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Peniing fiari Ini: Media | Nabemban Ter ar pai 

Nadjib? — Wanita Itulah Dewa — Inside Si 
Hollywood pe    

    

  

  

  3 'Langsung Na" 
rika Mengenal Korea? 

        

    
   
   
   

   

  

   

      

   
    MPAT | PARTAN politik “| 

  

An buana 
— Korea, Kesan tsb. timbi 

luar negeri Sovjet An 
kistan dan Mendan   

   

sky menga u djamuan makan 

Menuru, suatu sumber dele | 

| IN pada hari Rebo, bahwa setelah pemilihan? presi- 
t mungkin akan bersedia untuk mengadakan pembitja- 

ng dgn delegasi Amerika, guna menjelesaikan masaalah peperangan 
ra para diplomat Asia di PBB, setelah pada malam Selasa menteri 

5 ketua? delegasi India, Pa- 
  

  

Penerbit: 

is: e Penjel : Hetami 
put? — Saran Mr. Sudarisman — Kesediaan Sovjet Pisan Bn Ke Barat II — 20 Semarang 
Habis Pemilihan PresidenUSA — Irek Akan Tiru Tilpon: Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. ” 

: Administrasi - 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— 
Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 

| Ady. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran.60 sen per lemb. 

   

Ekspedisi 2087 Semarang. 
didalam kota. 

srsstnsasn 

  

S 
“ di kampung Tjibeureum desa 
baru? ini. Nji Marhamah, jang 

“ bali normal seperti biasa dgn 

Baji Hilang 
Kemana .,Larinja“ ? 

UATU TJONTOH mengenai kedjadian jg ,adjaib” jang 
sampai sekarang katanja oleh para ahli kedokteran 

belum diketahui apa sebabnja dan bagaimana, telah terdjadi 

Udjang, penduduk kampung itu, sudah hampir tjukup bulan 
lamanja mengandung. Pada tg. 18-10 j.L. tiba2 perutnja kem 

Neglasari kabupaten Bogor 
baru berumur 12 tahun, isteri 

tidak melahirkan baji. Menu- 
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: gerombolan gerilja lainnja menje 

kan kepada mangkuiai Irak, 
Emir Abdullah. 

“ Tuntutan itu adalah" 
“1) Perdjandjian Inggris-Irak 

sekarang ini harus dihentikan. 
2). Perobahan tanah sebagai- 
mana dilaksanakan di Mesir z 
oleh dienderal Nadjib. 3) Ti- | 
dak turut dalam dewan perta | 
hanan di Timur Tengah. 4) Pe || 
'robahan politik dalam negeri. 

. (Reuter). 

  

BLOK ASIA/AFRIKA PERTIM- 
BANGKAN PASAI2 RESOLUSI 
TENTANG TUNISIA & 
MAROKKO. 

Diperoleh keterangan pada ha- 
ri Selasa bahwa anggota? Blok 

Asia/Afrika dalam PBB kini se- 
dang mempertimbangkan pasal? 
dari rentjana resolusi jang hen- 
dak disampaikan kepada Panitya 
Politik PBB, apabila panitya ini 
membitjarakan masalah? Tunisia 

dan Marokko. Kalangan? jang 
berkirasa didalam Blok Asia/ 
Afrika hari Selasa membantah 
kabar2, seakan-akan didalam blok 
ini telah timbul ,,perpetjahan” me 

ngenai masalah? Tunisia dan Ma 

rokko..,,Kabar?2 ini sama sekali 
lasan”, kata djurabitja 

ra 
  

PROTES RRT ATAS PENJERA- 
HAN 31 PESAWAT TERBANG 
KEPADA GHENNAULT. 

Republik Rakiat Tiongkok hari 

Selasa telah memprotes lagi ke- | 

putusan Inggris jg menjerahkan 

31 pesawat kepada maskapai pe- 

nerbangan kepunjaan djenderal 

Chennauilt, di Hongkong 'jg di- 
tuntut oleh maskapai penerba-- 

ngan RRT sebagai hak miliknja. 
Protes itu termuat dalam sebuah 
pernjatann resmi dari wakil men-s 
teri juar negeri RRT Cheng Han 

Ne "gan Gisiarkan oleh ka ator be- | 

N -GURKH A— 

Barisan2 kearmanan Malaya di 

Perak dan Johore hari Selasa te- 

lah terlibat dim pertempuran2 

dgn gerilja bersendjata, demi- 

kian diumumkan Selasa malam di 

Singapura. Pertempuran pertama 

terdjadi ketika Ik. 30 gerilja me- 

njergap serdadu2 Gurkha di Jdae- 

rah Jenalik, Perak: seorang Gur- 

kha tewas dan 3 lagi luka2 Se- 

rang pos pendjagaan dan stasiun 

polisi di Pekan Jahi, sebuah dusun 

di Johore. Dua anggota Ka 
nan tewas. 

  

| 

Zaman beralih” musim beredar, demikian kata orang. Ultja- 
pan2 itu tampak berbukti sekali dalam adat2 Djepang. Nega- 
ra Matahari dulu, dan Djepang sekarang telah banjak pula 
bedanja. Djika dulu perajaan Jasukuni Dzindza diperingati 
dengan segala kebesaran jang bersifat  feodal, kini perajaan 
sematjam itu, 17 Oktober jl diadakan dengan tiada kebesaran. 
Kaisar Hirohito pun (kanan) tampak hadlir dengan pakaian     internasional jang biasa sadja. 
    Mengganti D.P.R. 
Dgn Djalan Jg: Melalui: Hukum— Sebuah 

Seran Dari Mr Sudarisman 
ea UDARISMAN Purwokusumo, ketua DPRDS dan walikota 

Jogjakarta, dalam pidato-radionja malam Kemis menundjuk- 
kan djalan, bagaimana orang bisa menuntut dibubarkannja parle- 
men dan dibentaknja parlemen sementara baru jang lebih repre- 
sentatif dgn tidak usah menunggu diadakannja pemilihan umum 
lebih dulu, tetapi toh tidak pula melanggar hukum. Ia tjela »rame- 
rame” di Djakarta, dan menjatakan kejakinannja, bahwa instan- 
Si-instansi, partai?2, organisasi? dan rakjat pada umumnja di Jo- 
gja — kota jang selama 5 tahun telah ternjata bisa mendjadi pu- | 
sat revolusi — djuga sekarang dapat mendjadi pelopor jg bisa di- | 

| Supaia Parisu 

Ia tegaskan, bahwa Indone : 

sia adalah » suatu. negaya hu: | 
kum, artinja negara jg 'diperin 
tah o'eh hukum. Siapa sadja 
jg melanggarnja harus . dihu- 
kum. Hukum jg tertinggi ialah 

undang? dasar. Aksi? politik 
harus melalui aturan2 ig diten 
tukan oleh undang2, begitupun 
aksi politik untuk 'membubar- 
kan parlemen. Demikian Mr. 
Sudarisman. Ia katakan bhw 
meiurut pasal 84 UUD, Presi- 
den memang berhak utk mem- 
bubarkan DPR. Tetapi keputu- 

san Presiden jg menjatakan 
pembubaran itu harus meme- 
rintahkon pula untuk mengada 

kan pemilihan DPR haru dalam 

30 hari. 

  
  

Perdjoangan Tunis 
Harus Dibantu Ole 

Dengan Kekerasan: Kata Iddris 
h- PBB—Kalau Perlu 

tjontoh oleh Djakarta dalamm melakukan usaha? menurut hukum. 

Apakah. dapat sjarat itu di 
penuhi? Mr. Sudarisman ber- 
pendapat, tidak .mungkin, ka- 
rena undang2 pemilihan be-, 

lum ada. Kalau DPR toch ha- 
rus dibubarkan, apakah tidak , 
ada djalan lain jg bisa ditem- | 
puh tiada dengan melalui djx 
lan pemilihan DPR baru seba 
gai jg dimaksudkan dalam pa 
sal 84 itu? - 
Menurut Mr. 

ada. 

Parlemen didjamin oleh pa- 
sal 77 UUD (jaitu pasal jg me 
njaiakan bahwa sebelum ter- 
susun dengan pemilihan menu 
rut undang2, DPR terdiri dari 
ketus, wakil2 ketua dan ang- 
gauta2 DPR-RIS, BP-KNP, Se- 
nat dan ketua serta wakil ke- 
tua Dewan anna: 205 A- 
gung Red). Soalnja sekarang, 
apakah pasal 77 UUD itu da- 
pat dirobah? Apakah ada dja- 
lan untuk merobahn'a? 

Mr. Sudarisman katakan, ba 
hwa perubahan UUD ini dapat 

Sudarisman: 

  
WV en PANITIA urusan Tunisia di Kairo, Rasjid Iddris, ha- 

ri Rebo katakan kepada pers, 
Tunisia utk mengembalikan kemerdekaannja, 
kekerasan. Dikatakannja, 

udjian bagi PBB blok Asia/Afrika 

PBB hendaknja membantu 

bila perlu dengan 
masalah Tunisia merupakan suatu 

dan dunia Moslem. Iddris mem- 

buat pernjataan itu, sebelum ia pergi ke Djakarta, dimana ja akan 
mengepalai kantor perwakilan Tunisia. 

  

Acheson Ha- 
rus Berhenti. 

Kalan Stevenson Ter- 
Kn Presiden 

ARI SELASA diamum- 
kan, bahwa gubernur Ad: 

lai Stevenson telah mengirim 
utusan kepada Dean Acheson, 
menteri luar regeri Amerika Se 
rikat jang paling banjak menda 
pat ketjaman, dengan permin- 7 
taan supaja ia memberi kellera 
ngan akar: anelotalagat djaba- 
tam, bila kaum d muu- 
tjul sebagai pemenang dalam: 
pemilihan djabatan presiden jg. 
akan datang. 

' Harian Baltimore Sun menu 
lis, bahwa berita2 itu diper- 
olehnja dari sumber jang sa- 

ngat boleh dipertjaja dan dari 

orang2 jang dekat sekali hubu- 

ngannja dengan Acheson dan 

bahwa tindakan ini dimaksud 

untuk melenjapkan soal Ache- 

son didjadikan sasaran kam- 

panje. Selandjutnja harian ta- 

di mengabarkan bahwa sedjum 
lah besar anggota panitya na- 

 sional partai demokrat telah di 
irim dari kereta kampanje 

Stevenson ke Washington, ka- 
tanja Stevenson telah berhubu- 

ngan langsung dengan Ache- 
son dalam soal tersebut de- 

ngan tiada melalui Truman. Da 
lam pada itu penganut2 tjalon , 
demokrat tadi di New York, 
hari Selasa tidak mau membe- 

rikan komentar atas berita2 
tersebut diatas, (Reuter)., 

Dikatakannja selandjutnja, 
walaupun Tunisia termasuk du 
nia Barat dan kepentingan2 
inja-pun adalah kepentingan2. 
| negeri2 demokrasi Barat, du- 
(nia barat hendaknja mengakui 
|hak Tunisia untuk merdeka. 
Kemudian dinjatakannja, bhw 
Tunisia akan diwakili pula di 
Pakistan o'eh suatu kedutaan. 

2 Angg. delegasi Peran 
ijis dihukum mati 

Lebih landjut dari Kairo di 
kabarkan, panitya seksi Tuni- 
sia untuk membebaskan Megh 
reb (Afrika Utara) hari Rebo 
katakan kepada pers, bahwa 2 
delegasi bangsa Tunisia jg ter 
masuk dalam delegasi Peran- 
tjis untuk PBB telah didjatuhi 
hukuman mati oleh komando 

gerakan nasional jg mengada 
kan sidangnja di suatu kota 
di Tunisia Panitya seksi Tuni 
sia itu menganggap kedua 
orang tsb sebagai - pengchia- 
nat2 jg mend'ual dirinja kepa 
da kaum imperialis Perantjis. 
Sebagai diketahui Bey Tunis 
telah "memprotes ikut sertanja 

'2 orang Tunisi dalam delegasi 
 Perantjis itu, (Antara-AFP).   
Pan SUMBER jang ajak 

dipertjaja didapat kabar, bah 

wa antara perdana menteri Wilopo 

dengan presiden Sukarno telah di- 

bitjarakan soal2 disekitar akan  di- 

Tai kembali sidang parlemen, 

Menurut sumber diatas perdana 

.dilakuka dengan mela'ui pa- 
| saj 140 D. Dengan ini keten 
tuan dalam pasal 77 itu dapat 
dirobah sehingga bisa diada- 
kan DPR sementara baru dgn 
tidak perlu mengadakan pemi- 

'lihan umum lebih dulu jg pas- 
ti memakan waktu lama itu. 

Melalui ,,Madjelis 
Perubahan UU 

Menurut pasal 140 itu guna 
mengadakan perubahan dalam 
UUD dapat dibentuk suatu ba 
dan jg bernama “Madijelis Pe 
rubahan Undang2 Dasar” jg 
terdiri dari anggauta2 DPR. 
Sementara. 38 sekarang . dan 
anggauta2 omite Nasional 
Pusat jg tidak mendiadi ang- 
gauta2 DPR sementara. 

itu dirobah demikian rupa, se- 
hingga Presiden dapat meng- 
gunakan haknja membubarkan 
parlemen dan: menjerahkan 
pembentukan parlemen baru 
kepada badan tsb. Bagaimana 
susunan parlemen baru itu ter 
serah kepada badan tsb. Bisa 

misalnja dengan menjerahkan 
suSunannja kepada Presiden, 

dan bisa djuga anggauta2 itu 
dipilih o'eh dan dari anggau- 

ita2 badan itu sendiri. 
| Inilah djalan jg bisa ditem- 
puh, kata Mr. Sudarisman pa- 

da achirnja, kalau toch DPR 

mau dibubarkan dan diganti. 
Tjara2 jg bisa menimbulkan 
vacuum demokrasi ia tentang | 

keras, karena ini hanja meng 
untungkan diktatur. (Antara). 

  
menteri telah menjampaikan pada 

| presiden maksud dati beberapa par- 

tai politik jang menghendaki su- 
paja parlemen dapat bersidang kem- 
bali dalam waktu jang sesirgkat- 
singkatnja. — “Tentang hasil2 dari 
pembitjaraan itu, 

| tidak bersedia menerangkan, Akan 

Oleh badan ini bisa pasal 17 j! 

   
   

  

   

    

   
   
         
     

  

    

        

    

      

         

    

     
      
   

Sidang Kemb 1 

rapatnja pada | 
telah membitjarakan pel 
di Sekitar peristiwa pada 
Oktober jang lalu. Rapat ini 

    dlm minggu ini, dalam mana 
bitjarakan situasi politik 
negeri, terutama mengenai 
tiwa pada tg. 17 Oktober itu. 
lam rapatnja pada hari Senen . 
lalu pimpinan Masjumi masih 
lum dapat mengambil Sani kes 
putusan, 

-—- 

|” hangat dari 
1 ani |    

   

“ sudah menerima 

h : Ditoaselkania, bahwa po 
Tuti Amerika mengenai Korea 
| hanja disokong oleh delegasi 
| Amerika sendiri dan makin ku 
rang mendapat sambutan jg 

: TAMU2 DI ISTANA. 
Pada hari Rebo kemarin Presiden 

Kom. Besar. Ating 
Natadikusuma dengan: isteri untuk 
berminta diri. 

Seterusnja pada hari itu Presiden 
menerima Dr. Sukiman ' kemudian 
H,. Wahid Hasjim: 

Tetapi jang terpenting pada hari 
itu pada tengah hari Presiden  su- 
dah. menerima djuga Menteri Perta- 
hanan Hamengku :Buwono, sesudah 

   

  

Keputusan jg diambil a - Menteri Perekonomian Mr. Suma- 
suara bulat pada Rebo malam "ang diterimanja. 
itu terdiri dari 3 fatsal, ig tar Apa jang  dirundingkan dengan 
utama mengenai parlemen. Menteri Pertahanan sampai berita 
Keputusan itu adalah ha ini ditulis kita belum tahu, akan 
Na tetapi sangat boleh djadi berhubung 

8 dengan peristiwa 
1, Masjumi tidak dapat me- 

njetudjui tuntutan untuk mem 
bubarkan parlemen jg seka- 
rang dengan tjara ig bertenta- 
ngan dengan Undang2 Dasar. 

2. Masjumi mendesak kepa | 
da parlemen supaja segera ber ' 
sidang kembali. 

3. Mendesak kepada pemerih 
tah supaja segera melaksana- 
kan fatsal pertama dari pro- 
gram pemerintah dalam mana 

“antara Isin dikatakan, bahwa 
pemilihan umum untuk konsti 
tuante akan diselenggarakan 
dalam waktu satu tahun. 

   

  

   

(Pi 

perkembangan 
achir2 ini. : 

Didikan 
Militer. 

Akan:Diberikan Kepada 
Penduduk Taiwan 

EPERLIMA — PENDU- 
DUK Taiwan "men 

“dapat latihan militer, “demikian 
diterangkan oleh gubernur Tai 
wan, K.O. Wa, dalam rpidato di 

y |Kaohsiung, Wu berbitijara ke- 
pada delegasi? »Hoakiao” atau 
orang Tionghoa jang tinggal di 
luar Tiongkok, jang kini sedang 
menindjau 2 militer   Shawcross : 

Churebili .Be-. 
runding Dgn Stalin 

  

   

an di 

(seterusnja menjatakan, 
bahwa usaha mengorganisir pen 
duduk bagi pertahanan Taiwan 

IR HARLEY SHAW- 
CROSS, bekas menteri 

perdagangan Irggeris, malam 
Rebe mengatakan, bahwa perda 
Ka menteri Winston Churehill 
harus mengadakan ny, mg 
an dengan Stalin, Djika Chur- 
chill tidak berusaha aa me- 

. ngadakan pembitjaraan itu, ma 
ka Partai Buruh Inggeris harus 
melakukannja, demikian - Sir 
Hartley jang  Tarbiia dalam 
rapat Partai Buruh di Barlow. 

Selandjutnja dikatakan bah 
wa Inggris kini berada dalam 
kedudukan untuk mengadakan 

pembitjaraan dengan Sovjet 
Uni. Sir Har!ley meningatkan, 
bahwa dalam kampanje pemi- 
lihan jg lalu, Churchill ber- 
diandji mau mengadakan pem 
bitjaraan dengan Stalin djika | lah, dugaati, bahwa agen2 ko | 

Konservatif 

Churehill 

partai 

Akan tetapi 
terpilih. 
baru2 

ini menerangkan dalam madje 
lis rendah, bahwa sa'atnja ki- 

mempero-eh kemadjuan dgn pe 
sat dan hingga kini sedjuta 
lebih penduduk sudah menda- 
pat latihan militer. Ketera- 
ngan Wu itu telah menimbul- 
kan keheranan pada para pe- 
nindjau asing karena menurut 
taksirannja, kekuatan pasu- 
kang Taiwan tidak akjn mele 

bihi 600.000 orang. 
: (Antara—AFP). 
  

TINDAKAN PEMERINTAH 
THAI. 

| Polisi Muang Thai telah me- 
nerima perintah untuk menang- 
kap semua orang jang mem- 
buat ataupun menjebarkan pro- 
paganda pro-komunis, Demikian ' 
dikabarkan di Bangkok pada 
hari Selasa. Alasan untuk me- 

' ngeluarkan perintah (ergebut ja 

'munis sedang melakukan sera 
ngan anti-pemerintah dibawah 
tanah. 13 Orang Tionghoa jang 
menjanjikan lagu komunis se-   ni masih belum masak untuk 

mengadakan pembitjaraan dgn | 
Stalin itu. (Antara). 

waktu mereka menjaksikan be- 
:rangkatnja sebuah kapai Tiong 
| koa telah, ditangkap. (Antara). 

DELEGASI PKI MENEMUI 
  

  
Hari ,triwindu” lagu Indone- 
sia Raya tg. 28 Oktober . jl. 
telah diperingati di Istana 

! Merdeka dengan mengadakan 
pertemuan jg dihadliri oleh 
2500 orang undangan. Presi- 

| den telah mengutjapkan pida- 
| to sambutannja. Gambar: Ke- 

tika diperdengarkan lagu Indo 
nesia Raya sang  Dwiwarna 
dinaikkan dengan perlahan2.   

tetapi biarpun demikian,  sumbe 
tersebut beranggapan, bahwa de- 
wasa ini tidak ada lagi pertimba- 
ngan2 keamanan. 

litik, antara lain mengerrai 
sumber tersebut « Manai Sophiaan. 

Dalam pada itu dari kalangan jg 

  
Jang masih ada 

jalah pertimbangan-pertimbangan po 
mosi 

MENT, KEHAKIMAN DAN 
DJAKSA AGUNG, 

Selasa siang delegasi PKI jg 
'terdiri dari Njoto, Nj. Mudig- 
dio dan Hutomo Supardan tih 
menemui Djaksa Agung sete- 
lah lebih dulu. menemui Mente 
ri Kehakiman. Kedatangan de 
legasi ini ialah untuk memin- 
ta bantuan Menteri Kehaki- 
man maupun Djaksa Agung 
untuk keberangkatan Aidit dan 

Njoto, utusan PKI kekongres 
CPN di Nederland. 

NAMA? PANGKALAN UDA- 
RA MILITER DI PULAU 
DJAWA. 

Kementerian Pertahanan Staf 
Angkatan Udara meminta kita 
mengumumkan, bahwa  berhu 
bung dengan hingga dewasa ini 
masih banjak terdapat kekeli- 
ruan didalam menjebutkan em 
pat buah nama pangkalan mili 
ter di Pulau Djawa jang baru2 
ini telah diganti dengan nama2 
pahlawan dan pelopor 'udara ki : 
ta, maka dibawah ini ditjantum 
kan nama keempat pangkalan 
lan itu untuk dapat diketahui 
masjarakat luas, djawatan2 dll. 

Pangkalan Udara Amdir diru- 
bah mendjadi Husein Sastrane- 
negara: Tjililitan mendjadi Ha 
lim Perdanakusuma:  Maguwo 
mendjadi Adisutjipto: Malang 
mendjadi Abdurachman Saleh. 

  
rj mengetahui didapat kabar, bahwa 

hari Rebo (kemaren) ditunggu keda- 
tangannja kembali dari Malang, 
ketua parlemen mr. Sartono. Kete- 
rangan “lebih djauh menjatakan, 
bahwa penjakit jang diderita oleh 
mr, Sartono itu kini sudah ber- 
angsur-angsur sembuh, hal mana 

  

' Bagi Russia Dan Ne- 
gara2 Pengikutuoja 

PEMERINTAH Djepang 
pada hari Rebo Jelah me- 

rutap pintunja bagi penduduk 
Rusia serta megara?2 . sahabat- 

inja. Seorang Gjurubitjjara ke- 
menterian liar negeri Djepang 
menerargkan, larangan masuk 
ke Djepang itu ditudjukan ter 

terketjuali Yugoslavia jang ki 
ni tidak bersahabat lagi de- 
gan Rusia. (UP), 

DUTA ITALI MENJERAH- 
KAN SURAT? KEPER- 
PJAJAANNJA. ' 
Duta Italia jg baru, Marguis 

Pier Luigide la Terza, pada ha 

ri Kemis ini petang pukul 

enam, akan menjerahkan su- 
rat2 kepertjajaannja kepada 
presiden. Sebelum diangkat 
mendjadi duta di Indonesia, de 
la Terza, adalah duta Italia di 
Transjordania. | 

200.000 AL GURAN TIBA 
DI PRIOK, 

Pada. hari Rebo pagi djam 
16.30 dipelabuhan II Mean 
Priok diadakan suatu upatja 
penjerahar:- 200.000 buah al 
@uran oleh wakil dari W. M.| 
Colvill & Co. Ltd, sebagai agen 
dari Maerskline kepada wakil 
N.V. Game Corporation jg, 
mengimport Al Guran dari Dje | 
pang untuk Pengurus Besar Mu | 
hammadijab. Upatjara tersebut 
a.l. dihadiri oleh wakil2 Kemen 
terian Agama dar Kementerian 
Penerangan. 

BANDUNG AKAN DIBAN- 
DJIRI ,, VOLKSWAGEN”. 
“Pada permuly'an bulan No yem- 

ber ka.d., kota Bandung d 
wa Barat umdriaja akan ,, ai 
djiri” oleh ,,volkswagens” jg. se- 
gera akan didjual kepada umum. 

Berapa djumlahnja tidak diketa- 

hui, akan tetapi diduga djumlah 

untuk kota Bandung termasuk 

sebagian banjak dari ,,volkswa- 

gens” jang akan segera tiba itu. 

Seperti telah dikabarkan oleh 

,Antara” Amsterdam, baru? ini 

»volkswagens” itu sudah diki- 

rimkan dari Eropah menudju ke 

Indonesia.   

5 Y : 5 &. tjerita Nji Marhamah, malam itu ia bermimpi didatangi 
dita asia r mendjalankan pereda | Pe ga Mas Wyamuag tab |: - 2 j i pitj” j j : 1 || Pe na »Seorang laki? jg memakai pitji” jang berkata kepadanja: 
han Dean dan ekonomi jang ra benar ar Bentea Ia Pp Intu Djepang »Nji Marhamah, sabar? sadja! Bulan Maulud jg kedua nanti, 
dikal. Tuntutan Ta Ona da Ie : k TI. rikat ada 7 saja akan datang kembali”. Ketika Nji Marhamah bangun 
Jam surat jary ditudju alam ke — terpentjil di ertutup :. ex paginja, perutnja sudah ketjil lagi. 

hadap seluruh negara? komunis |. 

“Inja telah menjetudjui penjera- 
, sm fto Bosscha Sterrenwacht oleh 

“rapa rantjangan undang2 lain- 

    
  

  
8 Je 

w 

kan situasi sekarang ini.   
MedioNopember 
:Pemerentah. Mengharap Akan Men- 
Ldapat ,Ojalan-Keluar' Dari'Keadaan : 

Politik Sekarang Ini 
ADA WAKTU INI saja tidak merasa perlu lagi untuk 
berkandjung ke Djawa Timur sebagaimana jang tadinja 

direntjanakan itu, demikian Perdana Menteri 
pers, sellelah sidang kabinet kemaren pagi selesai membitjara- 

Diterargkannja, bahwa Menteri Per 
tahanan-lah jang akan pergi ke Djawa Timur itu didalam 2 a 

Wilopo kepada 

3 hari iri. Tentang keadaan sekarang diterangkan oleh P.M., 
bahwa meskipun soalnja harus segera mendapatkan penjele” 
sajannja djanganlah kita mengambil tindakan setjara buru?2, 

Menteri Pertahanan Hameng 
ku Buwono sendiri tidak sedia 
memberikan banjak ketera- 
ngan tentang keadaan dewa- 
sa ini. Hanja dinjatakannja, 
bahwa soal di Djawa Timur itu 
akan diselesaikannja. 

Menteri Penerangan dalam 
pada itu menjatakan, bahwa pe 
merintah mengharapkan dida- 
lam pertengahan bulan depan 
ini akan sudah diperdapxt satu 
pendirian untuk djalan-keluar 
dari keadaan politik sekarang 
ini. 

Sementara itu para Menteri 
jang berpartaj terus mengada- 
kan hubungan dengan partai- 
nja masing? untuk membitja- 
rakan penielesaian keadaan de 
wasa ini. 

-Mengenai sidang kabinet itu 
sendiri dapay dikabarkan, bah- 
wa Dewan Menteri antara lain- 

terrekundige Vereniging ke- 
pada pemerintah Indonegia. 

Diuga telah diterima baik 
rantjangan undang2 untuk me 

ngubah bea berburu jang dite- 

tapkan dalam Jachtordonnan- 
tie Java en Madura 1940.. 

Pembitjaraan mengenai bebe 

  

Kapal Se- 
lam'Asing 

Tak Ada Didekat 
Morota 

ADA HARI? belakangan 
ini, tersiar berita bahwa 

  

(Maluku Utara), sering disinja 
lir adanja kapal selam jang ti 
dak diketahui kebangsaannja 
giat menundjukkan aktiviteid 
nja, Kareranja penduduk dikam 
pung Berri2 dipulau tersebut 
mendjadi gelisah. Berkenaan de 
ngan peristiwa tersebut R.I. 
»Allap” bersama2 dengan Ang 
kalar Udara dan anggauta2 po 
isi mengadakan patroli ditem 
pat itu, guna menjatakan be- 
nar tidaknja berita? jang ter- 
Siar, 

Tetapi ternjsxta bahwa beri 
ta2 adanja kapal selam itu ha 
nja merupakan berita2 provo- 
kasi jg disiarkan o'eh perahu2 
dagang jg menghampiri pulau 
tsb. Sungguhpun demikian, utk 
meredakan suasana dan me- 
Pnenteramkon hati rakjat Ber- 
ri2, maka anak buah RI “Al- 
lap”, bersama2 dengan anggau 
ta2 Angkatan Udara, anggau-   

nja, seperti dilapangan keua- 
ngan dan kesehatan akan di- 
landjutkan pada sidang Dewan 
Menteri jang akan datang. 

(Ant.). 

      
Kebudajaan 

ENTERI DJADJAHAN 
ri Selasa telah bertolak M 

reka setjara pasti”, 

A.FP. mengabarkan dari Nai 
robi bahwa Kenya African 
Union (KAU) hari Selasa telah 
membentuk dewau pimpinan 
harian baru jang teruiri atas 
12 anggota, dikepalai oleh ke- 
tuanja jang baru Walter Ode- 
de. Pembentukan dewan dimak 
sud guna menggantikan pemim 
pin2nja jang telah ditangkap pa 
da tg. 20 Oktober jang lalu. 

Pada waktu sama organisasi 
tadi mengeluarkan sebuah pro- 
gram jang terdiri atas 8 pasal 
permintaan, antara lain supaja 
Kenya tidak menerima lagi imi 
gran2, baik jang terdiri atas 
orang2 Eropa maupun Asia. 
(Kabarnja di Nairobi ada tiga 

'kali lebih banjak penduduk in 
dia dari Afrika). 

  
| KAU telah memisahkan diri 
' dari organisasi Mau-Mau. Ke 
tuanja jang baru menerangkan 
dalam konperensi pers, bahwa 
bila dalam organisasinja ter 
dapat anggota Mau-Mau, maka 
ia segera akan dikeluark: m. 

8 Tuntutan KAV 
Rentjana politik YKAU terdi- 

ri. atas pasal2 berikut: 1) 

penghapusan segala djenis per- 

undangan jang membedakan 

warna kulit, jang tidak sesuai 

dengan Sea moral dan 

azas2 PBB, 2) Pen ta- 

nah kepas Ia orang2 Afrika dan 

Kapan Parlemen Akan Sidang Kembali? 
menrungkinkan dia kembali ke Dja- 

karta. 
Kalangan kepartaian di Djakarta 

memandang kembalinja ketua parle- 
men Sartono adalah penting, ber- 
hubung dengan suasana sekarang 
ini, demikian kalangan tsb. 

(P.LA,) 

  

Tuntutan Kenya 
8 Pasal -Jang Akan 'Mendjamin Eman- 
sipas! Dalam Soal2' Ekonomi-Soslal- 

Dan'Palitik 
Inggris Sir Oliver Lyttelton ha 
dengan pesawat terbang ke Ken 

ya. Sebelum berangkat ia menjatakan kepada para wartawan, 
bahwa ,,kini baginja tidak mungkin untuk mengatakan berapa 
prosen dari penduduk Kenya jang masuk anggota perhimpu- 
nan rahasia Mau-Mau”. Dikatakan lebih djauh bahwa 
kalanja keanggotaan Mau-Mau itu terpaksa karena sumpah 
dan bahwa sukar untuk menje bal djumlah kaum sukarela me 

sada- 

larangan immigrasi orang2 
Eropa dan Asia, 3) pemberian 
'kredit jang memungkinkan ke- 
pada para pemuda Afrika me- 
nuntut pesladjaran pada univer- 
sitet2 Barat dan merdirikan 
sekolah2 rakjat dan landjutan 

baru diselnruh Kenya: 4) 

amendemen dalam konstitusi 
jang memberi hak2 sama ke- 
pada orang2 Afrika seperti jg. 

ta2 polisi (Mobrig) dan Dja- 
watan Penerangan setempat 
memberikan pendje'asan2 ke- 

| pada penduduk tentang berita2 
iprovokasi itu, hingga Keadaan 
gelisah kini mend'adi tenteram 

, asa Demikian diterang- 
kan oleh bagian pewartaan 
Staf AL. 

  

PEGAWAI? KEMPEN 
KELUAR NEGERI. 

Hari Kemis pagi ini 19 pega- 
wai kementerian pennerangan 
akan bertolak ke Manila dalam 
perdjalanan studiz ke Amerika 
Serikat. Mereka jalah pegawai? 
dari djawatan Radio Republik 
Indonesia, Perusahaan Film Ne 

gara dan Perusahaan Pertjeta- 
kan Negara. Beaja perdjala- 

nan Sstudie ini akan dipikul 

oleh TCA, sebagai hasil dari- 

pada pembitjaraan antara pe- 
merintah Indonesia dan peme- 
rintah Amerika Serikat. 

"Terus Ber. 
! usaha 

Tembus Deadiock Dg 

  

! is   diberikan kepada orang2 

asing” dalam pernjataan rn 

serta hak dipilih sebagai ang- 
gota2 dewan pemerintahan, 5) 
pengangkatan orang2 Afrika 
kedalam djabatan2 penting: 6) 

kemerdekaan berserikat bagi 
kaum buruh Afrika: 7) upah2 
sama bagi buruh Afrika dan 

buruh asing: 8) kemerdekaan 

kumpul. 

Selandjutnja dewan 

nan baru minta 

pemimpin organisasi jang te- 

lah ditangkap ketika diadakan 
pembersihan terhadap orang2 
jang ditjurigai membantu ge- 
rakan Mau-Mau, segera dibe-' 

baskan atau diadili, 
Diterangkan selandjutnja | 

bahwa tudjuan konperensi pers 

itu untuk memperkenalkan ke- 

pada umum pasal2 jang telah 
disusun oleh KAU dalam se- 
buah petisi, jang akan disam- 
paikan kepada menteri dja- 

djahan Inggeris Oliver Lyttel- 
ton bila ia tiba di Nairobi hari 

IRebo. Dalam petisi tersebut 

seterusnja akan diminta supaja 
sebuah panitya keradjaan me- 
lakukan penindjauan diseluruh 

Kenya, pun supaja dibentuk 
sebuah panitya pendamai jang 

akan berusaha  menjelesaikan 

' ketegangan dewasa ini, 

pimpi- | 

  

menjatakan pendapat dan ber- I muta 

-supaja para | 

Iran: Niat Inggris 

MN ENTERI LUAR negeri 
Inggris, Anthony en, 

Senen malam katakan, bahwa 
Inggris akan terus berusaha un 
tuk mentjapai »persetudjuan 
praktis” mengenai deadlock 
sengketa minjak dengan Iran, 
walaupun Iran telah memutus- 
kan hubungan diplomatiknja, de 
ngan Inggris. Dim, menjatakan 
rasa ketjewanja terhadap pe- 

san diplomatik itu, Eden 
katakan: ,,Kebaikan apa jan 
diljapdi dengan perbuatan ta 

Eden menjatakan demikian 
dalam djamuan makan di Royal 
Society of St. George, Cat) 

  

| DIREKTUR BIRO KEPAN- 
DUAN INTERNASIONAL 
DI LAHORE. 

Direktur biro kepanduan in- 
ternasional kolonel Wilson ha 
ri Selasa menjatakan kepua- 
sannja atas kemadjuan2 jg di 
tjapai oleh gerakan kepandu 
an di Pakistan. Wilson tiba di 
Lahore hari Senen dari Pesha- 
war dan Selasa siang ia mene 
ruSkan ke New Delhi, dalam 
perdjalanan mengelilingi 52 ne 
gara. Sebelum pulang ke Lon 
don dalam bulan Pebruari jg 
akan datang, menurut rentja- 
na ia akan berkundjung ke 
Djepang, Sailan, Pilipina, Bir- 
ma, Muang Thai, New Zealand, 
Australia dan Turki, 

  

Gisebelah Timur pulau Morotai 
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mengatakan bahwa Ta 
idak dapat memenuhi kon- 

ig menghendaki : 

dari Amsterdam. 

juk utk membeli dan men- 
ra utk seluruh, Indone- 

  

   

3 ik i 

meskipun begitu, “tidaklah 

berarti, bahwa sesuatu kon- | 

k ig telah dibuat, tidak akan 
uhi. Malahan kontrak2 jg 

i banjak kopra, antara 

Kopra dan Singapura, 
ri dipenuhi semuanja”, 

n pe eannan itu. 
sial 

Untuk Hari | | 
Pahlawan 

Sektkan Angkut Bata 
Dan Tanam Pisang 

"1 
JIANTARA atjara peringatan 

Hari Pahlawan tanggal 10 
November jad. di Madjalengka 
erdapat: meletakkan batu perta- 

untuk pendirian Gedung Na- 
nal jang kemudian dilandjut- 

an dengan gerakan mengangkut 

tu oleh pemuda? untuk pendi- 
n gedung tersebut, Selandjut- 

nja pada hati itu akan diadakan 
2 mg gerakan menanam dua po- 

    
     

      

   

     

    

   

a selekasnja. Demi! jan Reu- |" njelam 

'»Jajasan Copra”, satu badan ig | 

    

   
     

    

    

        

   

   
   

      
      

“Semi) 

memang kenhdaan sudah djadi 

Mumanan dapat dikatakan 
Jtidak terganggu. Jg disesal- 
| kem Gubernur adalah soal ke- 

Aj Uang, is Pph Gubernur 
oleh: kar i karena eberapa ketentu- 

ini pKan 
dapa an, Ho oleh Kemente- 

3 rian? 38, bersangkutan. agar da 
bahaja2. jang 

  

2 hepar Hak muja, .Kra- 

A- (Katau baru2 
Idoerah tidak kebingungan. Hal 

pemerintah ini 

jg seperti ini djuga dialami ke 
tika menghadapi bentjana am 

di Lebong jempo hari. 

Kalianda 1007o k gi ag. 

   rat pada ketika keadaan jang 

anggap sangat genting dewasa 

itu, Doberana, njatakan, ,bahwa 

pa- 

'niek sekali, Dikota Kalianda jang 
terdekat pada Krakatau -pendu- 

duknja praktis  1007c sudah. 

hengungsi Sedangkan dikota Te- 
lok. Betong | 1097 dari penduduk- 

Inja menjelamatkan dirinja" ke- 

tempat-ketempat jang — djauh 

dari pantai,  Semuanja — itu 
Inasih merupakan pengungsian 

sukarela dari penduduk ta sendi 

Ti Menurut rentjana, kalau me- 

mang terdjadi keada'an jg. metm- 

Perbelandja- 
ru- 

harus dipindahkan. 

- ea ita ditaksir I kas 
2 

Penak paniek ini, menu- 

rut Gubernur selandjutnja, se- 

telah dis sendiri mengadakan 

pemeriksaan dipantai jg terde   
  

— SEMARANG 30 OKTOBER 1952. 

Susunlah Program Jg Konkrit 

  

  

53 . Raya dalam pidatonja diantara 
aja kita melihat segala 

nja : jg benar.i 

| @ilupakan. 

“baikan pikiran? dan pandangan? 

“djoangan itu. 
  

nelaah sesuatu urusan didalam 
m La ana setiap perselisihan. 

2 gerti besar-ketjilnja urusan Je 

seperti dimasa phase revolusi! 

Dan mungkin kita 

tenaga sebulat-bulatnja. 

"perdjoangan Arah jg. nan, 
Sim 

It Tg KENA 
“CHUNG SHEN HUI 2 TAHUN 

Berhubung genap berusia 2 ta- 
hun dari Chung Shen Hui, psda 
“Sabtu malam tanggal 1 Nop. jd. 

i baan Kuo Yu Kebonkarswig 

kan diadakan pertandingan bas- 

ketbali dengan dihadiahkan piala 
tuk jang menang. Lebih djauh 

anti tg. 13, 14 dan.16 Nop. akan 
adakan sandiwara bertempat di 
adstuin untuk undangan, mu- 

ae rid2 dan orang2 tua murid dari 
. Chung Hua Hui Kr. Turi. 

SIL GERAKAN PEMERIK- 
: PENNI: 

diketahui, Non hari 
leh Kota Pradja Semarang dgn 
an polisi telah: diadakan gera 

an serentak dalam beberapa bagi 
an di kota ini, pemeriksaan penning 
sepeda, betja dan kendaraan leinnja. 

Gerakan pemeriksaan penning. ini 
adakan selama tiga hari berturut- 

turut jg hasilnja Kota “Pradja pada | 
h tsb» telah dapat menerima 

uang dari pendjualan- penning seba 
a 'Rp 10.000-— 

Mi AI TIMBUL BEMALAN. 

en seragam, Setelats 
mpas uangnja pak Huna- 
alu pendjahat itu melari- 

waktu memperingati hari 3 

sesuatu urusan 

- Djangan perkara ketjil2 sengadja ditiup .« . 
Pe. La aa sedangkan perkara jg sungguh2 besar “berbalik 

Gjuga nilai2 kebenaran jg tertentu 
Keadaan jang demikian ini sungguh harus sangat disesalkan, 
rena bisa berbalik menghantjur-leburkan segala sesuatu jg kita 
telah tjapai dan bangun dgn pengorbafigha jg besar di masa per- 

kepada semangat kesatuan nasional itu, 
“pihak pemerintah kita dapat menjusun satu program jg. konkreet, 
kepada mana seluruh bangsa kita bisa mentjurahkan tekad dan ' 

Program itu harus tjukup luas, 
“urgent (penting) dan mengandung pula tjukup tjita2 jg. dapat 
menggelagarkan djiwa patriotisme kita, untuk didjadikan dasar 

windu lagu nana 

lain Pres. Sukarno serukan, su- 

dalam propor- 

  

——-——— Dalam hal ini. Presjden sesungguhnja telah dapat 
. meraba dgn tepat pokok-pangkalnja segala perselisihan dan per- 

- tengkaran diantara kita dan Kita, sebagai 
“dan mengeruhkan suasana semendjak masanja kita meninggalkan 

phase revolusi. Kini berbagai golongan dan partai 
bangsa kita sering terbawa hanjut: kepada pandangan dari satu po- 
Gjok ke lain podjok, dari satu extremiteit ke lain extremiteit. Ke- 

giatan utk mentjari suatu synthese Gidalam soal2 jang dihadapan : 
sangatlah berkurang. Masing2 pihak membiarkan dirinja terbenam 
dalam kesempitan pikiran2 dan pandangan2 sendiri, dengan menga- 

jg kerap kali terdjadi 

Gi kalangan 

lain jg. mungkin mengandung 

—  Sedikitnja setjara teoritis. 

ka- 

Oleh karena itu, terutama sesudah kita mengalami 
perkembangan2 kedjadian pada hari2 jg. terachir ini, perlu sekali 
“untuk kita beramai, dengan segala goodwill jg. ada diantara kita 

| Semua, untuk mengembalikan kesatuan nasional itu, dengan me- 

proportiesnja jg. benar. Didalam 
perlu satu sama lain saling me- 

tersangkut, perlu saling menjesu- 
an pendirian masing2, dan apabila keadaan meminta, perlu pu- 

saling maaf-memaafkan kechilafan diantara kita sama kita itu, 
tau pendek kata: Kembali kepada seniangat kesatuan nasional 

akan dapat lebih mudah kembali 
apabila sekali ini pun 

tjukup 

PENDUDUK DJAWA 
| TENGAH. 

.Djumlah penduduk di Djawa 
Tengah, menurut tjatatan ter- 
achir, ketjuali Jogja, adalah 

Indonesia 15.240.424, Tionghoa 
237.824, Arab 11. 592, Belanda 
7389 dan lain2 golongan 305. 

TJENGKEH PEMBAGIAN 
DIDUAL DI LUAR. 
. Menjambung berita kita ter- 
tanggal 18 Oktober (Suara 
Merdeka. pag. 4) jg berkepala 

“Tjengkeh ' bembagian didjual 
luar”, lebih djauh untuk meng 

|dalam pemberitaan 5 pabrik 
rokok jg berhubung tindakan2 
nja telah dibikinkan “ proses 
'verbaal terdapap beberapa ke- 

salahan. Harusnja sebagai be- 
rikut: pabrik “Tjintiin Perma 
tg, pemilik Tan Sien Ra 
pabrik “Sakura” pemilik H. 
'Abdulfattah, pabrik” “Ketju- 
bung” 
San Tie, pabrik “Frambos” pe 

i milik Saleh Riduwan, pabrik 
“Nanas” pemilik Mudjahid. De 
ngan ini kesalahan kita betul 
ikan. 

PERTEMUAN ORANG TUA 
| MURID-GURU2. 

Hari Minggu 2 November 

jad, bertempa, digedung GRIS 

tara guru2 dengan orang tua 
| murid gari Sekolah Rakjat VI 

'Simongan. Pertemuan dimulai 

pada djam 8.30 pagi.   
  

babang dgn kegiatan ai da baru? ini, Seterusi e 
ngak ai sebegitu djauh. koordinasi. dim usaha i ntuk | 

kjat dari bentjana alam sangat baik, 0d 

.mi dalam tahun 1883 : : 
peledakan, djuga dapat im , 

nat 

    

    

    

       
   

kap pada Krakatau, tidaklah 
dapat dikatakan tidak berale- 
san, Beberapa tanda2 jg sen 

  

tat pada ketika  kegentingan. 
itu terdjadi, 

Hanja kaum nelajan jg ti- 
dak nampak gelisah. . Dari 
djumlah mereka ' hanja 1074 
jg tidak turun kelaut pada sa- 
at2 ig dianggap genting itu. 

- Mengenai keadaan harga bc 
han makanan dikatakan Guber 
nur bahwa pada ketika itu ti 
dak terdapat banjak peruba- 
han: hanja garam jg mening- 
kat harganja. Beras malahan 
turun. Pasar Tolok djadi sepi 

| sekali. Meskipun begitu tidak 
urung berbagai anasir mentjo 
ba djuga mentjari keuntungan, 
umpamanja dengan menaikkan 
sewa taksi, opelet dan sebagai 
nja. 

3 Orang provokator 
dihadjar rakjat 

Dalam saat2 jg dianggap 
berbahaja itu antara lain telah 
terdjadi 

jar terhadap 3 orang jg diang 
gap provokator, jaitu jg mene 

riakkan air laut naik, sehing- 
ga mehimbulkan ketjemasan. 
Gubernur tidak dapay memas-   bahajakan, mika 80.000" djiwa : 

nas Gunung Berapi, 

| .rapa tempat penting jg terde- 
Fi kat pada, Krakatau ditempat- 

1 

jakan "dibebaskan pula Hadji 

15.497.532 diiwa terbagi sbb: 

hindarkan kesalah-fahaman ki- 
ita berikan pendjelasan sbb: 

(Tjepu) pemilik Tan 
pe' kan tugasnja melakukan 

takan diadakan pertemuan an | 

tikan apakah tindakan2 3 
orang itu memang hendak me 
ngatjaukan atau hanja- akibat 

ketjemasan diri sendiri, karena 
menurut  kenjataannja me- 
mang ada air pasang. 

“ rapa tempat. | 
Achirnja diterangkan Guber 

nur, bahwa meskipun sudah 
didapat keterangan hitam di 
atas putih dari para achli Di- 

kalangan 

lum merasa : 

itu dibebe- 
rah masih tetap I 
gman. Oleh kare: 

Kan pos2 pendjagaan, jg akan ' 
memperhatikan bagaimana ke- 
adaan gunung itu seterusnja. 

Mengenai perdjalanan dgn 
mobil. antara Palembang — 
Tandjung Karang dikatakan 
Gubernur sudah tjukup baik. 
Kalau hari tidak hudjan ksa- 
daan djalan tidak ae 
wakan, 

  

PEMBEBASAN TAWANAN. 
Oleh Panglima Territorium 

IV telah dikeluarkan surat? 
keputusan mengenai pembeba- 
san para tawanan di Djawa- 
Tengah. Dari Magelang akan 
Cikeluarkan 88 orang dan Su- 
rakarta 2065 orang jg dulu ter 
sangkut dalam peristiwa ex 
Bn. 426. Adapun dari Djokja 

Abdullah Machfuld Sirodj. 
Ketjusli itu dari Kamp Tk- 

wanan Terr. IV di kupbaraws 
'akan  dike'uarkan pula 96 

orang jg dulu tersangkut dlm 
operasi MT IL, berasal dari 
Magelang. Mereka semua itu 
dibebaskan, karena tidak ada 
alasan lagi untuk ditahan lebih 
landjut. 

            

    
       

pemukulan oleh 'ak- | 

Pos2 pendjagaan dibebe: | 

st — Naba" 'Tudjuan Ba 
—.. Kebudajaan 

Dim. Kebudajaan Ta Ada 

Sono Sriwedari, jang dikundjungi 

ra undangan. Pembitjara pada ma.   
' tahun 1951, jang kemudian disusul | 
Djakarta bulan April 1952. 

Sebelum menelaah  hatsil2 
' kongres2 kebudajaan tsb. oleh |c 
Er. Suharso dinjatakan, bahwa 
kebulatan teksd dari Kongres 
Pemuda tahun 1928 jang menja 
takan bahwa ,,Kami berbangsa 
satu jalah bangsa Indonesia, 
bertanah-air satu jalah  tanah- 
air Indoresia dan berbahasa sa 
tu jalah bahasa Indonesia” kini 
telah mendjadi suatu nilai Ke 
budajaan (cultuurwaarde) jang 
sudah tidak dipersoalkan lag | yh 

Dinjatakan lebih landjut, 
bahwa dalam Kongres Kebuda-| gisetbut 
jaan ke-I di Magelang Em da- 
pat diambil suatu 
untuk membentuk at ban Oo. 
nisast bernama Lembaga SP 
dajaan Indonesia. Dalam ang- 
garan dasar LKI itu afitara lan 
tertjantum suatu ketentuan, 
bahwa LKI bermaksud mewu- 
djudkan nilai2 kebudajaan jang 
sudah meresap dalam Pantja 
sila. Sekalipun dalam anggaran 
dasar itu tidak ditentukan 
dasar kebudajaan Indonesia, 
tetapi dari ketentuan tsb. diatas 
Me UBi bahwa. Pane Nah 

g akan di djadikan 
baajama, nasional Na" 

Tumbuh dari rakjat 
setjara bebas. 

Ketentuan2 dalam LK.I. ter- 
sebut belum sampai hidup la- 
ma, sudah disusul oleh Kon-   BANTUAN KEPADA PERU- 

'SAHAAN BEKAS 
PEDJUANG. 

Tg. 28 Oktober jl. dikantor 
Gupernur diadakan sidang 
dan Penjelenggara Urusan Re 
konstruksi dipimpin oleh Sdr. 
Suwarno. 
Ketjuadli membitjorakan pe- 

lapuran2 teniang pekerdjaan 
rekonstruksi, diterangkan, bhw ' 
BPUR bulan ini telah pe 
ma otorisasi untuk pendidi can 
sopir/montir sebesar Rp 106. 
000, untuk pendidikan perika- 

buah otorisasi lagi sebesar Rp 
75.000, untuk mendirikan Sua- 
tu Biro Administrasi. 

REORGANISASI GRT KALU- 
RAHAN KEMBANGPAES. 

. Pada tanggal 28-10-52 djam 
19, diadakan rapat GRT Kalu- 

pimpinan Lurah Kembangpaes 
mengambil keputusan sbb: 

Ketua: Aris, Wk. Ketua: 

Tjipto, Penulis I: M. Djais, Pe 

nulis IL: Slamet P, Keuangan: 

Sastrosuwarno Penerangan/ 

pendidikan: Mashud, Sosial: 

Dirdjo, Ekonomi: Koentono, 

Wanitt: Bu Munasiah. 

Sekretariaat GRT ditetap- 

kan Sdr. Sastrosuwarno Kp: 

Prembaen No. 817. 

Di MAKAMKAN »T MALANG 

Menjambung berita kita kemarin 

tentang gugurnja Komandan Muda 

Mobrig Ari Hardjo, dalam menunai 
pembersi 

han didukuh Tjingklok,. dapat dika 

barkan lebih landjut, bahwa  djena 

gahnja kemarin siang telah diberang 

katkan dengan kereta-api, jg selan 

djutnja akan dimakamkan di Malang. 

HASIL PELABUH AN. 
Selama bulan Sept. 1952 djum- 

lah penerimaan djawatan Bea 

dan Tjukai di Semarang tertja- 

tat Rp. 14.300.000, dari djumlah 

mana terdapat bea-masuk seba- 
njak Rp. 5.600.000 dan tjukai tem 

bakau Rp. 3.300.000, 

  
nan darat Rp 13.389. dan se- 

rahan Kembangpaes dibawah $ 

gres Kebudajaan ke-II di Ban- 
dung. Dalam kongres tsb. ter- 
njata, bahwa apa jang te:ah di 
tentukan dalam LK.I. berum- 
lah begitu sadja dapat diteri- 
ma oleh kongres! Dalam kon- 
gres isb. belum dapat diambil 
Suatu concretisering mengenai 

organisasi kebudajaan, hinrga 
perlu diadakan suatu konpe- 
rensi kebudajaan tersendiri chu 
sus untuk memmperbintjangkan 
soal tsb. 

Dalam Konperenti - : Kebuda- 

jaan jang diadakan di Djakar- 

ta tanggal 12 — 14 April 1952, 
adpatlan dian suatu peru- 

JAJASAN KREDIT DJAWA . 
TENGAH. 

Tgl. 27 Okt. di Semarang te-' 
'Jah dibentuk Jajasan kredit Dj. 
1 Tengah, diketuai oleh Wasit No 
tojuwono, para anggau- 
tanja terdiri dari kepala2 Insp. 
djaw. organisasi usaha rakjat, 
Bank Rakjat Dj. Tengah utara 
dan selatan, Ko-operasi Perta- 
nian din agen Bank Negara In- 
donesia di Semarang. 

Modal pertama Jajasan tsb. 
sebesar Rp. 5 djuta jang kelak 
dapat ditambah dan diberikan 
setjara berangsur paling banjak | 
Rp. 100.000 dim. tempo 3 th. Ke 
pada. pengusaha2 perindustrian 
ketjil jang bekerdja chusus utk 
mentjari keuntungan, tapi peru 
sahaan jang menudju kearah 
kesosialan tidak dapat. 

  

c dan mebunn 1g “ dengan: teliti 

    

    

   

      

   

Ikan pertemuan 

    
    

   

      

   

    

   

   
   
    
   

    

   

      

   

   

    

        
menga 

iba2 merijerituh randjau 
kitar bukit Kuda Pu |   

| setjara kolegial 

(pendapat, bahwa sjarat mut- 

  

ngan jersebut. 

  

1 Di PIMPINAN PNI 

“kan putusar: 

oleh Sabilal 

Pimpinan. j 

S. Rasjad menerangkan bah | 
wa pidato PM Wilopo baru? 

inj adalah sudah dengan seta- 
hu dan semufakat Dewan Pim- 
|pinan, dan Sabilal Rasjad ber- 

lak. untuk mengatasi situasi se 
karang inj ialah adanja saling 
mengerti diantara semua par- 
tai politik dan semua golongan 
dalam masjarakat berdasar pa 

| da kepentingan dan keselama- 
tan negara, dan. saling menger- 
ti ini menurut Rasjad dapat 
tertjapai dengan djalan musja 
wara4. diantara Pemerintah, se 
mua partai dan semua pet 

4 

Mihas 1 Umum Oa 'bidasar- 
— kan Undang2 Darurat 

Selasa malam jl. berapat un 
tuk membitjarakan situasi dewasa ini serta mengesjah- 

putjuk-pimpinan partai, 
umuni Sidik Djojosakarto belum kembali dari penindjauannja 
ke.sidang PBB, selama iba pu-tjuk pimpinan PNT dilakukan 

5 Manai Sophiaau Jan S$, Madikusumo, jg, 
arus Na gung djawab kepada Dewan 

bahwa selama ketua 

Paviljoen | 
Indonesia “5 

1 Mena Padjian 3 
Lagi 

ENURUT KABAR U.P. 
dari Lucknow, India, di- 

mana sedang diadakan pertun- 
Gjukan keradjinan tangan dari 
bangsa? Asia Selatan dan Terg 
gara, satu laporan resmi dari 
Pemerintah Propinsi India Uta- 
ra tentang Pertundjukan Ran- 
tjangan Kolombo, sangat me-   Tentang tuntutan pembuba-   

    

  

din dana ma 
Indonesia 
Ketentuan Je Absoluut: 

Kesimpulan Dr. Suharso. 

INGGU MALAM jl. oleh Pengurus Paheman Radyopustoko 
telah diadakan tjeramah, bertempat di gedung Walidyo- 

oleh. para penggemar kebuda- 
ja'an, para peladjar dari Kursus B.I, Bahasa Djawa, dan sementa- 

lam itu jalah Dr. Suharso, jang 
menguraikan tentang ,,/Mentjari dasar? perkembangan kebudaja'an 
nasional Indonesia di waktu sekarang”. Sebagai sumber? jang ter- 
penting dari tjeramahnja itu diambilnja perumahan? dan kesim- 

Panitya Persiapan Pengungsi | Pulan jg telah diambil dim Kongres Kebudajaan ke-I di Magelang 
on maupun vemerintah. dae- | pada tahun 1948, dan Kongres Kebu lajaan ke-II di Bandung pada 

“ebi aman Kebudajaan di 

bahwa: gerakan kebu- 
ni tumbuh dari rak jaf Se- 

an Dengan diambilnja 
San isb. maka apa jang 

telah ditentukan dalam Kon- 
gres Kebudajaan ke-I di Mage- 
lang ju telah hilang sama seka 
h, kenabh dalam Inusan 
ps aa sekaki. tidak dising- 

Pantjasila, 
T Diuga L.K.I: telah dibubarkan, 
Gan diadakan organisasi baru 
dengan dasar? baru, jalah jang 

Gisebu: Badan Musjawarat Ke 
'budajaan Indonesia. 

Ta ada keteniuan jang 
absoluut. 

Dalam renijana Anggaran 
Dasar organisasi baru tsb. an- 
tara lain djuga ditentukan ba- 
hwa azasnja adalah  kerakja- 
tan dan kebebasan. | 

Djuga didalam konperensi 
kebudajaan itu telah dirumus- 
kan, bahwa kebudajaan berge- 

rak dilapangan: 1) kesenian, 
2).ilmu pengetahuan dan 3) 
filsafi. 

Dalam ' tindjauannja lebih 
landjut Dr. Suharso mengam- 
bil-syatu kesimpulan, bahwa di 

suatu ketentuan jang absoluut, 

tu dipandang baik atau benar, 

belum tentu pada lain waktu 
-ajuga dipandang. demikian. De 
imikian Dr. Suharso, jane ke- 

'mudian melandjutkan 'panda- 
ngannja itu dari sudut kebati- 

pupuh dari buku Wedotomo, 
dan djuga beberapa tjerita wa- 
jang, 
Tjeramah tsb. dimulai pada 

cijam 19.00 dan berachir djam 
21.00 menurut rentjana, Pahe- 
man Radyopustoko tiap bulan 
sekali akan men adakan tje- 

Berdanah 
Sosial kares. 

   
   

Kontak Sosial ig diketuai bag 
Bu Milono, perlu memb An 
kan kemungkinan mendirikan 
perumahan b baji2 jg ter- 
lantar, jaitu baji2 ig tidak di 
ketahui Bana orang tuanja. 

'baji terlantar dj Solo don di 
Smg belum tahu ada berapa. 
Diakui oleh d'awatan tsb bhw 
di Smg terdapxy banjak baji2 
jg terlantar dan dirawat oleh : 
djawatan diatas, untuk mana 
dimintakan kepada pemerintah 
pusat yang 
sar Rv 10.000 sebagai langkah.   Didaerah2 kabupaten akan 

segera dibentuk dewan2 pena | 
was dan pembantu2 terdiri dari 
bupati/walikota sedangkan ang 
gauta2nja terdiri dari pemini- 
pin2 djaw, Perindustrian, Rope: | 
rasi dan Pertanian setempat. Di 
Semarang, jang merupakan pt- 
satnja akan dibentuk pula suatu 
dewan jang akam diketuai oleh 
Gubernur dengan agen dari Ja- 
vasche Bank serta seorang ahli 
Ke sebagai dat 
nja, "   

pertama. 

PENJ ERAHAN DJAWATAN 
SOSIAL, 

Djawatan Sosial. Djawa Te- 
'ngah menurut kabar akan di ' 
serahkan kepada pemerintah | 
propinsi dan mungkin akan da : 

pat dilakukan pada achir tahun 
ini. Lebih djauh pun DPU dan 
djaw. Kesehatan — kabarnja | 
akan diserahkan kepada peme- 
rintah propinsi, “1 

.|dang2 nemilihan umum belum 

“dalam kebudajaan tidak ada se 

jang mempunjai absolute waar 
de. Apa jang pada sesuatu wak 

nan. Dikemukakannja beberapa 

(Ithing” 

  

1g oleh djaw.. 
. telah La 

Hingga kini kabarnja ada 25 ' 

tundjangan sebe : 

ran Pariemen Sementara, S. 
Rasjad menerangkan, bahwa 
Dewan Pimpinan partainja pa- 
da prinsipnja menjetudjui, te- 
tapi pembubaran itu harus me 

lalui procedure jang dimaksud : 
oleh Undang9 Dasar Semen- 

tu 30 hari sesudah Parlemen di 
bubarkan harus terpilih Parle- 
men baru. Dan oleh karena un- | 

ada, Dewan Pimpinan PNI 
menghendaki supaja procedu- 

kinan undang2 pemilihan itu 
terlebih dulu, bukan undang2 

darurat, demikian S. Rasjad. 
Menurut Rasjad Dewan Pim 

pinan partainja menghendaki 

djuga lekasnja diadakan pemi 
lihan umum jang langsung dan 
setjara rahasia. 

Kedudukan 
Wanita Asia 

UATU DELEGASI Irdo- 
nesia akan menghadiri se 

minar untuk membitjarakan 

kedudukan kaum wanita di 
Asia Tenggara, jang akar di- 
langsangkan di Perguruan 
Tinggi Delhi pada achir bulan 
Desember jang akan datang. 
Pertemuan tersebut diselengga- 
rakan oleh UNESCO dengan 
kerdja-sama dengan Asia Re- 
lations Organization. 

Demikian didapat kabar dari 
Indian Information Service. 
Delegasi2 dari Burma, Malaya, 
Muang Thai, Filipina, Ceylon, 
Pakistan, Nepal, India dan In- 

do-€hina Perantjis akan turut 
Serta djuga dalam konperensi 
tersebut. Selain itu djuga be- 
berapa organisasi dunia akan 

mengirimkan penindjau2. 

  

Pilem 

tara, jakni bahwa dalam wak- | 

Dp PERAN PEN NN NN Ke bilik Indonesia. Inilah baru per- 

| mudji barang? keradjiman In- 
| donesia. »Enam belas negeri 
jang menjertai perbundjukan 

Hini tidak mengenal pajah asal 
'antuk mempertundjukkan jang 
'sebagus-bagusnja jang dihasil- 
Kan di Asia Selatan dan Asia 
Tenggara”, kata laporan itu. 

| Jang sangat menarik hati 
adalah paviljun Indonesia. Ber- 
Ibeda dari jang lain2nja. Ba- 
ngunannja tinggi, gagah dan 

bagus perhiasannja didalam. 
Kira2 150 tukang kaju dan pe- 
ngukir jang dikirim oleh Repu- 

tundjukan internasional jang 
pertama kali disertai Indonesia 
sebagai negeri merdeka. dan 
karena.'itu ingin sekali mem- 

perlihatkan jang sebaik2nja”. 
Laporan 'itu  selandjutnja 

mengatakan, bahwa ,,hasil ke- 
radjinan tangan jang dipertun- 
djukkan sangat tinggi mutu- 

nja. Dan gambar besar2 didina 
dihg paviljunnja emperlihat- 
kan semua segi penghidupan 

dan sumbangan Indonesia ke- 
pada ekonomi dunia. Barang2 
jang dipertundjukkan itu mem- 
lihatkan apa jang sudah ditja- 
pai dan sedang hendak ditjapai 
oleh Inonesia”. 

SOLO. 

Siudie-reis ke Beli. 
Tidak lama Himpunan Buda- 

ya Surakarta bermaksud akan 
|mengitimkan 4 orang anggauta 
nja untuk mengadakan studie- 
reis ks Bali untuk beberapa wak 
tu lamanja, Di Bali mereka itu 
akan: 1) menindjau ketempat2 
jang mempunjai nilai kebudaja 
an dan mempeladjari kebudaja- 
an ditempat tsb., 2) membuat 
foto2 Gan Tukisan2 mengenai 
object2 kebudajaan, dan 3) me 
ngadakan hubungan dengan. in 
Stansi2 pemerintah dan organi 
sasi2 Kebudajaan, agar timbul 
rasa saling mengerti dan harga 
menghargai diantara organisasi 
organisasi kebudajaan di Bali 
Gan di Surakarta. 
Keempat orang itu jalah: 1)   Olympiade Hel- 

sinki akan dipertun- 
djukan mulai tang- 

gal 15 Nov. 
UP mengabarkan dari Helsinki, 

bahwa pilem mengenai pertemuan 
Olympiade ke-XV jang diadakan 
baru2 ini di Helsinki akan mulai 
diputar pada tg. 15/11 jad. “Tapi 
menurut berita tersebut hingga 
kini belum didapatkan nama jang te- 
pat untuk pilem itu. Untuk me- 
ngatasi kesukaran itu, maskapai 
jang membuat pilem Olympiade 
Helsinki tersebut telah minta ban- 
tuan publik, dam hasilnja 997 
nama diantaranja banjak pula jang 
lutju2 telah sampai dimedja Direk- 
si.maskapai pilem tersebut. 

Diantara usul-usul tentang nama 
jang 'akan diberikan untuk pilem itu 
terdapat ,,The Carousel of Frenc- 
kell” (.Kemidi putar buatan Frenc- 
kel”), When, the rains came” 
(.Bila hudjan turun”), ,,/The Mys- 
tery of the Five Rings” (,,Raha- 
sid 5 Lingkaran”) dan ,/The Ga- 
mes succeeded. in spite of every- 

(Pertemuan olahraga jang 
berhasil dalam segala hal”). 

Keputusan mengenai Na sel 
nama itu belum lagi diambil, ta- 
pi' menurut dugaan, nama jang 
paling tepat untuk pilem itu ada- 
lah ,/The Peoples met each other" 
(Pertemuan bangsa dng bangsa”). 

  
TOTALISATOR SEPAKBOLA. 

Hasil totalisator sepakbola 
Segitiga BBSA-HBS-UNION 
'ada sbb: Kartjis biru pertandi 
ngan tg. 25 djatoh No. 28. — 
59 — 61 — 74 — 75 — 160 — 
162 — 206 — 357 — 361 — 703 
— 811 — 818 — 904. Hadiah 
masing2 Rp» 37,50. Kartjis ku- 
ning pertandingan tg. 26 dja- 
toh No. 26 — 328. Hadiah ma 
sing? Rp 196,25. 

Pertandingan tg. 24 tidak 
ada penebak jg djitu. Peme- 

| nang penebakan djuara segiti- 

ga, hadiah 1 speda Humber da 
iri toko Excelsior, djatoh pada 
kartjis No. 602 ialah in. The 
Ging Liat Karangwulan-barat 
2 Hadiah2 tsb diatas dapat 

' diambil dikantor Palang Me- 
rah Indonesia Bodiong 100 

| tiap2 hari. kerdja. Hadiah2 jg 
tidak diambil dalam tempo 1 

' bulan sesudah pengumuman 

Lini mendjadi ANA PMI dan 

THIW. 

  

4 - 

Dr. Murdowo, 2) Nj. Dr, Murdo 
wo, 3) Made Badre, dan 4) Ju- 
nus, jang kesemuanja akan be- 
rangkat atas beaja Sendiri. 

Menurut rentjana semula, me 
reka akan berangkat ke Bali 
pada tanggal 4-11 jad. ini, akan 
tetapi keberangkatan mereka 
itu terpaksa diundur karena Dr. 
Murdowo pada tanggal 5-11 jad. 
akan berangkat ke Paris untuk 
menghadliri General Conference 
Unesco sebagai anggauta -per- 
utusan Pemerintah Indonesia. 

Peringatan Lagu Kebangf 
saan Indonesia Raya 

24 Tahun. 
Selasa malam tgl. 28/10 j.l. 

oleh pemerintah Daerah Kota 
Besar Surakarta tih dilangsung 
kan Peringatan Lagu Kebangsa 
an Indonesia Raya 24 tahun ber 
tempat dipendopo Balaikota Su 
rakarta. Dalam peringatan tsb, 
dibatjakan. riwajat Almarhum 
Wage Rudolf Supratman, pen 
tiipta lagu tersebut, dan diper- 
dengarkan Lagu Indonesia Ra- 
ya oleh Staf Muziek dengan tiga 
matjam tempo, jalah: 1) Tempo 
Marsch, ketika belum mendjadi 
Lagu Kebangsaan, 2) Tempo 
Marsch, dlm Perdjoangan, dan 
3): Tempo Resmi Lagu Kebang-, 
Saan. 

Kongres perkumpulan 
Theosofi jg. akan datang. ? 
Pada hari Minggu pagi tg. 26 

Oktober 1952 di Loge Theosofi 
di “Taman ' Kusumawardhari 
dilangsungkan rapat anggauta Per- 
kumpulan Theosofi- Surakarta, da- 
lam rapat mana melulu dibitjarakan 
tentang akan diadakannja Konggres 
Perkumpulan. Theosofi Tjabang In- 
donesia. Konggres jang lalu ber- 
tempat di. Surabaja dan kini Kota 
Bengawan mendapat  gilirannja me- 
njelenggarakan Konggres tahun 
1953, jang akan djatuh dalam per- 
mulaan bulan April (Paskah). 

Sebagai persiapan telah dibentuk 
beberapa sub-komite untuk  me- 
ngatur segala sesuatu jang bertali- 
an dengan adanja konggres terse- 
but. 
utusan2 dari Loge2 lain kota jang 
ketjuali bangsa Indonesia djuga 
serta bangsa lain, maka susunan 
anggauta sub2 panitya tsb terdiri 
dari bangsa2 Tiong-Hwa dan Be- 
landa disamping bangsa Indonesia. 

Konggres j:a.d. ini dimaksudkan 
pula untuk memperingati tahun 
ke-77 berdirinja Perkumpulan "Theo 

sofi di New York, 
  

  

Komp. Bola ke- 
randjang. 

Roda kompetisi bolakeran- 
djang di Semarang akan mu- 
lai terputar 'bulan Nop, dgn 
atjara sbb: tg. 5 KIS - CHYTH 
(Kalisarih tg. 7 Knt. Gubernur 
— Purusara (Karimata) tg. 
19 KIS — CHTCS (Kalisari), 
tg. 14 Knt. Gubernur : CHYTH 
(Karimata), tg. 21 CHTCS — 
Purusara (Karimata), tg. 26 
KIS — Knt. Gubernur “ 
sari). 

finish. 
Sambutan paling meriah pa- 

da pertandingan kedjuaraan 
atletik nasional jg dilangsung- 
kan di Djepang Utara, telah 
ditudjukan pada seorang pelari 
djarak djauh, Isamu Kojo, jg 
melalui garis finish dengan me 
rangkak. Djarak ig ditempuh 
ialah 20 km. Setelah mengha- 
dapi finish, Kojo ambruk dela 
pan kali, achirnja ia tidak kuat 
bangun lagi dan dengan me- 
rangkak ia madju terus sam- 
pai di finish. Meski tidak men 
djadi djuara, tetapi Koio ber- 
hasil menduduki no. 29, semua 
pengikutnja adalah 44 orang. 

Zatopek si Locomotip: 
Zatopek alias “Lokomotip”, 

atlit djiuara Olympiade, bebe 
rapa hari berselang telah mie 
matahkan 5 rekord dunia lari 
15 mil, 25 kilometer dan 30 km 
Djarak 15 mil ditiapai dalam 
waktu 1 djam 16 menit, 264 de 
tik, djarak 25 km ditjapai dim 
waktu 1 djam 19 menij 21.8 de 
tik, dan djarak 30 km. ditjapai 
dim waktu 1 diam 35 menit 
23,8 detik. Dikabarkan lebih 
djauh, bahwa Emil Zatopek 
akan mewakili Tjekoslowakia 
pada Kongres Perdamaian Se- 
dunia di Wina pada bulan De- 
sember jad. 

Jack Dale berhasil 

mempertahankan 
U.P. mengabarkan “dari Paris, 

bahwa djuara gulat Era kelas 
menengah, Jack Dale dari Ingge 

ris telah berhasil mempertahan- 

kan kedjuaraannja, mengalahkan 

djago gulat Perantjis Gilbert Le- 

duc dgn angka dim pertandingan   jg diadakan semalam di Paris. 

Aneka Djawa Tengah| 
PURWODADI. 
Pembangunan gedung2 
negeri dan bendungan 

Didapat chabar dari fihak Ig. 
berkepentingan, bahwa de 
ini P.U.D.T, Tjabang Se 
Purwodadi, sedang sibuk de- 
ngan penjelesaian pembangu- 

nan Gedung2 Negeri: antara 
lain: Rumah Pendjara: Kon- 

tor P.U.D.T. Tj. Seksi Purwo- 
dadi, Sekolah S.M.P.: Gedung 
Pengadilan Negeri. Dari semua 
bangunan rumah itu kini Ge- 
dung tambahan S.M,P.-lah jg, 
telah selesai. 

Dan disamping itu Bendu- 
ngan ,.Tirto” telah dapat pula 
diselesaikan didalam waktu 1 
bulan dengan beaja Rp. 25. 

000: pada hakekatnja dan ter- 
sebut banjak memberikan man 
fa'at bagi kawan2 tani, kare- 
jha memungkinkan diperluas 
djuga saluran2 pengairan de- 
ngan memperoleh air dari ben- 
dungan tersebut. 

Pun daerah2 jang tertinggi- 
pun dapat memperoleh air un 
tuk sawah2, mitsalnja ds. 3 
galredjo: dan Karangasem ( 

papan (Cerr.). 

SALATIGA, ' 
Perumahan rakjat. 

Tidak laria lagi oleh pemerintah 
daerah. kota-ketjil Salatiga “akan 
dimulai lagi pembikinan 21 buah 
perumahan rakjat baru a Rp.12.700, 
untuk keperluan mana keuangannja 
telah mendapat persetudjuan dari 
fihak atasan. Adapun rumah? itu 
sebahaigan akan didirikan  dikam- 
pung baru Benojo, ditempat mana 
telah didirikan utk pertama kali 7 
buah rumah a Rp., 16.500.- jg. telah 
diserahkan kepada Jajasari Kas 
Pembangunan Kotia Salatiga dan ki-   

Solo . 

Bergandengan akan datangnja | M 5 : 
| tjong-pelantjong dari luar negeriat 

ni telah dibuka" kesempatan pada 
penduduk untuk  memiliknja dengan 
sjarat2 jang ditentukan, Harga ru- 
mah itu komplit dengan penera- 

jngan dan air leiding ditetapkan 
Rp. 19.140 dengan  pembajaran pa- 
3 Ae paling sedikit Rp: 3. 

dan sisanja boleh diangsur 
2 waktu paling lama 20 tahun 

( Selandjutnja sebahagian dari ru- 
'Imah2 baru jang “akan dibikin -ita 

akan didirikan di kampung Djetis 
(Djalan Mesdjid 14) jang tanahnja 
telah dibeli oleh kota-pradja. 

MAGELANG. 7 
Pegunungan Dieng 

“akang di djadikan 
pusat Tourisme lagi. 

Oleh pemerintah daerah oto 
nom kabupaten Wonosobo kini 
sedang diusahakan, agar Dieng 
Plateau diadjukan kembali se- 
bagai pusat tourisme, seperti ked- 
adaan dulu sebelum perang du- 
nia kedua. Buat menarik pelan: 

1 

telah direntjanakan menjelengga- 
rakan pondokan2 dan mendirikan 

kembali hotel jg telah dibumi- 
hanguskan dgn beaja Rp. 1 djuta. 

Kabarnja, rentjana  pemba- 
ngunan kembali Dieng Plateau ini 
sudah mendapat persetudjuan da- 
ri pemerintah provinsi Djawa Te- 
ngah. 1 
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1 tidak akan banjak lebih tahu 
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— Ia 

| #jima, kalau pembatja u- 
| shots” (orang besar) studio jg 

ersa 1 atau pembatj    

   
   
    

  

3 Segala ,sintroduksi” tak 

| sendiri utk 

ideologi Komunisme 

Ig 
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ga, kalau saja 

    

   

        

1 Studib itu kemiana di suka. 

nja kenalan baik 

21 

Uu | dak. ai : 
18 | apakah tidak didjawabnja surat saja 
OA Situ, barangkali karena: pembuat film 

liling | Pinky” nbeda2kar : 
“kulit djaga, 
Iiegera menjatakan 20th | 

7 bersama 
1 'm, ketjil-be 

jil besarnja ,,kepen- 

5 djika 

wa keliling itu tjuma se 

- Dengan Gemikian pembela 
a 

ri sebelum masuk. Tjuma ke 

megahannja akan tinggal un- 
tuk ditjeritakan kepada anak- 

bini dan teman2, bahwa pemba 

tja memang sebenarnja telah 

berkenalan dengan Hollywood. 
gitulah, masuk untuk meli: 

hat? sadja sudah sukar, apa la 

gi kalau ada niat untuk minta 

kerdja. Sungguhpun begitu ada 

tjerita beredar dari mulut ke- 

mulut, djika pembatja kebetu- 
lan berasal dari Junani, akan 

lebih banjak mendapat perhati 

an djika mengetuk pintu stu- 

dio 20 th. Century Fox jang di 

kepalai oleh Spyros Skouras 
jang djuga berasal dari Junani. 
Sedang. Dore Schary, kepala 

Studios M.G.M. kata orang. 

agak lemah hatinja berhadapan 
dengan orang2 dari negeri lelu- 
hurnja: Ungaria. 

Ta mempan. 

Dan karena saja kebetulan me- 

mang bukan keturunan dewa2 gu- 

nung Olympes dan bukan pula se- 

bangsa dengan Zatopek, harapan 

akan diterima dengan tangan terbuka 

tidak terlalu tebal. Meskipun saja 

katakan, saja datang dari djauh me- 

lalui djarak sepuluh ribu mil dari 

sebuah negeri jang bernama Indone- 

i ikantong “Kiri saja ada surat 

| Mas Roeslan Abdulgani, 

rempuan jang kerdja dibagian 

   

  

Imi dengan produsi2-nj 
"| konvensionil seperti The. 

Jar | Wrath”, ,, Tobacco Roac 
CI dil. Djangarkan: permi 
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    hitung pada djari berapa orang ja 

     

"dibuka orang Sean La | 

Surat perkenalan perf 

lajangkan ialah kepada 
Fox, sebagai studio jang. : 

     

  

   

  

   

    

  

  

lan itu dikabulkan, dibalas 
sesudah . saja 

  

3 

"SA 5 2 Am. Ittt t 

datang 
            

   

Ea
 san dengan 

tidak ada maksud jang demikian sa- 
ma. sekali dan bahwa. saja ditunggu 
|kedatangan saja selekas Sya pe 
dan bahwa orang akan girang sekali, 
djika dapat berbuat apa2 untuk saja. 

R.K.O. ,,pada wae” 
Pengalaman begini saja ala- 

mi sekali lagi waktu berhada- 
pan dengan R.K.O. Radio. Mau 
tidak mau maka teringat kepa 
da Mr, Bill Palmer jang mewa- 
kili kongsi film ini di Djakarta 
jang kata orang telah jadi 
sobat baik Bung Karno, Benar- 
tidaknja tjerita ini walahu, 
'alam, jopana memang kalau Pre 
siden kita mengadakan tmakan2 
buat orang2 film di Djakarta 
tentu Mr. Palmer duduk didekat 

$ / 

    

   
      

    

  

Presiden. Mia 3 
Tidak ketinggalan pula gam- 

bar2 mereka berdua jang di- 
muat dalam halaman surat2 ka 

bar. Memang iri hati saja pada 

Mr. Palmer jang telah dapat 
|djadi sobat seorang presiden. 
Sedang saja, djangankan de- 
ngan presiden Amerika Serikat, 
Gengan. presiden R.K.O. Radio 

malahan dgn. publicity mana- 

ger-nja sadja pun tidak pax'as 

untuk diperkenalkan. Atau 
orang Indonesia jang terlalu 

baik hati atau orang2 R.K.O. 

jang terlalu tjongkak2... ........ 

MGM suatu ketjualian. 
Sengadja. saja katakan orang2 

R.K.O., karena saja tak hendak. me 

njama-ratakan semua kongsi Film di 

Hollywood. Karena saja di M.G.M. 

misalnja telah diterima dengan  ta- 

ngan terbuka. Tidak ditanjakan, su- 

rat apa 'jang saja bawa, apakah 

saja seorang besar dinegeri saja. 

Apakah saja duduk dalam  panitya 

sensur dan apakah saja dapat berbu   saja adalah seorang produ 

jang bonafide. ditanah air 

kantong karian saja, 

“kartu pers jang menja-! 

ja mewakili dan menulis un. 

harian besar diseluruh ke- 

Indonesia diantaranja ,,Sua- 

ra K a” ini, ditambah lagi dgn 

kewaliter2 lain jang tidak tertulis di , 

smana2, bukanlah semua ini merupa- | 

Pee dibhtnan pintu Hollywood akan 

EPAL, PROTOTOPE dari 
NN kat telah kembali kepada 

batas negerinja bagi barang? 
panas jg. lampau, dgn. alasan 

dgn tjara jg sudah tidak asing, 

Sampai tahun 1948, tidak le 

bih dari 300 orang bangsa Ero 

pa dan Amerika jg pernah ber 

kundjung kekeradjaan kepun- 

tjak gumung itu: tempat tjan- 

| dig jg penuh dihiasi lontjeng 
serta tanah tumpah darah da- 
ri serdadu Ghurka jg kesohor 

itu. . 

Tapi orang2 asing ini hanja 
Sibolehkan melihat ibukotanja 

sadja, jaitu Kaimandu serta 

lembah? jg tak mungkin dapat 

Gitempuh dimana ibukota itu 

terletak. 

Tapi di tahun 1948, kata »Na 

tional Geographic Society, 

ipembesar2 Nepal jg telah ma- 

dju pikirannja mengidjinkan 

masuk ke negerinja sebuah 

ekspedisi ilmu pengetahuan jg 

diandjurkan bersama2 oleh Na 

tional Geographic Society. the 

Smithsoiian dan Ba 

lai Perg Yale            

  

   
san India sampai kepada pegu 

nungan Himalaya g puntjak- 
nja diselimuti saldju diperbata 

san Tibet, jaitu gunung Mt. 
'Averest jg paling tinggi didu- 
mia. Baru ini pemerintah Ne- 

pal mengirimkan para pendaki 
gunung untuk menaklukan gu 

nung raksasa ini dari sebelah 
selatannja jg belum pernah di 

tjoba orang. : 
'“ Newars, penduduk asli Ne- 

pal, mempunjai kepintaran ar 
tistik jg istimewa, jg mana da 

Opi dari ukiran? dari 
. Mereka inilah jg paling 

banjak menjimpan naskah? da 
jam bahasa Sanskrit. Ditahun 
1768 mereka ditaklukan oleh 

bangsa Gurkha jg diusir oleh 

kaum Muslimin dari India. 
Gurkha, rakjat serdadu. 

  

pe 
ks 7 

| Sekarang bangsa Gurkha ini 

lepal-nja Ghi 
 Demokratisering Dari Suatu Negara 

—. Tempat Kelahiran 
Gagah-Berani 

“ Nepal mendjelma dari hutan | 
Tarai jg penuh dengan hari- | 
'mau2 ganas, diselatan berbata 

af untuk mereka, seperti pernah di 
tanjakan oleh sebuah maskapai lain 
kepada saja. 
Tjuma seorang teman menelepon 

kepada .foreigri department” MG. 

M. bahwa saja adalah seorang pro- 
ducer dan seorang ..columnist” (pe 

nulis surat kabar) dari Indonesia. 

Terus sadja dapat diadakan perhu- 

bungan dgn tidak banjak rewel. 

Keesokan harinja saia sudah djadi 

lasuk Hollywoo: 
uah ,nside Story” 

Ismail: € has ,Suara Merdeka” — - $ " 

ing saja kenal dan djumlahnja agak 

& beberapa ratus meter letaknja dari situ. Malahan saja punja | 
1 gi Iministrasi 20 th Centry Fox jang belum per- | 

x fjara orarig opname film. Dan dia sudah kerdja disana selama 10 tahun jg.) 
|karena dia tidak ada perhatian, tetapi Karena memang dia tidak dapat pergi da- | 

Apalagi buat orang luar, tentu tambah berabe! 

| reign department”, diundang makan, 

a | para regisseur seperti 

Idalam suatu pertemuan pemi- 

| jet Rusia. Dengan ban-ga dinja 

sadja sudah tidak bisa ketemu, | 

   
      

   ng sudah mengindjak halaman 
saja tidak memerlukan kedua belah “tangan. Kebanjakan para | 

sarha sekali bagaimana benar rupan ( ja studio film itu dari dalam, | 

tamu di M.G.M. dibawa sendiri keli 
ling oleh seorang kepala dari ...fo-   diperkenaikan kepada para bintang? | 
seperti Deborah Kerr, Marge Cham- | 
pion: Robert Taylor dan lai: jer 
bong. MGM. diperkenalkan kepada 

  

nard, diundang menghediiri premie- 
re2. Selama saja beberapa hari j 
lang-balik keluar-masuk si 
G.M. saja diperlakukan 
gala pelajanan jang dapat mereka 
sediakari. s 

  

Frank Capra suka 
ngobrol 

| Saja berkenalan dgn Frank 
Capra setjara kebetulan sekali, 

nat2 film jang diselenggarakan 
oleh para opsir bagian film ang- 
katan perang A.S. Frank Capra 
diundang disana untuk menga- 
akan tjeramah a.l. tentang 
kesan?nja dari  perdjalanan 
menghadari film-festival dj 
India. Capra rupanja orang jg 

suka ngobrol. Dia tidak banjak 
penghargaan terhadap film2 
India, djuga tidak banjak kata2 

baik dapat diutjapkannja ten- 
tang festival itu sendiri. Tjuma 

jang dibanggakannja ialah, bah 

wa dia telah menang dalam pe- 
rang dingin jang telah terdjadi 
antara dia seorang diri sebagai 
wakil Amerika Serikat dengan 
serombongan besar wukil2 Sov 

takannja tidak dapat disangkal 
lagi, orang., India lebih kenal 
Frank Capra dari ,,Comrade” 
Iwanof. 

Tidak lupa dia bertjerita ten 
tang pertemuan2nja dengan pe 
muka2 film dari negara2 Asia, 
al. dengan seorang ,,minister cf 

information” dari Republik Indo 

nesia. Mula? saja kira Oom Ar 

nold Mononutu jang telah datang 

sendiri ke Bombay, tetapi kemu 

dian baru saja tahu jang dimak 

sudkan ialah Mas Harjoto . direk 

Ng 3 

obert Z. Leo 

  tur P.F.N. Capra kemudian me 
ngandjurkan, supaja para produ 

cer Amerika lebih banjak mena 

ruh perhatian terhadap rekan2 

nja di Asia jang serba berkeku 
rangan dalam segala hal. Saja 

tak tahu apa jang telah ditjeri 

takan Mas Harjoto kepadanja, te 

tapi dari obrolannja saja tang 

kap, bahwa dia mendapat kesan, 

bahwa di Indonesia ini Kasarnja 

lorang belum tahu lagi membi ! 
kin film dan harus dibantu. Ma 
lahan katanja, dia sendiri sudah 

dapat undangan untuk datang 

sendiri. Pendek kata, sesudah | 

pertemuan itu saja  berkesempa 

tan bitjara dengan dia, setjara 
empat mata Saja katakan, saja   

  

1urka 
- 

Shangri La, untuk waktu sing- 
zaman purbaja dengan menatup 

asing selama enam minggu di musim | 

mereka memerlukan waktu baginja 

mengadakan reorganisasi dlm susunan pemerintahnja 

dah “ialah dengan djalan memisahkan 

dgn ideologi Barat. 
Jah jang mendjadi penduduk ter 

ibanjak daerah itu. Termasuk di 

antara ssrdadu2 jang paling be- 

rani didunia, orang4 Gurkha ini 

Tig pada waktu pemberontakan 

Incia ditahun 18» aan dalam 
kedua perang dunia jang lam- 
'pau. Lebih gari satu ,” Victoria 

Cross”, tanda penghargaan ' jg. 

paling tinggi aiberikan oleh lug 

geris untuk keberanian, meng- 

ujaSi serdaduZ Gurkha jang te- 

ah tua jang sekarang hidup se- 
bagai orang2 aesa biaga . dile- 
reng2 gunung Nepal. 

bampai beperapa waktu ber 
selang pemerintan Nepal 
lah ardasarkan atas mespotisme, 

dimana semua kekuasaan dipe- 

menurun. Hanja Sfaikit kenik- 

rakjat Nepal jang berdjumlah 
If ajuta jiwa itu. 
djarang sekali dapat menjela- 
matkan irinja dari akibat re- 

Ivolusi istana jang sering ter- 
3g fajasi. 

Demokratisering 
pemerintahan. 

Dengan disokong oleh India, 
Nepal sesudah perang Dunia II 

berachir membentuk dasar pe 
Imerintahan jang demokratis, di 
Imana perdana menteri dan ra 

lajanja jang gulu tidak mempu 
njai kekuasaan apa2 mendapat 

hak untuk memegang tali peme 
'rintahan. Pemerintah tjorak 
baru itu sekarang telah giat 
|membuat “djalan4 raja, lapa- 

'jek2 untuk mengawagi gontja- 

ngan bumi, dan ssmpai pula me 

minta keterangan2 mengenai 

bantuan Fasal 4. 
Soal jang sangat sulit dihada 

pi Nepal pada waktu ini juah 
kemungkinan infiltrasi ideologie 
RRT dari Tibet, Dari penjera- 
ngan langsung ia tak usah clia 
watir. 5 

,Himalayan pasa” adalah sa 
ngat tjuram dan disamping itu 
serdadu2 Gurkha jang gagah 
berani telah siap untuk meng- 
“hadapi tiap kemungkinan, 
  

. 

gi 

Main 

“Serdadu2 Jg ."' 

turut bertempur dipihak ingge- | 

ada- 

gang oleh perdana Menteri jg.' 
izemegang djabatan itu turun ' 

matan damai jang dialami oleh 

Raaja2nja 

ngan2 terbang, bioskop, pro- 

'nja dan saja pun menjediakan di 

ri untuk djadi pertjobaan. Sete 

lah didengarnja tjerita saja bah 

wa pengetahuan saja tentang tja 
ra2 Hollywood bekerdja- juma 
sampai “pada pudlicity depart 

ment sadja baru, dia berdjandji 
jakan mendiadikan perkara saj1, 
Imendjadi mas'alah dia sendiri. 
| Sudah datang waktunja”, kata 
inja, untuk memberi bukti sedi 

Ikit tentang  keramah-tarsahan 
Hollywood kevada tuan.” 

Frank Capra menepati djan- 

djinja dan saja diterima. sen- 

diri oleh Mr. Frank Freeman 

' kepala studios Paramount, se- 

“bagai tamu pribadi. Kata sam 
(butannja lebih banjak berupa 
“nasihat2, petuah2 seorang ba- 

pak terhadap seorang anak ig. 
'masih baru mau mulai mengi- 
Ikuti djedjak bapaknja. Free- 
'man adalah seorang tuan dari 
Selatan dan menurut kata2 
crang jang tahu itulah jang 
menimbulkan kesan2) seolah2 
dia kurang halus bawaannja. 
Meskipun bagaimana, mendja- 

di tam pribadi Vice-preside 
Paramount membukakan pin- 
tu2 jang selama ini tertutup 
bagi kebanjakan orang. 

  

| Hollywood Hospitality 

Saja dipetaruhkan kepada Mr. 
Luigi Lurasci kepala ,,foreign 
department” jang bersama2 de 
ngan wakilnja Mr. Bob Rich- 
man membikin sematjam ren- 

gi saja kedua orang ini dan ke 

merupakan suatu tjontoh jang 
baik tentang apa jang disebut 
Frank Capra ,,Hollywood hos- 
'pitality”. Ditiap bagian jang 
saja datangi, orang berhenti he 
kerdja untuk meladeni saja. Ka 
dang2 satu hari saja tinggal Gi 
satu bagian, owngan tidak ada 
'kelihatan tanda2 mereka bogan 
Gengan adanja saja disitu. 

Sedapat2nja apa jang saja 
minta mereka usahakan, mala- 
han mereka suka karena saja 
ingin tahu semua2nja. Produ 
cer William Pine membekali 
saja dengar seript filmnja jg. 
terbaru, bagian produksi de- 
ngan ,,budget-breakdown”, pro 
duction-manager dgn Script 
breakdown”, demikian seterus- 
nja. Bob Richman jang men- 
djadi teman haik saja  kemu- 
dian mentjeritakan, bahwa sa- 
ja telah meninggalkan kesan2 
jang baik pada mereka semua. 
Buktinja, karena banjak -ker- 
dja Hal Pereira kepala art-de- 
partment jang tadinja. tjuma 
dapat bitjara dengan saja se-   

' 

tertarik sekali kepada andjuran2 : 

tjana mingguan buat saja. Bai 

pala2 bagian gtudio Paramount , 

Menurut pidato PM Inggris 
jang untuk pertama kali dile 
Australia, adalah ledakan atoo 
dari ledakan2 atoom Amerika 
asap jang tebal, be 

x Oo 8 
£ 

Gemar Neon 
Njonja.Rumah Harus Baj 

— Ole: H0 

  
    

   am
at
, 

a
n
 

0 

OTA TOKYO, Kota terbesar 
: alami perobahan- jang paling aneh jang 

         

  

   
           

  
     

   

    

  

      
    

  

   

: memperlihatkan gumpalan 
ledakan. 
k 5 Nang 5 sa Fa LAN - 

— Klaxon Mobil 
Rekening Geisha. .... 

endiri Di Tokio — 

| dunia dewasa ini sedang me- 
pernah dilihat. 

  
  

Tokyo dim masa pantjaroba dari masa ,,Topan Yankee” jg. maha 

besar jg. dimulai di th. 1945, waktu djenderal MacArthus uaiz ke 

darat Djepang. Sa'at itu awal dari terdapatnja tjap ,»Made in 

America” di segala plosok Tokyo, jang achirnja meninggalkan 

sebagai kesan berbagai ragam perobahan mulai dari pembagian ta- 
nahi sampai kepada mendjelmanja tempat? dangsa dan minum: hak 
bersuara bagi kaum lemah, dan anak jg lebih suka memakai ba- 
dju matrus daripada kimono pembersihan politik dlsb. 

Djepang memperoleh kembali “Dilarang merokok diatas tem- 
pat tidur”. kemerdeka'annja dibulan April 

jang lampau, tapi tampaknja tak 
Seorang djuga jang tahu apa jg. 

akan dibuatnja dengan kemerde-) . 

ka'an itu. - 
Banjak rakjat, sebagian besar 

golongan tua jang masih ingat 

kepada zaman dimana tidak ada : 
rumah tinggi jang menghempang 

atau merusakkan pemandangan 

ketjantikan alam, ingin member- 

sihkan kota Tokyo dari segala 

apa jang mengingatkan kepada 

masa pendudukan. Niat mereka 

ini mendapat tentangan hebat da- 

ri tidak sedikit pula golongan 3g. 

suka kepada jazz Amerika dan 

suka membiarkan ice-cream jang | 

pakai kaju untuk pegangannja. 

AKan tetapi, selama masih ada 
tentara” Sekutu meskipun mereka" 

dengan sengadja tidak melihat- 

kan muka di Tokyo berkeliaran 

dimana-mana untuk ,,tugas secu- 

rity” rakjat Djepang didorong 

oleh rasa hormat tidak akar mau 

membawa perobahan apa2:   
Akibat dari sikap ini bisa 'me- 

narik perhatian dan membawa 

“kebingungan. An 

Salah satu dari pengaruh jang 

telah tertanam itu ialah memun- 

tjaknja pemakaian bahasa Ingge- 

ris. Banjak bangsa Djepang ber- 

usaha sungguh2  mempeladjari 

bahasa ini dan mendapat hasil.   Banjak pula jang merasa rendah 

untuk mengakui mereka telah ga- 

gal dalam usahanjag seperti se- 

orang receptionist di Tokyo Press 

Club jang menanjakan apa jang 

saja ingini waktu saja memasuki 

club itu buat pertama kali. 

Saja ingin lunch”, Kata saja. 

Sebenitar”, djawab receptionist 
itu sambil tersenjum. Dan sedju- 
rus.kemudian makan 'ia berte- 
riak: ,/Panggil tuan Lunch. Pang- 

gil tuan Lunch”... & 

Sekarang lihatlah istana Keizer 

jang aneh dan jang bentuknja 

seperti guha itu, jang. mendjadi 
pusat tarikan kota Tokyo- pada 
suatu ketika diduduki oleh tenta- 
ra tapi sekarang telah dikembali- 
kan kepada sipil: Para managers 

jg. membungkukan badannja un- 
tuk memberi hormat: serta gadis2 
berpakaian kimono jang berbuat 

begitu pula akan mengingatkan 
kita ke Djepang dimasa lampau, 
impian bunga sakura dan sakai. 

  
, 

Peristiwa jang romantik ini hi- | 
lang lenjap sebaik tuan berdjalan 
melalui pintu Venetia menudju 
kekamar tuan. Djalan ini memba- 
wa langsung kepada papan tanda 
dimana tertulis dengan huruf2 

besar: 

  

"lama satu djam. sampai mem- 
berikan waktu hingga Sete- 
ngah hari. Saja meningga'kan 
studio Paramoung dengan hati 
jang terharu dan perasaan te- 
rima kasih. ' 

Hollywood: pada “mumnja 
memang tidak terbuka buat sem 
bata Fate Wartawan? asing 

| sekali pun banjak jang menge- 
luh, bahwa dak tidak dila- 
Geni sepantasnja oleh berbagai2 
studio, Mengingat semua ini, 
meskipun saja tidak seuntung 

“Bill Palmer jang dapat bersobat 
"dengan seorang presiden, nasib 
saja tidaklah begitu malang, ka 
ireng telah dapat menjelami de- 
ngan sebaik?nja apa jang dise- 
(but ,inside Hollywood”, 

  

memantjing dikali itu 
tidak 

  

   

pegangan — “tangan " 
umum. Tapi pemandangan itu 

& 

Manijing dihalaman 
istana 

| Sekarang kita lihat anak2 
Ban ikan dikali bagian 
jfuar istana Keizer: kali jang pe 
muh dengan belalang menga'r 
imelingkungi pekarangan ista 

a  Keizer - Hirohito, jang 
akti itu kira2 4 mil pandjanz 

“Pemandangan melihat anak2 
adalah 

masuk diakal sebelum 
pendudukan seperti djuga 
dua manusia jang ber 
han .berdjalan ber- 

dimuka 

umum sekarang, dan 
anak2 serta orang2 jang berka | 
sih-kasihan itu ingin tahu siapa | 
ja berami merobahnja. 

Menurut para kritik pihak 
Amerikalah jang bersalah mem 
beri kehibukan kepada kota. To 
kyo. “Tapi siapa djuga jang 
akan dipersalahkan, kota 
adalah tjalon untuk mendapat 
gelaran kota jang menegakkan 
bulu roma. 

Sopir dan klaxonnja. 

Supir2 Tokyo adalah pangkal 
dari segala kerusakan. Mereka 
sangat tertarik kepada bunji 
klaxon pada 
dan mereka kepingin untuk be 
main-main sedikit. Mereka diam 
diam berdjalan 

itu ' 

mobil2 Amerika 

    
    

    

tan 

erang ahli. antropologi 

Me na “ 

Geriija KMT 
. Diusir Oleh Pasu- 

kan2 Birma 

"MASUKAN2 PEMERIN- 

| Usir pasukan? gerilja Tionghoa 
Kuomimlang dari kota Mong- 
peng, 50 mil sebelah barat 
Kengtung di Burma timur-laut. 
Demikianlah menurut  maklu- 
mat tentara Burma pada malam 
Rebo ini, Gerilja Kuomintang 
tadi memberi perlawanan, sebe- 
kimi meninggalkan kota Mong- 
peng, jang sudah setahun lama- 
nja mereka duduki. 

Seterusnja diumumkan, ba- 
hwa dalam gerakan tentara: 
Burma melawan pasukan2 
pemberontak disekitar 'Toun- 
goo (200 mil sebelah utara 
Ranggon) pihak tentara ber- 
hasil menewaskan 10 orang 

pemberontak, diantaranjx Hae 
Taung. Hae Taung adalah pem 
bantu politik jang terpenting 

dari Thakin Than Tun, pemim- 

  
t 

      pin kaum Stalinis Burma. 
—. (Ani-Reuter). 

Mystere -452 
Pesawat Perantjis Jg 
& Lebih Tjepat Dari 
f Suara 

K EMENTERIAN angka- 
taxi .. @dara Perantjis 

mengumumkan, bahwa pesawal! 
terbang pemburu jet buatan Pe 

rantjis jang baru, ,,Mystere- 
452”, hari Selasa telah terbang 
Cengan ketjepatar jang melebi- 
hi ketjepatau suara, Penerba- 
ngan ini dilakukan di Melan Vil 
laroche dekat Paris. Berapa 

“besar ketjepatannja tadi tidak di 

  
Pesawat baru ini adalah ben 

tuk jang telah diperbaiki, dari 
pada pesawat ,,Mystere” jang 
Amerika Serikcy akan pesan di 
Peranijis, untuk keperluan . se- 
kutu2nja di Eropa. Menurut be 
rita UP ,,Mystere-452” adalah 
|sebuah pesawat pemburu pe 
Injergap (interceptor) jang ha- 
'nja memberi tempat bagi 1 

rang, sajap2nj, serong ke- 
arah belakang dan baik untuk 

dipakai pada siang hari. Per- 
lu diterangkan disini, bahwa 
keijepatan suara pada permu- 

kaan laup ialah kira2 700 mil 
sedjam: makin tinggi, ketjepas 
tan berkurang. (Antara). 

  

tu rapas pergaulannja di To- 
kyo, dan sekiranja ada sesua-   

dibelakang tu tradisi Djepang jang sam- 
orang berdjalan kaki dan de-j pai sekarang masih terpeliha- 
ngan tiba2 membunjikan klaxen ya baik: maks tradisi itu akan 
jang keras guaranja itu. Mere | kita lihat pada rumah2 tempat 
ka mempunjai klaxon besar dan 
klaxon ketjil, dan klaxon jang 

| bunjinja seperti sirene pabrik. | 
lewat. pada simpa- 

ngan2 dgn. membunjikan kla-, 
xcm jang suaranja seperti Sire 
na mobil ambulance, orang jg. 
mendorong kereta djualannja 

Mobil2 

membunjikan tromvet jang dju 
ga tidak lunak gyarin'a, anak2 
pendjual surat kabar membu: 
njikan lontjeng jang keras un 
tuk menarik perhatian pembeli 
dan pada toko2 terdapat loud- 
spcaker2 jg mendenggua3z.in 
lagu boogie-woogie. 

| Gemar neon: 

| 

| 

Pun penduduk Tokyo sangat 
menjukai lampu neon untuk 
reklame. Pada waktu malai 
Sinar lampu itu menghiasi ko 
ta seperti pada hari besar 
Kerstmis lajaknja. Pada bebe- 
rapa tempat kita dapati 50 lam 
pu neon sekali bernjala, dan 
semuanja sama. Pada tempat2 
jg lebih besar, seperti pada ki 
ra2 2.000 buah nightclubs jang 
dibuka dimasa pendudukan un 
tuk tempa hiburan serdadu2 
Amerika, lampau“ neon. dipa- 
sang menurut segala bentuk,, 
ketjuali digantungkan terlam- 
pan rendah sehingga bisa me- 
njisir rambut djika lewat diba- 
wahnja. 

Ada diantara lampu2 ini jg. 
berputar seperti .,windmil?”, 
(baling2) ada jang kelihatan 
nja seakan-akan me'edak ber- 
serai laksana hudjan dan pula 
jang menundjukkan seorang 
geisha sedang dalam aksi. Ser- 
dadu2 Yekutu dan geisha2 ini, 
setjara insidenteel, tidak begi- 

i geisha. 

Sang isteri bajur- re- 
kening Geisha. 

Kita djanganlah mentjampur 
aduk geisha ini gengan ,.gadis 
'Tokyc”, taxi-giris dan gadis2 

jang suka ikut ketangsi2 mili- 
'ter, jar menjebahkan peker- 
djaan pendeta2 tentara men 

djadi sangat sulit untuk mem 

bawa serdadunja kedjalan lu 
rus, 

Geisha itu merupakan suatu 
klas sendiri. Mereka dididik se 
mendjak lahirnja dan hidup 
antara umur 10 sampai 18 ta- 
hun mempeladjari bagimana 
mendjadi tuan rumah jang ra- 
mah tamah dan budiman, pe 
njanji dan tukang2 musik. 

Tugas mereka ialah membe- 
rikan hiburan2 jang tidak se- 
ret dan menemani para tamu 
pada waktu makan. Rumah2 
geisha itu sebagian besar di- 
kundjungi oleh pedagang jang 
telah letih bekerdja  dikantor- 

nja dan ingin mendapat maka- 

nan jang lezat dan mengasoh. 
Rekening dari banjak peda- 

gang2 jang mengundjungi ru- 
geisha itu ditagih 

isterinja, sebab   

   
    
   
   
   

   

    

Ie bi - 

Kedudukan Wanita DI 
2” AUM WANITA didaerah Bamenda, di 

»Orang perempuan itu benda penting, 
2 perempuan. Seorang perempuan 

| kata seorang Bamenda perempuan kepada Doctor Njouja 
kelahiran Australi, jang se 

“Gikit dikenal ini, kaum laki2 me- 

tuntuk mendapati 

  

    

   

Wa sesungguhnja 

Kaum tua-tua dalam Dewan 
Suku Bamenda setjara berhati2 
mengakui, bahwa “perempuan 

itu seperti Dewa”, tapi lekas 
pula kaum tua2 ini menjam- 
bungnja dengan: “Seperti De- 

wa, perempuan tidak bisa bitja 

Pa 
Jg dimaksudkannja ialah ba 

hwa perempuan tidak berhak 
bersuara dalam dewan. 

Akan tetapi, sedangkan ka- 
um laki2 sadja jg angkat bi- 
tjara, kaum wanita Bamenda 
bekerdja. giat: dan mereka pu 
lalah jp, bertanggung-djawab 
memberi makan kepada keluar 
ganja dah. memeliharanja. 

Dr Phyllis Kaberry menju- 

sun hasil2 penjelidikannja dika 
langan suku Bamenda ini dim 
Sebuah buku, ig bernama “Wo 
men: of the Grassfielis” (“Ka 
um. Wanita Padang. Rumput”). 

Serba-serbi tentang ke- 
dudakan ekonomi & 

| sosial: 
Walaupun kaum. wanita Bamen- 

Jaerah Bamenda-K 

lama 21, tahun melakukan penindjaua 
Maa KANE Ona aa 

  

   
   

       

         

          

        

    
      

      

      

Kamerun 
(Afrika Barat) mengatakan: 

benda Tuhan, benda dunia, Orang semuanja da- 
adalah seorang Dewi (Dewa)”, 

EN Kabety, se 
uan 

make 

EPAT DJAM 12 siang hari 
Selasa j.l. Amerika menjatat 

penduduknja jang ke 158.000.000 

dan 13 detik kemudian penduduk 

Amerika mendjadi 158.090.002. 
Kelahiran dan kematian, orang? 

jang masuk dan keluar Amerika 
ditjatat dengan otomatis. Menu- 

rut tjatatan ini, penduduk Ame- 
rika bertambah satu setiap 13 
detik. 

     

A NEH, SUATU gudang da 
ri Interratio di Kota 

(Djakarta) telah: kebobolan dan 
kehilanga:: 300.960.600 (batija: 
tiga ratus djuta!) batang siga- 
ret. Wembley, beberapa ratus 
Shag tabak dan beberapa ka- 
rung gandum, 

Ketjurian jang ke 44 kalinja 
dalam beberapa bulan terachir 
ini menjusul lagi Gan beberapa 
peti Wembley. lagi mendjadi 

Tjobalah hitang sendiri 300.   da mempunjai kedudukan ekonomi 
jang tinggi, tapi. mereka tidak ber- 

000.009. batang, berapa slof, be- 
rapa peti dan berapa truck utk,   hak bersuara dalam hal memililp 

suami: Perkawinan adalah soal jg | 
dipertimbangkan — dan ditetapkan 
oleh kepala bagian-suku  siperem- 

puan, 
Djika seorang gadis. dikawinkan, 

mengangkutnja. 

Gracie Fields 

  

  maka keluarganja mendapat. pemba- 
jatan kerugian karena ia tidak bisa 
bekerdja, lagi bagi mereka. sedjum-' 
lah antara £ 5 dan £ 15, berupa ' 
uang. atau barang2 seperti tjang- 
kul dil. 'Hampir sepandjang . hari | 
orang perempuan. Bamenda beker- ! 
dja, diladang. Semenfara itu sang 
suami minum-minim. tuak, memukul- j 
mukul bidji2-an seperti katjang tanah 
dll, atau “menunggu-nunggu sampai 
ada kedjadian apa2”. . 
sKaum psrempuan Barmenda 

ketjuali berladang ada djuga 
jg mendjadi djuru tenung. Du 
kun? perempuan ini dipanggil 

L siapa2 jg 
mentjuri, menjebabkan sese- 
orang djatuh sakit, dll. Pen- 
tjuri hanja bisa “sembuh” apa 
bila ia mengaku segala perbua 

tannja kepada jg empun'a ha- 
rang, dan sesudah itu sipemi- 
lik tadi memberi “obat2-pem- 
balas”. 

Kaum perempuan Bamenda 
berbangga diri sebagai petani 

js tjakap dan berkuasa. Atas 
pertanjaan “Laki2 itu apa?” 
Dr. Kaberry sering kali menda 
pat djiawaban: "Barang2 js ti 
dak berguna”. 

Laki2 berdjual beli. 
Tetapi di bagian dnia jg se- 

megang peranan dalam hal djual 
beli, karena mereka tjuriga bah- 
wa kaum wanita tidak bidjaksana 

Pudji2 Farouk 
ENJYANJI INGGRIS Gra 
cie Fields, jang bavsu sa- 

dja datang dari pulau Capri, di 
mana ia mempunjai kolam bere 

nang dan suata night-club seda 
t ja di. London memudi? 
Farouk, Kata Cracie, jang se . 
iugkali kundjung-mengundja- 

ngi keluarga Farouk, Farouk 
adalah orarg jarz sangat. se- 
derkana”, ,ia tak pernah main 
kartu, tidak minum minuman ke 
ras karena dilarang oleh aga- 
marjz dan suka lelutjon dan 
tertawa”, Dari Farork Gracie 
mendapat sebuah broche jang 
dibuat dari jade. (Avtara-UP). 

e 

INDIA HENDAK BATALKAN 
PERDJANDJIANNJA DENGAN 
PERANTIIS? 22 

Harian Perantjis jang berpe- 

ngaruh, ,,Le Monde”, hari Selasa 

menjesalkan kritik2 pedas oleh 

pemerintah India terhadap peme- 
rintahan Perentjis di diadjahan- 

nja di India, Harian - tadi selan- 

djutnja menjatakan. kekuatiran, 

bahwa kritik2 itu berarti perdjan 

djian India-Perantjis tahun 1948 

jang menjarankan soal hari ke- 

mudian djadjahan Perantjis.di.In 

dia harus ditentukan oleh referen 

dum,, hendak dibatalkan setjara 

unilateral. 

  

  

kelar perdagangan atau pembuat 

barang2' jang bisa didjual. - Ka-   dalam hal mengurus uang dalam 

djumlah2 besar. Dan pula, Kalau 
orang perempuan mendjadi ,.pen- 

itjetak duwit”, djangan2 uang. jg 

pendapat Dr. Kaberry, sistim- 

dorongan bagi. kaum laki2, 

kegiatan2- ekonomi. Untuk me- 

ngumpulkan ,,uang pembeli” ini, 

orang laki2 harus. mendjadi ma-   
  

pang soal keuangan dipegang 
oleh sang isteri. 

Sedjak berabad abad lama- 
nla si-isteri membajar reke- 
ning suaminja untuk  menda- 

pat hiburan pada rumah2 
geisha ini, Inilah sebuah adat 
tua dan aneh. 

  pada kebanjakan keluarga Dje! 

USA Beli 
t 
7 
7 
& 
' 

disimpannja itu semuanja dibeli- janak2 jang 

kan pakaian jg indah2. Menurut (sang suami terpaksa 

uang-pembeli jg seringkali ditje- | djumlah isterinja. 

la ini, di kalangan suku Bamen- jrangkan selandjutnja, bahwa Dr. 
da djustru merupakan salah satu | Kaberry adalah seorang lector da 

utk,' lam ilmu antropologi di: Universi- 

rena di kalangan mereka prestige 

itu tergantung. dari besar-ketjil- 

nja rumah dan halaman atau be- 
sar-ketjilnja  djumlah isteri dan 

ada disana, maka 

tjari uang 

lagi kalau ia ingin memperbesar 
Dapat dites 

tet: London. Daerah suku Bamen- 

da letaknja 280 mil sebelah utara 

“ pelabuhan Nigeria Victoria. 

Sendjata 
Seharga 729.000.000 Dollar Dari 

Eropah Barat 
. ' MERIKA SERIKAT telah mengadakan 

A beli alat2 sondjata dan perlengkapan mili 
kontrak 

ter lainnja, se Tr 

harga kira2 $ 729:000:000 dari negara? Eropa Barat 1 
tahun ini. Demikianlah diumum kan oleh ,,/Mutual Security - 
ministration” pada malam Rebo. Alat? sendjata dan perleng- 

akan dipergunakan tunlauk memperkuat seku tap kapan tsb. tadi 
Amerika di Eropa. 

. Dari pesanan pembuatan sen 
Gjata tadi, pabrik2 Perantjis 
mendapat bagian terbesar, ja- 
itu seharga kira2 $ 350.000. 
000. Kedua ialah Italia, sehar- 

ga kira2 $ 140.000.000:  pa- 
'brik2 Inggris mendapat bagian 
seharga $ 15.000.000. Pembeli- j: 
an2 Amerika dari Eropa ini 
mempunjai 2 tudjuan: 1. Mem 
perlengkapi pasukan NATO, 

2. Memasukkan dollar ke Ero- 
pa. Sebagian besar dari uang 
tsb. diatas tadi akan dipergu- 
nakom Untuk beli amunisi dan 
bahan2. peledak lainnja, dari 
kira2 12 matjam. Untuk ba- 
rang2 ini “1 negeri mendapat 
pesanan2 dari Amerika, jang 
seluruhnja berdjumlah 
000.000, 

Ketjuali 3 negeri tsb. diatas 
tadi jang mengadakan kon- 

Duel Pertempuran Antara Kapal2 RRT 
MWARIAN2 KAGI jang terbit 

di Hongk ng hari Selasa : 
mengutjap berita2 jang herasal 

dari Makao jang 
bahwa sedjumlah kapal 

mengatakan, 
Angka 

tan laut nasionalis semalam ma 
@ 8 

y 

! 

laman telah terlibat dalam ps 

gara Hongkong. 
Harian berbahasa Inggeris 

“ & 

tempuran dengar kapal2 meriam 
Republik Rakjat “Tiongkok diru 
ka pulau Ling Ting, 15 mil teng 

,Morrming Post” menulis 

djauh bahwa !K. 15 buah 

meriam ketjil nasionalis, 'elah 
terlibat dalam  tembak-menem 
bak dengan tiga kapal meriarn 
RRT jang cihantu oleh mariam2 

r jebih ,pantai dan dua kapal pendarat. 

kapal jDikatakan bahwa tembakan2 ter 
dengar djelas di Makao, 

Menurut laporan jang diteri 
ma kemudia. dari Makao kstisa 
kapal meriam RRT itu ialan 

$ 55. ! 

trak2 dengan Amerika, dapat: 
disebut disini negeri2 Eropa 
lainnja jang. djuga mendapat 
kontrak serta djumlah harga 

barang2 jarig dipesan dinege- 
:ri2 ini: 8 

Belanda $ 41.000.000: Swis 

5 34.000.000: Junani $ 11.000, 
000: Djerman Barat $ 10.000. 
000: Deimark $ 6.000.000: Nori 
wegia $ 6.000.000: Swedia $ 2, 
:000.000: Luxembuig $ 300.000: 
Austria $ 100:000: 

Swis, Djerman Barat, Swe- 
dia dan Austria bukanlah ang- 
gota NATO, akan tetapi menx 

'djadi anggota Organisasi Ker- 

  
| djasama Ekonomi Eropa (OK 
EC), jang didirikan ketika za- 
man Rentjana Marshall. (An- 
tara). 

Dan KMT 
Kwan Ching, Kwan Hsiang dan 
Pang Pai. Katanja kapal2 tsb se 
dang mengawal kiriman2 kspu 
lau Ling Ting jang diduduki 
RRT, ketika mereka bertamu ce 
ngan kapal2 nasionalis. (U.P.) 
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Gorooa 
2 

| Bisa diliat?di: 

' Semarang 

  

    3 

BARU TRIMA:. 
Camera Exakta Tessar 3,5 
Flash - Gun Fkoblitz I, dan II 
Flash — Gun Heiland 
Statief Excelsior 

MASIH SEDIA: 
Camera Nettar, Ikonta, Ikoflex, Flexo, Perkeo, 
dan lain-lain. 

  

Motors Servic 
BODJONG 50 — 

  

UV JEEP dana senbangwaNan 

« 1 AUSTIN Sedan 1948 
Senrua dalam keadaan baek. j 

: 
& - 

  

SEMARANG 

  

Bodjong 36 
SEMARANG 

  

Photo - Studio ,, CAT Y“ 

Kabar Kota 

  

SIDANG D.P.R. KOTA BESAR 
SEMARANG. 

Setelah ,,reses” 3 atau 4 hari, 
kemaren DPRDS Kota Besar Se- 
marang -telah melandjutkan si- 
dangnja dgn meneruskan membi- 

tjarakan Anggaran Belandja ta- 
hun '52. 5 

Hadlir 19 anggautz dan ke- 
.Mudian Anggaran Belandja tsb. 
dapat disjahkan dgn beberapa 
perobahan, perobahan mana ha- 
rus sudah dapat diselesaikan 

achir bulan Nop. j.a.d. ini. 
Setelah itu, lalu diteruskan dgn 

usul anggauta Tjipto, jg meng- 
hendaki pengisian lowongan DPD. 
Setelah didengar keterangan dari 

.anggauta DPD jg menjatakan se- 
mentara waktu tidak perlu ditam- 
bah anggauta seorang lagi, maka 
diputuskan tidak dapat menerima 
usul Tjipto tsb. 

Sebagai atjara terachir, di 
rundingkan usul S Susmono 
cs jg menghendaki agar diada 
kan .sensur pilem atau madja 
lah2 jg dimasukkan dalam dae 
rah Kota Besar Smg. “Hal ini 
perlu diperkeras” demikian ke 
terangannja pengusul, ,,karena 
sebagian besar pilem2 jg diper 
mainkan dalam daerah Kota 
Besar Semarang ini, demikian 
djuga buku2 atau madjalah2 
jg dimasukkan dari luar nege 
ri banjak merusakkan atau 
memperhebar krisis achlak”. 

Dalam merundingkan soal 
ini, banjak sanggauta2 jg ma 
djukan pemandangannja jang 
djuga menjetudjui adanja sen 
Sur tsb. Achirnja diputuskan, 
menundjuk dua anggauta DPR 

“Kota Besar Semarang supaja 
duk sebagai anggauta sen- 
“ig telah ada dikota ini. 

juga disetudjui membikin mo 
si untuk memperkuat tuntutan 
adakon sensur pilem atau pe- 
larangan peredaran madjalah 
dan buku2 jg menjinggung pe 
rasaan Ketimuran. 5 

      

SALATIGA. 
— 
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Kursus mantri hewan 
djuru periksa daging. 

Pada hari Selasa tg. 28 Okt. jl. 
di Hotel Kali-Taman Salatiga dgn. 
disaksikan oleh pembesar2 civiel 
dan hampir semua dokter hewan 
di Djawa-Tengah telah diadakan 
upatjara resmi pemberian idjazah 
kepada para pengikut kursus mantri 
hewan/djuru -periksa daging jang 
selama satu tahun diadakan diSa- 
gatiga, untuk pertama kali diselu- 
ruh Indonesia. : 

'Dalam kata pembukaaannja pe- | 
mimpin kursus dr. R.M.J. Soejadi 
antara lain menerangkan, bahwa 
mengatasi beberapa kesulitan ten- 
tang perumahan, beberapa alat2 jg. 
dibutuhkan, kursus ini dapat dibuka 
pada tg. 1 Nopember 1951, dengan 
41 orang murid jani dari daerah 
otonoom 21 orang, dari ikatan di- 

. nas umum 19 dan seorang penin- 
djau. Bajaknja pelamar ada 571 
orang. Diantara 41 orang itu ter- 
njata ada 12 orang jang ta' dapat 
meneruskan peladjarannja karena 

- merasa kurang tjakap, sehingga pa- 

da achir kursus idjazah hanja da- 
pat diberikan kepada 27 orang 
ja'ni 15 orang dari daerah otonoom 
dan 12 orang ikatan dinas umum. 
Dua orang tidak lulus. 

Kemudian pemberian idjazah dila- 
kukan oleh kepala inspeksi djawa- 
tan kehewanan Djawa-Tengah dr. 
Soekarno, sambil memberi - petuah 
kepada para tjalon mantri hewan/ 
djuru periksa daging itu agar me- 
reka mendjalankan kewadjibannja 
dengan djudjuz dan tertib. 

Residen Milono dalam kata sam- 
butannja menegaskan, bahwa In- 
donesia sebagai tanah agraria nis- | 
tjaja djuga membutuhkan ternak jg. 
baik. Dengan telah dididiknja para 
tjalon pendjabat dalam kalangan 
peternakan, maksud ini mudah: 
mudahan lekas tertjapai. Disam- 
ping perikemanusiaan jang tertjan- 

| tum dalam 'Pantjasila kita, kata 
residen Milono, patut djuga disebut 
peri-kehewanan, Berdasar atas pe- 
ngertian itu pak Milono mengan- 
djurkan supaja pemuda2 jang habis 

mengikuti kursus itu dapat pula 
'mendjadi pemimpin atau perintis 
dari ,,dierenbescherming”, 

Salah seorang kursis atas nama: 
kawarn-kawannja mengutjapkan teri- 
ma kasih atas segala sesuatu jg. 
telah didapatnja dalam kursus ter- 
sebut. 

Perlu diterangkan bahwa masing2 
daerah otonoom mengirimkan dua 
orang wakil jang beajanja dipikul 
oleh daerah otonoom sendiri, sedang 
jang mengikuti kursus dengan ikatan 
dinas umum akan  dikerdjakan 
diseluruh Indonesia dimana mereka 
dibutuhkan. : 

Kursus baru akan dimulai ' pada 
1 Nopember j.a.d, 2 

gerombolan. Mereka mendekat 

tara penduduk. Sudah barang 

1 Djakarta, 

Weleri Aman 
Oleh Grombolan Diang- 
gap Sebagai Daerah 

8. »Supply“ Sadja 
5. pat dikata, pada umum 

nja baik dan memuaskan, begi- 
tu keterangan komandan polisi 
Negara kewedanan Weleri kepa 
da wartawan kita. Sudah tentta 
seperti djuga dilain2 daerah, 
terdjadi pula kedjahatan biasa, 

daa Na Pa Na ran v men ung ens 
litik. 'Rembesan?2 Tananbalas 
dari daerah Pekalongan umpa- 
manja tidak kerap terdjadi, 
atau kalau toh terdjadi mereka 
ini tinggal diperbatasan diluar 
kota sadja. Dugaan mengatakan 
bahwa mungkin mereka ini ber 
asal dari Merapi-Merbabu com- 

1 pleks, 
| Sebenarnja, daerah Weleri 
ini dianggap hanja sebagai dae- 
rah Supply sadja oleh anggauta 

    djika membutuhkan perbekalan 
utk. hidupnja digunung2 tem- 
pat mereka bersarang, demikian 
keterangan jg kita dapat dari 
wedana Weleri. Atas pertaaja- 
an, bagaimana sekiranja sikap 
penduduk pada umumnja thd pe 
ngatjau, djika mereka datang, 
bahwa pada umumnja mereka 
bersikap passif, passif karena 
takut. 

Jg. dapat ditjatat ialah bah 
wa umumnja orang bersikap 
membantu thd Polisi Pamorg-j 
pradja, hingga kerap seorang 
perembes dari daerah lain da- 
pat lekas diketahui oleh ig ber 
wadjib, karena aduan sese- 
orang. 

Kebiasaan main tjeki. 
Sdr. Soejitno, komandan Po 

lisi di Weleri selandjutnja me 
nerangkan kep an ki 
ta bahwa mu 
ling besar jang dihadapinj 
daerahnja ialah kebiasaan...... 
main tjeki, jang seakan-akan 
mendarah daging” meluas dian 

     

  

tentu permainan itu tak akan 
bermanfaat dan menghalang ke 
madjuan ekonomi. Katanja, me 
mang sedjak d tjeki itu sua 

nja permainan jg tidak baik 
itu hanja karena......... didiam 
kan sadja. Suatu waktu pengge 
rebegan2 ta'dilakukan, maka 
seakan-akan orang dengan sen 
Sirinja dismu dan redalah per 
mainan, demikian al. isi pertja- 
kapan wartawan kita dgn pihak 
Polisi-Pamongpradja Weleri. 

DPealers Distributors: 

LUIDSPREKERS: 
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       /NI MEM PERSEHAT TUBUKMU 
Bi In kuat nser, langkan sakit pinggong 5 

bahkan tenaga laki-laki Mendjalonkan 
darah, semboehkan kaki tangan dingin. 

Begitupun anggur anu dipudjikan untuk njonjaa 

Terdjual luas dirumah-rumah obat Tionghod 
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3 4 1 
TERGIBIN OLEH BAN SAN YOK PANG KAPASAN 216-220 TEMA 

1 Agen Semarang: : 
ta Sh Toko Obat Toen Djin Tong. | 8. Toko Obat Ngo Hok Tong. $ 
—. 2. Toko Obat Hwee Djoen. | 9 Toko Obat Tek Sing Tong. H 3. Toko Obat Fie Min Yok Fong. |59 Toko Obat Eng Tav Ho 8 

4. Toko Obat Hway Aan Tong. |- Gang Waah : 
5. Toko Obat Eng Tay Ho Pi aa Pee Ra , 

Pekodjan 101. - Toko Tay San. ' 
6. Toko Obat Weng Len. 12. Toko Eng An. 

- “ 7. Toko Obat Jensen. 

  

  

muatannja. 
Muatan baru bisa dibongkar 

bat ttg. 12 Nov. 1952. 

MODEL FLASHGORDON 150 CO. 

SPORTMODEL 250 CC. 

HARGA E.Z. 

Motorcycle Ayencias 

    

« 

JENSEN 12” 
OXFORD 12” 
GOODMAN 8 & 
CELESTION 8 & 

RADIC"'S: 

RECORD-€HANGERS: 
i GARRARD RC. 80 

GARRARD RC. 70B 

Sales Electron 

    

5 pemesen Speda? Motor 
bahua kapal Ms. KOTA BARU ttg. 25/10 sudah tiba di Tandj. 
Priok, berhubung keperluan Djemaah Hadji, ta' bisa bongka 

Kelambatan mana harap suka maafkan. 

   
Telescopisch muka blakang dubbel zuiger 7,5 H.P. (Kuda) 

BEGONIA 
Depok 40A — Telf. 1914 Semarang. 

  

pada ttg. 5 Nov. 

Benzine oliappart. 12 H.P. (Kuda) 

- 

ae Sa 

    

19” 

Un 

tu permainan jang saigat popu 5 
ler didaerah tsb. Alat2 negara NORA Egmont 3 
jg berwadjib jang berusaha MENDE (Terbaru) 
membrantasnja kerap kali men | METZ 
djumpai kesukaran2. Dibubar- AGA: 
ikan disini, muntjul disana, ka TESLA 

dang2 ega TEA 1 G.E.c 
djek, pin kesuatu rum Lan 
Sukur kantor Polisi, tak ha- GRUNDIG 
Bui TAPERECORDERS: 

Tetapi aehir2 ini tampak pcr AMPRO 
mainan tjeki ig populer itu me GRUNDIG 
reda atau berkurang. Apa usa- 
ha jang telah didjalankan? Me HKOTAFE 
nurut keterangan, berkuranz- 

S Service 

Seteran 30 - Tel. 734 sing : 

AD LL LS, AL LL, 

      BUKU, - 6 
»Sedjarah Umat Islam” oleh Ham- 

ka, Tjetakan ke-II, Penerbit: Toko 
Buku Kasim Ahmad, Djakarta. 

Tjetakan ke-II dari buku tsb. me 
njatakan sudah betapa perhatian jg, 
di-undjuk kepada isinja buku itu, 
dimana chusus  di-uraikan adjaran 
Nabi Muhammad s.a.w. dan intipati 
daripada agama Islam. 

»Trade Directory of Indonesia”, 
Penerbit: Arthur L. van Coeverden, | 

Djl. Modjopahit 28/4, 
Amsterdam, Rooseveltlaan 51. 

Trade Directory of Indonesia (bu 
ku alamat2 pedagang dan pengusa 
ha) dari tahum 1952 ini adalah lebih 
lengkap daripada jang diterbitkan 
dalam tahun 1949, pula ditambah 
dengan daftar alamat2 kawat serta 
lain2 daftar jang penting bagi peda 
gang dan pengusaha. . 

  

Merak 

  

Juwelier - Horloger 3 UN GH AN S Lontjeng tembok 

     

  

4 

Kranggan 25, 

Semarang, 

' Westminster 

PARKER P5i (set) Gold-cap ,, 

model ketjil 

. dan rupa2 Dames - 

Rp. 11090.— 

SILVANA Damespolshorloge, 

460.— 

17 Jewels, waterpr. 

incabloc, all steel, 

» 840— 

Herenpolsh. merk terkenal. 

  

  

13. Kong Djin Tong Dispensary. 

PUCH |» 

            

Dan para | 
pemesen bisa trima pesenannja Speda2 Motor Puch paling lam- 
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  Dharmamon 

Oa ANA SA NN MA LL BIN etiN 
(ANTI HOOGESLOEDDRUK) 

  

BOLEH. MAKAN GARAM D.i.t. 
MESTI SEMBUH: 

Terdjual di toko-toko obat. 

KY 
Aa AN TA TEA EA BAN SARAN LL 

    

  

2 4 Kk) Pasanglah 

“Ii tube Rp. 7. 1 blik Rp. 16. Is Adpertensi 
ongkos kirim Rp. 1. Pusat Pen- & Dalam Harian 
djual »SUARA MERDEKA" 

  

Toko ,,ASTAGINA?, 

  

  
  

  

:| Kawatan 146 G. Surabaia. - 

2 ADVERTENSI HASIL UDJIAN PSM 
“4 Modevakschool »Rosana”, Semarang. Na Jang lulus untuk ,,Ccstuum?? semestinja: 

1. Nj. S. Mudrikah — 2. Nj. Soewarni — 3. Nn. Rosmajulis Hamta — 4. Sri Kartini — 5 Jajoek ianie — 6 i Mani vakadon Man” joek Supyianie — 6. Dharti. 

Jang lulus untuk ,,Costuum” semestinja: 
d: Tjoa King Nio — 2. Erlien Gan — 3. The Tjing Lien Nio — 4. Sie Ermien — 5. Partiwie — 6. Siem Hiang Nio. 

  
  

Kantor Penjuluh Perburuhan 

Djawa-Tengah 

Semarang 

Purwodinatan I/15, Tilp. 356 

No. 1152 

Berdasarkan instructie Kementerian Perburuhan R.I. No. 
1653/52 tertanggal 1 September 1952 dengan djalan ini di- 
umumkan, bahwa Penghubung Kantor Penjuluh Perburuhan 
di Magelang terhitung mulai 1 Nopember 1952 dihapuskan. 

| Kepada jang berkepentingan diharap selandjutnja lang- 
sung berhubungan dengan Kantor Penjuluh Perburuhan Dja- 
wa-Tengah, Purwodinatan MI/15, di Semarang. 

Semarang, 29 Oktober 1952. 
Kantor Penjuluh Perburuhan 

Djawa-Tengah Semarang 

Kepala: 

SADONO-HENDR9ATMODJO. 
(Bapindo-Semarang) 

PA aa Me al aed era Sa Ana bean Sa 2 

Lelang Ketjil 
.Pada hari SABTU, tanggal 15 NOPEMBER 1952 akan di- 

adakan lelang ketjil dari Daerah Hutan: 

BLORA 
Lelangan dimulai pada djam 9.30 pagi dan bertempat di: 

  

    

Gedung Rakjat Blora (Aloon?) 
Adapun jang dilelangkan ialah tumpukan? maju-djati pertu- 
kangan jang terletak di penimbunan2: 
KUNDURAN, BANDJARWARU dan pengumpulan: 

KLOPODUWUR. . Daftar kapling: dapat diperoleh di Kantor Daerah Hutan: : 
BLORA. 

Ta am Mean nga Seng 
Me UEA 1 SN ba Betapa 5. AA LN Png am, 

1 

  

Ma Ab ewean yaa 

INs WALAM D,M. 8,   Roy Rogers 98 | »Rex" 5.00. 7.00-5.C0, 113 th) 
    

Y/ TS A LONG LN 
: N STORY MISTER 

Ma LOL CAP HOPE/ TMEY'RE 
Gp stata MOOSE 

Aa THE SWERIFF 

  

     
      

     GT NI SOLD 
winE ? THEY 

  

  

  
—  Bageimanaa . Kapten 

Gunn, Moose dan Sherilf da- 

pat mentjuri emasku ? Me- 
reka tak pernah masuk  di- 
tambang ! : 

— Itu satu fjerita pan- 
djang, tuan Hope. Mereka 
sekarang ada ditambang kap- 
ten Gunn, sedang membagi2- 
kan ,,mangsanja”.              

    

   
    
    
   

    

   CAP SUNN 
BLEW THE 

“ TUNNEL 
SHUT! HE'S 
GOTTA HELP 
MS V7 OPEN 

HURRY, MOOSE ! 
“WENE GOT TO 

DIG TO GET TH' 
GSOLP CANNON: 
BALLS OUT OF 
THE MINE £ 

     

    
    

   

  

| aa THE TWO 
UTRAPPEDP WORKERS DIC JM 

PESPERATELY FROM INSIPE Pa 

  

Jokn barrymore, """ OUEBE 
« Corinre, C:Ivet » : & Paramounts jl ecbnicclor: 

.ORION“ II 9, YO ah 

HER DIEGING PISLOPGES 
A BOUL-PER ANP LOOSE 
PIRT ON THE OUTSIDE « » » 

  '#pdica Kirg-A lin Kele dim 

My Ml Iush Irsers 
“ Warter bros" Tecbrsccler 

Fernaroo Ice. N cra Isse 

SKOR the (th SULIAK   

  

  

  

Dalam pada itu... 
Lekaslah bekerdja 
Kita harus lekas2 

peluru meriam 

Tan 

Moose, 

menggali 
emas! 

«& Kapten Gunn « telah 
meledakkan dinamit hingga 
pintu trowongan tertutup. 

Ia harus menolong menggali- 
'nja kembali ! 

Sementara itu 2 orang pe- 
kerdja kapten Gunn jg ' telah 
tertutup, terkurung dalam 
tambang akibat ledakan tem- 
po hari, dengan hampir2 
putus asa, terus menggali 
dari dalam, supaja dapat ke- 
luar , . 

, 
Film : Pilipipo Tekit Ira /Bld 

DJAGALAN 7.9. 

pekerdja 
tadi djustru waktu itu menje: 
babkan tanah longsor disebe- 
lah luar, tepat dimana Moose 

  

dan Sheriff menggali. Batu 64 
besar dan gumpalan tanah 29 $ U K U 1 H Uu 
menimpa kedua orang terse- 3 INemobb ND erer uj 
but terachir ini... "En 

—s Moose, awaaas ! ! ! 
s |... — Tolong !! 1 2 7 : 

Dah, VII No, BEKAL 
n0 DA 
ae 

9 

JsengJok lahig Luru 
Lana 

cu 

  

PENGUMUMAN | 

       

    

. Keopiss Moryin- #rlene'l abi) 

PNP EN DNAN LN Se nba Na ama Pe t. 3 

. PENGUMUMAN 
$ | MUHAMMADIJAH bg. Pengadjaran Surakarta tahun peladja- 

ran 1952/1953. 
membuka: S. G. A. MUHAMMADIJAH 
untuk kelas I. 

I. tempat: di Surakarta. 
II. Sjarat2 mendjadi. murid: Mereka jang telah lulus udjian 

penghabisan S.M.P. Negeri, S.G.B. Negeri, mereka jang 
' telah duduk dikelas III naik ke klas IV S£.G.B. Negeri. 

III. Waktu beladjar: djam 15.30 — 20.00. 
IV. Tempat dan waktu pendaftaran: 

1. Digedung S.G.B. Muhammadijah bersubsidi, djl. Pasar 
Legi 7 Surakarta. 
Digedung S.M.A. Muhammadijah bersubsidi, Ketellan 
Surakarta, tiap2 hari (ketjuali hari Saptu) djam 
16.00 — 19.00, 5 
Pendaftaran dimulai pada 

30 November 1952. 
V. Sekolah dibuka pada tg. 1 Desember 1952. 

VI. Guru? semua bevoegd dan berpengalaman. 
VII. Keterangan lebih landjut dapat berhubungan dengan pe- 

ngurus. 

2. 

3: tg. 1 November 1952 s/d 

A.n. Pengurus Muhammadijah » 
bg. Pengadjaran Surakarta, 

Secretaris: 

R. B. HADIPOERNOMO. 
  

  
  

WONOSOB 
No.: 5065/111/2/U. Te 

DITJARI 
Seorang tenaga untuk dipekerdjakan pada Pekerdjaan 
Umum Kabupaten Wonosobo, 

dengan sjarat-2: 

1. Beridjazah: S.T.M. atau lainnja jang sederadjat. 
2. Umur se-tinggi2nja 30 tahun. 
3. Gadji: menurut P.G.P. 
Lamaran tertulis dialamatkan kepada Sekretaris Pe 

tah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan dilampiri ri 
hidup, salinan2 idjazah dan surat keputusan terachir. Bagii 
reka jang masih bekerdja pada sesuatu djawatan/ perusahaan 
dibutuhkan djuga surat idjin pindah. aa : 

Wonosobo, 22 Oktober 1952 

Kabupaten Wonosobo. 
Ketug: 

ttd, 
(KADRI) 

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami 

berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagimana kau 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 

WN.S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 

  

  

Yi CITY CONCERN CINEMAS mp 
LUX tu, 17. tabu : ini malam premiere 

(#5-7—-9— David Wayne - Tom Ewell dim: 
ah 

Ke Billa 46 biihe & Joe di 
|, Mauldin's »Up Front medan peperangan 
'bikin pevonton gumbira — tanggung ketawa terus ketawa 
  

SRAND ini malam d.mb, Uu. 17 tah,) 
445-6.45-8.45 Tom Neal — Ann Savege. 

berbag. ,, Two-Man 
ROYAL “ Ss, Suomarine 

Those blasted Japs are up to treachery again 

  

Blow 'em out of the Seal Heibat dan Gemar | 

INDRA iri walam dm.k. (us 17 tah.) 
Bad an Yaa T, Djunaidy — T. Sumarni 

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

ROXY INI MALAM DM. B8. (13 tahun) 
    

METRCFOLE 5.5.5 7d) 

(13 cb), 
Sbik Wie-Liu Loan- Pao Pang ' 

Tm 9, Osman Gumanti — Neng Jatimah Siti Tg. Priok 

BAPA 3 AA penuh r janjian 
kotjak - lutja | 

SOLO Mulai Main tg 23 s/d 30 Oktober "52 - IN 
The Magic Carpet" 

ATAU 

,Babut Terbang” 
JOHN AGAR - PATRICIA MEDINA 

Suatu Fila Arabian Nights Fantasi" 
Dari Columbiajg Memakai Warna Indah 

  

  

    

  

   tara 

  

     
      

(awan Pamarntah Daerah Semantara Kabupatan |“ 

  

Dewan Pemerintah Daerah Sementara" 
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berikan pendjelasan: 1 

dapat «| 
SBU 

  

  
2 ag 

  

 


