' THIS SHACK SKY- 

yA HGH an aa 

  

“Dengan sjukur atas kerunia 
Tuhan telah lahir pada hari 
Djumaat Wage tgl. 17-10-1952, 
djam 8.37 pagi Anak kami pe- 
rempuan: 

Rrr. Retnoningsih 
(Tak lupa sangat berterima ka- 
Sih kami berdua atas 'pertolo- 
ngannja sdr. Dokter, dan Dju- 

  

    
  

  

    
     

     

    

an 

PP YOU GENTS ARE NYERESTED, N 
9 FIKIN! THESE TWO CHARGES 
ef” 50 THETLL BLOW AT 

THE SAME TIME/ AG 

     

    

    

      

     

    

       

     

   

   
Djika kamu berdua. menaruh — Jang satu kita ledakkan 

  

perhatian, boleh kutjeritakan, bahwa untuk menutup saluran ter 
umbu akan kunjalakan hingga dua  sembunji - ig menghubungkan 

“dinamit meledak pada waktu jang kita dengan tambang John 
| sama! Hope... jang satunja kita 

ledakkan untuk menghantjur 
kan kamu dan rumah ini! 

  
' Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati. 

  Rogers 89! 
an Dn Ng T IPL COULP KICK THAT 

AANG SET THAT TRAP DOOR 

  

   

  

   rjap Foto ,,Empat Bintang” 

5 Gr. R 25,— Dan 8 Gr. B 15,— 
pecial untuk didjual lagi ke- Tu 

Depan Kusumojudan 95A Selo. | 

Oh Ngubasi an 12, Jogjakarta. 

'KASIM DADA Kp. Melaju 30 

  

ibut putih djadi ' hitam 

g 1007, tidak luntur. 

HARGA: 

£ 
MENE/ 23201 

Terbikin oleh: 

TABIB DIN Alamat: 

ELEDON, Elador 
rajin 

ACIO ByrTERMULK 
Oleh ribuan ibu 

  

Anonenonnsonsoosomocomonccomo.o.cuo.coc.co...o.c.iXbui 

makanan baji keluaran Nestle 

- ae TU AS Ns 
s - 2 Ana 3 

PARA IBU dan TJALON IBU: bila diminta dengan senang 
kami kirimkan 
djuk2 jang berguna tentang makanan baji. 

INDONEPRO DISTRIBUTCORS LTD., 
Teromolpos No. 5 — Djakarta. 

ELEDON-folder, penuh dengan petun- 
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Dengan diperlengkapi loopvlak anti-sEp ber- 
tjorak belah ketupat jang sangat kuat serta i 

liatnja, adalah sjarat-sjarat ban2 truck : 

GOODYEAR jang diutamakan untuk men- $ 

tjapai lebih banjak daja-penariknja prah-oto 
Tuan, dengan tidak memperdulikan baik 
atau tidaknja keadaan djalan dan tjuatja 

Vt Letih )banjak muatan? berat diangkut dengan. 

memakai ban-ben GOODYEAR daripada 
: “lain merek” 

GOODAYEAR 
Unttk SEMARANG: 2 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW 
dan semua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 
  

2 B-GY-5204 
  

Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian 
hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan mene- 
rangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau, hendak meme- 
tjahkan kesulitan. 

M. S8 RAHAT. Occultist 
Seteran 109 — Semarang, 

  

  

  

  

    
  

Paulette Goddard - Pedro Armendariz 
dalam“. Nee 

THE TORCHT 

  

SOLO Mulai Main tg 20s/d 22 Oktober "52 

" 2-Fv/g-5203 

. MINUM DULU SUSU 
WAP BENDERA 

“BARU BERLOMBAI    

      
SUSU MANIS 

tap BENDERA 

  

3 3 ICITY CONCERN/CINEMAS RE K3 
LUX Ini Malam Penghabisan fu. 17 tahun) 
5.7-9 YVONNE DE CARLO - ROD"CAMERON,. 

50 pSALOME.MHERE SHE DANGEO”" 
Lana LL 4 in#Technicolor ya mm 

  

Besokmalam Robert Cummings — Susan Hayward ' : 

peni THE :LOST: MOMENT" 
Bewitched by an ancient, Woman !"Cursed by astrarge house,! 

GRAND Ini malam penghabisan fu. 13 th.) 
5.-7-9-  Brthur Kennedy - Peggy Dow. 

,BRIG HT: VICTORY“ 
  

  

  

    

LL PI K PRO AN parent Pat O'Brien — Glenn Ford. sk 

1 2 A F AR e £ ga 3 

(API KEMERDEKAAN) ang II) ,oemere  FLIGHTELIEUTENANT" 
INDRA ini malam"d.m.b. — (u.13'tab:) 

NO, YOU DON'T, ROGERS/ YORE 
BPTNAMITE DOWN THE SHAFT DonNE PLAYIN' TRICKS /      

    

3 
CAP GUNNI THERE 
GOES OUR LAST 

CHANCEL 

TLOSED,.. MAYBE sand 

  

    
COPR. 1052, KING FEATURES SYNDICATE, int, WORLD RIGMTS RESERVED. 

— Djika aku dapat mener — Tidak Rogers. Djangan djalan 
kan akalmu djuga! djang 'dinamit masuk dalam" 

saluran dan terus mentjapai ' — Kapten Gunn! Hilanglah hara 
pintu jang tertutup itu, boleh pan kita ig' terachir. 4 
djadi.... (pikiran Roy). 

5-7-9- 4 LIA DIZON - TEODY BALERMINO 
84 Marie,Montenegroz- AlfonsojCarvajal. . Ae 

V 1 (E EK 1224 Film! Philipina terbesar : 
739 E.NUS Ah Tua 2 berbatasan Model 

» VENUS" Dewi dari ketjantikan hilang, maka atas 
printahnja JUPITER - MARS dan VULCAN harus men- 

tjarinja, walaupun mareka harus mengurbankanpja djiwanja 

sekalipun. 

Royal Ini malam d.m.b. (u. 13 th.) 

5, —7.—«9,— Mark Stevens — Robert Douglas. 

»T ARGET: UN KN
,O W N" 

Roxy 
7: —:9 

  

lai malam premiere |u. segala um.) 
Pat O'Brien o- Glena Ford 

Fiight) Lieutenant 
Film peperangan baru — Gempar | 
    

    

Druk, VII No, 684/ILI/A/718 

D krrNIrkk 

1 Hornbiower' 
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Utjapan terima kasih 
Kepada sekalijan Saudara, Njonjah dan Nonah jang telah 

memberikan sumbangan berupa barang-karangan hunga-uang 
maupun tenaga pada perajaan perkawinan anak saja di kam- 
pung Pendrikan-Utara 49 pada tg. 14 malam 15 Oktober 1952. 

Keluarga: 

  

HARDJOWISASTRO, 

  

Baru terima : 
DUCO- SPUIT berikut dynamo pakai tenaga listrik ha- 

nja 25 Watt. Kluaran Europa untuk tjat Sepeda, 

Meubel, Betjak, Sepeda Bermotor, d.L.l. 

KLAXGN 4- BATTERY untuk bromfiets. Kluaran Eng- 
land. Untuk djual lagi dapat potongan baik, 
Persediaan terbatas. Harga murah, 

Toko ,,EXCELSIOR” N. V. 
Purwodinatan 36 — Telp. 1997 Semarang. 
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BESOK MALAM | SELIKII aki a .omoN:| 

  PESARI 

Rex” 
4.30-6.45-9.00 

P7 in) 
Satu Drama- 

tic-Film jg 

terbagus dim 

th. 1951 hing- 

ga merebut 

8 Awards 

Wioner, 

Vivien Leigh 

jang mengem- 

  
parkan dim 

film 

.Gone with 

ihe Wind” 

.Samson 

and Deiliah" 

dan ,Cap. 

  

mengundjukan 
dim ini film 
suatu prestatie 

jg menadjub- 
kan Lincaras 

Pena dan daa 
Perkataan , 5 MU 

tak sanggup i Uh 
melukiskan $ 5 

keovagusan- : 
LDEN scnren 

MALAM Pencgab: S Ta Sem us OOM FOR ONE MORE” 
mORION"“ Inimalam d.m.b. | Besok malam premieres j 

5.- Te As M3tb)) METREPOLE 5-7.-9.- (13 th) 
! Red Skelton - Ann Sothern 

,Panama Hatti' 
INI MALAM 

nja ioi film! 

  

INI 

  

sohor dgn Lagu2 jg Populair ! 
,Kasma Booty » Djuwita | 
P, Ramlee 

DJAGALAN 7.-9.-(13th) |'Ini malam pengabisan: 
Film Tiongkok Paling Baru | ' Dale Robertson-Joanne' Dru 

» MU CHIEN“(IBU) |: Return af the Texan? 
Akao datang: Pilm Pecaay jany Paling hebat! 

M-G- M3 13 SIGN v INToiB RIT TANY ' Tuyasdi Bretagae 

AKAN DATANG: Betty Grasle - Macdonald Carey” 
Techaicolor ,Meet Me After the Show" 
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Ta RR us uas uan ma am uan 

  
Film Indonesia Paling :ter- 

  

     

    

      
 


