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“Barat Laut, dan menjerang se 

   

  

      

Hari Kemis pagi di Istana 
Merdeka telah dilakukan pe 
njerahan surat2  kepertjajaan 
duta Italia jg baru di Indone 
sia, Latarza kepada presiden - 
Sukarno. Tampak setelah upa 
tjara tadi presiden memberi 
selamat kepada duta Latarza. 

  

Mansjuria 
“sx Dibom 
3 Pesawat Amerika Me- 

njerang Kota Siam 

IARAN RADIO Peking 
jang ditangkap 

Djumwat di Hongkong mewar- 
takan, bahwa 8 pesawat. F-84 
Amerika slah menjerang Siam, | 
sebuah kota di Mantjuria de- 
ngan tembakan? sekapan me- 

mendjatohkan bom2 atas kota 
tsb. Menurut radig Peking da 
lam serangan ini 2 Grang pen 

duduk preman sjah tewas. Di 
katakan lebih landJit, bahwa 
salah sebuah pesawat terbang 
Amerjka tertembak djatuh oleh 
meriam penangkis serangan uda 
ra, Seorang”penerbang Amerika 
jang menjelamalikan Giri de 
ngan menggunakan jung uda 
ra toni dit aa    

  

   ANG SONGJIM. 
urut pengumuman ja 

saban Toteh angkatan I Ta 
Amerika Serikat pada hari Ra 
bu, pesawat2 angkatan laut 
Amerika jang berpangkalan di 
kapal induk “pada hari Selasa 
telah membom Churongjang, 
sebuah kota industri Gi Korea 

buah pabrik magnesium di 
Songjim. 

Dikatakan, bahwa Sami 
itu dilakukan oleh sedjumlah 
besar pesawat2 jet ,,Panther” 

hari | 

BEMANTA BERSIDANG G. 

| presiden 

aloe an kabinet te 

  

dak bersedia 

Selandjutnja di diun MN 
|wa didalam sidang 
binet telah mnerarnaa “tiga 
rantjanga aan jaitu ten 
tang perubahan undang2 padjak 
perseroan 1925, tentang peru 
bahan dan penambahan pera 
turan padjak peralihan, padjak 
“upah dan padjak kekajaan ser 
ta tentang menundjuk  rumah2 
sakit partikelir jang merawat 
orang miskin dan orang jang 
kurang mampu. Selain itu kabi 

   

  
| net telah menjetudjui ' pemben 

suatu jajasan jang akan 
mengurus pusat2 rehabilitasi 

|antuk bekas pedjuang kemerde 
kaan jang menderita tjatjad. 
antara) 

| MENTERI2 JG TURUT PER- 
DJALANAN PRESIDEN. 

  

Menurut kabar jang didapat, 

Menteri2 jang.akan turut  dida- 
lam rombongan Presiden Sukar- 
no dalam perdjalanan-penindjau- 
an ke Djawa Timur dan Sumate- 
ra Selatan ialah a.l. Menteri Pe- 
nerangan “ Meononutu, Menteri 

Pertanian Moh. Sardjan dan 

Menteri Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga Ir. Suwarto. Seperti su- 

dah dikabarkan, perdjalanan Pre- 

siden itu akan dimulai pada tg. 

110 hingga tg. 20 Nopember jang 

akan datang. Rombongan Presi- 
den akan terdiri dari Ik 29 orang 
termasuk beberapa wartawan.   PANITYA ANGGARAN 

Panitya anggaran belandja. 
jang terdiri-dari menteri2, pada: 
hari Djum'at pagi telah meng- 
adakar lagi rapat kerdja di Fe 
Giambcn, Gimana hadir. djuga 

man Barat dim suatu pe: 
'an jang diadakan oleh bekas? 

  

perdana menteri Chou En Lai,   Suatu gambar waktu diadakan upatjara Nda besar. 
| Sjorgaloka) di Peking bertepatan hari ulang # 

1 Oktober jl, Tampak 4 pemimpin tertinggi 

Tung, dan peran besar an gkatan perang “RRT. Hem Cin 

n ketiga ? 

Y. Tsedenbal perdana menteri M or 

  

  

   
    

   

   
        

       

bang Tien a Men (Gerbang ke 
Rakjat Tiongkok pada tanggal 
de tadi: dari kiri kekanari ialah: 
Luar, presiden RRT Mao Tse-   

    
4 Sa Politik Djepang Ingin Ad akan Hubun 
t 

JEPANG AKAN berusaha memetjahkan soal pen 
bih aktif dari pada dulu gura membuka kembali 

dengan negara? di Asia Tenggara. Demikian dikabarkan 
nana 2 Deen menurut wartawan Antara dari Tokyo. Si 

pendapatnja tersebut diatas pada keterangan Tatsuzo | 
jang diberikannja dalam pe eri Djepang, ja 

" "Gerakan! 
Nazi 2 

Muntjul Lagi Di 
Neder-Saksen 

PEN TAN negara ba 
gian Djerman Barat Ne- 

Tea telah mulai me 
kampanje untuk 

menikomid anasir - anasir 
gerakan Nazi, Wilajah Djer-| ' 
man Barat ini adalah ,,sa- 
rangnja” gerakan Nazi baru jg 
terlarang, pula dimana nada| 
Minggu bekas djenderal Bern- 
(hard Ramcke melantjarkan se 
rangan kepada pemerinfah Djer 

anggauta Nazi. . 
Pemerintah dewasa ini se-   para 'yenasehat2 diantaranja 

direktur  Javasche 
Bank, Mr. Sjafruddin Prawira- 
negara. Menteri keuangan Dr. | 
Sumitro menerangkan, bahwa 
Panitya sekarang sudah mempu | 

sedikit gambaran menge-'! jai 
2 rantjangan anggaran belan 
dja untuk tahun 1953 itu. Dika-, 
takannja, bahwa seminggu lagi 
hasil2  pekerdjaan panitya ke- 
tjil inf akan diadjukan kepada       jang . berpangkaian dikapal in 

duk ,Essex”. : | kabinet untuk dibitjarakan. 

  

Peringatan Miller 
Memegang Terus 
R 

Dr, Leslie Miller bukan sa- 
dja teoretis mengetahui seluk- 
beluk soal Irian-Barat, tetapi |r, 
djuga sehabis perang ia men- 
dapat pengalaman praktis di- 
daerah tersebut sebagai pega- 
wai pamongpradja. Dalam dis- 
sertasi itu dibitjarakannjs se- 
mua segi ekonomi dari Irian- 
Barat. 

Sebagai kesimpulan ia njata 
kan, bahwa dari tiga faktor 
produksi jaitu: alam, tenaga- 
kerdja dan modal, jang terse- 
but pertama masih harus di- 

.sangsikan, sedang jang dua 
lainnja dengan pasti dapat di- 
katakan kurang. 

Pokok masalah pada ia 
kembangan Irian-Barat, menu- 
rut Dr. Miller, 

tenaga-kerdja. Penduduk asli 

daerah itu ditaksirnj, tidak 
akan lebih dari 50.000 djiwa. 

Dan djumlah ini sangat tidak 

tjukup untuk dipekerdjakan 
pada onderneming dan perusa- 
haan Barat. Orang2 Eropah se 

bagai buruh tidak dapat beker 

dja dalam iklim Irian-Barat 

jang tidak, sehat itu. Djika per 

lu djuga tenaga tentulah ha- 

rus diimport buruh? Asia. 

Tetapi bandjir ,.tenaga mu- 
rah” dari Tiongkok jang me- 
mungkinkan exploitasi tam- 
bang timah di Malaka dan 
Riau pada awaj abad ini, kini | 
tidak mungkin lagi sedjak 
kaum “komunis berkuasa di 

“Tiongkok. Dan buruh dari Djs 

pang tentu sangat ditakuti. 
Sebab itu Belanda akan ter- 

paksa bekerdja dengan meng: 

gunakan orang Irian jang” 
kit itu, Dengan Ta : 

    

B4 Kemiskinan Bagi Belanda 
Belanda Tidak Tjukup Mempunjai Tenaga 

Utk ,,/Mengolah?? Irian. 
EMEGANG TERUS Irian-Barat, bagi Belanda akan ynem- 

bawa kemiskinan sadja, dan disamping ita akan merin- 

tangi perhubungan dagang jang intensif antara Belanda dan In- 
Gonesia, demikian menurut ,,Het Vrije Volk” kesimpulan terutama 

dari dissertasi ,,Het economisch aspect van het Nieuw-Guinea- 
probleem” jang dipertahankan oleh J. W. H. Leslie Miller pada 
Universitet Keradja'an di Utrecht baru? ini. Miller mendapat ge- - 
laran doktor dalam ilmu hukum dengan dissertasinja tersebut. 

adalah faktor 

Irlan-Barat Berarti 

tidak akan sanggup mengex- 

ploifr daerah itu sebagaimana 
mestinja. 

Kolonisasi Indo gagal 

Kolonisasi Belanda-Indo ke Irian- 
' Barat dianggap oleh Dr. Miller “se 
bagai satu kegagalan. ,.Selama sta- 
tus ketatanegaraan Islan Barat be- 
lum pasti, maka lebih baik orang2 

dang mempeladjari sebuah daf- 
tar jang mentjantumkan na- 
ma2 tjalon utk pemilihan, agar 

| dgn. demikian dapat membe- 
rantas orang2 Nazi jang me- 
masukkan namanja dalam daf- 

tar dengan berkedok anggauta2 
dari partai2 kemerdekaan ke- 

tjil jang kelihatannja djudjur. 

Menurut kabar sudah ala tiga 
orang tjalon sematjam itu jg 

Bea Membaiar Ganti Ken 

Idjaunja soal demi soal jaitu 

Dengan Bara 

Negara2 Asia Tenge 

Okumura menjatakan, ba 
politik luar negeri Djep 
sampai kini - didjalankan 
bersikap passif. Menurut Ok 
mura, dalam: Pan 

diusahakan penjelesai 
oleh Djepang dengan Un 

tiad, memikirkan perhitungat 
Ima terhadap kemudian hai 
dengan lain kata, tiada mendj 
5 an politik djangka la 

rhaluan tetap. 1 
Mengenai soal bea 

kerugian perang diterangkar 
oleh Okumura, bahwa peng 
banan didalam batas jg te 
tu tidaklah dapat dihindar 
oleh Djepang. Olehnja di 
adanja banjak keku $ 

Pekan dgn. 
Barang? 

Menurut harian ,,Asahi Shim 
bun”, perubahan politik. luar 
negeri Djepang itu berarti, bah 
wa sampai kini terhadap tun- 
tutan dari Indonesia, Filipina 
dan neger2 jang lain mengenai 
penggantian kerugan perang, 
Djepang selalu bersikap dengan 
hanja memikirkan sudut ke-   dihapuskan namanja dari daf- 

tar2 tjalon2 jang tidak sedikit 

djumlahnja. 
Partai Neo Nazi berdjalan 

terus dengan tidak memperdu- 

lan konstisionil,  fihak polisi 
kabarnja telah berapa kalij 

menggeledah pertemuan2 par- 
tai2 Neo Nazi, baik jang di- 
langsungkan setjara terbuka ' 

maupun jang tertutup. 

Pada hari Selasa malam po- 

lisi telah melakukan razia keti- 
ka diadakan dua pertemuan di- 

kota depan Hannover, karena 

menurut kabar dalam pertemu- 

an2 ini tampak pada tanda2 

satu pertemuan tadi para hadi- 
rin telah menjanjikan lagu2 

Nazi dan mereka lalu mentje- 
moohkan anggauta2 polisi jg 

berdjumlah ketjil itu. (Reuter) 

BLOK INGGRIS /AMERIKA HEN 
DAK MERUSAK PBB, TUDUH 

RADIO PYONGYANG. 
Radio Pyongyang jg ditangkap 

di Seoul hari Kemis menuduh blok 
Inggris/Amerika berusaha hendak 
menghantjurkan PBB dgn meno- 
lak utk mempertimbangkan pen- 

  

  Belanda maupun “Indo djangan di- 
suruh pindah kesana dulu", katanja. 
Hanje satu kemungkinan, jaitu 

orang2 Indonesia sendiri. Tetapi 
(dalam keadaan ini yg berwadjib 
di Indonesia tidak Ta memungkin- 
kan rakjat pergi ke Irian-Barat. Te- 
lah-ternjata, buruh. B.P.M. 'jang 

Lpergi perlop ke Indonesia, tidak 
dibolehkan balik ke Sorong. 
Tambahan lagi, orang2 Belanda 

jang mau memegang kedaulatan atas 
“Irian-Barat selamanja, tentulah akan 
takut dijika 
membandjiri kesana, dan diam-diam 
menduduki Irian-Barat, 

Dr. Leslie” Miller jang tidak da- 
pat melihat satu penjelesaian da- 
lam djangka pendek, mengandjur- 
kan supaja Belanda, mentjoba merk 
ari persetudjuan dengan Indonesia 

| tentang mengurus Irian-Barat, ten- 

| tang pemerintahannja jang akan me 
nguntungkan semua jang  berke- 
pentingan, dan jang akan memba- 
wa kemakmuran. 

ENGENAI KETERIA- 
MI NGAN pemerintah Be- 
landak“ Tweede Kamer 2 

    

    

   

  
menurut pen- 
Tanda itu 

"rian-Barat, Ketua 

. Tambunan me-' 

' dapat? jang dinjatakan oleh So- 
vjet Uni serta negeri? sahabatnja 

|di PBB. Kemudian dinjatakannja, 
|bahwa Korea Utara tak akan me 
ngakui tiap putusan jg diambil 

oleh PBB dgn tak hadlirnja Ko- 
rea Utara. 

KAUM PENGANGGUR DI- 
DAERAH KALIMANTAN 
BERKURANG, 

Pengangguran didaerah Kaliman- 
tan achir2 ini tampak mulai berku- 

orang-orang Indonesiai rang, djika dibandingkan dengan ta 
hun jang lampau. Lowongan2 ma- 
sih banjak jang perlu diisi. ' Tuan 

“Gt. Mastur kepala Kantor Penempa 
tan Tenaga Propinsi Kalimantan, jg 
memberikan keterangan ini 'mendje- 
laskan, bahwa kaum penanganggur 

didaerah ini, kebanjakan terdiri da' 
ti buruh kasar..Demikian pula didae 

rah “Balikpapan dan” Pontianak, 

djumlah kaum penganggur itu tidak 

begitu besar lagi seperti beberapa 

waktu jl. 

da suatu kenjataan, untuk me- 

mutuskan hubungan Unie Indo- 

setjara unilate- nesia Belanda 

ral. Sebenarnja hal ini tidak di 

kehendaki oleh kedua belah pi- 

“hak, akan tetapi apabila Belan 
Da da makin hari makin tegas me 

1 kita kepanjatakan sikapnja jang begitu 

likan pelarangan dari pengadi- 

tergens Neo Nazi. Dalam salah 

uangan sadja. Tetapi mulai se 
karang pemerintah Djepang ru 

    

suata republik. 

  

   

' Perang Djuga 

| Ko Dengan 

kerugian perang dengan le” 
ungan diplomatik jang resmi 
8 oleh hampir semua surat 
kabar Djepang itu mendasar 
pra, Menteri Muda buat Ne 

  

agi Penega. 
san Nadjib' 

«rak Ada? Maksud ”Uo' 
uk Mendjadikam! Mesir 

Suatu Republik 

18 ERDANA MENTERI Me 
: sir, djenderal Nadjib, ha 
Kemis sekali lagi menegas- 
bahwa pemerintahnja ti- 
mengaz:dung maksud utk. 
ghapuskan keradjaan Mesir 
membentuk pemerintahan 

Dalam sewa komi- 

  

   

sks negara Mesir mendjadi 

  

Serta pula bahwa, pemerin- 
tah Mesir telah meminta kepa 
da semua perwaki'an2nja di 
negara? Barat supaja mengi 

  

nya 

kaya” »Pedoman”, 

Dalam hubungan itu dikemu- 
kakan, bahwa pada tanggal 10 

| Oktober oleh kolonel Djatikusu 
mo telah diadakan . pertemuan 
dengan kawan? lainnja jang 
berpangkat kolonel dan letnan 
kolonel, serta antara lain hadir 
pula letnan kolonel Sudirman 
dari TT V. 

Maksud pertemuan itu, 
lah untuk mengkonstatir ada | 
atau tidak adanja bahaja jang 

pada pembitjaraan dalam parle ' 
men, Lain maksud daripada itu, 
tidak ada, dan pertemuan tsb. 
mendapat kesimpulan, bahwa 
memang ada bahaja. 

Disekitar soal mesi. 
Pada tanggal 11 Oktober di 

adakan pertemuan dengan pang 
lima? divisi, dimana soal usul? 
mosi jang . dimadjukar dalam 
parlemen dan kemungkinar2? js. 
akan kita hadapi, mendjadi atja 
ra pembitjaraan. Menurut over- 
sie Sutoko dalam pertemuan ter 
sebut para panglima sama mene 
laah dan mengadji keadaan baik 
dalam mapun luar, dan perte- 
muan itu telah memutuskan un- 
tuk solider, Apapun perkemba- 
ngan jang akan terdjadi, diber- 
hentikan atlau tidak, namun pe 
mimpin?2 angkatan perang akan 
tetap merdjundjung tinggi di 
siplin militer dan azas2 demo- 

ada- | 

mengantjam sebagai akibat dari | 

        

Penerbit” NV. 
Penjelenggara: Hetami 

Alamat: 
"Tilpon: Redaksi 1228 

Purwodinatan Barat Il — . 20 

    

Ta 
Smg. Rumah 1798 Bmg. 

Administrasi - Ekspedisi 2037 Semarang, | 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota, 

  Rp. 1L— luar kota (ditambai Rp. 0,30 antuk meterai), 
Ady, 0 sen per m.m. kol. Harga Tn 60 sen per lemb, 

Da Saba aka 

aa Ade ae dee 

da EMakaud Coup - 
Angkatan Perang Berpendapat Mosi ,Manai Sophian 
Telah,Mentjampuri Lapangan Exsekutip Ketentaraan 

Overste Sutoko Menjingkap Tabir Peristiwa2 Sebelum Tg. 17 Oktober. 

ALAM KETERANGAN NJA kepada para pemimpin redaksi 
»Pikiran Rakjat” (Bandung) dan wakil umum ,,Suara Merdeka” (Sema- 

rang), let. kol. Sutoko selaku wakil kepala staf angkatan darat pada hari Kemis telah memberi- 
kan keterangan tentang kedjadian2 sekitar demonstrasi 17 Oktober di Djakarta. Dalam keterangan 

ini, overste Sutoko menjatakan, bahwa ,,akibat dari pada pembitjara'an dalam parlemen telah 
menimbulkan perasa'an jang kurang enak dan panas dalam angkatan perang. 

dana menteri Wilop, dan men- 
teri pertahanan untuk menge- 
mukakan soal jang serupa ig. ' 
dikemukakan kepada "presiden 
Soekarno, jang berisi pula ha- 
rapan lekasnja diselenggara- | 
kan pemilihan umum untuk 
menggantikan parlemen jang 
sekarang. 

| Tidak ada (aan 
Coup! 

Setelah itu sampailah over- 
ste Sutoko menegaskan, bahwa 

' dengan semua itu djelas Wdak 
ada maksud coup @etat dari pi 
hak angkatan perang. Dan se- 
gala sesuatu dilakukan begitu 
rapa sehingga tidak melanggar 
disiplin militer, kata Sutoko. 

Sekitar demonstrasi 
Selandjutnja overste Sutoko 

mengemukakan betapa berat- 
nja pertanggungan djawab jg 
dipikulnja, dalam menghadap: 

perkembangan selandjutnja di- 
dalam usaha menjalurkan se- 
gala ekses2 jang timbul baik 
dari dalam maupun dari luar. 
Dan karena itu segera dikon- 
sinjir pasukan2 dan disiapkan 
kan pula pendjagaan2 jang per 
lu buat menghadapi segala se- 
suatu kalau sampai timbul 
dan terdjadi demonstrasi.   krasi, kata overste Sutoko pula. 

Pada tanggal 16 Oktober parle- 
men menerima mosi Manai Sophi- 

aan cs. ig seperti diketahui meng- 
hendaki diadakannja tindjauan me- 
ngenai kemungkinan dilakukan per- . 
baikan dan perobahan dalam pimpi- | 
nan kementerian pertahanan dan : 
angkatan perang. i 
-Dikatakan, bahwa "menurut pen- 

dapat angkatan perang, mosi terse- | 
but telah  mentjiampuri - lapangan ! 
eksekutip, - sehingga bagi pemimpin2 ' 
angkatan perang dirasa tidak adanja 
rechtzekerheid dalam melakukan 'pe- 
kerdjaar' mereka. - Sebagai akibat- 

per dikwafirkan 'adanjas mereka 
jang akan  meniriggalkan lapangan 
ketentaraan, jang berarti bertambah 
banjaknja — timbul kesulitan 
masalah jang harus dihadapi negara. 

an 

Menghadap presiden. | 
Pada tanggal 17 Oktober pa   rim sebuah. kopi tentang teks2 

konsStitusionil jg biasa diguna : 
kan dinegara2 isb untuk mem 
permudah  usaha2 persiapan 
guna merobah pemerintah Me- 
Sir sehingga mendjadi peme 
rintah republik.   panja - berniat  memetjahkan 

soal ini dengan mengusahakan 
penggantian kerugian perang 
itu dengan aktif sebagai pers) 
alan politik jang penting. 

| Dalam pada itu oleh harian 
| itu diterangkan pula, bahwa Ke 
| menara Luar Negeri Dje- 

| pang diduga tidak mempunjai 
konsepsi mengenai suatu tin- 
dakan baru dalam lapangan 
politik luar negeri, karena pa 
da garis besarnja politik luar 
negeri Djepang tidak akan be 
rubah. 

“"Sangyo Keizai” mengabar 
kan, bahw, mungkin Djepang 
mempertimbangkan akan me- 
ngusahakan penggantian keru- 
gian berang dengan barang se 
lain penggantian dengan djasa 
jg ditetapkan dalam perdjan- 
djian San Francisco untuk me 
m'etjahkan masalah perhubu 
ngan diplomatik dengan nega- 
ra2 di Asia Tenggara. Demiki 
an kawat wartawan Antara 
dari Tokyo. 

PENGADILAN NEGERI LAK- 
SANAKAN HUKUMAN 
BERAT. : 

Setelah berulang-ulang dilakukan 
pemeriksaan, Pengadilan Negeri Dja 
karta Raya dibawah pimpinan Ha- 
kim Burhanuddin dengan dibantu 
oleh Djaksa R. Rohana Prawiradira 
dja. hari Djum'at telah mendjatuh 
kan hukuman pendjara 20 tahun, 
atas .diri Marsad alias Mawar bin 
Miun, jg dipersalahkan pada permu 
laan tahun 1951 diwaktu malam 
hari bersama dengan kawan2-nja te 
lah melakukan pembakaran rumah 
rakjat dan melakukan penembakan2 
dikampung Tjabang Pulo Bambu, 
ketjamatan Srengseng, Bekasi. Aki 
bat perbuatan ini, maka 6 buah ru 
mah rakjat dan satu rumah lurah 
Dablang, hangus terbakar, sedang 

ikan seorang penduduk bernama 
Muin, tewas ditembak Marsad cs. 
Lurah Dablang sendiri setelah diba 
kar rumahnja, dikedjar dan ditem 
bak, tapi untung tak sampai meni- 
waskan djiwanja. Ia hanja mendapat 
luka2 ringan. 

  
tegas terhadap soal ' Irian-Ba- 

rat, sedangkan dari pihak Indo 
nesia selalu ditjari djalan untuk 

il menjelesaikan soal tsb. sebaik2Z 

nja, maka kenjataan jang di 
alami oleh Inggeris dari pihak 
Iran, mungkin akan terulang di 

dalam sedjarah........ 

  yan Kunsten 

d embaga Kebudajaan Indonesia 
Ken Wita vagnah Genootechap 

en Wetenschanpea" 

Dalam kominike bersangku- 

tan setjara kategoris telah di 
sangkal s smua berita? diatas 

jg di 'ukiskan sebagai suatu 

“kebohongan jg sengadja dise 
barkan dengan maksud hendak 
menimbulkan kegelisahan ser- 

ta kesangsian tentang stabili- 
tep instansi2 pemerintahan di 
Mesir.” 

Djuga berita2 mengenai per 

geseran jg kabarnja akan di 

adakan dalam susunan kabi- 

net sekarang, telah dibantah 

da'am kominike bersangkutan. 
(AFP). 

Kompromi Jang 
Bidjaksana :.. 

Diandjurkan Australia 
Utk Hentikan Perangi 

Korea 

USTRALI hari Djum'at ber 
seru, agar supaja diadakan 

'|,,kompromi jang bidjaksana” utk 

mengachiri perang Korea, dengan 
tiada mengadakan — repatriasi 
orang? tawanan perang setjara 

paksaan. Menteri luar negeri Aus- 
traii, Richard G. Casey, mengata- 
kan dimuka Panitia Politik Si- 
dang Umum PBB, supaja negara? 
jang tidak mempunjai pasukan? 
di Korea, mengemukakan saran? 

“utk menembus djalan buntu seki- 
tar masalah tawanan perang Iko- 

rea. 

Casey mengutip pernjataan 
Acheson, menteri luar negeri 
Amerika, bahwa negara2 jang 
mempunjai pasukan2 di Korea 
»stidak menganggap dirinja se 
bagai satu2nja golongan jang 
pandai memstjahkan soal ta 
wanan perang dan mengada- 
kan perletakan sendjata.” 

“Casey mengakui, bahwa da- 
lam suatu sengketa, tidak ada 
pihak jang dapat menerima se- 
gala sesuatu, tanpa mengor- 
bankan sebagian dari tuntutan- 
nja. (Antara). 

  
Mr. Tambunan menjatakan 

penjesalannja, akan tetapi ka- 

lau keadaan sudah memaksa, 
maka kitapun harus bersedia 

untuk menghadapinja. Sudah 
mendjadi ajelas, bahwa hubu- 
ngan Belanda jang ada di In- 
donesia dan bangsa Indonesia 

    

       

ra pang'ima, setelah lebih dulu 
minta izin dari menteri perta- 
hanan jang menjatakan tidak 
berkeberatan, sama  mengha- 
dap presiden Soekarno selaku 
panglima tertinggi angkatan 
perang. Dan sebelum pertemu- 
an itu berlangsung, mereka 
minta kedatangan wakil pre- 
siden Hatta, perdana menteri 

Wilop, dan kepala staf angka- 
tan perang Simatupang. 

Overste Sutoko jang dalam 

Delam hubungan demonstra 

KALA Ya 

n 

»Pemandangan”, ,,Indonesia 

| Ijara Beker- 
|.dja Parlemen 
Perlu Diadakan Perbai- 
kan: Kata St Makmur 

UTAN MAKMUR, anggau- 

ta Panitia Tata Tertib 
Parlemen mengemukakan penda- 

patnja kepada pers kemaren ten- 

tang perlunja diadakan perbai- 

kan tjara bekerdja parlemen. 

MenurutSt. Makmur perbaikan 
itu mengenai 3 soal jang penting, 

jakni: a. Pemimpin sidang harus 

dapat bertindak ,,sebagai polisi” 
untuk mendjamin ketertiban per- 

idangan. Kalau perlu ia" harus 
berani mengetok pembitjara'an 

atau menghentikan pembitjara'an 

jang dipandang tidak zakelijk 

serta melampaui kesopanan tja- 

ra-tjara parlementer. 

b. Para  anggauta dalam   “pembitjaraannja harus dapat 
membatasi diri pada soalnja 
(zakelijk) dan mengendalikan 
nafsunja, sehingga tidak me- 
nimbulkan ,,panas hati” pada 
lain golongan. Adalah mendja 
di sjarat jang utama bagi tiap 
anggauta Parlemen untuk me- 
ngeluarkan pendapat-pendapat- 
nja atau kritik2nja dengan   si jang terdjadi itu, maka over 

ste Sutok, sudah berusaha be- 
gitu rupa sehingga segala se- 
suatu dapat disalurkan terma- 

suk djuga bi 'hak2 jang sudah 
| panas dalam ka'angan angka- 

ran perang sendiri. 
Dan dalam hubungan ini ma 

ka mensenai meriam2 jang di 
tempatkan dimuka istana. te- 
lah dis ifahakan mengambil! pe- 

lurunja demikian pula pe'u- 
ru2 Fari tank2. 

Ditegaskan oley oversie Su- 
pisag taher dari pihakwangka- 

an darat tidak ada dilakukan 
Bian untuk demonstrasi. | 
Sedang " kenjataan bahwa 
truck2 tentara dipergunakan, | 
dikatakon bahwa truck2 itu 

telah dipergunakan sebagai Ten 

oleh kaum “demonstran: 
Mengenai keadaan di Djawa j 

Timur overste Sutoko al. me- | 
njatakan, bahwa pimpinan ang | 
katan perang berusaha untuk 

menghadapi dan menjelesai- 

  
pertemuan dengan presiden 
Soekarno bertindak sebagai 

djuru-bitjara antara lain me- 
ngemukakan, bahwa djika per- 
kembangan dibiarkan berdjor 
lan terus begini, maka tidak 
bisa ada stabiliteit dlm negara. 
Dan kalau saja analisir, kata 
overSte Sutoko dalam perte- 
muan tersebut, maka sumber 
gangguan ialah pada parle- 

men. Karenanja maks diminta 
supaja presiden mengachiri pe- 
kerdjaan parlemen dan meng- 
usahakan pembentukan parle- 
men baru. 

Dikatakan, bahwa presiden 

diminta mengambil. tindakan 
itu, agar keadaan djangan ber- 
langsung terus-menerus begini, 
disamping menimbulkan pula ke 
panasan2. Kedatangan para 
panglima kepada presiden itu 
oleh overste Sutoko disebut se 
bagai kedatangan anak2 kepada 
bapaknja. Sekali2 tidak aca de 
sakan kepada presiden, karena 
kami tjuma meminta kepada 
presiden, kata overste Na 
agar presiden mengachiri tjar 
tjara bekerdjanja parlemen 1g. 
demikian itu. 

' Selandjutnja kolonel Simbo- 
lon mengemukakan labiliteit 
buat functionaris sebagai aki- 
bat daripada tjara kerdja par- 
lemen, sedang kolonel Kawila- 
rang mengemukakan tentang 
kepanasan jang timbul sebagai 

presiden Soekarno terhadap se- 
mua itu menurut overst2 Suto- 
ko, ialah bahw, presiden akan 
membitjarakan soal tersebut | 
dengan kabinet. 

Pada keesokan harinja para , 
pangima mengundjungi per- 

  
sendiri tidak akan lebih baik. 

Kita masih tetap mengharap- 
kan, supaja Belanda menindjau 
sikapnja jang gagah2an itu 

dan harus turut memikirkan 

djalan bagaimana  sebaiknja 
menjelesaikan soal Irian-Barat 

litu sehingga dapat memuaskan 

akibat . pembitjaraan2 dalam 
parlemen. 

Djawaban jang diberikan 

keputusan sebagai pendjelasan 
lain sebagai berikut: 

Partai Murba tidak ikut. 

mempergunakan hak? azasinja. 

Mengenai sikap apakah Par 

lemen sementara R.I. 
ini dipertahankan 
Partai Murba menjatakan ti 
Gak dapat memperkenankan le 
bih lama lagi adanja demokra 
sia la KMB, jang berbentuk 

dan tersusun dalam Parlemen 

sementara, Sebagai benteng per 

tahanan KMB. Menghendaki se 
gera adanja pemilihan umum 
atau lain2 usaha jang merom 
bak perwakilan a la KMB un- 
tuk diganti dengan perwakilan 
jang mendjamin adanja djiwa 
dan semangat Proklamasi 1945 
dan dibatalkannja KMB serta 
perdjandjian2 jang merugikan 
Negara dan rakjat serta dapat 
mentjiptakan. politi! tegas ba- 
gi kemakmuran dan keamanan 
rakjat. 

Mengenai persoalan tidak atau 

adanja perobahan mengenai Pe 
merintah Wilopo dan dikalangan 
Angkatan Perang, Partai Murba 

menjatakan, bahwa tiap peroba 

han dipemerintahan, djawatan?2 

4 Gam alat2 negara, Angkatan Pe 

| rang, Polisi, dsb.-nja, harus mem 
| punjai dasar-politik: menumbuh 

kan kekuatan? untuk “melenjap 
kan perdjandjian K.M.B., Frisco, 

| Embargo, M.S.A./T.C.A., anasir? 

pro-imperialis dan kemlaratan 

Tn gangguan rakjat dan nega 

  
Indonesia Terdesak Utk Putuskan Uni Setjara Unilateral 

kedus' pihak. Demikian Mr. 

Tambunan jang menambahkan, 

apabila sikap Belanda tetap se- 

perti sekarang ini, maka ke- 

inginan untuk membuka kem- 
bali .perundingan sangat ber- 

dah sejak beberap 

sekarang : 
atau tidak, | 

kata2 jang halus, tetapi tju- 
kup dimengerti. 

c. Penentuan atjara persida- 
ngan Seharusnja lebih teliti di- 
kerdjakan. karena kurang tjer 
matnja penjusunan atjara chro ' 
nologiseh itu dapat memanass- 
kan suasana sidang. 

@. Hendaknja dari peristiwa2 

jang sudah terdjadi bisa dita- 
rik peladjaran oleh anggota2 
parlemen jang bersangkutan. 

Demikian St. Makmur jang 

menerangkan pula, bahwa .su- 

lemen membentuk Panitya 
tuk menindjau kembali Pera- 
twran Tata-Tertib, terdiri dari 
Sutardjo (ketua), Mr. Assaat, 
Mr. Burhanuddin Harahap, Hu 
tomo Supardan dan St. Mak- 
mur. 

  

kannja dengan damai dan de- 
ngan djalan jang sebaik-paik- 
nja. 

Pembubaran KMB 
Tetap: Digandengkars Oleh Partai 
Murba DIm Komentarnja Mengenal 

Kedjadian2 Baru Baru Ini 
EWAN HARIAN D. P. Partai Murba mengeluarkan pernja- 
ta'an, jang kesimpulannja setelah memperhatikan dan men 

peladjari perkdmbangan politik sebelum dan sesudah peristiwa 17 

Oktober. Dewan Harian D.P. parti itu perlu mengambil beberapa 

Sikap atas pendiriannja antara 
Mengenai demonstrasi tanggal 17 Oktober, 

Walaupun begitu tidak menghalang- 
halangi adanja demonstrasi sebagai saluran pernjataan rakjat jang 

  

Huang Ho 
Ditaklukkan : 

  

rikan Manfaat .Bagi 
an Manusia pipis 

4 UNGAI KUNING (Huang 
| Ho), jang dalam masa jg 
lampau terkenal sebagai »Ben: 
tjana Tiongkok” 

djarah jg tertjatjat sudah kir 
1.000 kali mendobrak” tanggaul 
nja, sekarang mulai bermanfa'at 
bagi manusia. Zaman baru ini di- 
mulai dgn selesainja penggalian 
Terusan ,,Kemenangan Rakjat” di 
propinsi Pingyuan. 

Babak pertama dari projek 
jaitu menghubungkan sungai 
ning dgr, sungai Wei, berarti 
ngairan tanah pertanian se: 
15.000 ha. ' Achirnja diambil : 
sungai Kuning. Ketjudli itu, & 
san ini mengalirkan sebagian dari 
air sungai Kuning ke sungai ' 

jang dangkal itu, hingga k 
api setjara langsung dapat | 
lajar dari daerah ini ke Tien 
Dahulu kalaf hanja djung2 jang 
besarnja 50 sadja dapat menem- 
puh sungai Wei. Terusan ini 
djangnja kira2 50 km. 

(Antara-NCN. 9 

  

RASUNA SAID cs. TIBA 
KEMBALI, 

Ke-empat. anggauta parlemen Ra 
suna Said, Hadji Siradjudin Abba 
Otto Rondonuwu dan Prof. 1 
bersama2 dengan domine Uktol 
dan Suroso (wakil buruh) akan tiba 
kembali dari Konperensi, Perdamai 
Asia & Pasifik pada Sabtu ini di 
Kemajoran dengan pesawat KLM.   

kurang, kalau tidak dikatakan 
hilang sama sekali. (Antara): 

Demikian. kabar dari Komite Perda 
maian, 5 

Sekarang Dapat Merah 1 

dan selama se- 
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DI- BARU: Berbagai-bagai RUMAH TINGGAL jang. 
2 ikin dengan GARAGE , letaknja. 
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R.M. im, 

at di AN jang hingga hari ini tidak menerima 

a (panggilan dan! Ian berarti bahwa lamarannja TIDAK : 

Djumlah 30. orang. jang dibutuhkan sudah didapat. . 

Semarang, 31 Oktober 1952. 
v 

BADAN LewAn | KEKUATAN HILANG 

HARUSLAH 
2 

TANGGUNG 10055 MANDJUB: 

ol. Extra strong buat lak'2 jang kurang tenaga lemah 

wat (Impotentie sexuel zwakte). 

tjape makanan tidak 

'intjok linu2 muka put. 

“tidur, dalam tidur sering tak 
berdebar2, buat itu 

5 berhasil. "Harga 1 Bot 

t jang mandjur. 
Gumbira istimewa buat la 

kita bikin 

Viramin buat perempuan 

' Minjak Tangkur adjaib buat laki2 

-Sa Sken Haa dimuka panu kukul 

bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 

- dikirim sesudah terima wang Lena ongkos kirim 1076 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 
3 

1 Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 

Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta, 

“Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 

De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 

E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 

'Djalan Benteng 1 Sukabumi. $ 

Lk yap , Kaliasin 7 Surabaia. 

ko Seth, Dil. Kemakmuran 100 Makasar. - 

Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Pang 

Zindabad House Nonongan 77 Solo. 

Ali, Kauman 2 Tegal. 

Kepala Djawatan Kehewanan 

SOKKARNO, ena Tr 

hantjur sering marah2 kepala pi 

jet Kaki tangan dingin sering 

kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 

INSPEKTUR, 

propinsi Djawa-Tengah, 

    

Tpi 

   
   

      

     

  

     

         

          

  

   

  

   

  

      

Menteri lebih Ia 
takah, bahwa terlepas 

O.. rita jang bersangkutan, -setiap | 
an torang engetahui : ima: 

"mesem — hpendirian pemerintah : “Indone-) no 
4 sia KLaMAn Irian Bara: dan! 

hpendirian ini pada waktu ini 
. kdjuga tidak berobah. 1 

4. »Pemerintan Indonesia tidak! da 
.menjangkal, bahwa. mengenai | pe 
Irian Barat, pihak2 jang bers' tera 

& sangkutan . masing2. mempu-! 
ena. njai pendirian lain, Akan teta- 

3 saja bekrendapsi: 

            

    

   

  

andjut menja» 

Ss dari be- 

a
n
a
 

ana | 

  

| 
bahwa | 

& 

SEMARANG 1 NOPEMBER Tos9: 

    

          

   

    

   

namun. Ska A ten an jang Jogas 
dari tihak Belarida: An hi H 
8 1 terduga teri |) 

  

Hasi terdapat anna pen- 

dapat dalara tjara bagaimana 

menuntut Ir 
umumnja kalangan? 
tetap  'berpendirian, — bahwa 
'Irian Barat ituadalah claim 
nasional jg. harus diperdjuang- 
kan terus. 

. Kalangan? politiie: sudah se- 
lama berpendapat, bahwa 

endirian Belanda mengenai 
soai Irian Barat itu, pada azas- 
nja tidak 1 berbeda daripa- 
da diwakt -wakia jang lalu, jak 
ni bahwa Belanda ticak akan 

politik 
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warat 

             

   

  
| gitu sadja, karena menurut ka 

angan? politik tsb., barjak ke    

  

   “pada terus berlangsungnja 
   

  

kepad facto. atas Irian Barat itu. 

gi kalangan9 pol Ke Komeniar Manai. 

ta c n jewakar Djurubitjara PNI, Manai . $0- 

gaga kabar phiaan berkena'an dergan ke- 

terangan pemerintah. Belanda ini, 

mengatakan, bahwa seolah-olah | 

Belanda merasa bahwa Indonesia ' 

djangan ikut tjampur tangan da- | 

Jam soal Irian Barat ini. Djika- 

lau 'begini mehurut.. Manai - So- 

aan maka perundingan jang 

“dilahgsungkan dengan hati 

“te buka dengan Belanda itu, ma- 

lahan akan menutup semua pan- 

1 Yana. sDan djikalau demikian 

' Ihalnja, maka ini berarti bahwa 

lebak mau menutup segala ke- 

mungkinan2 jang menudju  kea- 

|yah rah baiknja. .hubungar persahaba- 

tan 'antara kedua negara itu. 

da     

    

Hal 12 “tekan “2 

   

  

Bara itu, pada'f 

skan Irian Barat itu be-| 

ntikgan Belanda — jang tter | 

kedaulatan Belanda de jure dan | 

Pan MPR 

,Kuwih PBB" 
  

| 
| 

    
Sekretaris 2 donat pBB Trygve Lie bersama anaknja ig bni 
Mette Lie, siap menghadapi kuwih taart dgn 7 lilin dalam suatu 
perdjamuan jang diadakan untuk merajakan genap ulang 7 tahun   
    PBB: pada hari Djumaap tanggal 24 Oktober jl. Dit Mett | 

. memegang sebuah, Dendara P.B.B. na LN “ » 

HARI TAHUNNJA DIEn, ( UTUSAN PBB DI Natan 
CHIANG KAI SHEK. 

Hari tahun ke 66 dari Djen- 
.dralissimo. Chiang Kai Shek, 
role Koumintang Semarang te 
lah: diperingati padatadi ma- 
lam bertempa, di gedung per- 
kumpulannja dj: Mataram, da 
lam kelangan tertutup, dima- 

Kemarin siang di' Kaliwungu 
dengan resmi telah dibuka “Balai 
Pendidikan Masjarakat Desa, jg: 
Gihadliri pula oleh Res. Milono, 
Bupati Kendal, ketua D.P.R. Kab.| 
Kendal. dan para undangan lain- 

nja: Diantara. para tamu hadlir 

| 160.000 dollar Amerika. 

(| larian 

:| dari Sidang Umum PBB 

i hasil 

| TJANDI MAS jang betul2. 

Tesis Musjawarat? 
  

PIL VIRANOL - 

Alasan penjakit badan 

ut2, sakit Pinggang, Haa. 2 

“bi Viranol jang tanggung 

ok Rp.20.—. Djuga ada. 2 UR, lain2 

ki TU PA Mn Megang Rp. 15.— 

Ja dapat Pe "5 
SE een NE ANAN aa aa 

djerawat ,,. 10.-— - 

2 gram In Th 

— Bandung. . 

Oo
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perlu sekali 
'supaja disegala waktu jang 

  

  

ZONDER OPERATIE 

kkoewat (Peloe) IMPOTENTIE 

obat2. 
|1. Obat Sakit Aambeien 

12. Obat Keputian of 

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

Sore 446 

Ta f Minggu tutup. 

-F AMIRODIN   

     
KB last 06 & GL sa00 se.m 

. DJAMU Tupju ANGIN 
Dolata tiap2 rumah tangga. 

sedia Djamu ini, 

tidak terduga dapat lekas di- 
minum. 

Kepala pusing,  tudju-keliling, 

mata berkunang2, badan beras 
(sa dingin dan lain2 penjakit 
.jang disebabkan angin djahat 
(Masuk - angin) dapat sigera 
dibasmi dengan Djamu ini. 
Dapat beli pada: 

Na apa 

Spesiai sakit 'AAMBEIEN 
'(Wasir) orang Laki korang 

'orang Perompoean sakit KE- 
'POETIAN dan tida Dardak 
"Darah. 
“Tanggung bisa bikin baek. 
,Segala waktu kita bisa kirim 

Rp. 50 sae 

tidak tjotjok bulan 
orang perempuan Rp. 100,— 

3. Obat Kuat orang Laki2 

Rp. 100— dan Rp. 50,— 

Djam bitjara: Pagi .8—1 

Depan Koesoemojodap. 95/A 

  

Kamer-nja mengenai soal Irian Barat sesungguhnja tidak menghe- 

rankan lagi bagi kita. Melainkan sekali ini pemerintah Belanda dgn 

terus-terang sudah membuka isi-hatinja, bitjara dgn tidak pakai te- 

deng-aling-aling lagi, bahwa biar bagaimana-pun . pihak Belanda 

tak akan rela menjerahkan kembali Irian Barat kepada kita. Bah- 

wa pihak da djuga mengatakan masih sedia berunding dgn 

pemerintah kita mengenai soal tsb., kata2 j & demikian pun tidak 

lebih daripada sebagai perhiasan belaka. 3 iori sudah dapat di- 

pastikan) bahwa perundingan sematjam itu 'tak akan ada faedah- 

nja Te tak ak Mbuat: pihak Belanda merobah pendiriannja. 

—— SL — Gleh aa itu, maka komentarnja Menteri Penera- 

ngan Mononutu, bahwa menurut pendapatnja perbedaan? pendirian 

diantara kedua pihak masih senantiasa dapat diatasi dgn djalan 

saling mengerti gan bermusjawarat, paling banter kita bisa ang- 

gap Sebagai bahasa diplomasi belaka, utk tak mau kalah halus- 

nja dgn kata2 jang dipergunakan pihak Belanda itu: Karena biar 

bagaimana-pun djuga sudah terang, bahwa djalan musjawarat itu 

tak akan ada hasilnja. 

————— Dalam keadaan demikian, maka sekarang sudah tiba 

waktunja buat mengatur satu langkah lain utk memperdjoangkan   
utk kita tinggal diam dan seakan-akan menjerah kalah -didalarn 

ta sama kita diteruskan dgn tak ada habisnja, sehingga melemah- 

kan kesatuan dim negeri dan kekuatan kita di mata internasional. 

Sm ma Adapun dalam keadaan sebagai sekarang ini, me 

mrut pendapat kita, djalan lain jang terbuka utk ditempuh oleh 

“ kita, ialah dengan kemukakan soal Irian Barat itu ke forum-inter 

: nasional, ke sidang PBB. Kini adalah satu psyehologiseh-moment 

“ buat mengambil langkah demikian. Kita dapat gandengkan soa 

. Irian Barat ini dgn soal2 Maroko dan Tunisia, soal 'ras-diskrimi- 

' nasi di Afrika Selatan. Dengan siasat sematjam ini pasti kita tak | 
“akan kekurangan penjokong2. Bermula mungkin. hanja 'sokongan2 | 

“ moreel. Tetapi siapa berani sangkal, bahwa didalam ber-barengan 

dgn negara2 lain, sokongan moreel itu tak dapat dialirkan men-" 

k djadi langkah2 serentak dalam artian jg lebih konkrit dan jang 
£ pakan sangsuhg dapat mendesak pendirian pihak Belanda itu? 

TER Dengan penuh kepertjajaan kepada diri sendiri, pass 

8: : tilah maksud- “tudjuan kita itu akan Tapaf kita tjapai.  “ 
C " Kana Pa ema 

25 watt Pa PERAMPOKAN SERENTAK. 

ABAR KO (4: Setezah agak lama tidak terde 

-jngar apa? didalam kota, dengan , 

!tiba2 pada hari Kemis malam 

Tana Ibjunyat ji. kira2 djam 11 malam 
Untungkah Tuan telah terdjadi perampokan seren 

: Sekali Ini ? 
tak dikampung Tjukup, -Domas 
dan Kemiri dalam kota Salatiga 

ADIAH PERTAMA un- 

dian uang Dara Bantu- 

jang dilakukan oleh 

an BIF sebesar Rp, 125.000, — 

lan orang dan sebagian bersen 
djata otomatis: Lima orang pen 

djatuah pada no. 55999 (Teluk- 

duduk jarig kelihatan agak mam 
pu telah mendjadi korban dan   

betung). Dua hadiah Rp. 25. kl. Rp. 5000.—. 

000,— djatuh pada 140175 (Su-/ : 
rabaja) dan 81438 (Ban O-P.R. TETAP GIAT. X 
durg). Lima hadiah Rp: : 2 2 Aa: 

16.009,—  djatah : No' Kemarin malam, kira2 djam 

13283 (Dja. aaread 15129 1. 30. anggauta O.P.R. Kp. Tireman 
menangkap seo- (Djakarta) 2019 (Bandung), ! telah berhasil 

Teen, umum. Djurnatan. 
San Bi (Bandjarmasin). 

HANJA — Rp. 120,— dgn. GARANTNE. 
, 

Horloge “waterproof Antimagnit 15 batu Taki merk, 

ROCAR, AMICUS, JOSMAR, CASTELL, dan lain-lain, djuga 

sedia 17 batu dan Automatic matjam merk, MODEL BAROE!!! 1 

Horlogerie »KANARI” Service 

Kauman 21 Semarang. 

   

  

seemmumumuumu Ya 

KOLESOMom POTRE (- 
10 PIN, 

    

   

  

   

  

    

ls #NGGUR OBAT KOLESOM. Tni Anggur Kuat terbikin dari Tiam 
puran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja Kole: 
kom, dil, Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh 

| dan darah. Inj Anggur pun tertjampur ng. sarinja Buah Anggur 
| Jang terpilih, 
| (Amat baik bagi lelaki/perempuan ig. berbadan lemah. Kurang da. 

I Tah, muka putjlet, air muka kelihatan tua dan lesu dak berse. 
4 mangat, kaki tangan dingin bua pinggang sakit, tulang linu, 
3! kepala suka Dana bernapas pendek, urat, sjaraf lemah, sumangat 
& h 

   
   

dikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah. 
dan perempuan, tua atau muda. 

$ H PO THAY. Amat perlu bagi perempuan jang 
jang berbadan lemah, kebala suka pusing, sakit 

! perut tumpah3, kaki bengkak dil, Sakit lemah Ga Ao waktu bun- 
Po. ting, Perlu diminurni sampai tiUkup agar badan ibu tinggal sehat 

— dam baji dalam kandungan tinggal waras 
S5, ANGGI KOL MX SENG HWA. Perlu diminum perempuan sesu. 

kah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badar mendjadi bersih, 
» | dan ganti darah batru jang sehat, air muka mendjadi seger, menam- 
: 1 bah sir susu ibu, dlan menitmubah nafsu makan, Terutama 'bagi pe. 
La Na jang sudeih banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

. Kaban OBAT KIHUMATIEK. In Anggur obat Phenaliak, dibi, 
' kin menurut tang sidah termashur #urun menurun. Dibikin 

Gengan bahan obat Tionghoa lang maha den mandjur, dengan di- 
tjampuri Kolesom dll, Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan #e- 
sala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entiok) baik ditu. 
lang, urat2 dan lain 2 bagian bagan, baik jang sudah lama atau jang 
baru, Sesudah mintim 8 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja 
dan 6 botol TH rama ! SEMB' sekali, 

. Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO3 P. &D, ina Indonesia. 
Pubrik Anggat ,.BI.N AY & Co/, urabaja. 
Agent: ,,TEK KING! TONG”   SOLO. 

  Se       

Keterangan pemerintah Belanda di hadapan Tweede & 

mengenai soal perundingan de- 

ngan Belanda itu, akan ditung- ' 

     

  

    
   
   

   
       

claim-nasional kita atas' Irian Barat itu. Sekali-kali tidaklah boleh | 

tuntutan kita. Terlebih pula tidak boleh pertentangan? diantara ki-| 

a- | PURUSARA. 

  

| dak berobat, tadi pagi djam 9.30 

  

segerombo , 

kerugian jang diderita ditaksir 

76129 (Surabaja) dan 34805 | rang, jang mau mentjuri sepeda. 

dll, Penjakit kelemahan, Minur' . 

na hadlir para pemimpin dan 
anggauta2 Kuomintang. Berbe 
d, dengan hari2 biasa, pintu 
gerbang pada malam itu di te 
rargi dengan ratusan lampu2 

Belum tahu apa atja- 

ranja nanti. 

Sementara itu dati kalangan2 

jg mengetahui, P.I.-Aneta men 

(dapat. keterangan, bahwa ka- NEK “Di Kelam depan rtu- 

masih belum lagi meren-j: . : hk & 

| maa bagaimana atjara jang Ta wani, ra San 

Akan dikemukakan dalam pers Ha Ne an Sh sa 

yundingan dengan Belanda ita. Aka emonstrasi masakan, jg 
asilnja akan diputuskan o'eh 

nanti. Pembitjaraan beberapa aa Tatanan Pe ha 

waktu jang lalu oleh kabinet Ka jg menda 

Ketua Koumintang Smg tn. 
Lie Sin Tjin (Pekodjan 71) 
berpidato jg kemudian disam- 
but cleh. wakil perkumpulan 

guru2 Tionghoa dari partai 
Koumintang dan pidato2 sam- ' 

ahulu kembalinja menteri | butan dilakukan oleh ppan2 

Na si: Lah Mukarto jang se-i Ang Keng Lam, Nan | 

karang sedang mengetuai  de- iDjian dan seorang w Pn 
i Indoriesia pada' Persida-' rid, kesemuanja dapat tepokan , 

“Umum PBB. | (tangan riuh. 
| Pada penutupnja dibatjakan 

pi “oleh ketua, naskah tilgram jg 

DEMONSTR ASP pr akan dikirimkan ke Taiwan se: 

bagai pernjataan selamat dari | 

Koumintang Semarang berhu- ' 

bung ulang tahun ke 66 dari | 

Djen. Chiang. Sebuah kuwih 
taart raksasa dengan 66 ba- 
tang lilin ketjil disekelilingnja 
dibawa masuk ruangan dan ke 

66 lilin itu disulu: satu per sa 

tu. Kuwih taart itu ditaroh di 

'stas medja didepan gambar 
Djen. Chiang. : 

KONPERENSI PEN, MAS. 
Dari tg. 27 sampai 29 jad. 

Insp. Pendidikan Masjarakat 

Dj. Tengah akan mengadakan 
kenperensi dinas bertempat di 

Hotel Kalitaman Salatiga, si- 
fat konperensi adalah werk en 

  
ngan Belanda itu, hanja bersi- 

ag .voorbespreking”. 

“Monurut kalangan2 tersebut, 

kata menentukan sikap Indo- 

nesia dalam perundingan de-   
| “Oleh sedjumiah, 2 & 300 orang 

pegawai2 dan djuru2 rawat Puru- 

isara jg tergabung dalam PDKI 

Sem dan kebetulan pagi ini 

#aieberkewadjiban dinas melajani 

orang2 sakit dan orang2 jg. hen- 

  

telah diadakan demonstrasi "utk. 

memperkuat mosinja tertanggal 

15 Oktober, jang tak menjetudjui 

beleid pimpinan Purusara dr. Abu 

|bakar dan menghendaki supaja 

Lis belakangan ini menjerahkan 

| pimpinan Purusara. pada acting 

| kepala Purusara, Dr. Rustamadji. 

| oten djurubitjara para demon- 

| stran dinjatakan, bahwa bila tun- 

tuan ini tak dipenuhi, mereka tak 

djuga Dr. Hung Chun Chang: dari 

PBB. jang kemarin siang tiba di, 
Semarang. dari Djakarta dengan 
maksud chusus untuk meningdjau 
beberapa objek pertanian, teruta 
ma BP.M.D: dah model desa. 
B.P.M.D. ini adalah B.P.M.D. jang 

ke-71 diadakan dalam daerah 

Djawa Tengah. Dalam kata sam- 

butan Res. Milono al. dengan sing 
kat, menjerukan, supaja kita dja- 

ngan tergesa-gesa gembira dahulu | 

sebelilmnja ada hasil dari usaha ' 
ini. Res. Milono mengharap, agar 

adanja B:P.M.D: ini, benar2 dapat ' 
memberi satu faedah besar bagi 

petani umumnja dan masjarakat 

kota chususnja. 

  Dalam kata sambutan oleh Dr. 
Chang, al. dikatakannja, bahwa ! 

ja oleh PBB di kirimkan ke Indo- 
nesia, chusus untuk mendapatkan | 

bahan2, bagaimana tjaranja Peme 

| rintah Indonesia dapat memadju- 

' kan-kemakmuran Negara. Dengan 

bahan2 jang ia dapatkan ini, ma- : 

ka mudah2an tjara memberi ke- 

makmuran Negara itu, dapat pu 

la didjadikan tjontoh bagi nega- | 
ra2 jang masih terbelakang lain- 

nja dalam lapangan kemakmuran 

negarahja. Kemarin sore djuga 

dengan diantarkan oleh Inspektur 

Djaw. Pertanian Rakjat Djawa 

Tengah, sdr. Hasmosoewignjo, 
Dr. Chang telah meneruskan per 

djalanannja ke Solo, 

| dari 

takan diadakan 

ibuka main 

' Sumbangan Indon. 
Kp d Pelarian2 Arab 

ELEGASI Indonesia  pa- 
da Perserikatan Bangsa? 

pada hari Kemis ketika diadakan 

pembitjaraan? 

(bangsa Arab dari Palestina, mem 

beritahukan 
akan melipat duakan sumbangan- 

nja kepada dana bantuan PBB un 

tentang masalah 

bahwa. Indonesia 

mendjadi 
Wakil 

Indonesia, Max Maramis ' jang 
memberitahukan keputusan peme- 
rintah Indonesia tadi menerang- 

tuk para pelarian tsb. 

“kan, bahwa panitia PBB jg me- 

ngurus bantuan kepada para pe- 

bangsa Arab dari Pales- 
tina itu wadjib mendapat bantuan 

(Pia). 

    N Pa 1 4“ $ tj . 3 tx No Eig ogliN 
Mena Banana Sa 

TJANDI MAS. 

3 Perwira bagian keuangan Alri 
dan 2 pegawai sipil bagian perleng 
kapan Alri telah ditangkap oleh jg 
berwadjib, sebab didakwa mengge 
lapkan uang sebanjak Rp 800.000. 
Uang tersebut kabarnja dibuat untuk 

modal mendirikan N.V. bernama 
»Tjandi Mas”. 

Sir-pong kira itu perwira2 dan 
pegawai2 jang dojan ngrikiti perleng 
kapan Alri, barangkali sadja djuga 
dojan sekrup, terpal, kompas, ma 

    

'lahan mungkin djangkarnja sama se 

| kali, mengidam-idamkan dengan NV, 
korrup-nja bisa membikin 

Tapi hasilnja malah. sebaliknja, 
dari pada bisa bikin “Tjandi Mas, 
mereka kini harus meringkuk dalam 
kurungan, dalam sangkar. 

Kalau dikurung - dalam ,,Sangkar 
Mas” film baru itu sih mendingan, 
masih bisa berdjumpa dengan nona 
manis Dahlia dan si geniet Ribut 
Rawit, tapi dalam sangkar besi alias 
krangkeng - pendjara paling banter 
tjuma bisa ketemu bung sipir bui... 

Dasar Mas punja kuasa!!! 
Sir-pong. 

  

Perlombaan Anggar. 

Untuk menjamhbut ,,Hari Pah- 

jlawan”, pada tg. 8 hingga tg. 10 

|Nopember atas usaha bersama 

Angkatan Darat dan. Per- 

kumpulan  Anggar Djakarta, 

tournament:ter- 

inggar, bertempat di 

Balai Peradjurit Nusantara, Dja.- 

   

  

|Karta.  Pertandingan2 tersebut 
jang meliputi permainan2 floret 

puteri, floret putera dan -sabel 

putera, terbuka untuk umum, ba- 

ik bagi anggauta2 Angkatan Pe- 
rang, maupun sipil, warga nega- 

ra atau bukan. Jang terutama 

diharapkan akan turut serta ada- 

lah pemain2 anggar jang bukan 

termasuk pemain kelas tingka- 

tan atas (hoofd klasse). 

  

Aneka Djawa Tengah| 
  

selokan.   studie dan akan membitjara- 
kan rentjana2 PBH, KKOD 

dan KPU th. 1953 Jg akan 
hadlir ialah kepala2 Insp. Pen- 
Mos kab/kota bang dan kota 
ketjil. 

MALAM ,,SARI-SENP”. 
Atas usaha Sdr. Ismail nan 

ti dan besuk malam dibangsal 
“Ngesti . Pandowo” belakang 
Gris akan diadakan malam 
pantja-ragam ,,Sari-Seni”, jang 
diramaikan pula oleh beberapa 
penjanji terkenal, antaranja 
nji Ribut Rawit, Maleha d.l.I.- 

nja lagi. Pertundjukan ini ia- 
lah untuk amal. Lebih djauh 
harap lihat advertentienja hari 
ini. 

akan bertanggung-djawab atas 

kemungkinan? jang dapat timbul 

sebagai akibatnja. Tepat djam 10 

pagi pak dr. Rustamadji dengan 

| disertai oleh dokter2 Husein dan 

Ramelan menemui para demon-| 

stran dan di hadapan mereka 

dokter Rustamadji mendjelaskan, 

. pahwa mulai sa'at ini.dr: Abuba- 

kar tidak akan bekerdja aktif 

lagi, sedang sementara pimpinan 

Purusara akan dipegang oleh dr. 

Rustamadji sendiri. ,,Baja sebagai 

(orang lelaki akan bertanggung- 

djawab dan berani memikul kon- 

sekwensinja”, demikian kata pak 

“te Rustamadii, Nanti sor€ dr. Rus 

tamadji akan berangkat ke Dja- | 

karta utk yiemberi laporan ten- ' 

tang kedjadian tsb. serta minta 

instruksi? lebih diauh. 

  
        

Kk 2 te pisa 

FooA 4 
7 Yop babres, 

favourite IX » 
babyfood 

is here 

. 255 7 TAN PL Perak 
de Kerana NOisEn. duroulHF 

NS Noni, 19 (OR mpants, GRO 
jan Kn & Kaban ADULT « 

“0 2 To sArE 
“at 08 MFARI 

Dak an aan 
Do nan aa 

INA COON 
PLACE tuk an 
Agita 

Sarika taka SNP   Un 
“ 
“aah Ni 

ML, maan MANA   
Glaxo is the carefully b balanced 

babyfood with added vitamin, D 
and iron. Glaxo is especially suited 
for feeding babies in tropical 

      countries. 

BABYFOOD 

in Sealed 1 Ib. tins 

4 Limm— Distr. Jacobson, yan den Berg & Co. N. Vo 

  

  PRA REA na 

Sedjak beberapa hari jg lalu 
untuk 6 bulan lamanja anggo- 
ta2 TNI dari Resimen 13 be- 
kerdja menggali selokan su- 
ngai- Progo di- Kalibawang jg 
kini sedang giat. dikerdjakan 
o'eh penduduk disana. Anggo- 
ta2 tentara tsb bekerdja setja 
ra bergiliran. Djuga  koman- 
dan resimen Overste Sarbini. 
tidak lama lagi akan menda- 
pa: gilirannja. Langkah tsb 
adalah sebagai “usaha mende- 
katkan tentara dengan rakjot 

untuk bersama2 dalam lapa- 
ngan pembangunan. 

Prof. Schneider ber- 
temu Prof. Sardjito. 

Prof. Schneider jang pada 

hari Senin jl tiba di Jogja telah 

mengadakan pembitjaraan den- 

gan Prof. Sardjito dan Prof. Mr. 

Pringgodigdo mengenai kulah2 

jang akan diadakan untuk para 
mahasiswa Gadjah Mada. 

Prof. Schneider akan memberi- 
kan kuliahnja sebulan sekali me- 
ngenai ilmu pers. Selain daripada 

itu ia akan memberikan tjera- 
mah2 mengenai soal2 pers dan 
djurnalistik bagi para wartawan 
di Jogja, Semarang dan Solo. 

Pertemuan2 tsb. akan diada- 
|kan di Jogja. Dalam pada itu 
oleh Lembaga Pers telah dise- 
diakan buku2 pers dan djurnalis-. 
tik. Sebagai diketahui, Prof. 

Schneider didatangkan dari   
pada Universitet Indonesia dan 

Gadjah Mada. 

Jogja siap adakan 
pemilihan. 

Dari kalangan pemerintahan 
daerah Jogjakarta didapat ka- 
bar, bahwa daerah Jogjakarta te. 

lah siap untuk melaksanakan pe- 
milihan umum apabila sewaktu2 

pemilihan umum itu diadakan. 
Kantor2 pemungutan suara dike- 

lurahan2 dan apparatur2 pemili- 

han jang dulu dipakai untuk pe- 

milihan anggota2 DPRD  Jogja- 

karta, kini mulai diatur dan di- 

persiapkan kembali. 

SOLO. 
Tidak setudjui pembu 

baran parlemen. 
Wakil? dari. 15 Partai/Organi- 

'sasi2, Massa didaerah Surakarta 
telah mengeluarkan sebuah Per- 

njataan Bersama, jang isinja ti 

dak menjetudjui aksi2 pembubu- 
baran Parlemen Sementara R..I. 
sebelum ada Parlemen atas hat- 
sil pemilihan umum. 

Pernjataan Bersama tersebut 
ditandatangani oleh wakil2 dari:   

Ne- | 

derland untuk memberi kuliah2 pi 

(PS.LL, Partai P.LR., Parkindo, 

jocj A. : pra Partai ,Permai” SOBSI, 
Oversie TNI menggali | B.T.I. Gerwis, Pemuda Rakjat, 

ILP.P.I. PPI. Partai Rakjat Indo 

nesia, P.P.K.I. P.R.I, dan Pemu- 

da Muslimin Indonesia. 

Konperensi Regional 
SEBDA Djawa Tengah 

Pada tanggal 31-19 sampai 
dengan tanggal 2--11 ini di Solo 
dilangsungkan Konperensi Re- 
gionai SEBDA Djawa Tengah. 

Konpsrensi tersebut dibuka 
dengan malam resepsi jang dia 
dakan digedung Sasono Lod'jiwe 
tan, pada tanggal 31-10 malam. 

Awas djika membelok 
djalan 

Baru2 ini Pengadilan Negeri 
Sragen telah mendjatuhkan hu 
kuman denda sebesar Rp. 150 
atas diri seorang peladjar SMA 
di Sragen, kartna dipersalah- 
kan kurang berhati2 waktu 
membelok djalan, sehingga se 
buah oto masuk parit, karena 
menghindari tabrakan. 
| Selain denda itu peladjar tsb 
masih dituntut untuk memba- 
jar kerugian sebesar Rp. 700 
karena kerusakan2 jang dideri 
ta auto tersebut, 

Peristiwa serupa itu telah: di 

wai Pasar Masaran Sragen, jg. 
didjatuhi denda sebesar Rp, 200 
Selain itu pegawai tsb dituntut 
pula untuk membajar. kerugian 
sebesar Rp. 1.000. 

Panitia persiapan PON 
Ke HI Djawa Tengah. 

Guna bersiap-siap menghada' 
Ipi Pekan Olahraga Nasional ke 

diadakan di Medan, oleh Pani- 
tya Harian dari Panitya PON 
ke-II Djawa Tengah jang dike- 
tuai oleh Pangeran Surjohami- 
djojo, kini telah dibentuk Pani- 
tya Persiapan Pembentukan Pa: 
hitya PON ke-IILDjawa | Te- 
ngah, jang anggatta2nja terdiri 
dari anggauta2 Panitya Harian 
tersebut. 

Pamitya persiapan tsb, telah 
mengirimkan surat kepada Gu- 
bernur Djawa Tengah, jang ber 
isi permintaan agar Gubernur 
Djawa Tengah suka, mendjadi 
pelindung dari Panitya PON ke 
III Djawa Tengah jang akan ter 
bentuk nanti, dan djuga supaja 
Gubernur  menundjuk seorang 
untuk memegang Bagian Ke- 
uangan dari Panitya jang akan 
dibentuk itu, Selandjutnja  di- 
minta, agar Gubernur menentu 
kan waktunja, bilamana Pani- 
tya Persiavan tsb. dapat meng- 
hadap untuk membitjarakan 
pembentukan Panitya PON ke- 
II Djawa Tengah tsb, dan ka- 
pan pembentukan itu dapat: di 
selenggarakan, 

      
alami pula oleh seorang Pega. 

II jang akan datang jang akar, 
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| politik luar negeri, 
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Dek hibktan Han 2 4 
gara2 Apr ennggn 

(panu LUAR negeri 
ari kabiuet Yoshida se 

“Tara ini terutama akan dite- 
| 'kankan urtuk m hia- 
| bungan persahabatan ae 

. geri? Asia Tenggara, 
kata kal: jang | 
hari Djuw'at, Menteri nana 

  

   

  

“ri Djepang, Katzuo Okazaki, 
“akan berusaha - urlak meniada ! 
kan kesan segan, jan a 
mendjadi sikap Djey 
masalah, pembajaran 
-gian perang 
Bitma Lan ma indontesa, kata kala i 

|. Sal penting dalam, 
termasuk 

soal pembajaran ganti kerugian 
perang akan dikemukakan ke- 
pada perdanamenteri Yoshida 
bulan depan untuk mendapat- 
kan persetudjuan. 
“Kalangan itu Selandjutnja 

katakan, bahwa program poli- 

Naa . Oleh: John 1 

   
   

  

Somuan ane cb 
Naureda Ten waletu 

Tadakanlak Rundi. 
ngan Diba: vah Pe- 

ngawasan | 

  

  tik luar negeri Djepang jang 

-baru sama sekali diumum- 
kan, ketika Okazaki hari Ke- 
mis memanggil . pembesar2 
tinggi dari kementeriannja dlm 
konperensi berkenaan dgn hu- 
bungan Korea Selatan. 

(Antara—UP). 

  

peng DAERAH Jog- 
Selatan dalam hari? ini 

telah min oleh seorang 
gadis bernama 'Puminah jang 

mengangkat dirinja sebagai Ra- 
tu Kenja” atau ,/Ratu Adil”. Be- 
berapa orang telah,tertarik oleh- |- 

nia dan mendjadi pengikutnja. | 

Sebagai ,,Ratu Kenja” ia mengi- | 
kuti tradisi jang umuyanja dipa-| 
kai dikraton, misalnja pengikut- 
nja jang hendak berbitjara de- 
ngan ,,Ratu”-nja itu lebih dulu 
harus ,,njembah”. : 

Baru? ini ia diangkut kekantor | 
-olisi di Bantul, tetapi kemudian 
dimerdekakan kembali. Menurut 

pemeriksa'an ternjata is agak 

berobah ingatan, Apakah pengi- 

kut2nja djuga berobah ant, 

tidak diberitakan. E 

EMIMPIN Sadyah na- 
.& sional Tunisia, Yu- 

suf, sekdjen. dari Partai Neo 
our, malam Djum'at me- 

ngusulkan di New York supaja 
diadakan rundingan? antara 
Perantjis dan Tunisia dibawah 
pengawasan PBB untuk menje- 
lesaikan masalah Tunisia, Ber- 
bitjara dalam Konperensi pers, 
Ben Jusuf mengusulkan supaja 
rundmgan? sematj itu di- 
Ap angga Ba ke- 
merdekaan seluruhnja dan ke- 
daulatan bagi Tunisia, Konpe- 
rensi pers itu diselenggarak 
oleh pihak delegasi Asia/ Arab 
di PBB. (Antara) te 

Partai Nasional 
Pilipina 

      

ngenai Perdiandjian 
Frisco &. 

Pet NASIONAL Pilipi- 
na jang tidak menjukai 

ratifikasi perdjandjian perdamai- 

an dengan Djepang, sehingga per 
djandjian tadi hingga kini belum 
dapat disjahkan oleh kongres, pa 

da hari Kemis mulai menindjau 

'kembali pendiriannja tentang ma- | 
salah jang telah serin diperte. 
Kkarkan itu, sebagai akibat daripa   

  

500 HA Sana RA 1 

Dalam ran n usaha peme- 

rintah menamba 1 bahan makanan 

di Sum. Utara, PPN kini sedang 

melakukan pula persiapan2 guna 

- membuka sawah2 pertjobaan jang y 

da perundingan? jang diadakan 
iminggu ini pada tingkat tinggi 
dengan pembesar?. Amerika. 

Menurut kalangan2 jang lajak 
mengetahui, sesungguhnja sedikit 

sekah ada harapan bahwa partai. 

nasional akan merobah sikapnja, 

ixarena mereka masih. tetap ber-   akan dikerdjakan Gengan mesin 
disekitar Lho “Sukon,- “di Atjeh 
Timur. Luas tanah jang akan di 

| djadikan sawah2 pertjobaan itu 

3 

- 

  

ialah 500 ha dibekas ,,Lho Sukon. | h 

Estate” dan dimaksudkan akan: 

mulai dikerdjakan pada bulan Pe 
an, Kom 

Tjandi-Mas Jg 

“pendirian: ,tidak ada pembajaran 

pa kerugian, maka tidak ada 

perdjandjian- perdamaian”. Bebe- 

rapa orang anggauta senat. jang 

termasuk pada blok partai nasio 

nal hari Rebo menerangkan ber- 

sedia untuk mendengar usul? ba 

'ru mengenai Ta tersebut. 

“Sial 

  

Penggelapan Uang Dari, 15 Untuk Di- 

— rikan Sebuah MW yap Tan 

ERHUBUNG DENGAN tesla kabar2, seakan? sementa- 

B" ra kalangan di Alri menahan? penjelidikan kekusutan jang 

terdjadi di Angkatan Laut, maka Staf Angkatan Laut dalam ke- 

terangannja kemaren jang disampaikan kepada ,,Antara” menjang 

kal kebenaran berita itu, dan menegaskan, bahwa Staf Angkatan 

Laut-lah jang mulai bertindak terhadap kekusutan jang terdjadi 

itu. Sampai sekarang masih terus dilandjutkan penjelidikan bersa. 

ma dengan Koja: Tentara dan Reserse Kriminit Djakarta 

Raya. 

'| Bukan Kom- BI 
“jpetensi PBB. 
dek Runadingkan Soal, 
« Diskriminasi, Pen- 

dapat Inggris 

.- 
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Dia disano kaljes ialah uang 
Rp. 5.000:000,— jang dgetapkan da 
lam peristiwa kekusutar: "ini, menu- 
af "Feterangan tsbi, berdasarkan re 

Irielidikan jang telah dilakukan sem 
pai sekarang, maka jarwg diketahui 

ONURUT BERITA? belakangan ini, maka dalam waktu & 
1 dak Jama Tn Mega sekali “aep terdjadi suatu peta. | 

a 

bahwa Austria 

      
   

    

u 

pat Tg 

   
    

   

  

   

    

NN uan ka Koma aa e 
AN ks 

5 Mad ebi Sans itu seterusnja, 

waktu 'mengachiri misinja di WE 

| NEN Eden telah melahirkan keja- 
kinannja bahwa perkundjungan: 

nja ke'ibu2 kota Italia dan Yugo . 

slavia akan 'menghasiikan suatu 

pertemuan: antara Gasperi dengan 

Tito dalam masa uga bulan ter 

achir dari tahun 1952. Menteri 

Luar Negeri Inggris: diduga telah 

mengusahakan untuk bertindak 

sebagai orang Pi: ranitara” antara 

ikedua negara te ebut dan untuk 

menemukan pemimpin2nja jang 

paling tertinggi, dengan harapan 

bahwa sebuah rentjana bersama 

untuk menjelesaikan masaalah 

"Triest itu akan dapat disusun oleh 

Perdana Menteri Italia itu dan 
Marsekal Tito dalam pertemuan 

tersebut. 
Didapat kabar, bahwa apa jang 

diperlukan untuk melaksanakan 
rantjangan: Eden atuk mengada- 

kan pertemuan langsung antara 
de Gasperi dan Marsekal Tito ia- 
lah persetudjuan Kementerian Lu 

   
   

"ton. 

Amerika Serikat dan Inggris 
pada waktu ini menduduki pela 
b “Triest dan daerah A da 

daerah B, jaitu 
ri daerah jang di 
kan itu. 

Dikabarkan, bahwa Eden me 

Mae nakar. 

  

     

     | kilat undlak membit. 

5 menerangkan, ba 

,ar Negeri Tn di Washing- i 

|Tak Ding Berbeda ng 

ri negara Merdeka Triest, se-| 
mentara Yugoslavia menduduki # 

ena Karaan dal 

   

   

  

    'p 1 
ata telah mengadakan 

NA 

    

  

   

  

ANIITA politik dar 
pada har 

      

  

an | semua tawanan perang 
soalan jg timbul, karena udjung bajonet”. 
(Man. Barat kerdak . mene 

    

     
   | diusulkan oleh 

|. Tapi wakil Perantjis, Henri 
' Hoppenot, katakan mengingat 
'ditundanja. rundingan2 gentja- 
“tan di Panmunjom oleh para pe 

“ runding PBB maka PBB kira- 
“nja ta akan dapat begitu sa- 
Gja menolak usul baru Sovjet | 
itu dengan. harapan untuk men- 
dapatkan suatu djalan, keluar: 
.Mengenai,soal tawanan, perang. 

1 Dalam sidang tsb. Vishinsky 

dang kilat dari: panitia politik: sendiri tak hadir, untuk mende- |. 

Lembaga Arab den bahwa a ngarkan pertanjaan2 jang di- 

lah per:u, sidang ini diadakan: kemukakan oleh delegasi. Ing: 

dalam waktu sesingkat2nja”. geris dan . Perantjis. Duta 
Kalangan janz lajak mengeta: sar Sovjet, Georgi Zarubin jg. 

hui menerangkan, bahwa Mesir hadir. 
“tidak akan ragu2 untuk mems Lloyd dalam nada itu kata- 
pertimbangkan pemutusan hu- kan, bahwa djawaban2 jang 
bungan diplomatik antara Mesjdjelas thd 4.pertanjaan jang 
sir dan Djer man Barat. (AFP) akan dikemukakannja akan le- 

— bih bermanfaat dari pada pem- 

“bentukan suatu komisi perda- 
'Imaian dan bahwa komisi baru 
'litu pun tampaknja tak akan 

Laporan Sa. 1 berguna, bila Vishinsky tak 
' Hangsung mendjawab pertanja- 

madikun “Fan? itu. 

Kekeruhan2 Di Djati 

     

     
   

   

     

   
   

  

   
   

   

  

Iman 2 Ma 
Seorang | dirbitiaa 1 

ambil ,,beberapa Kena Ai 
penting”, akan tet ia ti 
mengatakan apa kepatusan 

Ha may hn selang ana ms 

  

  

   Kan aa Kop eh 

  
  

   

  

    
     

  

ema 

| Pertanjaannja jang teruta- 
ima jalah, apakah Sovjet masil 
tetap mendesak ',semua tawa- 

Bb” Inan perang” harus dikembali- 

NGGBIS DAN PERANTYIS hari "Kemis neitanja betah : 
menteri luar negeri Sovjet Uni, Andrei Vishinsky, apakah | 

resolusi perdamaian tentang Korea jang diadjukannja dalam si- ' 

dang malam Kemis berarti, bahwa Sovjet masih tetap mendesak $ 
| harus dikembalikan, sekalipun 

es negara Inggris, 
Sidang Panitia Politik PBB katakan, bahwa ia tak melihat perlu- 
nja utk membentuk suatu komisi perdamaian Korea sebagaiuana to 

nSky. SN 

| viva televisi 

»dengan 

Selwyn Lloyd, dalam 

mmsabaaa - 

Bahaja 
Televisi £ 

Bisa Sebarkan TBC? 

sa Inggeris memberi ingat 
bisa mengem- 

bangkan -penjakit TBC dan 
»mungkin pula akan mengata- 
si kebaikan” obat stretomycin 
dan obat? lainnja- dalam per- 
bantrasan penjakit ita. Dr. 
Clifford-Cole, dokter kepala pa- 
da-sebuah Kliniek. paru2 di 
West Bromwich, Stafford Coun 
ty, menjatakan- dalam Japoran- 
nja mengenai. ini kepada pem- 
besar kota setempat: ,,Awan 

: $ BORANG pOkTER bang- ' 

  

  

  

di Cairo dari. London, disambut 

. harap supaja an “ai 
Sudan itu. s 

  

  hitam telah tampak dilangit jg 
mungkin akan melebihi kebai- 
kan obat .obat- jakni kegema- 

ran menonton televisi jang se- 
makin bertambah memuntjak : 

djuga”, | Eh 

»Hiburan dengan televisi ini 
boleh djadi akan. merupakan   

  

Jg. Di Djakarta : “Ikan, sekalipun bila satu2nja 
“ Igjalan untuk dapat mengemba- 

BERNUR Djawa. mi jlikannja dengan menggiring 

hari Kemis Eba) di Djak 2 dan: Vereka: meliwati perbatasan 

| dengan udjung bajonet atau 
telah en MAN ep oran menjeret mereka dengan keke- 
kepada menteri “dalam me 

  

  rasa jakin Kementerian Luar 
-Akan Berobah Sikap Me-! ' negeri Amerika akan memheri- 

kan persetudjuannja guna mene | 
youkan kedua pihak jang berkej 
pentingan untuk bertemu muka | 
diruangan konperensi. Sumber | 
itu mengatakan, bahwa Eden! 
dalam  pembitjaraan..- pembi- | 

tjaraannja dgn . pemerintah j 

Austria mendjelaskan bahwa ke | 
pergian-ke Roma dan Belgrado 
tidaklah disertai suatu rentjana 

' positip untuk mentjari penjele | 
isaian . mengenai Negara Triest 

|iang merdeka itu. 

Djuga Austria tjampur2 

Eden dikatakan merasa  jakin, 

bahwa Triest mungkin merupakan 

masaalah paling penting dan ruwet 

di Eropah, jang harus segera men- 

dapat penjelesaian berhubung “de 

ngari masa pemilihan - umum jang 

akan dilakukan sebentar lagi di Ita- 

lia dan guna mejelesaikan. perga- 

bungan Yugoslavia kepada belok 

pertahanan Barat. 
Dalam pada itu dikabarkan bah- 

wa pemerintah Austria pada waktu 

ita telah mernjatakan kepada Eden, 

mempunjai  kepen- 

tingan beSar atas Triest, jang meru- 

pakan pelabuhan bagi Austria. sam- 

pai tahun 1918 semendjak ratusan 

tahun. da» sekarang pengkafan per- 

bekalan Amerika bagi Austria. 

Menurut sumber ini, diplomat Ing 

gris itu memberikan djaminan : bah- 

wa kepen ntingan-kepentingan 
asli 

! Austria akan tetap dihargai apa- 

! bila nasib pelabuhan jg. di per- 

sengketakan itu telah dapat: di- 

selesaikan. 

aa Naa 

KEADAAN BAHAJA PERANG 

DI SEKITAR TEHERAN. Ss 

Di daerah? di sekitar Teheran 

dalam lingkungan 50—80 Km dari 

ibu kota Iran ini telah diumujn- 

kan keadaan dim bahaja perang. 

Sebanyak jalah karena telah ter- 
djadi kerusuhan, akibat perselisi- 
han faham antara tuan? dan pe- 

tani-petani. 

  
  djumlah uang jang dimeiapkaa itu 

berdiumlah Ik Rp, 800:000.—. 

“kekuisutan itu 
bahwa 

Tentang peristiwa 
sendiri, “diterangkan, 

(Staf Angkatan Laut" kini telah di- 

PEMERINTAH Inggeris Il tangkap tiga perwita dari bahagian 
Kemis me 

kan, Bea delegasi jang di 
utusnja ke sidang umum PBB 
tidak akan ikut serta dalam per 
debatan jang akan datang ten 

tang wasatah diskriminasi da : 
sa? di Afrika Selatan. Pa 
ta parlemen wanita dari Dana 
buruh Inggeris, Irene White 
telah SN ana pertanjaan 
instruksi? : an dibe 
rikan kej nggeris 

ngan 1 
A erimnitnak buana Ta. Atrika se 
“Jatan, "eh 

Atas pertanjaan tersebut, 3 
wakil menteri 
hubungan2 antara negara2 

Commonwealth Inggeris, John 

Foster, mendjawab bahwa me- 
nurut pendirian pemerintah 

Inggeris maka masalah itu ber- 

ada diluar kompetensi daripada |, 
jurisdiksi PBB dan bahwa de- 
gasi Inggeris telah mengemu- 

bahwa 
perherintai Inggeris akan me- 
nganggap setiap perdebatan 
tentang masalah tersebut se- 
bagai diluar tugas kewadjiban 
PBB. 

Atas pertanjaan njonja Whi- | 

te apakah Iniggeris tidak akan) 
berbuat sesuatu untuk membi-j 
kin djelas,- bahwa pemerintah 
menjetudjui suatu politik jang 

. memungkinkan kehidupan jang 
lajak sebagai manusia kepada 
bagian2 besar daripada pendu- 
duk dinegara? Commonwealth 
Inggeris, Foster mengemuka- " 
kan, bahwa itu termasuk s0 

laih lagi, Or, 

       

  

untuk urusanj, 

  

    

    

    

ipil bahagian perlengkapan Alri, jg 
'kesemuanja dituduh 
'lapkan atau memakai. uang negara 
untuk kepentingan mereka sendiri. 

Diterangkan, bahwa kekusutati itu 
terdjadi kira-kira beberapa “bulan' jg 

"lalu, tetapi untuk: sementara waktu, 
Staf Angkatan Laut sengadja tidak 
mengumumkan hal ini, karenja bebe- 
rapa orang jang harus ditangkap gu 

dis (na diminta pertanggungan dja wabnja   dalami 'soal ini, Ketika itu mislarikan 

diri. 4 5 

Bal bahwa uang jang di 
gelapkan dengan tjara kerdja-sama | 

perwira2 dah pegawai2 sipil Alri itu, 

dipakai untuk mendirikan sebuah N. 

IV. jang diberi nama ,,Tjandi Mas”. 

Kini N:V. tsb" telah" ditutup, demiki 
an pula telah disegel bengkel mobil 

' Nusantara”, jang menurut ketera- 
ngan itu, telah dibeli oleh N.V. 
',Yjandi. Mas”. 

Pada Bebi keterangannja, Staf 
/Angkatan Laut 
'#hereka tidak  tahu-menahu tentang 
.terdjadinja kekusutan2 dipangkalan 
Alri Surabaja seperti juga jang ter 
siar kabar2nja. 

Mengenai diri perwira2 dan pega 
wai2 sipil Alri tsb diterangkan bah 
wa tiga perwira itu kini telah dise- 
rahkan kepada Pengadilan Tentara 
di Djakarta guna diperiksa dan dise / 

  

     
  

    
    

   

  

lidiki lebih landjut, — demikian pula 
dua pegawai 
dar peristiwa kekusutan 

van kepada 'Kedjak 

'atan Laut kepa- 

a
n
,
 

oi Alri jarig dituduh j 

oleh: 

'keuangan Alri dan dua pegawai si- j 

telah mengge-: 

menjatakan, bahwa | 

ida Sosialis 

ke - Kongres 

Sosialis. 

D pada hari Kemis, bahwa 
konperensi Sosialis Asia, jang di- 
selenggarakan oleh partai? Sosia-: 

His India, Burma dan INDOONE- 
SIA, akan dimulai pada tgi. 6 
Januari jad. di Rangoon dan akan 
berlangsung | selama 1 minggu. 

Partai? Sosialis jang akan 

Djepang (baik partai kanan mau 
pun kiri), Indonesia, Malaya, Bur 
ma, Pakistan, India, Libanon, sy 

ria, Mesir dan Israel, sedangkan 
|Irag akan diwakili oleh Partai 
"Demokrat. 

# Partai Neo-Destour Tunik 

dan Partai Konvensi Pantai 
Mas (Gold Coast, Afrika Ba- 
rat) telah diundang supaja ki- 
rim penindjau2. Partai Komu-: 
his Jugoslawia, Sosialis Inter- 
nasional. dan Persatuan Pemu- 

Internasional di- 
minta supaja kirim delegasi2 
persaudaraan, (Antara). 

Sajap- 
MADJALLAH ”Tribune” 

jg berdiri di belakang 
sajap kiri partai buruh Inggris, 
dan “merupakan suara golo- 
ngan Bevan: hari Kemis meng 

umumkan bahwa pada tgl. 28 
Nopember di London akan di 
selenggarakan rapat umum be 

    
& -a Sena, ME 

sar. Pengumuman tsh diang- 
gap di London sebagai petun- 
djuk, bahwa sekalipun Ancurin 
Bevan dan golongannja aatipa 

| wa kekeruhan? di. Pa 

Wa sewaktu-waktu pemerintah akan” : 
melaksanakan pemilihan umum, Dj za dalam 

wa. Timur telahsiap sedia untu! z1 tiada 
menjelenggarakannja “dengan —-b « pokok,:- 

pagi hari Djumat meng rasan. 
lagi pada perdana menteri ' Pa : 
lopo di Pedjambon, Dalam per. Pertanjaan satu2nja dari 

Pabhiman dengan PI-Aneta Sa-/ Hoppenot jalah tambahan pada | 

madikun menerangkan, bahwa pernjataan Vishinsky . Vishins- 

kepada perdana menieriia akan k ky hari malam Kemis katakan, 
k menjampaikan Japoran' tentang, Rusia tak menjetudjui perzem- 
cadaar: « ai Djawa Timur d: Al patin para tawanan perang dg. 

ana tentang "son Be telah peranz dunia ke 1 jl, Ka- 

| tidak mau memberikan ketera: rena keadaan2 jang istimewa 

ngan, harja dinjatakannja, bal dan itu adalah suatu terketju- 

ri'Falian: Mengingat itu tadi, “tis 

'daklah Sovjet Uni kini berse- 

i untuk melihat: situasi Ko- 

   
     

    

      

    

   

  

mur tersebut tidak . 
| beda dengar keadaan di Dj 

. tersebar | Paksaan di waktu revolusi se- | 

|bahaja paling besar bagi kese- 
hatan penduduk kota. 

“Orang. banjak berkumpul 
pada sebuah ruangan ketijil, 

dan duduk 'sempit2. Semua 

djendela dan pintu ditutup ra 
pat gun, menjaksikan peman- 
(dangan di atas lajar televisi 
itu. Mereka mengundang orang 
orang jg tinggal. disebelah ru- 

nah serta kawan2 dekatnja be 
rikut dengon kuman2? penjakit 
jg dibawa masing2.” 

Dr. Cole. mengiisulkan bah- 

wa bahaj, ini dapat diperketjil 
dengan mengeluarkan uang se 
dikit untuk memperbaiki sys- 
'teem ventilasi rumah: sebelum 
membeli alat penerima televisi. 

aan      
   
     

  

nur Samadikun menerangkan, 

Sarkan undang2 no. 27 serupa ag Daan. mua tawanan perang 
undang2' pemilihan jg dilaksanakan dalam keadaan normal dikem- 

ta baru? ini, 'rea dewasa ini seperti keadaan 
. - Rat ? akah 

Tentang pemilihan umum, guberfe Maa aa 

Pendjualan 
 Bensia Kurang 

' Akibat Perataran Mo- 
“bil Pemerentah   di Jogjakarta baru2. ini. Tetapi: apa balikan. 

ila pemilihan umum itu akam dise 
: “Pidato Lloyd adalah djawan lenggarakan, dgn' undang2 lain: ia 

ka hal ini harus dipeladjari kembali. bani retmi. pertama dari negeri2 
Mengenai beaja untuk pemilihan Bara4 thd “usul Vishinsky ma- 
umum di Djawa Timur Samadikun Jam Kemis. (Antars—UP). 
mendjelaskan, bahwa Djawa Timur 
naa penduduknja jg kurang lebih 

20 djuta itu diduga akan memakan 
beaja sebesar 2 djuta rupiah. 

Re 

aa 2 

  

PENERBITAN HARIAN TU- 
DEH DILARANG KERAS. 

Gubernur mili ae Teheran Rebo ma 

Tiob L i lam melakukan pembeslahan atas | 

| Pi 

$ a ar pertjetakan2. Meskipun - pernerbitan 

itu dilarang, akan tetapi harian tsb 

  

lembaran2 harian partai Tudeh dari | 

IUMUMKAN di New Delhi | 

hadlirinja ialah partai? aa 

Kiri Partai 

3 kan Dini c Ba 
200 Gerilja Utara” Mau 

Lari Dari Tahanan 

EDJUMLAH 200 pedjuang? 

tengah malam ' telah melakukan 
pertjobaan melarikan “diri dari 
.pendjara Kwangju di Korea Sela- 
tan. Pertjobaan melarikan diri 
dilakukan ketika satuan? pendja- 

mengadakan apel diantara para 

»tahanan. Sebrang tahanan 22 
:menjerang pendjaga2 dgn mak 
'hendak merampas Sen 5. 
Akan tetapi seketika itu “juga 
:100 pendjaga?2 bersendjata. Korea 
“Selatan mendapat perintah untuk 
melepaskan tembakan?. " 
t 

      

Menurut berita2 jang diterima 
Idi Tokio berkenaan dgn peristiwa 
tersebut tidak. seorang pun di- 
antara para. tahanan jg dapat me- 

loloskan diri. Sementara itu tidak 
diumumkan berapa korban2 di- 
antara para tahanan sementara 
menunggu instruksi2 dari kemen- 
terian dalam negeri Korea Sela- 
tan. Dalam-.pada itu fihak polisi 

'kilometer sebelah Barat dari ko- 

mempersiapkan diri terhadap: ke- 

gerilja Korea Utara Kemis | 

ga' an sebagai biasa setiap malam | 

setiap hari muntjul dengan nama lain. 
Dalam pada itu kepada semua per- 
tjetakan2 jang dikenal telah diberi- 

tak harian partai itu, sedang serdadu 
dan polisipun ditempatkan ditempat2 
pertjetakari, urituk mengamat-amati 
bahwa perintah sungguh2 ditaati — 
(AFP). 

me
s 
8
   

di Kywangju jg terletak kira2 200 j 

ta Pusan telah diperintahkan utk 

“Orang2 Todia? 

JEJARIAN NASIONAL ,,Die 
Vaderland” jang terbit di 

Johannesburg, hari Kemis me- 
/ berita dari koresponden- 

|.di Gjadjahan Inggris Ken- | 
ya, Berita itu mengatakan, bhw | 
dibelakang lajar organisasi 
Mau Mau jang memegang ke- 
kuasaan adalah orang2 India. 
Berita tadi berkepala: ,,orang2 
India mempunjai rentjana-po- | 

'kok untuk Afrika”. 
Koresponden harian itu me- 

'wartakan, bahwa. pernjataan   Tana penjerbuan oleh sa- 
tuan-sat pedjuang gerilja jg." 

melakukan kegiatan2 di daerah | 

pegunungan sekitar kota. Perlu di 
ketahui, bahwa tawanan2 Utara 

jang- dari medan pertempuran di 

Korea ' menurut penetapan dise- 

.rahkan dibawah  penilikan PBB, 

sedangkan : tawanan2. . diantara 
kaum pedjuang gerilja Utara ter- 

masuk dibawah kekuasaan penga 
wasan pernerintah Korea, Selatan. 

(Reuter). 

  
ra resmi telah memutuskan 
membubarkan organisasi me- 
reka didalam lingkungan par- 
tai buruh, sesuoi dengan jg di 
tuntut oleh pimpinan partai, 
namun mereka terus mengada- 
kan propaganda diseluruh ne- 
geri, 
Kampanje dari pengikut9 Be 

| van serta kenjataan, bahwa ke 
banjakan dari tjabang2 partai 
Marah Inn sudah WARNA 

itu adalah dari orang2 jang 
iberkuasa disana. Diterangkan 
"lebih djauh, bahwa para pem- 
besar didjadjahan. Kenya dan 
di Inggris karena alasan2 poli- 
tik tidak dapat mengemukakan 
fikirannja kepada umum. (Ko- 
responden tadi seterusnja Meng 
rangkan, bahwa ' rentjana-po- 
kok orang2 India itu meliputi 
sampai kedaerah daerah Sela- 
tan Afrika. (AFP). 

kan perintah: supaja. djangan mentje-!. 

  

i Berdiri Pim pinan | 

djenis 

    BERKENAAN dengan pe 
raturan mengenai pem- 

| batasan pemakaian ker n 
| pemerintah baru? iri, dari agen 
agen pendjual bensin umum PI- 
Aneta mendapat keterangan, | 
bahwa pendjualan bensin j 

  
|kanja paling banjak. 4000 titor | 
seba. sedangkan bon? dari ' 

i djawatan dan instansi pemerin- ' 
tah djumlaknja djauh berku- 
rang. 

K 

Pasukan2 Inggris dipelopori 
'oleh pengintai2 berpengalaman 
iterdiri dari penduduk pribumi. 
Gerakan ini dimaksudkan untuk 
imenjelidiki kegiatan2 apa ig di- 

Jakukan oleh pelbagai sukubang- 
'sa-sukubangsa dan apakah mere- 

ka sedang merentjanakan sera- 
ngan-serangan teror atau apakah 
mereka itu lari dari tempat2 ke- 
diamannja karena alasan2 Iain. 
Hari Kemis fihak polisi meng- 

umumkan, bahwa dim waktu 10 
ihari sesudah. pengumuman ke- 

jadaan darurat telah dilakukan pe 
'nangkapan atas 3.600 orang2 

Afrika. Dari djumlah tersebut 

(sampai sekarang baru 1600 orang 

'jg diperiksa. Menurut berita2 jg 
“diumumkan K.emis malam oleh fi 
“hak resmi maka umumnja situasi 
adalah tenang. Di berbagai2 dis- 

trik tampak perbaikan - keadaan 
dim waktu 24 djam belakangan 
ini, akan tetapi di daerah2 kegia- 

tan organisasi Maju-Mau ketega- 

ngan masih djelas terasa. 
Di lereng? Utara dari puntjak 

Kenya para pemimpin sukubangsa 
sSukubangsa telah membentuk ba- 

      

  

iduk antara 400 sampai 
'pulau2 Ceram, 
“hera hanja 

ng | daerah2 Maluku jang 

| tadinja setiap hari berdjumlah | penduduknja. 

|5.4 6000. liter sehari, sekarang | 

Maluku 
Usaha Utk Mengglatkan Hasil Pertanian 
Perhatian Thd. .Sekolah2 

M 
makmuran rakjat, E. Tahalele, 

djak taraf permula'an, 

njak dan perhatian penuh, 

Maluku pada lapang pertanian se- 
lalu disebut daerah jang sulit. 
Kini pembukaan djalan dimulai, sa 

wah, perikanan darat, kehewanan, 
dan membuat. kebun dimulai,  de- 
ngan harus menumpah . berdjenis- 

kesulitan. 
Maluku, kalau telah dikerdjakan 

setepat-tepatnja tentang bahan ma- 
kanan, dari daerah minus sanggup» 
mendjadi daerah surplus. ' Dengan 
pembukaan sawah jang dapat men- 
tjapai luas sampai 125. 000 ha, Ma- 
dapat mempunjai surplus beras se-! 
besar 40.000 ton. Untuk keperluan 
pembuatan sawah int Maluku sang-' 
gup menerima transmigran dari! 
Djawa sampai sebanjak 3000 kelu-j 
arga. Tiap2 usaha pembuatan. sa- 
wah 100 ha dibutuhkan pelopor 
sedikitnja” seorang. Kalau Djawa 
fiap2 kilometer persegi berpendu- 

500 orang, 
Buru dan Halma- 

rata2 0,5 sampai 
Pulau2 ini “sanggup mene- 

transmigran lokaal, jaitu dari 
telah padat 

  

se- 

,orang. 
rima 

Tanaman bahan 

perdagangan. 
Mengenai tanaman bahan 

perdagangan, diusahakan dari 

monocuktuur, tanaman serupa, 

Kenya Tetap Ruwet 
Inggris aa aan Tindakari2 

»Tangan-Besi" 
IHAK JANG berwadjib di Kenya Kemis malam mulai men- 

dengarkan keterangan? dari sedjumlah 500 orang Afrika 

disangka anggota2 organisasi rahasia Mau-Mau. Orang? tersebut 

ditahan dalam tempat? tahanan jang tergesa-gesa didirikan se- AN. 

sudah pasukan? Inggris mendjalankan pengedjaran besar2an di j 

daerah? pegunungan. Wilajah jg didjeladjah meliputi sebagian da- | 

ri daerah shutan-rimba kearah mana ribuan pemuda? sukubangsa j 

Kikuyu telah menjingkir sesudah mereka meninggalkan wilajah? 

kemanganga mah achir minggu jang lalu. 

Ig 

dan-badan pendjagaan, jang ang- 

gota-anggotanja dgn dipersendja- 

tai tombak senantiasa siap-sedia 

di belakang barikade2 di djalan2. 
Pasukan2 Inggris telah mengi- 

rim mobil2 berlapis badja Ke Wwi- 

lajah sebelah Utara dari puntjak 
gunung, Kinang berhubung dgn 
terdjadinj ja pembunuhan terhadap ! 

seorang petani Eropa pada 

permulaan minggu jang lalu. 

Sementara itu di seluruh dae- 

rah djadjahan Inggris. di Kenya 

golongan penduduk Eropa mem- 

perkeras pendjagaan2 dan di .pu- 

sat pertanian. dan perternakan 

bangsa Eropa di daerah2 terpen- 
tjil diadakan  tindakan-tindakan 
untuk melindungi diri terhadap 

Menteri djadjahan Inggris, Oli- 
ver Lyttelton jang telah tiba di 

Nairobi pada hari Kemis mem- 
pergunakan hari pertama dari 

perdjandjian inspeksi di Kenya 

dgn mengadakan konperensi dgn. 
para pembesar pemerintahan ser- 

    duduk di Kenya. Bg 

Buruh Inggeris Terus Giat 
(sama dengan go! longan Bevan, 
membikin banjak pusing-kepa- 
la bagi golongan moderat dlm 
partai buruh. g 

Tjabang2 partai jg akan me 
mili, tjalon2 untuk pemilihan 
umum jg akan datang mende- 
sak, supaja pendirian? Bevan 
mengenai persendjataan kemba 
li dan organisasi intern dari 

|panta diambil“oper oleh pim 
pinan, PENA taly F. 

, 

      

Popularitet dari Bevan  be- 
serta kawan2nja adalah sa- 

ngat menguntungkan 
orang2 is menjebut diri "pen- 

s tjinta2 perdamaian” seperti 
Johr Stracherry, Chuter Ede 

dam Kenneth Younger, jg kese 
mwanja, pernah mendjadi men- 
teri. Mereka ini berusaha me- 
robah susunan ”kabiner baja- 
ngan” dari partai buruh Ing- 
gris jg kini mengendalik:an opo 

bagi 

  

sisi dalam par'emen. Dengan 
demikian mereka harapkan ba 
hwa golongan Bevan jg sam- 
pai sekian djauh till duduk 
dalam “kabinet bajangan” ini, 
akan ikut sert, pula didalam: 
nja. Pemilihan anggota2 kabi- 
net bajangan ini akan dilang- 
Sungkan apabila parlemen ber- 

sidang kembali pada tgl. 4 No 
pember jg akan PA 

(AFP), 
4 

  

Pemimpin Sudan Al-Sayed Abdel Rahman Al-Mahid waktu tiba 

Moh. Nadijib. Pemerintah Inggeris telah menjatakan persetudjuan 

nja buat satu konstitusi baru untuk Sudan. Tetapi 

ENDJAWAB PERTANJA'AN apakah tanah? di Maluku 

telah dipergunakan sebaik-baiknja untuk sebesar-besar kes 

inspektur pertanian rakjat provinsi 

Maluku menerangkan, bahwa segala sesuatu kini giat dikerdjakan 

kearah itu. Dalam melaksanakan tugas ini Maluku baru mengin- 

memasang daftar jang meminta beaja ba- 

karena pada masa jang lampau tidak 

dikerdjakan dengan segala kesungguhan. 

|jang &lalu kelihatan 

i Didaerah2 pantai orang mudah 

: mendapat 
' pedalaman, untuk 

“aa mekanisasi telah lulus 

serangan-serangan pembunuhan. j 

ta wakil2 dari tiga golongan2 pen 

Ttg3Sudan 

oleh Perdana Menteri Mesir. 

pihak Mesir 
2   sn Pe gan 

Pertanian” Sangat Ten 

mendjadi tanaman jang berma- 
tjam-matjam. Disamping kela- 

pa, pala tjengkeh, tjoklat, diu- 

sahakan tambahan kopi dan 

lain2. Tjoklat bagi Maluku bu- 

kan merupakan tanaman batu, 

dalam hal ini hanja mendjalan- 

kan rehabilitasi. Salak dugaan 

orang, djika daerah Maluku se- 

luruhnja merupakan.daerah ta- 

nah kering, karena pulau2 Ce- 

ram, Buru dan Halmahera dan 
pulau2 lainnja, tjukup mempu- 
njai air, tjurah hudjan ada jg. 
sampai setinggi 3000 — 4000 
mm. setahun. Banjak daerah2 

hidjau. 

ikan laut, didaerah 
mentjukupi 

Kebutuhan zat putih telus da- 

lam makanannja, perlu diich- 

tiarkan usaha perikanan darat. 

Dalam hal ini Ma'tuku telah 
mendapat dua orang tenaga jz 
telah mengikuti kurSus perika- 
nan darat di. Muntilan dekat 
Magelang. Disamping itu Malu 
ku mempunjai 4 orang tenaga 
jang telah lulus dari kursus 
mantri perkebunan rakjat di 
Pasarminggu. Kini pada kur- 

sus applikasi mantri pertanian 
di Tandjungsari Bandung, Ma- 

luku mengirimkan 3 orang, da 
lam kursus mantri pertanian 
wanita di Bondowoso mengi- 
'Timkan 2 orang, dan dari kur- 

9 

orang. 
Tenaga2 itu akan diperguna- 

'kan sebaik-baiknja untuk pem- 
bangunan pertanian di Muntil- 

1 

Sg 

Perhatian pada sekos 
lah2 tani. 

Diharap 3 bulan lagi ' trak- 
tor2 jang akan dipergunakan 
membuka tanah telah tiba di 

'Maluku. Suatu keadaan jang 
dipandang menggembirakan ja 
lah perhatian rakjat terhadap 

# Sekolah Usaha Tani” — tju- 
kup memberi harapan baik ba- 
gi kemudian harinja. 

| Dari sekolah ini akan dida- 
pat Kader? tani —. Buat tahun 

depan direntjanakan dapat. di- 
|tambah mendjadi tiga, jaitu di 
Amahai Ceram Tengah, Saule- 
ko Buru Utara dan Atjango 
Halmaheira Barat. Disamping 
itu diusahakan kursus2 bedrijf 
dikepulauan Kei, 2 untuk la- 

   Tanimbar untuk laki2. 

“hg ntjangan2 isiimewa 
Mengenai 

kan, bahwa usaha2 bagi tahun: 
1953 diantara lain@ “akan meli- 
puti: 

ring, 18 buah Balai Pendidikan 
Masjarakat Desa, pemupukan, 
tanaman tjoklat, pendjagaan 
tanah larrit (dipandang sanga 
perlu bagi pulau2 Ambon, Kei. 
Tanimbar, Kisar, Ternate, 'Ti 
dore) dan pendidikan kader, 

Selandjutnja inspektur Tas 
halele melahirkan 'kejakinan- 
nja, bahwa terlaksananja ses 

ma pembuatan 
datangnja traktor2, akan mes 
lumpubkan sisa2 usaha 
30 

Demikian diwartakan oleh 
dinas pers/penerangan kemanan, 
terian pertanian,   

ata ai 

     

   
   

    
   

    
   

      

    
         

        

     

  

      
      

          
      
              

         

      

       

         

Rantjangan Resa ai! 
djahteraan Istimewa diterang- 

pembentukan 9 tempat Pa 
pertjobaan pertanian tanah ke- 

gala usaha2 itu semua, teriuta- 

sawah dan 

»R M. #1 
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Iki2 dan 1 untuk wanita, dan 

  

    

   

   

   

      

     

  

    



   
    

   
   
   

            

   
   

        

   

    

   
    

    

    
   

   

    

  

       

  

   

   

   

   
   

   
   

  

   
   

        

     

    

    

   

  

   
     

   

  

   
    

  

   

Kiai 'katdi No, ani ta 128 
Kaos kaki No. 919—11 , 

  

: ' Permuda Kem Kembali 
Setelah Bersalin 40 Hari 

cow. 

sn... 

Itambah, dan anak jang mung- 
Isi itu mendjadi montok dan 

5, 0 ea benar, Semua ini an $ 

“DJAMU HABIS BERSALIN 
Tjap "Na Njonja Meneer 

  

rang. 

JONJA ME EER 
DJL. DEMAK 129 TILP. 611 

DAUN Rei 

Toko Pedamaran 90 

ma Ta14, 607, 210. 042 GAP, Lemah 
1 Lawapat 52, Petekan 36, Darat   | Labuan 14, Gg. Tjilik 19, Ber- 

 gota 10. : 
  

  

Dia Kn In Kaka 
  

terima kasih atas perhatian surat2, telegram2, 
ngan2 baik jang berupa tenaga maupun jang berupa ka- 
rangan bunga tanda mata dll., jang Ten pada 

| hari pernikahan . £ 

jang terlaksana pada tanggal 29 Oktober 1952, dirumah 

Djl. Poerwosari 39 Semarang dengan selamat serta riang 
gembira berkah doa pangestu Tuan/Njonja/Nona/Sir. 

sekalian jang sangat kami hargakan. 

jan 

Dengan ini “kami Au mengutjapkan -banjak 
sumba- 

Sri Moempoeni 
dengan Ka 

Soendjasworo 

Hormat kami: 

Keluarga Njonja SOEROSOEDIKDO.   
  

Melani orang PEMUDA INDONESIA jang merasa ter- 

|tarik pada Bankwezen sebagai Tjalon Pembantu Pemim- 

pin. 

1. Warganegara Indonesia i 

. 2. Ummu tidak lebih dari 25 tahun. x 

3. Beridjazah S.M.A., S.MJELA. atau jang sederadjat 
dengan itu. 

| 4. Sanggup ditempatkan disemua tempat diseluruh 
Indonesia. 

rtulis harus Sma dengan: 

Salinan dari idjazah dan daftar angka2 udjian jang di- 

sjahkan oleh Pamong-Pradja. - 

2. Surat keterangan dokter tentang kesehatannja. 

dialamatkan pada: 

1. Kantor Besar Bank Rakjat Indonesia Djalan Segara 
No. 8 Djakarta, atau 

2. Kantor2 Inspeksi Bank Rakjat Indonesia di: Bandung, 

“ Semarang, Jogjakarta, Surabaja, Malang, Padang, 

- Palembang dan Makassar. 

an iggal penutupan pengiriman lamaran: 

| Achir November 1952. 

semnisnapi BANK RAKJAT INDONESIA. 
00000004 Oo eetowg Le 

“Lelang , Kaju 
a hari REBO tgl. 12 NOVEMBER 1952 akan diadakan 
ng Besar untuk Umum, berupa Kaju jati pertukangan 

daerah hutan Pemalang, jang terletak dipenimbunan: 

2 PEMALANG.: 

dimulai DJAM 10 PAGI, bertempat di: 

| Kantor C.H.T,H. Djil. Te 

: No. 4 Tegal. 

Y kapling dapat diminta di kantor2 Daerah Hutan Pema- 

»,  Banjumas-Timur/Barat, Inspeksi Kehutanan Bg. I di 

lung dan Bg. ke II di Semarang. 
566696 LL OOLLLOLLLOLLOLO LOOCOO 

M.S. RAHAT 
YABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pu- 
djian. Specialist untuk Wasir 
(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
TIAN, IMPOTENTIE dan lain2 
Penjakit. ZONDER OPERATIE 

Pagi 9—12 
“Dj. bitjara (Sore 5—7 

  

DOC d6 26024 

lu ada sedia : 

  
  

4— | Seluruh tubuh brasa lebih ring-l 
4,5 2 kas dan enteng, tjahaja muka j / 

| 0 | kliatan banjak lebih muda dan 

# gembira, kesehatan Sana 

nita" Data Harga seka- 

Agen2: Depok 36B, Mataram | 

33, Pontjol 88, Dj. Demak 12, | 

    

    

  

TELAH Datang Lagi: 

         

  

         
  

| PuawodWATAN Y TENGAH 28 — 
ea 

   

  

     

Sepeda otor 
Fox da CSEPEL | 
undang ) Ka Oa 

TAN NN 

  

  

  

  

  

  

as Sjarat2 untuk diterima: 

“alam dan pesawat masing2 tidak kurang dari 6. 

f 
tjukup untuk mengikuti peladjaran lebih tinggi. 

c. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter. 

dimana pun di Indonesia. 

luar Djawa, bila perlu disediakan tempat pemondokan. 

sebagai Pengulang Tera (gol. IV/b).   B.K. 3 

   
biang ai 20 Nan umi dididik | 

a. Mempunjai idjazah S.T.M. atau S.MLA. bag. B. denga angka udjian bagi ilmu 2 

b.. Umur tidak lebih dari 25 tahun, belum kawin dan berbakat tehnis, 

'Io.- Pendidikan bertempat di' Bandung lamanja 1 tahun, dimulai 2 Djanuari 1953. 
3. Surat lamaran dialamatkan kepada Kepala. Djawatan Tera di Bandung dan harus keteri- 

ma sebelum 1 Desember 1952. Pada surat lamaran dilampitrkan: 

a. Salinan idjazah : H daftar angka udjian jang ditanda-tangani oleh Direktur sekolah. 

'b. Surat keterangan dari Direktur Sekolah jang menjatakan bahwa pelamar berbakat 

d. Surat pernjataan dari pelamar, bahwa setelah lulus kursus bersedia ditempatkan 

« Lamaran jang tidak lengkap atau jang diterima sesudah 1 Desember 1952 tidak akan ' 

dipertimbangkan. Jang memenuhi sjarat2 akan mendapat panggilan. 

4. Pelamar harus mempunjai pemondokan sendiri di Bandung. Bagi beberapa pelamar dari | 

5. Jang diterima digadji sebagai pegawai golongan IV/a, Sesudah lulus kursus diangkat , 

A 

- 

| 
| 

|     

  

Jang sudah termasjur 

MIE TELOR ISTIMEWA 
Tjap: BENDERA 

dan 
5 Tjap: BELL 

Kluaran dari: 

Pabrik ,TAVANG” 
Lemah Gempa TB -— Smg. ' 

Boleh dapat beli pada: 
Toko2 dan Warung2. 
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wanita men 
buhkan, 1 

menderita 
haja Dateng b 

DIBIKIN OLEH: TOKO OBAT 
FIEMIN YOK FONG 

G.WARUNG 10 TELP.2153 SEMARANG 5 

  
  

   
    

Hay Kauw pian Tjong yang po sin Tjiu 

ini anggur untuk orang 
pinggang sakit, kurang manik. Sering memim- 
pi Kluar manik d.l.l. kalu minum ini anggur 
badan djadi'kuat dan bisa bikin orang tua 
balik muda kombali. 

Anggur Djin Som Tjap ,Fie Min” 
Istimewa Untuk Kaum Wanita, 

Anggur istimewa ini, berfaedah untuk kaum 

   
     

h-lesu-putjet, 
kepala pusing mata berkunang-kunang, habis 

it, kurus-kering & tida bertja- 

        

   

      

tanhat — perut sakit & mules pinggang sakit 

ewanitaan, tida sempurna ser- 

Ta Pata Tjap dewa mendjangan | rp. 
Untuk orang lelaki dan perempuan Kurang 
darah badan Kurang Kuat, d.l.l. 

Djuga sedia rupa2 obat patent dan Minu- 
man Keras dari Europa. 

na 

  

      
    
    
    
    
    

  

      

  
SAKIT KENTJING? ?? Darah 
nanah, kentjing sedikit perih dan 

sakit, URUNOL tanggung dapat 

tulung Rp. 12.— besar Rp. 20.—. 
DARAH KOTOR??? Bisul, luka, 
gatel dll CERENOL dapat bikin 
baik Rp. 12.— besar Rp. 20.—. 
ZALF Rp. 3.—. VITANOL PIL- 
LEN Rp. 12— besar Rp. 20.—, 

T badan dingin lekas tjape (sexuele 

zwakte) tulang2 sakit, linu, 

pinggang pegel VITANOL tang- 

gung bisa tulung VITANOL EX- 
TRA KERAS Rp. 60.— untuk 
laki2 ada umur atau jang sangat 

lembek. RIGASTA PILLEN ta- 

han lama (nikmat). SORGA IS- 
TRI PILLEN Rp. 12— besar 
Rp. 20—. DARSALIN bikin istri 
singset kentjeng tanggung djem- 

pol.& Rp. 12.— besar Rp. 20.—. 
SINAMON (SCHOONHEID PIL- 
LEN bikin kulit muka halus, 
bersih dan kentjeng untuk orang 

muda maupun tua. Ini pil tidak 

melainkan untuk ketjantikan, te- 

tapi djuga bikin badan sehat 

Gan selalu tetap tinggal muda 1 

stel Rp. 60— MONGORIA tang- 

gung baik sakit ambeien Rp. 30.- 

3 ds. Rp. 87— BEDAK TELOR 

5—. LIDABUAJA HAAR- 

OLIE Rp. 5— 
THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 Semarang 

Ag. Sem. Toko Elita, 
Plampitan 22. 

Ag. Solo Toko Djodo, 

lelaki badan lema 

kasehatan tubuh, menjem- 
semanget bujar, 

tida tjotjok — sedikit atau 

putih Pek Tay. Tida nafsu 

ngan dari kesehatan kaum 

  

  

ma 

KUNDJUNGILAH INI MALEM TG. Ine NOVEMBER 1952 

' Malam- Amal 
Sari —- Seni 

KRONTJONG- REVUE 

  

dengan Ribut Rawit — Biduri — Dewi Toty — . Maleha Sumija- 

ti — Djahra — Djumij — Pony — Ambrah. 

Bermain di Gedong NGESTI PANDOWO “jam 20.00. 

  

TETAP DIPUDJI. 
Sate Kambing Bandung, 
Gule Kambing Bandung, 
Gado2 Bandung, 

karena empuk dagingnja dan 

gurih bumbunja dengan sari 

rasanja menurut lidahnja orang 

|Semarang, di Rumah Makan 

Guru Tennis SEY SIANG TJIN 
muka Pasar Randusari Smg. 
Dibuka saban hari sampe djam 
9 malam. Tambahan saban hari 
Minggu Tjente manis dan Ga- 
“02 Kemanten, 

Ged. Opticien 
AMERICAN 

OPTHOLMOTICAL 

Baru trima 

  

Rupa2 KATJA MATA Model 

Baru. : # 

Montir2 model baru 
Katja2 compleet 
Harga tanggung Melawan! 

Shanghai Optical Co 
Pekodjan 82 — Telp. 1125 

  

THE 

High class for special woolen 

  

  

  

  

3 working 

Mana 37 Seteran (Duwet) 
Ka SEMARANG. 

' LAC Oo Ng DITJARI DENGAN 

LIM PUTIH SEGERA. 
Seorang Tukang Borduur 

MELEKATKAN SEGALA 

“INDRA 
5.-7.- 9. JOHN HOWARD-MARGUERITE CHAPMAN | 

LIEM TAILOR   Perempuan 

jang sudah berpengalaman. , 
Ketrangan boleh datang di: | 

Seteran-kidul 127 - Semarang. | 

MATJAM KERTAS. 

TJEPAT dan TEPAT! 

Distr. N.V. Internatio. 
  

        
   

    
    

    

“RoceR3 1 
15 STARTIN' 
UP THe 
MIL 7 

YAN OPPORTUNITY 
PRESENTS ITSELF, 

EH, JUAN. 

    
sisa Buana datang dgn mengangkuti peluru2 

c sendirinja, bukan Juan? dan John Hope 
— Rogers sudah tampak 

berat, senor Gun! ! naik kemari! 

   

    

    
   

  

       

    

THIS 16 FOR 
BLOWING THE 
MNE TUNNEL 
SHUT AND 
LEAVING, US. To 
DIE. SENOR/ 

/ 6 we saw, THEN 
SoLp CANNON 
BALL6 ARE, HBAvx, 
SENOR 

WELL pone SENI 
NOW LET US Len | 

HIS PLACE WITH 
THE GOLL 

  

     
   

         

    

   

  

    

5 1 Jok 

  

      an Ss kb sa ArEujau KORD gigi ResEnven 

— Seperti kita katakan, pe » “Dan patah hadiah atas per 
luru emas itu berat, senor  buatanmu, meledakkan  trowongan 
Gunn, (sambil sengadja me hingga tertutup dan setelah itu me 
djatuhkannja diatas kaki kapt# ninggalkan kita menanti mati, senor! 
Gunn), — Bagus, JuangsSekatang marilah 

—  Aduhh!! kita tinggalkan tempat ini dengan 
segala emas! Ti 

sm Aduhh!!  « 

  

  

Mean 10A. 
nama, 

Upah Murah! 
Potongan model Paling Baru 

Radjin dan memuaskan 
Pekerdja'an TJEPAT selesai. 

Kleermaker ,,KIM BIE“ 

Ambengan 71 — Semarang. 
  

Untuk membangun keperluan 
RUMAH TANGGA datanglah 

di 
MEUBELMAKER 

GOAN HIEN RO 
Pandean 101 — Tilpon 1813 

-Semarang. 
Eig: SOEN BOK SOEN 

/ Terima segala pesanan-pesanan 
' tentang barang-barang Rumah 
Tangga! 

Ym CITY CONCERN CINEMAS map 

a 

1 IDIKAN BARU! 
PEN area, Big 

Haa Ba, ai PENGMOKO) ON Da Dak Mi 

  

WAKIL FABRIEK: FA.NASIANSIE 
DJALAN ATJEH 10 - BANDUNG   
  

ini malam dm.b. fu. 13 tahun) 

»Sujbmarine”Raiders 
Pertempuran jg dahsjat antara kapal udara - kapal 
Induk dan kapal Silam musuh! Heibat! Gempar ! 

  

MATINEE MINGGUPAGI dj. 10. 

.kuUXx ini malam d. m. b. lu. 17 tah) 
Ta naa David Wayne - Tom Eweli dim: 
25“ Bill Billie & Joe di s3 46 
“Mauldins 99 Up Front medan peperangan 
bikin penonton gumbira -- tanggung ketawa terus ketawa 

MATINEE MINGGUPAGI dj. 10. 

an GRAND ini ,malam penghabisan (u. 17 tah,) 

B3 5oa Tan Gw Tom Neal — Aun Savage. 

s»TWO-MAN SUBMARINE 
Mulai jaka Matinee dj. 10 — dan Malam merana 
5 el H9 Marta Toren — Jeff Chandler : 

«7 DEPORTED" 
| ROYAL Tinggal ini malam & besok Ju. 17 tah) 

az Jaa Ta 9m T, Djunaidy — T. Sumarni 

Pahit: Pahit Manis 
Pilatotbasitn baru €— Menarik — Menggemparkan 

MATINEE MINGGUPAGI dj. 10. 

Senen malam: Jobnoy Weismwuller .THE LOST TRIBE" 

  

  

  

  

     

      

mempunjai merek jang dipahatkan diatas tutupnja. 1 

Periksa pembelian Tuan dan berhati? 
barang tiruan. 

  

Mean Pe aa Ta 

—
.
.
 

| evuxe —»LIONG" 
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a
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n
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b
e
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La N
a
 

Ke
 

Pa 

Kegd Tend€ yark 

s ANE    

  

terhadap 3 

I     
  

TEMA LAMA PA EA AA ma NT AL Aa aa i 

BARU DATENG! HARGA MELAWAN! 3 

& 
v 

  

ARLODIJI WANITA 17 BATU MIDO, CYMA — TITUS 
stainless stegi-waterproof SANDOZ. d.LI. 

ARLODJI WANITA 17 BATU Shockproof, waterproof, 
: wijzerplaat matjem? kleur. 

ARLODJI GARANSI 2 TAHUN 

SEDIA: LONTJENG, WEKKER, VULPEN. 
TRIMA ADA: ARLuvsl — WEKKER — VULPEN — 

LONTJENG. 
Service Beban memuaskan, silahken Tuan2 dan Njonja2 
dateng di: 

a
n
t
o
 

N E
NG
 

Kranggan Barat 
- No. 186 Semarang. 

  

LL aa ma ama OA 

  

      

DIDJUAL BEBAS! : 
Mesin Djahit, 

merk, RADJAW ALI" 
adalah RADJANJA dari Mesin2 Djahit jang ada, karena sa- 

ngat memuaskan para pemakainja dan MURAH HARGANJA. 

Bisa didapat dalam bentuk KAKI dan TASGAN. 
Bisa dapat beli pada Tjabang: 

Perk. Dag. ,NJOHAN DJOKOR 
Uag. 2 — Tel. 2293 Semarang. 

£ 

bag B. Untuk daerah Solo bisa dapat beli pada 
Toko ,SERBADJADI” Singosaren 3. 

  

  

' AWET MUDA DAN TETAP MENDJADI KENANGAN 
Djika Tuan2 selalu minum: 

ARAK iAI KAU PIEN tjap 

BO EA JA" 
jang mengandung chasiat utk. menambah tenaga tetap muda 
serta tahan udji. 

Pusat pendjual: 

KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 Telp. 1885 Semarang. 

Banjak gangguan njamuk, “lalat, tinggi dsb ? ? ? 

SELALU SEDIA: 

D.D.T. (minjak semprot) 54 dan 10x, D.D.T. poeder 54X 
(u. taneman). DORIS POEDER (poeder tjaplak andjing): IN- 

SECT POWDER (England) dalem. kaleng dan bungkusan 

a1ONS dil. j 

DROGISTERIJ: ,ON GG" | 
PER Kranggan Timur 21 — Telf. 1419 — Semarang. 

  

METROPOLE Besok pagi dj. 10.C0 
MALAM D.M.B. 57-90. (Seg. umur) 

SAMUEL GOLDWYN 
PRESENTS -. aa 

   DANNY KAVE 
VIRGINIA MAYO. 

  

7 c010n 81 COLA 

  

Ini malam pengab 
2100. 7.00. 9.00 TI7 th) »SNGUR the 13th SULTAN“ 

»Rex”" INI MALAM D,M.B,5.00-7.00- 9.00 (13 th) 
Joha Barrymore, Jr. 

».. Corinne 'Calvet : ,A U F Rp Jaa $$ Paramount's 
Technicolor . 

— “Vs. Matinee: Minggu pagi dj. 

  

9.00 — 11.00, 

.ORIONS INI MALAM D,M.B, 5.00-7.00- 9.00:(13: th) 

Denata Morgan My MIA Io Maan” Kereeasox 
Matinee: Minggu pagi djam 10.00 P 

DJAGALAN INI & BESOK MALAM 7.00- 9.00- (13 thj 

ik Wie “SU, NU IMO bagi 
an 

  

  

  

" Mulai Senen Malam Premiere 6.45 - 8.45 |£ 
R. Suryani € Film Ind A 

S. Kadarisman sTjinta, Murni Bing Perut 
Penuh dengan Music — Romance — Drama — Actie 
  

  

SGLO Main tg 1 s/d 6 Nou "52 

Jean Peters Louis ja aa Debra Paget   ROXY Tinggal isi malam & besok Ju, 13 tahun) 
7. — Im Osman Gumanti — Neng Jatimah Siti Tg. Priok 

BAPA Ss AIA' penuh pjanjian'ii 
kotjak » lutju ! 

"LA, Usman - Siti Salmah - Sri Murniati 
SITI AMINA H" 

mane 
g 

  

Bendhenalam 
premiere Iseg. um.) 

, Anne of: Tire" Indies" 
"ed /RADJA BADJAK LAUT WANITA) 

& & Pertempuran Laut jg Sangat Dahsjat 
Pertarungan Pedang jg Sangat Hebat 

Film Berwarna Dari 20th Cent Fox | 
  

  

KLERI NI DU, WOL LAN Aur MA


