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. Suatu 

(korban | 

| Djerman dalam perang dunia ke 

| mendapat Juka Ja 
. bagian dari mereka tetap bertja Pa 
| oo .. «| Di Pilipina 

Selandia pa - 13.800.000 Hn 
orang Djerman telah lari dari AKI 

Baar mata NVI ing, ditduaitan ada na , ND anto Di hari Senin jl. di Manila, 
terijatat 1.300.000 tentara hi- dalam perundingan — antara 

@ t di 

: Penting Hari Ini: Ketjaman Sukiman “Atas De- 
'monstrasi — Utjapan Mukarto — P.v ba aaap Po. 

milihan Umum — Peringatan Triwindu »Indonesia 
Raya” — 'Apa Peranan Pakistan India Dlm Sodl 
Korea? — Pindahan Penduduk Dari Wonogiri ke 

Tegawanu DII. Lagi. db 

  

  

    
     

   
IDjerman 

| sia Selama Perang Du- 
IL... nia Ke II 
(DASARKAN angka? dari 

Kepada 

   
an. erintah federal Djer- 
man dan Palang Merah kini telah 

| dapat disusun daftar kerugian D 
dua. Menurut angka? ini Djer-| 
iman katanja telah kebilangan |    
      

    

.. 

   |... achir2 ini ia katakan 3. 

Hg 

“5 

“J9 Dirundingkan      

     

lang, dari djumlah mana 1.200. 
000 berada didaerah9 “bela- 
Eng ng besi”. Seluruhnja 

d 856 tawanan perang jg | pada hari itu, pokok terpenting 
hingga kini belum kembali |Nalam rundingan dni-ialah soal 
Ta orang daripada mereka memperkuat pangkalan? Ame- 
tu sudah pasti berada di So (rika di Filipina dan membesar 
vjet Rusia. - bantuan militer untuk 

et | pertaha- 
Dalam tahun 1945 2300.000 nan Filipina dan Asia Tengga- 

rumah di Djerman telah han- ra. Selandjutni telah dirun- 

tjur dan 2.500.000 buah sangat | dingkan pula betapa Ba 
rusak. apabila Filipina “meratifkasi 

Eskader 
'perdamaian dengan Djepang 
jang telah disetudjui di San 

Piring Terbang 
. Disaksikan Oleh 100 

Francisco itu, dan pengakuan 
Filipina terhadap Vietnam Bao 

Orang Di Perantjis 
EK. 100 ORANG didusun Gail 

Dai, Kambodja dan Laos. (An- 

lac (di barat daja Peran 

tara). 

fjis) menerangkan telah melihat 

suatu eskader piring? terbang 

Amerika Serikat dan Filipina 
'mengenai masalah pertahanan- 

bersama, jang telah diadakan   

  

PERSIAPAN PEMILIHAN 
UMUM DI DJAWA BARAT 
SUDAH SELESAI. 

Di Djawa Barat, ketjaali Dja 

Dikembalikannja “Irian-Barat 

pada hari Selasa. Kantor berita 
Perantjis jang menjiarkan berita 
ini mengatakan bahwa piring? 
terbang jang terlihat pada hari 
Selasa petang diatas dusun Pe 
rantjis itu terbang dalam dua 
rombongan. Piring? terbang tadi 
berbentuk hu dan litengah 
tengah ni terbang ,,tje 
rutu terbang”. Ditengah-tengah 
piring setiap piring terbang tadi 
kelihatan sebuah benda jang 

terbang tadi keluar tjanaja jang 
agak kebiru?an. (Rtr). 

  

       4, 

        

  

karta-Raya, kini telah selesai 
pembentukan kantor? pemungu 
tan suara jang semuanja ber- 

  

      

  

   

  

    
   Indonesia 

Perobahan Susunan Delegasi Indonesia Tidak Mem- 
| pengaruhi Perundingan Indonesia-Belanda. 

ALAM KETERANGANNJA kepada ,,Antara” di Den | 
4 # Haag kemarin Mukarto menjatakan, Ted mangida s0 

kali susunan delegasi Indonesia dalam peru: runding mengenai 
“Ini dan Irian Barat di Den Haag nanti akan mengalami be- | 

sapa perubahan, tetapi tidak seluruhnja seperti jang se- 
'« dikatakan orang. Kabinet kini sedang tjarakan | 

mi. Mengenai perkembangan politik di Djakarta diwaktu | 

Ba Bai ma Sea an nan en “amnja sama sekali terhadap perundin j an diadaka: 
Ona Indonesia dan Nederland, Ng 

membitjarakan 

Atas pertanjaan, apakah ada 
tindakan2 baru darj pihak Aus 

Sg DSI Us " Mengeratkan 
ane 1  Indon.-Iran 

  

  tralia, Mukarto menjatakan, 
ibahwa ia tidak tahu ada-tidak 
nja: jx ia ketahui iglah, bhw 

menentang “ dikembalikannja 
Irian Baras dalam wilajah In- 
donesia. Mengenaj kritik? ter- 
hadap prof. Supomo sesudah 
perundingan  Indonesia-Belan 
da jg lalu, Mukarto katakan, 
bahwa ia tidak tahu ada tidak 
jg tjakap, tetapi bukan orang 
je “kuat”. . 

Penjelesaian soal Korea 
' Tentang sidang umum PBB 
jg akan ia hadiri nanti Mukar'i 
to tegaskan, bahwa Indonesia | 
ingin sekali supaja soal Korea 

dapat diselesaikan dengan dja 
lan damai. Indonesia setudjui 
pendirian PBB, supaja tawa- 
nan2 perang dikembalikan ke 
tanah-airnja. 
Mengenai anggauta2 baru 

PBB ia sesalkan, bahwa Sovjet 
Uni tidak mau kalau Djepang, 
Libya dan Italia dimasukkan 
dalam daftar. anggauta baru 
itu. Mukarto tegaskan, bahwa 

dalam ' pembitjaraan dengan 
pembantu menteri luar negeri 
USA Allison di Djakarta ba- 
ru? ini sudah terdapas “saling   Gjumlah 32 buah. Ditiap kabu- 

paten telah diangkat seorang 
koordinator, sedang penera- , 
ngan? tentang pemilihan umum ' 
ini gia! dilakukan oleh pegawai 
pegawai Djawatan Pe gan, 

2090 WATT UTK. TIAP 
RUMAH DI TJERIBON, 

pembangkit tenaga Hstrik" di Tjire- 
bon Ogem dalam keadaan rusak, ma 
ka pihak berwadjib di Tjirebon te-   RAPAT DEWAN PIMPINAN 

MASJUMI. 
Senin malam Dewan Pimpinan Ma- 

sjumi mengadakan rapatnja dan an- 

lah mengumumkan, bahwa tiap ru 
: mah, toko dilnja dikota besar Tjire- 

ibon hanja akar dapat menggunakan 
| aling banjak 200 watt masing2. Pe 

| Berhubung puda taat iniperithssk Beloanda.-8esudah .disam- 

Australia senantias, berusaha | 

presiden 

tjapkan cimuka 

    
    

   
   

  

g 

Membitjarakan tentang kemun 
gang antara Indonesia -d 
Iran H. Mohammed Rasjidi 
P.M. Iran Dr. Mossadegh. 
hakiman Iran, Ali Lotfi. 

nan2 per-eratan hubungan da- 
an, baru2 ini duta Indonesia di 
tengah) telah berkundjung kepada 
belah kiri tampak pula merferi ke     

5 Tahun Ke WEba No. 
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rika dan Sovjet Uni, 

Berkobar Dgn 
| Sengit Lagi 
Pertempuran Di Front 
Timur Dan Tengah 

b ERTEMPURAN? sengit di 

seluruh front Korea pada 

hari Senen malam dan Selasa pa- 

gi berdjalan terus, ketika pasu- 
kan-pasukan Utara melantjarkan 

serangan? sengit pada kedudukan 

kedudukai penting PBB baik di 
front tengah maupun di front ti- 
mur. Pertempuran tadi berlang- 

sung dalam daerah jg membu-   Tidak ' 

  

    Bertentan, 
   
   

Dgn UUD. 
"4 AKIL KETUA PIMI partai Masjumi dan bekas per- 

. demikian diumumkan oleh djuru- 

| bitjara tentara 

djur sepandjang 250 kilometer 

ke delapan hari 

Selasa. 

Korps angkatan laut Ameri- 
ka telah berhasil merebut kem 
bali dua buah kedudukan bu- 
kit terdepan disebelah utara 
Karangpori jg pada harj Sela- 
sa djatuh ketangan pihak Uta 
ra. Pasukan2 angkatan darat   /W dana menteri dr. Sukiman Wirjosandjojo menerangkan 

berkena'an dengan keada'an politik dewasa ini, bahwa chalajak ra- 

mai tidak perlu menjangsikan bahwa ummat Islam dan Masjumi 
chususnja akan berdiri pada jang mempertahankan demokra- 

si dan tidak berbuat sesuatu jang bertentangan dengan Undang? 
Dasar Republik Indonesia, oleh karena agama Islam dalam soal pe- 
merintah negara mempunjai oman musjawarat, merundingkan 

segala soal2 urusan bersama-saina dengan mengadakan wakil-wa- 

kil (Badan Perwakilan) jang dinamakan ,,Ul-ilamri”. 
Baek 

Dr. Sukiman berpendapat, 

bahwa memurut hematnja,  be- 

lum pernah sesuatu soal kene- 

          

    
    

     
     

    

    

     

   
   
      

  

Menurut dr. Sukiman, pidatt 
Soskarno . jang diy 

para den 

  

mengerti”. Menteri luar negeri |stran pada tgl. 17 Okt. jl. i j 
tidak bersedia memberi gjawa Ipat diterima, oleh karene 1 ae Tan 
ban atas pertanjaan, apakah (sarinja sesuai dengan azas2 dalam : membitjarakan soal 
kepergian Cochran untuk sela- |iam tadi. - pimpirar kementerian rtaha 
manja? ai Lebih landjut dr. Sukiman nan dan Angkatan Pen ter- 

Soal Indo Belanda. : , r 
Tentang kedudukan orang2 

Belanda kelahiran Indonesia, 

paikannja laporan komisi Wer- 

menjatakan, bahwa berhub 

dengin situasi 

ig kini ramai dibitjarakan dim |dip'sahkan satu dengan lain. 

     
    

      

    

- 1 &ilepas dari utjapan dan urajan 
politik dewasa|darj beberapa anggota parie- 

ini, ada 2 persoalan jang perlll men jang melampaui batas 

ran Lg |fatsoen parlementarisme, jang 
. Jang. pertama ialah, .pallesi mestinja.. harus -ditegor oleh 
Men telah menerima suatu Mo- pimpinan sidang.   ner, Mukarto - katakan, bahwa si (Manai 

dilihat dari sudup kemanusiaan hasil 
haruslah orang menaroh sim- jang melalui beberapa tingka- 
pati terhadap orang2 Eropa ke tan 
lahiran Indonesia jg kini ma- “beberapa kesungguhan (ernst) 
sih ada di Indonesia itu: kesu parlemen 

sebagai 
seksama 

Sophiaan) Berhubung dengan segala 
pembitjaraan kenjataan?2 tadi, demikian dr. 

jang membuktikan pula (pemerintah parlementer mosi 
Manai Sophiaan harus dilaksa- 

dalam merighadapi |nakan. 

maksud untuk merebut kemba 
li kedudukan bukit lain. 

Sukiman, menurut kebiasaan : 

tara lain merundingka soal2 sekitar Imakaian tenaga listrik untuk frisider 

situatie dim negeri pada waktu ini. | dan lampu luar diperbolehkan, tapi 

Rapat tersebut akan dilandjutkan da mulai dari pukul 22.00. . 

lam hari? jang akan datang. 

2 : : x 

: ce 6 

Indonesia - Raya 
9 . . 8 5 3 5 

Adalah Simbool' Persatuan Bangsa: 
Kata Bung Karno 

'Djanganlah Perbesar Soal2 Jg Ketjil. 
ENAP ,/TRI-WINDU” (3 X 8 tahun) lagu ,Indonesia Raya” 

: Yx dirajakan semalam dalam suatu upatjara di Istana. Negara, 

jang selain oleh Presiden dan Wk.-Presiden, dihadliri oleh segenap 

anggota kabinet dan beberapa anggota parlemen serta undangan? 

lainnja. Pembesar? Angkatan Perang tidak terlihat seperti biasa- 

nja. Berturut-turut diperdengarkan lagu ,,/Indonesia Raya” asli, ,/In- 

donesia Raya” jg sekarang sudah lazim diperdengarkan oleh orkes 

orkes symphonie dan orkes harmonie, »Indonesia Raya” pada wak- 

tu menaikkan bendera nasional Indonesia dan disusul dengan nja- 

njian segenap kuplet ,,Indonesia Raya” dgn iringan musik. 

Presiden Sukarno dalam pida 

  

IDJAKARTA RAYA SIAP SE- dalam parlemen boleh dikata 

hadapi pemiliha 

karan2 jg mereka hadapi seba persoalan perobahan pimpinan 

gian besar akan dapat diatasi, kementerian pertahanan dan 
kalau mereka itu dulu meneri Angkatan Perang. Tingkatan 

ma kewarga-negaraan Indone- jini jalah rapat2 kerdja seksi 

Sia. pertahanan parlemen dengan 
Menurut  atjara, Mukarto menteri pertahanan, rapat2 

akan bertolak ks New York ha pleno tertutup dan rapat2 vnle- 

ri Selasa malam kemaren, te- no terbuka. Alhasil pembitja- 
tapi menurut berita terachir raan tentang masalah diseki- 

keberangkatannja ini tertunda. tar pimpinan kementerian per- 

2 tahanan dan Angkatan Perang 

jang oleh sebagian golongan, 

Demonstrasi tidak 
Spontan 

Soal jang kedua jalah de- 
monstrasi 17 Oktober jang me- 
nuntut. pembubaran parlemen, 

Gemon.trasi taui uigambarkan 

seolah-olah  kedjadian jang 
spontan. Dan gambaran ini ter-   

DIA HADAPI PEMILIHAN 
UMUM, 

Walikota Djakarta Raya 
Sjamsjuridjal dalam pertjaka 
pan dengan ,, Antara” menerang 
kan, bahwa Djakarta Raya ki 
Ni sudah siap sedia unfak meng 

n umum jang 
akan datang. Dinjatakan, bah 

mendalam dan teliti, penuh dg. | 
rasa tanggung-djawab. 

Uni (Pasifik 
Indon. Salah Satu Nega- 

  

wa persiapan? kearah itu, jang Je Tak Bi 
sebenarnja sudah sedjak kabi | PN 1g & 1 Bisa Ikut 
net Sukiman dahulu mulai di alamnja rdiak ant? uita ! , kerdjakan, kini digiatkan 2g OHN ALLISON, pemban- 

PENTJULIKAN DI SURABAJA Oa kena an 
Pada hari Senin ampat orang | Amerika, kabarnja telah menja-   Gerak Gerik (ed ea ur 

Bekas z sa f Satuan: persatuan jang djustru 
sekarang ini sangat kita Lana 

vital: , ' pada waktu kita baru sadja me 
Diteliti Oleh Pembesar2 Penlumi koagian2 jang meng 

"3 Ing ris gojangkan djiwa kita. Presiden 

JURUBIIJARA kemen- tidak teraugsan apa kedjadian” 

janak ketjil di Surabaja telah di | takan di Manila, bahwa dipan- 
tjalik orang. Keempat anak2 ke | dang dari sudut ekonomi dan po- 
-tjil, ja'ni seorang anak perem- Iitik keadaan di India, Indonesia, 

puan dan tiga orang laki? adalah | Thailand, Indo-China, Birma dan 
| anak dari Tuan Djie Thiang Tan. | Kambodja adalah ,,tidak stabil” 

  

dan bahwa negara? ini tidak ber- 

'nerangkan, 
.pertimbangannja pada perkem- 
' 

njata tidak benar, demikian dr. 

Sukiman jang selandjutnja me- 
bahwa menurut 

bangan achir2 ini datanglah 
bukti2 Can pengakuan jang 
menundjukkan arah bahwa ke- 

djadian demonstraSi itu tidak 

spontan. Ini dikuatkan lagi dg. 
pernjataan kolonel dr. Mustopo 

dan interpiu Bung Tomo dan 
lain2. 

tidak diketahui apa jang dimak 

PBB Izin telah merebut kem- 

bali kedudukan bukit didaerah 
bukit “Iron Horse” didekat lem 
bah Chorwon berikut dua pos 
lain jg telah djatuh pada hari 
Sabtu disebelah selatan Pyong 
yang. Pada waktu berita ini 
dimuay mereka sedang menga- 
dakan serangan balasan jg di 

Serangan fihak 

pasukan2 PBB berhasil. memu- 
kul mundur serangan2 fihak 
Tionghoa. Dalam pertempuran 
ini suatu kedudukan jang ku 
rang pentiig didaerah. Sniper 
Ridge mula2 telah djatuh teta 
pi kemudian direbut kembali. 
Fihak.. Tionghoa. selandjutnja | 
melantjarkan serangan2 berat 
jang dibantu dengan tembakan 
tembakan arteleri atas kedu- 
dukan2 depan PBB didaerah 
Finger Ridge, sebelah barat su 
ngai Pukhan difront tengah. 

Seorang djurubitjara PBB 
menerangkan, bahwa meskipun 

  

Perantara D 
Dugaan Bahwa Pakistan-India Dan Mexico Akan Djadi 
Perantara Djika Ada Rundingan Antara USA-Russia 

Utara Tolak PenjelidikanPerang Kuman Kalau Tak Boleh Hadlir Di PBB. 
, EMIMPIN DELEGASI Pakistan, menteri luar negeri Zafrullah Khan, kepala delegasi India 

c di PBB, Njonja Pandit dan kepala delegasi Mexico, Padillo Nervo, 

mendjadi tamu dalam djamuan makan tak resmi jang diberikan oleh menteri luar negeri Sovjet 
Uni, Andrei Vishinsky, demikian didapat kabar hari Selasa disini. Sementara itu kalangan PBB 

njatakan, bahwa 3 orang itu dianggap jg paling mungkin utk mendjadi perantara diantara Ame 

c bila diadakan rundingan tak resmi (mengenai masalah Korea) 
negeri tsb. di luar Sidang Umum PBB. 

  

Penerbit: N.V. Suara 
Penjelenggara: Hetami 
Alamat: Purwodinatan 
Tilpon: Redaksi 1223 

Merdeka Press”, 

Barat II — 20 Semarang 

Smg. Rumah 11/98 Sing. 

Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per Ie 

  

Dalam pada jtu radio Pyong 
yang dalam siarannja hari Se 

merintah Korea Utara akan 

mengua ang2i tiap penjelidikan 
mengenai perang kuman di Ko 
rea Utara, bila wakil2nja tak 
dibolehkan “untuk ikut serta 
dalam perdebatan di PBB ten- 
tang soal tsb. Siaran radio 
Pyongyang itu berkenaan dgn 
usul Amerika 'g menghendaki 
supaja PBB mengadakan pe- 
njelidikan terhadap tuduhan2 
pihak Utara, bahwa pasukan2 
Amerika melakukan perang ku 
man di Korea. 

Lagi insiden di 
pulau Koje. 

Seorang tawanan perang Ko 
re, Utara tewas dan 75 orang 
Juka2 pada hari Minggu jg ba 
ru lalu ketika serdadu2 PBB 
membubarkan latihan milijer 
oleh tawanan perang Korea 

Utara di pulau Koje, demikian 
diberitakan di Seoul hari Sela 
sa. Pengumuman pihak PBB 
itu tidak mendjelaskan apa jg 
sebenarnja telah terdiadi di 
Koje pada hari Minggu itu. Ha 
nja dikatakan “5' tawanan pe 

  

Im Soal 

lasa mengumumkan, bahwa pej 

2 5 

     

malam Selasa telah 

Goton 
Bakar Majat 

Mulsi Dilakukan Di Bali 

| PEMBAKARAN dje- 

) 

nazah, jang lazim 

dilakukan di Bali, kini 

banjak dilakukan setja- 

ra gotong-rojong, - jakni 
untuk menghemat ong-: 

kos. 
Baru? ini ketua DPR 

DS Bali I Gusti Putu 
Merta telah melakukan 
perbbakaran 200 djenazah 
setjara kolektif jang 
minta beaja Rp. 25.000.— 

Patut diketahui, bahwa 

di Blimbingsari (Negara) 
belum lama berselang di- 
lakukan upatjara pemba- 3 

karan (satu) djenazah, 
dengan makan  beaja 
Rp. 150.000.—. 

Korea? 

oleh kedua 

g-Rojong 

    
  

MELATI: NAMA IBU-KOTA 
MALUKU TENGAH. 

Telah terdapat kepastian, bah 
wa kedudukan ibu-kota kabupa 
ten Maluku Tengah nanti ada- 
lah di Amahai (Ceram), jang 
akan diberi nama Kupupbuiwani,   rang Korea Jluka2, 13 antara 

nja perlu diangkut ke rumah | 
sakit. i 

Kolonel. Harold L. Taylor, ko | 

mandan kamp tawanan perang : 
di Koj€e, mengatakan bahwa 
para tawanan nampaknjg tetap 

Ftonghoa. pr Ogan Sikep” menentang | “dan kamis meniambut dengan 
Lebih djauh agak ke timurj kekerasan tiap2 tantangannja”, 

demikian Taylor. (Antara). 

artinja pohon bumga melati, di 
singkat Melati. Kepastian ini 
terdapat, sesudah oleh bebera- 
pa anggauta DPRDS dan DPD 
diadakan penindjauan didaerah 
itu dua hari lamanja. Air mi- 
num disitu tjukup untuk 80.000 
orang penduduk. Daerah dari 
Amahai sampai Makarki dan 
Waraka'"memberi kemungkinan- 
kemungkinan baik untuk. usaha 
usaha: pertanian, peternakan 
dan perikanan darat. 

  

Pp   sud oleh fihak Utara, akan teta 
pi serangan jang mereka lam- 
tjarkan diseluruh garis pertem 

pertemuan ini telah dibitjarakan 

dengan persiapan teknis.   puran tidak menimbulkan duga 
an bahwa mereka sedang me- 
mngadakan serangan umum. 

« ——y—5— 

Sangkalan 
Amerika 

Tak Ada' Kontak! In. 
formil Antara USA 

Dan Russia 
MERIKA SERIKAT pada 
hari Senen telah me- 

njangkal kabar2 jang menga- 
takan, bahwa antara Amerika 

Serikat dan Sovjet Uni kini se- 
dang atau akan dilangsungkan     Dalam hubungan ini sangat 

tidak “dapat dimengerti oleh 
rakjat, demikian dr. Sukiman, 
mengapa atas 6 orang anggota 

parlemen terdjadi 
pan dan penahanan oleh pihak 
berwadjib. 

Lebih2 diantara mereka jang 
ditangkap itu terdapat 2 orang 

penangka- 

pembitjaraan2 tak resmi me- 
jngenai masalah ' Korea. State- 
'tement resmi jang dikeluarkan 
joleh delegasi Amerika menja- 
takan bahwa kabar? tersebut 
tidak beralasan sama. sekali. 

Seperti diketahui, baru2 ini 
telah dikabarkan, bahwa anta- 

terian luar negeri Ing- 

geris hari Senin menerangkan, 
bahwa kegiatan? Perhimpunan 
Veteran ,,Waffen Schutzstaf- | 

Djer. ' 
dengan tjer- 

: oleh ko- 
misariat agung 'Inggeris Gi 

pemerintah. 

Djerman Barat dan pembesar? 
daerah Niederachesen, Pernja- 

diutjapkannja berhu- 
bung dengan adanja serangan 
terhadap negara2 Sekutu Ba- 
-rat, oleh Hermann Ramcke, se- 
orang bekas djenderal pasukan 
pajung ,,Setan Hidjau” Djer- 
man Hitler, ketika hari Minggu 

fel” satoka sukan  E&lite 
man Hitler), kini 
matnja diamat-amati 

Djerman, . oleh 

taan ini 

£ 

ak 

Seperti telah 

sesungguhnja, ialah 

shima dan sekarang 

hat2 perang 

sedang diselidiki, (Antara), 

  

dikxbarkan, 
Ramcke dalam kongres veteran 

.Waffen SS” tadi menuduh ba 
hwa pendjahat2 perang jang 

mereka 

jang telah djatuhkan bom2 
atom atas Nagasaki dan Hiro- 

sedang 

mempersiapkan perang baru”. 
Selandjutnja Ramcke — jang 
ketika Perang Dunia II men- 
djadi salah seorang pemimpin 
militer jang paling populer itu 
— menuntut pembebasan kem- 
bali apa jang disebut pendja- 

, jerman”. Djuru- 
bitjara Inggris tadi menerang- 
kan, bahwa kedudukan hukum 
perhimpunan veteran tadi ti- 

dak djelas dan pada waktu ini 

jang dinamakan menggojang 
Ikan djiwa itu, tetapi diduga jg 
| dimaksudkan ialah kedja'ian2 
isedjak tg. 17-10 jl. 

Presiden katakan, bahwa ma 
nusia hidup bukan sadja me- 
merlukan makanan djasmani, te 

' tapi djuga maxasan rohani, ma 
kanan djiwa tjita2. Oleh ka 

tjita2 dsbnja. Lebih2 bangsa 
memerlukan simbolisme, berupa 
bendera, lagu-kebangsaan idsb.- 
nja. : 

Ia mengutjapkan sjukur kepa 

da Allah sw., bahwa sesudah 11 

Raya” jang memperingatkan ki 
ta akan kesatuan. 
Dalam hubungan dengan ini ia | 

tegaskan, bahwa kita menghada 

pi persoalan2 besar dan persoa 

lan2 ketjil, dan peringatkan supa 

besar-besarkan, karena ini da 

pat menjebabkan kita lupa akan 

persoalan2 besar Presiden sebut 
persoalan mengenai Irian Barat, 

keamanan, bahaja internasional 

dsb.nja. Ia peringatkan, supaja 

kita dapat menaroh segala per 

soalan pada proporties jang sewa 

djarnja. 

Berpidato pula semalam 
ri PPK Dr. Bahder Djohan, 
mengkisahkan riwajat dan 

lombang perdjuangan 

Mente 

nesia jang dilambangkan a.l. oleh 

sIndonesia Raya”. Upatjara ini 

di, (Antara), 
. 

rena itulah turun keigamaan, 

hari terdjadinja hal2 jang 
menggontjangkan djiwa” itu 
tibalah ,,triwindu” Indonesia 

ja persoalan2 ketjil djangan di. 

persoalan2 jang besar2. Sebagai 

ig 
ge- 

Indonesia 
sampai tingkatan kesatuan Indo 

dibuka oleh ketua panitia Mr. Ha 

Anak jang tertua jang ditjulik 
jitu usianja 15 tahun. 

PARLEMEN IRAK DI- 
BUBARKAN. : 

Radja Irak hari Senen meng 
luarkan dekrit tentang pembu- 
baran parlemen. Dekrit itu di- 
umumkan, setelah diadakan si- 
dang istimewa kabinet, jang di 
adakan sesudah diadakan perte- 
muan antara wakil radja Abdul 
Nlah dan perdara menteri Mus- 
tapha El Owari. & 

IR. SOETOTO KE ERO- 
PAH BARAT, 

Dengan menumpang pesawat ter- 

bang Constellation ,,Utrecht” dari 
KLM pagi hari Selasa telah bertolak 
ke Eropah Barat ir. Soetoto sekre- 
taris djenderal dari kementerian per 
hubungan. Seperti diketahui ir. Soe 

toto akan mengadakan penindjauan 

ke Eropah Barat, Inggris, Amerika 

dan kembalinja meliwati Djepang pu 

lang ke Indonesia. 

ry OMANDAN2 KOREA Uta- 

K ra djenderal2 Kim II Sung 
dan Peng Teh Huai telah menu- 
duh PBB menggunakan bom2 
gas ratjun di Korea, demikian 

diumumkan hari Senen oleh se- 
kretariat PBB. Tuduhan itu ter- 

muat dalam sebuah surat jang 

disiarkan hari Senin dan oleh 

kedua djenderal tadi dikirim ke- 
pada panglima tertinggi Serikat 
di Timur Djauh djenderal Mark 

Clark. Selandjutnja dalam  su- 
rat itu diterangkan, bahwa pa- 

  

ada dalam kedudukan utk ikut 
serta dalam suatu Uni Pasifik se- 
karang ini. Pembesar? Amerika 
sekali lagi menjatakan djandji- 
nja, bahwa Amerika akan datang 
menolong djika Philipina diserang 
Suatu negara asing. (Anatra). 

jalah partai pemerintah   
parlemen mengenai 

' perang tidak 
tidak dapat dimengerti 

  

KEPALA BIRO PENERBA- 
NGAN AURI KE AMERIKA. | 

istana presiden dan gedun 
Kapten Udara R.I. Salatun kepala parlemen 

biro penerangan AURI pada tanggal 
27 Oktober dengan menumpang pe- 
sawat Constellation KLM - ,,Pontia- 
nak” telah berangkat dari lapangan 
terbang Kemajoran menudju kenege- 
ri Belanda dalam perdjalanannja ke 
Amerika Serikat. Kapten udara Sala 
tun akan tinggal di Amerika selama 

|4 bulan untuk mengikuti kursus sIn- 
. formation & Education Officer” di 
: Washington. Demikian pengumuman 
“biro penerangan MB AURI. 

Pada achirnja 

Wirjosandjojo 

sjarakat dewasa ini. | 

Ketjaman2 Pedas Kim Il Sung 
lam medan pertempuran. Prinsip 

sukarela” 

sukan2 PBB di Korea tidak hen-, 

tinja melakukan pelanggaran 

atas daerah Pan Mun Jom dan »pemulangan setjara 

wa pasukan2 PBB dengan djalan   
k embaga Kebudajasn ia 

  

pKon. Batavisascti Ganoot $ s5 

van ugsten an Ws 
Lidah Ak Meo ebisasomkasielasi tai ea pesan ! 

tenschapban' 

wakil ketua pimpinan Masjumi, 

jang | 
terbesar, sedangkan kedua2nja. 
didalam pembitjaraan dalam 

masalah 
perobahan pimpinan kemente- 

rian pertahanan dan angkatan 
ikut aktif. Pun 

pula 

oleh chalajak ramai, mengapa 
mulut? meriam diarahkan ke- | 

dr. Sukiman 
mengharapkan, 

mudah2an hal2 jang sekarang 
masih mendjadi pertanjaan ini, 
akan mendapat djawabannja 
dihari-hari jang akan datang, 
dan mudah2an kita bersama 

| dapat mengatasi kedjadian2 jg. 
dihadapi oleh negara dan ma- 

PBB dengan tjara tidak senonoh 

berunding tidak mungkin men- dsn memihak menggunakan ta- 

dapatkan sesuatu apa jang tidak | wanan2 perang mereka, sebelum 

ra pihak Amerika Serikat dan 
pihak Sovjet Uni telah diada- 

kan beberapa kontak tak  res- 

nembusan djalan buntu jang 

terdapat dakam perundingan 
perletakan sendjata di Panmu- 
njom. Kabar? ini tersiar 

| talian dengan pernjataan men- 
teri luar negeri Amerika Seri- 

datonja pada hari Djum'at jl., 
bahwa diluar yerundingan Pan 
munjom telah diusahakan pu- 
Ia untuk menembus djalan bun 

| tu tersebut. (Antara). 

8 

  

— Senen pagi bertempat dila- 

pangan Pasiran (Udjung Sura- 

bajaj telah dilangsungkan upa- 

tjara penjumpahan tiga orang 

perwira, jang baru lulus dari 

Koninklijk Instituut der Marine 

di Den Helder. D. Pardjaman dan 

Ltmd. Administrasi Pardede. 

ngatakan bahwa hari kehari, ta- 

reka diserahkan maka regu2 Pas 

lang Merah akan menerangkan 
kepada mereka, bahwa - mereka   

mi untuk mengusahakan pe- 

ber. 

kat, Dean Acheson, dalam pi- 

tertjapai persetudjuan mengenai 

pemulangan mereka. Mereka me- 

Menteri dalam negeri Moh. Roem 
dalam hubungan ini menerangkan, 
bahwa mengenai persediaan kertas 
| ia, kalau andaikata didalam nege- 

' ri tidak terdapat persediaan kertas 
| jang tjukup. maka supaja selekas- 

| dipesan dari luar negeri, Soal2 jg. 
'berhubungan dengan persediaan 
kertas ini akan dipimpin oleh ba: 
gian perdagangan dari kementerian 
perekonomian Usaha2 ini menurut 
menteri Roem, akan disalurkan pu- 
la dalam politik umum kementerian 
perekonomian “untuk ' memadjukan 
usaha2 nasional. 

Mengenai pertjetakan menteri 
Roem menerangkan, bahwa sedapat 
mungkin pertjetakan dari kartu2 dan 
formulir2 jang dibutuhkan untuk pe- 
milihan umum akan dibagi-bagikan 
kepada pertjetakan2 diseluruh In- 
donesia. Memang ada beberapa 
formulir jang harus ditjetak di- 
daerah2 sendiri, antara lain daftar2 

Soal pertjetakan ini akan 
oleh kepala pertjetakan 

tjalon2. 
dipimpin 
negara. 

Menteri dalam negeri selan- 

djutnja menerangkan, bahwa 
dalam rapat itu telah diletak- 
kan dasar kerdja-sama antara 
djawatan2 jang bersangkutan. 
Pembitjaraan mengenai soal 
ini akan dilandjutkan lagi. 

Selandjutnja ia menerang- 
kan, bahwa persiapan itu di- 
tindjau dari segala sudut, ke- 
tjuali persediaan kertas dan 
pertjetakan ada lain2 soal jg. 

sulit2. Misalnja pengiriman 

dengan kereta api, kapal lant 
atau kapal terbang, soal buruh 
(kalau perlu supaja buruh me- 

lakukan kerdja lembur). 
Selainnja itu soal keuangan 

harus pula dikerdjakan dengan 
tjepat, tidak melalui prosedur 

biasa jang memakan banjak 
tempo. . 

  
Langkah pertama. 

Menteri Roem menerangkan, 

bahwa sebagai persiapan per- 

Atas Tindakan PBB 
mere- 

dalam 

dapat pulang dan bahwa 

ka tidak boleh turut lagi 

perang Korea. 

memuaskan 

jang  diadju- 

lajak. 

berikan djawaban2 

atas permintaan2 

kan kepadanja setjara 

formulir2 buat seluruh daerah 

Mulai Digiatkan 
Y Persiapan Utk Pemilihan Umum 
Langkah Pertama: 50 Djuta Karton Pemilihan Akan 

Selesai Ditjetak Dlm. 1 Bulan. 
ADA HARI SELASA pagi kemaren antara menteri dalam 
negeri, menteri perekonomian, kepala pertjetakan negara 

dan kantor pemilihan pusat telah diadakan pertemuan untuk me- 

nindjau sudut teknis dari pada persiapan pemilihan umum. Dalam 

soal persedia'an kertas pertjeta- 

kan, soal kerdja sama, soal buruh, dan soal? lain jang berhubung 

tama akan ditjetak 50 djuta 
lembar kartu pemilih, jang 
memuat keterangan2 mengenai 
diri tjalon pemilih Untuk ke- 
perluan ini cibutuhkan 210 ton 

karton. Menteri menerangkan, 
bahwa persediaan karton ini 
ada tjukup .di Indonesia, se- 
hingga tidak usah dipesan dari 
luar negeri. , 

Pertjetakan kartu2 ini akan 

diselesaikan dalam waktu satu 
bulan. Ia menambahkan, khw 

karton? itu, jang luasnja kira2 
satu meter pesegi, djikalau di- 

tumpuk-tumpuk tingginja akan 
mentjapai 450 meter, 

Rapat2 jang akan datang 
mengenai persiapan2 ini akan 
dihadiri oleh ahli2 jang berhu- 
bungan dengan soal ini. Persi- 

apan2 ini diadakan dari sudut 
teknis, karena itu dapat diada- 
kan dengan tidak usah me- 
nunggu undang2 pemilihan. 

Undang2 pemilihan. 
Pada achir minggu ini da- 

pat diharapkan, bahwa un- 
dang2 pemilihan akan diadju- 
kan kepada kabinet oleh pani- 
tya ad hoc jang terdiri dari 
menteri kehakiman dan dalam 
negeri. ha 

Pada pokoknja menurut ran- 
tjangan undang2 itu, pemili- 

han umum nanti akan diseleng- 
garakan setjara langsung, ra- 
hasia, umum dan bebas. Seba- 

gai batas umur ditetapkan, 

bahwa mereka jang pada bh. 
pemilihan berumur 18 tahun 
berhak memilih. 
Mengenai undang2 pemilihan 

ini PI-Aneta selandjutnja men- 
dapat keterangan, bahwa pada 
mulanja dimaksudkan untuk 
mengadakan dua matjam un- 
dang2, jakni undang2 daftar 
pemilih dan undang2 pemili- 
han biasa. 

Ini ialah untuk mempertje- 
pat terselenggaranja “ pemili- 

han. Tetapi setelah rantjangan 
undang2 jang bersangkutan di- 
adjukan kepada parlemen ba- 
njak jang mengadjukan kebe- 
ratan2 dan menghendaki supa- 

bahwa mereka telah memboml jang dipertahankan oleh djende- Jwanan perang Korea disembelih, Mereka mengachiri surat de- ja undang2 itu lengkap. Ber- 

penduduk kota2 dan dusun2 de-j|ral Mark Clark tidak mempu- dihukum, dilukai dan .dipaksa ngan tuntutan supaja di Korea hubung dengan satu dan lain 

ngan bom? napalm, gas ratjunfnjai dasar sjah atau praktis. Si- |membuat tjap2 djempul mereka. segera diadakan gentjatan seu- hal, maka prinsip untuk me- 

buatan Djerman. kap ,,tidak patut” dari pihak Se- Mereka mendesak supaja se- djata menurut garis2 rentjand misahkan undang2 daftar pe- 

Dalam surat jang djuga me-jrikat dalam hakekatnja berartipmua tawanan perang dipulang- jang dibuat lebih dahulu untuk Milih ini dari . undang2. induk 

Muat pendirian Utara terhadap menahan setjara paksa tawanan | kan kenegeri asal sesuai dengan sebuah konvensi gentjatan sen- nemilihan ditinggalkan Dan 

pemulangan kaum tawanan pe- perang. Kedua djenderal tadi se-|tjara internasional, jakni Kon- djata. Achirnja kepada djenderal sela “bi Hati apa : undulh 
rang, dikatakan seterusnja bah- Jlandjutnja menegaskan bahwa vensi Djenewa 1949. Sesudah me- Mark Clark didesak supaja mem Sa Bt Aka 8 

mendjadikan undang2 tersebut 
diatas dalam satu undang2 its 

duk. | Si 
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     “menjadi sbg. satu alat, pemba 
untuk memper- 

    

  

    

  

   
     

    

   

laya — “dan kemt ia: : 

timah itu untuk aa 

       

     
    

Tt Dana NN Morena: 'ne- 

ja dalam setahun: Sebagian 
timah itu dimuatkan 

Rotterdam.  De- 
»Pantare" di For 

  

MN ANA 
    

rga oa 
Bag ikan 

ARI SENIN di 
telah di mulai pembagi-! 

berdasarkan undang? : peroba- 

dibagi-bagikan kepada pe- 
2 ketjil, setelah selesai di- 

S4 

      

   

| wai negeri jg 

    

ihajiban djabatannja, 

| djuga, karena keadaan djas- 

mani 'dan/atau rochani, 

disebabkan oleh dai dim ia men 

| pai umur 50 tahun dalam dja 

Mesir 

Meggi Mona dari tanah seluas | 
0090 feddan atau kira-kira 

63.000 ha kepunjaan bekas ra- 
dja Farouk beserta familinja, 

hak . milik tanah. “ranah | 

  

F dinata telah -mengu 

    
   

dikantval soda pe 
ig berhak meneri- 

ma pensiun ialah mereka ig di 
'berhentikan dari djabatan r 

hseri han 2 YEN 

   
   

tidak dapat bekerdja 
djabatan apapun djuga, Hg 
nd keadaan djasmani dan/atau 
rochani, disebabkan oleh dan 
dalam -ia mendjalankan kewa 

atau c. 
| Merapunjai masa-kerdja seku- 
| rang-kurangnja 4 tahun dan di 
'anggap tidak dapat bekerdja 
Ilagi dalam djabatan apapun 

  

tidak 

|djalankan kewadjiban djaba- 
tannja, atau d. Telah mentja- 

   batan negeri dan mem un. 

masa-kerdja sekurang-kurang- 
nja 15 tahun dengan ketentu- 

an, bahwa djumlah umur dan 

masa-kerdja tidak kurang dari 

75 tahun, atau e. Mempunjai 

masa-kerdja Sekurang-kurang-   
kan . pekerfikan: Pe | 

“dja dan umur tidak “kurang 

dari 15: tahun. 
Selain dari ini pegawai nege 

& pensiun dan dalam hal 
:| pada huruf 
-kkurangnja 2549 dari dasar itu. 

  

  

nja habis2an, 

Untuk menjambunz hidu 
nja, kemudian sedrang dari me 
Teka mentjoba berdjualan wa 

£ kulit dari desa kedesa. Ia | 

djuga di Tegawanu, dima: 
ebetulan ia bertemu dgn 

- Tegawanu Sdr. Noer Ha- 

ahan orang2 16: keluarg 
itu. Menurut keterangan AW. 

nggup menerima 200 keluar 
baru, Masih ada 100 ha ta 

, ig masih dapat dibangun 
“ditanami. Selandjutnja “di 

, tjanakan, soal ini akan di 
rundingkan dengan residen So 

lo dan apakah mungkin me- 
mindahkan penduduk pena 

sar2an. 

Sjarat2 utk, pindah. 
| Wartawan kita jg kemaren 

BU t 

SEMARANG 29 

Tjari Hidup Baru 
1 Ta Asal Na Pindah 

Ke Depok-Tagowanu 
ETJARA singkat. telah kita Kagaran kemaren men 

| dadi-Grobogan. Pada “waktu ini ada Ik. 16 keluarga penduduk pin- 
dahan itu. Perlu diterangkan, bahwa orang2 tsb., 

- berasal dari Iromoko (satu daerah jg tik makmur) kabarnja per- 
mendaftarkan diri pada Djawatan Imigrasi dan kabarnja ' te- 
didjandjikan akan pindah keluar Djawa. 

Gjandji itu mereka telah terlandjur. mendjual barang? atau milik- 
tetapi kemudian fernjata belum dapat terlaksana, 

w|.gal dgn paham mertelu. Kalau 

Gi. Disitulah mulai terdjadi pe | 

ENYERI KEHAKIMAN, mr. 

mean aan “pegawai2 negeri sipil, jang mulai | 
aggal “Oktober 1952. Daan di- TP 

aa Negeri, atau TA jada 

nja 25 tahun, dengan ketentu j 

an bahwa djumlah masa-ker- | 

xi jang diberhentikan dari “gg 

'BEL6P, dari 
| masa-kerdja. 

-I fdowolah tersebut ditambah dengan 
“ap 12479 

Kk iketentuan 

La Ng u 
    
   

    

ban Hasi 
masa-kerdja - seku 
nja "1 he 

     

patkan pe Naa 
menerima pensiun, setelah di 
ae ker dari djabatan Ne- 

        

hak ryuLanyAp. 

  

    

   
   

  

   

  

    

  BL 
“Diah pegawai negeri jg se 
telah Panu djabatan pre 
siden wakil presiden atau men 
teri negara, hingga mentjapai 
umur 50 tahun tidak bekerdja 
kembali dalam sesuatu djaba- 
tan-negeri dan diberhentikan 
dari djabatan-Negeri, G 
menerima pensiun djika mem- 
punjai maso-kerdja. sebagai 
pegawai negeri sekurang-ku- 
|rangnja 10 tahun. (B). 

Pensiun ini tidak diberikan 
apabila pegawai jg. bersangku- 
itan diberhentikan karena se 

suatu pelanggaran dj dj jabatan jg 

mengakibatkan mereka ditun- 

tut dimuka hakim dan didja 
tuhi hukuman. 

| Djumlah pensiun. 
Djumlah pensiun sebulan adalah 

sebagai berikut: | 
a, dalam hal termaksud pada: hus 

iraf. sd, dan e, (A) dan 
(B).- (Seperti tertjantum diatas) 

luntuk tiap2 tahun  masa-kerdja 
dasar-pensiun apabila 

itu tidak lebih dari 25 
tahun dan untuk tiap2 tahun ma- 
sa-kerdja lebih dari 25 tahun 

dasar-pensiun, dengan 
bahwa djumlah pensiun 

Isetinggi-tingginja 50JYo dari dasar- 
termaksud. 

d dan e sekurang- 

dari 

“ag 

b. dalam hal termaksud pada   OKTOBER 1952. 

dari kabupaten Wonogiri akar £ 
sa Depok-Tegawanu, kab. Purwo- 

jang semuanja 

g dengan 

Gjaga sawah, mereka dapat se 
perdelapan dari hasil sawah. 
Disamping pekerdjaan2 tsb. 

Giatas, masih ada satu pengha 
silan dim musim hudjan jad. 
ini, ialah memetjah semangka, 
jg isinj, akan didjadikan kwa 
tji. Dim pada itu oleh pihak Pa 
mong Pradja anak2 mereka te 
lah d masukkan sek nah di Ke 
dungwuangu. 

Sampai sekarang ini dapat di 
kata bahwa keluarga2 pindahan 
itu bekerdja dengan giat: diha 
rapkan segala sesuatu akam te 
Trus berdjalan Ggn memuaskan. 

Kabar Kota 
SEORANG KOMANDAN-MU- 
DA MOBRIG GUGUR. 

    mengikuti penindjauan ke De- 
pok-Tegawanu oleh “bupati 
gus Danukusumo (bupati dp 
ada residen Semarang) sete- 

rusnja mendapat keterangan 
| dari AW. .Noer Hadi, bahwa: 

tunja. diadakan sjarat2 utk 
pemindahan tsb. Sjarat2 itu 

1 1. harus taat pada peme- 
intah. 2 harus rukun dengan 
etangga didesa tsb: menunai 

Pa tugas seperti rakjat desa 
tsb. 3. Harus somahan, djanda 

Uu. duda ya' diperbolehkan. 
Pula harus dilalui proeftijd 3 
bulan sebelum djadi penduduk 
etap. Djika dalam 3 bulan ter 

njata ada sesuatu ig tak beres, 
m Pa akan dikirim kembali 

a Pena aemediaah mpe: 
itu bisa menumpang “pada 

aduduk “lama jg rumahnja 
13. Teruta ama dirumah lurah 

Sdr. Soemarto banjakl 
baru itu ”ditam- 

Baik orang laki2 atau wanita 
k2, semua penduduk ba 

dari djam 7 sampai 11 
disuruh bekerdja pada 
ig mampu “didesa itu. 

: jaannja, selain men 

Ta Sialan epun dan 
ula g Tim ing3 Kel 

Semalam (Selasa malam) ke- 
tika olek, Mobrig diadakan peng 
grebegar didukuh Tjingklok ke 
tjamatan Getasati, telah dapat 
ditangkap 20 orang pengatijau. 
Salah seorang pengatjau jang 
melarikan diri dgn bersendjata 
api telah melepaskan tembakan, 
tepat mengenai komandan-mu. 
Ga Mobrig Ari Tn Ih 2 
tewas, Djenazah 
muda ini semalam ja telah 
diangkut ke Semarang, Hasil 
lain?rja sedang diperiksa lebih 
djauh. Berhubung dgn peristi   

| barkan bendera setengah tiang, 

Jenner 

“| kepada Peladjar 
| masih bersekolah dikota Sema- 

Ika hadapi dewasa ini, demikian 

| minta kita bantu umumkan. 
" 4 

BERITA POLISI SEKSI Il. 

wa ini instansi? hari ini mengi- 

demikian pembartu kita di Sa 
latiga mengabarkan. 

TAHUAN EX. T.P. 
1 Kepada Ex. Tentara Peladjar, 
Peladjar Pedjuang dan Warga 

'KUDP rayon IV Semarang serta 
Pedjuang jang 

“rang, diminta kedatangannja seka 

lian pada hari Kemis tg. 30 Okto 
-ber 1952 pada djam 09.30 di aula 

SMA Negeri B. djalan Oci Tiong 
Ham Semarang perlu untuk mem 
bitjarakan masaalah2 jang mere 

pengumuman dari kawan2 ex- 
TP dan Peladjar Pedjuang SMA 
Negeri B. Semarang jang ditan- 
da tangani oleh sdr. Soehona dan 

Polisi seksi II (Djomblang) kabar 
Ikan, telah dibeslag 1 speda perempu 

an merk Philips tjat hitam nomernja 
tidak terang jang telah ditjuri 2 a 3| 
bulan jl. didepan bioscoop. Lux" 
djam 7 malam. Lebih djauh dibeslag 
djiuga 1 tas wanita tjat putih jang 
ditjuri didepan rumah makan di Gg. 
Pinggir tg: 17 jl. djam 6.30 petang.   

Matan hari Dan mereka, 
i pekerdjaan mendiaga t 

Pentjuri2nja sudah ditahan. Siapa2 
jang merasa kehilangan, dapat ber 

#siun diangkat kembali mendja 
di pegawai negeri, maka pem- 

“dgn. mengingat djumlah masa- 

tah Daerah Djawa Tengah, Mu- 

| marang. 

tetapkan R. Soemarwan  Djojo- 
| prawiro, Wakil 

huruf b, 50X, dari dasar-pensian. 
|Djumlah pensiun ini paling sedikit 
17575 dari gadji terrendah menurut 
Iperaturan gadji jang berlaku, dan 
'dibajar dengan perhitungan rupi-     pah bulat: petjaham rupiah dibulat- 
Ikan keatas mendjadi “satu rupiah 

daenah, 

Jang dimaksudkan dki dasar- 
Nan dalam 'undang2 ini ialah 

gadji tertinggi sebulan jang telah 
“diterima. 

Pembatalan dan hapusnja 
hak pensiun. 

“Apabila jg mendapat pen- 

'bajaran pensiun dihentikan 
dan surat keputusan pemberi- 
an penSiun dibatalkan. Djika- 

lau pegawai jg bersangkutan 
ini diberhentikan lagi dari dja 
batan negeri, pensiunnja dibe- 

'rikan lagi dan diatur kembali 

kerdja dan gadji lama dan ba- 

5 Selandjutnja menurut un- 
dang2 ini hak pensiun hapus 

hdjikalay jg berkepentingan ti- 
dak seidzin presiden mendjadi 
anggauta tentara asing atau | 

mendjadi pegawai negeri 
asing, apabilg ternjata, bahwa 
keterangan2 jg diadjukan itu 
benar, maka surat-keputusan 
pemberian pensiun diubah se 
bagaimana, mestinja, 

Iuran pensiun. 
Mengenai iuran pensiun a.l. 

diterangkan, bahwa pegawai ne 
geri diwadjikan membajar iuran 
pensiun, tiap2 bulan sebanjak 
270 dari gadji atau uang-tung 
ganja, Apabila karena rupa2 se 
bab pemungutan iuran-pen 
'ibu tidak dapat didjalankan, ma 
ka djumlak, iuran-pensiun aa 
belum dipungut ibu dibajar ber- 
angsur-angsur tiap2 bulan. 

  

PANITYA PERUMAHAN 
BURUH SMG. 
Menteri Perburuhan telah me- 

mutuskan “untuk pembentukan 
suatu ,,Panitia Perumahan Bu- 
ruh Semarang” jang diserahi tu- 
gas membantu Kementerian Per- 

buruhan dalam mengurus 

lam arti kata membantu: ialah 
menjelenggarakan pembagian ru 

mah/tempat, mendjalankan tata 

3 tib dalam complex perumah- 
itu, memungut uang sewa 

aa pekerdjaan lain2nja jang 
dianggap perlu berhubung den- 
gan tugas tersebut diatas itu. 
Sebagai ketua ditetapkan Dar 

mosoekarto, Wakil Kantor Pe- 
njuluh Perburuhan Djawa Te- 
ngah di Semarang. Dan anggo- 
'ta2nja: R.M. Soepardi, Wakil 

Djawatan Gedung2 Negeri Se- 
marang, Oentoeng, Wakil  Dja- 
watan Pekerdjaan Umum Kota 
Besar Semarang, Soehadi Hadi- 
kartono, Wakil Dewan Pemerin-| 

nawar: Wakil Serikat: Buruh 

Pelabuhan dan pelajaran Tjb. 
Semarang: Mora Torus Ritonga, 
Wk. Gab. Buruh Pelabuhan Se- 

Sebagai anggota penasehat di- 

Kepala Kantor 
Penjuluh Perburuhan Djawa Te- 
ngah di Semarang dan sebagaij, 
Sekretaris Boeditomo  Siswopra- 
noto, pegawai Kantor Penjutuk | 
Perburuhan Djawa Tengah di Se   | tabungan dgn seksi polisi tsb, marang. 

berhak $ 

ru, apabila perhitungan inj le- | 
'bih menguntungkan. 

peru-| 
Imahan buruh di Semarang. Da-l. 

      
     

Djum'at pagi jl perkeb 
Panu (D ruklegi) telah diser 
bu oleh gerombi La Pata jang 
djumlahaja didi 
Selain en ad 

Pun Pb aka Te Gunung ka- 
ret di Djeruklegi didatangi gerombo 
lan pendjahat. Setelah merampok isi 
rumah para pegawai: pengatjau mem 

bakar gudang terisi 4ton karet beri 
kut 1 jeep. Gerombolan pendjahat 
tsb. 'achirnja telah disapu pergi oleh 
pasukan Banteng-ridders dari Bn 
402. Kprban .: manusia tidak. dikabar- 
kan. 

sai Otobis dibegal. | 
Untuk ja 1g: kedua. “kalinja otobis | 
Suka” jang datang dari djurusan 
Hemplerta pada Sabtu pagi djam 7 
telah dibegal didesa- Prompong oleh 
segerombolan, pendjahat. bersendjata. |: 

| Penumpang?nja diperintah turun dan 
-dibrindili semua uang dan barang2nja 
tidak ketjuali uang p teganatan kar- 
-tjis dari kondektur. telah itu bis 
tsb diperintah djalan terus. 

Dua anggota DPD T'ji- 
latjap ditangkap. 

Dikabarkan Pa pada 
harj Selasa dua anggota DPR 
'DS kabupaten Tjilatjap telah 
|ditangkap dirumahnja. oleh pi- 
hak jang berwadjib. Adapun 
'sebab2 penangkapan ini belum 
diketahui. Kedua orang terse- 
but adalah anggoia Masjumi. 

(Pia). 

PURWODADI. 
Persip telah dibentuk. 

Sedjak tgl. 15/10-52 jl di 
Purwodadi telah dibentuk sua- 

dengan singkat 

Sdr. A.. Masrie, Wk Ketua: 
Ichwan, Secretaris I: Sdr. Soe- | 
kandar, secretaris HI: Sdr. Soe 

tafa, Perlk. I: Mochtar Tohir, 
"perlk. II: A. Munir, TB. bola: 
Sdr. Kemarudin. 

'KUDUS. : 
Karena auto seng” 

- betjak. 
Sa pernah kami kabar- 

ikan dalam harian ini, bhw DPRDS 
Kab. Kudus masih dalam menghada 
'pi soal sulit, sekitar persoalan bebe 

dapat diatasi guna turut membantu 
memetjahkan soal2 tsb pada tgl 25- 
10-1952 jl dipendopo Kab Kudus te 

tan (..meeting of mind”) atas an- 
| djuran dari DPD Prop Djateng. Tel: 
tapi karena anggauta2 DPD Prop. 
Djateng ditunggu sampai 3 djam tak 
ada datang, maka oleh Ketua DPR 
DS diumumkan bahwa pertemuan 
tsb diundurkan sampai ada pengu- 
muman lagi. Sedjenak kemudian Dr: 
Marzuki, A. Wasit datang jang me 

ke urut keterangannja disebabkan auto 
jang dipakai ke Kudus ditengah dia 4 
lan (dlm kota Semarang) telah di- 
tubruk betjak, sehingga" terlambat 
karena djadi urusan pulisi. 

Perlu diterangkan bahwa anggau- 
ta2 DPRDS jang datang 14 orang 
termasuk jang non-actief, sedang ta 
mu2 tampak Residen Pati, Bg. Puli: 
tiek Kares. Pati, Bg.. Politiek Prop. 
Djateng, Ketua DPRDS Kota Pra- 
5 Semarang (AI. Churmain) dan 

pati d.p. Soeprapto. 

Orang2 Gelandangan 
dikumpulkan: 

Dalam dua hari berturut- 

lisi Negara Kudus telah giat 
mengumpulkan orang2 gelan- 

dangan laki2 dan perempuan 
jang berkeliaran serta“tak ber 

Kudus. Hasilnja 49 orang  te- 

lah dikumpulkan terus lang- 
sung dikirimkan ke Djepara | 
perlu diasramakan dan dididik 
kearah perbaikan rochani dan 
djasmani. 

BLORA. 
Kereta buku. 

Pada tgl. 24/10-52 Kereta 
buku telah tiba di stasiun Blo- 
ra kereta buku tsb. adalah ke- 
Haa »JAJASAN-PEMBA- 
NGUNAN”, dan di stasiun Blo 
ra K.B. ini bermalam se 
lama igl 24 s/d 28-10-52, sam 
butan - masjarakat, terutama 
anak2 sekolah sangat memuas- 
kan, seland'utnja atas perta- 
Injaan kita, kota mana jang 
akan dapat gilirannja K.B. tsb.   hat fihak jang berkepentingan 

dapat menegaskannja,- 
v 

  

tu organisasi keolahragaan ba- |L 
gi bangsa (pemuda) Indonesia | - 
dengan nama Persatuan Sepak Hr 
bola Indonesia Purwodadi 5 & 

ngah susunan pengurus seba: KE 
gai berikut: 

Aviseur: Sdr, Tjiptora' 
Sdr. Soetrisnohandoko, tu: 2 

|narlan, Bendahara I: Sdr. Ha- 
roen Rasio, Bendahara II: Moes 

rapa anggauta non-actief, jg belum 

lah diadakan pertemuan persahaba- : 

turut minggu kemaren ini, Pu- | 

kediaman tetap, disekitar kota. 

    

dilangsungkan penutu 
snjelenggaraan Kementeri 
h kepala PEN, tn. Har 
G : 

    

         

      

    

Mulai ti Nopember jang 
akan datang ini oleh Biro Re- 
'konstruksi Nasiona! Daerah Su- 
rakarta akan dibuka Latihan 

   

  

j “Perkewanan bagi 60 orang anak 
Ti Asrama Rehabilitasi Tena 

| Pedjoang (ARTP) daerah 
urakarta, guna memberi ketja- « 

kapan vak didalam lapangan 
“tsb. Latihan tsb. lamanja 6 bu- 
lan, dan untuk menghemat bea 
ja latihan itu akan diselengga- 
rakan di 3 tempat, jalah di. Pur 
wokerto, Ungaran dan Surakar 
ta, dimana telah ada object2 
perkewanan. 

60 Orang pengikut latihan ter 
sebut akan-dibagi2 mendjadi 3 
Ba dan masing2 golo- 

akan mengikuti latihan se 
na 2 bulan ditempat2 tsb, Pa- 
pachir tiap2 dua bulan, golo- 

tsb. dipindah tempatnja, 
Na dalam waktu 6. bulan 
itu ke-60 orang pengikut lati 

“itu tslah mengikuti latihan 
3 tempat tsb. 

N Darat ditambahkan  ketera- 
an, bahwa anak2 dari ARTP 

b. adalah ,,Pemuda2 14 No- 

“Dr. Moerdowo-akan hadli 
(0 ri General Conference 

Ii UNESCO. 
Dari pihak jang bersangku- 

ain Wartawan Suara Merdeka 
"Mendapat keterangan, bahwa 
Dr. Moerdowo Ketua Himpunan 
'Budaya Surakarta, telah ditun- 
-djuk oleh Kementerian PP&K 
untuk, mendjadi anggauta dari 
perutusan Indonesia ke General 
Conference Unesco, jang akan 

'akan di Paris dalam bulan 
» Perutusan tsb kabarnja 

an berangkat dari Djakarta 
dada tanggal 5-11 jad. dari Dja 

karta, dan akan tinggal 3i Paris 
k, satu bulan lamanja. 

issa Sutji dan Sembah- 
jang utk arwah para 

Pahlawan. 

     
    
    

    

ir ai 2 pe 

Ah ae memperingati Hari Pah- 
ivan, pada tanggal 10-11 jad, 

oleh Muda Katholik Indonesia 
'Tjabang Surakarta dan Muda 
|Katholik Indonesia Seksi Pela- 
'djar Surakarta, akan dipersem- 
'bahkan Missa Sutji di Geredja 
'Purwosari dam Purbajan, guna 
arwah para pahlawan jang tlh 
gugur. 

Selain itu pada tanggal 9-11 
'paginja, akan diadakan fietsen- 
optocht (pawai bersepeda) ke 
Makam Bahagia Djurug untuk 
menaburkan bunga dan menga- 
dakan sembahjang bersama. 
Pawai tsb sengadja didjatuhkan 
'Pada tanggal 9-11 pagi, karena 
menurut Daftar Hari Libur jg 
baru, Hari Pahlawan tidak ter 
masuk hari libur. 

  
SALATIGA. Enak 

SMA Kristen mendapat 
subsidi 

Terhitung mulai tanggal 1 Dja- 
nuari 1952 S.MLA. Kristen jang 
dalam tahun 1951 didirikan oleh 
(PPKDTU (Perkumpulan Perguruan 
| Kristen Djawa-Tengah Utara) jang 
'berpusat di Salatiga, dapat sub- 
sidie dengan Pemerintah. S,M.,A. 
(Kristen tersebut. jang untuk -se- 
Bs nenan waktu diadakan diwaktu 
sore, berhubung dengan telah sele- 
sainja gedung sekolah di Djalan 
Ken kini dapat mengedjar 
diwaktu pagi.. pula, 

Usul utk. menaikkan 

sewa rumah. 
Oleh panitya . sewa rumah  kota- 

Ketjil Salatiga dalam rapatnja jang 
'terathir telah “diambil dng. suara 
bulat memadjukan usul kepada jg. 
berwadjib agar sewa rumah selu- 
tuhnja dinaikkan, oleh karena 
'paraturan kenaikan sewa sebagai 
jg. tertjantum dalam ,,Prijsbesluit 
no. 156 tertanggal 28 April 1949” 
'dari Dep. Ec. Zaken dahulu tidak 
'dapat disesuaikan lagi — dengan 
keadaan sekarang, sehingga pada 
umumnja orang2 jang menjewakan 
rumah itu merasa dirugikan. 

Adapun ,,Prijsbesluit no. 156” 
dalam pokoknja menentukan kenai- 
kan sewa 30”, dari sewa rumah 

“bila rumah itu untuk didiami (be- 
woning): sedang untuk lain keper- 
luan sebagai perusahaan, toko, 
warung, dsb. kenaikan sewa itu 
ditetapkan 4070. 
Rumah2 jang  sewanja 

'petjah perang Rp. 30.— 
tidak dinaikkan, 

Oleh panitya diusulkan supaja ke- 
naikan itu untuk seanteronja bagi 
tempat diam (bewoning)  ditetap- 
kan 4076, dan bagi perusahaan 
dil. 50”: dengan pengertian bah- 
wa rumah jang sewanja telah di- 
naikkan 3076 hanja ditambah de- 
'ngan 1076 sahadja. 

Perlu ditambah keterangan bahwa 

sebelum 

kebanjakan -. rumah jang  sewanja, 
kurang dart Rp. 30.— dan menurut 
»Prijsbesluit no. 156” tidak boleh 
dinaikkan sewanja itu djustru milik-   Jaja orang2 jang kurang mampu, 

“ 
“ 

      

tatus Sudan 
Penjusunan Rentajna Persetudjuan 

: Telah Selesai - 
UB-PANITYA SUDAN dan Mesir telah selesai menjusun 
rentjana persetudjuan mengenai status Sudan dimana j.a. 

&. ng yentjana ini pada hari Selasa djam 16.00 GMT diserahkan 

mula, 

Sidang sub-panitya pada 
| hari Senin, telah menghasilkan 
persetudjuan sepenuhnja, teta- 
pi belum mentjapai perintjian. 
Diduga bahwa pokok2 tsb. di- 
'bawah ini telan. mereka bitja- 
rakan: 

Ea Ia Kemerdekaan Sudan di- 

tindjau dari sudut konstitusi. 
x 2 Penetapan waktu dan 

tjara2 untuk mengachiri ke- 

ktiasaan Inggris. 

    

  

pada tanggal 1 Februari 1942, apa-|- 

kebawah 

Bahaja Lapar 
" Menghantjam Ni 

Nusa Penida 

ALAM pertjakapan de 
ngan I Dewan Gede Oka 

Kapat Dewan Pemerintah 
ungkung dan I Wajar Gu- 

bah kepala Djawatan Penera- 
ngan Daerah Klungkung dipero 
leh keterangan, bahwa pada 
Waktu ini dipulau Nusa Penida 
(termasuk daerah Kangkung) 
terdapat tanda? akan timbulnja 
bahaja kelaparan. Pemerintah | 
Daerah kini telah mengambil 
tndakan? agar bahaja kelapa 
ran itu tidak meluas. 

Pada tahun jl. dipulau Nusa 
Penida telah berdjangkit baha 
ja kelaparan, hingga penduduk 
terpaksa makan bonggol pohon 
pisang dan daun2an jang tidak 
biasa dimakan orang. Sekarang 
Pemerintah Daerah Klungkung 
telah mulai membagai- -bagikan 
djagung dan tjatjah (gaplek ke 
tela rambat) kepada penduduk. 
Pulau Nusa Penida berpendu- 
duk 35.000 orang dan makanan 
rakjat umumnja ialah djagung 
dan gaplek. 

  

PEKALONGAN. 

Desa Tragung men- 
dapat perhatian: 

Pada tanggal 24-10-1052 Ba- | 
pak Bupati Pekalongan de- 
ngan rombongan jang terdiri 
dari Bapak Patih, Dr. Soeka- 
dis, DPD. Kabupaten dan be- 
berapa Kepalx Djawatan telah 

sa Tragung (ketjamatan Tu- 
HS), untuk . melihat keadaan 
rakjat disitu, jang meliputi 
dukuh Sumampir dan Sigun- 
ting. Kepoda mereka jang men 

derita sakit oleh pihak Djawa- 
tan Kesehatan telah dibagikan 
cbai2an: dan untuk sekedar 

meringankan venderitaan, ke- 
pada rakjat jang sangat  me- 
merlukan oleh Djawatan So- 

sial diberikan uang. 

Perlu diketahui, bahwa da- 
lam penindjauan tersebut, ikut 
serta pula wakil dari Gerakan 

tani Pusat di Djakarta. 
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CMPORTERSI   

kepada delegasi masing2. Demikianlah diumumkan oleh djurubitja- 
ra Partai Kemerdeka'an Sudan. Seperti diketahui, sedjak bebera- 
pa hari ini dilangsungkan perundingan antara 

|| dengan wakil2 Partai Kemerdeka'an (Partai Ummah) Sudan, Par- 
Al tai Ummah sebelum itu menentang uni antara Sudan dengan Me- 
“| sir, tetapi djurubitjara partai tadi, Muhammad Shankity, ketika 

hari Minggu jl. menerangkan, bahwa pendirian kedua belah pihak 
| mendjadi bertambah. dekat, dengan tjara jang tidak diduga? se- 

pdmerintah Mesir 

3. Status Mesir dalam hu- 
bungannja dengan Sudan mer 
deka, 
Diperoleh keterangan, hah- 

Wa menurut reni Jang. perse- , 
tudjuan tadi, pemerintahan di 
Sudan akan dikuasai oleh 3 pi- 
hak, jaitu Mesir Inggris dan | 

| Sudan sendiri. 

Nadjib-Partai Per- 
satuan-Inggris. 

Sementara itu PM Djenderal 
Nadjib. dari Mesir . melandjut- 
kan pembitjaraannja dengan | 

partai? Persatuan Sudan dan 
diduga bahwa Nadjib mengu- 
sulkan supaja partai? ini ikut 
serta dalam pemilihan9 di Su- 
dan, partai? tadi pernah  me- 
njatakan akan memboikot pe- 
milihan tadi. 

Dalam pada itu diperoleh ke 
terangan, bahwa kedua pihak 
telah bersepakat mengenai ba- 
dan jang akan mengawasi pe- 
Imilihan, tetapi perintjiannja 
belum diketahui.     Sebagai djawaban atas per- 
mintaan Inggris, Nadjib didu- 
ga pada hari Rebo atau Kemis 

j.a.d. akan membuka perundi- 
ngan dengan dutabesar Inggris 
Stevenson, tentang  hubungon 
antara kedus negara tadi   

  

mengadakan penindjauan dide- ' 

Srott:s Em 

ur an Tenan "2 

Na 
aa Telah Dara la Mk makan j Jang sehak. : 

JACOBSON 

Menurut keterangan kala- 
ngan jang mengetahui djika ' 
Inggris akan menunda , mulai 
berlakunja undang2 dasar ba- 
ru bagi Sudan, jang menurut 

| rantjangan akan mulai berla- 
ku pada igi. 8 November j.a.d. 

(Antara). 

Bagaimana renijana kon 
stitusi Inggris utk. 

Sudan? 
Kalangan? diplomasi di Lon- 

don hari Senin petang menja- 
takan, bahwa terijapainja per 

|setudjuan antara pemimpin2 
| Mesir dan Sudan di Kairo 
| jang menurut berita. dari Kairo 
telah tertjapai itu — meriipc 
kom soal jang penting basi pe- 
merintah Inggris dan pemerin- 

tah Sudan sekarang. 

Soalnja ailah, apakah guper- 
nur-djerderal Sudan, Sir .Ro- 

, Segitiga di Berikut 
Untuk menjambut ulang tahun 

ke 3 dari Persatuan Pegawai Po 
"Iisi tjab.. 'Bandung telah diadakan 
pertandingan sepakbola segitiga 

dan 'berachir sbb.: ' PPP-Chung 
Hua Bdg. 3—0, Chung Hua Bdg. 
—- Chung Hua Djak. 0—3, Cnung 
Hua Djak. — PPP 2-2, 

Indortesia akan ikut ser 

ta kedjuaraan "pingpong 

Cs Asia, 

  

Tentang debatintana pingpong 
ig untuk merebut kedjuaraan Asia 

akan diadakan di. Singapura dari" 

122 hingga tg 29-11, lebih djau : 
| pengurus Persatuan Pingpong Badus 
ruh Indonesia Seksi Luar Negeri di 

' peroleh kabar, bahwa kini sudah da 
pat dipastikan jang Indoneaia. akan 
ikut serta, 

Tennis Association 

  

  

penjelenggara 
pertandingan kedjuaraan se-Asia itu, 1 

| diferima djawaban, bahwa perminta 
an Indonesia utk. mendjadi anggau 
ta dari Federasi Pingpong se-Asia 

I dan turut serta dalam pertandingan2 
kedjuaraan jang pertama nanti, te- 

'Jah diterima baik, Sebagaimana di 
| ketahui, hingga kini telah ' tertjatat 

11 negara Asia, termasuk Indonesia 
jang menjatakan akan'turut ambil ba 
yian dalam pertandingan2 kedjuara- 
an pingpong tsb. 

World Univer- 
sity Service 

Menahan Diwakili 

ERBAGAI-BAGAI masa 
lah mengenai perguruan 

Unggi di Asia pada kari Selasa 
mendjadi. pokok -pembitjaraan 
antara Jebih dari 130 orang ma 
hasiswa Djerman dan Asia, pro 
fessor2 dan diplomat2 pada si- 
dang pembukaan konperensi ta 
huran panitia » World Uriversi- 
ty Service” untuk Djerman jg. 
Cjadakan di Nijnberg. Dalam 
bomber ini diadakar pertuka 
ran fikirap mengenai berma- 
ilam-matjam soal jang berta- 
ian dengan . perguruan tinggi, 
diartaranja tentang kehidupan 
mahasiswa di Asia. 

Diantara para utusan jg me 
ngambil bagian dalam konpe- 
rensi ini terdapat pula utusan2 

dari negara? Asia, diantaranja 
dari Pakistan, Indonesia, In- 
dia, Viet Nam, Korea dan Dje 
pang, ix seluruhnja berdjum- 
lah 30-0rang. Peseria2 dari. ne 
gara2. Eropa, Amerika Serikat 
dan Afrika Selatan kira2 ber- 
djumlah 100 orang. 

Seorang professor India Ta- 
rachand Roy, dalam pidatonja 
antara Jain “mengemukakan 
tjontoh2 untuk membuktikan 
adonja perhubungan djiwa an 

tara India dan Djerman. Roy 

kini mendjabat guru-besar pa 

  
bert Howe, akan mendjalankan ! 
rentjang un idang2 dasar 
bagi Sudan jang disusun oleh! 
Inggris itu, dalam bentuk jang 

sekarang. Seperti diketahui, 
renfjan, Inggris ini akan mem j 

beri pemerintahan sendiri bagi 
Sudan. 

Kata kalangan diplomasi di 
London berita tentang persetu- 
djuan iang telah tertjapai an- 
tara pemerintah Mesir dengan 
pemimpin Sudan Sir Abdurah- 

man-al Mahdi itu, belum 
diresmikan. 

Oya - 

Tea Maa 

7 

VAN DEN BE 

baru 

lagi agi | 

da balai perguruan tinggi 
Benn. (Antara—UP). 

LATIHAN SSKAD AKAN 
DITERUSKAN. 

| Dari djurubitjara Staf Angkatan 
| Dar at Pl-Aneta memperoleh ketera- 

    ngan, bahwa latihan SSKAD jang 
Palara berachir pada tanggal 24 
| October j jang lalu, berhubung dgn 
f sesuatu sebal ditunda. Dalam pem- 
| Piteraand jang dilangsungkan pada 
#hari Djum'at jang lalu mengenai la- 
| tihan tersebut oleh djurubitjara dite- 
rangkan, bahwa latihan pada.prinsip 

| nja akan diteruskan, tetapi mengenai 
tanggalnja belum didapat keputusan 

t jang resmi, 
DIMANA an Ma LAMA 

2 au -. 

Adaa - 

Ae nat Maan ae ala) ea alel, penj LI at 

RG 
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Kedud “Pon 

mulihan! 
2. “ 

penindjauan hakekat dan 

Belanda ja 
Is-djenderal Ke 

| Nederland. 

 Perintjian dari tugas 1 
| tersebut al. ialah memberikan | 

. keterangan tentang sempitnja 1 
pang perburuhan    

     

  

“berdiri sendiri. 

dukan Pegawai Pemerentah Su 

RT E.C. MEMUAT sebagian d 

| ada di Indonesia, termasuk. djuga orang? Belanda jg 
| tang tindakan? apa jang seharushja diadakan utk ke 

| patnja tentang memperbesar kemungkinan utk 

  

    

  

berdiri sendiri dan 
migrasi, mempeladjari 
mana prestasi jang ter- 

tjapai dalam lapang pemberian 
bantuan, dan menjelidiki sampsi 

dimana kewadjiban orang2 jang 
mendapat bantuan itu untuk tu- 
rut berusaha setjara actief guna 

(. Selain itu, soal pengadjaran 
pun mendjadi perhatian komisi, 

“terutama masalah2 pemuda. Pa- 
“mitia itu tidak mendapat - tugas 

untuk mengadakan perundingan 
dengan pembesar2 Indonesia, se- 

  

'1 Pemogokan 

&£ Tangan Truman 

ILewis Hentikan| 

$“Akibat Tjampur '. 

EMIMPIN Serekat Bu- 
ruh Tambang Batu Bara 

. Amerika, John Lewis, hari Se 
men katakan kepada 350.000 bu 
ruh tambangnia supaja segera, nan masjarakat 

  

1 

: 

“Wis menjampaikan seruan 

— bagai diketahui burah tambang 
- tsb mogok sedjak seminggu jg | 

lalu sebagai protes terhadap pu 
tusan Dewan Stabilisasi Upah 
ig memotong 40 sen lantutan 

lah 1 dollar 90 sen sehari da 
lam rundingan jang mereka ada 
kan. (Antara-UP.). 

      

   
   

—4 EROMBONGAN PENJELIDIK jang terdiri dari orang sar- 
"83 djana Inggeris telah bertolak ,,ke negeri orang buta” dalam | 

n ini utk mentjoba memberantas penjakit jg melumpuhkan ri- 
buan bangsa Afrika. Rorabongan itu terdiri dari Dr. Frederick C. : 
Rodger, 30 tahun, seorang ahli bedah mata, dan  Goffrey Grisp 
26 tahun, seorang ortopoligis, jang (akan melakukan penjelidikan 

selama tiga tahun mengenai sebab2 penjakit buta di Afrika Barat. 
Kedua sardjana itu akan - menudju daerah bagian Utara ,,Gold 

. 

| 
' 

| Ta Indonesia. 

Orang Buta Orang buta 

    

  

Id Di 

nnja di Indonesia. Soal? jang harus dipeladjari oleh komisi tsb mengenai 
luasnja kesukaran? kemasjarakatan jang 

.di-import dari 

ppab djika mengenai soal2 itu 
diadakan perundingan, jang akan 
(melakukan ' pemerintah  Neder- 

ac Hand sendiri. Maka tugas. komisi 
ialah memberikan keterangan 
dan nasehat kepada pemerintah 
Nederland, sehingga pemerintah 
'Nederland mengenai hal2-itu mu 
dah menentukan sikapnja. 

  

1100 ribu sampai 136 ribu 
orang Belanda di 

—. Indonesia 
Menurut laporan Komi 

ner itu, pada waktu ini di Indo- 
nesia ada 100.000 sampai 136.000 
orang2 Belanda. Sepandjang ke- 
terangan2 jang agak boleh Ci- 
pertjaja, djumlah orang Belanda 
di Indonesia 136.000 djiwa, dian- 
taranja jg 97.500 Indische Neder- 
landers, sedang jang 38.500 ada- 
lah orang2 Belanda jang-tilak 

   

tinggal menetap. Selandjutnja 
djumlah Indische  Nederjanders 
(jang menetap) sebesar 7500 

jitu dapat dibagi sbb: 10.000 di- 
antaranja ambtenar, '70.000  pe- 
|kerdja-pekerdja partikulir, 7.500 
"berdiri sendiri (zelfstandig) dan 
110.000 zelfstandigen ketjil2 ser- 
ta orang2 -jang ' membutuhkan 
Sokongan. 

Selain itu ada 20.009 orang 
Belanda jang mendjadi wanga- 
negara Indonesia, artinja 1696 
dari seluruh orang2 Belanda jg. 
ala di Indonesia, Kenjataan ini 
menurut komisi Werrer ada- 
lah suatu hal jang peniling, te- 
tapi gampang dimengarti. Susu- 

Indie” dulu 

  
“mengachiri pemogokannja, Ta |dan kedjadiar? selama perang 

ita 
kepada mereka, setelah presi- 
Cen Truman ikut tjampur ta- 

“ngan dim. situasi tsb. “Truman 
“telah mengadakan pertemuan 

dgn Lewis selama 24 menii! . Se) pendek itu mendjadi 

| dan revolusi menjebabkan, bah- 
wa sebagian paling besar dari 
Indische Nederlanders tetap ber 
orientasi ke Barat dan sukar ba 
ginja urlok dalam waktu jang 

warganega 

Dalam pada itu pemerintah Be 
| Janda dan instansi2 partikulir , 
. terlambat memberikan penera- 

| ngan jang djelas bagi mereka. 
. Kedudukan ambtenaar | 

bangsa Belanda sukar. | 1 

laporan ! Diterangkan dalam 

# 

t 

f 

Coast”, dimana sedang berdjangkit penjakit buta jg dibawa oleh 

sematjam lalar, dan dimana seluruh penduduk kampungnja sedang 
“Ketularan penjakit itu, sedang seperlima dari djumlah buruhnja 
mungkin akan kehilangan pantjaindera melihat. 

« - 

Menurut taksiran ada kira2 
500,060 -djiwa hidup didaerah 
panas ini, jg lebih terkenal de 
ngan nama “negeri orang bu- 
ta”. 

dua sardjana itu adalah atas 
andjuran “the British Empire 
Society for. the Blind” dan 
akan menelan ongkos sebanjak 
antara $ 70,000 atau $ 80,000 
jg diterima dari para darma- 

Rodger adalah b 

Penjelidikan jg dilakukan ke 

Tp angkat : 
“ Letnan-Kolonel pada angkatan 
  

  

  

3 wa 

. SI GRUNDEL 
«« baru dituntut ,,bubar” 

sadja, kok sudah banjak 

mendjadi ,,bobor” lari tung-   
| daerah 

perang Inggris dalam perang , 

lankan dinas dimedan perang 
Burma. 

Pengakiman2nja 
akan benar faedahnja bila ia 
nanti memerangi hutan belanta 
ra Afrika dgn. memperguna 
ikan kendaraan jg mempunjai 

perlengkapan2 
akan memimpin penyelidikan 
tu. TENA sn : 

Crisp. jg baru ini telah me- 
njelesaikan penjelidikan pada 
Balai Perguruan Tinggi Leeds, 
Yorkshire, akan menjelidiki se 
djarah penghidupan lalar2 su- 
'ngai jg menjebabkan penjakit 
buta dikalangan bangsa Afri- 
Resa 

John  F. Wilson, sekretaris 
British Empire Socisty for the 

(Bling jg berusia 33 tahun, dan 
ig djuga buta, mengingatkan 

tu mengadakan perdjalanan di 
d Coast. 

,Reakjat- jang kami djumpai 

Et pada suatu desa”, “Kata Wilson   
s anggauta2 parlemen jang - bagai penundjuk djalan bagi me 

|reka jang telah tua dan buta”.   gang langgang .. 

  

- GB.P. UNDURKAN DIRI, 

“Gabungan Suruh Pelabuhan 
marang jg dipimpin oleh MT 

itonga 'menjatakan mengun- 
irkan diri dari Front Persx- 

Buruh Pelabuhan Sema- 
jg belum lama ini diben- 
sebabnja karena Front tsb 

m surat pernjatoannja me 
tidak setudju adanja 
rasi baru2 ini jg me- 
pembubaran parlemen. 
setudju dengan demon- 

itu, tapi mendjundjung 
lemokrasi Marlsaoah 

     

     
   
     

   
      

  

  

    

  

     

     
   

  

'penjelidikan, tapi 

Ei| "merupakan benda? jang disim- 
pan dalam gedung artja keseha- 
tan. Jang tiddk bisa saja Iupa- 

| Jlkan ialah kesunjian jang melipu- 
“ti desa itu.” 

| “Didesa itu berdiam 90 orang 
HI buta jang merupakan 'seperlima 
| Gari seluruh penghuninja. Anak2 
jang bisa 'melihat, bertindak se- 

—Rogder seterusnja memberi 
kan 'pendjelasan mengenai soal? 
teknik jang diharapkannja, akan 
didjalankan “pada  penjelidikan 

“itu, dengan bantuan bangsa Af- 
rika jg dilatih di Afrika Barat. 

jang pertama. ialah melakukan 
bukan tidak 

mungkin pula ia akan melaku- 
kan -beberapa operasi, untuk 
menolong orang jang telah huta 
disana. : 5, 5 

jang “berpendirian lebih 
dari saja jang bisa menolak mem 
berikan pertolongan itu djika 
diminta”, 
Kedua sardjana 'itu sudah men- 

duga tidak- akan mendapat 'ker- 
dja — sama pada mulanja dari 
penduduk asli, oleh karena me- 

nurut anggapan mereka penja- 
  

   

: ntah lit:. Personeelspol 
aan Segan Menerima Ten 

Ke Negeri Belanda Harus Dibar 
Pertjikan Laporan Werner 

Tan? Dahan Fan 

ari laporan Komisi Werner tentang hari kemudian bagi orang? 
jang ada di Indonesia (Indische Nederlanders). Komisi jang dipimpin oleh Se- 

nterian Usaha Sosial Mr. Ph. Werner itu telah kembali ke Nederland dari 

| 
| 

am ,,Lalar 3g Menimbulkan Pe- 
Buta Di Gold-Coast Afrika | 

1 
t 

| mempunjai angan2 jang terla- 

'Giannja ginegeri2 “asing, 

duni, II, dam pernah mendja- | 

mungkin : 

menghalangi keberangkatah itu. 

Komisi tsb. tidak 'memadju- 2 Tea 

istimewa. Ia tan Pe eamaRa tjara2 pembata Ramalan fihak demokrat.' 

-kembali pergalaman2nja wak- ". 

: | 
Ditegaskannja bahwa tugasnja | 

"Dim hal ini”, katanja, "orang | 

keras | 

kit buta itu sudah mendjadi kea- | 
daan alam, 2 ! 

    

tlek 

| 8 hal, jakni 1? , 
diderita oleh orang? Belanda jg 
Nederland, 2) mempeladjari ten- || kepentingan mereka, dan ke-8) memberi penda- 

mengirimkan mereka jang kurang mampu ke 

   

   

itu, bahwa kedudukan 

sia jang umumnja mendudu 
tingkat pertengahan, kini men: 
djadi sukar. Sudah banjak dian 
tara mereka jang tidak mendja 

  

di warganegara diberhentikan | 
dari “djabatan  sreka, “dan 
mungkin - perh “ngan ini 
akan berlaku .. Dim. peru- 
Sahaan2 partikelir keadaannja | 

mendapat kesan, bahwa kaum 
pengusaha 
sia mempunjai kekuatiran ter- 
hadap kemungkinan pembata- 

h 

£ 

2 Teh SN Tg aa 

nar? bangsa Belanda di Indome- || 

| 5 3 Untuk "merundingkan pelbag. 1 
$$ hubugan dibeberapa ne 

|lebih baik bagi mereka, Komisi | 

Belanda di Indone- | -   
asing. Karenanja maka mereka 
takut menerima tenaga2 bangsa 
Belanda jang bukan warganega 
ra, padahal undang? tentang te 
naga kerdja asing baru 
dikatakan akan diadakal 
bagaimana 'prinsip2 dari “un- 
ang2 itu belum diketahui. Ko- 
misi mengharapkan hendaknja 
para pengusaha itu lebih djer- 
nih pandangannja, lebih teguh 

ljk, karena tenaga2 itu penting 
artinja bagi kehidupan perusu- 
haan. : 
Minta ketegasan pemerin- 

tah Belanda. 
Sesudah komisi itu berpendapat 

bahwa perkembangan pada ta- 
hun? jang terachir menimbulkan 
perasaan tertekan dikalangan2 
luas pada orang2 Belanda di 
Indonesia, maka komisi menarik 

kesimpulan, bahwa pemerintah 

Nederland berkewadjiban bersi- 
kap tegas terhadap hari kemu- 

Gian orang2 itu di Indonesia, ter- 
masuk pula soal2 tentang pem- 

berian kewarganegaraan, dja- 

minan sosial dan kemungkinan 

pengiriman kembali ke Neder- 

land sebagai soal2 jang penting. 

Kewadjihan pemerintah Neder- 

land itu menurut komisi tidaklah 

hanja didasarkan kepada kenja- 

taan, bhw Indische Nederlanders 
itu warganegara Nederland, teta 
pipun sebagai akibat dari penje- 

rahan kedaulatan jang meminta 

pula pertanggangan djawab jg 

istimewa terhadap orang2 itu. 

Tanggung djawah pemerin- 
tah itu menurut komisi tidak 

  
£an pemakaian tenaga-kerdja ! 

sadja 
dan. 

pendiriannja dan lebih “zake-' 

| 

menulis dari Washington: Kam-' 

  

..ren Ir. Soetoto, sekretaris « 
'kat dgn pesawat KLM menudj 
berangkat Ir. Soetoto tampak 
ga ig mengantarkannja.   
Tiap Tahun 

ketahui lagi keada'annja. 

Paris dan kota2 jang berba 
tasan dengan ibu kota Prantjis 
berpenduduk lebih dari 5 djutaj 000 orang, 

      

    

    

  

djiwa. Dari djumlah 
orang jang hilang tadi, kira2 

Pentjalonan 
  

Siapa Jang Akan Me- 
nang Nanti ? 

ALAM kupasan atas pe | 
milihar presiden Ameri. | 

“orang2 muda dibawah umur 20 
'tahum, lalu golongan antara 20 

liidan 30 tahun, kemudian- golo 
han presiden di Amerika terma |: 

sebagai salah suatu peristi/ 

ekorang2 jang berpekerdjaan se 
bagai dokter, pengatjara, guru 

ka, wartawan United Press   

  

   

panje dewasa ini untuk pemili 

suk 
wa penting 2 
djago2 tua dalam kalangan? 
rindjau politik: di Washington 
hari Minggu mem 
wa kesudahan pe: 

sih tetap belum dapat mengam 
bil keputusan siapa jang akar 
dipilih Eisenhower atau Ste-| wa2.   

     

         
esanan barang keperluan Kem. Per 
Eropa Barat, Selasa. pagi kema 

    

    

  

   

dipotret ditengah2 anggauta keluar | 

Tragiek 
Banjak Pemuda-Pemudi Menghilang Kar 

0... Kepintjut? Romantiek 
ERDJUTA? ORANG diseluruh dunia dan sepandjang za- 
man memandang Paris sebagai kota ketjantikan dan ke- ! 

suka'an, tetapi adalah suatu kenjata'an bahwa. tiap2. tahun. tidak 
kurang dari 20.000 penduduk Paris hilang. Demikianlalr menurut 
hasil2 penjelidikan jang achir? ini dilakukan. Dari djumlah 20.000 
tadi, kira2 14.000 orang muntjul kembali, dalam tempo jg. singkat 
atau pandjang. Tapi jang 6.000 Jagi, lenjap, dan tidak pernah di- 

196 kemudian diketemukan ma' 
1ti, dibunuh, bunuh diri atau ka £ 

6.000 
jbaru dalam kehidupan mereka. 

f bertukar pribadi” tadi, mung- 
“fkin sekali muntjul kembali di 

“Perantjis atau 
Presiden US A 'Lain2nja mungkin menghilang 

dikota raksasa ini, dengan na- 
#ma baru. 

" 
NN 

! 

: 

| 
! 

| 

1 

AG 

al kementerian tsb. telah berang 
Eropa. Gambar: sesaat sebelum   
   

    

| 

X 
: Ling 3    

  

ena 

  

rena sakit. Sisanja, jang 14. 
bertukar nama dst., 

untuk mulai dengan halaman |: 

Beberapa diantara mereka jg 

diluar negeri. 

itu jang terkenal dengan nama 

' ngembalian keradjaan sebagai 

ingin mengi'ngatkan Amerika Se 
rikat, bahwa untuk satu ' atau 

(lain alasan, -kesabaran ribuan 
“manusia jalig setjara patriotis 

| mempertjajakan untuk memper 
.. oleh penjelesaian dengan.  tjara |: 
|damai mungkin akan hilang pa- 
da achirnja. 

'persetudjuan dengan pemerin- 
“tah Fasist ini boleh dianggap se 
"bagai pertjampuran tangan da- 
.lam politik kitmi, jang akibat- 
nja bisa di pikulkan semata2 
atas tanggung djawab Ameri- 

di Spanjol, jang: sampai menje- 

Makin Kuat 
Gerakan Menentang Djendral Franco | 

Di Spanjol 
' Perdjandjian Bilateral US 4-Sepanjol Bisa Akibatkan | 

Petjiahnja Perang Saudara, 
Olehs Edw. Knoblaugh: Copyright 

 EDBIIRA? DAN SERIAN gerakan anti-Franco telah meng- 
ingatkan ne'gara2 Barat, bahwa penanda-tanganan perdjan- 

djian militer antara Spanjol—Amerika mungkin akan menjalakan 
api perang saudar/a di Spanjol. S 
rinja mewakili semua golongan 

ebuah panitia jg menjebutkan di- 
anti-Franco di daerah Spanjol, 

ketjuali golongari komunis, mengadakan serangan keras terhadap 
politik jg. didjalankan oleh Amer 
bungan lebih rapat dgn. Madrid. 

“Dim. sebuah nota pandjang 
jang dikirimnja kepada kansela 
rai2 asing di Madrid, panitya 

CIC (Interior  Co-ordinating 
Committ2e) mengemukakan re- 
volusi bersendjata, tekanan di 
momatik dan economis dan pe- 

tiga matjarm kemungkinan utk. 
mengachiri pemerintahan Fran- 
co. Kara nota itu selandjutnja: 

»Pihak oposisi “sekali lagi 

4 

»Tindakar mentjapai suatu! 

ka Serikat”. 
Djenderal Ar.tonio Aranda, 

perwira jang sangat gagah he- 
rani dalam :xeempertahankan 
Pviedo semasa perang saudara. | 

babkan Franco mendapat kekua | 
Saan, adalah.ketua dari CIC. 

Nota itu diniaksudkan untuk 
menggulingkan pemerintah 
Franco dan mengembalkan ke- 
radjaan. Mere'ra jang menirsun   
  

ika -Serikat utk. mentjari perhu- 

hota itu mengaku, bahwa isi mo- 
ta itu mendapat persetudjuan 
penuh dari pretender (kandi- 
daat mahkota) Don Juan. 

Tuduhan2 CIC. 
CI.C. menuduh bahwa kedu- 

     Y“UBERNUR Adlai STE 
LM VENSON, tjalon presi- 

den Amerka dari Partai Des 
mokrat hampir? mendapat lu- 
ka ketika ia hari Senin naik 
mimbarnja jang ambruk, 'se- 
hingga tiga orang bintang film 
dan pembesar terpelanting dja- 
tuh, untung tidak ada luka. .. 

Tjalon dgmokrat itu baru sar 

dja turun darj kereta api dan 
naik keatas mimbar, Bintang2 

Bogart dan Robert Ryan ter- 
pelanting djatuh, Beberapa sa- 
at kemudian Stevenson berdiri 
dalam sebuah mimbar darurat, 
setjara berkata: ,,saja kira se- 
mua orang ingin mengambil 
tempat dalam mibar demokra- 

film Lauron Bacall, Humphrey 

perdjandjian mana mengidjin- 
kan Amerika mempergunakan 
pangkalan Laut dan udara 
Spanjol dan. sbg. balasan “Spa- 
njol akan menerima bantuan 

Amerika Serikat. Golongan opo 
sisi itu merasa bahwa perdjan 
djian jg sedemikian akan me 
lenjapkan harapan mereka utk 
'membawa rerobahan kearah jg. 

dukan Franco dalam Dunia In- Itis” ....... Sa 
ternational akan bertambah 
kuat dengan pengikatan per- 
Gjandjian. bilateral jg seka- 
rang sedang di rundingkan, 

12 Kompi - 
Perantjis 

Dihantjurkan Oleh Pa- 
.sukan2 HoChi Minh 

ENURUT KOMUNIKE 
Ni pimpinan tentara Viet- 
nam (Ho Chi Minh) jang disi- 
arkan oleh k.b. Vietnam VNA' 
ketika tgl, 24 Oktober jl, ten- 

A 5 x tara Vietnam antara tgl. 14 rdjuangan jang efektief ter. “ & 1 
alam Ma Sowjet ti dan 20 Oktober jl. telah “me- 
dak. akan memberikan hasil se njapu bersih 12 kompi, tentara 
belum pihak musuh berhadapan | Perantjis dan sama sekali 
dengan blok Eropah jang ko- : membebaskan sub-sektor Nghi- 
koh kuat, bersatu dalam ideolo alo dan Phuyen, Serangan ter- 
ginja dan diikat oleh kepenti- hadap Nghialo dimulai ketika ” 
ngan bersama. : b14 Oktober “dan pertempuran 

»Penggantian persatuan jg. berkobar selama 3 hari. Dite- 
Me Tn mengadakan sangkan bahwa menurut lapo- erdjandjian istimewa jg. men- : 
bond mengmtikan ideolosid jare Tan? jang belum lengkap, 12 
saling bertentangan satu sama Kompi Peranfjis sudah musnah, 

“sebagian besar 'dari serdadu2 lain hanja sadja akan melemah ”“ 5 
kan dan bukan memperkuat Nja tertawan, 13 mortir, 15: mi- 

economi dan militer dari 

lebih baik. 
Kata nota CIC itu lagi: 
Kami sangat jakin bahwa : 

  
»front iang kokoh jang sangat traljur berat, hampir 109- mi- | Golongan umur jang paling 

angkan, bah! dsb. djarang2 jang menghilang. 
ita |Sebaliknja sebagian terbesar da | 

akan tergantung daripada iotui ! 
si berdjuta-djuta orang jang ma ' te 

   
    

tjenderung untuk ,,menghilang” 
ialah orang2 jang berumur 30 
Gan 40. tahun. Sesudah itu 

  
gan 40-50, achirnja jang su- 
ah lebih dari 50 tahun. 
Menurut penjelidikan tadi,   
mereka jang melenjap tadi 

dari orang? jang tidak ' 

Djuga Harus Bisa Djalan | 

tentara India, achir? ini mene- 
gaskan beraneka-warna tugas 

Tugas Tenta- 
' talndia 

kau Pabrik Kalan Ada 
Pemogokan..., 

JENDERAL K.M. Ca- 
riappa, panglima besar 

i diperlakukan oleh Eropah Ba- 

Amerika Serikat atas: 

fasal dari perdjandjian Yalta, 
dimana tertjantum bahwa pe- 
rundingan 
jang membubuhi tandatangan- 
'inja atas perdjandjian itu harus 
diadakan bila keadaan disalah 
Satu negara? jang telah dimer- 

traljur ringan dan sedjumlah 
rat”. besar senapan, persediaan ba- 

han makanan, ohat2an dam me- 

Nota CIC itu menjalahkan isiu telah direbui. 3 

1, Kegagalan penglaksanaan| Sub-sektor Nghialo ini me- 
rupakan bagian dgari.sektor mi 
liter Perantjis barat-laut, jang. 
oleh pihak Ferantjis disebut ' 
»Negara Otonom Thai” Letak 
nja antara sungai Hitam dan 
sungai Thao (bagian udik sun- 

antara tiga negara 

   mempunja pekerdjaan tetap, se 
udah itu serdadu dan mahasis- pertahankan batas2, kedua 

“membantu pemerintah dalam 2. Tidak pernah mau meneri- 

jang harus didjalankan oleh | d ikokan atas negara? satelit|2ai Merah) dan merupakan 
tentara India. Kewadjiban per- | 4 is AN eker langkah jang daerah penghasil beras jang 

|tama dari tentara ialah mem- | gomikian. terkaja di Vieinam barat-laut. 

Tgl. 18 Oktober jl., tentara 

  

   

  

    

     
, : 2 $ me g : 5 ju jang Vietnam “Ho telah rebut s Isai hingga | venson, 5. Ter romantik. jhal memelihara ketenteraman | ma satupun dari usul2 jang pan An ig Pa na ae Patah — Menurut kala penindjau 2 ani. am sebab2| Yan keamanan. Apabila ada |tas dimadjukan cleh panitya | Perantjisdi Cua Nhi pada Dja Peta Tr Pe. Nederland | tadi, hasil : an presiden 5 Ta 2 muda jang umur |antjaman bahaja belalang, ten- | ini, meskipun usul2 itu diterima | lan nomer 16, kedudukan Pe- 

NN aan nak one arak itu akan banjak tergartung da ni, Prana Anri 20 tahum me-|taralah jang diminta bantuan. |Oleh internaticmal Confedera- | rantjis jang terkuat sesudah va “Komisi berpendapat bah- (71 indoisi ini, djadi bukan “da- 5 rumah, -ialah se|- Demikian-djuga apabila ter- (Won of Free Nundicaten. Nghialo: Dalam djongka wak- Tera Naa Ka Tr tidak VI kejakinga jang didasarkan 2 roma-ntik. djadi gemya bumi, bandjir, a13 Pe anan Tupai Kan aan tu tadi, tentara Vietnam telah 
Hisiiukan kepentingan diri sen ta Oaya Ba orang tjalon Jan sangat menarik perhati fatau. bentjana jang ditimbul- ame Tn an kb ia an ng po Na Pe 
Giri, hendaknja dilindungi, Ka-| Meskipun terdapat ' sera an h, bahwa gadis2 ber- | kan karena kekurangan hudjan. | sesuatu perdjandjian dengan u-Phu dan Ben-Mho. dide- 
rera sudah njata, bahwa dika- 
langan Indische Nederlanders 
Itu terdapat banjak orang jang 

lu muluk2 terhadap hari "3 
er- 

utama dinegeri Belanda. Komi- 

Si mengingatkan adaonja keke- 
tiewaan2 terhadap pengiriman2 
Indischs Nederlanders jang 
ternjata di Nederland tidak da. 
pa menjesuaikan diri. 

Harus ada pembatasan. 
Komisi menganggap penting 

sekali, bahwa keberangkatan 

ke Nederland. harus dibatasi 
dan selain itu harus diadakan 
suatu modus guna, djika perlu,   
isan itu. Dam hal ini disajang-j 

|Courant, kareta menurut sk. 
“tsb. pembatasan itu tidak akan 
hanja berarti bahwa orang Be- 
“londa jang berorientasi Barat 
idibolehkan berangkat ke Neder 
"and, sedang orang Belanda jg. 
bercrientasi Timur tidak dibo- 
|ishkan, tetapi djuga akan meng 
"hatangi kembalinja ,/Oostersche 
“Nederlanders” iang tjukup mem 

untuk kembali ke Nederiand. 
U. Komisi Werner menetapkan, 
bhw. hak dari Ik. separoh djum 
'lah orang2 Belanda di Indone- 
tsia berhak atas pemulangan jg. 
'pertjurma ke Nederland. Hak 
itu akam dilanggar. Tetapi ko- 

ngan2 sengit dan serangan2 
balosan jg dilantjarkan oleh 
kedua fihak, namun golongan 
besar dari rakjat Amerika ma 
sih iakin bahwa baik Eisenho- 
wer, maupun Stevenson ada- 
lah orang2 besar dan agakn'a 

watiran bahwa pemilihan akan 
dilandjutkan dengan depressi 

punjai-beaja jakni mereka jang ' 
(tidak mempunjai hak formeel, 

tidak ada alasan akan kecha- 

baru atau oleh timbulnja pe- 
rang dunia ketiga. Bahkan da 
lam kalangan2 pegawai2 ting- 
gi, jg akan dipengaruhi oleh 
hasil2 pemilihan presiden itu 
atas kedudukan pribadi: mere- 
ka, sangat sedikit diliputi oleh 
fikiran ig bukan2 daripada se 
lama pemilihan presiden jang: 
sudah2.   

Kalangan2 Demokrat jg erat 
| kan oleh Nieuwe Rotterdamsche , hubungannja dengan kompanje 

politik pemilihan presiden pa 
da hari Minggu melaontjarkan : 
ramalan, bahwa Steven- : 
son akan menang dalam pe- 
milihan. “Ramalan 'ini berasal 
dari Joseph Borkon jg mene- 
rangkan, bahwa  popularitet 
Eisenhower sedjak bulan Agus 
tus telah banjak berkurang, se- 
Aang sebaliknja - popularitet 
Stevenson katanja telah sema 
kin bertambah, (Pia). 

Ku Klux Klan 
Tramas Tidak Men- 
djadi Anggautanja 

  

  -misi berpendapat, bahwa dalam 
'hal ini pengumuman jang te- 
rang dan tepat akan dapat me- 
Ingurangi keberangkatan pulang 
'ketanah air. : 

  

— Rumah 2 orang dokter 'Tu- 
nisia jang terkemuka telah men- 
dapat kerusakan sebagai akibat 

ledakan bom2 waktu pada Senen 
'pagi, Sebuah bom diletakkan di-: 
(villa dr. Salah Azaizes di Marsa 

| dan sebuah lagi rumah dr. Mokh- 
'tar Azaizes di. Tamman, dekat 
'Tunis. Pada ledakan? 'ini tidak 
terdapat korban. manusia. Di- 
samping itu, sebuah transtorma- 
itor.telah pula mendapat keru- 
Sakan sebagai akibat ledakan 

  Iman pernah mendjadi anggota 

Ku Klu Klan, sebuah organi- 

JURUBITJARA Gedung 
Putih hari Senin me- 

njangkal pernjataan? jang me- 
ngatakan bahwa presiden Tru- 

sasi teror anti Negro. Pernja- 

| an besar dari gadis2 ini tidak Ia 
ma pulang 
ngat ketjewa. Sebaliknja, seba 
gian besar dari anak laki2 suka 
memilih musim rontok, untuk 
mendjalankan peranannja “seba 

r antara 14 dan 17 tahun 
ndong untuk melarikan diri 
usim Semi. Biasanja sebagi 

z lagi, dan merasa sa   
gai orang jang menghilang ini. | 
Bagi mereka, jang 
reka  kedjar -kedjar ialah j 
,avontuur”, dan mereka biasa tik 
nja melarikan diri lehih djauh. 

Sebab jang menjedihkan bah 
wa anak2 muda melarikan diri 
dari rumah, biasanja ialah kare 
na suasana dirumah mereka ti 
Gak sebagaimana semestinja, 
antara orang tua dan anak2 ser 
taamtara bapa dan ibu. - 

652, dari orang2 jang meng- 
hilang ini rata2 diketemukan 
sesudah 3 hari sampai 3 bulan. 
Sesudah djawatan kotapradja 
jang chusus “bertugas mentjari. 

sang2: jang hilang ini dalam 
tempo 3 tahun tiada berhasil 
minemukan mereka, maka usa 
ha ini dihentikan. 

Djuga apabila terdjadi 
gokan dalam salah satu pabrik 
penting seperti 

Bombay, 
harus mendjalankan pabrik ta- |1l 
di, seperti terdjadi achir2 ini. 
Walaupun demikian, kata Djen- 
deral Gariappa, 

masih tetap dikritik oleh kala- 
me- ngan2 tertentu, bahwa tentara 

pahami”, (Antara). 

U:S. 
IMMI : 

ruhan Amerika Serikat, Maurice To 
'bin, Amerika Serikat 

“Ipenghidupan kaum buruh. 

pemo- 

pabrik gas di 
tentara djuga jang 

tentara India, 

ni bukan tentara rakjat, ,,kri- 

ini sungguh tidak dapat di- 

  

#13 

RIMA 155.000 5 
AM 

Menurut keterangan menteri perbu 

dalam tahun 
ini dapat menerima lebih dari 155.000 
orang immigran berdasarkan 'un- 
Gang? MecCarren. Dikatakan, bahwa 
dalam tahun 1950 Amerika telah me 
nerima sedjumlah seperempat djuta 
orang immigran dengan tidak menim | 
bulkan kegontjangan2 dalam taraf 

sebuah pemerintah, jang disam- 
pmg tidak mewakili 
umum, 
korupsi oleh pembesar2nja, te- 

'rang keruntuhan ekcenomis”. 
w 
2 

s 
x 
5 

kat Phu-Yen. 
Diterangkan “bahwa sedjak 

musim rontok 1951, Peranjjis 
memperkua, pos2 didaerah mi 

ah'membawa negara itu kerlju | dan herusaha .memetjah-belah 
penduduknja. (Antara). 

keinginan 
disebabkan perbuatan 

Bangkit Kembali 
Walau Menderita Kekalahan Dim Pe- 

milihan Umum : Kini Kominis' Dje- 
pang Sangat Aktip Lagi 

Mendapat Kekuasaan Dim. Pelbagai Serikat2 
Buruh Penting. 

ME ON FIHAK komunis mendapat kekalahan besar selas 
ma pemilihan di Djepang baru? ini, namun mereka seka-c 

rang masih mendapat kemadjuan dgn mengadakan penetrasi setja- 
ra sjah dlm organisasi? di Djepang, demikian tulis Victor Kendrik, 
staf-koresponden United Press di Tokio hari Senen. Demikianlah 
partai komunis Djepang pada hari Sabtu telah berhasil menguasai 
Sarikat buruh kereta api nasional, jang dianggap sangat besar ke- 
kuasaannja diantara serikat? sekerdja lainnja. Selandjutnja mere 
ka sedang berdaja upaja utk menghidupkan kembali Liga Korea 
jang telah terlarang serta mempergiat gerakan agitasi dan pro- 

  

— 

    

(Djawatan jang dimaksud ta- 
di, serta jang memberikan kete. Samara 
rangan2 tsb diatas ini, ialah di 
nas untuk Mentjari orang2 jang, 

Hilang guna Kepentingan Ke- . Fausto Taruc 
luarga2. $ : Ketangkap 
DEWAN KEAMANAN 

“4 

  

i IMPINAN TENTARA 
AKAN BERSIDANG UTK-| Priipina hari Senin ji. 
BITJARAKAN MASALAH (mengumumkan, bahwa Fausto 

'Taruc, kemenakan pemimpin 
tertinggi pasukan2 Huk Luis 
Taruc, jang mengepalai djawa- 
tan rahasia di Luzon tengah, 
telah ditawan disebelah timur 
Santa Cruz. Luzon tengah. 

Menurut pendapat 'pimpinan 
tentara, ini adalah pukulan pa 
ling hebat bagi pasukon2 Huk 
di Luzon tengah, sedjak 'pe- 

KASHMIR. 
Dewan Keamanan PBB 

pada hari Rabu ini akan 
bersidang untuk membi- 
tjarakan masalah Kash- 
mir. Pembitjaraan dalam 
sidang ini akan didasarkan 

kepada laporan terachir   taan itu mula? terdengar dim 
tahun 1922, kemudian dalam 

diulangi lagi "dalam sebuah 
'atjara televisi, Pendjabat se- 

tan 1944, dan Minggu petang 

Pkertaris pers Gedung Putih 
Roger 'Tubby mengatakan: 
»pernjataan2 bahwa presiden 
Truman pernah mendjadi ang- 
gota Ku Klux Klan sama se-   'kali tidak berdasarkan kebe-   ! bom. waktu. 

GUARDI- 
AN" “jang terbit kemarin 

| dulu, menurut Reuter dari London- 
| mengandjurkan supaja,  insinjur2 
Djerman Barat, Austria, Denmark 

dan Swis ditarik supaja mau beker- 
dja di “Asia, dibawah  schema 

bantuan  Eropah jang dikoordinir 
sebaik-baiknja, | 

Tariklah Insi 
| AW ANCHESTER 

naran”, (Reuter). 

  

Harian itu menjatakan, bahwa 

jur2. 

nangkapan kepala propaganda 
Huk William Pomeroy beserta 
isterinja, Celia Marian, ketika 
bulan April jl. Fausto Tarue 
bersama 2 orang adjudannja 
tertangkap waktu mereka ber- 

dari Dr. Frank Graham, 
perantara PBB dalam ma 
salah Kashmir. 

  

" gembunji dekat Santa Cruz, 
-— Tjalon Partai Republik un- |Kota asal Luis Taruc. Menurut 

tuk pemilihan presiden, djendral (Keterangan tentara, ketiga 
orang jang tertawan tadi te- 
lah memberi keterangan2 pen- 
ting mengenai 

Hisenhower, hari Senen mengu- 
langi lagi-pernjataannja, bahwa 

ia akan pergi ke Korea, bila ix 
dipilih djadi presiden. 

  
(Antara). 

  

lagi dibutuhkan. “Sampai kini be- nik, untuk tiga negeri Asia Teng- 
»direktur-djenderal dari — bantuanj lum “dapat ditentukah, berapa | gara jang terbelakang, tidak ter- 
tehnis dibawah Rantjangan Colom- | djumlah sebenarnja dari ahli tehnik | masuk Malaya, kata ,,Manches- 
bo, telah melaporkan bahwa sepa- |jang diperlukan oleh “Bifma danl ter Guardian”. 
roh dari kesempatan untuk “Jatihan | Indonesia. ! - 
tehnis jang diminta oleh India, »Ada" sebuah sumber jang  be- 
Pakistan dan Sailan, telah dipenuhi. »Sebab itu kini  mendjadi sal dum diambil manfaatnja, jaitu Ero- 
Setelah 18 bulan  bekerdja, ternja- 
ta bahwa ahli2 tehnik untuk nege- 
ri2 Asia Tenggara lebih banjak 

e 
8 A . 

  

apakah Persekemakmuran Inggeris! pah Tentjah, jang sangat banjak 
dapat mentjukupkan kebutuhan ke- | insinjur “dan dokternja, seperti dari 
pada sekolah2 tehnik dan ahli2 teh-! Swis, Denmark, Austria dan Djer- 

Ba 

    ipusat bangunan “tenaga listrik 
'disebabkan gleh partai komu- 

paganda sel2 komunis. 

Timbulnja pemogokan pada 

nis Djepang jg berpengaruh be- 
sar dalam sarikat buruh peru- 
sahaan2 listrik. Pemogokan ini 
djatuhnja bersamaan pada wak 
tu kekurangan aliran listrik jg. 
disebabkan o'eh musim kema- 
rau. Pemogokan pada pusat ba 
ngunan tenaga listrik jang di 
mulai hari Selasa akan menga 
kibatkan semakin berkurangnja 
persediaan aliran dengan 25: 

Panitya pusat sarikat seker- 
dia buruh kereta api jang me- 
ngadakan rapat di Mito telah 
membentuk dewan pimpinan ba- 
ru jang melulu terdiri dari pe- 
n£ikut2 sajap kiri sarikat bu- 
ruh tadi. 

Hal ini terdjadi sesudah sa-   
kan anggauta2 konservatif dari 
panitya itu. Sarikat sekerdja bu 
“ruh kereta api jang beranggau 

reka menghendaki 
lumpuhkan seluruh alat2 pe- 
ngangkutan di Djepang, Dalam 

gerakan Huk. hal ini lalu 
reta api termasuk sebagai alat 

ropa-Tengah Untuk Asia! 
man Barat, jang dapat ditarik su- 
paja mau, bekerdja di Asia. 

djelis Eropah telah mengambil reso- 
lusi 
«meskipun 
seberang dari negara2 anggota. Te- 

jap kiri tsb. berhasil menjingkir 

ta 400.000 orang apabila me 
dapat me- 

lintas dengan ke 

mendjadi 

lalu lintas jang tertjepat. 
Partai kominis Djepang se 

landjutnja telah mempengaruhi 
pula sarikat sekerdja buruh in 
dustri listrik, sarikat sekerdja 
buruh tambang, dan perhimpu 
nan.guru2 sekolah, demikian me 
nurut kalangan2 penindjau 'ui 
Djepang. 5 : 

Kegiatan bangsa Korea. 
Polisi Tokio pada hari Sabtu 

mendapat perintah untuk mela- 
kukan penjelidikan atas kegia 
tan2 bangsa Korea jang berdi- 
am di Tokio. Orang2 Korea ini 
kabarnja telah berusaha untuk 
menghidupkan kembali Liga Ko 
rea jang dalam tahun 1949 di 
njatakan terlarang. Liga ini 
jang dikuasai oleh fihak komu 
Dis telah membentuk markas 
besarnja di Gifu, Shuzoka, Oka 

ya dan tempat? lainnja, demiki 
an deret oleh Ne 
lisian, Orang mengchawatirkan 
perserikatan ini hidup kembali, 
karena orang2 Korea selalu 

pelopor «“ dalam 
demonstrasi2 dan olen karena fi, 
kiran permusuhan jang semakin 
memuntjak antara Djepang dan 
Korea akan memberikan kesem 
patan kepada fihak komunis 
untuk berpropaganda. 

Partai komunis Djepang 'se 
landjutnja mengandjur-ngan 
djurkan orang Korea supaja me 
lakukan perlawanan terhadap   

Bulan September jang lalu Ma- 

bersama dalam 
hanja 

lapangan - ini 
untuk daerah2 

batas waktunja berachir 
Selasa kemaren, 

berachir kurang 
orang Korea telah masuk ke 
'Djepang dengan djalan 
sjah. Orang2 Korea ini 

pendaftaran bangsa asing, jang 
hari 

Sedjak perang dunia kedua 
lebih 10.000 

tidak 
seka-   tapi usaha ini dapat diperluas,” 

kata ,,Manchester Guardian” achir- 
maja, Ka 

rang” memperkuat kedudukan 
partai komunis Djepang, demi 
kian United Press, Sa batal biaya) 
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diruangan terketjil antara 

bagian-bagian jang merusak 
itu Pepsodent adalah obat 

paling istimewa, sebab 

.. Pepsodent mengandung Irium, zat berchasiat 
jang memuuhkan gigi. Zat ini meresap sampai 

2 gn 3 gigi, dan besar daja 
pembersihnja. Menghilangkan selaput gigi dan ' 

dan bersih berarti gigi jang sehat 

: Segarkanlah mulut sehabis 
“makan dergan Pepsodent. 

  

   
gigi. Oleh karena 
gosok gigi jang 

gigi putih 

          

economy 
large 

  

  

| Irium, zat pembersih jang sF 
terdapat dalam Pepsodent, 
adalah tertjatat dengan sjah.     

na 

  

5 i Penukaran Rumak 
- Kami tawarkan: 

Suatu Ruangan Kediaman 

jang amat luas didalam kota 

Semarang dengan Rumah di 

Tjandibaru, 

ngan surat atas No. 3/3145 da- 
ri Harian ini. 

Ditjari 
Seorang Wanita Tionghwa 
berumur 20—35 tahun 

untuk melajani seorang prem- 

PA 

  

an 

    

-—. puan jang sudah berumur. Jang 

    
Sa 

  

    

  

   
          

    
   
    

       

    

    

  

    

13/3144. 

wa minta vonnis ditunda lain waktu. 

“dihukum 4 bulan oleh Pengadilan 

bisa ngamar. Pelamar2 dengan 
surat kepada Harian ini 

  

  

n 

  

Tetap Segar 
xiap hari — tiap menit 

| Badan segar, pikiran senang, 
pekerdjaan jang sedikit berat 
atau malam kurang tidur tida 

. lagi mengganggu Tuan/Njonja 
punja kesehatan, setelah mem- 
buktikan 
DJAMU Hn. BURUNG 

: (21) 
Minumlah satu bungkus tiap 

hari Rebs dan Saptu malam, 
dan liatlah begimana djamu ini 

  

Penawaran? dapat dikirim de- | 

No. 

  

NM. 
INDONESIA untuk: 

    | SEMARANG - 

ih'G. C. T. VAN DORP & CO. 
Wakil tunggal seluruh 

Smith-Corona mesin? tulis 
Brunsviga mesin? reken 
Victor mesin2 hitung 
Rotaprint Offset mesin2 tjetak 
Pelikan stensil duplikator 
Ormig duplikator dgn obat 
Gispen perabot kantor 

Oce - Retoce untuk mereprodusir dokumen? 

Bodjong 21.... 
Purwodinatan 1/3 2 5 

tjair - 

. Telp. Smg. 544 
499   

  

  

  
        

  

  
dari 5 dan 27 tablet.   membantu Tuan4Njonja punja 

pekerdjaan sehari-harinja. Mi- | 
hum hangat2. 1 bungkus 

Rp. 9.75. : 

nda 

SANA 
Nan aral AN 
“5SSEMARANG 

  

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

| -"ASPRO" sesuka: 

Ka 

2 Pa 

Pakailah tablet: at 

Tuan. latidak ber- 

bahaja dan tidak” 

merusakkan djan- F 

tung dan perut. 

Distr! 

  

  
    Tablet 'ASPRO" mempunjai dua'rupa kesang- 

gupan. Menjembuhkan penjakit de » 

menghilangkan penjakit? urat. Tablet 'ASPRO' 

bekerdjanja tjepat sekali. Tiap? tablet dibung- 

kus dengan rapi sehingga udara jang basah 

tidak mempengaruhinja. Dalam bungkusan 

'ASPRO menghilangkan penjakit 
DEMAMdan SEMUA PENJAKIT/S 

dengan Yepat sekali —/. 

ir: JACOBSON VAN DEN BERG & CO. uv. 

Nicholas Proeaet 
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Kabar Kota 
« Pn nd 

DJUAL OTO PRIORITEIT, an, 
Pengadilan Negeri di Semarang 

kemarin telah periksa  perkaranja 
terdakwa IL.P., dituduh mendjual oto 
Dodge H-2896 kepada lain orang 
buat harga Rp 25.000 zonder idzin 
Panitya Utama Kendaraan Bermotor 
Djawa Tengah. Djaksa mintakan 
hukuman voorwaardeliik 6 bulan 
proeftijd 1”, tahun. Pembela terdak 

  

PERKARA SUAP POLISI. 
Rekeningloper dari salah satu fir 

ma dikota ini, OHL namanja telah 

Negeri, dipersalahkan menjuap po   lisi jg lagi mendjalankan - tugasnja 
“dengan uang Rp 10, jaitu ketika ia 
“diminta lihat rijbewijsnja jg ternjata 
terdakwa belum mempunjainja.   

  

BERKUMANDANG DI NE- 
GERI BELANDA. 

Pembantu "Suara Merdeka” 
di Den Haag kawaikan pada 
kita tg. 28 Okt. sbb: Seruan 
dari para pengurus rumah Sa- 
kit St. Elisabet di Semarang 
untuk mengumpulkan bantuan 
sukarela dari penduduk di ne- 
geri Belanda untuk memper- 
luas dan memodernkan rumah 
sakit tsb telah mendapat per- 
hatian. : 

Diantara bekas? pasien dari 
rumah sakit St. Elisabeth itu 
ig kini berad, di negeri Belan 
da telah dilakukan pemungu- 
tan derma guna diserahkan ke 
pada zuster2 rumah sakit di 
atas sebagai pernjataan teri- 
ra kasih atas perawatan jg tlh 

dialaminja sewaktu mereka di 
rawat dirumah sakit tsb. 

  

BERITA KLENTENG. 

Panitya klenteng Hok Sing Bio 

dikota ini minta kita kabarkan, bah 

wa pemudjaan Toapekong Hian 

Thian Sian Tee di Kebon Tionghoa 

akan dikumpulkan mendjadi satu di 
Flenteng Hok Sing Bio  Bugangan 
42. Pemindahan akan dilakukan pa 
da Minggu pagi djam 8 tg. 2 No 
pember jad. : y 

KAPAL ,,BEO”, 

Besok pagi, Kemis 30 Okt. djam 
9 untuk selama 4 djam, murid2 dari 
SMA, STM, STP, SMP dan Seko 
lah Broeder masing2 10 anak dari 
kelas jg tertinggi serta wartawan? 
dari sik.2 locaal, diperkenankan ikut 
berlajar dengan kapal .BEO”. “Tg. 
31 Okt. berlajar ke Mandalika dan 

menginap 1 malam, melulu untuk 

murid2 Sekolah Pelajaran. Tg. 1 No 

pember kapal ,,BEO” berlajar ke 

Djakarta. 

dan lain--lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie 
buh didalam 12 hari sampe run-f 
tuk akar2nja, sk 
ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: 

M.S. RAHAT | 
TABIB 4 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beier) ASTHMA,. KEPUTIAN, 

     

    

   

          

   

pagi 9—12 
Sore 5—7 
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DECADE 

TREAT YOURSELF NOW TO THIS 

LASTING WRITING PLSASURE! 

$ AHEAD IN DESIGN 

New “51” brings you more in performance than 
any pen €ver created. Filling is wonderfully simple. 

The ink is metered from a visible supply—metered ina 

Smooth-gliding line that doesn't vary. Try the New Parker 

“51” Pen at your dealer . . . available in slim resular or 

extra-slim demi-size. Choice of custom points. 
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PARKER IS 

A MARK OF DISTINCTION, 

Sole-distributors for Indonesia: LAWSIM ZECHA & Co N.V. Djakarta 

1885-£ 

  

  

Langsung boleh dapat beli pada': 

Juwelier TNO” Horloger 
BODJONG 581 — : Tilp, 1514 Semarang.   

  

ER.52-1-105 

  

man 

SCHOONHEID, ZALF, POEDER 
& Rp. 10— Besar Rp. 17.50 VI- 
TANOL untuk laki2 VITARIN 
untuk pramp. Rp. 20— 3 ds. 
Rp. 57.—, lembek, dingin lekas 
tjape, tulang2 sakit, ada nafsu 
kurang tenaga, makan 3 ds tang- 
gung dapat tengga muda. VITA- 
NOL EXTRA KERAS Rp. 60— 
untuk laki2 ada umur atau jang 
sangat lembek. RENA PILL. da- 
tang bulan tidak beres Rp. 58—. 
BUSTERIN bikin kentjeng, segar 
montok buah dada, lembek 
Rp. 20— 3 ds. Rp. 57—, OBAT 
KOEKOEL Rp. 20—. RIGASTA 
PILLEN tahan lama (nikmat) 
Rp. 20— 3 ds. Rp. 57—. SOR- 
GA ISTRI PILL. tanggung dapat 
bikin istri kembali seperti gadis 
Rp.. 20.— 3 ds. Rp. 57—. SUIRI- 
NE PILL. tangg. baik kentjing 
gula-nier-eiwit, nier-steen Rp.20.- 

  

3 ds. Rp. 57.—. Porto Rp. 2.—. 
Masih sedia lain2 obat. Prijsc. 
gratis. 
Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang. 
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— Tembak dgn lurus, Ca 

SHOOT STRAIGHT, CACTUS/ 
THE FUSE ON THAT SUNDLE 
OF DYNAMITE'S GETTIN' 

g MIGHTY SHORT 

  

   HURRY/ ITS € 
OUR ONLY 
CHANCE / 

    
   

    
    

  Res 

Sumbu dinamit makin pendek ! 

  

« ILekas tembak! Harapan sa tu-satunja bagi kita! 

“ 

" PUPI T JUST SHOT 

/ sHucke, L 1 WAS 

    

AIM TO HIT THE 

THE FUSE AWAY 

DO TH' DOG 
Fin THAT 
OYNAMITE F 

  
nat andjing! Aku menembak 
presis memotong sumbunja jg 
menjala! 

— Bagus menembak begitu, 
Cactus. Tetapi dari mana se 
benarnja andjing itu menda 
patkan dinamit ? 

  Read uh Naa sie Ran nie me Rea Bet Yi 

” CAP GUNN MR. HOPE, CAP 
PLANTED IT GUNN 15 LEADER 
UNDER TH' OF THE GANG 
SHACK BEHIND | THAT'S BEEN 
HIS HOTEL TO LOOTING YOUR 
BLOW UP ROY GOLP MINE / 

    
      

      
      

  

   

  

— Kapten Gunn menanam 
nja dibawah rumah  dibela- 
kang hotelnja, untuk membina 

“.. sakan Roy dan aku. 

— Tuan Hope, ketahuilah, 
kapten Gunn adalah biang 
keladi dari pentjurian emas 
ditambangmu, -   

EL 

  

    

AANG 
Pada hari DJUMAHAT tg. 31 

Oktober 1952 djam 9 pagi 

Ci Dj. Gundi No. 5, Semarang. 

Berhubung pindah ke luar kota 
barang2 rumah tangga komplit. 

iang terawat baik2 seperti: 
Zitje dari djati, zitje rotan be- 
kleed, bupet, medja makan de- 

ngan 6 kursi, medja tulis, Me- 

dja toilet dengan kruk, lemari katja rasa, lemari makan, tem- 

pat tidur, rak buku, pintu angin, medja radio, wastafel, 
servies dll., terlalu susah disebut satu per satu. 

'Hari priksa KEMIS tg. 30/10 
djam 9—12 pagi dan 
djam 4— 6 sore. 

Balai Lelang ..CENTR UM” 
Kr. Tempel 230—232 

Telp. 1257 Semarang. 
  

DIDJUAL : 

Satu autorpersoon FORD PREFECT 
(ex inducement) baru terpakai 5 bulan. 

Keterangan pada: 

TAN SIAUW TJONG 
Taman Karangtengah 6 — Semarang. 

  

RAMBUT PUTI 

  

Daftar No. 44379 
M 

Agen-Agen:   
    

& s 

amufactured by 
G. M. SOEYK SAHIB — Kebon Djati 114 Bandung 

AAA, 13 Re hp dOna Or 
AA. 5 cc. Rp. 12,50 dan 10 cc. Rp, W-- . 

Pesanan bisa dikirim keseluruh Ind. | OMA, | 

aa 
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Daftar No. 44378 

HARGA SAMA! / 
“Rp. 31—, 10 gr. Rp. 50,— 

» FN MB la 
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“Ym CITY CONCERN CINEMAS mp 
Lux ini malam d.m.b. lu. 13 tah.) 

Priscilla Lanef — Robert Cummings 
Alfred !2 penuh 

Hitchcock's yg sab Oteur sensatie| 

akan datang David Wayne - Tom Ewell dim: 
Lux Bill $ luar biasa 
Mauldin's Up Fron menggumbirahkan 

  

  

GRAND ini malam d.mb. (u. 17 tah,) 
4.45-6.45-8.45 Tom Neal — Ana Savage. 

berb 2 Leg twWo-Man. 
sszasos Suobmarine" 

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

INDRA malam d.m.k. fu. 17 tah) 
5-1 :-9— T, Djunaidy — T. Sumarni 

Pahit Pahit Manis: 
Film Indonesia baru — Menarik — Menggemparkan. 

  

ini 

ROXY INI MALAM PREMIERB (13 tahun) 

7.—-9.— Osman Gumanti — Neng Jatimsh Siti Tg. Priok 

JBAPA SATA" 
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ORION' INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00(13 th) 

. WARNER Bros! 

WILD IRIS      
   

&mm ARLENE DAHL « ANDREA KING « ALAN HALE - GEORGE TOBJAS - GEORGE OBRIEN-- BEN BLUE « SARA ALLGOOD 
Screen Play by Pater Miine « Based upon a Book by Rita Olcott 

Directed by DAVI D BUTLER Musical Numbers Orchastrated and Conducted by Ray Heingorf, 

Musical- Shows- Dans- brikut 16 Lagu2 jg populair!  - 

        
   

»R ex" INI MALAM D, M.B. 5.00-7.00-9.00 (13 th) 
John Barrymore, Jr. | f g F 66 Paramwount's 

Cotinne Colvet 33 Tecbnicolor 

.METROPOLE: INI MALAM D M.B. .DJAGALAN” 
4 An 9.00 (7 tahun) 630- 8.30 

on. 90e, SAKUR to th SULTAN Fr ae 

  

La Na ana wa Uu uu Sa AS AL aa rn aa 

  

  

  

S@LO Mulai Main tg 23s8/d 30 Oktober "52 

sIhe Magic Carper" 
ATAU 

,Babut Terbang” 
JOHN AGAR - PATRICIA MEDINA 

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

  

  

idkomb, VII 20, 68484 a18 

  

  

  

       


