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"Penting hari ini: Pidaio Nasution — Bung Tomo 
   

— Sinjalir adanja Fluistercampagne 5 OteM dari 
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   Dalam DPR, dunia pers dan 
rakjat umum telah timbul pem 
bitjaraan2 seolah-olah tentara 
berada dakim suasana perpe- 
tjahan. Komponen2 jg mem- 
bentuk tentara kita sekarang 
ini, jakni TNI dan bekas KNIL 

Gipertentangkan. O'ehpihak2 
ig didalam waktu tentara mem 

Regu Cotong 
. Sudah Ad. Z2 9ju- 

— taDiRRT 
IONGKOK Utara dalam 

| tahun ini menurrut perki- 
Katasa akan menghasilkan bahan 

. makanan dan kapas masing2 3”, 
dan 9”, lebih banjak daripada 
tingkat sebelum perang. Dibela 

gara sedikit dikenal dikala- 
ngan tentara, telah dike'uarkan 
tuduhan2. Ti 
“Dengan ini dalam kalangan 

tentara sendiri timbul kegelisa 

han timbul marah dan mala- 
han ada jg berfikir hendak 
bertindak sendiri2. Akan teta- 
pi berkat keteguhan djiwa dan 
kebidjaksanaan pimpinan se- 
mua itu dapat dikendalikan. 

bagai? faktor. Dalam musim se 
mi jl. di Tiongkok Utara telah 
dimulai kampanje untuk mem- 

1 produksi dan kampanje 
- diikuti oleh 180 perysahaan 

. pertanian. negara, lebih dari 1700 
koperasi tani dan hampir 1 dju- 

ta regu gotong —rojong, serta 
kira2 1.500.000 keluar tani 
perseorang. Pemerintah dengam 
hasi2 jang memuaskan telah 
memimpin perdjoangan kaum ta 
pi melawan bentjana? alam. Ha 
silnja ialah, bahwa panen2 me- 
muaskan. 

Projek2 pengairan dll. 
Ketjuali itu, selama 3 tahun j.l. 

ini kaum tani Tiongkok Utara di- 

bawah bimbingan -pemerintah telah 

' menjelesaikan projek propinsi Pin- 

gyuan, jang bertudjuan mempergu- 

'nakan air sungai Kuning (Hoang 
Ho) untuk keperluan pengairan: te- 

lah selesai pula pintu-air Hwan- 

'gyang dipropinsi Suiyuan dan wa- 

duk Kuanting dipropinsi  Chahar. ' 

Semuanja- ini projek2 besar, jang | 

merobah tanah? tandus mendjadi Ia- 

dang2 jang subur. Djuga ditepi 

sungai- Yungting, kaum ' tani telah 

menghutankan daerah udiknja se- 

tjara besarZan dan dibagian ilir me- 

nanam djadjaran pohon sepandjang 

700 km. Selama bagian F€ftama da- 

ri tahun ini, petani? telah menggali 

saluran2 pengairan sebanjak lebih 

dari17.000- menggali sumur -seba- 

PO 000 kuala semuanja untuk (KONPERENSI PERBAT: | 
mengairi tanah kira2 667.000 ha. lu-| na 

asnja. Di Tiongkok Utara djumlah |KAN HADJI SELURUH 

regu gotong-rojong sudah Iebih dari NEGARA2 ISLAM DI 

2 djuta buah, atau lebih dari 1.700 | INDONESIA. 

koperasi-penghasil pertanian. Dng. 

demikian maka 65”, dari “seluruh 

Negara akan 
selamat. 

Dua kali pemimpin ' tentara 
telah berkumpul diibu kota un 
tuk bersama2 menjelami kea- 
daan bersama2 menjelidiki di 
(manakah tempat tentara dan 
pula bersama2 membulatkan 
tekadnja dan menjatakan ke- 
patuhannja kepada kepala ne- 
gara. Pada achirnja kr menja 
takan kejakinannja bahwa de 
ngan pimpinan presiden dan 
pemerintah, negara akan sela 
mat, dan keadaan dewasa ini 
dapat diatasi seperti djuga ke 
adaan ig sulit diwaktu lampau, 
dan bahwa ini membuktikan 
bahwa keinsjafan bernegara 
Gan bertentara adalah tebal. 
Demikian antara lain pidato 
kolonel Nasution. : 

  

  

    

ADA HARI DJUMAT malam, kepala staf Angkatan Darat, 
LC” pidato dimuka tjorong radio jang ditudjukan kepada seluruh perwira, bintara dan pradju- 

it angkatan darat. Dalam pidatonja itu kol. Nasution antara lain mengatakan, bahwa dewasa 
| Ini para perwira, bintara dan pradjurit amat merasakan kebutuhan utk menjelami peristiwa? jang 
| terdjadi belakangan ini dan pula merasakan kebutuhan jg besar utk menjatakan isi hatinja kepa- 
da panglima tertinggi. Persoalan jang dihadapi oleh para anggauta itu belakangan ini ialah upa 

2 akibatnja djika ada Suasana- jg tidak terkendalikan dan apakah tugas angkatan darat dalam hal 

| Itu. Untuk dapat menjelami kita harus memandang kepada tugas jang telah ditunaikan selama 

: tiga bulan jang sudah. Dalam hubungan ini kol. Nasution menggambarkan, bahwa selama tiga 
an jg achir itu terdapat suasana keruntjingan dan terdapat awan gelap. 

perdjuangkan keselamatan ne- 

en Dan Pemerintah : 
Pedato Kol. Nasution. 
kol. A. H. Nasution, telah ber- 

  

.   
-Rupiah" 

Plafond Deficit Maxi: 
mum Dim: Anggaran' 

Belandja 1953 -. | 

IDALAM sidangnja ke- ! 
marin malam Dewan , 

Menteri telah membitjarakan ' 
keadaan didalam negeri dewasa 
ini dan rentjana anggaran be- 
landja untuk tahun 1953 serta 
keadaan keuangan negara 
umumnja. Pembitjaraan menge 
nai anggaran belandja 1953 itu 
masih belum selesai dan akan / 
dilandjutkan didalam sidang 

purut djurubitjara Dewan Men 
teri mengenai anggaran belan-   |dja itu telah tertjapai satu pe 
.gangan berupa plafond deficit 
maximum sebesar 1,5 miljard 

panitya telah gibentuk, jg ter 

diri dari PM Menteri 

ngan, Menteri Pekerdjaan U- 

mum, Menteri Pertanian dan 

Menteri Urusan Pegawai. Ten- 
tang “hasil? Kabinet dlm mem Lyn dari Senen dan Tandju 
bitjaraan keadaan didalam ne- Priuk, demikian Bung Tomo 
geri dewasa ini, djurubitjara gan Dr. Mus'o ix sendiaa N 

tsb.tidak sedia memberikan ke fakir “bahwa ter dipo kuda oleh Ws 
terangan Iebih djauh. Han c golongan tertentu itu pada 

dinjatakan, 

tenaga kerdja tani sudah disusun da 

lam organisasi. Karena ini lebih ef- 

fisien daripada pertanian perseora- 

ngan, maka kaum tani jang terga 

bung dalam organisasi2 tadi mem- 

perbesar hasil pertanian di Tiong- 

kok utara, dan mereka sekarang se- 

dang menjusun rentjana2 3 dan 5 

tahun, untuk memperbesar produksi 
(Hsin Hua) 

  

Perwakilan P.H.I. Dja- ' 
wa Timur telah mengadju 
kan inisiatief voorstel ke- 
pada P.H.I. Pusat dan Pe 
merintah (Kementerian 
Agama) supaja diadakan 
Konperensi Perbaikan Ha 

dji Seluruh Negara2 Islam   PEKING TUDUH: PESAWAT2 
TERBANG AMERIKA. 

Radio Peking hari Kemis me 

'di Indonesia. Dunia Islam 

"mengetahui. bahwa pelaja- 

nan Kolonel Sudirman jg tel 
mengantikan Letnan 
Suwondo selaku fg. Panglima strasi itu. 

njiarkan tuduhan, bahwa pesa ' aa : IT Hedi £ 

ko rig na Petprnng 1 Are nga Ba Hadji di Hedjaz ma 

tg. 8 sampai tg. 17 ara . 

tlah memasuki 'udara wilaja i 'ang  sesun 

Ba Oa Membina Maba DA Ke Islam jang sesung 
Jompok, sampai 571 kali. guhnja. 

Iran'& Kenya 
Akan Didjadikan? Alasan Baoi Inggris 

Untuk Tetap Menduduk! Suez ? 
EMBESAR?2 INGGRIS hari Djum'at kemaren mengatakan, 

bahwa diputuskannja hubungan diplomasi antara Iran dan 

Inggris dan utk dapat dengan, tjepat mengirimkan pasukan? Ing- 

gris dari Timur Tengah guna mengatasi krisis di Kenya, merupa- 

kan 2 alasan jg sangat kuat utk mempertahankan daerah Teru- 

gan Suez sebagai pangkalan pertahanan negara? Barat. Kata me- 

reka, negara? NATO tidak bisa lebih Tama lagi membiarkan ren- 

tjana-rentjana pembentukan pertahanan Timur Tengah terkantung- 

katung dan daerah Suez dgn adanja kedjadian?2 tsb. diatas tadi 

.mendjadi penting seperti jang sudah2, karena daerah Suez mem- 

beri keuntungan? jg di bagian? Timur Tengah lainnja tiada terda- 

pat, bagi negara? Barat. 
1 

# 

  

Tentang sikap Sovjet Uni se 

sudah  kedjadian2 di Iran 

achir2 ini, pembesar2 tadi me 

ngatakan bahwa Sovjet tam- Habis Merampok Te- 
irnm: paknja “segan2” untuk ber- 

an Tidar Dirumah tjampur tangan dengan soal 

3 Jang Dirampoknja Iran ini, menurut pendapat 

“3 '“pembesar2 tadi, Sovjet pada 

| dewasa ini tidak dapat mengi- 

' rimkan pasukan2nja ke Iran, 

karena hal ini hanja akan me- 

ngurangi kekuatannja sadja 

dibagian2 dunia lainnja. Teta- 

pi, Sovjet mungkin pada sua- 

tu ketika akan terpaksa mema 

suki. Iran apabila pemerintah 

EMARIN MALAM 
djam 24.00 bekas 

paberik tenun Djoe Hien 3 

di Makasar jang didiami 

oleh keluarga Tionghoa te- 

lah dimasuki 2 orang pera . 

' pok jg bersendjatakan ba- 

dik. Pada malam itu kebe- 

tulan hanja ada 2 orang 

laki2. Oleh perampok kedua 

orang tsb. diikat dan semua 

isi rumah, berupa barang2 

perhiasan berharga dan 

sedjumlah barang pakaian 

diambilnja. Setelah selesai 

dgn pekerdjaannja, . kedua 

perampok tsb. tidak lantas 

pergi, tapi mereka tidur 

dalam rumah tersebut. Pa- 

da djam 05.00 waktu subuh 

datang kawan? mereka 

membangunkannja dan de- 

ngan tenang mt ri me- 

muat hasil ,,pekerdjaannja” 

bahaja jg mengant'oam kita”, 

katx seorang pembesar Ing- 

gris. Tentang kedudukan Suez, 
seterusnja mereka katakan ba 

hwa daerah ini merupakan 

markasbesar ' komando Timur 

Tengah Inggris, jg daerah ko- 

mandonja terbentang sampai 

ke Marokko di Afrika Utara, 

timur sampai kekepulauan An 

njata, bahwa dalam keadaan 

kedalam sebuah mobil jang seperti sekarang ini di Kenya, 

sengadja datang mendjem- maka untuk memberi balaban 

“putnja. Kemudian mereka tan Inggris jang tertjepat, 

menghilang. : 

wang 
    baik”, Sa Ma 

& 

sih djauh dari pada tun- | 

rupiah. Deficit tahiin 1952 ada 
lah sebesar 4 miljard rupiah. 
Dan untuk penglaksanaan pe- 
gangan ini bagi tiap2 kemente- 
rian telah ditetapkan supaja se 
lesai dengan rentjananja dida- 
lam waktu 14 hari ini. 

Dalam hubungan ini sebuah 

Keua-   
bahwa didaerah 

rena tentara disana ada mem orang jg kena tipu, demonsira 

punjai pemimpinnja, jaitu Let «j perlangsung djuga dengan 
lain2 orang jg umumnja tidak 
tahu untuk apa ia berdemon Kolonel 

Territorium V. Dan pengganti 
an ini berlaku dengan setahu 
dan persetudjuan pemerintah, 
demikian djurubitjara Dewan 

  

5 | 

DJEPANG DITE- 
BELANDA. 

BHUKUMAN 
RUSKAN OLEH 

Menurut ,,het Vrije Volk”, Mah- , 

kamah den Haag telah memutus- | 

kan, bahwa H. le P., seorang In- 

@onesia dari Menado, berumur . 

85 tahun, jang dihukum selama ! 
hidup oleh pengadilan Djepang 

pada waktu pendudukan Djepang, 

harus dipendjarakan terus di ne- 

geri Belanda. 
H. le P. pada tahun 1942 dihu- 

kum selama hidup oleh 'Tihoo 

Koin, pengadilan Djepang pada 

waktu itu. Setelah penjerahan 

kedaulatan, oleh Belanda ja diba- 

wa ke Irian Barat, dan kemudian 

pada awal tahun ini dibawa ke 
negeri Belanda, dan dimasukkan 
terus kedalam pendjara. 

    

Westerling   
Mossadegh djatuh. "Dan inilah 

| batas? Afrika Selatan dan di 1 

daman diteluk Benggala. "Ter 

Suez merupakan tempat jg ter | 

Adalah W. N. Belanda 

Ke ROFESSOR  Langeme- 
yer,. advocaat-generaal 

pada Mahkamah Tinggi Pertim 
bangan Nederlard, hari Djum- 
'at kemaren memutuskan bah 

wa Raymond Westerling, be- 
kas kapten tentara Belanda 
adalah seorang warganegara 
Nederland, Putusan ini diambil, 
sesudah Westerling minta kepa | 
da mahkamah “uantuk menetap ' 
kan kewarganegaraannja, dan 
putusan 'ini diambil berdasar- 
kan keterangan? jang diberikan 

oleh kamenferian luar negeri 
Belanda.- Dengan adanja putu 
san ini, maka — Simikianlah 

dinjatakan di Den Haag — le 

'njaplah segala dasar hukum ba 
permintaan pemerintah In- 

| donesia, supaja Westerling di 

(serahkan ketangan Indonesia 

| guna diadili. (AFP.). 

  

De 
djata dari sisa2 bekas 

bataljon 426 didaerah kaweda 
nan Salaman 

tetnja. 

ngah djalan disergap gerombo 

lan   

45 Miljard 

  

:. $ 
'demonstrasi itu adalah spon- 
taan. Demonstran2 itu dige 

- ' : : : at terachir ic menjumpah ti- 
Djawa Timur tidak ada tim- gak ak gpun dari 

bul sesuatu kedjadian jg ber- Ank shin Bia Genran 

p arti. Keadaan disana dapat di Si, tetapi dalam hal ini“Musto 

jKatakan “tidak apa2”, oleh ka po ternjata hanjalah salah se rat tidak -dapat 

padanja akan ikut demonstra- 

Menteri itu achirnja. (Antara) nja kampanje mendjatuhka 
nama baik Presiden Sukarno, 
dengan menjatakan, 

Presiden Sukarno hendak mem 

bersen- 

Megelang pada 
achir2 ini menundjukkan  aktivi- 

Diwaktu siang dua hari jang 
lalu pamongdesa Kaliurip dite- 

dan ditembaki mengenai pa- 
hanja. Sebelum itu terdjadi pen 

    

     
   

Suatu pgmandangan pada sida 
teri Luar-Negeri Swedia (kana 
nja. Al. berisi tuduhan thd. Ri 

jef atas pesawat2 Swedia diatas       
     laut Baitic. Tampak mendengar 

Vishinsky menteri L.N. Rusia. 

“Tahun Ke VII — No. 207 

1 Hari:Kep 
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ertjajaan 
Idam2an Jang -Ditjerminkan” Oleh Usa- 

ha2 PBB —Ka 
Peringatan Hari 

bendera PBB dimuka gedung 
'karta, jang a.l. dihadiri oleh 

(jang dalam hal ini mewakili 

, Pidato Wilopo. 
Wilopo a.l. menjatakan sbb: 

Perserikatan Bangsa2 didiri- 
kan dengan tudjuan untuk 
mempertahankan perdamaian 
serta mentjegah peperangan.   

| 

umum PBB, di New York. Men 
sedang mengutjapkan pidato 
tentang penembakan oleh Sov   

  

kan disebelah kiri ialah  Andret 

Kabinet jang akan datang. Me- '“! 

Dr. Mustopo Diperkuda & 
—y ARI PADA membiarkan 1 

Mmatjam ini, jang pada S$: 

sinfiltrant2” jg masuk di Djawi 
rus terang supaja kita sama 

nja, demikian Bung Tomo dal: 

maren siang. Tentang Djawa 

1 

3 

idak benar sama sekali bh 

Mau djatuhkan bung 

bahwa 

bawa Negars kita kesuatu po 

litik jg tjondong kepada Ame sey didalam Madjelis PBP. Se 2 : 
| gara. Karena itulah saja kata- Jitik PBB Kemis sore. Panityal ren. 

rika. Ia njatakan bahwa golo- 

ngan itu 

hendaki volitik jg demikian 
itu. Djuga kini ada golongan 

jg hendak persoalkan kedudu 

kan Presiden dalam Angkatan 

Perang, dikatakan bahwa ia 

bukan “opperbevelhebber” te- 

tapi hanja ,,oppergezagdrager” 

pihak ini menghendaki kekua- 

saari jg ada pada Bung Karno | 

itu di “uithollen” (dikurangi 

setjara berangsur2' : 

Menghadapi campagne2 ini 

Bung Tomo menjatakan keja- 

kinannja, bahwa Tambunan cs 

(di parlemen) — Wilopo cs 

(di Kabinet) dan Kepala Nega 

ra akan dapat menjelamaikan 

Negara. 
Ia menentang maksud hen- 

dak membubarkan parlemen, | 

kcrrena “bahaja ke diktatur dji | 

ka tidak ada parlemen seka- j 
1 

. rang ini besar sekali 
j (Antara). 

  

PENJUMPAHAN KETUA 
DAN WAKIL KETUA MAH- 
KAMAH AGUNG RL.» 

Dalam suatu upatjara sing- 
kat djam 10.00 pagi kemaren 

bertempat diistana Merdeka 
telah dilakukan pelantikan dan 
pengambilan sumpah oleh Pre- 
siden Soekarno atas Mr. M. 
Wirjono Prodjodikoro dan Mr. 
R.S. Kartanegara masing2 se- 
bagai ketua dan wakil ketua 
Mahkamah Agung Republik In- 
donesia. Upatjara tersebut di- 
hadiri oleh Menteri Kehaki- 
man, Djaksa Agung, wakil ke- 
tua IT parlemen, Kepala Dja- 
watan Imigrasi Pusat, Kepala 
Polisi R.I. dan lain2. 

- Grombolan Sisa Bnt: 
bunuhan terhadap diri modin 
desa Ringinanom dan seorang 
imam  mesdjid di  Mertojudan 
Selatan Magelang. Wirdi, tja- 
rik desa Muneng Waragan ke- 
tjamatan Pakis, malam Rabu 

jang lalu didatangi gerombolan 
bersendjata, barang2nja? diram- 

- pas. Wirdi sendiri di tembak 
mati, Berhubung dengan keada- 
an keamanan didaerah itu, 

r 
| Lemba 

| Kon. Bata 

L yan Kunst
en 

knapa ng 

“ 

    
   

    
   

     
     

   
    

      

   

    

   

         
     

  

olongan Tertentu? 

it ini sudah mulai diadakan oleh 

IL perskonperensi di Surabaja ke- 

Satu Fihak Sadja—Ka- 

    

  

"1 LAKI, Menteri Luar Ne 

| Hasluck, 

| ha, bahwa masa depan Irian Ba | 

ya K 

stercampagne jang berjnatjam- 

imur lebih baik saja bitjara te- 
getahui. duduk perkara sebenar- 

ur dikatakannja, bahwa Djawa 
an Negara jang paling teruta- 

wa Djawa Timur-lah jang paling 
dan dalam hal lain2nja. Hanja 

tidak dimengerti oleh ,,Pusat”. 

lasa Depan 
“Irian . 
ak Dapat! Diputuskan   

» geri Australia, Paul 
| menerangkan dalam | 
Australia kemarin du | 

diputuskan 

oleh satu pihak sadja, dan dju 

ga hak2 Belanda tidak dapat 
diputuskan oleh satu pihak sa 
dja, dan djuga hak? Belanda 
tidak dapat dikesampmgkan bt 
gitu sadja, Demikian AFP 

kepertjajaan akan kerdja sa- 

Perserikatan Bangsa2, 
keSadaran akan kerdja sama 
telah mentjiptakan suatu alat 
penggalang perdamaian jang 

njelamatkan dunia dari malape 
taka jg mengantjamnja, maka 
hal ini akan berarti kegagalan 
kita didalam. menunaikan ke- 
wadjiban kita itu. 
. Suatu soal jg mempunjai per 
hubungon erat dengan soal per 
damaian, adalah persoalan me 
ngenai usaha mempertinggi 

tingkat hidup “ berdjuta-djuta 
manusia ig terbesar diseluruh 
dufia ig sekarang hidup da 
lam kemiskinan. Dalam tahun2 
jg lalu Perserikatan Bangsa2 
telah memulai dengan pemetja 
han persoalan ini dalam ben- 
tuk jg diperluas mengenai ran 
tjangan bantuan tehnis. Se- 
mua bangsa mengetahui, bhw 
tidak ada suatu bangsapun jg 
mempunjai harapan untuk da 
pat hidup menjendiri. Kesada 
ran akan keharusan hidup sa- 
ling memerlukan ini melahir- 
kan pulx kechawatiran dan ke 
takutan baru. Tetapi, karena 

Apabila kita tidak dapat me- | 

ta Wilopo 
PBB Di Djakarta. 

Up et KE-7 dari Perserikatan Bangsa Bangsa 
kemaren pagi diperingati dengan upatjara menaikkan 

Kementerian Luar Negeri Dja- 
anggauta2 korps diplomatik. 

Penaikan bendera dilakukan oleh kepala protokol. Kemente- 
rian Luar Negeri Mr. KusumoUtojo. Berpidato PM Wilopo 

Menteri Luar Negeri jang telah 
berangkat. ke New York, jang kemudian disambut oleh utu- 

san Bantuan Tehnik PBB di Indonesia John Reid. 

dapat diatasi. Kitapen tahu dari 

ipengaiaman, bahwa segala hasil 

(jang baik itu tidak diyeroleh ' de- 
|ngan mudah. Ia hanja dapat di- 

Ltjapai dengan kerdja-sama, res 

| ngorbanan dan kerdja keras. Se 

|djak diterima sebagai anggota 

| pes, Indonesia menundjukkan 

sikap berani dan progressif da-: 

|lam segala persoalan. Ini mermbe- 

ri harapan baik bagi keselamaian 

|PpBB dan bagi perdamaian serta 

' kesedjahtera'an dunia (Antair). 

| Belum Ada | 

“Keputusan , 
Tentang Procedure Pe- 
rundang2an “Untuk '? 
Pemilihan Umum 

EMAREN Sore kabinet 
KS akan mengadakan sidang 

unlak antara lain membitjara- 
kan situasi sekarang dan soal2 
disekitar anggaran belandja. 
Dalam pada itu Menteri Pene- 
rangan Mononiutu menerangkan, 
bahwa pada saat ini Pemerin- 
tah belum menentukan tenilang 
procedare jang akan diikuti 
oleh Pemerintah dalam mene- 
fapkan undang? pemilihan   

ma ini telah berakibat lahirnja 
maka 

| 
1 

amat kuat ig belum pernah ter 
tjipta sebelumnja. 

Kelandjutan hidup masjara- 
kat dunia itu sendiri, tergan- 
tung kepada berlangsungnja 
hasil jg ditjapai oleh” kerdja: , 
sama internasional. 

“Ada sa'u kata ig dapat men 

katan Bangsa2 ini Kata itu 
ialah. “Keperijajaan”. Kareng 

pengalaman? js pahit, kini $e- 

bagian hesar dari bangsa2 di 

dunia ini telah bulat mengikat 

diri dalam satu persatuan jg 

tjerminkan arti Hari Perseri- | 

teguh jg belum pernah dialami | 
mereka didalam waktu jg tlh 
lampau. Mereka jg nada mula 

dari nja mentjemoohkan, Perserika- | 

dari Canberra. Mendjawab per tan Bangsa2 sekarang meman | 

Karno? tanjaan eentang tindakan Indo- dangnja lagi dengan rasa hor- | 

Bung Tomo mensinjalir ada nesia didalam PBB jane mende mat. Mereka tahu, bahwa per- 
n Sak agar kedaulatan atas Irian katacn2 jg termaktub di dim 

  

umum Keterangan ini diberi- 
kar, berhubung adanja berba- 
gai pendapat jang menjatakan. 
bahwa bukan tidak mungkin 

  
Peringatan "hari PBB jang di 
adakan Djum'at pagi kemaren 
di kementerian” luar negeri. 
Djakarta, telah dihadliri djuga 
oleh wakil2 luar negeri. Gam 
bar memperlihatkan ketika da 
lam ' upatjara tadi bendera 
PBB dinaikkan.   
  

langan politik jg dekat dengan 

Pemerintah . menjatakan, bhw 
belum adanja ketegasan sikap 
Pemerintah itu mungkin seka- 

li disebabkan karena situasi 
sekarang ini, ig timbul sedjak 
hari Djum'at jl., belum mem- 
berikan gambaran jg menenju 
kan. Agaknja dalam panda- 
ngan. Pemerintah masih belum 
ada kepastian bilamang reses   Pemerintah akan menetapkan 

ilaksanakannja pemilihan | 
umum dengan melajui suatu un- 
'dang?2an darurat. 

Dalam pada itu beberapa ka ' 

parlemen akan berachir dan 
apakah parlemen akan melan 
djutkan tugasnja seperti bia- 

| sa ataukah akan dibekukan. 
(Antara). 

  

Indon. Sokong 
   

  

| : 
Korea dan menolak usul Sovjet 

2» Usul,Russia 
Tapi, PBB. Menolaknja— Korea: Slt 

Diminta Hadlir Dim Sidang 
ANITIA POLITIK PBB hari Kemis minta kepada Korea Se- 

latan utk mengundjungi perdebatannja mengenai masalah 

Uni jang menghendaki supaja KRo- 

rea Utara diundang utk hadlir dalam perdebatan itu. Dengan sua- 

Siam, jang menghendaki supaja 

Usul2 supa'a waki!2 Korea 
Selatan dan Korea Utara di 

Barat diserahkan kepadanja piagam, bukanlah perkataan undang untuk mengundjungi 
Hasluck mengatakan, bahwa 
pandangai Austraha telah di 
njatakan oleh Menteri Liar 

landjutnja ia menambahkan, 
sendirilah jg meng- bahwa kepentirgan Australia : 

dalam masa depan Irian tetap 
tidakberubah, (Antara). 

Didalam bulan Djanuari ta- 
hun 1953 ini, Menteri Luar Ne 
geri Mukarto akan mengada- 

: kundjungan kehormatan 
dan silaturrahim ke India dan 
Burma, Demikian direntjanakan 
menarut kalangan jang biasa- 
nja mengetahui. 

  

  

Untuk memperingati genap 
1000 hari wafatnja  Djendral 
Sudirman, kemaren pagi telah 
diadakan sekedar upatjara di 
depan markas Divisi TT IV, 
tampak major Selo Ali sedang 
memaparkan sedjarah perdjoa 

ngan pak Dirman didepan 
para perwira. , 

(Foto: Penerangan Di- 
visi kr   

  
1 

   
da hari Rebo jang lalu rombo 
ngan residen “Kedu mengada: 
kan penindjauan didaerah kawe- 
danan Salaman, disekitar desa 
Sriwedari dan Kalisalak dika 
wal oleh: beberapa orang dari 

Mobiele Brigade setempat  ber- 
sendjata — lengkap. Meskipun 
rakjat dimasa jang lampau se- 
ring, dan kini 'kadang2, men- 

Jak nya Peng keinsjafan 
ebudeja 

an Indenes'? 

saseh Gennotschnap 
5 

Shannon j 

- 

a 

$ 
2 kh» 2 -   

jg hampa diatas sehelai kertas, | perdebatan mengenai masalah | Acheson katakan, 
tetapi adalah suatu pernjataan Korea dikemukakan masing2 | berpidato 

egeri Australia, Richard Ca. | Ikan kebenaran2 jg dijakini oleh delegasi Siam dan Sovjetjlk. 3 djam. Sidarg selandjutnja bo 

oleh ummat dari berbagai ne- 

kan, bahwa Hari Perserikatan 
Bangsa2 ini hendaknja merupa 

(kan suatu hari kepertjajaan. 

| Kepertjajaan jg timbul dari 

pengalaman. Kepertjajaan da- 
ri beratus:ratus djuta manusia 

jg memandang Perserikatan 

Bangsa2 sebagai sumber tun- 

tunan dan perlindungan dita- 
hun2 jg akan datang. 

John Reid menjatakan peng- 

harga'annja atas keperfjaja'an 

Wilopo, karena ada masanja &di- 

waktu jg. lalu jane merundjuk- 

kan sulitnja untuk membangki 
kepertjaja'an itu. Kita kini tahu, 

kata John Reid, banya argressi 

idapat ditjegah, kegelapan-penge- 

' tahuan, penjakit dan kemelaratan 

  
  

Pidato John Reid | 

Uni da'am sidang Panitya Po- 

tsb bersidang untuk membitja 
rakan masalah Korea jg telah 
ditjantumkan sebagai atjara 
pertama dalam agenda. Sete- 
kah de'egasi Myang Thai me- 
ngemukakan uSuln'a delegasi 

Sovjet, menterj luar negeri An 

drei Vishinsky, mengusulkan su 
paja wakil Korea Utara djuga 
diundang. Is tak keberatan 
terhadap Thai itu. 

Menteri luar negeri Amerika, 
| Dean Acheson, menjokong usul 
“Thai dan menjatakan, bahwa 
| maksud usul tsb jalah untuk 
“mengundang korban aggresi jg 
|tak bersalah. Sebaliknja ia dgn 
| keras menentang usul Vishins- 
ky, jg menghendaki supaja wa 
kil Korea Utara diundang, de 
ngan mengatakan PBB tak per 
lu untuk mengundang "aggre- 
sor”, jg tempatnja adalah di 
tenda Panmunjom. Wakil Pa- 
kistan, Sir Zafrullah Khan, me 
njokong kedua usul jg dikemu 

kakan oleh Siam “dan Soviet. 
Dinjatakannja, bahwa supaja 
permintaan pihak Utara untuk 
kundjungi perdebatan disetu- 
djui, karena hadirnja wakil Ko 
rea Utara dalam perdebatan 
tsb akan dapat membantu me 
metjahkan sengketa Korea dan 

maian dunia umumnja. Usul 
| Vishinsky itu disokong oleh 

( Chekoslowakia, Ukraina Idan 
Polandia. Vishinsky selandjut- 
nja tekankan, bahwa itu ada- 
lah soal keadilan dan kedjudju 
ran dan menjatakan supaja ke 
dua pihak dalam suatu sengke 
ta harus didengarkan  penda     

kerdja keras untuk" ke- 
pentingan sendiri njata henar. 
Disepandjang dja'an jg kita la: 
lut. dengan berdjalan kaki men- 
deki edan turun bukit sedjauh 5 
km, kita dapati usaha2 dilapa 

perlunja 

ngan pembangunan: mengadakan 

kebun djeruk, membikin dam 
didua tempat dengan  beaja 
Rp. “18.000. — (diantaranja 
Rp. 111000,— dibeajai oleh rak- 

patnja. 

426 Ganggu Salaman 
jat sendiri setjara  gotong-ro- » 
jong), jang akan dapat mengairi 

sawah seluas 30 ha. didesa 
Kalisalak mengadakan Lumbung 
Kemakmuran di. 12 tempat dng 
53. kwintal padi buat persediaan 
dimusim . patjeklik. Walaupun 
kadang2 hasil pertanian , diram- 
pas oleh gerombolan bersendjata, 
rakjat tidak menundjukkan tam 
da2 ,apatis" atau masa bodoh”, 

pula bermanfaat bagi perda- | 

ra 54 lawan 5 dan 1 blanko Panitia Politik PBB menjetudjui usul 
Korea Selatan diundang, sedang 

usul Sovjet ditolak dengan suara 38 lawan 11 dan 8 blanko. 

Resolusi Amerika 
Setelah diadakan pemungutan su 

ara. sidang ditunda, karena Dean 
bahwa ia akan 

jang akan makan waktu 

leh djadi diadakan Djum'at kema- 
Naskah resolusi jang hendak 

dikemukakar' oleh Amerika itu jalah 
akan minta kepada pemerintah RRT 
dan Korea Utara supaja djangan 
melandjutkan pertumpahan darah di 

Korea dengan memberi instruksi pa- 
ra perunding2 mereka-di Panmunjom 
untuk menjetudjui persetudjuan per- 
letakan sendjata, mengakui hak se 
mua tawanan perang untuk menda- 

patkan kelonggaran untuk kembali 
dengan tak menggunakan paksaan 
dalam pengembalian mereka. Resolu 
si tadi akan minta kepada Ketua Si 
dang Umum PBB supaja mengirim- 
kan resolusi tsb kepada pemerintah 
RRT dan Korea Selatan dan selan- 
djutnja membuat laporan kepada Si- 
dang Umum mengenai hasil tindakan 
tsb kepada Sidang Umum jang se- 
karang ini selekas mungkin, bila Ke- 
tua menganggap perlu. 

Selandjutnja resolusi itu menjetus 
djui usaha2 "komando PBB di Pan- 
munjom utk mendapatkan gentjatan 

sendjata jang adil di Korea dan pe 
njelesaian masalah Korea jang adil 
dan terhormat. Selain itu disetudjui 
hja pula prinsip komando PBB ber- 
kenaan dengan pengembalian .para 
tawanan perang serta beberapa usul 
lainnja jang dikemukakan oleh ko- 
mando PBB. & 

Resolusi Amerika 

di PBB. 
Delegasi Amerika dalam Pani 

tia Politik PBB hari Kemis me 
ngemukakan resolusi, mengu 
'sulkan kepada Sidang Umum 
. PBB supaja mengandjurkan ke 
|pada RRT dan Korea Utara rn 
tuk menjetudjui sjarat2 gen 
tjatan sendjata jang telah ui- 

ladjukan oleh komando 
'Selain itu dimintanja pula su 
baja Sidang Umum PBB menje 
tudjui sikap komando PBB da 

"lam perundingan gentjatan sen 
djata di Panmunjom. 

Indonesia sokong 

usul Sovjet. 

  

Perlu “dinjatakan dalam si- 
dang sebelumnja wakil Indone 
sia, L.N. Palar, katakan, bah 
wa ia menjokong usul Sovjet, 
menghendaki supaja wakil Ko 

|rea Utara djaga diundang un- 
| tuk perbebatan Panitia Politik 
| mengenai masalah Korea, ka- 
| rena ia merasa Korea Selatan 
' dan Korea Utara Kedua?2nja.se 
harusnja diberi hak untuk ikut 
serta sebagai pehindjau, (Anta- 
ra-Reuter). 

PBB. 
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ekkers dian mua ja BEL kring bisa hewotag 7 kali 

beat Mana Maba: Apaan. Kg kuat, 

  

Babtka Emulsion/l 

. Sevem Seas levertr. caps, 

. Matiga2 ta tong Sa 

    

   “$ antara sgt lapisan r: kj j 

  

  

    Ma KNIL dalam tentara kita. itu.    
   

              

en Bea asi Karan didato| kol. aon ta 

Pa baik : da Ganas aa 

insjafan bernegara dan 'bertentara, der 

Sa Ha Keter angan “kol. Nesutigan 

TP ma daripada keterangan jang sederhana it 
| bukan sadja di kalangan pemimpin2: tent: 

$ kepada. tiap2 peradjuritnja terdapat peras: 

wab jg besar sekali atas tugasnja. Berkat per 
wab jang besar, maka tak mudah Angkat 
bang-ambingkan oleh pengaruh? : jg hendak meru 
mikian, maka Angkatan Darat kita tetap merupakan 
daripada tiang2 penegak negara kita jg teguh, diatas 
lamatan dan Keamanan rakjat gan ngak Ta terus TrUS | 

      
   

  

   
    
    

  

  

  

   
   

    

   

    

    

  

    

        
   

'Dihadjar 
ERDJADI dikampung Ba ' 
rusari, Seorang pemuda | 

2” — bernama Nur tidak bosan - bo- | 
san mengatakan kepada siapa | 

sadja jang mau dengar, bahwa ! 
pemuda? T.P. itu banja pandai 

| SARI 1 ILMU BANGSA2 @erunorocin) 
se oleh 

th 8 M. ICEWAN, Kapala BALA SEMARANG. 2 
. v. 

ma yandannansana yan konapananaereaurarar anne ane ena naa 

Pekerti SERLANGGA” 

Kergplong, 1 1 — DJAKARTA 

berkelahi, mukuli orang, ber- | 
olah raga untuk kemudian ha- | 

gadis2 dsb. Semula sementara | 

' pemuda? T.P. jg berasrama di | 

|Barusari waktu mendengar tja- 

| tjian' ni, “bersikap sabar dan 
'tolerant. Tetapi karena tja- 

| siang tadi selalu didengung- 
|dengungkan sadja, Maka ke- 

5 ME : lmudian menimbulkan rasa 

en 2 2 SE aa Gjengkel dikalangan pemuda? 
CT" |bekas T.P. di Barusari. Pemu- 

ac “Penting La 'da Nur diminta tanggung dja- 
'Ka r 1 5. wab. Kemudian terdjadi perke- 

Para | ang nan- dan Saudara-Saudari jang ingin “plangja. basi sgm ke dua Sg ab 

:yang2 kaen, kami baru terima kaen vansee kotak kkkur jang - aa pe Derongat 

indah2 dan lain barang2 kaen model baru dari jang kasar | peng 23 aa salat | 

sampai jang-halus. Djustru karena perkelahian Ta 

“Na melawan dan Murah. 
dalam mana pemuda Nur men- 
dapat »hadjarannja” jg setim- | 

SILAHKAN mampir di Toko kami. pal, maka kemudian atas pe- 

. Toro ,S O LO: 
ngakuan Nur, pemuda? maag | 
T.P, tadi bisa menemukan bgi 

Gebelah. Pasal ana Timur) 
No. 6 

  

  

4 

   

  

  
ainnja jang sebenarnja | 

mendjadi sumber dari segala | 
tjatjian?2 jg diobral guna meno- 
Cai nama baik T.P. itu. Orang 
ini, bernama Bambang Pur- 

orang 1 j   

| 
| 

nja ,adol bagus”, mengganggu | | 

Untuk SMP, 

   

  

Tea umu ALAM 
wanto — jg djuga dikenal oleh 

pemuda? T.P. tadi karena ber- 
diam sekampung — kepada pe- 
muda? T.P. tadi selala menga- 

takan bahwa ia adalah seorang 
dokter keluaran Djakarta, dan 
bahwa ia berpraktek dirumah 

sakit Kalisari. Ia djuga menga- 
ku bekas litnan-kolonel TNI. 
Karena titel dan pangkatnja 
ini, maka B. Purwanto menda- 

k pat penghargaan tinggi ng 

: 1 Tangan pemuda? ex T.P. jg semula ti- 
Penerbit ,,EBLANGGA Se kaan Sita dah Gee 

Kernolong 11 — AKA ka terhadapnja. 

   

    

   
   

  

   

  

   

lengan dengan- djas 

  

M. TH. H. DIEBELS : Pp. SIAGIAN 

Guru Cone. H.B.S. | Kepala Insp. SMP. 
: Prop. Djawa-Tengah   

  

  

  

Ma 

KLRN 

PLAN 

  
    

  

2 «than Indonesia 

  

  
  

  

- permintaan kepada chalajak 

| mai bila mendjumpai orang2 me 

“Fbantuan dalam hal ini, agar 

(sega Pmt.   

“dikalangan pegawai, ka- 
binet  Wilopo sekarang ini 

«sudah diganti pena aigangan     
"3g Tetapi apa jang “tidak “diketa | 
hui oleh pemuda2 T.P. Barusari 
tadi, ialah, bahwa Bambang Pur   wanto ini, di kalangan luar sela 
lu mengatakan bahwa ia bekas 
komandan T.P. dan bahwa pemu 

da2 T. P, asrama Barusari itu ada 

lah bekas “anak buahnja. Dengan 
kedok ini, Purwanto diluar mela 

kukan. beberapa penipuan jang 
sangat merugikan nama baik TP' 
umumnja. Ia sering mengundju 

ngi oran 

,ongkos2” dulu dst. Dan kz 
kedok nama T.P. tadi, j: 

i kai buat menakut-nakuti, iak i 
kebanjakan orang jang memang | 
»berhati-ketji?”, banjak m 2. 
korban. Bahkan banjak pula 3 
tak berani menagih hi 

diberikan kepada Purwanto : 
karena takut........i Se 

Sudah djelas, bahwa . pemuda2 
bekas T.P. asrama Barusari sete 
lah mendengar pengakuan Nur 

ini tentang sepak terdjang Pur 
wanto dan setelah mendengar pe 
.ngakuan sendiri dari Purwanto 
ini, tak sabar lagi dan memberi 
hadjaran. jang hebat” jang - se 
kiranja tak akan Ta oleh 

dupnja!! 

Karena achir2 ini danlarg pers 
sering2 disinjalir adanja orang2 

jg mengaku dirinja hekas T.P. 
dan kemudian mendjalankan rol 

jg sangat merugikan nama baik 

EF “Berapa” djumlah 
Henggaraan 
   

  

    
   
   
   

    

   

  

   

    

  

berpengemudi, Mire Hat: seperti jg 
ewasa ini banjak dipakat oleh PBB dimedan Korea, terlihat pa 

da gambar ini sedang lepas dari pangkalannja 
Pesawat ini diperlengkapi dgn ' mata-televisi dan dengan “radiogra 

tis Mai See musuh. Mapan Mel ea dikemudikan 

    

     

  

   

     

  

    
    

     
     

   

    

di kapal induk.   dari 

  

dari 

dikeighui 
“biaja penje 

konperensi belum 
idiketahui, tapi kabarnja sudah 

disjahkan oleh Kementerian Ke 
ngan, sedang disamping bia 

2 jang akan dikeluarkan lang . 
g oleh panitia pusat, djuga 

sdjumlah besar akan-dikeluar j 
Naa oleh panitia penjelenggara | 

Pan 

rsetempat di Bandung untuk bia 
Ha persiapan. 

“Menurut keterangan, biaja jg 
Aa akan dikeluarkan untuk 
'kepentingan perlengkapan | ge 

lung konperensi. perhubungan 
endaraan, kawat dan tilpon). 
antara perlengkapan gedung 
mperensi termasuk djuga pe 
waan meubilair dan pembi- 

| dinding2 jang memakan 
“beberapa puluh riba ru- 

Na di Nadi mesin. 
“Seperti. pernah kita kabar- 

| kim. 'komperensi Ecafe ini ada- | 
: lah konperensi internasional jg | 

terbesar jang diadakan di In- 

      

dc a jaitu terdiri dari wa- 

| kil2 22 negara (termasuk In- | 
donesia) jang jang masing9 delega- | 

“akirgsadi 22 Nego! Salih Huadlir. 

ARAhn$ DARI KEMENTERIAN Luar Negeri dan de Vries 
: Kementerian Perburuhan sudah beberapa hari ini ber- 

ada di Bandung selaku wakil panitia penjelenggara pusat untuk 
Konperensi Ecafe jang-akan dilangsungkan pada bulan Djanuari/ 

uari 1953 di Barfiung. Selaku wakil2 panitid penjelenggara pu- 
oleh kedua utusan itu telah diadakan penindjauan dan perhu- 

ngan? ig diperlukan utk persiapan konperensi tsb, terutama utk 
ntjangkan biaja penjelenggaraan konperensi itu. 

Besar beaja belum ' 

  

an 

    

£ . lagiSoal 
rt Mobil 
is Gugatan” DPR 

Jogjakarta 
DD AM sidang DPR dae- 

rah Jogjakarta pada tg. ' 
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21-10 oleh sementara anggauta : 
telah digugat pemakaian uang 
Reserve Eonds untuk membeli 
mobil2 prioritet jang mendjadi 
milik prive dari pegawai? ting- 
gi daerah. Gugatan itu berda- 
sarkan kepada kenjataan, bah- 
wa mobil? prioritet tersebut se 

bahwa tidak selajaknja 

bat mendjadi milik prive dari 
pegawai? tinggi tersebut. 

. Mr, Kasmat  anggauta DPD 
Seksi Keuangan dalam djawo- ' 
bannja mengakui: bahwa hal 

lisb memang benar, tetapi pe- | 
| makaian uang reserve fonds | 
untuk membeli meobil2 tsb di | 

      

   
yARI 

   

    

    
inka kepada 

1 nan dalam us 
cepada lintah dara . min? 

tjara 
(tara Titmiban 

A0 
Andj Juran Residen 

Kedu, 

Dalam hubungan ini residen 
Kedu R. Muritno dalam suatu 
pertjakapan dengan ”Antara” 
menerangkan, bahwa kini oleh 
pemerintah pusat telah dike 
luarkan bermatjam9 perkredi- 
tan, diantaranja kredit tani, 

.Iperkreditan daerah, 'perkredi 
tan desa. Adanja bermatjam2 
perkreditan ini, dapat menim- 
bulkan' kesan seolah2 masing2 
djawatan berlomba-lomba men 
tjari pengaruh atau bersai- 
ngan satu sama lain dengan 
mempergunakan perkreditan, 
Sehingga maksud untuk mem 
berantag idjon systeem di dim 
praktek tak akan dapat men- 
tjapai tudjuannja karena for- 
malitet-formalitet jg diperlu- 
kan dalam pemberian? kredit 
tsb. 

Menurut residen Kedu, se- 
baiknja pada dewasa ini peme 

rintah mengadakan sebuah ba 

dan perkreditan sadja jg ditu 
gjukan utk memadjukan desa 
Can petani, ialah jg dinamakan 
“Perkreditan Desa”. Dengan 
tudjuan untuk memadjukan 
desa dipe! bagai lapsing ekono- 

mi, jakni mengadakan bank ko 
perasi tani, 'Tumbung tani jg   

(keluarkan oleh pemerintah dae | 

maksudnja memberi pindja- 
man bibit, menjediakan padi 
dimasa patjeklik, dan persedia | 

jan padi gung keperluan peme | 
rintan. Menurut pendapat resi | 
den Kedu,- dengan adanja se- | 
buah “badan perkreditan itu | 
sadja, Uang jg sudah disedia- 
kan oleh pemerintah, akan le- 
bih berfaedah dan merupakan 
djumlah ig bisa' mentjukupi 
untuk kepentingan desa. Untuk 

gian besar oleh mereka telah melantjarkan pekerdjaan, ba- 
didjual belikan dengan tidak se erkreditan tsb supaja di 
izin Panitia Utama, Pula meni. an Ns der 
ngat, 
apa bila mobil? prioritet terse- 

adakan 'ditiap2 keresidenan di 
bawah pimpinan residen se- 
dang tjabang2nja dikabupaten 

atau kotapradja dibawah pim- 
pinan bupati atau walikota. 

Hal2' jg mengenai technis 
'kendaknja diurus oleh BRI 
(Bank Rakjat, Indonesia) dika 

residenan atau kabupaten. Dji 
ka dimasing2 karesidenan &u- 

| dah ada sebuah koordinasi se- 

.Dibarikan £ Kapan 
Musim Patjoklik | Ka 

PEMERINTAH pusat, 
jawa .Pengah telah menerima 

06 -000—, Jaitu untuk mendirikan 

tau perkreditan 
konperensi para, presiden dan walikota Djawa “Tengah 
tg. J7 Oktober jang lalu di Semarang telah mer 

gat, Diusulkan kepada pemerintah 
an kredit sebanjak Rp, 59 djuta itu, 

ajuta dibawah pengawasan BRI. (Bark Rakjat “fade 
dan jang Rp. 13,8 djuta diawasi oleh: Djawatan Koperasi 

si terdiri paling sedikit dari 6 | 

orang: Tempat iang akan di- 
pergunakan konperensi ialah 
gedung Dana Pensiun dan “Se- 
kitarnja, sehingga beberapa 
kantor iang berkedudukan di- 
Siu selama konperensi - harus 
pindah. 

Didapat kabar, bahwa sela- 

ma konperensi itu akan diada- 
kan 3 resepsi, iaitu oleh Guber 
nur Djawa Barat oleh Kemen- 

terjan Perekonomian dan oleh 
Kementerian Luar. Negeri. Se- 
lama kenperensi mungkin se 

kali akan diadakan nameran in 

terdepatemenial jang terutama 
akan diselenggarakan oleh Ke   T:P., maka dari kalangan pemu 

da2 mp, itu sendiri timbul suatu 

ra 

ngaku T.P. dan bertindak mentju 

yrigakan, segera mau melaporkan 

haftadi. Laporan tadi bisa dibe 

TFikan kepada asrama2 peladjar 

bekas TP. jang banjak kedapa 

Itan di Semarang ini. Pemuda2 

'hekas T.P. umumnja mengharap 

agar chalajak mau memberikan 

patlah tersapu segala anasir2 

djelek jang memburukkan nama 

baik dan bonafiditeit dari pena 

da2 bekas TP.” 

TERIMA KASIH KPD. 
KOL. SADIKIN. 

Panitya Penolong Hongeroedeem 
Bg. Fotographie Djawa-Tengah min 
ta diumumkan utjapan terima kasih 
nja kepada bapak panglima Terr. 
VI kolonel Sadikin jang a.n. AD 
Terr, VI telah memberikan uang se 
'banjak Rp 2500.— (dua ribu lima 
ratus rupiah): sebagai ganti 3 
album Pantjalomba. 

Sebagai diketahui sedjumlah penla 
da2 ex'TP sedjak beberapa lama 
djuga turut bergiat dalam - panitya 
penolong hongeroedeem bg. fotogra- 
fie Djawa Tengah. Selandjutnja di 
utjapkan terimakasih pula kepada 
dermawan2 lainnja“ Mudah2-an se 

"gala bantuan tadi dapat: bermar'faat 
bagi perluasan usaha mereka. 

Utk fonds sanatorium anak2 

menterian Penerangan. 

RUMAH OBAT. 
Minggu 26 Okt. dibuka djam 

  

ma 27. Okt sampai 1 Nop. dibu 
ka djam “8-19 Rathkamp dan 
Numa, djam 8-17 Vam Gorkom, 
Koo Hwie dan Sik Iang. 
GARA? DJATUH TJINTA. 
Kemaren sore didekat Kp. Kodjo, 

dimana ada sebuah pabrik rokok 
kretek, telah  terdjadi perkelahian 
hebat, jg. mengakibatkan seorang pe 
kerdja pabrik rokok itu, ' mendapat 
pukulan hebat hingga terpaksa di 
angkut kerumah sakit. “ Sebab2-nja 
menurut keterangan, korban itu ada 
lah pekerdja-dari pabrik rokok tsb., 
dan rupa2-nja djatuh tjinta pada 
seorang 'perempuan pekerdja dipabe,' 
rik itu Hal ini diketahui oleh sua 
minja, hingga terdjadi kerojokan tsb. ! 

MEMBAWA UANG : 
LUAB-NEGERI, 

Sebagai dikabarkan, kemaren dgn !. 
kapal ,,Langkuas” telah datang rom 
bongan Hadji sebanjak 500 orang 
lebih. Dalam pemeriksaan  douane, 
terdapat'pada dua orang hadji, jaitu 
seorang dari Kaliwungu (Kendal) 
dan seorang lagi dari Japara, uang 
luar-negeri, jaitu ukon mas jg tidak 
mempunjai surat izin. 

Berhubung dgn ini, maka. pemerik 
saan douane kemarin itu, dilakukan 
setjara teliti, hingga baru djauh sore, 
para Hadji dapat berangkat 'ketem 
patnja masing2. “Untuk sementara   sekolah di Ngawen telah diteri ' 

ma oleh Palang Merah Indone- 
sia tjab, Semarang sum an 
dari: Fiards Carnaval S 
'Rp. 2022. 90, hasil Hitebaator | 
betrouwbaarheidsri rit POM Rp. | 
570, dan sumbangan murid? S R | 
Rp. 546, 47, total Rp. 3139. 37— 

.STATEMENT LAGI. 
Berhubung dengan adanja | 

Demonstrasi didepan Kantor. 
Papak tgl. 20 jl. SB Kendaraan | 
Bermotor tjab. Smg. keluarkan 
statement, menjata. an tidak ta 
hu-menahu dan tidak mengerti , 
maksud demonstrasi itu. 

KUNDJUNGAN WARTAWAN 
Pada tg. 2 Nopember ditunggu. 

kedatangannja di Semarang, John ' 
Graham  Dowling, wartawan “ sk, 
»Fime” dan Life” dar) Amerika,   

  

waktu uang Tuar-negeri itu ditahan 
Luntuk didjadikan bukti,” perkaranja 

"Dakar dimadjukan kepada pihak jg 
| berwadjib. 

| BEKAS PENDJARA DJURNA- 
£AN DIROBAH., 

Didapat ' keterangan, : bahwa kini 
Lantara. Kota Bradja Semarang dgn ' 
Kementerian Kehakiman Djakarta te 
lah didapatkan persetudjuan tentang | 
tukar menukar tanah: Kota Besar 

' Semarang di Djangli' dengan tanah ! 
'bekas rumah pendjara di Djurnatan. 
|. Tanah di Djangli miliknja K.B.S. ! 
luasnja ada 135625 m2, sedangkan 
tanahnja bekas rumah pendjara Djur j dakan 

Dari 

ketera 
natan hanja ada 13.530 m2, 

| pihak Kota Pradja didapat 
ngan lebih .djauh, bahwa uanti di 
bekas tanah rumah. Pendjara  D'jur 
natan isi, akan didirikan toko2 dsb. 
nja lagi. Soal ini akan Virundingkan 
pula dalam sidang D.P,R. jad, 

6 8 

Lrah sewaktu pemerintahan | matjam di Kedu “Dewan Per- 

' bernur militer ditahun-tahun | ekonomian Rakjat Daerah”, 

jg lalu. Untuk ini Mr. Kasmat | maka penjelenggara perkredi- 

akan menjelidiki lebih dulu | tan mi hendaknja dilakukan 

dan kalau verlu akan dibentuk | Sah ada sebuah kcordinasi se- 

8-12 rumah obat Sik Iang. sela 

sebuah panitya untuk menjeli 
diki soal isb. Selandjutnja Mr. 
Kasmat dalam memberikan ke 
terangan mengenai anggaran 
belandja daerah, ' menjatakan, 
bahwa kesulitan2 mengenai 

uSaha pembangunan terletak 
pada keuangan daerah. Sebagi 
an beSar usaha pembangunan 
terutama perbaikan irigasi ti- 
dak hisa berdja'an. Sedang Ik. 
40”, dari anggaran belandja 
dipakai untuk gadji pegawai. 

#Djumlah pegawai seluruh dae 
rah ada 6600 orang. Mr. Kas- 
mat menghargai pernjataan pe 
merintah pusat, bahwa pega- 
wai2 daerah Jogja dapat di 
pindahkan kepusat tapi seba- 
liknja nemeriniah pusat selalu 
menjerahkan pegawai2nja ke- 

pada daerah untuk diperkerdja 
kan. 

SLAMAT BARU. 
Sekretariat PNI tjab. Semarang 

kini di Pendrikan-Selatan 20 d/a 
sdr. Kamil Prawirosoedirdjo. 

SUSUNAN PARTAI KA- 
THOLIEK TJAB. SMG. 

Dalam rapat anggauta Partai Ka 
tholik tjab. Semarang jg dilangsung 

(kan hari Minggu jl. al. telah dise 

tudjui mengesahkan Susunan pengu 
rus terdiri dari: ketua S. Susmono, 
wk. ketua . Pudjoatmoko, penulis 
.Djais Patmowidjojo dan bendahara ' 
Soedarlan. Secretariaat. sementara 
bertempat di Karangpanas 135. Mgr 
Soegijopranoto dalam ' rapat tan. | 
memberikan wedjangannja mengenai 

  

& 

dap Negara dan Partainja. 

BASKETBALLBOND SMG. 
Kompetisi ' basketball “untuk 

kedjuaraan Djayya Tengah telah 
diadakan tiap tahun. Kedudu- 
kan pengurus th. 1951 'ada di 
Solo Karena untik th. 1952 
sehingga kini masih belum ada 

inisiatip Basketballbond Smg. 
pada, manti hari Minggu tel, 
Y$ Nop jad, di. Plampitan 35 
akan adakan pertemuan dengan 
wakil2 basketballbond seluruh 
Djawa Tengah uhtuk membitja 
rakan soal tsb. 

| Lebih djauh dikabarkan, ber- | 
| hubung dengan genap berdirinja | 
5.th dari Bhsketbalibond Smg. 

| pada Minggu malam tg, 9 Non 

ja, bertempat di halaman Sin 
cu She, di. Stadion akan dia- 

malam ramah-tamah 
antara para pemain dari kompe 

  
kewadjiban Ummat. Katholik terha- | 

rupa itu jg diketahui residen. 

Buat dikabupaten oleh “Dewan 
Perekonomian Rakjat Kabupa- 

59 Djuta 
Djawa Tengah: 

pemerintah par I 
kredit seb: 
lambung: 2 

musj 1m 

  

  

  

. “Wnian Kom. — 
HBS. 

Tenindusg oleh dewi Fortuna di 
a ji keeper, Khiem Hian da 

  

ndid condition, kemaren sore 
di Stadion Smg, kes. Union jang di 
perkuat oleh beberapa pemain dari 
Solo/Jogja, telah main draw' (0-0) 
melawan kes. HBS dari  Surabaja 
dalam pertandingan segitiga jg pen 
gapatannja bersih ' 100 pCt. untuk 
fonds rumah“ sakit “St. Elisabeth 
Smg. Kes. HBS sebetulnja bukan 
»zuiver” HBS, sebab terdapat pe 
main luar  misalnja " Saderan “dari 
Poris. Aftrap dilaktikan oleh dr. Ter 
Laag dan wasit adalah sdr. Doti- 
man. Di babak pertama pihak teta 
mu jang mengurung dan di babak 
kedua pihak tuan rumah. Mutu "per 
amainan kedua pihak tidak begitu 
tinggi. Sore ini HBS akan berhada 
pan dengan kes. BBSA Djakarta. 

Pingpong. 

Pertandingan2 pingpong utk 
merebut kedjuaraan Asis akan 
dilangsungkan di Singapura 
dari ig. 22 sampai 29 Nopem- 

| ber jad., dimana akan ikut 11 
negara Asia jaitu Indonesia, 

| Diepang, Malaya, Nepal, Bir- 
| ma, Visinam, India, Pakistan, 
Hongkong, Taiwan dan Philip- 
pina. 

  
Gadji jockey 

Menurut penjelidikan maka jockey 
Eddie Arcaro dengan gadji sebesar 
$ 250.000 ialah orang, jg terbesar 
gadjinja dalam lapangan sport di 
A.S. untuk tahun ini. 

Kuda2 ig dinaiki oleh Arcaro da 

lam setahun telah berhasil menggon 
dol hadiah sebesar $ 2.000.000, “dan 
dari djumlah ini Arcaro paling sedi 
kit mendapat 10”. No-2 iang men 

dapat. gadii besar dalam :lapangan 
Sport ialah diado tindju Joe Wal- 

cott, jg mendapat $ 75.000, kemudi 
an Stan Musial dari” perkumpulan 
base-ball ,,St. Louis Cardinals” dgn 
gadji sebesar $ 68.000: Julius Boris, 
djago golf, dengan gadji $ 63.000: 
bintang basketball Goose Tatun dari 
perkumpulan ,,Harlem Globe Trot- 
ters” dengan gadji $ 25.000: pemain 
hockey. Maurice Richard dari. per 
kumpulan ,,Montreal Canadiens” de 
ngan gadji $ 24.000 dan achirnja 
pemain2 rugby Otto Graham dari 
perkumpulan ,,Cleveland ' Browns” 
dan Bob Waterfield dari perkumpu   ten” jg diketuai bupati. Demi 

kian Kan Kedu Muritno. 
lan ,,Los Angeles Rams” masing2 
dengan gadji sebesar $ 20.000. 

(Aneka DjawaTengah | 
  

JOGJA. 
Watson” akan mendja 

di ,,pusat indusiri” 
Pabrik besi “Watson” dan 

pabrik. rokok “Tarumartoni” 

jg telah dibeli oleh pemerintah 
daerah dengan harga Rp 3.500. 
000.— akan didjadikan "pusat 
industri” untuk daer rah Jogja- 

karta. 
Menurut. rentjana pabrik be- 

si “Watson” akan ' membuat 

San penggilingan tebu rak- 

| jat, mesing pemintal dan seba 

gainja guna menghidupkan 

kembali industri2 ketjil jg se- 

djak beberapa lama tidak da- 

pat bekerdja lagi. 

TJILATJAP. 
38 pengatjau di- 

tewaskan. 
Hari Senin jang lalu dari djam 

(15.00 hingga 19.00 telah terdjadi 

ertempuran sengit antara 4 sek- 

si TNI. dengan ki. 300 orang 

gerombolan bersendjata didekat 

|Kawunganten sebelah utara. 38 

|Orang pengatjau dapat tertem- 

'bak mati dan mendapat luka-lu 

|ka, sedang dipihak T.N. hanja 

beberapa orang jang mendapa'! 

Juka? ringan. Pertempuran terse- 

but berachir kira2. mendjelang 

malam hari setelah ' pengatjau 

mengundurkan diri kearah hutan | 

dan gunung?. Selandjutnja pada 

pagi harinja oleh pihak NA. di- 

    
tanda? persiapan maka atas lakukan pengedjaran lagi sambil ' 

melepaskan beberapa puluh petit- 
ru-peluru mortir kearah sarang? 
gerombolan pengatjau. Menurut 

keterangan rakjat “disitu, pada 

sa'at tersebut pihak gerombolan 
sedang mengubur majat kawan 

| mereka jg. telah mati dalam per- 
tempuran tadi. 

MAGELANG. 
Residen Kedu akan 

menindjau daerah2 
Luar Djawa. 

Residen Kedu Muritno "menerang 

tisi 1952, dimana akan diadakan | kan, bahwa ia telah menerima peri 

pertandingan2 shoting dan per tah dari 

tundjukan2 tari2an serta njanji 
an? murid2 sekolah THHK dan 
Sin You She. Panitya lustrum 

telah dibentuk, 

pemerintah pusat untuk 
mengadakan perdjalanan penindjauan | 
keluar Pulau” Djawa 4 bulan lama- 
nja. Tempat2 jang akan dikundjungi 
ialah seluruh Sumatera, Sunda Ke- 

. 

tjil, Kalimantan buat mempeladjari 
perkembangan pemerintahan jang di 
djalankan oleh pamongpradja disana. 
Selama ia dalam bepergian pekerdja- 
an residen mungkin akan diserahkan 
kepada bupati Istigno Sosrobusono 
bekas bupati Kebumen jang Kini tlh 
bekerdja dan diper: Kenakan dikantor 
karesidenan Kedu. Tidak diterangkan 
sana residen Kedu itu akan berang- 

at 

SOLO. 
Gedung utk rumah pe 

miliharaan baji- 
Berhubung dengan usaha Pe 

merintah Kota Besar Surakar 
ta guna mengadakan peruma- 
han untuk memelihara baji2 
ig terlantar, maka oleh P Pengu 
rus Rumah Sakit Surakarta 

tu complex perumohan, untuk 
dipakai sebagsi Rumah Yang 
liharaan Baji. 

Ia ah 4sb aa kini ma- 
sil k da. 
tak te: Ne ep na Pi 
akan diperbaiki 1 aa | 'mema 
kan beaja sebanjal .Rp 30.000. 
Setelah selesai, 3 peruma- 
han itu akan dapat ri" 
tempat kepada Ik, 60 orang 
baji. 

| Seperti pernah dikabarkan, 
|dirumah-rumah sakit dalam 
Kota Surakarta skini banjak 
terdapat baji? jg dulunja dira 
wat karena sakit, setelah sem- 
buh ternjata ditinggalkksm ibu 
nja. Dengan ' demikian, maka 
baji2 jg tidak sakit lagi itu, 
terpaksa dipelihara dirumah 
sakit, hingga banjak baji2 lain 
nja jg semestinja mendapat 
perawatan: dirumah sakit, tak 
dapat diterima karena tempat 
nja telah, penuh, Dengan dipe- 
liharanja baji2 itu di Rumah 
Pemeliharaan Baji, maka sen- 
dirinja akan ada tempat lagi 
bagi baji2 ig perlu dirawat di 
Yumah2 sakit. Berapa djumlah 
baji2 jg telah ditinggalkan ibu 

(31 a itu belum didapat ketera- 
ngan, tetapi dirumah sakit Su- 
rakarta sadja sekarang ini adx 
13. baji jg ditinggalkan ibunja | 
demikian, 
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Be) Didalam tingkat tsb. hanja 
| menjelenggarakan an kerusakan 

an Gmn s 4 ring : 

  

2 nk 

gal 1 Oktober jl. 

dana menteri DJE |. Jang Ke-4 kali, | 
ara 'okyo 

Ihaan itu melaksanakan peker- 

||kan pesawat2 terbang m 

  

jang | terbang helicopt 

(maka: dapat diramalkan bhw 

    
hang “ig dengan giatn 

eperluan? sipil 
       

   

  

      

  

   

  

      
   

          

  

Nb On 

sampaikan sebuah p 
Ya: 

NN at, 

honan kepada Kementeri 
“Internasional dan Iri Djepang, supaja kepada mereka d 
kan sebanjak mui kelonggaran? untuk mengha , 
wat? terbang. 

Madju pesat. mandiri ing 
Dewasa ini, beberapa perusa |Sar Jang akan mengerujakan yasa ini, beberapa perusa pembuatan kapsl2. Jang akan 

djaan untuk kepentingan mili- 
ter Amerika. Jak'ni membetul 

niliter 

untuk keperluan armada laut 
Djepang dihari kemudian, teta 

  

    

    
  

     
   

   

  

"Amerika jg rus tau me- | Pi djuga berbagai djenis kapal | 

ngerdjakan pem n (mon perang jang d. at 1 menuhi 

tering) pesawat2. ang mi- mi negeri jf 
Sia. 1 liter jg didatangkan dari Ame 

rika, Tetapi ada pula tiga peru 
Sahaan demikian jg sudah da 
Pat membuat pesawat2 terbang 
ketjil sebagai pertjobaan2 per 
tama. Sebuah perusahaan lagi 
sudah sedemikian djauh per- 
siapannja, hingga tak lama Ia 

i dapat MONAUA pesawat2 
Pa 

Dibanding dengan - negara2 
besar lainnja, industri perkapa 
lan di Djepang itu telah keting 
galan djauh sekali. Hal itu ter 
utama disebabkan oleh kerusa 
kan2 jang telah Gderta na 

aan NN Ma ian sa perang, dan nghentian 

| Dengan memperhatikan usa- rb kapal2 Elsa pe- 
ha2 ig sebegini djauh sudah di |rnerintahan pendudukan Seku- 

tu, Didalam keadaan jang de- 

    Menurut berita, kompromi 
itu adalah sebagai berikut: Yo | 
shida akan tetap mendjadi per ! 

f 

tempuh oleh perusahaon2 tsb, 
mikjan itu, maka dengan liwat- 
nja waktu dari tahun kelain ta 

hun, teknik Djepang mengenai 
pembuatan kapal2 pun men- 

sebelum . tahun ini berachir 
Djepang akan sudah sanggup 
membuat pesawat2 terbang -en 

   

tuk mendirikan perusahaan bo || 

dibuat itu bukm sadja kapai2 | 

    

   

   

  

   

  

  

Papan reclame paling prim if dalam kampanje pemilihan presiden 

USA. peda waktu ini barangkali jang darjat dilihat di pinggir 

suatu djalan di Korea. Seorang petani Korea jg lewat tampak 

menaruh perhatian pula ke la papan tadi, entah tahu maksud 

nja, entah tidak. Tertulis: te for Stevenson (pilihlah Steven- 

son). | 2 tan Pa 

: (Arta 2 SO ng 20 as U "10 C | : 

5 3 

Vietminh Ser 
. Front Nghialo Man Sungat Hitam 

    
    

  

  
          
  

     
   ih Serbu 

aa menteri. aan nusa teng, pesawat2 terbang penem 
jadi sematjam “penasehat ter pur ssawat2. terbang pe- 

tinggi” dari Partai Liberal Dje Pi SAN at Ie Utang 
pang. Sebagai pembalasan utk Sebagian dari pesawat2 ter- 
peraturan ini, kabarnja Yoshi- hang jg akan dibuat itu, nanti 
da telah menjetudjui untuk njx dipergunakan untuk ke- 
mengangkat orang2nja Hato- nentingan militer Amerika. 
yama Kedalam djabatan2 jg pen ' Kemadjuan jang s€demiki- 
ting. Pertentangan antara Yo- ay pesat itu adalah mungkin,   shida gan Hatoyama terutama karena kini Djepang sudah 

   

djadi ..kuna”, djauh dibawah 
deradjad internasional. Djuga, 
berhubung dengan keadaan jg. | 
sangat serba kekurangan dari 
perindustrian perkapalan Die- |: 
pang itu, maka tidaklah mung 
kin untuk Djepang da'am wak- 
tu jang dekat ini 
alat2 modern jang diperlukan 

foleh kapal2 perang zaman se- 

membuat 

Manggelagar Dahsjat 
Pasukan2 Perantjis Kuwalahan Menandingi 

Musuhnja. 

  

   

  

ERTEMPURAN 

sebelah Barat Hanoi 

besaran pasukan pasukan ' 

buah pesawat terbang dengan mengangkut serdadu2 dan 

: menurut laporan 
"pada malam “4 ar su m 

dimana — pasukan-pasukan PN aan 
Peranfjis mempertahankan diri terhadap serang  besar- 

ak: Ho Chi Mim di Indo Chi 
ja Ulira. Kedatangan Gjenderal Gonzales de Linares, ko- 
mandan pasukan? Perantjis di Indo China Utara, dan 60 

perbekalan di daerah tsb. men undjukka bahwa “pihak Pe- 

rantjis bertekad untuk    | 
mengenai soal persendjataan rrempunjai perbengkelan2 jg. karan aa aan i v t. 5 - JD - karang Lain kesulitan ialah 
kembali | Djepang. Yoshida permutu tinggi untuk pembe- merak soal modal. Karena 
menghendaki persendjataan tulan pesawat2 terbang, dan (ekurangan modal, maka in- 
kembali itu dilaksanakan sed 

politik perekonomian je berha hagoi jang diperlukan untuk 2 : 5 " 

B2. Senslbya ” Metojaina PeAmad ibaa  T. |rang, jang untuk itu peru 
menghendaki”  persendjataan . 5 kan banjak sekali beaja. Te- 

kembali itu dilaksanakan sej, )') Pesanan kapal2 perang | tapi berhubung ada pertanja 
ra intensif: Menurut pendapat 

orang2 jg menentangnja Hato | 

yama menghendaki persen 

akan inflasi    “Tetapi dalam pada p 
niudjau politik  Djepang 
umumnja berpendapat, . bahwa 

Yoshida diawal ' tahun depan | 
: 

depan. 

5 : I mempunjai paberik: 
kit demj sedikit disertai suatu membuat alat? jang halus2 se- 

2 orsendja- | gang gelanggang pembuatan 
tam kembali sekolipun hal Kapal? di Djepang telah men- 
4 nimbulkan inflasi ' gapat permintaan keterangan 

pada para Pe| dari 

Dana | ing, 
Kemungkinan pemesanan ket 

pal2 perang. PN 
an 3 — Na Ne 5 ihak? jang 

rahkan djabatan perdana mente |” Oleh karena itu, Pida ' 

ri itu kepada Hatoyama tahun | perkepentingan di bjepang te- 

| ah menjusun satu reni'ana un 

ei “untuk   | dustri perkapalan Djepang itu 
segan membuat kapa'2 pe- 

an2 dari luar negeri itu maka 
kalangan industri perkapalan | 
Djepang itu telah ambil putusan | 
untuk membuat djuga kapal2 ' 
perang disamping kapal2 buat 
keperluan dagang. 

Bergantung kepada 
: 5 Amerika | 

-- Piantara- tahun 1931 dan 
1945 Djepang telah membuat | 
547 buah kapal perang, jang, 
sama sekali terdiri dari 880.919 

  oleh Luar Negeri. 
Dalam pada itu,  gelang- 

luar negeri, sebag i Bir- 

Brazilia dan Thai, tentang 
tr 

  
  

Wiena Sekarang : 

   
Penruda2nja Gemar Be-Boj 

. (Oleh Wartawan Keliling 
ALAXI SUDAH merupakan terkpAn AE Nng t tepat bila |adanja pekerdjaan jg..SCma- |liputi daerah strategis pada ba D 

Lu 
pendapatnja 

tepat buat 

   
   

harus terdapat di Wenen tanggung akan 

nen. Tapi sungguh. sajang sekali, 

masa tahun 1952 ini. 
rika jang datang berkundjung Ke pian 

ton. Kini kapal2 jang diperguna | 

i f kan Djepang buat keperluani 

$ S3 keamanan lautnja belim ada! 
30.000 ton. Apabila dapat tam | 
bahan peralatan dan-bantuan | 

keuangan dari Amerika, mung: | 
Ikin YDjepang “akan” 

  

-djual 
negara sebagai Birma, Brazilia, 
dan Thai. Walaupun demikian 

- & 

... 
antin 

— 

$ al  Djepang kepada negara2 
Asia itu, terutama akan berupa 
kapal2 ketjil helaka. , Tetapi   Kita). 

jang menurut jam itu bisa memberi ,,aan- 
menjebutkan loop” kepda industri perkapalan 
dan wijn Wi- Djepang itu untuk .,menjusul” 

tidak lagi kekurangan? jg. dideritanja di 
dalam hal teknik, sehingga me- 
mungkinkan kepadanja buat me 
lontjat kepada pembuatan ka- 

tiga ma 
bahwa terkaannja itu 

Seorang mahasiswa wanita. Ame- 
dimusim panas jg lalu, . 

ja se nduduk Wenen supaja ka 
Ba ana empat Hassan Permintaan ini dikabulkan oleh te- pal2 perang besar dikemudian 
iannja itu dan watita kita inipun menunggulah dgn penuh minat ne 

utk menarikan buat pertaiia kalinja Wals Wina jg sebeniarnja”. Harapan Djepang. 
orkes masih belum djuga - ber- 

1nain, jang b: .temannja annja rupanja tidak men adi keberatan apa2. djamnan bahwa Djeparg akan da- 

Oleh ati Pa bisa menari Waltz. : Tt | pat mendjual kapal2 perang. kepa- 

Menurut penjeliaikan, tidak tul2 hendak mengenjam sesua- da negara2- Asia lainnia.. Oleh 

yesmi baru? ini ternjata hampir 

disemua night club dan teman2 

itu - Djepang bergantung tu jg typis terdapat di Wenen, karena 
Tn aa pesanan pihak Amerika sekarang “djuga sangat menge kepada 

Djuga pesa- 
aa Ig tidak lagi di tjewakan. Sebagian besar pen untuk dapat mendjalatkan indus- 

Ta Aa anskanode ian duduk Wenen-pada waktu ini ti. tri perkapalannja itu. 

rannja. Hanja ada kadang keli 

hatan orang berdansa tari Wals 

itu, tapi orang2 lain tidak tu- 

rut serta. Sekolah2 dansa ,,10 

dern” di Wenen sudah serjak 

lama berhenti mengadjarkan 

tari2 Wals, Sekolah2 itu seke- 

rang menitik . Pa pertio” 

djarannja pada tari2 ,,berbop 
dan tari. Amerika Jainnja. Pa 
da waktu ini bila ada wanita2 

Wenen hendak menarikan Wals membawa. perobahan kepada ' 
i | J j 2 5 

Par “mui Wenen bahkan kepada seluruh kapalan Djepang 
Paraahli . ' Austria, Sebagai tjontoh apa harapannja 

| gerangan 

mereka pergi kebapatnja untuk 
minta bantuan. 

telah m 
i. Merek 

      masa- 
an ke 

Pe 

     

    

  

   
itu tidak bisa: memberikan 
waban jang tepat 
Kami tidak mau di: 
lot”, Para psychologis masih 

merenungkan djawaban jang di 
dengannja ini. SU NT 

0. Kigngr:Jebnijed 
A talagi digemari: 

| Penjelidikan lain jang dilaku 
kan setjara perseorangan, me- 
mundjukkan bahwa ' ,,Wiener 
Selunitzel”, meskipun masih te- 

   

  

  

  

  

4 kan pengantin Austria jang ba 

aja | 
Katanja: | 

Se KO | 

atas tjara hidup lama jang pe 

i.tnuh kegembiraan dan kebahagi 

13 

dak lagi Suka minum wiju, tapi nan dalam negeri sendiri rupanja 

bisr. Suatu penjelidikan. jang tak dapat diharapkan ' untuk masa 

dilakukan dan dimuat oleh pers satu-dua tahun j.a.d., karena pihak 

Wina baru? ini, menundjukkan Amerika telah “memberikan sewa 

bahwa banjak penduduk Wina, kepada pemerintah Djepang hampir 

terutama dikalangan genarasi 60 buah kapal perang jang berma- 

muda, jang tak pernah melihat rjam-matjam bentuknja. Paling .ba- 

kebun win salama hidupnja. Ja, njak industri perkapalan itu meng- 
dalam hal ini din banjak lagi harapkan pekerdjaan untuk melaku- 

dalam hal2 lain, tjara penglai- kan pembetulan2 belaka atas kapal2 

dupan baru dan jang datang perang jang disewa dari Amerika 

dengan amat tjepatnja, telah itu: 
Tampaknja kalangan industri per- 

itu mentjurahkan 
untuk, waktu beberapa 

jang telah terdjadi tahun jad. kepada .pekerdjaan pem- 
betulan jang dapat dilakukan atas 
kapal2 perang Amerika jang terda- 
pat diperairan Asia Timur” Apa- 
bila demikian, maka hal itu berarti 
bahwa gelanggang2 kapal di Dje- 
ipang harus: .terima kapal2 perang 
Amerika jang  bermatjam-matjam 

bentuknja, ada jang 'ketjik dan ada 
jang besar2. 
dikit banjak diharapkan 'oleh  kala- 
lngan Djepang tadi, sebagai awal 
jang dapat bantu persiapan . or- 
ganisasi pembuatan kapal2 perang 
Djepang sendiri setjara besar2an 

aan ialah djika kita memperhati | 

ru kawin, jang suka pergi ber- 
bulan madu. 

, » 
2 Kawin dua kali 
Seorang mahasiswa jang su- 

ka akan hal2 seperti ini 'meno 

leh sekelilingnja untuk menda 
pat kesempatan: kawin diwak- 

tu pagi dihadapan seorang Jus- 

ice of the peace, dan kemudian 

diwaktu pagi itu djuga mereka 

harus pula melakukan upatjara 

perkawinan digeredja jang Su- 

dah tradisi. Djadi setiap pendu 

  

    

b kapal2 mg aa tag membuat kapal2 perang baru. ii. kini seda: . 5 

dan disamping itu djuga men ha sekuna Ng Ni aa, 
kapal2 perang kepadaj 

rupanja kapal? jg. akan didjus : sir, perdana menteri Nadjib me 

1 “3 r aa £ Ba 
#katanja, dan kedudukan kita 

Sehaliknja.hingga kini belum ada" 

Hal “demikian it se- | 

Pengedar 

   
te 

nja sepandjang s Hita 

Daerah Asing 
Mesir Hanja Tuntut K 

|| DesLinares telah mendirikan 
markas besar sementara di Son 
la, pos pertahanan  Peranijis, 
jg penting-dan terletak 20 mil 
ebelah Selatan dari sungei Hi 
ym. 60 buah pesawat tsb ia- 

lah pesawat2 Dakota bermesin 

.mysterie” jang betul? 

kan, bahwa lapangan itu telah 

mendjadi keruh. Penonton lupa 

Betapa terkedjutnja setelah 
keadaan kembali mendjadi red 
la ...... Ia mendapatkan anak 

nja sudah tidak ada. Kemana 
perginja ia tidak tahu. Dan tak 

seorangpun djuga jg mengeta- 

lilingi. Tetapi sia2. Tak didjum 
painja djuga angknja itu. Dgn 
perasaan jg sangat gelisah, ia 
pulang kerumahnja. ' Isterinja 
sangat terkedjut ketika meli 
hat suaminja — mukanja pu- 
tjat dan nampaknja sakit. Se- 
gala pertanjaan isterinja itu, 
tidak diindahkan sama sekali. 
Malahan ja terus sadja masuk 
kekamar, dan mondar-mandir 
didalam kamar itu. Tak lama 
kemudian anaknja pulang, se- 
lamat tidak mendapat 
ngan suatu apa. Dan pada so 
re harinja, orang itu telah ke 
lihatan sehat kembali. Bahkan 

disore itu djuga ia telah dapat 
pergi minum2 ke “bar” dan 
bersenang2 dengan kawan2 
buruh Iainnja. 

Sebenarnja sakit. 
Tetapi bagaimanakah kenja- 

taannja??? X — demikianlah 
nama orang itu — kelihatannja 
memang sehat seperti ikan di- 
dalam air. Namun pada hake- 
katnja ia telah djatuh sakit. 
Menurut keterangan dokter, X 
menderita sakit rusuk — graat 
rib — dan baru dapat sembuh, 
djika gi-operasi. Sebab kalau ti 
dak, Mustahil X akan dapat be 
kerdja seperti biasa. Nasehat 

dokter itu diterima dengan 
sungguh hati, dan X pun ber: 
Sedia mendjalani operasi itu,       2, jg berpangkalan di Tonkin. 

Kesatuan2 dari 3 divisi Ho, 
menurut taksiran kira2 terdiri 

daulatan & Kemerdeka- 
annja: Kata Nadjib 

      

            
EKKENAAN dengan atas 20.000 orang kini menjer 

BB.c-00 sejak terajadi coup |». kedacrah sungei Hitam da- 
militer di - ang dinamak 1 ri te “baru mereka re 

sebagai ”Hari pembaharuan Ke-/j ederasi Thai. Un 
Pangan » hari Kania 9 Erire Ae engelakkan -penjerbuan 

dilangsungkan ten pasukan2 Hy, itu pihak Peran- tara terbesar dalam sedjara 
Mesir-Baru. Sedjak pagi hari 
barisan? tentara berbaris dari 
tangsi2? menudju kebekas lapang 
an Khadiva Ismail, jg beberapa 
hari jang lalu telah diberi. nam 
bary Ne ne Dien 
Geral Nadjib bersama-sama de- |si tsb, 

ngan lebih 400. tamu, antara | mengadakan pertempuran dgn 
mana terdapat delegasi Sudan | kesaitan2 pihak Ho di @uin- 

Bni : hai jg terletak antar» Sonla 

PM Ba Tn «| dan Lai Chau, ibu kota daerah 
& A0 Je” “ 'federasi Thai. Markas besar 

|tudjukan keseluruh rakjat Me- | Perantjis sementara itu meng- 
umumkan bahwa. pesawat2 ter 

|bang Perantjis pada hari Ke- 
| mis telah mengadakan penerba 
rigan sampai 50 kali diatas 
doerah sungei Hitam. Menurut 
beberapa laporan pertempuran 
sengit herkcbar antara sungei 
Hitam dam Nghialo, jg terletak 
90 mil Barat Laut Hanoi. 

“ Artileri Peranijis di 
: kirim ke Sonla 

dan Lei Chau. 

tjis mengrunakan serdadu2, jg 

4elah mengundurkan diri dari 
Nghialo, Vanyen dan Ciahoi 
diperkuat dengan balabantuan 
|dari Tonking dan serdadu2 fe- 
derasi Thai. Serdadu? federa- 

pro Perantjis, kini   
Injatakan bahwa bukanlah sua 
(tu chajal kalau Mesir mentjita 
'tjitakan mendjadi salah satu 
| negara besar didunia. Kita me 

| giah penting dari benua Afrika 

|itu mempunjai konsekwensi2 in 
'terndsional. Kita tidak boleh 
i merupakan negara ketjil dan ki 
|tapun tjukup menemukan te 
injataan2 dalam sedjarah jars 
' memberi dorongan kepada. kita 
| untuk tumbuh mendjadi negs 

Akan tetapi memang nasibnja 
jang baru malang. Sebab diru- 
mah saki: belum ada ruangan 
baginja, sehingga ia terpaksa 

menunggu. Tudjuh bulan lama 
nja ia tinggal di-rumah, me- 

nganggur dan 
Dan selama itu ia hanja meng- 
Sontungkan  nasibnja kepada 
isterinja, jang terpaksa harus 
bekerdja untuk mentjukupi ke 
butuhan sehari2 : 

Diserang penjakit 

djiwa. 
Operasi berachir, dengan hat 

sil jang sangat memuaskan. Te 
tapi 4 hari kemudian, ketika 
isterinja datang berkundjung 
kerumah sakit, ia mendapatkan 
suaminja - nangis bersedu2 
sambil mengeluh. Dalam ke!lu- 

hannja itu berulang2 ia berka- 
ta ,,Apakah gunanja hidup le- 
bih lama, djika memang sudah 
tidak berman'faat??”, Isteri- 
nja mendjadi gelisah. “Gera- 
ngan apakah jang menjebab- 
kan suaminja itu mengeluh 
dan mengaduh?? Putus asakah 
dia???? Isterinja tidak tahu, 
bahwa suaminjo itu telah dise- 
rang penjakit djiwa. Tetapi ini 
pun djuga tidak mengheran-   ' Pjuru pitiara markas besar 

Perantjis di Hanoi mengumum 
kon selandjutnja pada hari Ke 
mis bahwa material sangat be 
rat, diduga artileri, kini dida- 
tangkan dengan melalui darat 

ke medan pertempuran sungei 
Hitam, ke Sonla dan Lai Chau. 
Dikatakan bahwa 2 buah heli- 
kopter kini diuga dipakai utk 

engadakan perhubungan an- 

da cal cungei Merah dan 

front tsb. dan bahwa sebuah 
pesawat “ pengintai telah ter- 

ra jang memegang beranan Ga 
lam gelanggang internasional, 
Mesir tidak menghendaki dae- 
rah2 baru dan Mesirpun tidak ' 
ingin menduduki sesuatu dae- 
rah asing, Mesir hanja menun- 
tut kedaulatan dan kemerdeka 
annja. Dalam pada itu Mesir 
mengulurkan tangan untuk br 
sahabat dengan negara mana- 
pun djuga jang ingin bersana- 
bat dengan Mesir. Berkenas 
ngan masalah Sudan ditegaskan 
nja bahwa pemerintahnja” te- 

lah memutuskan untux menemu : 

kan suatu dialan Pe bang diatas djalan kolonial 

jang akam sesuai dengan keligi no, 6 djadi' melalui zone, js 
nan rakjat Sudan dan membaik dikuasai ole pasuk Oi Ho, 

kan untuk kepentingan bersama Gengan tidak mandhpa kontak 
bagi rakjat2 ci Lembah Nil. Lakbosa He" CU), : 

1 3 sr Dua peg. tinggi di | "““————————- 

berhentikan. | PANITIYA TUNISIA, 
Berita lain mengatakan | bahwa | Panitia Tunisia jang ber   pemerintah Mesir Rebo malam te- | 

“lah memutuskan untuk menghenti- | 

kan Sayid Mohammad Nazif dan | 

naksud menjelenggarakan 

bantuan jang dapat dibe- 
sekretaris negara jang dipekerdjakan | , $$ 5 2 

pada kementerian kesehatan. Se- | kemerdekaan rakjat Tu- 

landjutnja telah Mesinaan untuk nisia, hari ini dibentuk. 

menetapkan dengan undang2" pem- | 4 PO 

bubaran dewan kota” Kairo dan Anggota2nja ialah Moh. 

Iskandasiah, (28P) | Natsir, Mr. Sunarjo, Aru 
dikemudian hari. Dengan setjara ' dji, Mr. Tambunan dan 

! berangsur-angsur . tehnik pembuatan .Kasimo. . Susunan pengu- 

ikapal2 perang Djepang pun akan 3 - 
dapat diperbaiki. rusnja belum dibentuk. 

    
k 

tar Nana Gta Maa | ba Ms Pa Sa an al : 
maltanan di W en tapi tidak Ia banjakan perkawinan itu di- 1 998 LEMBARAN dari didengar keterangannja sebagai wanita jg .disimpannja” itu te- 

gi terhitung menu jang sangat | langsungkan pada hari Djum- uang seratus rupiah pal- saksi dalam perkara ini, dianta-” lah disergap oleh polisi pada 

digen tari oleh p duduk Wenen. | 'at, supaja pengantin baru itu 3. terserak: diatas ' medja - hidjau, ranjau seorang wanita, jang oleh tanggal 18 djalan 19 Djuli il. 

Dari Yjumlah beberapa orang j mendapat kesempatan untuk kala Reb Para Ia salah seorang “terdakwa telah “dari salah satu rumah  pengina 

pendu tuk Wenen “iya Serda sila berbulan madu selama tiga ha tatkala Kebo pagi Ole enga- .dipersekott” dengan uang palsu pan di Medan. Bersama meres 

kan leluih dari 5094 menjebut- | ri, jaitu sampai hari Senen-nja. dilan Negeri di Medan telah tersebut. 1 ka turut pula disita 1998 lem 

kan sebagai kesukaannja | Kemudian pengantin itu pindah | diperiksa untuk pertama kali baran | seratus palsu jang di 
schw cin braten” (babi goreng) | kerumah pengantin wanita, oleh Trans “Tndokanda Tana YARBI Perkara ini diundurkan, kare: sembunjikan dalam satu kaleng 

sementara 3094. menjebutkar Pay kekurangan perumahan Pn aan nd “periyadilan masih, memertu-  “Biakutt, "Mang pelsu mana med 
Selehleise (daging asap . M i Wenen pada waktu ini. Su kuk oleh polisi kiraZ empat - kan beberapa keterangan lain, djadi bukti jang  njata bahwa 

ngenai »Heuriger” Wenen (Wijn | dah tidak gandjil lagi sekarang bulan jl. karena mentjoba mes terutama keterangan | deskandiy terdakwa hendak mengedarkan 

Wenen), jang. sudah semendjak | melihat pengantin baru itu kem ngedarkan uang palsu lembas dari De Javashe Bank. Yerdaks - uang palsu tersebut. Mula2 dis 

lama yaerupakan satu »keharu- bali dari bulan madu itu dengan ran seratus "rupiah di Medan, wa .pertama, seorang pemuda ketahuinja oleh polisi di Mes 

gan” hagi orang2 asing, jg. be- memakai bus, Nana Djuga beberapa “orang turut bernama Idris Ali, bersama2 dan, bahwa terdakwa menge- 

       

Mohammad Nasir 'keduanja wakil ' kan kepada perdjuangan | 

    kan. Sebah sebelum dioperasi, 
tak pernah terdapat tanda2, ba 
|hwa suaminja itu “telah dise- 
.rang penjaki tsb. Bahkan ia se 
“nantiasa kelihatan gembira, se 
'#ar dan bugar seperti kawan2 
buruh lainnja. Tetapi aneh be- 
tul. Pada sore itu, X seko- 
njeng2 mau bunuh diri........ 

2 tahun dim. 

perawatan. 

Buru2 ja dipindahkan keru- 
mah sakit djiwa. Dan dalam 
waktu 6 minggu sadja, nam- 
'paklah sudah, bahwa X mende 
rita gangguan pikiran. Gerak- 
gerik dan tingkah Jakunja Su- 
dah kelihatan gandjil. Sung- 
guh berlainan dengan biasanja. 
Demikian pula badannja, se- 
mangkin bertambah kusut. 
(Omong2 dengan kawan2nja Se 
jkamar sudah tidak mau. Dan 
| kalau ada orang lain jang me- 

adjak bertjakap2 tidak per- 
nah “dilajani — seolah? tak 
mendengarlah dia. Makan ma- 
sih mau dan djika diantar ke 
kamar mandi, ia masih menge- 
tahui, apa jang harus diper- 
buat dan apa jang dibutuhkan- 
nja. Tetapi selain dari semua- 

| nja itu, ia sudah tidak mau ber | , . 
hubungan dengan kawan? lain- 
da jang berada disekitar- 

  

darkan uang palsu bersama dex 
ngan seorang terdakwa lainnja, 
ig diuga dihadapkan hari Rebo 
kedepan pengadilan, ialah tat- 
kala mereka hendak  mentbeli 
kartjis di Rex bioskop, Medan 

“ketika mereka memberikan ke- 
pada pendjual  kartjis sehelai 
udhy seratus, jang dapat dikenal 
sebagai . uang palsu. Didepan 
hakim, terdakwa Idris Ali' telah 
mengaku bahwa ia telah memba 
'wa lembaran2 uang palsu itu 
dari Penang dan telah dimasuk: 

Na   

(Oleh seorang pembantu ) 
ALAU DILIHAT DARI orangnja jang memegang peranan 

: K dim. tjerita ini nampaknja memang tidak begitu menarik. 
| Sebab orang itir bukannja achli dim, matekatik atau dim. micro- 
| organisme, tetapi hanja seorang buruh seperti kebanjakan orang 

djaga. Tetapi djustru itulah orang ini dapat menimbulkan suatu 

penonton, Dan ketika permainan sedang 

huinja. Seluruh lapangan dike- , 

hala- | 

tidak  kerdja... 

1 'e memusingkan kepala achli pengetahuan 
tehnik, demikianlah British Medical Journal, sebuah madjallah ke- 
dokteran Inggeris mulai dgn. tjeritanja. Enam tahun jang lalu, 
seorang buruh dari paberik besi di Lancashire,- telah pergi bersa- 
ma-sama anaknja, untuk menonton pertandingan sepak bola jang 
diadakan dikota tersebut. Karena rakjat Inggeris itu pada umum- 
nja gemar sekali akan sepak bola, djadi djuga tidak mengheran- 

berdjedj 12, penuh sesak dengan 
3 ngat2nja, tiba2 suasana 

akan tata tertib. Dlm. keada'an jg. 
sangat katjau, itu achirnja orang itu terdesak, sehingga ' djatuh 

dengan badannja terletak diatas pagar. ..... P3 

nja......... Setelah 2 tahun la- 
manja dirawat dalam rumah 
sakit djiwa terdapatlah sedi- 
kit perobahan pada'diri X. Ia 
nampak sudah - may menaruh 
perhatian atas makanan jang 
senantiasa disadjikan . untuk- 

inja. Dengan terdapatnja pero- 
| bahan itu, maka dalam. bulan 
'Djuni 1949 ja diserahkan kem- 

| bali kepada isterinja. Dan sela 
ma tinggal dirumah itu, isteri- 
nja dapat mengetahui, bahwa 

sendiri, dengan tidak memper 
lukan bantuan dari isterinja. 
Tetapi djuga hanja sampai se- 

hadap isterinja atau anaknja 
sendiri ia tidak pernah mau 

lalu menggelisahkan isterinja 
itu. Oleh karenanjs, dimusim 
panas tahun 1950, ia terpaksa 
dibawa kembali ke rumah ga- 

kit Djiwa. 

Getaran listrik diprak- 

Setelah 4 tahun lamanja di- | 
rawat dirumah sakit djiwa, | 
achirnja para dokter memutus | 
kan, untuk" mempergunakan | 
getaran listrik — electrische 
schok — sebagai tindakan jg. 
terachir untuk menolong X. 
Tig, kali ia ditjoba dengan ge 
taran itu pada igl. 11 15 dan 
19 Augustus. Mula2 tidak nam 
pak ada reactie apa2. Tetapi 
setelah. pertjobaan jang kedua 
kalinja, terdengarlah suara ke 

luar dari mulutnja — suara jg 
diutjapkan untuk pertama ka- 

.inja, selama 4/5 tahun mende 
rita penjakit djiwa. Segala per 
tanjaan — tentang nama dan 

alamatnja — didjawab dengan 
djelas.- Pendek “kata, “mulai 
sa'at itu, X telah betul2 “dapat. 
berbitjara kembali. Kemadju- 

an makin lama makin nampak 
dengan njota. Dan pada peng- 
hahisan bulan Augustus X su- 
dah sembuh sama sekali, mes- 
kipun ia sudah tidak ingag la- 
gi, apa jang telah terdjadi 
|diwaktu2 jang telah silam. 

Kesimpulan. 
Para achli merasa puas. Tetapi 

suatu perasaan puas jang disertai 

oleh bermatjam2 pertanjaan. Sungx 
guh mengherankan. Sungguh me- 
nakdjubkan. Tetapi . apa sebabnja?! 
Dan apakah jang menjebabkan  pe- 
njakit itu? Untuk mendjawab. se- 
mua pertanjaan  ini/ dlm “British 
Medical Journal” Dr. Mitchell, ach- 
li ilmu penjakit djiwa dari Rumah 
Sakit Whittingham," didekat Pres- 
ton, Lancashire tlh memberi uraian 
jg. setiara luas mengenai masalah 
tsb. Dim 'uraiannja itu ia menjang- 

  

setiap waktu mau tidur, X su| 
dah dapat berganti pakaian | 

kian sadja. Selainnja itu ia te- | 
tap tinggal diam. Bahkan ter- ngabarkan, 

beromong2. Dan inilah jang se sehat” kepada bekas 

tar (Italia mengalami 

  

i Korban 
$ 

tbt 
| 370 Orang Tewas. 

—200 Hilang 
ALANG MEBAH Pilipi 

Pp na Kemis malam  me- 

lah meningkat sampai sebanjak 
370 sedangkan disamping itu 

hilang. Di propinsi Albay sadja 
(Barat Daja pulau Luzon) Ses 
djumlah 316 orang jang mati 

dikota Tabaco 79 orang 
tewas. p | 

bahwa djumlah kerugian jang 
diderita pada tanam-tanaman, 
milik2 partikelir dan bangu- 
nan2 umum ada sebesar 40 dju 
ta dollar, Menurut keterangan 
Maka angin taufan ,,Trix” ini 

adalah angin taufan jg paling 
hebat jang pernah menimpa 
daerah propinsi Albay sedjak 
permulaan abad ini. 

  

FAROUK DILARANG “| 
TINGGAL DI ROMA. 

Harian Mesir »4t Akh. 
bar” Djum'at kemarin me   

bhw  pem- 
Italia telah ,, memberi. nak 

Ra: 

dja Mesir, Farouk, supaja 
djangan bertempat tinggal 
'dikota Roma, melainkan 
disekitarnja sadja. Diwar- 
takan bahwa pemerintah 

kesuli- 
tan, ketika Farouk me- 

njiarkan ,,kenang2an”nja 
dalam pers, karena hal itu: 
'dianggap sebagai suatu ma 
tjam kegiatan politik. 

SARDJANA JANG MENEMU 
KAN SIREPTOMYCIN 

Mengenai berita pemenang Ha 

diah Nobel, Selman Waksman, 

lebih landjut dikabarkan, bahwa 

ia adalah seorang sardjana jang 

telah menemukan streptomyein, 

obat pembrantasan penjakit pa 

ru-paru. 

terutama 

obahan akal 
ilmu penjakit djiwa — 
jang. mengenai 

jang disebabkan oleh penjakit ' sja- 
raf” atau kalau “dim bahasa Ing- 
aris ,hysterical. stupor'. 
memberi uraian jang $ 
bar “itu, Vachirnja Dr. M 
ngambil kesimpulan" bahwa: 
duk sementara dapatial 

      

    

   tlah sudah dis 
katakan, bahwa perjakit itu sebe- 

tulnja disebabkan oleh ,,ganggus 

da djasmani” (psychic inhibition) 

dan “tidak “karena rusak sjaraf”. 

Adanja gangguan jg. terdapat pada 

lapisan “atas dari 'utak, seperti- jang 

telah "diuraikan oleh Lx. Pavlovs 
jang ' dimaksudkan — disini ialah 
gangguan” jang - dapat “menim: 
bulkan suatu ,onverdragelijk zelfa 
bedrog” pada akal “dan dijalan pi- 
kiran manusia — dapat djuga me- 
rupakan suatu faktor penting, jang 
meimperlambat  lenjapnja  '.stupor 

atau ,perobahan akal”. Selandjut- 
uja gangguan jang terdapat pada 
lapisan atas dari otak itu dapat pula 

memperpandjang suatu penjakit am- 
nesia" — 'hilaig ingatan 'atau' verlies 
,van geheigen”' jang hanja dapat   ' kal. Hap2 pernjataan jang termaktub 

dalam kesusastraan kedokteran dan ' 
disembuhkan dengan getaran listrik 

- atau electrische schok ... — 

  

Pembangunan 
Jang Terba 

Padang Rumput Ribuan 
7 " 

  
Vinier mengemukaxan, bhw 

untuk membangkitkan tenaga 
listrik tiap2 tahun sebanjak 
10.000.000.000 kwh, maka itu 

sama dengan mengerahkan 10, 
000 muatan batubara dengan 

“kereta api jg pandjangnja 4. 
000-km dalam garis lurus se- 
dangkan djumlah pekerdja jg 
dibutuhkan “ialah 40 sampai 
50.000 orang. Tetapi, pabrik 
pembangkit tenaga listrik di 
Kuibyshev ini hanja akan mem 

Putuikas tenaga 500 orang sa- 
dja. 

Manfaatnja bagi perta- 
nian, & pelajaran. 

Dengan dilaksanakannja projek 
Kuibyshev ini, maka 1.000.000 ha 

padang rumput kering didaerah   
Uang Palsu Dibekuk Di Medan 

kannja kedaerah Sumatera, Uta 
ra dengan ' melalui Atjeh. Me- 
nurut keterangannja lagi, uang 
ita diberikan kepadanja oleh 
seorang di Penang bernama Ja-« 
kub. Berlainan dengan  ketera- 
ngannja ketika ia "diperiksa 
oleh polisi, dimana "ia mengaku 
bahwa-ia ' tahu benar uang jang 
diberikan oleh Jakub ita adalah . 
uang palsu, retapi didepan has 
kim “Idris mengatakan tidak me- 
ngetahui apa2 tentang keadaan 
uang ' tersebut, penuaan 

program perkembangan tenaga listrik di Rusia. 
kit tenaga di Kuibyshev, jang akan mulai dikerdjakan dira 

tah 55, akan berkapasitet 2.100.000 kw, jang terbesar di selu- 
ruh dunia. Tiap? tahun akan dihasilkan 10.000.000.000. kwh, atau 
5 kali djumalah tenaga listrik jg dihasilkan oleh semua pembangkit 
tenaga listrik di Rusia sebeluni revolusi dan kira? sama dengan jg. 
Karang dibangkitkan oleh Separjol, Finlandia dan Denmark ber- 

|. sama?. Demikianlah diterangkan oleh sardjana Vinter. 
Na s 1 Ye” N YEN 

Projek Kuibyshev 
Tenaga Listrik 

sar- Didunia 
Hektar Djadi Subur. 

2. 

“DROJEK KUIBYSHEY menempati tempat istimewa dalam 
Setasiua 

(TransVolga akan dapat diairi. 

Dan tahan'ini di Trans-Volga sus 
dah diraulai 'dikerdjakan usaha 
“pengairan setjara besar?an. ' Da- 

|Iam waktu tak lama lagi: akan 
“digali saluran? 'induk “ dan  tja- 
tbang sepandjang lebih dari 30.090 
'km, Beberapa diantara saluran? 

Lini pandjangnja akan 300 km, 
dan jang terbesar dkan dapat di- 
pakai untuk pelajaran. Menurut 

krentjana2, ditjabang? sungai Vol 
ga akan dibuat kira2 2.000 dam, 
waduk bbesar?, lebih dari 1700 
buah setasion pompa dan rente- 
Inn setasion? hydro-elektrik ses 

masih ada 200 orang lagi ja ge 

ngumumkan, bahwa akibat ben 
tjana angin taufan di Pilipina 
djunlah korban jang tewas te- 

Gubernur Calloja menaksir ' 

| tempat. Didaerah (Trans - Volga 
akan didirikan berpuluh2 seta- 

sion traktor dan mesin listrik, dis 
mana. disimpan beribu-ribu trak- 
tor listrik dan mesin2 Tainnja jg. 
mempergunakan tenaga listrik 
ig. didatangkan: dari setasion 
Kuibyshey. Didirikannja setasion 
KuibyShev dan waduk raksasa jg. 
ada didekatnja, akan mempner- 
baiki pelajaran disungai?  Volga 
dan Kama. - Hasil bahanmakanan 
ditanah2. jg. akan “diairi, akan 

miendjadi.5 kali lipat djumblah- 
nja. Besar 
untuk menjermpurnakan dan 
memperkembang industri di Mos- 
cow, Kuibyshev dan Saratov. Tes 
haga listrik jg. didapat dengan 

murah, jz. akan dihasilkan oleh 
bangunan raksasa ditepi sungai 
Voiga ini, akan merupakan faks 
tor penting. dalam kemadjuan Ins 
dustri di Sovjet Uni. Demikianlah 
keterangan Vinter (Kass),   y 

—d 

13 

S3 

dan 200 orang jang hilang. Gu 
bernur propinsi Albay, Manuel 
Calloja, sementara itu menes 
gaskan Kemis malam, bahwa 

telah 

pula kemungkinan? .



Telah tiba dengan ss. , Talisse” 

Sepeda Bermotor merk 

Avada- Victoria 

    

    

    x Pilitator » Vicky” FM/38 L jang Wek : 
paling kuat 

& Telescopische Schokbreker ' 
K K.L.M.-Zweefzadel 

&. 38- Buis Frame 

xx Velg Verchroomd Extra kagak, 

      
Panas beli Tg Dealers VICTORIA" di seluruh — 

j Djawa-Tengah. 

( N. V, 7 

    

  

ranta: Sena” 
Purwodinatan Barat H/21 — Tilp. Sm, 1161 

SEMARANG. F     

  

  

KESEHATAN ADALAH SUMBER KAGUMBIRAAN. 
Maka Tuan2 dan Njonja2 perlu 
merawat kesehatan itu dengan TJRP BOEA 
djalan minum: 
ANGGUR KOLESOM tjap 

»BOEAJA” 
jang mengandung chasiat KA- W 
KUWATAN bagai badan, serta 
dapat menambah darah. Me- 

. njembuhkan kepala pusing, — 
pinggang pegel, datang bulan 
tak tepat dsb. $ 
Pusat pendjual: KONG DJIN TONG 

rekodjan 105 — Telp. 1885 Semarang. 

   

    GDP N236728 

    

SUMANGAT KERDJA KERNA APA ? 
Kerna djalannja Mesin ENTENG, dan mudah untuk — 
Membuat pemborduuran! Serta dapat bekerdja — 
Madju dan Mundur! Bentuknja pun INDAH !! 
Adalah satu-satunja Kwalitet jang tinggi dari: 

Mesin djait »SUEZ" 
Dapat dibeli pada: 

Toko : Mesin' djait ,,INDRA“ 
: Dji. MATARAM 482 (Karangturi) SEMARANG. 

    

Knight Tape -Recorder 
i ) . dan ) e 

untuk ACCU 6 Volt dan LISTRIK: ! 
: 4 

ELECTR. GRAMAFOON, Fabr. German 
Type Piccolo 3 & Juno 3. 

Toko Rhapsody 
- Bodjong 49 — Telf. 579 Semarang. 

& g BUM 
Rangkaian Melati Saree Baru 

Djilid V, muat kata2 50 lagu terkenal, sedjilid 
Djilid I s/d V, omslag karton, didjahit, mewa 

# RANGKAIAN MELATI 1055” 

Baru Terbit : lengkap dengan noot dan dihiasi” 

gambar! - 

20 lagu as. Njiur Melambai, Melati sebagai saksi, Tjintjin 
mustika, Kr. ratapan ibu, Dwiwarna Melambai, dll. Rp. 4,50 
Pesan 1 stel 1052 s/d 1055, djumblah 4 djilid » 16— 
SEMARANG: Toko buku Glorious, Java Ien Boe, Liong. 'Djuga 
di Magelang, Salatiga, Tegal. CHIEN HSING Djl. Banten — 

. Serang. 

Toko , PLASTIC" 
Kranggan Timur 77, Smg. 

    

     
   

    

    

    

   

   

   

                                  

    

    

    

  

Kabar Kota 
Kartu Pendafiaren 
Bagi W N Turunan 

Asing 

Oleh Inspeksi UPBA Djawa Te- 
ngah baru2 ini telah diterima se 
djumlah besar kartu pendaftaran un 
tuk warganegara turunan asing dan 
telah dibagi2-kan kepada walikota 
Smg. dan para bupati dalam  wila 
jah Djawa-Tengah jang kemudian 
-akan dibagi2-kan lebih djauh kepa 

da pihak jang menghendaki. Pengisi 
an kartu pendaftaran ini diterang 

kan ada dengan sukarela, djadi tidak 

dengan paksaan. 
Tjara mendaftarkan oleh UPBA 

didjelaskan sbb.: bagi orang asing 

| turunan Tionghoa pertama harus 

'“ membawa surat kelahiran dari bur- 
gerlijke stand, djika tidak ada, tju 

kup dengan membawa akte van be- 

kendheid, kedua surat kawin sjah 

dari orang tuanja, djika tidak ada, 

Selalu ada persediaan 

PIRINGAN HITAM Lagu2: 

Barat, Krontjong Asli dan 

Tionghoa Modern. 

  
  

BEKITA GRT DAN OPR, 

Dalam rapat jg baru2 ini di 
adakan dikelurahan Djangli, 
selain diberikan penerangan2 
Soal pendidikan, kemasjaraka- 
tan pemerintahan, kerdja-sa- 
ma dan keamanan, pun telah 
disusun pengurus GRT jg di 
ketuai oleh Sdr, Sastrosumar- 

Tengah malam djam 3 tg. 23 
jl. oleh anggauta2 OPR Sen- 
dangguwo telah ditahan 7 ekor. 

hari Rebo 

    

    

    

   

  

    

“tjukup dengan salinan dari B.S., ke 

tiga surat imigrator jaitu vergunning 

tot vestiging, djika tidak ada, tjukup 

dengan Len dari djawatan Imi 

grasi. 
Turunan Arab. 

Mengenai turunan Arab pertama 

harus dibawa surat kelahiran jang 

diberikan oleh kepala kampung atau 

kepala bangsa Arab dahulu, kedua 

“surat kawin sjah dari orang tuanja 

jg didapatkan dari penghulu, ketiga 

surat imigrator dari orang tuanja. 

Selain itu, untuk kedua golongan 

| “diatas diharuskan djuga membawa 

|. 4 buah pas-foto, 1 plakzegel dari 

Rp 3.— dan uang Rp 1.— untuk 

administrasi. Perlunja mempunjai le 

| 'gitimasi-bewijs ini jaitu kalau djus 

jera berhubungan dengan djawatan 

Immigrasi dan dalam soal perekono 

mian untuk melantjarkan djalannja 

pekerdjaan, demikian diterangkan 

oleh Insp. UPBA. Di Djawa Tengah 

| tertjatat sebanjak 65.000 kepala ke 
luarga turunan asing. 

UNDANG2 ANDJING GILA. 

Mulai tg. 22 Okt. 1952 telah 
dikasih berlaku undang2 penja 

— kit andjing gila didaerah kabu 
paten Semarang termasuk dju- 

ga kota-ketjil Salatiga (ketjua 

li daerah kotabesar Smg.). 

kerbau jang digiring oleh 3 
orang. Kerbau? itu ditahan di 
kelurahan, 3 pentjurinja mela 
rikan diri. GRT Sendangguwo 

kini telah dibentuk kembali. 

Roy Rogers 94) 

PET HEakED Lens 
CACTUS, WE GUNS / CAP GUNN 

( UST LEFT “EM HERE 
as uc BLAST TH' LOCK! 

  

   
        

        
   

. Lag mam 
ka 1989, KING FEATURES #WNUICATE, Inc, WORLD Tic! Ira RESERVED 

— Cactus, tak dapat kita 
'mematahkan pintu ini dengan 
kekuatan bahu kita sadja. Tak 
bergerak sedikit djuga! 

— Hey, Roy. Itu sendjata2 
mu, ditinggalkan oleh kapten 
Gunn disini, Rusakkan kuntji 
pintu dengan sendjata2 itu!   
  

  

  

SEHATANNJA SE SENDIRI 
BERARTI, ......... 
MENDJAGA KESUBU - 
RAN BAJINJA 

  

Panah 

  

2 TONICUM UNTUK IBU? MUDA 

Teks Obat TAY AN HOO OJAKARTA-KOTa 

Teseb Lagaag Uades W Ta Ken 

Distributors : 

Harmsen Verwey 

Dunlop N. V. 
Djuga dapat 'beli diantero 

INDONESIA Toko2 di 

COUGH PEPPERMINT TABLET 
Pe MEN Ns 3 
MENJEGARKAN NAPAS 

MENTJEGAH HAUS D.SB.NJA 
Pan 

“NI    

    

  
   

    

    

     

FORMULA 

tidak perlu kiranja diadakan 

      

    

Meskipun seruan pennaAn Unuulatah aliran lestrik 

: Mulai tanggal 22 Oktober 
| dengan dipergunakan mesin        

   

nja (calorische centralen) 

| marang, Magelang, Djokjakai 

dikitnja 10 persen. 2 

aliran lestrik untuk umum. 

ngan penduduk lainnja. 

MENGETAHUI. 
Ketua Panitya Pembatasan 
Pembagian Aliran Lestrik 

daerah Semarang.   

1 PENG UMUMAN Si 
Pemakaian Aliran Lestrik 

September jang lalu pada hakekatnja tidak memberi hasil sedikitpun — sebab bantuan pen- 
duduk kurang sekali — akan tetapi hingga waktu ini tidak perlu diadakan pembatasan 

(untuk umum, oleh karena dengan agak banjaknja hudjan jang djatuh dalam waktu jang baru 
lampau, didapat persediaan air jang tjukup untuk menggerakkan tenaga lestrik. 

jang Jalu pemberian air kepada centrale 

ika disamping itu masing2 pemakai aliran lestrik di Se- 
dan Surakarta djuga mengurangi pemakaiannja sedikit-se- 

- Djika permintaan ini tidak dipenuhi lagi, maka akan terpaksa 

Bantulah tertjapainja peraturan ini untuk kepentingan diri Sendiri 

  

   

jang diumumkan Ham bulan 

'Djelok dikurangi: 
an aliran lestrik    

  

maka pemi 

diadakan pembatasan 

dan untuk kepenti-     
Electriciteitmj, ANIEM, N. V. 

  

Halio2 Para Radio - Monteurs 
Para bekas peladjar2 dari cursus-kilat radio — monteur Radio 
— Hospital, diberi kesempatan seterusnja untuk membeli sega- 
la matjem onderdelen dengan diberi korting istimewa! Harga2 
menurut pactuur importeur besar. Baru trima: TAFEL RADIO 
gram. H.X, 518A Harga berdamai, Infraphil (sinar rahasia) 
a Rp. 190.— Radio batterij Bin a Rp. 555— Battery radio 
eveready 4 Rp. 140— Lampu neon T.L. Philips orgineel 40 
watt enkel Rp. 234.— Untuk djuwal lagi dapat korting istimewa. 

Buka Lena Radio Sampoerna 
Minggu tutup Erkende service dealer Philips-Erres-N.S.F. 
Gg. Pinggir 140 Smg. telp. 892, (Blakang pos Polisi Sebandaran) 
Pemilik baru: Liem ag Hwie Dir. Cursus kilat radio Mouteur 

mam mm LT “L 

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pu- 
djian. Specialist untuk Wasir 

. (Aambeien) ASTHMA KEPU- 
| TIAN, IMPOTENTIE dan lain2 
| Penjakit. ZONDER OPERATIE 
1 (Pagi 9—12 
! Dj. bitjara (Sore 5—7 

  

Melegahkan dan penjegar napas. 

   
      

    

  

« GUM-AGACIAE, S5 LIGUIRITIAE ,MENTHOLUM, OL-M PIP3OL ANISUM ' 
PI | Nata NB Ae en arena Pa Ce H3 CH, OH'C3 Hz 

TJEPAT dan TEPAT untuk 
Menghindarkan segala gangguan tenggorokan. 
Menjegah batuk gatal, Pilek, Bronehitis, 

» “Menolak kuman2 menular dan hilangkan haus. 

»VIRADO” pastilles: Tidak mena ngaNaA muluk lida dan gigi! 

    
    
  

  

THE 

LIEM TAILOR 
High class for special woolen 
working . 

37 Seteran (Duwet) 
SEMARANG. 
  

Tetap Segar 
ziap hari — tiap menit 

Badan segar, pikiran senang, 

pekerdjaan jang sedikit berat 
atau malam kurang tidur tida 
lagi mengganggu Tuan/Njonja 
punja kesehatan, setelah mem- 
buktikan 
DJAMU SARANG BURUNG 

(21) 
Minumlah satu bungkus tiap 

dan Saptu malam, 
dan liatlah begimana djamu ini 

membantu Tuan4Njonja punja 
pekerdjaan sehari-harinja. Mi- 

num hangat2. 1 bungkus 
Rp. 0.15. 

ANTA an 3g 

ALA Mn 
DJL- DEMAK. 129 TILP. 611 

SEMARANG 

  

Toko Pedamaran 90 
Agen2 Depok 36B, Mataram 
414, 697, 210, 942, Lemahgem- 
pal 52, Petekan 35, Darat 33, 
Pontjol 88, Dj. Demak 12, La- 
buan 14, Mataram 682, Gg. Tji- 
lik 19, Bergota 10. 

  

9 OPTICAL STORES     

DEPOK 38-C SEMARANG 

£ ALAMAT JANG DAPAT DIPERTJAJA. 

« PEKERDJAAN TJEPAT DAN MEMUASKAN!   

-
 

B
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£ PRIKSA MATA TJUMA2.   
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33 

PENDJAHITAN | 
Hd , .. 

SEMARANG : 

Bodjong 66/A 
TILP, 764 

       

  

u
i
 

p
a
 

  

  

  
  

PLACON 
LIM PUTIH 
  

MELEKATKAN SEGALA 
MATJAM KERTAS. 

TJEPAT dan TEPAT! 
Distr. N.V. Internatio. 
  

  

Selalu ada sedia : 
Alat-alat mobil Tulen 

untuk: 

FORD — CHEVROLET 
DODGE — JEEP 

Harga bersaingan! 

N.V. INGTRACO 
Bodjong 27 — Telf. 264 

SEMARANG. 

  

IL CAN'T 
AFFCRP TO 

MISS, CACTUS! 

HURRY, ROY/ 
I CAN ALMOST 
FEEL TH' 

PYNAMTE 
UNDER THIS 
SHACK SET 

Gol     

    
LONTJENG: 

TA 

$ 
Pa 

WESTMIN STER 
ALL CHROOM 

merk jang sudah terkenal, 

Silahkan datang preksa di: 

Toko PADANG 
Goldsmith & Watch dealer 

DJurxNATAN 28 SEMARANG 

BARU TRIMA: 

e
n
a
k
 Ea 

Sa
n 

AO S
e
a
 

    
  

P HEA0 For CAP 
GUNN'S MINE , 
CACTUS/ THAT'S 
WHERE HE AN! A 
His PALS WILL BE 

HEY, LOOK 
AT THAT 

  
  

    

  

— Lekas. Roy, Aku ham 

pir2 dapat merasai dinamit ig 

dipasang dibawah rumah ini 

hampir meledak. 

— Tembakanku harus kena, 
Cactus. 

      

— Sungguh tepat kena, — Terus menudju pertam 

Roy. Mari ikita keluar ! bangan John Hope. Ia tentu 

ada disana dengan teman2nja. 

— Hey, lihat andjing itu!! 

DJAMU TUDJU ANGIN 

Dalam tiap2 rumah tangga 
perlu sekali sedia Djamu ini, 

supaja disegala waktu jang 
tidak terduga dapat lekas di- 
minum. 

Kepala pusing, tudju-keliling, 
mata berkunang2, badan beras 

sa dingin dan lain2 penjakit 
jang disebabkan angin djahat 

(Masuk angin) dapat sigera 
dibasmi dengan Djamu ini. 
Dapat beli pada: 

      

ZONDER OPERATIE 
Spesial sakit AAMBEIEN 

(Wasir) orang Laki korang 

koewat (Peloe) IMPOTENTIE 
orang Perompoean sakit KE- 
POETIAN dan tida Tjotjok 
Darah. 

Tanggung bisa bikin baek. 

Segala waktu kita bisa kirim 
obat2. : : 
1. Obat Sakit Aambeien 

Rp. 50,— 
Obat Keputian of 
tidak tjotjok bulan 
orang perempuan Rp. 100,— 
Obat Kuat orang Laki? 
Rp. 100,— dan Rp. 50,— 

| T.B. Surat2 harap disertai uang 
Rp. 2,50 buat balasan. 

Djam bitjara: Pagi 8—1 

Sore 4—6 
Minggu tutup. 

AMIRODIN 

Depan Koesoemojodan 95/A 

SOLO. 

2. 

3. 

  
LL aa La Li Sa, La ng 
BUAH DADA LEMBEK? BU- 
STERIN PILL dapat bikin ken- 
tjang dan montok Rp. 20— 3 ds. 
Rp. 57,— RENA PILL, datang 
bulan tidak beres Rp. 58,— SU- 
RINE tangg. baik kentjing gula 
njereiwits nier steen Rp. 20,— 3 
ds. Rp. 57,— SAKIT KENTJING ? 
Darah nanah, kentjing sedikit 
perih, dan sakit URUNOL tangg. 
dapat tulung besar Rp. 20,— DA- 
KAH KOTOR?? Bisul luka gatel 

, tangg. bisa lekas bikin baik 
: dl. CERENOL dapat bikin baik 

' besar Rp 20— ZALF Rp. 3,— 
schoonheid-zalf Puder a Rp. 

| 10— besar Rp 17,50 

| BATUK KERAS?? VOCANOL 
1 Rp. 20,—. OBAT KOEKOEL BE- 

| SAR BRONTOK besar Rp 20,— 
| ZALF Rp. 3,— VITA NOL PILL 
Rp. 12,— besar Rp. 20— badan 
lemah dingin lekas tjapee (sexu- 

.ele zwakte) tulang2 sakit ping- 

| gang pegel. Extra keras Rp 60.— 
Ongkos kirim Rp. 2.— Prijsc. 

gratis. 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22-Semarang 

Ag. Smg Toko Elita, Plampitan 22. 
Ag. Solo Toko Djodo, Tjajudan 
70A. 

KANAN ANK OK AKA MAKA 
ar 

“Pasanglah 
Adpertensi 

Dalam Harian 

»SUARA MERDEKA" 
mg 

    

  
i 
EA Soda dodol 

Hum, KAA MO, Wedi Ll dn At . 

  
  

“DIBUKA : 

Seni Portret , HAWAIF 
— Djalan MATARAM 339 Pan SEMARANG. 

MENTJUTJII — AFDRUK — MEMPERBESAR — 

MEWARNA dsb. 

Dikerdjakan oleh Ahli Portret jang berpengalaman. 

PERHATIAN!!! Kumpulkanlah setiap COUPON 
kita, djika sedjumlah Rp 25. 
dapat ditukar dgn 1 portret 
vergroting ukr: 9 X MM. 

dengan PiNpa3.     

  

   

    

  

  

Buku Islan Bernilai Tertinggi 
| harga Rp. 5,— ongxos kirim Kp. 0,50 

isi Bahan2 untuk 

JAKIN dan BERGERAK 
untuk Keselamatan Dunia . 
Boleh beli pada: 

  

  

  

b. Pengarang: 
a. Penerbit: M. D. Suroso : 
Boekhandel & Bibliothesk d/a Djawatan Pendidikan “ae 

»TIO” 3 Agama Pusat Tea 
Mlaten-Tiangwi 16 - Smg. Djokja 15 ” Dj. hang 

  

    

SOERABAIA 

  

Da an Ta ra PD 

Kantor Assuransi , SEMADMY“« 
Semarang — Purwodinatan Tengah 12 — Telf. 1350 

MENGURUS: 

SEGALA ASSURANSI 
ASSURANSI KEBAKARAN, MOBIL2, MUATAN2 DAN 

KETJELAKAAN DENGAN MOLEST. 

    

2420 . 

» Ditjari: 
Pembanta Djururawat wanita untuk Kliniek-Bersalin 

(Kraamkliniek) 

    

Dr. THIO TJIAUW SIONG 
Dji. Ibu Kota 34 Pekalongan 

Intern: makan dan penginepan wrij. 
Salaris menurut kepandean. Lamaran pada: « 

Dr. THIO TJIAUW SIONG, Djl. Ibu Kota 34, Pekalongan. 
x 

“Dm CITY CONCERN CINEMAS mp 
“ GRAND ini malam d.m.b. (lu. 13 tah.) - 
09 — Tam Ama" Barbara Hale — Richard Greene 

'Lorna Doone Le bi” Technicolor! 
. Splendor, and Violence — Thrill upon! Thrill Sa 

Matinee :, Minggu pagi djam. 10.- 
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Bang pagi djam 9.45- dan malam berikut 

  

"2 Lux $ Hebat | 
s5 7 2 915, OrTA Doone Gempar ! 
INDRA ini malam d.mb. — (u. 17 tab.) « 
5.7 9, film Malaya terbesar bikinan Shaw Bros ! 
Minggu malam,” MARIAM 
4.45x 6,45- 8.45” 

Bebas »Andjuran Nasib" 
Pengabisan 
Dengan sepintas menangis dan ketawa penuh dengan nja- 
njian2 jang merdu — kotjak dan lutju !': 

— P. RAMLEE " 5 

  

  

Indra Matinee: Minggu pagi djam 10- " 

Akan datang: Lux Priscilla Lane — Robert Cumminge dlm. : 

Ba, ,Ssaboteur" | 
Royal Ini malam pengabisan (u. 13 th.) i 
5.—7.—9.-— Mark Stevens — Robert Douglas. | 

»TARGET UNKNOWN“ 
The Airfoce secret story. that's never teen told before ! F5 
Fenggempuran dgn B-29 djatuh ditangan musuh ! . 

Matinee: Minggu pagi djam 10- | 
  

Mulai Minggu malam: P. Ramlee - Mariam 

aa or ,Andjuran Nasib" 
  

ROXY Iri malem d.m b. lu. 17 teb:) 

Lg —# 9 — AUWYANG SAPEI dalam 

KWEI YUAN” 3 
  

.ORION" INI MALAM D. M. B. 445.7. 9.15, Ti7eni 

Mon EkanDo ,.D Streetear amed Desire” MARLON BRANDO 
Minggu pagi djam 10.00 Matinee : 

“Rex” INI MALAM D.M.B. 5.00-7.00-9.00 (17 th) 

Berty Grable ' “MestMe bfter Ihe Show” Tesunt Macdonald Carey $ 
Matinee: Minggu pagi djam 10.00 

.DJAGALAN“ INI MALAM D.M.8, ,METROPOLE: 
4 45- 6.45- 8.45 2113 th) 5.00- 7,0C- 9.00 
Kasma Booty Di 1 Lu Wy 1 t aa" Be f . P, Ramlee 

Minggu pagi Metropole 10.15 /Djagalan 9 45 Matinee : 

-DJAGALAN" Senen malam premiere 7.- 9.- (13 tahun) 
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Baar” sJUNGLE MAN Gema | 

S@LO Mulai Main tg 238/d 27 Oktober " 54 1 

sThe Magic Carpet” 

' »Babut Terbang” 
JOHN AGAR - PATRICIA MEDINA 

Suatu Film Arabian Nights Fantasi" 
Dari Columbia jg Memakai Warna Indah 

na    


