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Telah tiba di Kemajoran baru 
baru ini, duta Italia" untuk 
Indonesia jang baru, markies 
Pierre Inigi La Tarza. Dila 
pangan terbang duta baru 
tadi disambut oleh kepala pro 
tokol kem. Luar Negeri, Mr. 
Kusumo Utoyo. Sa 

(bangsaan Kita In 

  

Maret"! 
| Pemi 

Kabinet Rebo 

   

  

        

papa KREBO SORE peka 

akan dibitjarakan usaha? jang 
kan keadaan didalam negeri de 
ngan pemerintahan kemaren 

. Komentar 
Moskow' 

Ke na en 

Bukti Kegelisahan Di 
Amerika : 

hari     
| ran ,,kegelisahan besar” jang me- 

  

Demonstrasi 
Bandjarmasin : 

Menuntut Pembubaran 
Parlemen: Betjak2 

Djuga Ikut 

ERITA TERLAMBAT 

B menjatakan, bahwa pada 
Djum'at malam di Bandjarma- 
sin telah terdjadi demonstrasi 
jang diikuti oleh kurang lebih 
500 orang jang menuntut pem- 
bubaran parlemen. Demonstra- 
si Djum'at malam itu diikuti 
djuga oleh kira 40 buah betjak, 
dengan membawa poster? jang 
antara lain berbunji: ,,Bubar- 
kan parle ”, ,Hidup demo- 
krasi”, ,,Laksanakan pemilihan 
umum”, ,,Usir A Pe 

Demonstrasi tersebut dimulai 
kira2 djam 20.00 dan di sepan- 
djang djalan para demonstran 

bertereak supaja parlemen dibu- 
barkan Para demonstran menu- 
Gju ke rumah gubernur dan disa- 
na menjatakan,keinginannja. Me- 

reka diterima oleh gubernur, re- 
siden Pontas, kepala polisi pro- 
pinsi dan beberapa pembesar si- 
pil lainnja. Tiga orang jg mewa- 

kill para demonstran itu tampil 
kemuka dan mengemukakan per- 
njataan mereka. 

Demonsirasi di Medan. 
Diantara - 1.000 sampai 2.000 

orang hari Minggu jl di Medan 

rika. : 

Kegelisahan itu  timbulnja 
akibat kenjataan, bahwa pen- 
dapat dunia tidak memperija 
jai lagi ,,kedustaan” “dinas 
propaganda Amerika demiki- 
an kantor pekabaran Tass. 
Kantor pekabaran tadi lebih 
landjut memberitakan, bahwc 
kegelisahan itu seterusnja ditim 
bulkan oleh keadaan harwa 
pendapat dunia tidak rnenju- 
kai intervensi Amerika Seri 
kat di Korea dan menuniut se 
gera diachirinja pertikaian di 
semenandjung itu. 

mmmmmmagan gsm mama 

  

menjertai demonstrasi jg menun- 
tut pembubaran parlemen. Para 
demonstran berpawai dgn teratur 
dari lapangan djalan Bali dengan 
membawa berbagai slogan menu- 
dju ke kediaman Gubernur Suma- 
tera Utara. Sesuatu insiden jang 
tidak di-ingini tidak terdjadi. 
Dalam hubungan ini perlu dika- 

barkan, Sabtu sore 25-10 Masju- 

PKI, Buruh Demokrat, Wanita 
Demokrat, — Parindra, Pemuda 
Rakjat, Sekretariat-bersima Tani 
Sumatera Utara dan PSI telah 
mengeluarkan pengumuman2, da- 
lam mana dinjatakan, bahwa par- 
taipartai dan Organisasi2 tsb ti- 
dak tahu-menahu gn adanja de- 
monstrasi itu. 

Dapat dinjatakan lagi, “sesudah 
Gemonstrasi tidak ada perobahan 
apa2 dalam peraturan pendja- 
ga'an keamarim di daerah ini. 

  
Peluasan Dagang 
Kemungkinan Indones!a Berdagang: 

Dgn RRT. Dan Russia 
Import Korek-Api Langsung Dari Rusia. 

ARI KALANGAN Kement 

D 
antara pemerintah Indonesia dan 

pat kabar, bahwa kemaren telah dilakukan 
erian Perekonomian kita menda- 

perundingan 
wakil? kedutaan besar India di 

Djakarta mengenai hubungan dagang antara India dan Indonesia. 
Perundingan tersebut merupakan 

resminja akan diadakan di New Ppelhi pada bulan Nopember 
perundingan pendahuluan jang 

Bisa Dila 
an 

Belum Ada Renijana Tert entu Utk. 
.. Keadaan. 2 : 

ckan ini . Kabinet akan mengadakan 
kembali sidangnja untuk membitjarakan soal? routine, an- | 

taranja beberapa rentjana perundang-undangan. Selain itu djuga 

Pidato7Achesont Adalah 

ANTOR PEKABARAN Tass 
Minggu menjiarkan, 

bahwa pidato jg diutjapkan hari 
| Djum'at oleh menteri luar negeri 
Amerika Dean Acheson di hada- 

, pan panitia politik persidangan 
|umum PBB adalah suatu gamba- 

liputi kalangan? pemerintah Ame 

mi, PNI, GPII, Pemuda Densokrat, | 

Smg. Selasa 28 
  an Rr 

Sore Bersidang 

dapat ditempuh utk menjelesai- 
wasa ini. Demikian menurut kala- 
malam. Ditambahkannja, bahwa 

memang didalam ? kali sidangnja jl. Dewan Menteri telah mem- 
bitjarakan djuga keae didalam negeri itu, tetapi pembitjaraan? 
tsb. baru bersifat sebagai penindjauan, 

| Sampai sekarang sesuatu ren 
tjana dari Dewan Menteri utk 
mengatasi keadaan ini masih 

(belum ada. Diharapkan bahwa 
renijana demikian - di dalam 
waktu 
ini akan sudah bisa diperda- 

nurut kalangan ini selandjut- 
nja, pemerintah kini rupanja 
hendak memusatkan pula per- 
hatiannja kepada usaha me- 
njiapkan anggaran belandja ne 
gara tahun 1953 can pemilihan 
umum   Soal anggaran be- 

landja '53. 

belandja negara untuk tahun 1953 
diterangkannja pula, bahwa usaha 
untuk mempertahankan plafond defi 
Cif maximal sedjumlah Rp 1,50 mil- 
jard itu akan berpokok kepada peng 
hematan pemakaian 'alat2 dan ke 
uangan negara. Mengingat bahwa 
deficit tahun. 1952 adalah sebesar 
£ miljard rupiah, sedang untuk 1953 
djumlahnja akan diturunkan mendja 
di 15 miliard sudah barang tentu 

usaha penghematan ini akan banjak 
sekali diadakan. Tetapi sampai seka 
rang tidak ada dimaksudkan oleh 
pemerintah untuk - menghapuskan 
atau menggabungkan sesuatu kemen 
terian dengan jang lainnja. Demiki 
an- kalangan pemeritahan itu.   

Didalam sidangnja jang ba- : 
Yu lalu, Dewan Menteri telah 

semufakat bahwa ,.wensbegro- 
tingen” dari masing2 kemente- 

jrian jang telah diadjukan itu 
tidak dapat diterima. Dan un- 
tuk ini akan diadakan penin- 
djauannja kembali supaja da- 
pat diselaraskan dengan pla- 

fond deficit tersebut diatas. 
Pada taraf pertama usaha 

ini akan dilakukan oleh Panitia 
Menteri2 jg baru dibentuk oleh 
Dewan Menteri didalam sidang | 
nja Djum'at jbl. Oleh panitia 
ini selandjutnja akan diadakan 
pembitjaraan dengan masing2 

kementerian, agar didalam ma 

sa 2 pekan sedjak berdirinja 
panitia itu sudah bisa didapat- 
kan rentjana anggaran belan- 
dja jang baru. Sesudah itu ba 
rulah Dewan Menteri selengkap 
nja akan merentukan angga- 
ran belamdia negara seluruh- 
nja. 

Dapat dikabarkan lagi, kah- 
wa Panitia Menteri2 urusan 
anggaran belandja ini kemarin 

telah mengadakan sidangnja jg 
pertama. (Antara) 

Rentjana undang2 pe- 
milinhan umum. 

Dalam achir bulan ini oleh 
panitia aj hoc dari Kabinet 
jang terdiri dari Menteri2 Keha   jang 

akan datang untuk memperbaha-rui perdjandjian perdagangan an- 8 
tara India dan Indonesia. 

Delegasi Indonesia akan di- 
pimpin oleh Dr. Sudarsono, du 
ta besar Indonesia di India, se 
dangkan anggota2nja akan be 
rangkat dari Djakarta pada 
pertengahan pertama bulan jg 
akan datang. Setelah selesai tu 
gasnja di India itu, maka bebe 
rapa anggota akan meneruskan 
perdjalanannja ke Pakistan un 
tuk menindjau soal2 perdaga- 
ngan disana. 

Perundingan dagang 
Indonesia-Rusia 

Sementara itu kalangan Kemente- 
rian Perekonomian itu  membenar- 

kan berita dari London jang menja- 
takan, bahwa antara kedutaan2 be 
sar Indonesia dan Rusia di London 
telah diadakan pembitjaraan2 me- 
ngenai soal pembelian karet Indone 
sia dan laporan2 mengenai pembitja 
zaan2 itu telah diterima di Djakarta. 

Ditegaskan, bahwa pembitjaraan2 
tsb. bersifat informatoris dilapangan. 

perdagangan pada umumnja dan ter 
utama untuk mentjari kemungkinan 
diadakannja hubungan dagang setja 
ra langsung dengan Rusia. Sebelum 
itu Indonesia dan Rusia sudah mem 
punjai hubungan dagang, akan teta 
pi pelaksanaannja harus melalui Ne- 
derland. Sebagai  pertjobaan peme- 
rintah Indgnesia telah memberikan 
izin kepada Gapindo untuk menga- 
dakan pemesanan sedjumlah besar 
korek-api langsung dari Rusia. 

Kemungkinan dagang 
dengan RRT. 

Dapat dikabarkan, bahwa 
beberapa hari jang lalu di Dja- 
karta telah diadakan pembi- 
tjaraan2 antara wakil2 kedu- 
taan besar RRT dan pemerin- 
tah Indonesia mengenai ke- 
mungkinan perhubungan da- 
gang. Pembitjaraan2 ini akan 
disusul kemudian dan menurut 
keterangan jang didapat ,,An- 
tara”, oleh pihak R.R.T. telah 
dikemukakan usul supaja pe- 

  

merintah Indonesia mengirim- 
kan suatu delegasi dagang res- 
mi ke R.R.T, dan sebaliknja 
untuk mendapatkan suatu titik 
pertemuan . bagi pembitjaraan?: 

| Dagang dgn Australia. 
5 

resmi jang akan datang. 

Menurut kabar selandjutnja, perun 
dingan dagang antara Indonesia dan 

| Australia, jang menurut rentjana 
lakan dilangsungkan pada achir bu 
|lan ini, ditunda sampai pada bulan 
| Nopember jang akan datang. Kala 
ngan resmi ketika ditanjakan, apa- 
kah perundingan Indonesia — Aus- 
tralia mengenai perhubungan dagang 
akan diteruskan dan kalau diterus- 
kan apakah tidak akan dipengaruhi 
oleh ketegangan antara Indonesia 
dan Australia mengenai soal Irian 
“Barat, menerangkan, bahwa kedua 
"negara tsb tetap dalam . hubungan 
persahahatan pada saat ini dan ke- 
dua belah pihak 'jakin bahwa atas 

djalan. kebidjaksanaan jang tepat, 
"perhubungan dagang antara kedua 
negara tsb dapat diatur untuk ke- 
pentingan perdagangan bersama ter 
lepas dari soal Irian Barat. 

kiman dan Dalam Negeri, akan 
sudah disampaikan rentjana un 
Cang2 pemilihan umum kepada 
Kabinet untuk membitjarakan 
pengesjahannja. Demikian Men 
teri Kehakiman Mr. Lukman 
Wiriadinata dalam keterangan 
nja kemaren. 

Rentiana. urdang2 pemilihan 

  

ji 

Umum 
Mengatasi || 

lebih kurang 10 hari 

pat, demikian kalangan tsb. Me | 

Mengenai soal rentjana anggaran , 

th 

    
gsui 
  

»Beginilah tjara mengepalkan 
lan jg djitu”, demikian utja 
dunia tindju klas berat J 
USA A. Stevenson, waktu me 
Stevenson jang. sedang berke 
njatakan harapannja: aa 
kan dalam kampanje pemili 
pukulan djitu kepada lawann 
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Rahasia Puku: 
. lan? Djitu 

          

  

engan supaja dapat memberi puku 
? serta petundjuk2 bekas djuara 

is. kepada candidat presiden 
a berdua bertemu di Springfield. 
g untuk kampanje pemilihan me 

nh teori tindju itu dapat dipraktek 
supaja ia dapat pula memberikan 

Usal India "Utk "Me 

kemaren. Menurut kalangan tsb, 

dung pokok? jang berikut. 

Debat Pe- 
rangKuman 
Korea Utara Minta Su- 
pala Bisa Hadlir: PBB 
Membom M.B.Korea- 

Utara 

AN di PBB pada 
hari Senen, bahwa sekre- 

tariat PBB telah menerima pe- 
san dari pemerintah Korea Utara 
jg berisi permintaan, supaja wa- 
kil Korea Utara diberi kesempa- 

|tan utk  menghadliri debat me- 
ngenai masalah perang kuman da- 
lam sidang Panitia Politik PBB 

1g akan datang. Seperti diketa- 
| hui, debat tsb diusulkan oleh pi- 

| hak Amerika Serikat utk menje- 
|lidiki tuduhan? jg mengatakan, 
bahwa pasukan? PBB mempergu- | 

    
  

Parlemen Supa 
ETUA FRAKSI PKI da 

Kk rangkan, bahwa sesuai 
partai? dan organisasi? rakjat I 
selekas-lekasnja parlemen dipang: 

perpandjang, jang mengeluarkan ( 
bersidang. Selain itu ia menghen 
min keamanan selama diadakan 
tan anggota? parlemen. 

95.000 Baji 
— Tidak Sjah '! 
Peninggalan Serdadu2 : 
Sekutu Di Djerman 

te NM ENURUT ANG-. 
KA? jang diumum- 

kan diibukota  Djerman 
“Barat hari Minggu di 
Djerman Barat kini ada 
95.000 anak jang berba- 
pa serdadu2 Sekutu Ba- 

“rat, jang tidak sah. Dian- 

tara anak2 tadi, terdapat 
3.600 anak jang berbapa 
sepak Negro. Dari 
djumiah tsb. diatas tadi, 
hanja 9 sampai 107, dari 
ajah2nja mau memberi 

sumbangan guna meme- 
lihara kanak2 tadi. 

Kontak 
USA-Russia 

Utk Tjari |/Djalan Pe- 
njelesaian Korea 

  

  
    

  

    

     
     

    
     

       

    

  

    

   
   

   

kirman 
Bersidang Lagi 
parigmen Ir. Sakirman mene- 

kehendak orang2, golongan2, 

aja, PKI menghendaki, supaja 

bersidang utk membitjarakan 
Soal2 pemilihan umum. Menurut pendapatnja, baik kalau misalnja 
Presiden sendiri, jg sudah meminta supaja reses parlemen itu di- 

krit utk memanggil parlemen 
, supaja pemerintah mendja- 
g dan mendjamin keselama- ' 

# Sakirman berpendapat pula, 
Seharusnja oleh “pemerintah 
erSamia-sama. dengan organi- 
asi2 rakjat dilakukan persia- 

a2 jg berupa penerangan2 
etjara. besar-besaran tentang 
erlunja dialakan sidang par- 
emen  -supaja bisa segera me- 

'hjelesaikan  soal2 pemilihan 
umum. Is menentang pendiri- 

nakan sendjata2 kuman di Ko- 
rea. (Antara). | 

Pesawat2 B-29 piltak sere- 
kat pada maiam Senen telah 
membom »usat perbekalan Uta ' 
ra di Sopori dekat Pyongyang 
dan markas besar Korea Uta- 
ra didekat Yamdok di Korea 
Tengah. 

Menurut pengumuman pada 
hari Senen itu vesawat2 PBB 
telah mendjatuhkan seluruh- 
nja 130 ton hahan peledak di 
Gtas sasaran2 mereka Pener   bang2 dari pesawai2 tsb mela 
porkan bahwa pihak Utara ha 
hja memberikan sedikit perla- 
wanan. 

Sementara itu angkatan uda- 
ra A.S. di Timur Djauh mengu- 
mumkan hahwa pesawat2 pem 

bom dan pemburu serekat pada 
hari Minggu telah menjerang 
djalan kereta api antara Man- 
churia dan Kangye. 30 mil sebs 
lah Timur sungai Yalu. Karena   'fan sementara: orang, bahwa 

#ntak-dapat melakukan pemili ' 
han umum ini gapat diguna- jtif hantjur dan $ buah lainnja 
kan peraturan da'am bentuk mendapat kerusakan. 
updang2 darurat. Menurut Sa- 
kirman kehendak serupa itu 
menurdjukkan sifat fasis Ia 
ulangi keterangannja, bahwa 
sonder parlemen, walaupun uik 
waktu ig singkat, tidaklah 
mungkin ada kontrol atas dja 
lannja pemerintahan, tidaklah 
mungkin membuat undang2, 

dan ini berarti memberikan ke 
kuasaan diktatur kepad, peme 
rntah, Dan dibavah kekuasa 
an Ciktatrr darivada pemerin- 
tah mancipun djuga tidaklah 
mungkin melaksanakan pemili 
han umum jg demokratis. 

Dr. Mustopo menghen- 
daki lekas diadakan pe 

milihan “umum. 
Djuga Dr. Mustopo dalam ke   ALANGAN AMERIKA 

K di PBB n#injatakan pada 
malam Minggu, bahwa dalam 
bulan jang terachir ini di New 
York telah terdjadi beberapa 
kontak jang tidak resmi antara 
pihak Amerika Serikat dan pi- 

lah Korea, Kalangan 
memberikan keterangan ini 
bertalian dengan statement jg. 
diberikan oleh menteri Juar ne- 
geri Amerika Serikat, Dean   umum itu akan terdiri dari ren 

tjana undang2 pemilihan Kon 
stituante serta DPR dan rentja 
na undang2 vemilihan Dewan2 
Perwakilan Daerah. 

Karena kini telah ada ren- 
tjana undang-undang pcekok pemi 
Jihan umum, maka pembiftjaraan 
urdang2 induk. pemilihan umum 

tidak akan dipisah-pisahkan lagi. 
Jang masih belum terdapat kepu- 
tusannja lagi adalah mengenai 

- soal penentuan distrik pemilihan. 
Hal ini diserahkan kepada kete- 

tapan Kabinet. Tentang waktu 

dapat diadakannja pemilihan 

umum ini Mr Lukman menaksir 

paling tjepat pada achir Maret 
1953. Berdasarkan rentjana un- 
dang-undang pemilihan tsb diatas, 
ditaksir akan dapat memberikan 

suaranja Ik. 40 Aa 50 djuta rakjat 

Indonesia. Pemilihhan akan herla- 
ku setjara langsung. 

Acheson, dimuka Panitia Poli- 
itik Sidang Umum PBB pada- 
'hari Djum'at jl. Dalam ketera- 
jagannja itu Acheson antara 
Hain menjatakan, bahwa diluar 
perundingan? Panmunjon telah 
pula diusahakan untuk  me- 
nembus djalan buntu jang ter- 
dapat dalam perundingan? per- 
letakan sendjata di Korea. 

Menurut kalangan Amerika itu, 

dalam musim semi dan musim pa- 

nas jl. di New York telak diada- 
kan 2 atau 3 pertemuan tak res- 

mi antara pihak Amerika Serikat 

dan Sovjet Uni, akan tetapi se- 
muanja tidak memberikon hasil? 

jg positif. Selandjutnja kalangan 

itu menjatakan, bahwa Amerika 

Serikat bersedia. utk nempela- 

djari tiap2 saran mengenai ke- 

mungkinan diadakannja kontak2 
lagi di luar peraturan? protokol, 

terangannja kepada vers meng 
hendaki, supaja selekas mung- 

ikin diadakan pemilihan umum 
| sehingga DPR ang sedjati le 
kas dapat terdjilma”. 

| Dalam psda itu ia tidak te- 
:rangkan, atas dasar peraturan 

hak Sovjet Uni mengenai masa | jang bagaimana gan dibuat oleh 
tersebut | siapa pemilihan umum ini akan 

Ciadakan. Pada pokoknja ia 
menghendaki, supaja DPR jg 
sekarang ,.dibersihkan”, digan 
ti dan di-isi oleh anggauta2 jg 
representatif supaja dapat men 
tjiptakan perundeng-undangan 
jang bermanfaat bagi rakjat. 

: (Antara). $ 

PERBURUNGAN KAPAL 
| TERPUTUS ANTARA 
' MERAK-SUMATERA, 

Kepala Lalu Lintas Inspeksi 
iDjakarta kabarkan. bahwa mu 
lai heri Mirsgu perhubungan 

| kapal antara Merak dan Suma- 
tera terputus. Kapal ,.Zamrud” 

mendapat kerusakan dan tidak 

dapat berlajar. Tidak diterang- 
.kan berapa lama perhubungan 
jini terputus dan apa sebab ka- 

  

kapal tsb. mendapat kerusa- 

kan. 

asal sada hubungan2 tak resi 

semar am itu dapat momirnyi 

usaha . menjelesaikan 

Korea. (Antara). 

serangan ini pihak Utara men- 
derita kerugian 3 buah lokomo 

Selandjutnja diumumkan bah 
wa pesawat2 angkatan udara 
A.S. di Timur Djauh pada hari 
Minggu telah melakukan pener 
bangan2 sampai hampir 1000 
kali, sedangkan pesawat2 B-26 | 
telah menghantjurkan 1066 bu ' 

:ah kendaraan pihak Utara dan : 
menjerang pusat2 perbekalan: 
pihak Utara di Pkchong dan 
Samho di pantai Timur Korea | 
pada malam Senen. | 

| 

SEKOLAH MUSIK AKAN Dpi- 

BUKA TG. 1 NOVEMBER 
JANG AKAN DATANG 

Dari Jajasan Pendidikan Mu- 

Sik Djakarta kita mendapat ka 
bar, bahwa Sekolah Musik jang 

November 1952 jang akan-da- 
tang, djam 3 petang, di Seka»- 

lah Perwari di Pegangsaan 'Ti 
mur. Selandjutnja pengurus Ja 
jasam tersebut menerangkan, 
bahwa sampai sekarang telah 
mendaftarkan 118 murid untuk 
piano, 43 untuk biola, dan 9 un 
tuk menjanji. Semuanja 170 
orang, dan diantaranja 143 
anak Indonesia. 

  

Mobil Pe- 

Akan Diberi 
Tanda Semua 

D DAPAT keterangan da- 
ri R. Hidajat, ketua Ja 

jasan Motor, bahwa untuk 
menggampangkan pengawasan 
atas pemakaian mobil pemerin- 
tah, maka sekarang sedang di 
persiapkan supaja semua mobil 
pemerititah, memakai tanda ,,mo 
bil dinas”, dipasang dikatja de 
pan dan belakang dan djuga di 

' sampingnja, Dengan demikian 
tidak akan mungkin lagi mobil 
negara dipakai untuk keperluan 

  
oleh ehalajak ramai (UP.). 

  

terangannja itu Bourguiba me 

merdeka dan berdau'at. Bour- 

' negara2 Eropa Afrika dan Ti 

| merdjadikan Amsteridam salah 

didirikannja, akan dibuka tg. 1 

  

“Penerbit: 
Penjelenggara: Hetami 
Alamat: 
Tilpon: 

- 

Dan Tunis 
ntjari Penjelesaian 

Pendapat Bourgouiba Ber dekatan Dgn Usul India? 

IK Tapa PANITIA ketjil blok Asia/Arab jang mempeladjari ' 
8, masalah Tunisia telah disampaikan usul India jg dimak- 

sudkan utk menjelesaikan masalah tsb, demikian menurut kala- 
ngan jg dekat dsn panitia itu dim keterangannja pada Senen pagi 

usul India itu antara lain mengan- 

1. Memperkuat hak rakjat 

merdekaan 
sendiri: 

2. Mengusahakan dimulai- 
nja kembali verundingan2 dgn 
pengertian, bahwa perundi- 
ngan2 itu akan dilangsungkan 
tidak antara-dua-pihak (bila 
teral), melainkan dibawah pe- 
ngawasan "PBB, mungkin Jen 
perantaraon Suatu panitya dja 
sa2 baik: 

3. Minta supaja peridjanaji 
an Bardo ditarik kembali dan 
diganti dengan perdjandjian 
persekutuan baru antarg Pe- 
rantjis dan Tunisia: perdjan- 
djian Bardo adalah perdjandji 
an dari tahun 1881 jg mengan 
dung ketentuan2 mengenai pe- 
nempatan Tunisia dibawah ke 
kuasaan protektorat Perantjis. 
Menurut dugaan, usul India 

dan pemerintahan 

      
(Itu tidak mempersoalkan vem 
bentukan suatu panitya penjw- 
lidik (sedangkan Irag dan Sy- 
ria kabarnja I&bih setudju kepa 
da pembentukan panitya sema 

: tjam itu. 

Waki. Pakistan dalam pani- 
tya ketjil tadi menerangkan 
kepada pers, bahwa panitya- te 
lah mendengar keterangan Ha 
bib Bourguiba, 
Neo-Destour jg isinja mende- 
kati usul India isb. Dalam ke 

njatakan 
Tunisia 

harapannja, 
mendjadi 

supaja 
negara jg 

guiba djuga tjondon, kepada 
diadakannja pendjandjian per- 
sekutuan jg bebas antara Tu- 
nisia dan Perantjis, dimana 
Kepentingan2 strategi ekonomi 
dan kebudajaan Perantjis da- 
pat didismin. 

Panitya ketjil blok Asia/ 
Arah ig bertugas mempelaija 
ri masalah Tunisia itu anggo- 
ta2nja terdiri dari wakil2 Po 
kisian, India, Mesir, Indonesi, 
dan Syria (Antara) 

  

Mulai tgl. 1 Nopember jang 
akan datang edisi untuk Eropa 
dari harian “New York Times” 
jg kini diijetak di Paris, akan 
Gitjetak di Amsterdam. Berhu 
bung dengan verobahan ini 
maka kepada KLM telah dimin 
ta untuk mengurus pengiri- 

man suratkabar tsb kesemua 

mur Tengah. Pemindahan ini 

satu usai pemberitaan terpen 

N.V. ,Suara Merdeka Press”, 

Purwodinatan Barat II — 20 Se 
Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 
Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,80 untuk meterai). 

Ady. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 
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Tunisia untuk mentjapai ke | 

wakil Partai | 

   

  

Ledakan -- 
Krakatau, 

Paling Besar Se-   | 

| 
| mendjak 1883 

EMAREN Dinas Gunung 

umumkan kepada pers kesimpulan 

sebagai hasil pemeriksaan 3 orang 
: ahli2 praktek selama 10 hari dgn 
kapal ,,Kartika”, Menurut peng- 
umuman itu, pemeriksaan? di ke- 
pulauan Krakatau itu dapat di- 
Simpulkan sebagai berikut: Gu- 
nung Krakatau telah meletus pa- 
da tg. 10 malam 11 Oktober dan 
letusan ini adalah jg terbesar se- 
telah letusan ' tahun 1888. Pada 
waktu letusan itu tidak terdjadi 
gelombang? jg berarti dan tidak 
usah dichawatirkan akan tim- 
buinja gelombang-pasang sebesar 
jg terdjadi pada tahun 1883. 

Pengungsian dari penduduk 
pantai Banten dan Sumatera 
Selatan dianggap tidak perlu, 
demikian pu-a dari pulau? jg 
berada » diselat Sunda. Lalu- 
lintas kapal dan perahu diselat 
Sunda dapat berlangsung se- 
perti biasa, tetapi dirasa per- 
lu adanja pos pendjagaan jg 
bersifat semi-permanent dipu- 
lau Rakata, untuk mengamat- 
amatj setiap perobahan jg ter 
djadi dari Anak Krakatau. 
Selandjutnja diterangkan, ba 

hwa luas tinggi Anak Kraka- 
tau kini bertambah tetapi ke- 
adaan telah tenang kembali, se 
kalipun belum tertjapai keada 
an biasa. 

      
Tentang djalannja pemerik 

saan dalam pengumuman itu 
disebutkan antara lain, bahwa 
ketika mendarat dipulau Raka 
ta Ketjil seluruh pulau telah 
kedapatan tertutup abu dan 
pasir jg tebalnja antara 5 sam 
pai 70 sentimeter, sedangkan 
tanam2on dan pohon2an rusak 
laju, diantaranja banjak pula 
jg tumbang. 

Djuga pulau Anak Krakatau 
sudah tertutup abu dan pasir 
gunung-berapi jo tebalnjg anta 
ra 2 sampai 5 meter. (Tinggi 
pulau jg pada tahun 1950 ha- 
nja 138 meter sekarang djadi 
151 meter). 

.'Tumbuh2an disitu. telah le- 
njap sama Sekali. Diketahui, 
bhw pinggiran kawah baru ter 
djadi dibahagian Barat-daja, se 
langga terbentuk suatu telawa 
kawah jang berwarna biru dari 
seluruh permukaannja keluar 
asap (keadaan pada tg. 17 Ok 
tober). Temperatuur solfatara 
disitu 100 deradjat C., sedang 
berita jang mengatakan bahwa 
air laut telah djadi panas, ada 
lah tidak benar. Pulau Sertung 
mendapat kerusakan sedikit, 
sedang pulau Rakata sama se 
kali tidak mendapat kerusakan,   ting. 

Sabtu j.. mengheningkan 

Hari Minggu Djenderal Bern 
hard Ramcke, bekas komandan 
pasukan pajung ,,Setan Hi- 
djau',, IJengan pedasnja menje 

takannja bahwa pendjahat2 pe 
rang jang sesangguhnja adalah 
,mereka jang mendjatuhkan 
bom2 atcem atas Nagasaki atau 
Hiroshima, jang sekarang se- 
dang mempersiapkan perang ba 
Ti 
Dikatakannja bahwa ,,pendja 

hat2 perang bukanlah serdadu2 
jang mendjalankan kewadjiban 
nja. Dimasa jad., daftar hitam 
jang disusun oleh Sekutu akan 
dianggap daftar kehormatan”. 
Utjapan2 ini disambut “dengan 
soraksorai pernjataan mupakat. 

Men gaku dirinja 
,partisan demokrasi” 

Bekas dienderal ,,Waffen SS” 
Herbert Grille mengatakan sam 
bil disambut dengan tepuk ta 
ngan, bahwa ,,Pasukan Schutz 
staffel tidak bisa ditjap sebagai 
pendjahat2 perang”. Dikatakan 

  
masalah prive dergan iidak diketahui nja bahwa mereka ,,bukam neo- 

fascist, melainkan partisan2 ne 

  

lah dimulai konperensi 

tingkat tinggi antara pembe- 
sar2 Pilipina dengan pembesar2 
dari kementerian2 luar negeri 
dan pertahanan Amerika Seri- 

kat, guna membitjarakan per- 
djandjian pertahanan bersama. 

  
Menurut keterangan pembuka-j 
an konperensi jang dilakukan 
presiden @uirino di-istana Mala 
canan itu, memuat atjara per- 

tama tentang soal “perimintaan 
tambahan bantuan keuangan 
dan militer. 

Delegasi Pilipina dipimpin 

oleh menteri luar negeri Joaguin 

nan Ramon Magsaysay serta 
# ARI SENIN kemaren te Hlizalde dan menteri pertaha- Person, kepala bagian penase- 

'hat militer tentang Pilipina, 
dalam “kekuatan dunia. Kita 

membutuhkan adanja kerdja 
sama lebih erat, lebih besar se- 

rang negara2 Sekutu dan dika: 

Mendjelang Pakt' Pertahanan-Bersama Pilipina-USA 
tersebut Paredes menghendaki hari Senin (kemaren). Dikata- 

supaja Amerika Serikat meng-, kan bahwa pembesar2 pemerin- 
oper biaja keamanan dalam neltahan dan ketentaraan sedjak anggota2-nja terdiri atas ang-, laksamana muda Richard Cru- 

gota2 senat, pemerintahan dan 'zon komandan  pasukan2 ang- 
ketentaraan. Delegasi Amerika j katan laut Amerika di Pilipina, 

'Serikat diketuai oleh dutabesar Ii brisadir disnderal Walker Ses- 
| Amerika Serikat untuk Pilipina !sums, wakil komangan angka- 
Raymond A. Spruance, wakil tan udara ke-13. 
menteri pertahanan William C. e . : 

'Foster dan asisten sekertaris! Selandjutnja diwartakan da- 
(tuar negeri untuk urusan Ti-| lam konperensi pers jang diada 
mur Djauh John M. Allison. kan Minggu malam, presiden 

geri Pilipina, 
Menurut Paredes 

dibutuhkan meliputi 184 djuta 
pescs (92 djuta dollar)  seta- 
hunnja dan hal itu sudah dibi- 
tjarakan achir minggu jg lewat 
dengan presiden @uirino. 

Baik dari pihak istana Mala- | 
canan maupun dari pihak pembe ' 

mangat dan bantuan baik ma 
terial Mmupun moral dari Ame- 

'rika Serikat dan Perserikatan 
Bangsa2”, demikian @uirino. 
Dalam pada itu dikabarkan 

ilebih djauh: beberapa banjak 
Pilipina membutuhkan bantuan 
wang dari Amerika Serikat ter- 

Imuat dalam sebuah usul jang 

biaja jang 

  

Selandjutnja dalam delegasi 
Amerika duduk laksamana Ar- 

|thur Radford, komandan pasu- 

kan2 Amerika Serikat di Pasi- 

fik, djenderal major Albert 

| Guirino menjatakan, bahwa tu- 

| djuannja ialah untuk menda- 
Ipatkan tambahan bantuan mi- 

liter dari Amerika. ,,Pilipina 

harus memperoleh bagian adil 
La NA LA AMS am 

Lambas a K 'budajaan Indonesia 

dikemukakan hari Sabtu oleh 
senator Paredes, anggota terke 

muka senat jang namanja se- 
ringodisebut-sebut untuk tjalon 
presiden Pilipina. Dalam usul 

  

  
Laga: “son Sandotschap at 8 

"Kung Wetensehappen” 
Kb kepala nm NP 

-sar2 Amerika Serikat tidak di 
beri tahukan, berapa lama pe- 
rundingan akan berlangsung, 
akan tetapi diduga bahwa soal2 
pentingnja akan dibitjarakan ' 

beberapa lama sedang Sibuk 
menjusun laporan kedudukan 
Pilipina dewasa ini, Diduga me- 
reka akan mengadjukan perta- 

S.S. Aktip Lagi 
Siapa Sebenarnja ,Pendjabat-Perarg' Ita 

| Bekas Pasukan Pilihan Nazi Mengaku Diri Sebagi 
»sPartisan-Demokrasi” ... 

ANGSA DJERMAN diseluruh Djerman Barat ketika haric 
tjipta selama 2 menit, untuk 

memperingati orang2 tawanan D jerman jang hingga kini tidak 
pulang ketanah airnja. Sementara itu beribu-ribu veteran pasu- 
kan elite Djerman Nazi, ,,Waffen-Schutzstaffel” 
mengadakan pertemuan di Verden, Djerman Barat. 

(Pasukan S.S), 

gara Gemokrasi.” 
Djenderal Hans Steiner, jang 

berbitjara atas nama panitya 
kongres Waffen SS ini, menja 
takan tidak setudju dengan 
utjapan2 Ramcke dan dikata- 
kannja bahwa ,,kawan2nja (ka 
wan2 Steiner) dan dia sendiri 
adalah partisan2 Eropa jang 
bersatu.” -Dikatakannja pula 
bahwa veteran2 SS ,.mentjela 
keras nasionalisme dalam sega 
la bentuk”. 

Tuntutan pembebasan 
tawanan2 Djerman 

Barat & Timur. 
Sementara itu berita AFP da 

ri Berlin mengatakan, bahwa 
wakil perdana menteri Djerman 
Barat Franz Blucher malam 
Senin menjerukan, agar supaja 
Sovjet Uni membebaskan kem 
bali tawanan2 perang dan 'in 
terniran sipil Djerman, baik da 
ri Djerman Barat maupun Ti- 
mur, dah terutama ribuan 
orang perempuan dan gadis2 
Djerman jang setjara tidak sah 
ditawan di Sovjet Uni” 

Dikatakannja dalam pidato 
dimuka rapat raksasa disektor 
Amerika di Berlin tadi, supa 
ja Sovjet Un menjatakan apa 
jang harus diperbuat, agar su 
paja orang2 tadi semua dibebas 
kan kembali. 

Diserukannja kepada pemim 
pin Djerman Timur 
tanja pengandjur2 persatuan 
itu”, memberanikan diri untuk 

jang ka   bersatu dam minta supaja se- 
mua tawanan dibebaskan kem 

rjaan kepada pembesar2 Ame- | pali. 
rika Serikat, hingga mana di-! 
harapkan dari Pilipina untuk 
turut membantu pertahanan 
Pasifik terhadap bahaja ko- 
munisme, Selain dari itu kabar- 

nja djuga akan dipeliharanja 
oleh Amerika pangkalan2 ang- 

katan laut dan tentara diwila- 
jah Pilipina. (Pia) 

Tentang pendjahat2 perang 
didjatuhi hukuman oleh nega- 
ra2 Sekutu Barat, Blucher ber 
kata (dengan sambutan tepuk 
tangan), bahwa ,,jang dapat 
mengukur mana jang adil dan 
mana jang tidak itu ialah ha 
nja dia, jang mempuniai hak 
tadi tiada dengan djalan keke 
Tasan”, (Antara), 

SX Berapi di Bandung meng- 

sekitar meletusnja G. Krakatau 
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Oktober ini telah ditjetak 
jumlah satla djita kartu 

   

  

   

nesia dan dikirimkan keseluruh | 

   
i, kota? besar dan ka- 

    

   
    

mengingat  kepentingannja guna 
| memudahkan jang bersangkutan, 

     

     
     

  

   

an bahwa mereka sudah 
i warganegara Indonesia. 
juga berarti me 

b 

    

   

  

' SEMARANG 28 
   

   

  

Sean PT-Aneta memperoleh | 

kartu tersebut dgn 

rutama warganegara berasal 

SAN         

    

Ki 

Atas 
Axa 

at s 
Laporan Se-orang Insinjur 

      

  

   

      

Amerika jg sing, 

  mempunjai organisasi 
- 

      

| Insinjur itu, jang tidak ingin 

  

  

mamanja diumumkan, menjata-| 
kan kepada saja, bahwa pengi- 

   | kut2 Komunis diseluruh Indone 
sia adalah langsung dibawah 

Tiongkok Mao Tse Tung”, 
"3 r ini lama hidup di- 

Indonesia: menurut ka- 
smimpin suatu peker- 

ingunan dengan 
1000 

   

   

    

   

     
     

   
OKTOBER 1952. 

Konperensi Taiwan 
  

   

    

   

  

p t 

| «.rintah Chiang Kai Shek itu tam 
' faktor kekuatan economis jang latent terdapat 

djuta orang perantauan Tionghoa di Asia Tenggara dan lain2 ba- 
gian dunia. Satu konperensi besar2an diselenggarakan di Taipeh, 
Gikunajungi oleh utusan2 dari orang2 perantauan Tionghoa, keba- 

.njakan dari golongan Kuomintang. Satu hal : 
hatian ialah bahwa konperensi itu tampaknja dapat perhatian jg 
tjukup besar. Apakah besarnja perhatian itu dapat dipandang se- 
bagai petundjuk tentang suatu phase perkembangan baru jang 

Sesudah kurangilebih 3 tahun lamanja menggalang 
kekuatan di Taiwan, kini sekonjong-konjong tampil sematjam ke- 

|, giatan baru di.pihak pemerintah Tiongkok Nasionalis itu. Peme- 

paknja hendak mengaktiveer satu 
di kalangan 16 

jang menarik per- 

| : akan mengenai nasib negara raksasa Tiongkok itu? Kalau demi- 
    

   

   

    

   

    

    

    

    

    

   

  

   
     

     

     

    

     

   

  

     
   

    

   

   

    

      

    

    
     

   

perantauan: 

   Yg disebut negatif”. 

hubungan dagang dengan Russia 

pula kedudukan mereka sendiri. 

| siapapun djuga. Tetapi kita pun 
| lain menghormati pula pendirian 

FS 
A
r
 NE an 

GUBERNUR 
“DJAKAKTA. 

Dengan menumpang - pesawat 
“ terbang pertama kemarin pagi te 

lah berangkat ke Djakarta Gu 
bernur Budiono dan Panglima 

“Divisi P. Diponegoro Overste 
“Bachrun. Menurut keterangan 
maksud kundjungan gubernur 
ke Djakarta ini ialah al. untuk 
memberikan laporan kepada ye 

. merintah pusat keputusan sidang 

“DPR Propinsi 'baru2 ini. Seha 

gai diketahui sidang DPR tsb te 
“ Iah memutuskan satu pernjataar 
bahwa dalam hal demonstrasi j' 

“ 'baru2 ini terdjadi di Djakarta, | 
DPR. Propinsi berdiri dibelakang 
Presiden. 

JAJASAN KREDIT DAERAH 
| DJAWA TENGAH. 

Untuk menjalurkan djadi satu 
pengeluaran bagi keperluan per 
industrian, perdagangan dan soal 
soal jang mengenai import serta 
export jang dahulunja dikeluar 
“Kan oleh djawatan2 jang bersang 
kkutan, maka kemarin diruangan 
Gupernuran telah dibentuk Ja 
asan Kredit Daerah Djawa Te 
gah. Untuk melantjarkan dja 
nja Jajasan Kredit ini, maka 

disusun pula pengurusnja terdiri 
dari seorang anggauta D. P. D- 

Top. Djawa Tengah, Diawatar 
r Djawa Tengah 

sasi Usaha Rakjat 

& PANGLIMA KE 

PROF. SCHNEIDER DI SMG. 
Tgl. 30 Oktober jad. ini ditunggu 

Schneider, mahaguru ilmu pengetahu | 
an pers di Perguruan Tinggi Dja 

kedatangannja ' di Semarang prof. j 

'“kian, dimana letaknja sebab2 jg membenarkan pertanjaan itu? 
Apakah terletak pada reorganisasi pemerintah Taiwan? Pada ke- 

1 mungkinah bantuan Amerika? Ataukah pada faktor2 jg terletak 
& di tanah daratan Tiongkok sendiri? Tentang kesemua itu, tak usahs 

kita bitjarakan lebih mendalam disini. : 
aa Tetapi adalah suatu hal jang menarik perhatian” 
langsung dari kita, mengenai konperensi di Taipeh itu. Konperen- 
si itu diantara lain memutuskan, bahwa pihak orang2 Tionghoa 

ntauan skin minta kepada, pemerintah negara2 jg djadi tem- 
pat Kediaman masing2 utk memutuskan hubungan dgn blok So- 

| vjet, dan mereka (orang2 Tionghoa perantauan) tidak akan ker- 
“ dja sama dengan negeri2 jang mengadakan hubungan ekonomi dgn ' 

— RRT. Keputusan2 demikian termasuk dalam golongan keputusan2 
ungguhpun dikatakan ,,negatif”, tetapi ba- 

| gaimana nanti pengaruh keputusan? sematjam itu terhadap nega- 
ra jang berpolitik bebas sebagai Indonesia ini? , 

2 

Padahal sepan- 
 Gjang berita, negara kita kini tengah berusaha mengadakan djuga. 

dan RRT. Memperluas hubungan: 
dagang dgn negara manapun djuga adalah sesuai dengan politik 
bebas kita, dan sedjalan pula dgn daja-upaja buat tembus kesu- 

. Htan ekonomi kita sendiri. Apabila pengikut2 Taipeh itu tjoba me- 
| Jaksanakan keputusan konperensinja tadi, maka kita kuatir mere- 
-Ka akan menjulitkan politik bebas negara kita, dan menjulitkan 7 

Oleh karena itu baik perihal ini 
| Gipikirkan benar2 oleh pihak2 jang berkepentingan. 5 
Sm -—— Kita tak ingin mengganggu kebebasan ideologie dari 

berhak menuntut supaja orang 
dan kebebasan kita. : 

Dam Tambak- | 
redjo Dibuka 

'P3 ENGAN DIHADLIRI Res. 
| $@ Milono, Bupati Purwodadi, 
(para A.W. dan Wedana, demikian 
pula para pamong-pradja di Kab. 
Purwodadi dan beberapa wakil da 
ri djawatan jg bersangkutan ke- 
maren dgn resmi telah dilakukan 
| pembukaan Dam Tambakredjo di 
| desa Sugihmanik Kab. Purwodadi. 
Dam ini telah dapat diselesaikan 
dalam waktu singkat atas gotong 
tojong dari rakjat desa Sugihma- 
nik dan sekitarnja dan dgn ada- 
nja dam ini, maka seluas 358 H.a. 
sawah dapat diberi pengairan ter- 
tentu. 1 

: Untuk menjelesaikan Dam 
ini sebanjak 2.868 orang 'pen- 
duduk desa telah mentjurah- 
kan tenaganja dengan tjuma2 
dan uang jg telah dikeluarkan 
ada Ik. Rp 11.563.— Dengan 
adanja pembikin Dam ini, ma- 
ka daerah “tsb akan bertam 
bah makmur. Sebagian besar 
benduduk desa Sugihmanik te. 
'ah berdujun-dujun. menghadi 
Yi pembukaan dam tsb dengan 
masing2 membawa sedekah jg 
selandjutnja untuk dimakan 
sersama-Sama. Sebagai hibu 
ran bagi penduduk desa itu, te 
lah dipertundjukkan wajang ku 

|lit dengan sebagai dalang tja- 
Tik desa tsb. : 

Pemberanias tjelong 
dgn. tjara baru. 

z   rta dan Jogja dan Van Goudoever. 
e-esokan harinja mereka akan kem 

bali ke Djakarta. Pada hari Kemis 
30 Oktober itu akan diadakan per 

1 itara wartawan2 Semarang 
dari kalangan perguruan 

. Schneider, bertempat 
fartawan dimulai djam | 

   
    

    
     

   

        

    

k 3 

NP , “ 1 : 

SIDANG DPRDS KOTA 
R. 

2. Untuk menjelesaikan atjara sidang 
jang baru lalu, DPRDS KB Sema 

“rang akan melantjutkan  sidanghja 

“pada hari Rebo 29 Oktober besok: 
' Seperti biasa sidang diadakan dirua- 
ngannja di Bodjong 148, dimulai jam 

| igi. Bila tak dapat selesai, si- 

Dalam pertjakapan kami de 
ngan seorang A.W. dari Ketja 
matan Tegawanoe antara lain 
diterangkan, bahwa pihak pa- 
mong-prodjo disana telah ber- 
hasil memberantas tjeleng dgn 
tjara “istimewa”. Dug matjam 
tjarg telah dikerdjakan dgn 
hasil memuaskan. Pertama tih | 
disebarkan daging (tidak per- 

duli- daging apa, asal daging) 
Ig ditjampuri dengan obat fos 
for ditempat-tempat dimana 
banjak berkeliaran tjeleng. Da 
girig ini dimakan oleh tje'eng 
jg mengakibatkan kematian- 

Ne ru Manda 2 Ia 

a Pengaruh Mao Tse Tung ' 
Para Intellektuil Indonesia? 

rdja di Sumatera. 
1 Oleh: Morton v.Dyke). 

PP TBOAHAN pehgsrah Moinuis dri butir Kp at ox 
$ IT NAN Ia Lae Oa eat Tab AE TA Tu 4 £ Ltjai 4g Hakan ad Ai en Pa 

rintangan jg berarti”, den an oleh sorang Insinyur 

tahu apa 

(ka satu tjara lain, jaitu dengan 

    

          

Amerika Jg: Pernah 

  

N 

  

    
     

       
     

", Kata tnsinjur itu seterus- 
jang dikerdjakannja”. 
,Selama bekerdja bersama? 

dekat tjara2 hidup mereka, : 
telah mendapat suatu pand: 

  

lain”, demikian insinjur itu. 

sa Indonesia pada umumnja ti- 

atau andjuran2 jang datang da 

patuh kepada pemimpin2 dari 
bangsa mereka sendiri, kata in- 
sinjur Amerika itu, 

»Djadi Mao harus mentjari 
bangsa Indonesia utk. mempro- 
pagandakan adjaran komunis- 
|me kepada bangsa Indonesia”, 
kata insinjur itu pula. ,/Orang2 
perantaraan ini adalah terdapat 
|dikalangan peladjar dan kaum 
intelek Indonesia”. 

Tak ada ideologie - jang 
diperdjoangkan? 

Insinjur itu mengemukakan 
dua alasan apa sebabnja ia ja- 
kin kaum Komunis mudah Sa- 
dja dapat menanamkan ideologi 
nja didaerah Pasifik Selatan. 

»TYaraf penghidupan di Suma 
tera dan dipulau2 sekelilingnja 

|telah membubung sedemikian 
tingginja, sehingga rakjat djela 
ta tidak bisa hidup dari pentjari 
an jg. diperolehnja sehari-ha- 
ri”, kata insinjur itu. ,,Djadi ti- 
daklah sulit menjakinkan Se- 
orang penduduk asli tentang 
djandji Komunis pada saat ia se 
dang menderita kelaparan”. 

,Kaum komunis tidak perlu 
mengemukakan sesuatu filsafah 
atau ideologi kepada penduduk 
untuk menanamkan pengaruh 
komunis”, kata bangsa Amerika 
itu. ,,Di Indonesia tidak terda 
pat sesuatu ideologi politik jang 
kokoh untuk  diperdjuangkan. 
Apa jang diperlukan oleh kaum 
Komunis hanja mejakinkan pen 
duduknja bahwa mereka me- 
merlukan komunisme”. 

2 Karei sbg. bahan 
propaganda: 

- Insinjur itu menjatakan, bah 
wa kaum Komunis mendjandji- 
kan upah jang lebih tinggi dan 
keadaan - penghidupan jang le- 
bih baik dengan memakai Sys- 
teem cooperasi dalam produksi 
karet sebagai pengganti sys- 
teem jang dipakai sekarang. ' 

Eksport karet, salah satu ba- 
rang ekspor Indonesia jang pa- 
ling penting, sudah djatuh, ka- 
ta insinjur itu, oleh karena Ame 
rika tlh. mengurangi penimbu 
nan karet dan disamping itu 
memadjukan industeri karet sin | 
tetisnja. Sae: 

»Pembeli jang terbesar dari 

karet Indonesia ialah Amerika 
Serikat”, katanja, ,,dan lanta-. 
ran itulah harga karet waktu 
ini sudah mendjadi sangat me- 

rosot”. : 
Sebelum pasar karet Amerika 

pudar, harga vendjualan 1 kg. 
karet sudah tjukup untuk mem 
beli beras keperluan sehari”, ka 
ta insinjur itu. 

  
Karet ,,Tengah malam”. 
Sekarang harga sekilo karet 

itu tidak tjukup membeli beras 
keperluan 1 hari lagi. Sh 

Untuk mendapatkan keperlu 
an berasnja sehari2 itu, buruh2 
kebun harus mendjual ,,karet 
tengah malam”, kata insinjur 
itu. Ini berarti para buruh itu 
tidak melalui djalan2 jang di- 
awasi oleh kekuasaan pc merin 
tah, tapi mereka menjeludup 
ri kebun? karet itu pada ter 
malam”, ) 

»Mereka menjeludupkan ka 
| ret itu melalui hutan2 tetapi di 
mana telah menun, a£ ngg1 sammpan2' 

| masukkan obat fosfor. Kalau 
usus ini dimakan tjeleng, nis- 
tjaja tjeleng itu tidak berapa 

,lama setelah makan usus jg di 
tjampuri fosfor tsb mati pula, 

   

Kalau tjeleng ini sudah mati, 

maka perut tjeleng dibelah dan 
didalamnja dimasukkan pula fos 

lamanja. Dengan adanja ini, ma 
ka daging tjeleng jg telah ditjam 
pur dengan fosfor itu, lalu dima- 
kan oleh tjeleng lainnja, hingga 

| tse'leng lainnja mati pula. Dengan 
'#jara demikian ini, maka desa tsb 
telah berhasil membunuh Ik. 800 
.ekor. Selandjutnja didapatkan pu 

imenggunakan buah sawo. Buah 
sawo ini dibelah dua dan didalam 
nja dimasukkan fosfor tsb. jang 
sendjutnja djuga disebarkan di- 

tempat? jg banjak tjeleng. Untuk 
sementara waktu tjara belaka- 

ngan ini, belum lagi diperguna- 
kan, karena tjara jang pertamu 
dan kedua telah ti'ukup memberi 

hasil memuaskan. 

Selandjutnja A.W. diatas terang 
kan, bahwa pada waktu belakangan 
ini, banjak perhatian orang luar 

mereka dan mempeladjari dari | 

Dikemukakannja, bahwa bang | 

dak mau mengikuti adjaran2 

ri bangsa asing. Mereka hanja yu kana 

   

    

  

  

kan penjumpahan ' afas 
alam djabatannja baru, ma   

  

ingan, jang mana tak mungkin | 5 £ 
saja peroleh dalam keadaan ae 

ngadakan pertemuan dengan 

bekerdja sama dalam memu- 

bahwa keamanan didgerah Ba 

pat dipulihkan kembali. 
Selandjutnj, dikatakan, bhw 

pada rakjat Uisang sudah ada 
tanda2 djemu pada kekatjau- 
an dan sekarang sudah mem- 
bantu kepolisian. 

'ah Paringin, 
Mandi, Ilung, Birajang dan Pa 
dang Batung. 

Disegenap kampung nampak 

ja keomanan dapat dipulihkan 
kembali. Orang2 jg membantu 
gerombolan dapat dikatakan 
sedikit sekcdi, sedanz mereka 
jg masuk mendjadi anggota 
gerombo'an itu hanja desakan 
dari keluarganja jg mendjadi 
gerombolan. 

Achirnja dikatakan bhw ke 
sulitan ip dialami oleh polisi 

keamanan,  ia'ah mengenai 
alat? perhubungan dan tenaga 

St 
ngannja. 

mikian Kampono. (Pia). 

MENTERI PERTAHANAN 
MUNGKIN AKAN KE 

Dari kalangan jang dapat dipertja 
ja didapat keterangan, bahwa Men 
teri Pertahanan Hamengku Buwono 
IX hari Kemis jang akan datang ini 
hesar kemungkinan aka terbang ke 
Djawa Timur. Kedatangannja di 
Djawa Timur itu adalah bersangku- 
tan dengan perkembangan dalam Ia 
pang ketentaraan didaerah tsb diha 
ri2 jg terachir ini 

kepunjaan saudagar?2 Komunis 
jang membeli karet itu dengan 
harga sangat tinggi”, kata 
bangSa Amerika itu. 

Insinjur itu mengatakan se- 
landjutnja, bahwa “Indonesia 
menghadapi kekurangan beras, 
sehingga menjebabkan harga- 
nja membubung tinggi. Dikata- 
kannja, bahwa hasil beras Indo 
nesia tidak mentjukupi keper- 

kan tambahan dari negara2 te- 

tangganja jang banjak mengha 
silkan beras. TN 
- Menurut pandangan insinjur 
itu, bangsa Indonesia sangat ge 

  
liSsah dgn. sikap Amerika Seri-: 
kat jang mendjalankan "politik 
tidak perduli di Asia Tenggara”. 

Achirnja insinjur itu menjata 
kan kejakinannja, bhw. sekira- 
nja keadaan seperti sekarang 
dibiarkan berleluasa sadja, ma- 
ka seluruh daerah Pasifik Sela- 
tan akan tergenggam oleh 
pengaruh komunisme dalam 
tempoh beberapa tahun ini”, 

tempat jg selandjutnja diberi peker 
djaan pula oleh pamong-prodjo di 
Kab. Purwodadi. Perslag soal ini, 

akan kami muat besok lengkap. 

PARTAI BURUH. 
'Di Pati telah berdiri Partai 

| Buruh tjabang Pati berkedudu 
kan di Trangkil ketuanja NS 

for dan didiamkan beberapa hari! Adriaans, penulis H. Sampow, 
: bendahari Jasak, 3 orang pem- 
| bantu dan beberapa ketua ba- 
|gian. Partai Buruh ini adalah 
partai buruh jg mempunjai pu 
sat di Djakarta dibawah pimpi 
nan Tedjasukmana-Asraroedin. 

PEMBUKAAN PENGADJIAN, 
Minggu sore djam 16.00 di 

asrama Polisi Seksi I (Karang 
tempel) telah dibuka satu pe- 
ngadjian untuk anak2 angg. 
Polisi. Pengurus penjelenggara 

Soetrisno dan Sdr. Sajuti, se- 
dangkan sebagai guru ialah 
Sdr. Chairoel. 

PS TJAHJA SEMARANG. 
Telah didirikan pada tg. 25 jl. 

Persatuan Sepakbola ,,/Tjahja Se- 
marang” dengan ketua sdr. 
Baswedan, penulis A.O. Sung-   Kab. Purwodadi, terutama sedjumlah 

penduduk dari Wonogiri, jg ingin 
bertempat tinggal dibeberapa desa 
di Kab. tsb., antaranja didesa Tego     

     
kan dilandjutkan Jagi malam 

  

nja, Tjara kedua adalah menje / 

  

wanu sampai sekarang sudah ada 

kar, bendahari Salim  Albakrie 
dan para pembantu. Sekretariat 
bertempat di dj. Darat 57. Dikan- 
dung niatan untuk selekas mung- 
kin menggabungkan diri pada   

ja . barkan usul jg didalamnja di 16 keluarga dari Wonogiri diberi Psis. “3 

    

    

  

    

   
Pidak kepolisian sudah me. | 

pamongpradjs dan rakjat utk 

lihkan keamanan, dengun ada 
nja kerdja sama jg erat ini, de | 
Iimikian Kampono, saja jakin f" 

rabai dalam sedikit waktu dal” 

Kampung? “ig ditindjau ia- 1 
Awajan, Batu | 

aja rakjat menghendaki supa- | 

sekarang dalam memulihkan te 

jg sangat dirasakan kekura- 

Pada mass ini tentara di Hu a 
ln Sungai memberikan bantu-f 
an kepada pihak kepolisian, de 

   DJAWA TIMUR, 1 

luannja dan harus mendatang- 

an pengadjian tsb ialah Sdr. j 

Ali | 

bi lan Berwudjud, 
Penduduk" 

en kita di Bandjarmasin Kam 

P3 sea 

  

olisi ker “selama beberapa hari me- 
| Gi daer: Sungai menerangkan, bah- 

ah Barak: masa ini dim keadaan ka- 
ik rumah? jang dibakar gerombolan. Gerombo- 
umah orang? ja sungguh? membantu peme- 

memulihkan kean 2 R 

  

      

   

    
   
   

       
   

   

     

    

   
   

    

    

   
    

    

  

   

ptimistis Mengenai Ke- 
|adaan Sekarang 

Ta 

pp 

“ma PEROLEH kabar, bhw 
V perdana menteri Wilopo 

i Minggu pagi telah berto- 
jak ke Bogor untuk menemui 
Tpresiden Soekarno jang selama 
»week-end” ini singgah di Tji- 
Ipanas. Kalangan jang berkua- 

2 menjatakan pendapat mere- 
“bawa dalam pertemuan 

Hi antara lain telah dibitjara- 
pernjataan pd, panglima 

Tentara dan Teritorium V/Bra- 
Widjaja, letnan kolenel Soe- 
dirman. 

r 

2 ka a 

x 

( Menurut kabar jg diperoleh se- 
Tandjutnja, perdana menteri Wi- 
lopo- pada Minggu malam telah 
mengadakan pembitjaraan2 dgn. 
menteri pertahanan Hamengku 
"Buwono, jang telah berada kem- 

'bali di Djakarta pada sore-hari- 
inja dari kundjungannja. ke Jo- 
ejakarta. 

|. Dalam pada itu Perdana Men- 

eri Wilopo pada hari Senen pagi 
'menerdrigkan atas  pertanjaan? 

rs, bahwa ' ia pada hari Sabtu 
21 telah menerima pernjataar 

Hetnan-kolonel Sudirman, pemarg 
djabatan panglima teritorium 

PBrawidjaja. 

Selandjutnja ia menerangkan 
bahwa aa terus berichtiar untuk 
mengatasi Keadaan. 
Dalam hubungan ini ia menam- 

3 

bahkan, bahwa antara Pusat dan 

Djawa Timur telah ada hubungan. 
Ia menerangkan, bahwa berang- 

| sur-angsur keadaan akan men- 
| djadi djelas bagi semua fihak. 
' Atas pertanjaan apakah ia meng- 
anggap perlu mengundjungi Dja- 

wa Timur, perdana menteri me- 
nerangkan, bahwa mungkin ia 
akan berkundjung ke Diawa Ti- 
mur. Pada achirnja ia menegas- 

| Kan, bahwa ia tetap optimis. 

  

| MR. SUBARDJO MENEMUI 
: MOSSADEGH 

| Mr, Achmad Subardjo, bekas 
Menteri Luar Negeri Indonesia 
“datang berkundjung ke Tehe- 
oran untuk beberapa hari dan 
.pada hari Senin ja menemui 
| Perdana Menteri Dr. Mohamed 
| Mossadegh. Mr. Subardjo dewa 
isa ini sedang melakukan kuan- 
|djurngan kenegara2 Isiam di 
Asia Tengah. Demikian diberi- 

takan oleh PTI dari sda 

12 TAHUN UTK. PENJELUN- 
DUP UANG. 

Hukuman duabelas tahun pendjara 
dipotong dengan waktu selama ia 
berada dalam tahanan, telah didja- 

dan kepada Idris bin Ali, karena 
perbuatannja memasukkan 2000 he- 
lai uang palsu lembaran seratus ru 
piah dari Penang untuk diperedar- 
kan di Sumatera Utara pada perte 
ngahan tahun ini.   

! MODAL NASIONAL 
TERKUMPUL, 

Gerakan. membentuk Modal 
Nasional atas initiatief Resi- 
dent Milono sampai achir Sept. 
jl. ada sbb: Di Kab. Purwoda 
di terkumpul Rp 8634250, 
Kab. Smg... Rp 48.0365,76, Kab, 
Kendal Rp 34.596,82, dan Kab. 
Demak Rp 61.47211, hingga 

djumlah tabungan di Kar. Smg 
ada Rp 230.448,19. Disamping 
vang tabungan ini, ada tertja- 

tat pula uang kss desa jaitu 
Kab. Purwodadi Rp 671,556,85, 
Kab. Smg Rp 66.764,— Kah, 

' Kendal Rp 341.204 22 dan Kab. 
(Demak Rp 829,979,15 djumlah 
| yang kas desa dalam Kar. Se- 

| marang sampai achir Sept. ini 
rada Rp 1.909,50429.- Perlu di 
(isatat, bahwa djumlah yang 

  
' tabungan Nasional js tertjan- 
(tum diatas ini, belum lagi ter- 
masuk tabungan dari pegawai2 

(noser dan anak2 sekolah. 

TEST TJALON K.P.P,M. 
ANGKATAN II. 

Inspeksi Pendidikan Masjara- 
“kat Propinsi Djawa-Tengah me- 

'ngumumkan bahwa hari untuk 

'test para tjalon K.P.P.M, angka- 

|tan III didjatuhkan - tg. 15 No- 
"pember 1952 bertempat di S.M.P, 
“Pandean Lamper djam 19.00 ti- 

i dak tg. 19-11-52, “ 
5 

(berdjalan kaki. Selama mereka da- 

tuhkan oleh pengadilan negeri di Me 

nak 

Setinggi 16. 

S5 
rimba 
mana pegunungan Himalaya pun 

Konon dikabarkan bahwa mereka 

Sebagian besar dari rombongan itu 
terdiri dari orang2 jang berusia di- 
sekitar 20 tahun dan hidup sebagai 
|orang2 musafir, karena dituntut de 
ngan alasan2 keagamaan. Mereka te 
lah menjingkir sedjak petjah revolu- 
si di Tiongkok dan sedjak waktu itu 
berkeliaran dengan tidak tentu, ka- 
dang2 menunggang kuda ketjil atau 

lam perdjalanan, dalam mana kuda 
dan onta2 harus pula diangkut, me- 
reka telah beberapa kali bertempur 
melawan pasukan2 RRT. 

Pada mulanja ketika rombongan 
itu mentjapai perbatasan Kashmir 
pada tahun jg lalu, mereka terdiri 
dari 318 orang. Suku bangsa itu 
sekarang masih tinggal 102 orang, 
diantaranja seorang baji jang baru 
lahir dua hari berselang. 

Pemerintah Turki telah menawar 
kan kepada sukubangsa ini untuk 
berdiam di Turki, suku bangsa Ka 
zakh mempunjai hubungan kebuda 
jaan dan bahasa dengan Turki. Se 
bagian dari kaum musafir ini djuga 
telah menetap “di Kashmir. Mereka 
jang telah mengarungi perdjalanan 
berat ini dengan bercgalan kaki da 
pat melandjutkan perdjalanannja dgn 
menumpang otobis2 jang diSediakan 
oleh pemerintah Kashmir. Mereka 
akan diangkut ke Panthankot dan 
dari sana akan dengan kereta-api ke 
Bombay. 
Kaum pelarian ini pada tg. 30 Ok : 

tober akan naik 'kapal di Bombay 
untuk dibawa ketanah-air mereka jg 
baru di Turki. 

Kepala sukubangsa tadi Hussain 
Taji menerangkan, bahwa rombo 
1gan jg beraneka-warna itu bertolak 

dalam tahun 1932 dari Barkol di 
utara Singkiang, setelah RRT di 
Tiongkok menguasai bagian Utara 

dari negeri itu. 

Rombongan tadi mula2 berangkat 
kedjurusan selatan hingga ke Chor 
won, dimana mereka berdiam selama 
2mam tahun. Djuga ditempat itu me 
reka dikedjar-kedjar oleh revolusi 
“lan achirnja mereka berangkat lagi 
ebih djauh kearah selatan. 
Ketika RRT achirnja dapat 

1guasai Urumuchi, ibu-kota  Sing- 
dang dalam tahun 1949, Hussain 
Taji serta para pengikutnja dengan 
membawa segala milik2 mereka me 

arikan diri lagi lebih djauh kedju 
usan Selatan. 
Perdjalanan melintasi pegunungan 

Himalaya ke Kashmir memakan 
waktu 18 bulan. 
Rombongan tadi memulai perdja 

'anan sedjauh ini dengan membawa 
1000 -ekor kambing domba, 70 ekor | 
snta dan 40 kuda. Selama pertem 

me 

Suku | 
Menempuh Djarak 1500 KM Pandjang- 

nja, Melalui Lereng2 Himalaya 

Untuk Kemudian Mentjari Tanah-Air 
- Baru Di Turkia. 1 

UATU KELOMPOK-manusia terdiri dari suku bangsa Ka- 
zakh dari Turkistan Tiongkok telah mendjeladjah hutan- 
dan tanah gurun sepan- djang 

tinggi 16000 kaki menudju Srinagar di Kashmir. Pada hari Sabtu 

rombongan ita telah berangkat lagi dari Srinagar menudju Turki, 

    

000 Kaki 

1500 kilometer, dalam 

telah dilalui melalui lereng? se- 

akan bertempat tinggal disana. 

  

raan Pasi Th. 1952 
dimulai. 

Menurut siaran RRI, Minggu pagi 
di Surabaja dilakukan upatjara pem 
bukaan perlombaan kedjuaraan PA- 
SI tahun 1952. Upatjara tersebut an 
tara lain “disaksikan oleh Gubernur 
Djawa Timur  Samadikoen, pendja- 
bat Panglima Divisi Brawidjaja Ove 
ste Sudirman dll. Perlombaan2 ( 
djuaraan PASI tsb jang akan 
langsung hingga tanggal 31 Ok 
ber diikuti opleh Ik 590 at! 
Indonesia, 

   

   

   
   

Kes: Itali — kes. 
Mesir 6—1. 

Tentang pertandingan sepakbola 
internasional untuk ' memperebutkan 
mediterranean Cup antara kes. Itali 
B melawan " s, Mesir jang diadakan 
di Bari, Itali, lebih djauh UP me-   Indo-Nasional 

Djuga Iogin Segera Ada. 
nja Pemilihan Umam 

ERSATUAN Indo Nastu- 
na?” jang diketuai oleh 

J.P. Snel dalam pengumuman- 
nja baru? ini menjatakan, bhw 
partai tersebut menghendaki 
pemilihan umum dalam djang- 
ka waktu jang sangat pendek, 
Cengan atau tidak dengan ban- 
tuan DPR sementara, djadi 
dalam hal jang terachir dengan 
undang? darurat, Selandjutnja 
PIN berpendapat, bahwa parle- 

men Sekarang ini harus memu- 
lai pekerdjaannja dalam waktu 
jang sesingkat-singkatnja dan 
hendaknja djangan dibubarkan 
sebelum waktu 36 hari sebelum 
pembentukan parlemen baru, 

  

PEGAWAI PARLEMEN 
DITJULIK T,LI.? 

Menurut keterangan Sekreta 
ris Djenderal Parlemen adalah 
Gikuati , bahwa seorang pe 

| gawai Parlemer bernama Urip ' 
Sutedjo jang sudah tidak ma- 
suk sedjak ig. 13-9-52 ditjulik 
oleh pihak III. Kekyatiran ini 
didasarkan pada surat jang di 
terima Sekretaris Djenderal ter 
sebut pada tg. 18-10 jl. dari pi 
hak jang menjebut dirinja ,,Sek 
si TLI, Djatinegara” jary me 
njatakan bahwa Urip Sutedja 
»Gdiambil” berhubung dengan 
»dosa jang dilakukan pada ta 
hun 1947”, 

Ian tersebut telah disampaikan 
kepada pihak Polisi Negara. 

Solo Se-h.ari2: 

Membangun 

uu 
Besar Surakarta jg tadinja tidak   Duran2 dengan serdadu2 RRT ba 

njak daripada binatang2 ini 
atau mementjar hilang. Achirnja da! 
'am bulan Agustus 250 ekor. kam 
sing, 22 ekor onta dan '13 ekor, 
kuda ' sampai djuga diperbatasan, 
'Kashmir, j 

Dalam bulan Oktober tiba pula di 
sana rombongan sukubangsa Kazakh 
kedua. (Reuter). 

  

SIARAN RRI SEMARANG. 

REBO 29 Okt: djam 17.05 Ta- 
man Kusuma, 18.00 Ruang CPR- 

AD, 18.15 Berdendang riang ber 

sama, 19.15 Tindjauan mingguan 

ekonomi, 20.36 Lembaran budaja, 

20.45 Njanjian tunggal, 21.15 
Lima Sekawan, 22.15 Langgam 
Malaya. 

KEMIS 380 OKt: djam 06.10 
Klenengan pagi, 12.30 Untuk 
kaum ibu oleh nj. Suharto, 17.05 

Dongengan kanak2, 18.00 Penga 

djian dan adzan, 18.15 Lambaian 

pantai Hawai, 19.15 Siaran Pene- 
|rangan Djaw, Transmigrasi, 19.30 
: Tepatkah...... ? 20.30 Mimbar Is 
(lam oleh Kantor Penerangan A- 
| gama, 21.15 Tjerita pendek 22.15 
“Langgam malam hidangan Tosse 
“ma. 

    
MENINDJAU ,BEO”. 

Kemaren siang, Res. Milono 
dan beberapa wartawan Sema 
rang, telah melihat? dalam ka 
pal “Beo” js berlabuh dipela- 
buhan Smg. jaitu salah satu 
kapal jg telah dipesan dari Ne 
geri Belanda sebanjak 13 bu- 
ah Dari sebanjok 13 kapal jg 
dipesan oleh Pem. Indonesia di 
Negeri Belanda itu, sudah tiba 
di Djakarta 7 buah, sedangkan 
Satu kapal diantaranja dipin- 
djamkan untuk keperluan La- 
boratorium Zeevisserij Djakar 
ta. Kapal “Beo” ini telah diper 
lengkapi dengan alat modern: 
beratnja ada 450 BRT. Kapal 
“Beo” ini untuk seminggu la- 
manja di Pelabuhan Smg., gu 
na keperluan anak2 Sekolah Pe 
lajaran. Diterangkan, bahwa 
kapal jg baru dipesan dari Ne 
geri Belanda itu, akan diper- 
gunakan untuk Pelajaran di 
Nusantara terutama bagi pe- 
gawai? negeri jg akan mengun 
djungi kepulauan Indonesia 
berhubung dengan pekerdjxan 
nja. Diterangkan pula, bahwa 
harga kapal sematjam ini, ada 
Ik. Rp 2.400.000,— sedangkan 
pembikinannja di Negeri Be- 
landa itu, dibuat menurut gam 
bar jg telah dibikin di Dja-     Ukarta, : 

f penduduk 
kerdjakan pemasangan saluran? 

prula Taman Batja'an Umum. Sedang kini 

|ngabarkan, bahwa dlm pertandingan 
| tsb kes Itali memperoleh kemenang- 
pan gilang gemilang, 6 — 1. 

Pertandingan tsb. disaksikan oleh 
“Lk. 45.000 penonton. Kedudukan di 
waktu istirahat 3 — 0 untuk keme 
nangan kes Itali B. Gol satu2 dari 
kes. Mesir ditjetak oleh kiri dalam 
El Far dalam babak kedua. Permai 
nan kes. Mesir setjara perseorangan 
baik. Dengan kemenangan itu kes. 
Itali menduduki tempat paling atas 

' dalam kedjuaraan  Mediterranean 
| Cup jang diikuti oleh kes2, Junanij 
Itali dan Turki. Kini tinggal 1 per- 
tandingan lagi ialah antara kes. Ita 
li melawan kes. Junani. 

Zatopek petjahkan 

3 rekord dunia. 
| Major Emil Zatopek dari Tjeko- 
slowakia, djuara-tiga Olympiade Hel 
sinki, telah. berhasil memperbaiki ti- 

ga 'rekord dunia ialah masing2 da- 
Ham perlombaan 15 mil, 25 km. dan 
| 30 km.,i demikian berita siaran ra- 
idio Praha jang ditangkap oleh UP 
Wina Minggu malam. 

| Dalam siaran radio Praha itu di 
| katakan, bahwa Zatopek dalam per- 
lomibaan atletiek jang diadakan pada 

hari Sabtu distadiuim Houska dekat 
Stara Voleslav telah membuat wak- 
tu Tdjam 16 menit 26,4 detik untuk 
perlombaan lari djarak 15 mil, 1 
djam 19 menit 21.8 detik untuk per 
lombaan diarak 25 km., dan 1 djam 

35 menit 23.8 detik untuk perlomba 
an djarak 30 km. 

Sivedia Itali 1—1 
Dalam pertandingan sepakbola in 

ternasional jang diadakan di Rasun 
da stadium, Stockholm, kes nasional 

Swedia bermain seri 1 — 1 mela- 
wan kes. nasional Itali, demikian 

  

“UP mengabarkan dari StoCkholm. 
Oler pihak Parlemen persoa- ' Pertandingan tsb disaksikan oleh 

Ik 38,000 penonton. Kedua gol tsb 
dibuat dalam babak pertama. 

Ni 3 

,Daerah Baru' 
Tirtonadi Dibuka Kembali Dileogkapi | 

Dgn Taman Batjaan Umum 
TK. KEMADJUAN dan pembangunan ,,daerah-baru” — jalah 
kelurahan? jang telah dimasukkan kedalam daerah Kota 

termasuk dalam wilajah Kota 
| Besar Surakarta — oleh Pemerintah Kota Besar Surakarta telah 
direntjanakan pembangunan di berbagai lapangan, jang kini seba- 
gian telah dilaksanakan. Di Nusukan baru? ini telah dibuka se- 

i buah Poliklinik, Taman Tirtonadi 
mati , lah diadakan 

telah dibuka kembali dimana te- 
lagi di- 

air leiding ke daerah tsb, agar 
»daerah-baru” itu tidak lama lagi dapat memperguna- 

kan pula air-Jaiding. Selain itu Girentjanakan, untuk mendirikan 
sebuah Sekolah Rakjat di sebelah utara Pasar Nusukan, 

| Kinannja akan segera dapat dimulai. 

Dan dilapsingan jg. berdeka- 
tan dgn tem pat nah sekolah 
ituakan didirikan perumahan 
rakjat. Hanjs jg terachir ini 
pemerintah Inasih melihat2 ke 
mungkinan apakah perumahan 
rakjat ig didirikan ditempat 
itu akan mendapat banjak ani 
mo dari pnembei 
Djika animo tjukup besar, ma 
ka rentjana tsb akyn dilaksa- 
nakan. 

Angganta kehormatan dari 
PWI kring Solo. 

Permintaan Persatuan War- 
tawan Indonesia Kring Sura- 
karta, maka Residen Surakar 
ta Salamun, dan Walikota Su 
rakarta Moh. Saleh, kini telah 
mendjadi anggauta kehorma- 
tan dari PWI Kring Surakarta. 
Berkenaan dengan itu, Djum 
'at malam jl. telah diadakan 
malam ramah-tamah antara 
Residen Salamun dengan para 
wartawan bertempat dirumah 
kediaman residen di Bandjar 
Sari. 

Pertemuan sematjam itu tlh 
diadakan pula dengan Waliko- 
ta Moh. Saleh beberapa waktu 
jl. bertempat dirumah kedia- 
man walikots di Bandjarsari. 

Minta djadi pegawai RI. 
Sedjak dibukanja  kesempa- 

tan jang terachir bagi pegawai2 
Swapradja untuk mendaftarkan 
diri mendjadi pegawai RI, maka 
hingga kini telah ada lebih da- 
ri 200 orang pegawai Swapra- 
dja jang datang mendaftarkan 
diri pada Kantor Karesidenan 
Surakarta. Mereka itu sebagian 
be»sar adalah pegawai2 dari 
Mangkunegaran. Dlm. djumlah 
itu masih belum terhitung djum 
lah pegawai2 Mangkunegaran 
jang langsung mendaftarkan di- 
Ti pada Pemerintah Pusat, 

Seperti pernah dikabarkan, 
kesempatan untuk mendaftar- 
kan diri itu dibuka sedjak tgl. 
47-10 jang lalu, dan akan ber- 
langsung hingga satu bulan la- 
“manja. 

JOGI 4. 
K.A. Jogja-Djakarta li- 

wat 'Purwokerto nor" 
mal kembali. 

Dari pihak Djw. Kereta-Api di 
peroleh keibar, perdjalanan  kereta- 

api Jogjakarta — Djakarta p.p. liwat 
Purwokerto mulai tg 25/10 dilaku- 
kan lagi seperti biasa (normal). Se 

s 

atau tidak. 

ig pembi- 

bagai diketahui sedjak tg 12/10 'se- 
bagai akibat peristiwa gangguan di 
Linggapura KA. diliwatkan Sema 
rang. Sedjak tg 25/10 itu sudah ti- 
'dak diliwatkan Semarang lagi. 
TEGAL. 

gian Rakjat, 
Dalam bulan jang achir ini didae 

rah Tegal dan Brebes sebelah se 
latan Lk. 200 rumah penduduk jg ha 
bis dibakar pengatjau sesudah »di 
kuras” isi hartabendanja. Kerugian 
ditaksir Ik Rp 1.500.000: Dari 
Kantor Inspeksi Sosial Djawa Te- 
ngah diperoleh kabar, djumlah pe 
ngungsi sampai kini tertjatat 20.242 
orang dari daerah2 Bantarkawung, 
Pangkah dan Bumidjawa. Diantara 
mereka jg belum berani kembali ke 
tempatnja semula ada 5.334 orang 
jang untuk sementara ditempatkannja 
jang baru mendapat bantuan seper- 
lunja dari pihak pemerintah. 
REMBANG. 

Kerugian hampir 
3 2 djuta. 

Oleh pemerintah daerah : Djawa 
Tengah akan dimintakan pada Pe- 
merintah Pusat uang Rp 500.000.— 
untuk membantu korban kebakaran 
didaerah Sarang (Rembang) baru2 
ini. Uang itu dimaksudkan sebagai 
kredit djangka pandjang liwat salu 
ran2 jang tertentu. Menurut penjeli 
dikan pihak D.P.D: propinsi, djum- 
lah desa jang tertimpa bahaja itu 
adalah 3buah dengan penduduk 
4.626 djiwa, rumah jang terbakar se 
banjak 643 buah. Djumlah kerugian 
ditaksir Rp. 1.833480.5, | termasuk 
barang 2jang mendjadi milik organi 
sasi Koperasi Perikattan Laut disitu, 
PATI. 7 

Air minum untuk 
Rakjat- 

Oleh jang berwadjib di Djawa Te 
ngah sedang direntjanakan untuk 
membedah bendungan air , Wila- 
lung” diperbatasan daerah Kudus — 
Pati — Demak. Dengan saluran jg 
pandjangnja 15 km 3.000 ha-sawah 
didaerah kabupaten Demak akan da 
pat diberi air. Selain itu penduduk 
daerah Wedung, jang sepandjang 
sedjarahnja sukar mendapatkan air 
tawar, dengan ini akan mendapat air 
pula untuk m8,um. Kini oleh jang 
berwadjibpun sedang diperbaiki dan 
ditinggikan djalan umum. sepandjang 
10 km antara Semarang — Gubug, 
Ha selalu rusak sebagai akibat ban 

jir. 
Pembangunan berat” itu akan se 

lesai dalam tempo 3 bulan dengan 
biaja “Rp. 1,000,000, —   

PRA 

  

Rp. 116 djuta kerus 
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“3 | dah. Akan tetapi, demikian ka- 

  

      
   

     
   

    

    

(0 Wilarang Kutip) 
ea 3 Ai Kes, 

  

BARAT dihari ja ng 
pa ana Halang ban 

nnja itu napa  mamerka bath peta 
ng “Sudah tentu bal Int nba 

emikian djustra Gisaat | 

  

pw una 

Sada ari 
    

        

    
   

      

Orang ' isa mi ngambil | rat. an lebih 
esimpulan sbb:: . Dulu maa Diab harusi “jaten keluar djika 

terpaksa menuduh r negeri2 Ba- |mere ka insaf akan keadaan bu- 
Fa rat Kan, mereka meng Iruk jang dihadapi mereka. 

“dia sendiri — Tjura Amerika nampaknja : 
akah |tebap hendak . dihukum Stalin. ! 

| Anggauta2 kongres akan Iebih ' 
mengagumi kebidjak Sta 

    

  

tau tidak. Man : 
rapi jang lain ig. in Ta men. 

ijadi &k aka Pet Jhati terhadap negeri2 Barat itu. 
London & Washington 

— sudah tahu. | 
Churehill di Lendak aka ta 

tahu bahwa 
'menjiarkan kata? ini ditudju- 

Re Naa stali akan berbi- 
tjara lain ap Atlantik 

   jukup . Keadaan |kan untuk mengakibatkan per- 
tsb. nampaknja suc ah tertjapai, Ibetjahan antara Amerika dan 
Stalin sekarang menekankan | Eropah. Makau memang 
bhw. era tak akan timbul an 
tara pih: Timur dan Barat. |djanganlah dilupakan bahwa 

. Hal mana bertentangan dengan. Stalin sedikit banjak tahu akan 
ramalannja diwaktu jang su- ja ja « 

terlalu kentara. Di: 

    
tika ia menjinggung tentang 
tak adanja Pe 

| Dan sekali ini antara negeri2 |negeri2 lawannja. Mun dia 
F kapitalis itu sendiri. |terlalu membesar-besar 'soal 

| tanja, perang toh akan timbul. 

  

   — Dalam tulisannja di ..Praoda” 
itu, Stalin sungguh2 mendjadi se- 

- Orang jang setjara bidjaksana mem- 
-. peringatkan pihak” Barat akan ke- 

lemahan2nja. Berat harus mendjaga, 
djangan sampai mereka bertengkar 
antara sesama kawan, Ini memang 
suatu peringatan jang bermanfaat. 
Dengan kepastian seorang nabi, 
Stalin meramalkan bahwa dunia 
Barat “akan terlibat dalam pepe- 
rangan antara sesama kawan. Pe- 
rang ini akan mengakibatkan run- 
tuhnja susunan masjarakat Barat. : 
Stalin mengatakan hal ini bukan 

inja, akan tetapi kata2 
berdasarkan alasan? njata. 
“Djustru disaat kekuat ne- 

geri2 Barat sedang tumbuh ma- 
'ka mereka itu mulai : bertengkar 
lagi satu sama jang lainnja, Sta 
lin tahu akan hal ini dan inilah 
merupakan kekuatannja jang 
terbesar. Perpetjahan “dikala- 
ngan negeri2 Barat sendiri itu- 
lah jang mendjadi sebab? akan 
timbulnja kedua peperangan | 
Gunia. 

Pada permulaan abad ini mi- 
salnja negeri2 besar di jeapah 

  
    

“Oleh: 1 M. r. ilinkona asa h 2 Te : 

te Department di Washington | : 
mika BN | dgn. 

- tanpa alasan. “Karena dunia Barat 
tidak lagi berdagang dengan blok 
komunis raksasa itu, maka pasaran 

"pihak Barat sudah demikian rer- 
desak. sehingga mereka itu akan 
saling merebut pasar. 

Akan tetapi djika Stalin ti- 
dak lagi melihat harapan bagi 
negeri2 Barat dikemudian hari, 

| peristiwa Munchen”, Djika kai ' bukan demikian Malenkof. Dim. ' 

insaf akan bahaja militc 
Djerman. Inggeris, Perantjis 
dan Rusia untuk sementara me 
lupakan perselisihan? mereka 
dan bersatu dim. Entente Cor- 

. diale. Tapi ketika terdjadi per-   bumuhan di Serajewo, maka Ing 
geris ragu2, persies seperti dita | 
hun 1938 dimasa terdjadinja | 

pidato kongres partai komunis sar Wilhelm tahu dengan pasti | 
baru? ini, Malenkof masih me-' bahwa Inggeris akan turut ber 
lihat suatu titik terang bagi ne | perang, maka dia tak akan be- 
geri2 Barat. Mereka itu masih rani menjerang. Hal jang seru- 
bisa berdagang dengan blok | | pa terulang lagi dengan Hitler 

  

Sovjet. Stalin tidak mengemu- | 
kakan kemungkinan ini. Akan | 
tetapi djika kemungkinan jang | 

. membuka serangannja terha- 
' dap Polandia. 

demikian itu tidak ada dalam 
pikirannja, maka Malenkof su- 
dah pasti taktakan  mentjoba 
menjebut hal itu “alam pidato- 
nja. 

Demikianlah sbatnja telah di 
kemukakan dengan tjara2 ig. 
typisch bersifat Rusia.  Stalin | berkuasania militerisme j 

pang. Demikian ula sikap Ing: | 
5 2 aa |Tapi dalam itu ada “kenjataan2 

| pada tahun 1939 jang djuga ti- 
k pertjaja bahwa Inggeris 

akan turut berperang, ketika ia 

Tjontoh2 lain tentang sikap 
ragu2 dari Inggeris itu a.l. ke- 
lihatan pada sikapnja terhadap 
Diepang ditahun 1931. “Suatu 
sikap tegas dapat mentjegah 

Dje-. 

  

“pertama menghukum dunia, Ba- 

  

  
  “Taiwan 

Pemboikotan Mutlak Ekonomi Thd 

    

Media bun Pi 1 aman Dari Hoakiao Utk. Beajai 
—. Serbuan Ke Daratan Tion gkok. 

ONPERENSI TIONGHOA 
K 

Perantauan jang diselenggarakan 
di Taipeh, hari Minggu dengan suara bulat telah menjetu- 

djui pakt ,,Anti Komunis dan Melawan Russia”. Pakt ini menghen- 
daki supaja Gilakukan »pemboik otan mutlak dilapangan pereko- 
nomian” terhadap negeri? Blok Sovjet dan jang bersimpati dgn 

mereka. Seterusnja komperensi ini memberi sokongan sepenuhnja 
dan tanpa sjarat, kepada politik pemerintah Kuomintang. Ren- 

| #jana perdjandjian ,,pemboikotan mutlak” ini berasal dari seorang 
. bernama Chou Juen Hsung dari New Zealand. . 

Tindakan2 positif j jg akan dila- 
kukan, sebagaimana telah dise- 

tudjui dalam en “ini, ia- 
Jaka 

1) Mempersatukan Tionghoa di 
perantauan utk menjokoong poli- 
tik pemerintah Kuomintang di 
Taiwan: 2). Kerdja-sama ekono- 
mi dgn pemerintah2 negara jang 
mendjadi tempat kediaman ma 
sing-masing: 3). Andjuran ker- 

aja-sama ekonomi antara ,,nege- 

ri-negeri demokrasi” (negeri2 

luar Blok Sovjet), terutama di 
Timur Djauh. 

““Tindakan2 jang negatif ialah: 

1. Djangan bajar uang te- 

busan” ke Tiongkok, djangan Tn 

Sagang dengan ,,Komunis” 

djangan tjampur-tangan di aa | 

Djangan | 

ikut dalam hal pengangkutan dan Hat Taiwan memiljadi netral. 
erah2 Komunis”. 2, 

djasa2 lainnja kenegeri2 Blok 

Sovjet. 3. Minta kepada peme- 

rintah negara jang djadi tempat 

kediaman “masing2 untuk memu- 
tuskan hubungan Blok Sovjet. 

4. Djangan kerdja sama dengan 

negeri2 jang mengadakan hubung 

an ekonomi dengan RRT. 

“ Seterusnja telah disetudjui pula 

rentjana resolusi jang mengher- 

daki supaja orang2 Tionghoa di- 

perantauan jang terkemuka -ise- 

lidiki dan dibentuk kader2 peme- 

rintahan untuk ,/Tiongkok, sesu- 

dah “dilakukan serangan pemba- 
lasan terhadap Tiongkok darat”. 

Disetudjui pula 54 resolusi eko- 

nomi dan 84 resolusi tentang soal2 
jang bertalian Pen perekono- ' 

mian. 

Korea .Hoaktao” (orang Ti- 
onghoa jang: tinggal di luar negeri, 
dalam hal ini | Tionghoa jang 
pro Kuomintang. 13 
sousi terachir hari Minggu telah me | 
nerima baik suatu permintaan jang | 

   

  

| Tea 
Ti 
Akibatkan Hapusnja 
£KeNetrelan Selat 

| . Taiwan 

MENTEREMUDA portas 
hanan Amerika William 

"Foster. menerangkan hari Sab- 
tu di Taipeh, bahwa sesuatu 
'serangan terhadap Taiwan 4g. 
|serenta akan mengachiri poli- | 
tik Amerika. jang 

| Tana Ta "Golongan oposisi ditudjukan untuk membuat se- | 

Terketjuali dilakukan serangan 
sematjam itu terhadap pulau 
tersebut, 

Washington tidak “akan bero- 
bah, demikian ditambahkannja 
dalam suatu konperensi pers.. 

| Presiden Truman pada igi. 
27 Djuni 1950 te'ah memerin- 
tahkan kepada armada Ameri 
ka ketudjuh, bahwa selat anta 
ra Taiwan dan daratan Tiong 
kok harus - 
Jaut netral Penghapusan tin- 

  

arti bahwa tentara Sjang Kai   
d) sebagai re- | 

ter sebaliknja tidak mau mem 
. berikan djawaban atas perta- 
njaan apakah "aksi sematjam | 

itu apabila dilakukan oleh ten 
tara Tiongkok Nasionalis akan 

dibantu oleh Amerika. Keno 

diadjukan oleh berbagai peminpin / kembali dalam waktu 10 tahun sete 
delegasi kepada pemerintah. Taiwan | 
supaja pemerintah mengadakan 
pindjaman kepada bean Tiong- 
hoa di luar negeri sebanjak 100 dju 
ta dollar. 

Pindjaman itu tidak memakai bu- 
nga dan harus digunakan hanja un 
tuk merebut kembali daratan Tiong- 
hak, Penkiaan ini Ve dibajar " 

  

lah RRT dapat dihantjurkan. 
Berbagai pemimpin 

menjatakan kejakinannja bahwa pin- 
djaman itu akan dapat ditjukupi da 
lam waktu setahun. 

Seperti diketahui, orang2 Tiong- 
hoa pro Kuomintang di Indortesia di 
wakili djuga dalam konperensi tadi. 

(Antara) 

  

'soai2 ini. 

AtasTaiwan 
'sementara menstahiliseer . 

  

dalam Stalin seorang bidjakantn: 1 : 
orang membitjarakan tuli Ke 

baru terkadap politik “danja. Da: 
antara dunia komunis dan kapitalis 

 djangg n. Mengapa Stalin sekarang ber- 
kekuatan nego Barat semakin bertambah. '” 

gerig tamala Mukscilni dlm. 
wd Abessiuia, Tapi jang paling 
tjelaka ialah kenjataan, bahwa   

| Hitler, boleh dikatakan diba- 
wah perlindungan Inggeris, be 

'hasil mengembangkan k 
tannja. Sikap tegas dan solider     

    

sanaan dapat mentjegah Sip niatan pe: 
lin, setelah melihat sikap et rang. 

paknja telah melihat Iobang2 
dlm. susunan jang baru itu. Ia 
tidak menjembunjikan kepua- 
Sannja. Benarkah dia? 

Kemenangan dim 
pool”. 

Dalam pada itu pihak Barat 
bisa mentjatat satu 
ngan. Tersusunnja | ool. indus- 

teri2 batu bara dan badja dari!| 
Perantjis, Djerman, Italia dan 
negeri2 Benelux, adalah suatu | 

kemungkinan jang tak pernah 
terimpikan diwaktu jang dulu. 
Dijerman dan Perantjis menem |j 
patkan industri2 berat mereka | 

jang berbahaja dibawah satu 
pengawasan internasional. Di 
Eropah Barat tampak usaha2 
untuk menjusun suatu tentara 

umum. Ada nampak suatu ko- 
mando umum tertinggi, dimana 
masuk pula Amerika dan Ingge 
ris. Benar orang belum “dapat 
mengatakan bahwa persatuan 
Eropah di Strassbourg adalah 

effektif. Akan tetapi negeri2 

industeri badja dan batu bara 
memperlihatkan tekad jang de- 
mikian kerasnja, untuk menu- 

dju suatu federasi, sehingga si- 

kap Inggeris utk. memisahkan 

dirinja mendjadi gontjang. 
Semua ini merupakan tanda2 

jang menggembirakan. Perdjan 
djian Atlantik Utara sekarang 
sudah meliputi segenap negeri2 
mereka di Eropah ketjuali Swe 

|dia dan Swis. Sepanjol nampak 
Inja suka sekali turut serta, 

akan tetapi negeri itu belum 
| bisa diterima. Inggeris memaiin 

kan suatu peranan jang pen- 
ting, sedangkan dibelakangnja 
berdiri Kanada jang kuat dan 

dibantu oleh Amerika. Disam- 

ping itu ada kedengaran suara2 

tidak puas terhadap maksud un 
tuk memasukkan Turki dalam 
susunan Perdjandjian Atlantik. 

Tapi sekarang halangan ini Su- 
dah pula diatasi. 

Perselisihan kerjil di 
Barat. 

Semua ini memang bagus 

benar, dan sebenarnja harus 

menurunkan Semangat Stalin, 

lain jang memberi keberanian 

kepadanja itu. Misalnja perse- 

Esihan2 ketjil2 diantara  ne- 

igeri2 Barat. Siapa2 jang ha- 

“Amd: Emi Dan Melawan Russia": rus djadi pemimpin dll. Per- 

tentangan. antara angkatan 

laut dan darat. Terutama Pe- 

rantjis keras benar dalam 
Misalnja baru2 ini 

telah terdjadi suatu insiden | 

jang luar biasa. Pinay, P.M.| 

Perantjis menolak sebuah nota | 

jang disampaikan  kepadanja 

oleh duta Amerika. Kemudian | 

tornjata bahwa duta Amerika ' 

itu telah mendjalankan suatu 

kesalahan besar, Dokumen tsb. 

jang membentangkan beberapa 

soal2 Perantjis telah disampai- 

kan kepada Pinay sebagai no- | 

ta, sedangkan isinja tidak me- : 

| mudji2 Perantjis. Orang dapat 

mengerti perasaan2 orang Pe- 

rantjis. Disamping itu akibat- 

nja bermanfaat sekali bagi 

kedudukan Pinay dan Schu- 

reka jang tegas telah untuk 
ke- 

dudukan masing2. 

Kesulitan2 di Djer- 
- man dan Benelex.   

maka politik “dari 

tetap merupakan 

(dakan ini antara lain akan ber 

'Shek dapat menjeberang ke 
(daratan Tiongkok. Menteri Fos 

'Imenghendaki 

deleyasi tadi $ 

Di Djerman Adenauer meng- 

|hadapi keadaan berat. Segala 
| perdjandjian2 mengenai kerdja 
|sama Eropah ig telah diadakan 
inja belum djuga “diratifiscer. 

Alasannja memang tepat se- 

suai dengan tradisi2 Djerman. 
sendiri cha- 

watir akan Rusia. Merekapun 

| menghendaki kerdja sama se- 
4 

rti jang “dimaksudkan Ade- 
nauer. Akan tetapi djika me- 
reka melihat kesempatan jang 

baik untuk. mendjatuhkan se- 
orang lawannja, maka mere- 
'kapun sedia mengorbankan 
perdjandjian2 itu. 

Negeri2 Benelux bermaksud 
mengadakan pertemuan untuk 
Imemberi isi kepada perhimpu- 
nan Benelux. Pers Belgia nam- 

Ipaknja menentang usaha2 Be- 
nelux. Nederland “jang hidup- 
nja .hemat telah berhasil me- 
netapkan upah2 dan “harga 
rendah, sedangkan tingkat hi- 
dupnja dengan Belgia adalah 
sama. Dengan demikian Ne- 
derland dapat memproduseer 
lebih murah. Oleh karena itu 
banjak “orang Belgia tidak 

susunan persa- 
tuan dimana mereka akan me- 

rupakan anggauta jang lemah. 

Kedjengkelan thd. 
Amerika. | 

Sementara itu London  sering2 
djengkel “akan sikap lebih tahu 
dari: pihak Amerika. Boleh djadi 
sikap it tidak dimaksudkan djelek, 
akan tetapi ta menjebabkan pel-   . (Disambung hal, 4) 

Stalin, seorang cynicus aa 

keuntu- || 

    

Re kord baru jang sifatnja lai jang lain telah da t tap 
oleh seorang Prantjis Henri Bouteille. Dengan sepedanja ia dapat 
mendaki gunung Ventoux dalam waktu 2 djam 4 menit. Memang, 
bukan soal ,,waktu” jang memetjahkan rekord baru itu, “karena 
orang lain dapat menfjapai 'djarak jg sama itu dalam 1 djam 
16 menit. Jang .istimewa” ia H. Bouteille naik sepeda .. 

“tidak pakai sadel. Han dgn ng ia bersepeda naik gunung.   Siapa mau tiru?   
  

| Geger Kenya 
3g 

  

Pemuda? Lari Kegunung: Takut Polisi 
. Atau Uik Gabu gkan Diri Dengan 

. Mau-sMau'? "S2 Hap 
Sendjata Utk. Penduduk Kulit-Putih Telah 

“Bedetipekan. 

4 

  

Politik USA Tak 
Laku Di Eropa 

Segala Tindakannja Diterima ““ 
Dengan Ketjurigaan 

——— Oleh: Kingsbury Smith —— 
(Copyright: .,Suara Merdeka”) 

  

P waktu? belakar 
dudukan Uncle Sam ada 
djika eng! 
kau berpangku ta ngi 
rena semakin ban jaknj 

Sl 

rena bangsa Amerika tjembura 

Hal ini adalah tjontoh dari- 
pada kesalahan jang didjatuh- 
kan dibahu Uncle Sam atas se- 

' gala keburukan jang terdjadi di | 
Eropah Barat. 

Amerika jang dipan- 
dang baik oleh bangsa Eropah 
Barat jang mengalami keadaan. 
jang semakin buruk itu. 

Ambil, misalnja, perang di- 
ngin dengan Sovjet. 
Pada achir perang dunia II pe 

mimpin2 Eropah sama 'berte- 
riak supaja Amerika memegang 
kembali pimpinan dalam masa- 
alah dunia. Karena djika Uncle 
Sam tinggal berpangku tangan 
difumahnja itu berarti ia meng- 
abaikan kewadjibannja terha- 
dap peri kemanusiaan, katanja, 

Tidak lain daripada Aneurin-     
ASUKAN2 INGGERIS di hatinya dan fihak polisi nela "hari 
Minggh telah melakukan pengangkatan? lagi terhadap 49 

orang dalam usahanja untuk menindas gerakan Mau-Mau jang 
dikatakan anti kulit putih, didaerah Kiambu, 10 mil sebelah Uta- 
ra Nairobi. Dikabarkan selandju tnja, bahwa pasukan? tjadangan 

polisi telah membubarkan pertem uan jang dikundjangi oleh 40 

orang Afrika diperbatasan kota Nairobi, dan menangkap 22 orang 

untuk CaaaaNg: keterangannja. 

gi Inggris seperti peperangan 
Pada lain peristiwa, seorang Ii Malaya. 

Afrika jg sedang berpidato 1 Menurut” “Obeserver”, keri- 
muka umum telah mendapat lufbutan2 jg timbul di Kenya de j     

man jang dengan sikap me-f 

ka2. dilengannja karena tem-' 
bakan polisi. Ix dapat melolos' 
kan diri, tetapi kemudian ier 

tangkap. 5 
Djurubitjara pemerintah 

ngatakan pada hari Mi 

masa ini pada pokoknja dise- |' 
babkan oleh 3 hal. kurangnja : 
tanah bagi petani2 Afrika, ma 

'Ikin memuntjaknja penganggu 
ran dan diskriminasi warna 

“ Fkulit. Harian isb mengusulkan, 
bahwa setelah Giadakan gera- Supajo memberikan tempat. ke 
kan pembersittan jg Ta anti? h 
minggu jg lalu, kesdaan kini 
“pada umumnja stabil dan ti- 
. ada alasan untuk chawa- 
tir” 

Pemuda2 menghilang | 
dipegunungan. 

Berita2 jang sampai di Nai- 
robi membenarkan, bahwa se- 
bagiah besar dari pemuda? 
suku-bangsa  Kikuyu telah 
menghilang. Minggu jang lalu 
pesawat2 jang - mengadakan 
pengintaian melaporkan, bah- 
wa beribu2 orang Afrika me- 
Harikan Giri kedaerah pegunu- | 
ingan jang hanja dapat dilalui 
"oleh orang dengan djalan kaki. 

'Fihak polisi kabarnja kini se- : 

dang  mempeladjari laporan? 
untuk mendapatkan kepastian, 

apakah pergungsian didaerah 
pegunungan 
oleh perasaan takut pada po- 

Misi, ataukah suatu rentjana 
operasi dari gerakan Mau-Mau, 
untuk mengumpulkan orang? 
guna mengadakan revolusi ter- 
hadap pemerintah, 

Sendjata utk. ena 
“Ikalar putih sampai 

“di Nairobi: 

Sementara itu dikabarkan, 
bahwa. pengiriman pertama be 
rupa sendjata2 pistol jg dida . 
tangkan dari Inggris dengan 
pesawat terbang telah tiba di 
Nairebi pada hari Minggu 3 
Buah kendaraan berlapis ba- 
Gja disediakan, untuk mengang | 
kut pistol2 itu dari lapangan | 
terbang kekota. Sebagaimana 
telah dikabarkan, sendjara2 
itu akan ' dibagi2kan kepada 
penduduk kulit putih. 
- 

Nasib Jomo Kenyatia 
Jomo Kenyatta, pemimpin ' 

Uni Afrika Kenya, beserta 20 
orang penting lainnja jg di 
tangkap 6 hari jg lalu berda- 
sarkan undang? darurat Kenya 
kini hidup - dibelakang kawat 
"berduri, dipropinsi perbatasan 
sebelah Utara. Kenyatta ditem   
patkan disebuah rumah jg ke- 
tjil, jg sebelum itu didiami oleh 
seorang pegawai pemexictah. 
Demikian djurubitjars pemerin 
tah Kenya mengumumkan pa- 
da malam Senen. 
Pemimpin2 lainnja jg ditang 

kap itu ditempatkan dirumah2 
jg hanja mempunjaci sebuan 
kamar. Semua rumah2 itu di 
kelilingi dengan kawat berdrri. ' 
Demikian Reuter, 

Kritik beberapa 
harian Inggris | 

AFP se'andjutnja mewarta- | 
kan dari London, bahwa 2 ha 
rian Inggris ig terbit pada hari 
Minggu. “Observer” dan “Rey- 
nold News,” telah melempar- 
kan kritik pedas terhadap poli 
tik Inggris terhadap Kenya,   jg dapat mengakibatkan .peris 
tiwa2 jg sangat merugikan ba 

itu disebabkan | 

| memakai 

ada petani2 bangsa Afrika di 
Jaerah2 Gataran “anggi jg hing ! 

kei 

3   
Jomo Kenyatta pemimpin 

gerakan Mau-Man, 

ga kini belum ditempati tetapi 
disediakan bagi orang2 kulit 
putih. Selain itu, supaja pendu. 
kduk Kenya dipindahkan ke Ta- 

nganyika jg tak begitu padat 
penduduknja. Diusulkan pula, 

 supaja dibentuk Komisi Penje 

Bevan, ketua fraksi anti-Ameri- 
ka dalam parlemen Inggeris, 
mengutip pendirian seperti ini 
dalam bukunja jang isinja ti- 
Gak lain dari pada politik .men- 
tjela Amerika Serikat. 

Bevan menulis, bahwa pada 
achir peperangan Eropah ,,ber 
ada ditengah2 kechawatiran” 
oleh karena Amerika akan men 
djalankan kembali politik iso- 
lasisme. : 
Anehnja pula, Bevan pulalah 

“sekarang jg paling keras mene 
iriakkan dan mentjela tjara? jg 
'didjalankan oleh Amerika dim 

bahaja Sovjet. Ia, seperti dju- 
ga dengan banjak pemimpin2 

menghambat 

I- Boleh dikata tidak ada .per-. 
buatan 

berkembangnja” “ 

ARA DIPLOMAT Amerika di Eropah pada 
n ini merasa bahwa ke- | 

alah seperti ,,perduli apa 
kau berb uat dan perduli apa djika eng- 

an”, Perasaan ini timbul ka- 
a bukti? pengedjekan oleh 

ra, Brapa terhadap Amerika Serikat. 

 EKORANG BABU Perantjis menjatakan kepada madjikannja 

| di Paris, bahwa sebab2nja timbul musim tidak pada waktu- 

nja adalah lantaran gangguan udara akibat dari pada pertjobaan?2 

jang diadakan oleh Amerika dgn bom atom. Di daerah pertnnian 

Seine-Et-Oise jang subur itu seorang petani Perantjis pernah me- 

ngutjapkan berdjangkitnja penjakit kaki-dan-mulut jg tidak sedi- 

kit membawa ,,korban ternak kita” dlm tahun ini adalah disebab- 

kan obat suntik jang tidak baik diberikan oleh Amerika, oleh ka- 

'melihat sapi? kita jg sangat baik. 

r maksud Amerika dalam mem- 
perhatikan pertahanan sipil ter 
hadap bahaja serangan udara. 
Tapi waktu Amerika Serikat, 

'baru ini menolak . memberikan 
bantuan uang kepada Perantjis 
untuk memadjukan industri pe- 
rangnja, Menteri pertahanan 
'Nasional Perantjis, Rene. Ple- 
yen. memperlihatkan sikap Se- 
olah2 ia menuduh Amerika Se- 
rikat tidak memperdulikan ba- 
'haja agresi di Eropah. 

Berkata Pleven: ,,Pengura- 
ngan dlm. pelaksanaan rentja- 
13 militer bukanlah penjelesai 
an jang dapat diterima bagi 
bangsa2 Eropah, jang sudah 
akan pasti mendjadi mangsa 
pertama sekiranja terdjadi agre 
'si, Kita menumpahkan perha- 
tian penuh terhadap rentjana 
persendjataan kembali oleh ka- 
rena kami menumpahkan " per- 
hatian sungguh2 terhadap ba- 
haja agresi itu”. 
Pemimpin2 militer Amerika, 

seperti djendral Dwight Eisen- 
hower, dan penggantinja seba- 
gai panglima tertinggi Nato di 
Eropah, diendral Matthew Ridg 
way, mungkin sepaham bahwa 
Pleven memang sungguh2 mem, 
perhatikan bahaja agresi itu, 
tapi mereka ragu2 apakah pe- 
makaian istilah ,,kita” itu me- 
ngenai pula bangsa Eropah Ba- 
rat lainnya pada umumrzia. 

Ragu2 thd. Amerika 

Dari waktu kewaktu harian2 

  
politik Eropah lainnja jg me- kEropa jang besar pengaruhnja 
Halim Uncle Sam mempertje- 

:bat pelaksanaan rrenijana per 

sendjataan kembali dan mela- 

“kukan  perbuatan2 Peta 
terhadap Rusia. 

njakit hysteri perang” js ge- 
dang berdjangkit di Amerika 
Serikat, 
sebagi kechawatiran js dilebih 
lebihkan terhadap bahaja agre 
si Sovjet. 

Harian2 memperolok2 
maksud USA: 

Harian2 Eropah tampaknja 
seolah2  memperolok - ulokan 
  

lidikX /'”Keradjaan jg anggauta2 
nja terdiri dari pelbagai suku 
bangsa, guna mengadakan pe- 

njelidikan di Kenya. 
'”Reynold News” menggam- 

barkan tindakan2 jg dilaku- 
kan oleh pemerintah Kenya ser 
ta menteri urusan djadjahan 
Oliver Lyitelton untuk menin-   das gerakan Mau-Mau sangat 
merugikan. Harjan ini teruta- 
Ma mentjela keras penangko- 
pan jg dilakukan atas diri Ken- 
yatta, pemimpin Uni Afrika di 
Kenya, karena Kenyatta telah 
mempergunakan kekuasaannja 
untuk mengatakan kepada 
umum bahwa ja tak menjetu- 
'@jui tjara2 politik dengan ke 
kerasan. 
“Reynolg News” berpenda- 

“pat, bahwa dengan tindakan | 
'itu pemerintah Inggris memak 
'Sa Uni Afrika untuk bekendja   Deabanran a “tanah. (Antara). 

Sampai pada beberapa bulan | 
jg lampau orang dapat mem | 

'batj, saban hari dalam surat2 
“kabar Perantjis tentang “pe- 

dan apa jg dianggap | 

  

  

| D 

  

| F3 
tempat tidur jg tjengkung di tengahnja”, demikian nasehat 

“Dr. G. K. Selbourne dalam suatu tulisan dalam madjalah ,, Family | 
Doctor”, jang diterbitkan oleh Persatian doktor Inggeris. Menurut 
penjelidikan jg dilakukan baru ini ternjata, bahwa setiap orang 

ialah rasa harapan 

kan untuk dapat tidur njenjak: 

Tilam jg paling bagus di du 
nia sekalipun tidak akan ada 
faedahnja djika tempat tidur- 
nja mentjekuns ditengah. 

“Meletak diatas sisi adalah 
jg paling memuaskan, dan ban 
tal harus persis antara leher 
dan tempat tidur. 
“Tjara tidur jg paling me- 

mMuaskan “ialah djika tidur di 
yatas siSi sebelah kanan, dgn 
Sisi sebelah kiri sedikit madju 
kemuka, sementara lutut kiri 
dan tangan kiri terletak diatas 

| tempat tidur dimuka badan 
| tuan. 

“Kaki panas merybari perto- 
longan djuga, dan orang jg 

kaus kaki wol jg ti 
dak sempit djanganlah diterta 
waan, 

mah,» tidak perlu 'berdjalan, 
, 8 

  
“Seperempat djam diluar ru | 

menukar letak badannja sampai 40 kali semalam. Dr. Selbourne 
menganggap bahwa. obat paling mandjur 'antuk bisa tidur njenjak 

mengalami “hari sangat sibuk pada 
siangnja dan' Tanoe saat ig penuh harapan baik pula “di-esok- 
harinja”. Dibawah ini ada lagi nasehat lain jang harus diperhati- | 

hanja menengadah kebiarng 
dilangit dari pintu belakang 
diuga besar pertolongannja. 

“Djika tuan tidak bisa tidur, 
maka tidak ada perlunja tuan ' 
menjusahkan doktor tuan utk 
meminta seribu matjam obat, 
Sampai kepada operasi — dji- 
ka sekiranja tempat tidur tuan 
mentjekung ditengah, bantal 
jg tuan pakai tidak baik dan 
tjara tuan tidur memberikan . 
tekanan pada semua tempat jg 
salah. 

Waktu bangun pagi Dr, Sel- 
bourne memperingatkan bhw 
adalah sangat tidak baik djika 
melompat dengan tiba2 dari 
tempat tidur karena mende- | 
ngar djam wekker. Perbugian 

ini merusakkan pikiran dan ba. 
dan, dan menaikkan tekanan 

darah antara 15 sampai 30 

point, nd 

menanamkan daiam djiwa pem 
batjanja rasa ragu2 mengenai 
apakah kebaikannja dari .poli 
tik Amerika jang hanja mentjo 
ba ,,membesar2kan” bahaja ek- 
spansi Sovjet. 

Tapi djenderal Dw ight Eisen-) 
hower, dalam pedatonja di Ma: 
dison Sguare Garden bulan 

:jang lampau, menjatakan bah 
wa ia sedia memperluas politik | 
|hanja sekedar »Imembe' sSar2kan” 
itu sadja samp 

lin, bahwa Amerika Serikat ber : 
maksud akan menjokong ' 
pangsa bangsa jang ,Yiperbu 

  

UA ORANG DOKTER 
' Amerika, bernama. Gus- 

tav W. Rapp dan  Garwood 
C, Bichardson, menurut ma- 
djalah persatuan dokter Ing- 
geris ,,British Medical Associa- 
'tion” telah berhasil menemu- 

kan tjara jang hampir sem. 
purna, untuk mengetahui dje. 
nis baji jang belum lahir, 

Untuk mengetahuinja, ludah 
tjalon ibu diperiksa dengan 
analisa kimia. Kedua dokter : 
tadi sudah, 373 kali uan 

  

sramalan” setjara | 
ngetahuan ini dan 363 kali 
ternjata benar. Pemerik- 
saan ini hanja berlang- 
sung selama setengah djam. 
Terbukti bahwa pemeriksaan 
Ini tidak membawa hasil, pada 
waktu tjalon ibu mengandung 

selama 6 bulan jang pertama) 
dan 2 minggu iang terachir. 

  

dak” di Eropa Timur untuk 
memperoleh kemerdekasnnja 
kembali. Pers Inggeris dan Pe 
rantjis menjambut utjapan ini 
hanja dengan perasaan takut. 

Ike mengandjurkan politik 
balik kembali” dan pertahan- 
kan. 

Harian Perantjis ,,Le Monde” 
jang berhaluan neutral menja 
takan, bahwa Bisenhcwer telah 
kena pengaruh ,,Mac Arthuris 
me” dan »MacCarthyisme”, dan 
bertanja apakah Eisenhower 
ada maksud untuk mentjem- 
plungkan Amerika. Serikat kes 
dalam men peperangan ba 
ru: 

Cynisme dan Skeptisme. 
Kritik terhadap usaha Ameri” 

ka seperti inilah jang menje- 
babkan beberapa golongan diplo 
mat Amerika-di Eropah merasa 
bahwa Uncle Sam” akan ditje- 
la djika ia berbuat apa dan 
akan ditjela pula djika ia tidak 
berbuat apa”. 

Suasana di Eropah sudah se- 
makin skeptis, takut dan rada2 
tjuriga terhadap politik jang 
ENI AN oleh Amerika Seri- 

at 
Di Inggeris, Perantjis “dan ne 

gara2 Eropah Barat lainnja, 
warga Amerika di perlakukan 
dgn. rasa persahabatan, ketjua 
LH oleh golongan komunis. 

Sikap Cynis, kadang2 geram: 
terhadap Amerika Serikat seba 
gai suatu bangsa, pada dasarnja' 
timbul disebabkan dua faktor: 

1. Inferioriteit complex terha- 
dap kekajaan, kekuasaan serta 
tenaga muda Amerika Serikat, 
tapi dalam lapangan kebudaja- 
an bangsa Eropah merasa diri- 
nja lebih tinggi. 

2. Kekurangan kepertjajaan   terhadap pimpinan politik Ame 
rika dalam masalah2 dunia. 
Perasaan ini timbul sebagai aki 
bat pemberian konsesi kepada 
Sovjet dalam konferensi Yalta 
dan Teheran: menjarankan 

| pengurangan sendjata sesudah 
|abis perang: dan terlampau 

ai kepada mem '! tergesa2 membawa Eropah supa 
keri peringatan kepada Krem-! ja memperSendjatai diri kemba 

ili dengan tidak mempertimbang 
kan ekonomi negara? sekutu di 
Eropah, 
  

ORESPONDEN mingguan 

nurut. O'Donovan, 

geris. 

Djepang mengalami balans jg 

menguntungkan dilapangan pem- 

bajaran internasional: selama 6 

ini, export jang njata dari 'Dje- 

pang djumiahnja '$ 732.000.000 
Gan pendapatan jang tidak njata 

berdjumlah  $ 500.000.000. Dari 

djumlah pendapatan jang tidak 

njata tersebut tadi, $ 415.000.000 

adalah pembajaran dari Amerika 
Serikat, untuk kontrak2 perburu- 

Ihan jang diadakan di Djepang 

dan pembelian2 Amerika dipasar 

Djepang untuk keperluan pepe- 
| Irangan di Korea. 

Sebaliknja, balans perdagangan 
jang njata, selali menundjukkan 
Ikerugian dan tampaknja tidak 
dapat diisi. Djika-oleh salah sua- 

'Ftu sebab maka: Amerika tidak 
“melakukan pembajaran2 lagi ke- 
pada Djepang, maka dalam tem 

po “satu tahun .sadja Djepang 
'akan kehabisan tjadangan dollar- 
nja “dan keadaannja sungguh 

akan tjelaka... ' 
Djepang beli dari negeri2 Blok 

dollar dan tjoba2 mendjual kepa- 
da negeri2 Blok steriing. Mesin2, 

ipesawat2 » pemintal,  lokomotif2 
|dil barang buatan Djepang, kwa- 
Hitetnja agak kurang dari barang- 
barang buatan Inggris, tapi Dje- 
pang sanggup menjerahkan ba- 

rang2 jang dipesan dalam waktu 

jang singkat, kepada pembeli2- 

nja. 
Industri textiel Djepang, seka- 

rang menghadapi paksaan untuk 

mengurangi produksinja dengan 
3075. Kaum industrialis Djepang 
jang tampaknja gelisah, dapat 
melihat 2 kemungkinan penjele- 

saian. 
Ketika achir bulan September 

ji, Djepang telah mengumpulkan 
balans sterling jang tidak dapat 
ditukarkan, sebanjak 119 djuta. 
Dengan demikian, Djepang dapat 
mengisatrkan importnja dari Ame 
rika dan beli bahan2 mentahnja 
didaerah sterling. 

Djalan lain bagi Djepang, utk 
kepentingan2 ekonomi dan politik, 
ialah perdagangan dengan Tiong- 

kok, Dalam keadaan seperti seka- 

        
yaa 

Aha 

novan hari Saptu j.L muat 

»Mengapa Djepang kelihatannja makmur”, Ia membandingkan ke- 

madjuan Djepang sekarang dengan keadaan sebelum perang. Me- 
kemakmuran jang dialami Djepang sekarang, 

sangat terganggu dari tentara Amerika jang ditempatkan di Dje- 
pang. Pada dasarnja, keadaan di Djepang mirip keadaan di Ing- 

Pak 
Serta” 

bulan jang. pertama dari tahun 

Ekonomi RRT 
Kini Telsh Dapat Menjaingi Djepang 

London ,,/Observer” Patrick O'Do- 

karangan jang berkepala 

i 

  

Pool-Atoom 
Antara Inggeris Dan 

Amerika? 

Pp ERDANA MENTERI 
Inggeris, Winston Chur- 

chill, dalam sidang parlemen 
minggu .depan akan diminta 
supaja mengadakan permusja- 
waratan dengan presiden Tru- 

man tentang kemungkinan me- 
ngumpulkan mendjadi satu se- 
mua pengetahuan dan bahan2 
lainnja dilapangan tenaga 
atom. Usul tersebut akan di 
adjukan oleh Arthur Hender- 
Son, anggota anggota Partai 
Burah jang dulu mendjabat 
menteri angkatan udara, jang 
dalam lasann ant 
lain Ba Tana 
tindakan sematjam itu akan 
bermanfaat bagi pertahanan, 
ekonomi dan k anan kedua 
negeri tersebut, tara). 

rang ini, dengan adanja persetu- 

djuan antara Djepang dan Ameri 
ka, maka perdagangan antara 
Djepang dengan Tiongkok lebih 
terbatas, dari pada negara2 lain- 

nja — jang menang dalam pe- 
rang — dengan Tiongkok. 

Ekonomi Tiongkok se- 
karang menjaingi. 

Akan tetapi, biarpun andaikata 

setjara. politik Djepang dapat 
berdagang dgn Tiongkok, adalah 
tetap “satu kenjataan bahwa : 
Tiongkok sekarang bukan lagi 
merupakan djawaban terhadap 
soal Djepang, karena Tiongkok 
sekarang berbuat apa jg dilaku- 
kan oleh Djepang ketika abad 
ke-19 dan perekonomian Tiongkok 
sekarang lebih bersifat menjaingi 
(kompetitif) bagi Djepang dan 
tidak lagi bersifat menambahi 
(komplementer) bagi Djepang. 

Sudah barang tentu perdagangan 
antara Djepang dan Tiongkok da 

pat diperluas, tetapi tidak akan 
tjukup bagi Djepang, hingga akan 
dapat menutup kekurangannja, 

  

  
     



  

0 Sambungan halaman 3) 

STALIN BERI 
? NUDJUMAN 
  

  rasa tidak puas. itu 
antara London dan Washington ter- 
bagai Selain 

dapat perselisihan faham mengenai| ) 
| kedudukan di Lautan Tengah, dan 
. mengenai politik di Levant. Me- 

ngenai Iran dan minjaknja nampak: 
. nja telah 
Na tetapi suasana baik ini ter- 

| cantjam oleh pelbagai2 komplikasi 
|" yang bersifat partikelir. 

—. Politik Perantjis di Tunisia dan 
Marokko jang terpengaruh oleh go- 
longan kolonial ditempat 
bersangkutan itu, tidak disetudjui 
oleh sebagian besar kawan2nja. 

Setelah Amerika menerangkan 
bahwa ia akan membawa soal ini 

| dalam sidang wmum PBB, maka su- 
' 'dah pasti bahwa Perantjis tidak 

akan menundjukkan muka manis 
| terhadap Amerika itu. 

  

    

Suasana antara Mesir dan Ing- 
yeris mulai reda. Mungkin Ingge- 
ris akan dapat mendekati peme- 
rintahan Nadjib. Disamping itu 
soal Sudan tetap merupakan ke- 
sulitan jang tidak bisa diatasi. 

2“ ShLalu terdapatlah pertenta- 
“ngan jang tidak bisa reda an- 

“tara negeri2 Arab dan Israel 
“jang bersama-sama soal2 Le- 
“yant jang lain sangat mengu- |, 
“rangi daja perlawanan daerah 
itu. 

Kemudian nampaklah sikap I/ 
jang tidak segar dari pemerin- || 
tah Malan di Afrika Selatan, | 
jang lambat laun akan men-|j, 
djerumuskan dunia dalam kom- 
plikasi2 jang berbahaja: Selain 
itu jang lebih penting ialah 

- 'kenjataan bahwa perselisihan 

'ngenai Kashmir, sampai seka- 
“rang ini tetap memisahkan se- 
“— bagian besar penduduk dunia 

“ dalam dua pihak jang berten- 
tangan. Pada umumnja dunia 
berdiri dipihak Pakistan, bu- 
kan sadja karena isi pertenta- 
ngan itu, Melainkan djuga ka- 
rena sikap pantes dan bidjak- 

tan. Telah dilakukan perundi- 
ngan2 baru di Djenewa diba- 

“wah pimpinan Graham, se- 
orang perantara Amerika. 
Nampaxnja pertentangan itu 
sudah bisa kembalikan kepada 
djumlah tentara jang boleh di- 
tinggalkan oleh masing2 pihak 

| didaerah jang bersangkutan 
“itu sesudah terdjadinja pemili- 
han umum. Tapi bukan demi- 

“kian kenjataannja. Sebab Zaf- 
— rullah Khan sedia Memberikan 
“ konsessi2 jang luas sekali dim 
“soal ini, sedangkan India me- 

nolak memberikan konsesi apa- 
-pun djuga. 

Kenjataannja" ialah India 
tidak sedia mengadakan pemi- 
lihan umum, akan tetapi hen- 

“ dak mempertegak keadaan se- 
karang dimana dia bisa meng- 
konsolidasi kekuasaannja jang 
tertinggi dari pemerintahnja. 
Ini terutama merupakan suatu 
persoalan perseorangan dari 

Pandit Nehru sendiri jang ber- 
asal dari Kasjmir. Dia tidak 
menghendaki pemilihan umum, 
.karena dia tidak mengakui pe- 
misahan menurut agama. 

“ Mempertegak sikap ini nam- 
| paknja lebih penting bagi In- 
| Gia, dari pada mentjari perse- 
 Suajan dengan Pakistan, wa- 
“Jaupun bahaja komunisme su- 

| dah bergelombang meliwati bu- 
kit2 dan padang rumput Asia. 

' Segala ini merupakan tjon- 

toh2 perpetjahan jang menam- 
bah semangat Stalin. Sudah 
bisa dimengerti bahwa dia pu- 
as sekali dengan adanja perpe- 
#jahan itu diantara negeri2 jg. 

|. mendjadi lawannja. 
- Oleh Sebab itu peringatan- 

nja itu bermanfaat sekali Ba 
gaimanapun djuga Churchill 
dan Acheson benar? mengerti 
akan maksud peringatan itu. 
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SOLO. 

Walikota pelindung 

Pertjaso. 
. Persatuan Tjatur Solo (Per 
tjaso) baru2 ini telah menga- 

“ dakan rapat anggauta, jg di 

maksudkan bula sebagai perte 
muan perkenalan dengan Wali 
kota Surakarta Moh. Saleh se- 
bagai Pelindungnja jg. baru, 

Walikota Moh. Saleh dalam 
sambutannja menjatakan, bhw 

permainan tjatur melatih kesa- 
baran. Barangsiapa kurang sa 
“bar, besar kemungkinannja 

akan gagal. Kesabaran itu, dju 
'ga diperlukan bagi masjara- 
kat. 

Dalam rapat tsb telah dipu- 
tuskan pula beberapa langkah 

diperoleh persetudjuan, | 

jang 

antara Pakistan dan India me-| 

sana jang diperlihatkan Pakis- 

inisasi bersatu, untuk membas 

lam, pertemuan tsb berdjalan 

"8 EMA!RIA 
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Tabib M, S. 
Seteran 109 —   

atas ia punja pertolongan, jang telah mengobati penjakit kami 
WASIR (Aambeien) didalam waktu 12 hari telah sembuh dan 
rontok dengan akar-akarnja. 

lagi pula ia selalu sopan santun 

' Bodjong 84-38 

SURAT PERNJATAAN TERIMA KASIH “ 
Dengan hati jang sutji-sesutjinja (murni) kami mengha- 

turkan diperbanjak terima kasih kepada: 

Adapun tjaranja mengobati TIDA DENGAN OPERATIE, 

    

— STABIL, KUAT dan IRIT 
Sekarang dapet di pesen . atas IN DUCEMENT 

(Bebas,'tidak pake idzin!) 

Marilah dateng di Toko Kai. Kundjungan Tuan kami 
trima dengen gembira, serta segala katerangan2 jang 

Tuan inginken kami bri dengen segala senang hati. 

Maka djangan : Itunggu? 'sampai besok fpagi, Stetapis mseka 

rang Tuan mampir di: 

Import Mobil ,AU
I -. K s 

Djl. SI. Ryadi 136 
& 

maan 
3 

NG 
SS AD MN Ma KN Dam 1 2 He OR 

RAHA T 
Semarang. 

dan manis budi bahasanja. 

Hormat kami: 
Perusahaan Kaju Djati 

»SUADI 
Djl. Bulu 86, Semrang. 

  

Kabar Kota 
PERTEMUAN DGN. WK. EVO. 
Semalam bertempat di Sin 

Yoe She, dj. Stadion oleh Sob 
si tj. Smg. telah dilangsungkan 
pertemuan gengan segenap wa 
kil2 organisasi, dikota ini, ber 
hubung dengan kedatangannja 
wakil EVC di negeri Belandy 
jg pada waktu ini mengundju 
ngi beberapa daerah di Indone 
sia. 

Antara Tai oleh wakil EVC 
tsb. diterangkan dan digambar 
kan segala sesuatu jg menge- 
nai perdjalanannja serta kea 
daan di Indonesia dan selan- 
djutni'a ditegaskan bahwa EV 
C di negeri Belanda menen- 
tang keras Imperialisme. 

Berhubung dengan ini, ma- 
ka diserukan kepada rapat: su 
paja di Indonesia semua orga 

mi Imperialisme. Sebagai hi- 
buran diselenggarakan pertun- 
djukksn2 oleh Sin Yoe She. 

organisasi di Semarang telah 
Siberikan kepadanja beberapa 
tanda mata. Sampai djauh ma 

Sebagai venutup oleh beberapa |   
dengan lantjar. 

BERANGKAT KE AMERIKA. | 

Dari lapangan terbang Djakar 

ta hari Senen djam 11 siang te 
lah bertolak tiga perwira dari 
Angkatan Perang, jaitu Lt. Su 

hud, Kapt. Salatun dan Kapt. Is 

hak, masing2 dari Birs Penera 

ngan MBAD, Angk. Udara dam 
Angk. Laut, ke Amerika Serikat 

KURSUS BASA INGGERIS, 
peladjaran dengan surat, kete- 
rangan basa Indonesia, tjukup 

dengan arti. tjara membunji 
kan, tata basa, latihan dsb. 

Memakai sistim jg. mudah di- 
peladjari dg. tidak memakai 
guru, Putra/Putri Indonesia jg. 
ingin menjumbangkan tenaga 
dalain pembangunan INDONE- 
SIA RAYA, segeralah berlang- 

ganan, Peladjaran dikirim 4 X 

sebulan .wang langg.- Rp. 3,— 
sebulan, wang langganan diki- 

Tim lebih dulu pada: 
PENDIDIKAN UMUM Lawang 

MALANG. 

  

  

   
    

                                                    

   

  
SOLO 

  

HABIS BULANJ| 
Matjam2 Susu kental 3,25, 

Bubuk Farmbrand 9,— Heino 9,50: 
Nestl. Nespray/Camelpo 10.50 
Klim 16,50, Scott's Emulsion . 12,50 
Lactogen, Milo, Glaxo, Ovomaltine' 
enz. Ritz. Choc Hagel p. bl. 4251 
p-ons' 1,73, “Choc. “pasta 5,501 
Pindakaas, Palmsuiker, Negro Ana- 
nas Jam 4,75, Welco 5,50” 
Holl. Jam Hero/Teo/Hollandia 9.— 
Zilver pilletjes p. ons 5. —4 
Trigu Australie Kodok p.kg. 2,70 
Roomboter, Rozijnen, Krenten, Gist, 
Custard/Pudding poeder p.ds. 1,751 
Maizena 1,50, Arrowroot p.ds. 2,25 | 
Sun-maid Raisins p. ds. 1,50” 
Nescafe 15-—  Havermouth 3.— 
LIGA Biscuit 5,50, Olvarit 2,75 
Verkade Biscuit: Sultana, Royal- $ 
mixed Cafe noir, Marie, Palmers/ « 
Patria Marie, Sardines in tomatof 
4— Salmon 1l.— Corned- beef, 
Frankforter, Pate de Foie, Lever- 
pastei, Boterhamworst,: Macaroni, 
Doperwten,  Champignon, 
Mustard, OXO Blokjes/Sauce, Del- 

monte Tomato catsup 10.— Samgi 

4,25, Spliterwten p.ons 1,25 

Matjam2 Buah aer: Aardbeien, Fram- 

bozen, Pears, Peaches, Fr. cocktail, 

Djeruk keprok 5,75, Anggur 5,50 

Toilet/Servet papier. Maandverband 

Camelia 7,50, Beha 4,50, Purol poe- :   
soal2 penerangan selama Ik. 3 
bulan. Kapt Ishak, setelah sele 
sai mengikuti pendidikan, diberi 
tugas untuk mengadakan penin 
djauan selama 2 bulan di Ame 
rika, mengenai segala sesuatu 

tentang soal2 pendidikan djasma 
ni militer 
gaan. 

Lebih djauh pada Minggu il. 8 

orang pegawai Kem. Dalam e 

geri telah berangEat dari Djakar 

ta ke Amerika untuk mempeia 
djari urusan pemerintahan sela 
ma 4 bulan, perdjalanan diselen.s 

garakan dengan beasiswa pems 

rintah Amerika jang membajar 
semua keperluan mereka. Mereka 

itu adalah: Ahidin, Oka, Roosdio 

no, Siregar, Soemardjito bupati, 

Semarang, Soepangat, Soeparto 

dan Wiwoho (ketua dewan per 

wakilan Jogja). Sebelum itu te 

lah berangkat, djuga dengan hea 

siswa pemerintah USA, nj. S. 

Pudjobuntoro, anggauta panitya 
pemilihan pusat di Djakarta jg 

akan memperladjari vrasendure   guna mengikuti pendidikan dlm 

. ..u. ic. 

  
    

. kearah kemadjuan. 

| Roy Rogers YAN 

pemilihan umum. 

aa 

  

terutama keolahra | 

der 7.— Cussons Mimosa 15:50 

Coronation 16.— Brylcreem 5,50, 

0,— & 15— Anggur Branak/Ko 

Lee Som 10.— Anggur Kina 20.— 

Wincarnis 45.— Jenever, Cognac, 

Whisky, Rum di. 

Srutu No Punto 22,50, Spanera 24.— 

Zipper, Capstan, Lucky strike dan 

KEMBANG API p.pak 3,25 

  

Gmnat Gudiki Bai belindja 

BODJONG 57- SEMARANG TEL.656 

aa aa 

Dokter 

R.V. Soedjito 
Pandanaran 66, Tilp. Smg 2229 

Memeriksa wanita hamil : 

Menolong wanita bersalin dan 

Praktek Umum 
Djam bitjara: 

— Rumah: djam 7—9.30 
djam 4.30—6.30 sore 

“R.S. mbak 10.30—411.30 
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FOREGET THAT 
NOW, MISTER 
HOPE!/ HERE, 
PuPPY! HERE, 

  

   ROY..IVE BEEN 
LOOKING FoR You! J1      
   

   , dari tadi aah telah 
mentjari kamu. Kukira aku tahu se 

' ing dengan djalan bagaimana 
| emasku  ditjuri. 

— Lupakan itu dulu, tuan Hope. 
emarilah andjing, kemarilah !!! 

    

    
    
   

H 

   

DON'T ANYONE j5 
SCARE THAT 

| PUP AND MAKE 
IT RUN/ HERE, 
PUPPT / 

        

DYNAMITE IN 
ITS MOUTH-— 
AND THE FUSE 

  

  

      
— Astaga Pi ullah ! Pln 

itu menggondol dinamit dimu 
lutnja dan sumbunja menjala ! 

— Djangan berbuat sesuatu 
jang mengedjutkan andjing itu 
hingga dia lari!  Kemarilah, 
andjing ! ! 
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NICE poceit ! HERE, 
pose! HE'S GOING 

PN To Rugi: 4    
     

  

   

  

— Andjing manis, kemarilah !!Ia 

| — Tak dapat kita biarkan dia begitu, 

? padaku ! !! 

     

WE CAN'T LET HIM 25 
BO THAT,ROY / 

| SME YOUR GUN 

| “ 2 

  

    

      

akan lari !! 

Roy. Berikan sendjatamu 

” 
» 

: 
T
r
 

| Untuk: ,,LeraTes”. 1. Nj. Mohamad Hadi — 2. Nj. Sumantri. 

| 4. Oei Tjiok San — 5. Tjo Bok Hiang — 6. The Pik Loan — 
Be 
| Modevakschool ,,Kwee”. Lulus untuk: 
I Lan. 

- Modevakschool ,,Nelty”. Lulus untuk: ,,Lerares”. 1. Gan Siok 

Hwa. 
»De Eerste Costuumsehool”. Lulus untuk: ,,Costuum”, 

Top Sh, so ps. 
Vier koeien 3,30 Milkmaid 3,70 
Entjer 3.— Fr. vlag/Nestles 3,25: 

Colman | 

(Toko MALTA 

  

Hasil ia tan | 

? , M. (Persatuan Sekolah2 Mode) Semarang 
' Udjian diadakan pada tg. 20 — 21 — 22 October 1952. 

Jang turut udjian 103. Jang lulus 94. 
Dari Modevaksehool ,,Siauw” telah lulus untuk: ",Costuum”, 

1. Tan Lie Nio — 2. Liem Enny Nio — 3. Gan Kiem Tjian — 
4. Nj. Bang Koe Tjiang — 5. The Giok Nio — 6. Joe Kiem Nio 
— T. Enna Oci — 8. Siauw Kiem Sioe — 9, Auw Jang Tjik 
“Nio — 10. Sie Kien Nio — 11. Koo Sam Nio — 12. Oei Bie Giok. 
Untuk: ,,Coupeuse”. Untuk: ,,Lerares”. 
1. Tan Tien Nio. 1. Tan Hwie Nio. 
Modevakschool ,,Trees', Lulus untuk: ,,Costuum”. 
1. The Tjiat Nio — 2. Mevr. Goossens. 
Untuk: ,,Lerares”. 1. Nj. Kwa Khay Ek —2. Nn. Tio Lian Hwa. 

. Modevakschool ,,Reynaart”. Lulus untuk: Costuum”. 
"1. Lien Nuis — 2. Netty David — 3. Ietje Taylor. 
. Modevakschool ,,Sie” Tjandi Lama. Lulus untuk: ,,Costuum”. 
.1. Nj. Notodarsono — 2. Nj. Soemirgo. 
Untuk: ,,Lerares', 1. Nj. Mch Ramelan — 2. Nn. J. Jut. 

' Modevakschool ,,Hornung”. Lulus untuk: ,,Lerares”. 

Nj. Tan Kiong Lie — 2. Nn. Tjan Kiem Lia. 
' Modevakschool ,,Rosana” Solo. Lulus untuk: ,,Coupeuse”. 

“1. Nj. Liem Tian Hwa — 2. Nj. Liem Fak Pung — 3. Nn.Liem 

- Berthy. 
' Untuk: »Lerares'. I Nn. Nora Liem. 

' Modevakschool ,, Annie”, Lulus untuk: Alba 
“4. Tan Ien Nio — 2. Tjiook Sien Nio — 3. Oei Na Tien — 4. 

- The Erlien — 5. Ong Tien Hwa — 6. Siem Marianne — “7. Oei 
' Jan Hap. 
 Modevakschool ,,Rosana” Semarang. Lulus untuk: ,,Costuum”. 
“1. Tjoa King Nio — 2. Erlien Gan — 3. The Tjing Lien Nio — 
' 4. Sri Kartini — 5. Jajoek Supyanie — 6. Dharti. 

Modevakschool ,,Marie”, Lulus untuk: ,,Costuum”, 
1. .Nj. S. Mudrikah — 2. Nj. Soewarni — 3. Nn, Rosmajulis 

Hamta — 4. Sie Ermien — 5. Partiwie — 6. Siem Hiang Hwa. 
. Modevakschool ,,Rosine?, Lulus untuk: Lerares”. 

- IL. Liem Hiang Nio — 2. Liem Siep Nio — 3. Liem Tiep Nio. — 

Kwik Lan Hiang — 8. The Ie Nio. 
»Lerares”. 1. Tan Ting 

«4. Nj. W. Lebert-Doubel — 2. Nj. Liem Oen Tok. 
Untuk »Lerares”. 1 
1. Oei Lien Nio — 2. Tan Hing Nio — 3. A. Meus-Meulenaar 

— 4. Tjiam Kiauw Nio — 5. Mevr. Ang Ing Han — 6. Njoo 

Koen May 7. Nj. Gan Hok Gwan — 8. Nj. S. E. Vincentie- 

Hiinz — 9. Lies Ang — 10. Tjoa Sik Lie — 11. Thio Djoen Nio. 

Modevakschool ,,The Hap Kie”. Lulus untuk: .,Costuum”. 

1. Thio Kiong Nio — 2. Tan Koo Tjoen — 3. Go Sik Kien — 4. 

Kwik Bie Lien. 
Untuk: ,,Coupeuse”. 
1. Lauw Hie Lan — 2, Tjan Liep Nio — 3. Be Djoen Nio. 

Modevakschool ',,Jeaning”. Lulus untuk: ,,Costuum”. 
1. C. Schotsman — 2. Liem Lie Hwa. 
Untuk: ,,Coupeuse”. 

1. Nieke Oei — 2. Nj. Lie Hwa Tjoe — 3. Oei Giok Lan. 

Modevakschool ,,Titania”. Lulus untuk: ,,Costuum”. 

1. Nn. Soeniarti — 2. Nn. A. Siregar. 
Untuk: ,,Coupeuse”. 1. Siti Ammah — 2. Erna Sie — 3. fErlien 

Soh. 
Untuk: ,,Lerares”. 1. Anna Sie. 
Commissie udjian: Nj. Hartsteen — Nj. Karim — Nj. The 

Kong Hwan — Nj. Njoo Hong Hwie — Nn. The Liang Nio 

— Nn, Nelly Liem. 

  

  

BODJONG 32 — TELF. 1751 SEMARANG. 

Baru trima: 

PITA MASIN TULIS li INCH 

untuk TEL dan REKEN MASIN, dan banjak lagi ba- 

rang2 jang kehabisan kini telah datang, begitupun Ma- 

sin2 Tulis Model jang paling baru, harap langganan tida 

lupa. &   

  

  

ANGGUR 
ANTHAY 

tjap 

ag) SEMBILAN BELAS"“ 
Sepesial buat orang 

perempuan jang lagi 
hamil 3 bin. sampa' 
waktunja anak ter 

lahir. 

Ia bikin kuat tem 
pat pranakan dar 
menjega gangguab 
nja penjakit, dar 
pembawakannja 

. orang hamil 

Membikin segar 
anak dalarn kandu 
agan dan menjegs 
bahaja 

BUSUI 

Aturan Minamnja: 
Pag siang sebelum 
ajs makan dan wak: 
tu malam mau tidur 
nina 1 sales and   beban, KANDUNGAN 

Dikeluarkan oleh Chemicaliin Handel IE KIEM TIK 

Tinplein 6—8, Tilp. 1316 Surabaja. 

      

  

  

kandungar   Ym CITY CONCERN CINEMAS mp 

  

Lux ini malam d.m.b. tu 13 tahj 

527595 Priscilla Lanej — Robert Cuwmings 
Alfred "2 pevuh : Hiteheockay, SADOLELN Site 

"GRAND ini malam premiere u. 17 tab.) 
4.45-6.45-8.45 Tom'Neal — Ann Savage. 

bea sTwo-Man 
saos SuDmarine" 

Those blasted Japs are up to treachery again 
Blow 'em out of the Seal Heibat dan Gemuar ! 
  

INDRA ini malam premiere fu. 17 tah | 
5 Tax Gg T, Djunaidy — T. Sumarsi 

berbareng - Ha sPahit Pahit 
715—9.15 Wanis 
Film Indonesia baru — Menarik — Menggemparkan. 

Tam 9, ma Siti 

(43 tah.) » Bapa AIA ,,     ROXY Besokmalam: Osman Gumanti — Nerg Jatimeh ' 

Priok ' 

  

    
  

PANGGILAN 
Sedjak permulaan bulan Maret 1942 hingga sekarang uru- 

san woningvereeniging Semarang hubungannja dengan ang- 

gauta-anggautanja terputus sama sekali. 

Guna menentukan urusan 'selandjutnja, perlu diadakan 
rapat anggauta, guna membentuk laga Pengurus, 

Mereka jang merasa mendjadi anggauta badan tersebut, 

diminta memberi tahukan di kantor Sekretariat Kota Besar 
Semarang Bodjong No. 148 datang sendiri atau setjara ter- 

tulis alamat Pengurus woningvereeniging Semarang Bodjong 

No. 148, sampai tanggal 23 Nopember 1952. : 

Semarang, 23 Oktober 1952. 

Wakil Pengurus Woningvereeniging 

Semarang. . 

Kepala Daerah Kota Besar Semarang. 

HADISCEBENO SOSROWERDOJO. 

  

  

NAFSU BESAR TENAGA KURANG 
Adalah sebagai Bubuk makan Kaju? 

Penjakit JIRIAN (Sprermatorehoea) IMPOTANTIB (Lemah 
Sjahwat) Tanda fanda Penjakit Selalu-Marah Marah Muka 
Putjat Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala 
Pusing2, Lekas Tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin, 
Remut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung ber- 
debar-debar, selalu mimpi, untuk itu semuanja di sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA. 
,JARIANOL,” Special Buat Laki2 harga perbotol Rp. 20.— 
'OVUMATAZOL Special Buat Perempuan 

harga perbotol Rp. 25.— 
.Obat Minjak Surga Dunia ,,Buat Laki2 Pakai,Luar Rp. 10.-— 
BLACK HAIR DYE” OBAT HITAM RAMBUT 100x tidak 
Luntur GERANSI HARGA Rp. 5—, Rp. 10—, Rp. 15—, Rp. 
20.— Rp. 30.—, dan Rp. 50,— per botolnja. Zalf Face Cream 
TJAHAJA YUSUF Buat Ilangkan Item2 Djarawat Kukul dan 
Kekolotan di muka Laki2 atau Perempuan Harga Rp. 25,—, 
No. 2 Rp. 10.—. 
,Sulfan Oil” Obat Gatel Kudis Koreng DII. Rp. 5,— per botol, 

.GALINUS” Special Buat Batuk T.B.C. harga Rp. 25,— Satu 
botol dan batuk Kering. 
KAH-KATRAR-I-NOOR, Special Obat buat Mata, Kurang Te- 

rang, Liat Putih2 dan Putih didalam Mata, Keliatan seperti 
Asep, dan lain2 Harga Rp. 15,— Obat-Obat dikirim diseluruh 
INDONESIA Wang di Muka Tambah Ongkost 10?5. Untuk 
Mengobati segala Penjakit luar atau dalam, Sakit Mata, Ken- 
tjing Manis Kentjing Nanah, Mati Badan Linu2, BENGEK 
(ASTHMA) Sakit Gindjel, Sakit T.B.C, Perempuan tidak Ac- 
coord Bulanan atau Keputihan. WASIR (Aambien) di Djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak-dengan Operasi 
(POTONG) Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia 
Obat Orang jang kepengen punja Anak). 

WORLD FAMOUS Prof TABIB FACHRUDIN 
No. 14 Sawah Besar, Phone 33804 G, Djakarta. 

Duga bisa dapat Obat2 pada 
TABIB G.A. FACHRUDIN H. M. B, 

Djalan Tepekosig No. 3 Agen. 
MEDAN. FATEHUDIN & CO. 

Toko Punjab 
Djalan Pasar No. 45 

DJEMBER. 

Toko FATEH, 79 Panggung Surabaja. 

Toko ASIA BARU, Kebun Sajur Balikpapan. 

Toko FATEH, Djalan Kemakmuran Makasar. 

  

  

an OBAT BAN LENG 
Dapat diminum untuk menjembuh. 
kali: batuk baru atau lama, sakit 
tenggoTokan sakit perut dil, 
Bagi 'biswl2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa. kena api, dapat 
Kkas hilang dengan digosokkannta. 
Apabila merasa lelah atau salah 
urat, dari sport atau djatuh dapat. 
lah Ban Leng digosokkan (dipidjet) 
dan diminum, semua itu penjakit 
IEkas sembuh Karna: Ban Ieng te 
lah dapat banjak sekali surat pu. 
Gjian dari Tuan2 jang tekenal: jang 
sudah disembuhkan oleh Ban Leng 
ini. dari matjam2 penjakit. Kalau 
Tuan suka batja surat2 pudjian tsb., 
kami bisa kirim sama 

Ban Leng dapat dibelih nada se 
mua toko2 Obat DIl.: kalau tiada: 
aa sa Rp 6,50 Kami nanti 
iTim Ootol sama Tu den 

tertiatat. Natan 
Dikeluarkan oleh Rumah Obat  Tjeh She Tong. 

Dil. Bawean nc. 22 Tilpon 22075 Surabaja. 
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INI MALAM PREMIERE 

» Rex” 5.00-7.00- 9.00 (13th) 

(he Fabulous Saga of 
“The: 

Biood- Red 
Rose-.. 

woman of fire 
who set a century 

aflame! 
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BESOK Malam Premiere 
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      PN Ge MP MESIMGON S4 
ilmed in Ovebec, where Je An 

it actually happened! - 1 Pala & 

Lagu2 ARLENE DAHL ANDREA KING “NI 
ALAN MALE » GEORGE TOBIAS 

Serank CEORGE TBRIEN « BEN BLUE - SARA ALLGOOD 

  

“F Ini 'malemf pergzb: 7.- 9.15 

!Vivien Leigh-Marlon Prado 

,A Streetcar Hamed Desire" 
IINI MALAM PREMIERE 
| METROPOLE 5. 2-8, (UT Ab 

in dim color by 

TECHNICOLOR 
A Paramount Picture starring 

JOHN 

Barryimore,Jr. 
CORINNE BARKARA 

Calvet : Rush 
PATRIC 

Kmowles 
Dibalik dinding jang terkenal di': 

dunia baru terletak suatu kotaj/ 
jg beriwajat nekat .... GUBBEC.I' 
Ialah pusat darah panas | 
Peristiwa luar biasa hebatnja. 

INI MALAM PREMIEREI « $ 
DJAGALAN 7.00- 9.00 (13th) 
3 Bhagwan - Baburio dlm 

»JUNGLE MAN 
Sangat hebat dan gempar! Ion Sultan ke 13... 

Drsb, VII Wo, 686/1IW A/TLAK 

  

Romantiek - Muslihat dlm Kra-r   
  

n
e
n
e
n
 

An
 

e
n
a
 

me 
N
N
 

  

sa
in

g 
ri
ta
 

Ta
ma

 
ne 

  

| 1 
( 

r Ea 

| 
| 

 


