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“langan pemerintah, ,,soal Dja- 
wa Timur” tersebut adalah ber- 
pokok pada soal legal atau 
tidak legalnja tindakan jang 
telah diambil oleh pimpinan 
Angkatan Darat di Djakarta 
pada tg. 17 Oktober jang baru 
lalu, jaitu mengenai pembitja- 
Taan mereka dengan Panglima 
Tertinggi Sukarno itu. 

Seterusnja oleh Major S. Tja- 
kradipura dari Senaat Corps 
Perwira Siswa Sekolah Staf 
dan Komando Angkatan Darat 
diterangkan kepada ,,Antara”, 
bahwa corpsnja tidak mempu- 

   
    

  

   

   bahan2 dalam pimpinan Ang- 
katan Perang sebagaimana jg 
pernah tersiar pada sementara 

pers di Djakarta. (Antara) 

MAJAT DAN KEPALA 
ORANG DI KALI TJISEDANE 

Majat orang laki-laki, jg berada 
dalam keadaan hampir putus leher- 
nja 'dan satu kepala orang (tak 
berbadan lagi). Selasa siang di- 
ketemukan polisi terapung-apung di- 
kali  T'jisadane: Tanggerang. 
"Dalam penjelidikan jang segera 

dilakukan, diketahui, bahwa majat 
dan kepada orang itu adalah majat 
dan kepala dari dua orang peda- 
gang barang2  petjah-belah (tukang 
kredit) jang setiap hari” keluar- 
masuk kampung. Kira2 tiga ming- 
ga jang lalu. kedua pedagang 
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tak pulang seperti biasa sesudah 
berdagang. Siapa dan apa sebab- 
nja mereka dibunuh, masih 'diseli- 
diki. Majat jg Tang pufus leher- 
nja menurut polisi ma Sarbini | 

“bin Kartomi ba Kepala Gang, tak 
berbadan itik adalah dari majat 
Entjon bin Suhardi. : 

DAGANG BRRT-SOVJILT-UNI. 
Siaran radio Peking hari Selasa 

mewartakan, bahwa suatu delegasi 
dagang RRT pada tanggal 2? Nopem 
ber jl. telah di Moskou untuk merun 
dingkan - perhubungan dagang dgn 
Sovjet Uni dalam tahun 1953. Siaran 

radio tadi jang terdengar di Toxio 
selandjutnja mengatakan, bahwa dele 

) Penting hari ini: Kemenang n Kisenhower - 

ngai Barito — Politik Immigratie, 

a| membitjarakan dengan da. 

sa Keadaan Ma. 

njai sikap jang menuntut pero-| 

tsb. ditjari oleh saudaranja2 karena | 

"Iselitkannja didalam tapak sevmunja,| kas mungkin memulai dengan 

  

   

         i Peking — Kissal 

on. Tjepat, 
d Kedjamh      

  

P EMERINTAH PADA WAKTU ini pertama? akan mene- 
.& ruskan segala pekerdjaannja jang berhubungan dengan 2 soal jang dianggapnja sangat penting untuk segera diselesai- kan, jaitu menjiapkan Rentjana Undang? Pemilihan Umum 

dan Rentjana Undang? Anggaran Belandja Negara untuk ta- 
hun 1952 dan 1953. Tetapi selain itu pemerintah djuga 

kabinek jang 
n t 1 dalam paca sidang? lau sikap jang dapat diambilnja untuk mengatasi keadaan politik 

|dan militer dewasa ini. Demikian diterangkan oleh salah se- 
orang anggfta kabinet mengenai usaha2 pemerintah bagi pe- njelesaian Paiitan2 jang timbul didalam negeri sekarang, ini. 

Ditanja mengenai arti “ke- 

adaan jg masih sulit” je tlh 
| dinjatakan oleh 
kabinet siang kemaren itu, 
anggota kabinet tsb mendja- 
wab: Masjarakat Indonesia ter 
njata sanga “gevoelig” terha 

| dap segala kedjadian2 jg tim- 
bul pada saat sekarang ini dan 
dengan tjepat menundjukkan 
reaksi2nja terhadap kedjadi- 
an2 tsb. Inilah kesulitan jg 
mungkin diartikan dalam ke- 
terangan djurubitjara itu. Se- 
bab djuga ternjata, bahwa ma 
sjarakat Indonesia sangat “ge- 
voelig” terhadap keterangan2 
jg dikeluarkan setjara prema- 
tuur terlebih2 dari pihak peme 
rintah, sehingga dengan demi | 

Keterangan Mononutu 

: pava HARI RABU pagi 
|. dkabinet telah bersidang 
selama kuragg lebih 2”, djam 
untuk mi jau situasi dalam 

adalah landjutan daripada si- 
dang kabinet jang dilangsung 
kan pada hari Senen pagi jl. 
Setelah sidang itu selesai men 
teri penerangan, A, Mononutu 
selaku djurubitjara kabinet, me 
nerangkan kepada pers: ,,Keada 
an masih sulit, Pemerintah ber 
harap, bahwa segala kalangan 
masjarakat sadar akan hal itu 
dengan penuh rasa tanggung 
djawab”. 2: 

Selandjutnja menteri Mono- 
mutu menerangkan, bahwa ka- 
binet telah melihat djalan2 

tertentu berkenaan dengan ma- 
salah jang dihadapi “sekarang. 

suatu kehendak 'jg baik dari 
pemerintah. Tetapi, demikian 
diterangkan achirnja oleh ang 
gota kabinet tsb diatas peme 
rintah dengan seksama mengi 
kuti segal, kedjadian2 di dlm 
negeri dewasa ini dan memper 
hatikan pula segala kehendak 

Persiapan2 untuk penjelesaian | dan aliran2 ig hidup dalam 
jang sedang dilakukan me- | masjarakat Indonesia. 
nundjukkan kemadjuan. Se- 
suai dengan pidato radio per- Semua fraksi seludju 
dana menteri pemerintah dida 
lam usahanja mentjari penjele | 
|saian tetap mengindahkan : 
azis2 demokrasi sesuai dengan 
undang2 dasar. k 

  parlemen selek?s mung 
kin bersidang. 

Sementara itu dikabarka.. pu 
la, bahwa pertemuan2 jang ci 

jlakukan ketua yarlemen Air. 

5 - Sartono dengan wakid tari ze 
PERTJOBAAN SELUNDUPKAN mua fraksi Jiparlemen ian. di 

1563 GRAM MAS. 

  

antaranja disertai pula ole: wa 
“kil2 dari Dewan Partainjai jang 

Sedjumlah 1563 aram mas padu bersangkutan telah selesai Re 
dari 24 karat jang tjoba diselundus- ' bo siang prkul 14.30. Sehabis 

  

   

   

   

  

| Pembitjaraan Undang2 Pemilihan Umum Akan 
| Dapat Prioritet Pertama — Kata Mr- Sartono, ' 

djurubitjara | 

kian dapat menggagalkan se- | 

  

   

  

    

    

   
      

    

      

   

   

    

        Dalam peperangan di I: 
gunakan tentara pajung. 
tuk pos2 jang terkurung 
rapa. anggauta tentara p 
alatannja, jg djuga dilem 

ara. 

hina pihak Perantjis djuga memper 
g dikirimkan sebagai balabantuan un 
'tentara Vietminh. Kini tampak bebe 

tsb. disebuah kamp memeriksa per 
rekan defigan pesawat2 terbang dari 
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Pemerintahan Demokrat 

ngutjapkan pengakuan tentang 

Masih Repot 
» Sendiri 

Politisi Djakarta Belum 
Dapat Beri Komentar 
Tentang Kemeosangan 

: Eiseohower 
OMENTAR RESMI belum 
bisa didapat kemaren ma- 

lam di Djakarta mengenai terpi-       

  

     njak ban- 
Indon? i 

: Y. 

u2 Internasionai Ttg 
Kemenangan Etenhower 

TH 1 1 F p Amp . Da ENURUT PENDAPAT para penindjau internasional di Was- 
Yk hington, terpilihnja Eisenhower sebagai presiden Amerika 
Serikat mungkin sekali 1 menjebabkan bertambahnja bantuan 
Amerika Serikat kepada mur Tengah kalau dibandingkan dengan 
angka perbandingan dari : mlah bantuan jang akan diberikan 
kepada Eropa. Dalam pada itu para penindjau tadi berpendapat, 
bahwa negara? Arab akan enerima bagian bantuan jang lebih 
besar dalam perbandingan dengan bagian jang akan diberikan ke- 
pada Israel. , 
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Djumlah bantuan umum dilenjapkan djika orang ingin meng 
2 hindarkan timbulnja kekatjauan2 po 

litik jg lebih menghebat. Pun  ke- 
mungkinan mendamaikan Israel dgn 
negara2 Arab mendapat perhatian 

| Pa dari Eisenhower. 

  

   

    

   
    

  

   

mungkin dikurar 

Meskipun rada saat ini or 

belum mungkin mengetahui & 
sar/ketjilnja program banti 
luar negeri untuk: tahun depan 
jang akan banjak terzanti 

dari perimbangan kekuatan 

Akan sokong Peranijis. 

Selandjutnja para penindjau in   kan oleh seorang Tionghoa dari Si- pertemuan2 itu, Mr. Sartono 

Lagapura ke Belawan, telah dasat di “menerangkan kepada ,,Antara” 
sita oleh seorang pegawai Diawa dan R-R.I hahwa dalam perte 
tan Bea dan Tjukai di Belawan ya“ muan2 dua hari itu para wakil 

da hart Sabtu tye? ngeh berang cfraksi jang djuga mendjati- ang 
lalu. Orang Tionghon Sang hendak gauta2 Panitia Permusjawara 
menjelundupkar mas tsb kini ditahan tan, tidak ada ketjuai'inja me 

tingnja arti 

   

   
      

lam kongres jang baru, nz ternasional itu berpendapat, bah 
: £ " 'wa meskipun Eisenhower telah 

dalam P-dato2 kampanje ps berulang-ulang menjatakan da 
lihannja, Eisenhower telah Ipat menjetudjui politik Ameri   wang.ulang menekankan, druka S Lgi PBB, namun - me 

Timur Tengah. ingenai beberapa masaiah tang 
Djandji2nja mengenai usaha kini sedang dihadapi oleh Sidang |   oleh jang berwadjib. Mas tersebut d', njetudjui supaja parlemen sele 

tetapi langkahnja waktu berdjalan! sidangnja kembali, antara lain 
telah menerbitkan ketjurigaan pada dengan sjarat, bahwa pemerin 
pegawai pabean jang memeriksanja.! tah. mendjamin keamanan per. 

5 sidangan maupun keamanan 
PENDUDUK TOKIO, | anggauta2 parlemen. 

Penduduk Tokio kini -berdjumlah Kapan persidangan 

7.091.508, demikian. diberitakan oleh itu akan dimulai, Mr. 
kantor statistik di Tokio. Djumlah ': belum dapat memberikan kete 

parlemen   
! gasi dagang itu dipimpin oleh Yen 

—- Chi Chuang, menteri perdagangan 
luar negeri RRT. 

, 

“ 3 

Djarum Seismograaf di Ie 

EISMOGRAF universiteit 

'gal 1 Oktober 1951. 

Gempa Hebat | 
Berpusat Di Kamchatka—Kekuatan .. 

£ 'Sama Dgn.Gempa:Jg Menghantjur-.: 
kan' San Francisco Tahun 1906 

'Gontjangnja Sampai Putus ....,: 

mp lasa pk. 18.00 G.M.T. telah mentjatat gontjangan bumi 
keras jang pusatnja diduga harus berada dalam djarak 8300 km.,4 

mungkin di daerah Kamchatka, Siberia Timur Laut. Dari Seattle 
dinegara bagian Washington, djuga dikabarkan telah ditjatat gon- 

tjangan bumi keras oleh seismograf universiteit Seattle. 

ini berarti pertambahan sebanjak' rangan. Hal itu masih akan di, 

342588 bila dibanding dergan tang jrumuskan lebih landjut dalam ra ! 

pat Panitia Permusjawaratan jg 

kira2 akan diadakan . diantara 

tg. 9/11 dan 16/11 jad. Diterang 
kan, bahwa dalim menentukan 

atjara2 sidang parlemen jad itu, 

Panitia Permusjawaratan akan 

il memberikan prioriteit terutama 

kepada pembitjaraan rentjana 

undang? pemilihan umum dan 

rentjana anggaran belandja ne 

gara 1952 dan 1953: Diharapkan, 

bahwa djika rentjana undang2 

pemilihan umum sudah “diselesai 

kan oleh pemerintah,  pembitja 

raannja dalam parlemen bisa di 

lakukan dalam bulan ini djuga. 

Atas pertanjaan bagaimana 

pendapatnja tentang adanja sa 

ran2 supaja sidang parlemen jg. 

akan datang diadakan di Djawa 

Timur, Mr. Sartono mendjawab, 

bahwa ia persoonlijk tidak me 

    
ta 

rlandia Jg Mentjatat 

Columbia di New York hari Se- 

Disini 

Sartono 

  

  
orang menduga bhw pusat gontjangan harus ada kira? di tenggara 

disebelah kepulauan Kuril, utara pulau Hokaido, Djepang. Semen- 
tara itu djuga telah mentjatat gontjangan alat2 seismograf di- 
institut technologi California. 

SE sia . Diego (California). Kerusakan 
Kepala stasion seismografi tidak ada, sedang di San Diego 

dari Canisius College di Buf- 'sendiri tidak terrasa gontja- 
falo, dr. Austin Metigue men ngan, : 

rangkan bahwa kerasnja geta- , Dari Bombay dikabarkan le- 

sendiri tidak ada jang mengemu 

njetudjuinja. 

Dari pihak fraksi2 parlemen 

kakan saran supaja parlemen 

bersidang diluar Djakarta, dan 

untuk meringankan beban? pa Umum PBB belum diketahui pen 
djak dan beban2 ekonsmi lain- diriannja jang sebenarnja, 

nja dalam pala iti mungkin 'hingga masih terbuka bagi 

akan memaksa Mikuranginja Sasn2. Mengenai masalah Afrika | 
djumlah jang disediakan bagi ,Utara misalnja Kisenhower me 
bantuan luar negeri - pada nurut para penindjau 1 

umumnja. Akan Tetapi Dara” akan mentjoba age si 
an Hai F.p Pe kap jang menguntungkan Peran 

nindjau internasional itu ber- tjis, mungkin dengan mengkor- | 

pendapat, bahwa menurut Pper-' pankan kepentingan? Kaum na 

bandingan, bantuan bagi Timur  sionallis Tunisia dan  Marokko. 
Tengah akan diperbesar dan di Sebagai alasan dikemukakan, 
perlantjar, kalau perlu dengan bahwa Amerika Serikat mempu 

djalan mengurangi “bantuan2 njai suatu kompleks pangkalan2 

ekonomi kepada Eropa dan dae udara jang strategis di Afrika 
rah2 lainnja. Utara, sedangkan " Eisenhower | 

pasti akan menentang tiap2 ak 

sa . Si jang akan mengurangi affek 

Barisan terdep pc tifnja “pemakaian pangkalan2 

sukan2 kemerdekaan. itu. (Antara-UP) 
Dalam hubungan ini Hisen- Fan 

hower dalam pidatonja di New 
York baru2 ini telah menjebut 
njebut beberapa negara di Ti- 
mur Tengah dan Timur Dekat, 
diantaranja Israel, Syria Jor- 
dania, Libanon, Libya dan 
Ethiopia, sebagai “negara2 ba 
ru jg akan memberikan hara 
pan baik”. Dikatakan, bahwa: 
negara2 tsb harus mendjadi 
barisan muka dari pasukan2 
kemerdekaan. Dikatakan pula, 
bahwa sebagai lapisan barisan | 

'g membentang dari Israel sam 
pai India gan dari Syria sam 
pai Indonesia, "maka negara2 

se 

  

DUTA BRASILIA DI IRAN. 
Duta Brasilia untuk Iran, Huoo 

'Gouthier. jang setjara mendadak 
(meninggalkan Iran ketika hari Ming 

gu jl, menurut keterangan jang ci 

peroleh di Teheran diangga» oleh 

pemerintah Iran sebagai orang jang 

tidak dikehendaki. Sebab2 maka pe- 

merintah Iran ambil. keputusan ini, 

tidak diumumkan. 

  
  kita pertjaja, bahwa alat2 ke 

kuasaan negara akan dapat men 

djamin keamanan jang  diperlu 

kan,” demikian Mr. Sartono.   ran dapat disamakan dengan hih. djauh bahwa menurut be- 
getaran2 jang telah menghan- rita2 dari Srinagar, dilembah 
tjurkan San Francisco dalam Kashmir Selasa pagi telah ter: 
tahun 1906. Dari NN aa rasa getaran2. 
rium2 serta universitet2 lain- | Kebanjakan orang masih di- 
- an Bai nga ma nd tempat tidur, ketika getaran? 
yan? tentang terdjadir Ia gon- MengROn aan pintu2 dan djen- 
Ba nh Dn dela, Sehingga orang lari2 ke- 

tjangan. Sebagai pusat gon- 3: Mba 
: ap Tai djalan besar. Pun dari sini 

tjangan dikatakan disuatu j: ii nda : £ ep en ta tidak diberitakan ada kerusak- 
tempat di Pasifik” di Ur 1 : : lant Diepang” “stok Fay tai an ata korban manusia. 

2 jepang atau ,GIPANIAl | Tj observatorium kaum Je- 
SAN 25 “Yuit di Rathfarnham dekpt Du 

Ditjatat djuga di Italia. pin Crlandia), djarum seismo- 
| Dari Florence Italia dikabar- 'graf hingga patah akibat gon- 
“kan bahwa disana telah ditja- tjangan. Pater Richard Ingram 
tat gontjangan bumi pa mengatakan, bahwa  gontja- 
keras” oleh seismograf2 ATI ngan2 pertama terrasa pk. 
observatorium Zimenia disana. 17.19 GMT dan diduga terdja- 
Waktunja ialah pk. 11 GMT gi 5,000 mil dari Dublin, mung- 
- un ai bat” Yan HAN Utara atau 2 

1 ae. borta Timur, 
sebut. Katanja gontjangan ter 7 ' Ha 
hebat sudah tjukup menimbuk Gelombang pasang me 

kan kerusakan. nudju Hawaii. 
Gontjangan ini dilukiskan Dari Hono'ulu dikabarkan 

sebagai jang paling besar se- bahwa dari »ihak stasion sis 

lama tahun ini, sementara ge- mologi hari Selasa diperoleh 
taran2nj, lebih hebat lagi dari keterangan, bahwa sebuah ge- 
fang menimpa Bakersfield” di lombang pasang bergerak me- 
California. 0... Nudju Hawaii, akibat gontjang 

Gontjangan keras jang tim- bumi hebat jang terdjadi dekat 
bul dua djam Na terrasa Ma an Daan en 

gontjangan ,,pokok”, menje-| chatka. Gelombong  tersebu 

babkan banjak orang di El Ca-| mentjapai kepulauan Aleut dan 

ion Valley, berlari.lari kedja-| diduga bahwa gelombang akan 
an besar. El Cayon Valley ter- | sampai dipelabuhan Honolulu 

| 

te 

(Antara) 
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| FRONT PEMUDA ISLAM AKAN 
DIBENTUK DI BANDUNG. 

Oleh 16 organisasi pemuda Is- 

lam di kota Bandung kini telah 

dibentuk panitia persiapan ,,Frort 

Pemuda Islam” jang diketuai oleh 

E. &. Mutagien dari GPII.. De- 

mikian berita jang disampaikan 

kepada kita. Pendirian resmi dari 

Front Islam itu akan dilakukan 

setelah persiapan2 menjusun Ang 

garan Dasar dan Rumah Tangga 

selesai. 

16 Organisasi itu ialah: GPIL, 

GPIl-puteri, Pemuda Muslimin In- 

donesia, Himpunan-Mahasiswasls- 

lam, Peladjar Islam Indonesia, 

Pemuda Persatuan Islam, Pemuda 

Anshor, Pandu Islam Indonesia, 

KAMI, SIAP, Hisbul Wathan, Pr- 

muda. Persatuan Ummat Islam, 

Ummahatulghad, Fataiat, Ridja- 

luighad dan Nasi'atul Aisjiah. 

ARI KALANGAN Asia 

dalam Perserikatan Bangsa2, A.   letak 20 mil sebelah timur San! pk, 00.00 GMT, 

dalam blok 'Asia—Arab | 

F.P. hari Selasa mendapat kete- | 

rangan, bahwa kompromi jang di 

rumuskan oleh delegasi Indone 

sia untuk mengatasi djalan bun- 

tu dalam perundingan gentjatan J 

sendjata di Pan Mun Jom, mem- Itjanakan bersama-sama dengan 

tsb adalah termasuk negara2 

jo harus se'ekas mungkin di 
bantu, lebih2 oleh karena me- 
reka harus selekas mungkin 
mengambil bagian da'am per- 
djuangan mempertahankan 
“kemerdekaan” dihari-hari jg 
akan datang. 

Bagi Indonesia Tak Besar 

Negara2 Arab akan 
lebih diperhatikan: 

Dalam pada itu baik dikalangan 
Partai Republik maupun dikalangan 
Partai Demokrat telah terdengar sua 
ra-suara jang agak hangat mengenai 
kenjataan, bahwa bantuan ekonomi 
Amerika kepada Timur Tengah ku 
rang rata dibagi antara Israel dan 
negara2 Arab. Dalam hubungan ini 
maka kemungkinan besar, bahwa 
negara2 Arab akan menerima bagi 
'an jg lebih besar menurut perbandi 
ngan, meskipun ini tidak usah berar 
ti pengurangan setjara mutlak dari 

Wilopo menerangkan, bahwa ia 

Menteri dalam negeri, mr. 

Moh. Roem, jg dalam kabinet 
Natsir memegang  protofolio| 
luar negeri, berpendapat, bhw 

politik luar negeri Amerika 
umumnja, dan terhadap Indo- 
hesia chususnja — dengan per 

    bantuan jg akan “ disediakan bagi aa presiden itu — tidak 
Israel. Dalam pidato2oja baru? ini) dgan mengalami  perobahan. 
Eisenhower telah menegaskan, bah Menceri Roem tidak pertjaja, 

bahwa dengan kemenangan wa ketegangan2 ekonomi seperti jg Ya | 
Bisenhower, kemungkinan pe- terdapat di Timur Tengah itu harus 

dari buat pengakuan atas hak para ta anggota2 lainnja negara2 

wanan perang utk menolak dipu- blok Asia—Arab. 
tlangkan kenegeri masing2, semen 
"tara nasib mereka akan terserah ' 
kepada sebuah panitya gabung-, sedia 

lan jang terdiri atas wakil2 darisn e sia itu jang menghendaki 

negara? netral. peleburan kedalam satu teks, 

5 pasal2 pokok jang terkandung 

Teks kompromi itu telah direnj dalam usul2 negara2 Barat dan 
Sovjet Uni, berkenaan dengan 

Diduga bahwa blok telah ber- 
menjetudjui aksi I n d o- 

    
« | 

Lembaga Kebudajash Indonesia 
.Kon. Batavisasch Gencat.chap 

yan Kunstanen Wetanschanooen 
mmouhisimpsasnkr 

osih terlampau meminta perhatian 

Eisenhower 

itu dapat dikabarkan, 
tadi malam Dewan: Pimpinan 
PNI telah berapat di rumah be 
kas vk. PM Suwirjo, 
oleh pemuka2 PNI jg duduk dlm 
Kabinet. Djuga.PM Wilopo ha- 
dir, Dim rapat itu hanja dibitja. 
rakan situasi dalamenegeri se 
karang ini dan terpilihnja djen 
deral Eisenhower - dari Partai 
Republik —.mendjadi.. Presiden 
Amerika, tidak mendjadi soal 
pembitjaraan (Antara). 

| MENJELIDIKI PENDUDUK 
du | IRIAN. 

mu bangsa? 
mungkin Leiden, telah diberi tugas oleh Ko- 

idi Irian dan akan bertolak kepulau 

Kemenangan .ike' 
Kemungkinan Petjahnja Perang Du- 

?' nis:,/Tidak Akan Mendiadi Besar 
Karenanjs— Kata Roem 

Kata Wilopo. 

D. Eisenhower dalam pemilihan presiden baru di Amerika 

itu, perdana menteri Wilopo ketika ditanja bagaimana pendapat- 

nja, menerangkan kepada wartawan kita, bahwa ia hanja bersedia 

menjatakan pendapatnja jang mengenai Indonesia. Menurut penda- 

patnja politik Amerika Serikat terhadap Indonesia, berhubung agn 

pergantian presiden itu, tidak akan banjak mengalami perobahan. 

dapatnja lebih landjut atau meramalkan sesuatu mengenai politik 

KEisenhower, sebelum melihat perkembangan selandjutnja. 

lihnja djenderal Eisenhower men- 
djadi Presiden Amerika Serikat, 
Jg pada umumnja adalah di luar 
dugaan. Situasi dlm negeri ma- 

jang sepenuhnja dari pembesar? 
Indonesia jang bertanggung dja- 
wab dan segenap pikiran masih 
dipusatkan kepada ichtiar untuk 
mentjari djalan keluar jg sebaik- 
baiknja dari ketegangan didalam 
negeri dewasa ini. 

Meskipun ka'angan2 resmi 
menginsafi, bhw kemenangan 
Eisenhower itu akan memba- 

& pengaruh2 jg tiada gapat 
diperhitungkan bagi pertjatu- 
ran politik dunia dimasa da- 
tang dan pengaruhnja itu dju 
ga akan mungkin diakami oleh 
Indonesia sendiri kalangoan2 
tsb tadi ma'am belum berse- 

Eisenhower Presiden. USA 
Stevenson Mengakui Kekalabannja 

Penerbit: — N.V. Suara 
Penjelenggara: Hetami 
Alamat: Purwodinatan 
Tilpon: Redaksi 1228 

Administrasi - 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 

Rp. 11l.— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai), 

Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 80 sen per lewati. 

Jang Berumur 
20 Tahun Berachir. 

h UBERNUR ADLAI STEVENSON hari Rebo pagi kemaren 
mengakui kekalahan dalam pemilihan presiden Amerika dan 

kemenangan untuk djenderal Dwight D. Eisenhower. Stevenson me- 

kekalahannja itu di markas besar 

Partai Demokrat pada hari Rebo pagi djam 06,45. Dikatakan oleh 
Stevenson, bahwa adalah tradisi Amerika untuk berdjoang dengan 
hebat dalam pemilihan dan bersatu sesudah pemilihan itu selesai. 
Rakjat Amerika telah mengambil putusan dan saja menerima baik 
putusan itu, demikian Stevenson. Selandjutnja diumumkan, bahwa 
ia telah mengetok kawat memberi selamat kepada djenderal Ki- 

senhower untuk kemenangannja itu dalam pemilihan. 
Stevenson mengandjurkan kepada semua penjokongnja supaja kini 
memberi sokongan kepada djenderal Eisenhower, 

Achirnja 

Pemerintahan demo- 

krat berachir. 
Rakjat Amerika “kini telah 

memi.ih presidennja. Djenderal 
Eisenhower adalah presiden A- 

merika jg akan datang dgn se 
hator Richard Nixon sebagai 
wakil presiden. Untuk Kongres 
Amerika keadaan kini masih 
belum djelas gan masih ada 
kemungkinan Partai Demokrat 
menguasai Senat. Dengan ke- 
menangan djenderal Eisenho- 
wer dalam pemilihan ini ma- 
ka berachirlah pemerintahan 
Partai 

Putih” ig telah berlangsung 20 
tahun lamanja. 

Djenderal Eisenhower hari 
Rebo dengan merendahkan diri 
menerima baik djabatan presi 
den Amerika dan menjerukan 
“orang2 jg berkemauan baik”   

dia menjatakan pandangannja i 
atas kemenangan . djenderal 

itu. Dalam pada 
bahwa 

dihadiri 

Dr. S. Kooijman, guru dalam il- 
"pada Rijksmussam di 

misi Pasifik Selatan untuk mengada 
kan penjelidikan keadaan penduduk 

itu awal bulan Desember jg akan da 
tang, demikian NRC. Penjelidikan 
ini akan' dilakukan sebagai pertjoba 
anbagi penjelidikan2 jg serupa jang 
akan dilakukan didaerah2 Lautan Te 
duh bagian Selatan. Penjelidikan jg 
pertama akan dilakukan di-Merauke. 

DJUMLAH MAHASISWA INDO- 
NESIA DI INGGRIS. 

Menurut pengumuman dinas p- 

nerangan Inggris di Djakarta di- 

antara 161 orang mahasiswa dari 

56 negara jang dewasa ini sedang 

menuntut peladjaran masing2 pa- 

da universitet2 Inggris dan badan 

  

  

Demokrat di “Gedung | 

Eisenhower bersenjum | 

girang. | 

itgl..8 November :tahun 

  

       

Merdeka Press”, 

Barat II — Z0 Semarang 

Smg. Rumah 1798 Smu. 
Ekspedisi 2087 Semarang. 

  

Victory Smile 

  

  Senjum . kemenangan 
! Eisenhower 

Riwajat 
. Eisenhower 

Pp deral Eisenhower, walau 
pun terkenal karena telah mu 
dujadi panglima tertinggi pasu 

  

njai djuga pengalaman? di 
mur Djauh. Dari tahun 1935 sam 
pai tahun 1941 Eisenhower telah 

mendjadi , penasehat djenderal 

ran. Eisenhower telah 

A.S. di Philippina. 

Eisenhower, jg kini berumur 

tahun 1941 diangkat oleh djen 
deral Marshall merdjadi pem- 
bantu kepala staf A.S. bagian 
operasi. Dalam pulan Djuni ta 
hun 1942 Eisenhower mendja-. 
di panglima besar tentara A.S. 
di Eropah dan dalam djaba- 
tan ini Hisenhower telah me- 

Serikat di Afrika Utara pada 

Pada tanggal 10 D'uli tahun   
Stevenson jang kalah 

supaja melupakan pertenta- 
ngah poitik hebat dalam bebe 
rapa minggu terachir, demiki- 
an kawar UP dari New York. 
Dengan bersenjum girang, djen 
deral Eisenhower mengumum 
kan kemenangannja itu dalam 
perdjamuan di Hotel Commo- 
dore jg dimaksudkan meraja- 
kan kemenangannja dalam pe 
milihan itu. Eisenhower disam 
but.dengan sorak riuh sewaktu 
ia membatjakan tilgram pem- 
berian selamas dari Adlai Ste 
venson. Eisenhower menerima 
baik djabatan presiden sambil   badan perguruan lain, selaras dgn 

peraturan jang ditetapkan untuk 

ini oleh British Council, terdapat 

6 orang Indonesia, 12 orang Dije- 

pang, 7 orang Muang Thai dan 

2 orang Tionghoa dari Hongkong. 

"at 

Men 
As JA 

Pengaruhnja — 

ERKENAAN DENGAN ditjapainja kemenangan oleh Dwight 

tidak akan mengemukakan pen- 

tjahnja perang dunia ketiga 
akan bertambah besar. Da'am 
hubungan ini ia menjatakan, 
bahwa pemandangan Eisenho- 
wer dalam soal politik luar 
negeri berdekatan dengan pen 
dirian Truman. Terutama me- 
ngenai politik terhadap Ero- 
pah. Mr. Roem berpendapat ba 
hwa bantuan Amerika kepada 
Eropah tidak akan berkurang 

'rakjat Amerika. 

berdjand'i bahwa ia tidak akan 
mengurangi tanggung djawab 

Kekalahan Stevenson. 
Hasil pemilihan jg masih be 

lum resmi diwaktu Stevenson 
mengakui kekalahannja ada- 
lah Bisenhower memperoleh ke 
menangan atau pegang pimpi- 

nan daam 39 negara bagian, 

sedangkan Stevenson menang 
atau pegang pimpinan hanja 
di 9 negara bagian. 

Menurut t'atatan pada djam 
18.00 Gmt, hari Rebo suara jg 
masuk untuk Eisenhower ber- 

injerbuan pasukan2 serikat di 
|Sicilia'dan sebagai komandan 

1943 Bisenhower memimpin pe 

pertempuran ia telah menanda 
.tangani pada tgl. 3 September - 

|tahun 1943 persetudjuan per- 
letakan sendjata dengan Ita- 

lia. Seperti diketahui tentara 
dibawah pimpinan Eisenhower” 
telah berhasil menaklukan pe- 
merintahan Nazi Djerman. 

Mendjadi panglima ter- 
tinggi pasukan2 

pakt Atlantik. 
Dalam bulan November tahun 

1945 Hisenhower diangkat men 
djadi kepada staf angkatan ve 

rang A S. 

tan ini sampai tgl 26 Djanuari 

tahun 1948. Ia kemudian. digan 
ti oleh djenderal Omar. Bradley 

dan mendjadi untuk sementara 

ketua gabungan kepala2 staf 

AS. : 
Pada tgl. 7 Djuni tahun 1948 

Eisenhower dipilih mendjadi pre 

siden dari universitet Columbia 
Pemerintah A.S. kemudian ' me 
manggil kembali Eisenhower da 

lam dinas tentara dan- diangkat 

pada tgl. 19 Desember” tahun 

1950 mendjadi panglima terting 

gi pasukan2 Pakt Atlantik. 

Setelah memegang  djabatan 

ini selama 18 bulan: EHisenhower 
memadjukan permintaan. pengun 

duran diri dari dinas tentara 

A.S: untuk turut serta dalam pe 

milihan presiden baru A.S. seba 

gai tjalon partai Republik: 

  

  djumlah 29.205.273, sedang- 
kan Stevenson //mempfroleh 
23.500.382. 3 

(Tentang berita kemenangan 

Hisenhower ini sudah kita muat 

kemarin disebagian besar ve 
nerbitan kita — red.) 

GAVAN AKAN DI TUNTUT. 
Parlemen Iran pada hari Selasa te 

lah menerima baik rentjana undang2 
ig akan memungkinkan menuntut be 

kas perdana "menteri Gavan Sultaneh 
atas perbuatan2nja selama .ia meme 
gang pemerintah selama 4 hari pada 
bulan Djuli jang lalu. 

GRAAF VAN BYLANDT., 
Menurut ,,Volkskrant” peng- 

ganti Komisaris Tinggi Lamping, 
Mr. W.E.L. Graaf van Bylandt, 

sebelum tg. 15 Desember akan 
mulai memegang djabatannja jg 
baru di Djakarta. Djabatannja 

sebagai duta di Roma telah dile-   karena  digantinja Truman 
oleh Hisenhower. (Pia). 

pemetjahan masalah gentjatan 

sendjata di Korea itu. Dalam 

pada itu hari Selasa kepada pa- 

nitya politik Sidang Umum PBB 
(telah masuk pula usul2 sedjenis 

jidari delegasi Peru. Kalangan2 
jang dekat dengan para peruin- 

ding Asia dan Arab menjatakan 

Selasa malam, bahwa  delegasi2 
negara? ini tidak mau melepas- 

/ 

| #akannja awal bulan ini. 

Blok Asia-Arab DidugaSetudju Usul Kompromi Indon 
kar pendirian mereka berkenaan 

dengan bunji usul2 negara2 Ba- 
rat jang menjetudjui tindakan2 
komando PBB di Korea. Agaks 

nja delegasi2 ini tidak mau 

memberi ,sokongan bulat” kepa- | 

da komando Amerika jang le- 
bih menjukai bahwa perundingan 
gentjatan sendjata diawasi oleh 

sebuah panitya PBB (AFP.) 

Suara2 Dari 

Umumnja Man Perta- 
hankan Irian Barat 

2 D ALAM 
AN2 “tentang anggaran 

belandja didalam  'Tweede 
mer Belanda, 

dari PvdA menjatakan kema- 
ren, bahwa ia chawatir akan 
kebidjaksanaan pemerintah ter- 
hadap Irian Barat. Romme dari 

RESIDEN BARU A.S., djen 

kan? serikat di Eropah, mempu ' 

MacArthur dalam soal? kemilite 

diserahi . 
tugas mengurus angkatan udara ' 

62 tahun, mulai terkenal wak . 
tu pada tanggal 12 Desember 

mimpin pendaratan pasukan? - 

dan memegang djaba 

2e. KamerBid 

PEMBITJABA- 

Ka- 
anggota Burger 
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|Katholieke Volkg Partij menje- 
“tudjui pendirian pemerintah 
mengenai Irian Barat. Usah4 
untuk mendidik rakjat Irian 
Barat kearah kemerdekaan un 
Kn memerintah sendiri diang: 
|gapnja sebagai suatu hal jang 
iprimair, Ia tidak atjuh terha- 
|dap tuntutan? jang dikemuk 
kan oleh Indonesia. 3 1 

Anggota Schouten dari Ant 
Revolutionairen berkata, bahw 
Nederland mempunjai kew 
djiban dan panggilan hidup me. 
ngenai masalah Irian Barat 

i 

demikian katanja. 
Tilanus dari Christelijk His- 

torische Unie merasa puas de 
ngan sikap pemerintah terha 
dap Irian Barat, (A.N.P.). 

    
ini. ,,Kewadjiban itu harus kita 
djalankan dengan tiada ragu?” 

  

    

    
    

   
   

    
        

     

   

  

  



  

    

                

     

    
    

  

     
ET TG Hn Pa 

apkan sandang pes) Asraruddin dari Partai Bu- 
te ruh berpendapat, bahwa' jang 
'pertama harus dibitjarakan itu 

   

    

Lpk 'perundangzan ialah rantjangan undang2 pe- 
landja TARA milihan umum, karena ini Sa- 

2 indang2 jg. ngat mendesak. Jai ja 

menurut Asruddin tergantung 

ee kepada . keadaan.   x Tg # 

       AAS 5 

   
   

      

   

     

      

   
   

    

   
   
   

   
   

  

    
    

    
   
    

  

   
    
    
    

  

   
     

    
    
   

        

    

  

      

   

      

    

  

   
    

   
   

   

   

   

  

   
      

    

  

       

  

   

  

    

   
       

  
  

  

SEMARANG 6 NOPEMBER 1952. 

'isenhower Te rpilih 
—— — — Setelah mesmpaut kampagne-pemilihan jang mung- 

ikin paling heibat dan sengjt dalam sedjarah-pemilihan presiden di 

2 Nana kini achirnia tjalon partai Republik Gjenderal Dwight Ei- 

' senhower terpilih sebagai presiden Amerika jang baru. Bahwa ang- 

“Kasuara jang didapatnja tidak selisih banjak Gibanding dgn angka 

  

  

“daklah terlalu mengherankan, 2) apabila di-ingat bahwa pemerinta- 

lamanja dan telah melalui 5 kali 'masa-pemilihan presiden: suatu 

keadaan jg menjebabkan diantara pemilih di Amerika itu djuga 

| terdapat banjak sekali orang2 jg mempunjai »vested interests” 

|. (kepentingan2 besar) jf melekat kepada pemerintahan Partai De- 

mokrat dan ,,mati2an” hendak mempertahankan kelangsungannja. 

eh karena itu, kemenangan suara jg tak selisih banjak itu sudah 

A arap rakjat Amerika terdapat suatu perobahan besar dalam pan- 

gan-politiknja, bahwa mereka menghendaki 'Gitempuhnja satu 

djalan penghidupan-politik baru, dengan sifat2 jz berlaiman dari- 

Pan pemerintah Partai Demokrat jg sering pilih Gjalan jg 

politik nasional, maupun internasional. 5 
—— Pada dirinja Eisenhower rupanja rakjat Amerika 

memperoleh seorang wakil jg tepat. Dibawah pimpinan Ei- 
O6wer, Gapat diramalkan bahwa pemerintah Amerika akan me- 
puh beberapa djalan baru, jg bukan “sadja bisa datangkan pe- 

. penting dim penghidupan-politik di Amerika 
i, tetapi djuga didalam'hubungannja dgn dunia internasional. 

na peranan Amerika jg sangat penting dlm politik interna- 
Bistjaja akan membawa pengaruh2 ig tuas dlm rangkaian | 

an diantara negara dan negara di seluruh. dunia. -Sikapnja 
adap negara? blok-Kussia dapat diramalkan akar makin tegas 
keras, suatu hal jg mungkin : akan Da tetapi pun 
gkin pula akan berbalik memperbesar bahaja pet jahnja pe- 

' besar. Utjapan2nja selamf kampagne pe an jg telah lalu 
| menggambarkan tjukup tegas apa adanja kemungkinan? jg 
terdjadi di pngen politik internasional itu, sekali Bisenho- 

  

a
a
 

——— bjuga hubungan Amerika dengan negeri kita selan- 
ja pun nistjaja tak akan lepas daripada pengaruh akibat peng 
an presiden di Amerika itu. Mitsalnja bagaimana sikap peme- 

Intahan Eisenhower mengenai bantuannja kepada apa jg dinama- 

a termasuk djuga negara kita? Apakah pemerintahan Eisenho- 

itu djauh telah dianut oleh pemerintahan Truman? Apakah 

emerintahan Amerika jg baru itu akan memadjukan tuntutan2 jg 
lebih ,,tegas” dari pihak kita? Semua itu masih merupakan per- 

jaan-pertanjaan, jg ondanks segala ketegasan Eisenhower me- 
enai masalah2 internasional lain, sebagai soal Eropa-Barat, soai 

Korea dan Soal negara2 Pa - hingga kini masih harus me- 

“rotary j Te 'baru ini, Gambar:   
aa Hisab Ah 

mMasin kelihatan dam se : 
“ari tanam2an seperti telah di 
bakar, Demikian kesan rombo-   1 (Ia 
tadi pagi dengan menumpang I 
penngak Catalina PB-504 dari! 
URI melakukan. penindjauan 

PP H7 NN dari 
udara, membuat. .gam 
'bar2 be potret. maupun gam 
bar2 skets tentang kedudukan 
kawah itu," 

100 Kaki diatis kawah. 
Wartawan »Antara”, jang tu- 

rut serta dalam ter| 
sebut menulis, bahwa pesawat 
Catalina tersebut berkeliling? | 
diatas dan disekeliling kawah 
itu selama Ik. 15 menit dan ting | 
ginja tjuma 100 kaki (kira2 33 
meter) dari kawah itu, sehing 
ga baunja belirang . tertjium 
kedalam pesawat. Menurut ke 
terangan para achli Gunung Ber 
api, selama keadaan kawah de 

| mikian, penduduk dipantai ba- 
rat dari Banten dan pantai se   

ig ditjapai oleh tjalon partai Demokrat Adiai Stevenson, ti- | 

han Partai Demokrat di Amerika itu sudah berlangsung 20 tahun | 

pat dianggap menggambarkan, bahwa kini diantara bagian ter- 

-liku, sangat ,,weifelachtig” dim Pe baik dlm | Pe 

« ,negara2 terkebelakang”, dalam mana menurut anggapan me-- 

wer-itu djuga akan tetap ,,mengerti” politik-bebas kita, sebagai jg1 

latan dari Lampung tidak usab 
kuatir akan adanja gelombang 
“pasang (vloed-golf), jang per 
nah terdjadi ditahun 1883. Dju 
ga lalu-lintas kapal masih bisa 
langsung seperti biasa. Dapat 
diterangkan djuga, bahwa de 
ngan adanja kawah-telaga itu 
maka Pulau Anak-Krakatau 
mendjadi lebih besar dari pada 
sebelum meletus tanggal 10 Ok 
tober jang lalu, Air didalam ka 
wah itu lebih tinggi dari pada 
muka-air laut. : 

10 hari di pulau2 
kosong” 

$ Midi pemeriksaan jang dila- 
'kukan didarat didapat keterangan 
lebih djauh, bahwa - rombongan 
jang memeriksa itu sekarang telah 
kembali ke Bandung. Menurut ver- 
slagnja, rombongan itu terdiri atas 
3 orang aSsistent geoloog dari Dirias 
Gunung Berapi, seorang opzichter, 

  
5“orang opziener kawah, 2-.orang 
tentara dari- Detasemen  Perhubu- 
ngan” dan .3 orang - dari Jajasan 
Geodesi. Selain daripada - itu dari' 
Banten didatangkan 58 orang pe- 
kerdja. 10 Hari. lamanja mereka 
itu mendjalankan pengamatan atas 
Pulau Anak-Krakatau. Mula2 - me- 
reka memasang bivak di Pulau 
»Lang Eiland”, dan sebagaian lagi 
di. Pulau ,,Verlaten Eiland” (Pu- 
lau Sertung) dan sebagian di Pu- 
lau Krakatau-besar jang... terletak 
1 km diselatan' Anak-Krakatau. Pu- 
Jau2 ini dihubungkan dgn prahu dan 
radio. : 

3 Orang assistent geoloog, 1.op- 
zichter dan 5 opziener itu menda- 

rat di Pulau Anak-Krakatau un- 

tuk membuat opname dan peme- 

riksa'an temperatur serta menga- 

mat-amati ,,tingkah-laku” kawah 

itu. 3 Orang dari Jajasan Geodesi | 
mengerdjakan penentuan letaknja   pulau2 tersebut antara Sumatera 

  

   
    
   

  

    
   

   
   
   
    

    
   

  

   
   
   
   

  

   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   

   
   

    

   
   

    

     
     
    

      

   

    

   
   
   

    

   

      

uk menjesuaikan 
vi kepada keuang- 

setiap rumah tang. 

"TETATAN Untuk Ukurari. baru ini 

. akan diselubungi Gitar kertas, 

PALMBOOM jang terkenal itu telah 

diperbaharui dan dipermudah. 

ma 

  

, jang sementara 

lukisan. 

dang rbitjara ai para 
9 Pavillon, 

  

      

  

   

   
   

  

rapat distrik rotary jang di 
pulan rotary di. Semarang, 
0ocg Buning telah memberikan 
dilaksanakan dalam tahun- | 

k gubernur Cocg Buning se 
: . rotary Semarang “di Hotel 

ex Me Bisega 1 

  
  

    

    
    

    

     
    
       

       
     

    

    

  

    

    

   

  

       
    
   

     
dengan luar negeri, jang sekarang 
da, Indonesian Airways. Antara I 
tahun jang akan datang menga 

Bangkok. Untuk ini maka hubung 
Maja ag senja ke 3 sitem. 

Kepentingan 
Djerman Barat 

— £& Dipusatkan Ke 
Indonesia 

EPENTINGAN Djerman 
di Asia Tenggara lebih 

Hanjak & “dipusatkan di Indonesia 
dar India, dimana . Djerman 
mengharap akan memperluas 
perdagangarnja”, demikian ka 
ta Dr. C. Toh Young, seorang 
ahli ilmu dari Malaya, jang ba 
ru? ini dalang di London, dari 
menga, Kongres Perguruan 
Tinggi Seduria di Djerman, 

Mi ta wartawan ,,Anta : 
ra” di London. : 
  

dan Djawa. Perlu diketahui, ba- 
hwa gambar peta tentang keada- ' 
an Pulau2 jang tidak berpendu-, 
Guk itu sudah tidak tjotjok lagi : 
Gengan keada'an jang sebenarnja. 

Antara lain Pulau Sertung (Ver- 

laten Hiland) sudah lebih pan- 

. djang dari pada keada'an tahun 

1950, sedangkan ' telaga-air-asin 
|jg. masih tergambar ditengah2 | | Maret tahun jang akan datang 
Pulau itu sudah tida ada lagi. 

Tikus tak boleh 

TU: 

ten Eiland) dan di Pulau Kraka- 
tau-Besar didjumpai banjak bua- 
ja, ular pyton, bijawak dan tikus. 
Tapi binatang2 

ganggu, karena ketiga pulau ter- 
itu tidak boleh di- 

sebut adalah ,,wildreservaat”. Di | 

Pulau Anak-Krakatau sendiri tia- | 
Ga hidup barang se'ekor binatang. 

Menurut keterangan beberapa pe- 

gawai Dinas Gunung Berapi, se- 

karang dinas tersebut dan Kantor 

Perdjalanan menghadapi suatu 
soal ,,sulit”. Sebagai  diketahtii, 

tiap pegawai bisa mendapat 
wang-djalan 10 sen untuk satu 
kilometer. serta nama2 kampung- 
nja harus disebut. Berapa kilome- 

ter jang telah ditempuh oleh pa- 
ra pegawai jg. bertugas di Pu- 
lau-Pulau itu belum diketahui, 
tapi jang njata ialah nama-nama 

kampung tidak bisa diterangkan, 

karena dipulau2 tersebut tiaxda 
kampung. 

  

LUSTRUM BASKETBALL- 
BOND. 
Nana Iastrum ke 1 da- 

: Basketballbond Semarang ' 
Chung Hua Lon Chiu. Chung 
Hui, nanti Minggu malam tg 9 
jad. bertempat di gedung Sin 
You She akan diadakan 'ma- 
lam pertemuan disertai dgn 
pertundjukan dan.tarian2. Pa- 
'nitya lustrum. telah disusun 

terdiri sbb: ketua Kho Gian 

    

Perlu diketahui, bahwa...di Pus awat? »Heron” ini akan diperguna 
lau-Pilau Krakatau-Ketjil (Lang “kan untuk ,interne verkeer”. 
Eiland), di Pulau Sertung (Verla- 

| perlu, mengingat bahwa pesa- 

demikian ir. Djuanda. 

Udara 
IS: Pesawat2 

. Djuanda menerangkan, ba- 
“memperluas hubungan udara 

diselenggarakan oleh Garu- 

entjanakannja untuk mulai 
hubungan udara dengan 

IA dengan Singapura dapat 

  

       
   

  

   

      

  

     

  

y 

“Se andjutnja ir. ' Djuanda. 
atas berianjaan menerangkan, 
bahwa selainnjg.ini djuga ' di- 
(maksudkan untuk mengadakan 
Tin udara I» Hongkong dan 
Tokio. Hubungan udara jang 
diselenggarakan oleh GIA ke- 

Juar negeri jang 'berudjung di 
Manila, menurut menteri dili- 

hat dari sudut ekonomi tidak 
banjak faedahnja. Mengingat, 
bahwa hiupungan perdagangan 
dengan Djepang lebih.luas da- 
ripada dengan lainnja. maka 
adalxh nenting « untuk  djuga 
mengadakan perhubungan uda 
ra jang langsung dengan 
Tekio:. 

Pesan 8 Convoir baru. 
“Untuk keperluan lalu-lintas 

judara ini, maka oleh kementerian 
| perhubungan telah. dipesan . di 

| Amerika delapan buah pesawat 
Convair jang diharapkan akan 
datang pada achir 1953. Pesawat 

  

    

   

bahwa negara kita 

, Mustinja. Bila penjusunan Dja- 

  

: “Dilihat Dulu Apa 

D 
Kendi Djawatan Imigrasi Pusat, 

buka” bagi orang2 asing, kita kini: 

tik” (politik penja 

dahulu mereka kita ,saring”, kita 

atau tidak. . da 

Seterusnja diterangkan, bah- 
wa djumlah orang asing jang 
boleh menetap: di Indonesia 
kimi dinaikan dari 4000 'djadi 
8000 orang setahunnja: Menge- 
nai djumlah wenjelundupan: imi 
grasi gelap ketanah air kita be 
lum dapat dikatakan dengan 
pasti. Kesulitan ini disebabkan 
karena pendaftaran penduduk 
belum didjalankan sebagaimana 

watan Imigrasi sudah sempur- 
na dan tjara pendaftaran sudah 
lantjar, mudah diketahui bera- 
pa djumlah orang asing jang 
masuk di Indonesia, baik jang 
setjara legaal, maupun jang se 
tjara illegaal. 

— Kedudukan orang3 
Ambon di Nederland.. 

Mengenai kedudukan orang2 
suku bangsa Ambon. jang dulu 
ikut dak bah Belanda dng 
kemauan mereka sendiri ke Ne- 
derland, kini masih sedang dia- 
dakan pembitjaraan2 dengan 
fihak Belanda. Ini perlu diada- 
kan guna menetapkan, apakah 
mereka itu digolongkan mendja 
di warga-negara Indonesia, atau 
kah sebagai orang 'asing, bila 
mereka hendak masuk di Indo- | 
nesia. 

Penjempurnaan Djwt. 

Imigrasi. 

  
Gjelaskan, bahwa perdjalanan ini 
ialah perdjalanan inspeksi untuk 
menindjau . keadaan djawatan 
Imigrasi seluruh Indonesia. Sela- 
in itu pun guna menjempurna- 
kan susunan djawatan Imigrasi 
diseluruh Indonesia. Penjempur- 
naan susunan Djawatan Imigrasi 
ini memang terasa perlu diper- 
tjepat, karena menilik penting-   Nee Convair ini menurut Dju 

anda akan dipergunakan sebagi- 
“an untuk keperluan intern dan 

sebagian lagi untuk keperlaan 

.extern. Selandjutnja pada bulan 
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“buah pesawat udara ,,Heron” da 

iri Inggeris, jang telah dipesan 
“beberapa waktu jang lalu. Pesa- 

Pesawat2 sek?rang sudah 
tua. 

Memurut menteri perhubu- 
ngan pembelian2 pesawat2 Con 
vair dan lain2 ini dianggap 

wat? jang sekarang ada sudah 
tuG2, Selainnja itu, karena 
orang 'di Bropah sekarang 
akan mengadakan pool Convair 

jang terdiri dari 150 buah pe- 
sawat' Convair, maka djikalau 
kita tidak membelinja seka- 
rang mungkin sekali dalam 
waktu lima tahun jang akan 
datang tidak lagi bisa membe- 
linja, mengingat keadaan in- 
ternasonal sekarang ini. 

Tetapi karena kita sudah me 
mesannja sekarang, maka un- 
“tuk waktu lima tahun .menge- 
nai kebutuhan akan pesawat 

udara kita sudah terdjamin, 

nja kedudukan negara kita, ba- 
ps Gitindjau dari sudut politis, 
maupun ekonomi dalam hubun- 
gannja dengan benua2 luar. Ka- 

rena ternjata bahwa' achir2 ini 

makin banjak orang asing jang 

hendak mengalir masuk ke In- 

donesia. Maka itu terang tugas 
djawatan Imigrasi akan makin 
berat, hingga perlu adanja- pe- 
njempurnaan ini. Langkah kea- 

rah penjempurngan ini antara la- 

in dilaksanakan dgn pembelian 7 
kapal baru, antaranja ,,B!ekok”, 
jang chusus akan dipergunakan 
untuk melantjarkan pekerdjaan 
djawatan . Imigrasi dalam hu- 

bungannja diseluruh Indonesia, 
demikian keterangan sdr. Hadi- 

winata. 

“1 TE H TI 

  

Perdagangan di Me- 
dan mundur. 

Dari kalangan dagang Tionghoa 

Hi Medan didapat keterangan, 

bahwa tenaga pembeli jang me- 

rosot, akibat turunnja harga ka- 

ret karena embargo,  banjaklah 

mempunjai pengaruh terhadap 

perdagangan mereka. Menurut 

keterangan jang diperoleh, per-   
Menteri perhubungan atas 

pertanjaan selandjutnja mene- 
“hrangkon, bahwa karena pem- 

belian2 dari luar negeri untuk 

| keperluan perhubungan seka- 

rang ini harus dibajar kontan, 
'jang praktis harus dibajarkan 

sekaligus dari anggaran be- 

Iimdja, maka dengan demikian 

anggaran belandja kementeri- 

an perhubungan adalah besar 

djumlahnja. Dalam hubungan 

ini menteri mengingatkan ke- 

pada pemesanan 45 buah coas- 

ters, jang harganja seluruhnja   Ngo  wakilnja Oei Liong 
Djwan, penulis bah. TH. Lie 
'Giauw Tjoo, bah. Indonesia 
Kwee Swan ' Gak, bendahari 
Oei Diam An bag. ttraksi 
Siauw Boen Tai, bag. Perh/rua 
ngan Tjoa Hong Siok dan Njoo 
Siauw Giem, bag. pertandi- 
ngan2 Pek Kok Djwan dan Tan 
Ping Lok dan bag. penerima- 
an tamu2 Tjan Tjing Kie dgn 
dibantu oleh beberapa orang 
lagi. 

: MEMBETULKAN ni 
LAHAN. 

(Dalam beberapa Haa kema ' 

Ju dibetulkan. Berita Kota ten 
tang Beras untuk Diateng, per: 
kataan "Dalam gedung Uru- 
san Bahan Makanan” semesti 
nja Dalam gudang. Berita Ko: 
ta tentang Pemalang minta be 
ras, 3 baris perkataan paling 
achir, jaitu PDR/DPD, semas- 
tinja DPR/DPD: ,Berita Sport 
perkataan 'ingeslagen semesti- 
nja ongeslagen. , 

PERSERIKATAN GURU TH. 
Untuk merajakan terbentuk 

hoa, Djawa “Tengah, nanti tg. 
9 jad, djam 19.30 di Plampi- 
tan 56 akan diadakan : perte-   muan, dan perdjamuan. 

ren terdapat kesalahan2 jg per : 

nja Perserikatan Guru Tiong- 

200 djuta Florin (rupiah Be- 

landa). 

BERITA PALANG MERAH. 
Dalam minggu jl. oleh PMI 

tjab. Smg. telah diterima lagi 
uang untuk sumbangan fonds 
Sanatorium Anak2 di Ngawen 
Sbb: pendapatan netto totali- 
sator sepakbola tg. 24, 25, 26 
jl. Rp 687,35, sokongan dari 
pengurus POM-Rp 101, soko- 
ngan nm. The Siang Liat Kr. 
wulan Rp 50 dan sokongan 
anak2 SR Rp 82089 total Rp 

1 1659,24. 

SANDIWARA PENERANGAN 
Untuk menjambut Hari Pah- 

lawan, oleh Djapen Kota akan 
“diselenggarakan sandiwara pe- 

nerangan, tg. 8 di Kalilangse,tg. 
110 di gedung Djapsn Bodjong 
“136 dan tg. 12 di Pekunden. Te- 
(pat tg. 10 akan diserahkan 2 
denga pesawat radio pada ru- , 

mah pendjara Mlaten-Bulu, se- | 
lain itu pada rumah Jatim di ' 
Pendrikan-lor akan diserahkan 
uang hasil advertensi ,,Suara 
Kota” nomer Lebaran sebesar | 

Rp. 1000, sedangkan tempat2 
jang tidak mendapat hiburan 
sandiwara akan 
film penerangan, tanggal dan 

diputarkan ' 

dagangan import dibanding dgn 

masa lampau telah ' berkurang 

hingga Lk. 502: sebab turunnja 

'itu karena kurang modal untuk 

memenuhi peraturan 4076 dan 

djuga karena tidak dapat meng- 

hendaki. Djuga perdagangan in- 

'terinsulair tidaklah sebanjak di- 
masa lampau dan menurut taksi- 

ran turun dengan 2076. 

Mengenai perdagangan import 

dari luar negeri dikatakan, bah- 
wa, kini sememang banjak perha- 

rena waktu penjerahan barang2 
dari Djepang lebih singkat dan 
harganja lebih murah. Hanja di 
kemukakan, bahwa sajang sekali 

hubungan dagang dengan Dje- 

pang kini belum bisa setjara 

langsung, sehingga barang2 dari 

Djepang itu harus diterima via 

Hongkong. 

Indonesia mengexport 
kulit Amerika ke 

Djepang. 
Menurut ,,Jiji Press” di Tokio 

Pemerintah Indonesia telah mem 
berikan izin kepada lima firma 

Indonesia jang terkemuka untuk 
membeli. kulit hewan dari Ame- 

rika seharga 1.200.000 dollar, jg 

akan diexport terus ke Djepang 

Dan Pemerintah Djepang telah 

menjediakan 1.170.009 dollar de- 

visen untuk pembeli import kulit 

itu dari Indonesia. Djumlah ini 

Giambilnja dari anggaran belan- 

dja untuk import selama April 

sampai September. Sebagai hasil 

dari izin jang diberikan oleh Pe- 
| merintah Indonesia kepada lima 

| firma tersebut diatas, maka fir- 
| ma2 Djepang jang telah menga- 

| dakan kontrak dengan lima firma 
Indonesia itu, kini mengimport 

  

6 - Mang Orang Asing Boleh 
'Menotap Di Indonesia-Tapi 

Hah Untuk Pembangunan 
(Oleh wartawan sendiri). 

. 

KALA PERTJAKAPAN” dengan 
kapal »Blekok” jang belabuh dibandar Semarang kemaren, 

tak bermaksud menutup pintu bagi orang2 dari 

luar jang ingin masuk Indonesia. Hanja berbeda dari politik didja- 
man penajaatahan dulu, dimana djuga diadakan ,,politik pintu ter- 

'ingan) bagi orang? asing jang hendak menetap 
di Indonesia. “Tidak semua orang asing jang hendak menetap  di- 
negeri kita, kita izinkan, demikian sdr. Adiwinata, tetapi terlebih 

sini ini berarti menambah tenaga jang berguna bagi negara kita 

Belgi Tjari Hubu- 

Indonesia Dlm Uni Pem. 

missie ekonomi, " 

industri Belgia dibeberapa ne- 

Mengenai kedatangannja di Se- jang terpenting: Bangue de 
marang oleh sdr. Adiwinata di-Bruxelles, Socitts Generale de 

import djumlah barang jang dike |. 

tian ditudjukan ke Djepang, kam. 

g Dulu | 

kah Tenaganja 

,Suara Merdeka” diatas 

sdr. Adiwinata menerangkan, 

mendjalankan ,,Schiftings-poli- 

teliti apakah kedatangannja di 

| ama 

ngan Dgn Kita 
Na gi 2 Buat 

x ai Ia YG 1 dip i ani Eropah - 

DMERINTAH BELGIA 

telah membentuk suatu 

jang bermak- 

sud mentjari pasar bagi hasil   
geri di Asia 
antaranja djuga Indonesia — 
dan akan mengundjungi. ne-| 

geri? tersebut untuk mempela- 

djari kemungkinan? ini, demi- 

kian wartawan »Antara” di | 
Brussel. Missi ekonomi ini ter- 

diri dari 28 anggota, jakni: a) 
dari-kalangan pemerintah: in- 

spektur Kementerian Ekonomi 

dan sekretaris Perdagangan 
Luar Negeri Belgia, b) dari 
ikalangan industri: waki!2 per- | 
jusahaan? tekstil, metal, kimia, 
' gelas, tjat, alat2 pilm, perka- 

palan, mesin? berat dll., dan c) 
dari kalangan beberana bank 

ma
wa
r 

Belgigue, Bank Kredit, dan 
lain2. 

Perlu diketahui, bahwa Bel- 
gia. mengambil tempat kedua 

(jang pertama ialah Djerman 
Barat) diantara negara2' Uni 
Pembajaran Eropah (ketjuali 
negeri Belanda) sebagai leve- 
rancier untuk Indonesia. Me- 
nurut spesifikasi dari. C.D.L.LU. 
(Commissie Dienst Invser dan 

Uitvoer) pembelian Indonesia 
dalam tahun 1951 sampai Djuli 
1952 dinegara2 Uni Pembaja- 
ran “Eropah- ini. berdjumlah 
f. 233.909.000, diantaranja dari 
Djerman Barat f. 54.400.000, 

Belgia f23.800.060. 

Kedatangan missi ekonomi 

Belgia di Djakarta dirantjang 

pada tg. 21 Nopember jang 

akan datang, serta berangkat- 
nja ditentukan pada tg. 3 Nop. 

lia Cox jang 

medali emas untuk Australia da- 

lam Olympiade Meisinki, 
rangkan 

tiba kembali dari Eropah, ahwa 

atlit2 Sovfet 
(ke-KV baru2 
ramah, demikian UP. 

“bahwa 'atlit2 Sovjet itu 

ahli? olahraga jang: luar biasa ke 

pandaiannja. 

(Kusuma,   52 dari Brussel dengan kapal | 
terbang istimewa. (Antara). 

Menteri2 (Sumanang me, 
ngundjungi tambang “minjak 
Tjepu pada. hari Sabtu jang la- 
ln bersama2 dengan direktur. 
djenderal Kementerian Pereko. 
nomian Ir. Darmawan Mangun 
kusum, dan Overste Pirngadi, 
keduanja anggauta  Panitya 
Negara Urusan Pertambangan. 

Dinjatakan oleh ' Menteri 
Sumanang seterusnja, ' bahwa. 
maksud kundjungannja ke Tje- 
pu adalah untuk melihat per- 
uSahaan tambang minjak jang 
diuSahakan oleh bangsa kita. 
Status dari tambang minjak 
tersebut kini masih belum ada 
ketentyannja. Dulu ketika Re- 
publik Indonesia masih berke- 
dudukan di Jogja, pemerintah 
kita mempunjai Perusahaan 
Tambang Minjak Negara dan 
tambang minjak Tjepu itu ma- 
suk dalam PTMN. tersebut. Ke 
mudian Perusahaan “Tambang 
Minjak Negara tersebut di- 
tiadakan dan sedjak itu status 
tambang minjak Tjepu tidak 
berketentuan. 

Kini Pemerintah belum 
mengambil keputusan terhadap 
status tambang  minjak tsb 
dan selekag mungkin keadaan 
dan kewadjiban? jang dihadapi 
kabinet sekarang ini mengidjin 
kan, maka soal tersebut akan 
diadjukan kepada kabinet se- 
luruhnja. 

Hasil Tjepu: 
Perusahaan tambang. minjak 

“di Tjepu itu kini menghasilkan   kulit hewan. 
| Selandjutnja dikatakan 
Jiji Press itu, bahwa 

(lima firma Indonesia itu terma- 

oleh 

tempatnja akan ditetapkan be-. suk ,,Mustika Ratu” dan ,,Indone- 

lakangan. (sia Timur”, 

, 

Naik We ena Bt, 

diantara ' 

bensin,. minjak tanah, kerosin, 
solar dil. Kini sedang dikerdja 

| Ikan pembikinan .stookolie, Di 
Tjepu itu. ada 100 sumur. mi 
njak, tapi jang dikerdjakan Se- 
kar ada dua sumur jaitu jg 
satu dengan djalan pompa dan 

Status: 

Atlirg Sovjet dlm Olym- 
piade sangat ramah. 

Djago balapan dua Austra- 

turut menangkan 

iene- 

di Melbourne “setelah 

dalam. Olympiade 

ini adalah sahgat 

Oleh Cox diterangkan djuga, 
" adalah 

Charles. Humez muenang 
UP mengabarkan dari Paris,   

bahwa petindju Perantjis kelas 

menengah Charles Humez. dalam 

pertandingan jang diadakan di 

Palais “des' Sports Paris, “ telah 

memperoleh kemenangan angka 

dari petindju Amerika Gene 

Hairston. Kemenangan itu mem 

bawa Humez pada kedudukan se 

bagai penantang jang. paling 

atas. untuk pertandingan mela- : 

wan. Sugar Ray. Robinson guna 

perebutan kedjuaraan dunia.. La- 

in-lain. penantang -. adalah: Olsen 

dari Amerika dan Randolph Tur- 
pin dari Inggeris. Dalam pertan- 

dingan semalam itu jang disaksi- 

kan oleh Lk. 16.000 penonton ter 
njata, bahwa setelah babak Ke-7 
Hairston kehabisan tenaga. Pem- 

ibagian angka dari pertandingan, 
,itu adalah 5 babak untuk. xeme- 

Tenggara, Pein |nangan Humez dan 3 babak. utk 

Sani 
Tindju. 

Djuara tindju Djerman dan 
Eropah kelas berat, Heinz Ne- 
haus, berhasil. mempertahan- 

i Hairston. 

kan kedjuaraannja dengan me 

'mukul ko. petindju. Wilon 
| Kohlbrecher, djuga dari Djer- 
man dalam babak ke 4, dim 

pertandingan jg diadakan di 

Dorimund. : 

Atletik 

Atlit  Tjekoslowakia,' Stanis 

law Jungwirth, dalam pertan- 

dingan di Praha telah memper 

baiki rekord dunix untuk lari 

1000 meter dalam tempo 2 me 

nit 21,1 detik, dengan mana 

rekord dunia dipsrbaki dgn. 

0.2 detik atas nama atlit Swe- 

dia, Olle Aberg. 

  

SEMARANG. SIARAN BRI 

Djum'at 7 Nop.: djam 06.15 Pe 

ngadjian dan tafsir Al @ur'an, 

12.05 Sembahjang Djum'at, 16.20 

Pandangan mata ' pertandingan 

sepakbola PSSI di Stadion, 17.00 

Taman Peladjar, 18.15 Tjahja Ke 

mala, 19.15. Tindjauan- tanah 

air, 19.30 Sekuntum Melati Car 

ry es., 20.30 Klenengan manasu 

ka. 

Sabtu 8 Nop.: djam 16.20 Pan 

dangan mata pertandingan Se 

pakbola Stadion, 17.00 Taman 

18.00 Obrolan pak Pa 
trol, 18.15 Rajuan sendja, 19.15 

Siaran penerangan Djawatan Ye 

'nempatan. Tenaga, 20.15 Ichtisar 

pers, 21.15 Pilihan pendengar. 

Ta
 Ijepu 

Belum” Ada : Ketentuannja—Kata 
“Menteri Sumanang 

-ENTERI PEREKONOMIAN Mr, Sumanang jang beberapa 
hari jang lalu telah mengundjungi tambang minjak Tjepu 

dalam interview dengan ,,Antara” menjatakan, bahwa pemerintah 

pada waktu ini belum mengambil keputusan tentang status. tam- 
bang minjak tsb. Selekasnja nanti kewadjiban? kabinet jang lebih 
mendesak mengidjinkan, maka soal tambang minjak Tjepu itu akan' 
Giadjukan kepada kabinet. Sebagai diketahui perusaha'an B. P. “£ 

| 

1 
selain minta kembali tambang? minjak di Sumatera Utara djuga 
minta kembali tambang minjak di Tjepu itu. 

jang satu lagi dengan djalan me 
masukkan gas dalam sumur 

| hingga keluarnja minjak setja 
ra menjemprot. Tidak dikerdja 
kan stbagian besar dari sumur2 
itu. adalah karena tidak adanja 
alat2 dan modal. 

Perusahaan tambang minjak 
Tjepu itu mempunjai 637 pega 
wai dan dari djumlah tsb ter 
dapat 4 boormeester bangsa In 
donesia. Atas pertanjaan Mente 
ri Sumanang menjatakan, ' bah 
wa hasil bruto tiap bulannja da 
ri perusahaan tsb. ada Rp. 300. 
000.—. Untuk pendjualan hasil 
minjaknja perusahaan tsb tidak 
mempumjai organisasi pendjua 
lan sendiri. Siapa jang mau 
membeli bensin, minjak tanah 
"atau Solar misalnja, mereka ha 
rus datang “di Tjepu dengan 
truck dan drum. Jang membeli 
nja terutama onderneming2 bis 
dll. 

Memerlukan bahan2 

lebih djauh. 
Dinjatakan oleh Menteri Su- 

manang, hahwa mengingat ke- 
sukaran dalam. Soal modal, te- 
naga dan alat2, maka  perusa- 
haan tambang minjak Tjepu 
itu menimbulkan kesan jang 
baik. 

Hingga sekarang ini mereka 
dapat mentjukupi kebutuhan 
sendiri (zelfbedruipend) dan 
selain onderhoud djuga diada- 
kan perluaSan ketjil2an, misal 
njs, mendirikan sentral listrik 
dan tank penjaringan dan di- 
samping itu dapat . menghim- 
pun buruh sedjumlah 637 
orang dengan baik dengan ti- 
dak ada bentrokan. Dalam pa- 
da itu karena 'kundjungannja 
ke Tjevu terlalu pendek, maka 
masih “diperlukannja bahan2   
lebih djauh, 
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djang Sungai Barito 

   
    

     
   

  

      

    

   

bang penduduk. Halini 
tan jang untumnja masih ber-p! 

9 Barito, sehingga terlihat dan 

     
    

   

   
      

      

    

   

  

Haisit alam dan per- 
. ekonomian-rakjar. 

Tjata “hidup penduduknia 
mudah sekali. Penghidupannja 
hanja bersandar kepada alam. 
Pertanian, perternakan dan pe 
rusahacn? tak ada terlihat di 
kampung2 tsb. Hal ini disebab 
kon dari hasi!2 hutan, hasil! 
sungai dan hasil alam lainnja 

x 

barang banjak jg sudah dimi- 
“Iiki oleh rakja: jg berdekatan,“ 

. shanja -tjara'- menghasilkannja 
| dengan systeem jg sederhana 

sekali, hampir? tak mau pemi 
liknja memadjukan tehniknja 
guna memperbesar exploitatie 
nja. Karema dengan begitu sa 
dja sudah dapat menghasil- 
kan peribu-ribu rupiah sehari. 
nja. Seperti halnja di Puruk- 
Tjao, daerah penghabisan dari 

sungai Barito gimana kapal2 
perdagangan berhenti tak da- 
pat .melandjutkan mudik, dise 
babkan dari sungainja jg tih 
dangkal. Dengan demikian ma 
kz Puruk-Tjao adalah suatu 
kota pusat perdagangan dari 

Barito Utara. Lalu-lintasnja 
hanj, tersandar kepada surut- 
pasangnja sungai. Dijalan? da- 
rat belum ada ig menghubung 

   

  

Taiwan 
Amerika Akan Tetap 

-nja jang dapat kita lihat 

  

ylainnja. Baru 

“ig sudah dapat mentjukupi hi 
dupnja. Pertambangan2  tabu- 

|dan kemakmuran rakjat' Barito 

' 

kan antara kampung satu dgn, 

jang bai 

apat d 
h2.     

        

gan 

ta -g 

Baal       

    
     

     

  

    
     

bergerak djalan2 
dirintis, Ela 

. Masjarakatnja staties, Peng- 
hidupsnnja sebagaian besar ha 
nja tersandar aa rs i 
an intan danhasil alam 
jang diperdagangkan: Pertanian 
dan pertukangan hanja sebasi- 
an ketjil sadja. Bahan makan- 
nja hanja tersandar kepada pe- 
dagang2 besar jang membawa 
dagangannja dari Bandjarmasin 
ke Puruk-Tjao. Sehingga me- 
ngakibatkan membubuny 
nja harga makanan sewaktu air 
sungai surut (kapal terhenti di 
djalan). Dgn demikian sangat- 
lah dibutuhkan pertanian? utk 
mentjegahnja. Atas usaha dari 
Djawatan Pertanian guna mema 
djukan pertanjannja, maka dae 
rah intan ditutup untuk semen- 
tara, dan diandjurkan agar pen 
duduknja. mau berladang, Keda 
tangan anggauta2 CTN oleh rak 
jat diakui, bhw mereka memba 
wa, (menambah) kebahagiaan 

  

    

umumnja, Sebagian hasil tana 
mam anggauta2 CTN jang pen 
duduk sudah ikut mengenjam- 
nja, antara lain: telo p6hung, 
katjang tanah dll, jang ditanam 
disekitar halamannja. 

Kegiman Kompie Perintis 

CTN Terr. 

dung... Batu-arang. 

| 

pentjahari- 

| 

"tinggi ) 

#muaskan 
P sungai 

Baik dan 
xv disepandjang 

k tinggi daw datar. ( 
tanah? tsb. oleh BR.N.). Sedang 
muda jang kebanjakan sudah pernah | 
tjara, beladangnja penduduk Kaliman | 

| djarang sekali disepandjang sungai | 
nja dan segenap kekaja'annja me- 

'anah? pegunungan diantara Muara | 
pu, Djangkangbaru,    Benau, Ma- 

u-arang. Peraturan? ' 
specoiatio tanah jang 
dahal Pemerintah 

Rn e —. Usaha2 
19 kini sedang | 

al: — membuat 

Adapun. usaha2 ja 
' mereka kerdjakan, 

perkebunan kopi di Pakualam” Pu- 
rtk-fjao: — menebang hutan untuk 
perladangan dan persawahan basah, 
— membuat batu-merah untuk 
sediaan membuat rumah2 anggeuta: 
— pertukangan besi untuk memper- 
baiki alat2 pertanian jang rusak: 
“- pertukangan kaja, ' mengadakan 

i 

han perumahan jang dikerdjakan 
bersama2. dengan penduduk asli jg. 
berdekatan. TS 
Mereka telah mendirikan 

buah station air (lanting) disungai 
Barito complex desa Djuking-pa- 
“djang, dimana kini untuk tempat pe- 
kerdjaan pertukangan kaju mereka. 
Djalan2 dalam perkampungan 

s 

me- 
reka kini sedang dikerdjakan. Jang 
sudah merupakan djalanan “ialah 
djalan antara Lanting Widjajakusu- 

(djalan ini jang sudah dirintis sam- 
pai di Muara Tewe pada zaman Be- 
landa dulu), dikanan kiri djalan ik 
lah tempat rumah2 para enygauta2 
Cie. Widjajakusuma. Perhubungan 
sungai sudah lantjar" antara Djuking 
-padjang dengan Puruk-tjao. 

Dapat kita. ambil  kesimpnlan, 
bahwa penghidupan segenap ang. 
Cie. Widjajakusuma sudah mulai res 
nang. 

Cie. 414 Perintis CTN   Widjajakusuma, 
Cie Widiajakusuma jang su- 

dah mendirikan kampungnja di- 
desa Djuking-padjang jang ter 
letak antara 4 km, dari Puruk- 
tjao, bila dipandang dari sudut 
kemasjarakatan, sulah merupa 
kan suatu kampung jang baik. 
Hampir seluruh anggautanja su : 
dah mempunjai rumah sementa   Memperlindunginja 

AKIL MENTERI luar ne' 
W ea Amerika urusan Ti-| 

mur Djauh Jokn Allison menja- 
takan hari Selasa, bahwa Ame- ! 
rika Serikat akan terus membe | 
ri bantuan militer dar ekeromi 

kepada Tiongkok nasionalis, 
— dak perduli siapa jang. menang | 
| dalam pemilihan djabatan pre- 

siden, Allison menegaskan ' j 
wa politik Amerika terutama ke | 
pada tertjegahnja Taiwan dja' 
Yah ditangan komunis. 3 
»Tiongkok merdeka sangat 

penting artinja untuk Amerika | 
Serikat dan seluruh dunia”, 
kata Allison jang selandjutnja 

2 

. 

4 

| ia pergi ke Djepang guna ke- 
perluan menggantikan ' serda- 

Gu2 Amerika Serikat di Korea 
oleh serdadu2 Djepang. 

4 Allison tiba di. Tokio dari 
' Taiwan hari Selasa, Tan 

spa
ban

as 
2 W
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a 

in 
Se 
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a 
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p 

d
a
h
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disamping mengerdjakan poker 
djaan2 kompie, djuga membuat | tempuhnia dengan susah pajah 

| perladangan ketjil disekitar ru | dalam 4 hari. Tetapi sajang ss 
ti- mahnja masing2 jang sudah di! 

tanami dan menghasilkan anta | jang pertama ini tiada tertja 
Lra lain: telo-pohung, 

6 1 suaikan diri dengan keadaan, ! 
menjangkal berita? dalam pers | dimana mereka berdaja upaja 
Djepang, jang mengatakan bhw | untuk meringankan hsban sua | kan kampungnja jang didiami 

.minja. - | hingga sekarang. : 

S masih budjangan (belum berke 
'fuarga) tidak-dapat tenang. da iga. dalam tempo 
Ham hidunnia, disebabkan | jang 
injak soal2 jang mempengaruhi | vadjuldkan suatu kampung jang 

ra jang telah didiami “dengan 
aman dan tenteram. Pekerdjaan 
para anggauta2 Widjajakusuma | 

serta kelebihan- 

La: 

Pada umurmnja mereka jang 

katjang | pai. Maka seluruh Cie. lalu 'kem 
' tanah, sajur2-an dILl, jang da- | bali lagi ke Puruk-tjao dan ber 
pat. dipergunakan untuk :ke-/ tempat di Benteng Puruk 
perluar sehari2nja “Oleh .i para 
keluarganja: 
nja mereka tukarkan 

Kaynesan menjepangkan, 

basi 

membuka hutan. 
Cie... Perintis 414 jang dipim 

pin oleh Pa. II Soeratmo, pada 
mulanja mendapat: tempat di 
Pal. 26 daerah Puruk-tjao, ad 
Tah Suatu hutan tua jang belum 
pernah ditebang dan diauh dari 
penduduk. Setelah Kmd. Cie. me 
ngadakan penindjauan, selan- 
Gjutnja bersama? dengan anak 
buahnja berangkat lengkap de 
ngan perbekalannja 1Berhuburg 
dengan sukarnja pendjalanan, 
pula dari djauhnja tempat jang 
ditudju, maka perdjalanan di-j 

ribu kali sajang, usaha mereka 

— :tjao. 
. Setelah mereka mendapat ke 

) tentuan, maka dilandjutkanlah 
dengan | usahanja iang kedua didesa Dii 

kebutuhan lainnja kepada-pen-| kin jang Istaknja 
duduk jang ber: 

sedjauh 6 S3 

: ekatan. Keluar (km dari Puruk-tjao. Usaha jg 
| ga2nja pun Sudah dapat menje kedua ini telah mereka tjapai: : 

Sengan hasil jang memuaskan, | » Pe engaa 
| dan .disinilah mereka mendiri- | »Theccratie Gods”. i 

Kegiatan bekerdja - mereka 
sehing- | 

1 bulan hutan 
ang dikerdjakannja sudah  me- 

su- ' di-daerah2 tsb. Hal ini mungkin 
besar-besaran oleh Pemerintah. 
tah dengan penduduk? jang ber- 

per- | 

rxploitatie penggergadjian kaju2 ba- 

ma: sampai di penghabisan kampung 14 

ai 

(negara komunis, - 

“djiwanja. itjukap. baik. Djalan2g perkam- 
» ai j pungan sudah Gjadi, dan diatur- 

inja dengan rapi, sebelah kiri   

Mempunjai Pengaruh. Atas. Kemena- 
ngan Repolusi Dan Konsolidasi RRT” 

Pudjian Madjallah-RRT 
Kepada Russia. 

 ADJALAH R.R.T.- »Kebudaja'an Dunia” 
nja dan bertambah kuatnja Sovjet Uni tak mungkin dapat Mauan bekerdja, masih tinggal dipisah2kan dari kepentingan kemadjuan manusia. Menurut ma- jemepjawar auknanpang— Kehkngar djalah tadi, orang diseluruh dunia memandang Sovjet-Uni sebagai : benteng pertahanan perdamaian dan demokr na mertju Ea jang ! jang masih budjangan. Mereka 

selala mimpin ummat manusia 

Tjita2 Peroi 
Ingin Persatukan Chili 

Dengan Argentina 

P 

  

  
RESIDEN JUAN Peron 
dari Argentina Senin ma- 

|. lam mengutj pkan pesannja ke 
| pada penduduk di Chili dimana 

dinjatakan, bahwa ia ingin me- lihat dipersatukannja negara? Argentina dan Ohili dibawah sa 
tu bendera. Keterangan diatas 
Giamumkan dalam ' keterangan 
jang diambil diatas piringan hi 
tam dan .disiarkan melalui ra- 
dio segera sesudah presiden ba- 
ra di Chili, dienderal Carlos Iba 
rez, pada "Senen malam untuk 
pertama kalinja mengutjapkan | 
pidato resmi 
ruh regeri. 4 
Dalam keterangannja presi 

den Peron memberikan  sela- 
mat kepada djenderal Ibanez 
berhubung ' dengan  usaha2 
Ibanez untuk mentjapai ke- 
makmuran untuk rakja Chili 
dan mengutjapkan harapan- 

-nja, bahwa ,,semoga kedua me- 
gara ini dipersatukan dibawah 

| satu bendera jang akan .me- 
| Jambangkan bintang tunggal di 

pantai Pasifik dan matahari 
Argentina”. (Reuter). 

ditudjukan 'keselu 
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. JEBB AKAN DJADI DUTA 
“BESAR Di PARIS 

|. Harian , Daily Graphinc” hari Se 
lasa memberitakan, bahwa pemimpin 

| delegasi tetap Inggeris di PBB, Sir 
Gladwyn Jebb, mungkin akan diang- 

“kat mendiadi duta besar Inggeris di 
. Paris, menggantikan duta besar jang 

ekarang. Na 0    
   

1 

- »Kebudajaan Dunia” ia” | 
tulis, bahwa ada- | 

kearah kemadjuan, 

. Madjalah tadi beri komentar 
terhadap arti Revolusi Okto: 
ber di Russia dan dengan sing 
kat menggambarkan hasil2 jg. 
sudah tertjapai oleh Sovjet 
Uni selama 35 tahun j.l ini, 
dalom mana ditegaskan beta- 
pa pentingnja arti perang ' pa- 
triotis iang dilakukan oleh rak 
jat Sovjet dan .pembangunan- 
nja jang bersifat damai. 

Kata madjalah tadi, keme-: 
nangan revolusi rakjat Tiong- 
kok dan ke bangunan ' serta 
konsolidasi RRT tidak bisa di- 
pisah2kan dari pengaruh Re- 
volusi Oktober dan bantuan jg. 
diterima dari Sovjet Uni. ' 

Selandjutnja madjakah tadi 
beri komentar atas 2 persetu- | 
djuan jang tertjapai ketika bu 

| lan September j.l. antara So-. 
vjet dan RRT jaitu 1. Penjera 
“han djakin kereta api Chang- 
chun kepada pemerintah RRT | 
dan 2. Diperluasnja djangka 
waktu pemakaian pongkalan 
Port Arthur oleh Sovjet Uni 
dan RRT bersama2.   

ini 
deigan djelas membuktikan 
bahwa Sovjet Uni menghorma 
ti kemerdekaan nasional Tiong 

,kan dari mereka 

Menurut .,Kebudajaan Du-| 
Inia”, kedua 'persetudjuan 

|dan kanan djalan mereka tanami Repolusi Russia pohon? turi. Ladang2-nja jang 
dexat rumah?nja masing-masing 
mereka tanami polowidjo dengan 

bibit jang ada pada mereka: Ha- 

sil. mereka dalam mendirikan 

rumah? sudah ada 150 buah. 
Hampir seluruh anggauta sudah 
pindah ke kampung tsb. dan 
mendiami rumahnja masing2. Ha- 

nja mereka-jang “kini” sedang 
menderita sakit, dan kurang ke- 

itu anggauta? 

kini sedang membuat djalan-be- 
(sar jang berukuran lebar 6 me- 

ter dengan paritnja, dan djarak 

IK Tragiek peperangan. Perang 
banjak keadaan jg  menjedihk 
menggelagar dahsjat,. anak 
langan pelindungnja,. berge 

.pertempuran dgn tiada “ber 

    
   

  

? 

di Kemajorar, Mareka adala 
k.H, Siradjaddin Abbas, Rasu 

Otto Rondonuwu menerang--   
1 

at menudju ke RRT ten 
tunja perasaamnja di pengaruhi 
oleh kedududkan orang2 Ti 
hoa di 
lebih baik daripada orang In 
Gonesia sebagai akibat pendja-| 

. Gjahan Belanda, maka kundju- 
ngan ke RRT itu membuka pe- 
ngertian dan 
lain, 
jat P 
(gastvrij) dan pandai sekali : 
nerima tamu, sehingga dala 

i berangk 

: 

  

    
terangkan, bahwa 

apa jang ia lihat disana mele- 
hiht dari apa jang telah: 
ngar atau batja. Sebagai tjon 
toh kegiatan. bekerdja i Aa 
mukakan pembikinan Peace 
Hotel” di Peking jang 8 tingkai 
dengan 260 appartement Teja, 

2 

     

waktu 47 hari se 

»RRT buat saja bukanlah ! 
| tetapi Theo- 
jcratie Gods, demikian pendeta | 
(Uktgiseja kepada pers ketika 
(mendjawah pertanjaan, apakah i 
jagama di RRT dipergunakan ' 
hanja untuk propaganda ideo- | 
Hogie. komunis.  Uktolseja  me- ! 
jherangkan, bahwa “perhatian 
ipemerintah RRT terhadap se- 
jmua agama baik sekali, sehing- 
ga akibatnja tidak ada perten- 
tangan2 antara penganut aga- 
ma jang satu dengan jang lain, 
dengan begitu persatuan nasio-- 
nal mendjadi bulat. Menurut: 
Uktolseja, seolah2 pemerintah 

RRT tidak memperdulikan be- 
Sarnja beaja untuk membangun 

  

sedjauh 6 km. 
bulan ini selesai. Keadaan Cie. 
sangat. memuaskan, dan tidak 

sedikit pudjian2 dari para pe- 

nindjau, misalnja: Paimong-pra- 

dja dan B.R.N. 

Sekian. 

diduga. dalam 

  
  

h 
Peladjaran kesenian Bali. 
“Guna mentjukupi - perminta'an 

dari berbagai golongan, mulai-tg. 

“17-11 jad. ini oleh Konservatori 
“Karawitan Inaonesia di Surakarta 
akan dibuka Peladjaran Kesenian 

Bali, jg. berwudjud Karawitan 
dan Tari-tarian. 

Peladjaran tersebut lamanja 
Gua tahun, dan diberikan tiga kali 
seminggu diwaktu sore antara 

djam.17.00 hingga  djam 19.00. 
Pendaftaran untuk masuk ' men- 
djadi peladjar telah dibuka se- 
'djak tanggal 1-11 jl. dan -akan 
| ditutup pada tanggal 15—11 j.a.d. 
| Sedang tempat pendaftaran ada- 
lah di Kantor Konservatori Kara- 

|witan, Kapatihan Solo. 

KUDUS. 

|“ Koruptor2 dlm kantor 
daerah otonoom. 

Dari Kudus dikabarkan, bahwa ba 
ru2 ini Pengadilan Negeri disana te- 
lah mendjatuhkan hukuman" 3 bulan 
dalam pertjobaan 1 tahun dan 6 bu 

2 

  
kok, hahwa Sovjet setia kepa- 
da perdjandjian2 jang telah di-” 
adakannja, bahwa Sovjet pa- 

tuh kepada persekutuan anta- 
ra kedua negeri dan sanggup 
memikul kewadjiban untuk ke 

pentingan perdamaian. 
“Demikianlah a.l. tulis ,,Kebu 

dajaan Dunia” jang terbit di: 
Peking. MN 

  
£ 

  

  lan dalam pertiobaan” 1 tahun ma- 
'sing2 terhadap seorang bekas kepa 
ala Kantor Daerah Otonoom Kudus 
Ss dan seorang klerk jang mendjadi 
bawahannja S. Beberapa bulan ber 
selang Ss. diketahui telah mendjual 4 
buah mesin tulis Inventaris kantor 
jang hasilnja diperuntukkan sendiri. 
S jang mengetahui pendjualan itu ti 
dak membukukan hasil pendjualan 
itu dan karena itu oleh hakim diang 

neka Djawa Tengah| 
JOGJA. 

LK. 600 peraturan akan 

di tindjau kembali. 
“Dari kalangan pemerintahan 

daerah didapat kabar, bahwa 
tidak lama lagi pemerintah 
daerah akan membentuk se- 
buah panitya jg akan terdiri 
'dari para ahli dengan-tugas 
untuk mempeladjari dan me- 
nindjay kembali semua peratu 
ran pemerintah daerah Jogja- 
'kKarta jg dikeluarkan sedjak pe 
merintahan Beland, hingga pa 
da waktu sekarang. 

Djumlah peraturan2  peme- 
rintah daerah jg akan ditin- 
djau kembali Ik. ada 600 buah. 

MAGELANG. 

2 Rumah lurah dibakar: 

Dua rumah kepala desa Bawang, 
| Samsudin Djum'at' malam jang lalu 
diketjamatan Tempuran Magelang, 
habis dibakar oleh gerombolan ber- 
sendjata sesudah ,:dibersihkan” harta 
bendanja: Kerugian ditaksir Rp. 30. 
000.—. Dari ttamat Tempuran diper 
oleh kabar, bahwa waktu pembakar- 
an itu terdjadi Samsudin tidak ada 
dirumah, sedang ,,mengungsi” kela- 
ir tempat. Banjaknja gerombolan ti- 
dak diketahui. Jang kelihatan masuk 
dalam rumah 6 orang — bersendjata 
pistol dan karabijw. 
Pembakaran rumah dimulai djam 9   gap bersekongkel, dan djam 12,30” malam baru habis, 
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1g kehilangan 'orang' tuanja, 

  

entuan. Inilah sebagian" anak2 kor 
h Ha | . ban perang tadi 'jg kini banjak berkeliaran diantara reruntuk kota 

Opa i OMBONGAN PERTAMA delegasi Indonesia kekonperen 
si perdamaian di Peking tiba kembali hari Selasa dj. 18.30 

parlemen), pendeta Uktolseja dari Geredja Protestan Medan 
dan Suroso dari Sobsi. Anggauta? delegasi lainnja, termasuk 

. ketua delegasi Suroto dan wakil ketua Sugardo ditunggu keda- 
tangannja Sa, kapal dai Map ebarig pada . tanggal 24-11 
ad. Dalam ketlrangannja kepada pers, 
aa jang baru iba itu mnenjatakan 
terhadap pengalaman? mereka di RRT. 

ikan bahwa bagi orang Indone-' 
| sia umumnja jang pada ketika mendapat 

Indonesia jang umumnja | 

yrangkan, bahwa agama Islam di- 
Y: 

perasaan jang n 
Menurut Rondonuwu rak 

RRT sangat ramah tamah n 
     
   
   

    

    

     

  

ia de-pula anggauta pemerintah pu- 
sat. Tentang penghormatan. pe- 

  

dara di, Korea. telah imenjebabkan 
- Sedang meriam di front masih 

kehi 
kian kemari dibelakang garis 

  

# 

(Oleh: H. Mu 

n "1 Dahan. 

BER 

Wanita Islam 
Djangan Terburu Meng.Haram.kan Ikatnja 

Wanita Islam Dim Pemilihan 

& 

nawar Chalil). 
  

A 

wat,iban kaum perija Islam, 

Satu setengah tahun jg lalu 
dakym lingkungan ummat Is- 
lam Indonesia, timbul suatu       

“Prof, Abidin, Otto Rondonuwu, 
Said (keempatnja anggauta? 

Ya pengundjung kon, 
Bea hati mereka 

kembali geredja2,  mesdjid2, 
“pagoda2 dll, jang banjak sekali 

kerusakan selama 
perang, atau selama regiem 
“Chiang Kai Shek. 

Agama Islam diperlaku- 
kan baik sekali. 

s K.H, Siradjuddin Abbas mene- 

perlakukan baik sekali oleh pe- 

rintah RRT. Apakah itu pro- 
aganda atau tidak, tetapi ke- 
ataannja, ialah bahwa kehen- 

dan kehidupan agama dipe- 
uhi, demikian K.H. Siradjuddin 

  

mendjadi   

merintah RRT kepada agama ini 
ditambah keterangan Rasuna 
Said, jang mengatakan, bahwa 
ia terharu ketika mengundjungi 
pertemuan dirumah Burhan, ja- 
itu pertemuan jang dihadiri oleh 
delegasi2 konperensi jang bera- 
gama Islam. Dalam hal ini Rasu- 
na. Said. mengatakan, bahwa 

gampang sekali orang melan- 
tjarkan propaganda2 fitnahan 

terhadap RRT mengenai soal2 
agama. : 

didikan”. 

adalah iermasuk soal keagama 
an jg berkenaan dengan kedu 
niaan, jg tjara melaksanakan- 
n'a karus disesuaikan dengan 
keadaan masa dan tempat, 
asal tidak melanggar 
hukum agama. Belum lagi so- 

ini dibitjarakan dengan seksa- 

soal tentang “Kepanduan Pute 
ri Islam”, jakni bagaimana hu 
kumnja para puteri Islam ikut 
serta dalam gerakan Pandu 
Islam. Soal ini rupa2nja hing- 
ga kini belum ada keputusan- 
nia jg tegas-djelas. Djangan- 
kan telah diputuskan — boleh: 
dan tidaknja, sedangkan dibi- 
tjarakan sadja oleh para jg 
bertanggung djawab (parg ula 
ma ig ahli) belumlah rasanjat: 
Lantaran mengenai soal ini 

oleh para kawan putera dan 
puteri Islam telah disampai- 
kan beberaps pertanjaan kpd. 
kami, maka setahun jg lalu — 
sesudah dilangsungkannja: 
kongres Pandu Islam Indonesia. 
di Semarang maka kami me- 
nulis soal itu dalam salah sa-' 
tu Harian di Semarang dan di 
Djakarta. Sebelum kami menu 
lisnja, kami telah membitjara 
kan dengan Sdr. Muh. Natsir 
jg kebetulan ketika itu beliau 
memngundjungi Kongres PII di 
Semarang. 

Seal kepanduan. 

“Kepanduan Puteri Islam” ini | 
oleh para kawan alim ulama! 

JAT FIRMAN ALLAH jg. artinja sebagai diat las menundjukkan, Ka oranynordtie Aan lelaki . @rang-orang mu'min wanita itu sebagian dari antara mereka ha- rus membantu/ menolong atas sebagiannja. Mereka masing2 ber. kewadjiban memerintahkan atau mengadjak kepada perbuatan 
jang baik, dan melarang/mendjauhkan dari perbuatan jang dja- 
kat. Dengan ajat ini kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa 
kaum wanita Islam (muslimat), 
dalam lingkungan masjarakat, 

Harapan kami tentang soal |: 

»Dan orang-orang: Mwmin lelaki dan orang-orang Mu- 
min perempuan, sebahagian mereka. membantu sebahagian- 
nja mereka memerintahkan perbuatan jang baik dan mela- 
rang dari perbuatan jang djahat”. (At Taubah ajat 71) 

dan 

itu ada mempunjai kewadjiban 
jang tidak berbeda dengan ke- 

ga hari ini belum pernah mem 
batja resminja berita keputu- 
san itu jg langsung dari Kai- 
ro. Sekalipun demikian, kami 
agak pertja'a djuga,. karena 
telah ada berita pula ig da- 
tang dari Pakistan, jg menja- 
takan, bahwa keputusan para 
ulama Azhar itu tlh dibantah 
oleh para, ulama Pakistan. 
Pendapat kami kaum musli 

min Indonesia sebaiknja tidak 
usah berkiblat, baik ke Kairo 
maupun ke Pakistan. Disam- 
ping itu, sebaiknja kita dja- 
ngan pula segera terpengaruh 
keputusan para ulama dari Al 
Azhar — jg mengharamkari- 
nja itu. Karena keputusan da- 
ri Ulama Azhar itu, belum ten 
tu lebih disepakati oleh para 
ulama diseluruh Kairo (Me- 
Sir): karena para ulama j- di 
luar Al Azhar, jakni jg tidak 
duduk sebagai ulama di Al Az 
har masih banjak,. dan tidak 
kurang2 dari antara mereka 
itu jg lebih luas ilmu-pengeta 
huannja dan lebih teliti tjara 
membahatsnja.” 

Pemilihan umum soal 

£ sa Mw'amalah. 
Soal pemlihan Umum, adalah 

Soal, politik, dan soal politik 

  

  di Indonesia supaja dibahas 
dan dibitjarakan masak2, dja 
ngan terburu-buru diharam- 

kan. Karena soal “Keponduan” 
itu adalah termasuk soal “Pen 

Soal ”Pendidikan” 

batas2 

al "Kepanduan Puteri Islam” 

ma, lalu disusul soal “Wanita 
Islam” ikut serta dalam “pe 
milihan umum” jakni tentang 
hukumnja, boleh dan tidaknja. 
Terhadap Soal ini para ulama 
Is'am di Indonesia, rupa2nja 
tidak begitu mengambil perha-   Gerakan2 buruh. 

Prof. Abidin menerangkan, bah- 
wa apa jang ia peladjari di RRT. 

akan merupakan bahan? jang 
baik pagi gerakan “buruh pada 

umumnja dan partainja, jakni 

Partai Buruh. Keadaan klas bu- 

ruh di RRT meskipun belum men 
djadi “ideaal, menurut ' Abidin 
adalah sebagai tingkatan perta- 

.ma sudah sangat baiknja dan 
djauh lebih baik dari keadaan 
buruh di Indonesia. Sungguhpun 
begitu, menurut Abidin, keada-' 
an kaum buruh masih agak ke- 
tinggalan daripada keadaan ka- 
um tani, jang umumnja sudah 

dapat membuat perumahannja 
sendiri. “Apa jang diusahakan 
oleh pemerintah RRT sekarang 

ialah memberikan perumahan ke 

pada kaum buruh. Bada umum- 
nja mereka ditempatkan diasra- 
ma2, dan tiap keluarga mendapat 

dua kamar. Upah buruh maksi- 
mum menurut Abidin 8 kali bea- 
ja penghidupan seorang. 

Perubahan achlak 
»Djika kawan2 kita heran me- 

lihat pembangunan lahir, saja 

heran -kepada pembangunan ba- 
thin di RRT”, demikian Abidin. 

Menurut Abidin perubahan ach- 
lak itu-disebabkan karena semua 

golongan dalam ' masjarakat di- 
tjukupi kebutuhan -hidupnja. . Ia 

aa
 

tian, Terbukti selama ini kami 
belum pernah mendengar beri 
ta 'g mengabarkan adanja pe 
rundingan para ulama untuk 

embitjarakannja. Baik ulama 
jg termasuk dalam organisasi 
partai, maupun jgx tidak. Dari 
karenanja kami sendiri kerap 
kali menggugat para kawan 
ulama jg telah ikut dalam or- 
ganisasi dan/atau partai, agar 
mereka itu suka membitjara- 
kannja dengan tjara jg sebaik 
baikrja dan seluas-luasnja. 

DiHaramkan ? 
Setengah tahun jl., orang se 

dang ramai membitjarakan se 
tjara perseorangan, tiba2 da- 
tang berita tersiar dalam pers 
di Indonesia jg menjatakan: 
Bahwa para ulama di Al Az- 
bar Kairo telah memutuskan 
“baram” para wanita Is- 
lam ikut serta dalam | pemili- 
han umum. Kami-sendiri hing 

    
  

nis, menurut Suroso, ialah ka- 
rena tiap? resolusi setelah di- 
adakan pertukaran pikiran, 
semuanja disetudjui ' dengan 
suara bulat dari 367 anggauta2 
delegasi. Menurut Suroso ha- 
nja satu resolusi, jaitu ten- 
tang perekonomian jang me- 
merlukon waktu pertukaran: 
pikiran jang paling lama, ja-   terangkan bahwa. masjarakat: 

RRT mengenal 4. golongan, jakni 
kaum tani, kaum buruh, bordjuis 

ketjil dan bordiuis besar nasional. 

Sambil tersenjum, Prof. Abidin 
mengingatkan, bahwa di Indone- 
sia orang sering merasa tidak 

senang melihat salah satu kebia- 
saan dari sementara penduduk 

Tionghoa, jaitu soal meludah se- 

tempat-tempat dan sewaktu-wak 
tu. Kebiasaan jang kurang baik 
itu menurut Abidin tidak terlihat 

lagi dimasjarakat RRT Salah sa- 
tu usaha jang merubah  achlak 
rakjat RRT, menurut Abidin ia- 
lah discusie2 jang pada waktu2 
tertentu diadakan “ dikampung2 
tentang kesetiaan kepada negara. 

Front internasional, 
Suroso menerangkan bahwa 

konperensi perdamaian di Pe- 
king menghasilkan suatu front 
Internasional. kearah. perda- 
maian dunia. Pendapatnja itu 
ia dasarkan, bahwa delegasi? 
jang dikirim oleh ” 38 negeri 
itu terdiri dari orang2 dari se- 
gala lapisan dalam masjarakat. 
Bahwa konperensi itu bukan   

imir setjara damai diantara ke- 

itu 3 hari, karena dua wakil 
dari India mula2 tidak menje- 
tudjui kalimat jang berbunji: 
»Keadaan ekonomi dinegeri2 
Pasifik dan Asia adalah aki- 
bar politik perang USA”, teta- 
pi achirnja wakil2 India itu 
menjetudjui djuga. Suroso pun 
kemukakan  pentingnja arti 
statemen bersama antara dele 
gasi India dan Pakistan untuk 
menjelesaikan masalah - Kash- 

dua negeri itu sendiri. Selan- 
djutnja Surosy menerangkan, 
bahwa untuk melaksanakan re 
solusi2 konperensi jang djum- 
lahnja 11, dibentuk Komite 
Penghubung diketuai oleh Nj. 
Sun, Yat Sen, sedang Liu Ning 
le sebagai Sekretaris Djende- 
ral. Kedudukan Komite di Pe- 
king. 

Atas pertanjaan, Suroso me- 
nerangkan, bahwa soal Irian 
Barat disampaikan sebagai la- 
poran dari delegasi Indonesia, 
sedang keputusannja termasuk 
resolusi mengenai masalah ke-       » hanja alat propaganda. komu- 

. 

merdekaan,nasional. (Antara), 

(penduduknja 

fermasuk soal Mu'amalah, se- 
dangk soal mwamalah itu 

: termasuk soal keduniaan, jang 
oleh pemimpin Islam, orang 
Islam diberi kebebasan untuk 
memikirkannja, diberi kemer- 

aje, 

1 7 2 

dekaan untuk mengaturnja. 
Tjara membahatsnja harus de- 
ngan setjara luas, harus diper- 
timbangkan: benar2: dengan 
ga'idah2 atau dasar agama Is- 
lam menurut arti kata jang se 

|gunanja, madharrat dan manfa 
Afrujan N.5 : ! 

Oleh sebab itu, tentang para, 
“Wanita Islam” ikut serta dim' 
pemilihan umum ini djangan- 
lah para ulama terburu-buru 
memutuskan HARAMNJA, se- 
belum diselidiki dan dibahats 
jang lebih dalam serta luas, ber 
dasar beberapa tjontoh jang 
pernah ditjontonhkan oleh para 
sahabat Nabi,.oleh para. ulama 
besar dizaman permulaan Islam 
dan dimasa keemasannja. Se 
kianlah dulu. dan sekali lagi ka 
mi | kemukakan:  Djanganlah 
Soal ,,Wanita Islam” ikut serta 
dalam pemilihan umum itu ters 
buru2 diharamkan! 

Serangan2 
Vietminh 

Diduga Akan Dilan- 
tjarkan Lagi 
ERAKAN?2 pengintaian 

«. MB jang dilakukan oleh Viet 
minh dimedan pertempuran se 
pandjang Sungai Hitam pada 
hari Selasa, dianggap sebagai 
tanda, bahwa Vietminh 
melakukan serangan? batu, Da 
lam sebuah komunjke dari mar 
kas besar tentara Perant!jis di 
katakan, bahwa disepandjang 
medan pertempuran telah ter 
djadi pertempuran ketjil, dima 
na pasukan? Peraniljis telah me 
masang rintangan? . kawat2 ber 
duri serta pertahanan Jainnja, 

  

Disepandjang front dipusat- 
kan 3. divisi Vietminh, jakni 

ke-308, ke-312 dan ke-316. Se- 
mentara itu pasukan2 Peran- ' 

tjis- jang bergerak dari sekitar 

Hanoi kelembah Sungai Merah, 
sedjak beberapa. hari tidak 
mendjumpai perlawanan dan ' 
telah berhasil merebut” Sebuah 
dusun. : 

Beberapa kerugian. diderita. 
Tudjuan pokok Perantjis ialah 
untuk melenjapkan tekanan se-   pandjang Sungai Hitam. (UP). 

  

Bulgaria Madju 
Hasil2 Industri Menundju 

. bandingkan Den- 

1 

Dari Negara Agraria Jg Statis Men- 
djadi Suatu Negara Industri 

kkan Kemadjuan Pesat Di- 
Tahun2 Jang Lalu, 

EKERDJA'AN besar Stalin dalam petungjuk2-nja menge- 

nai ,,masalah ekonomi dari sosialisme di Sovjet Uni” me- 
rupakan suatu sumbangan baru jang penting sekali bagi perkem- 
bangan teori2 Marxis-Leninis dan suatu tuntunan pula jang besar 
artinja. bagi Partai2 Komunis serta Partai? Buruh di negara2 de- 
'mokrasi baru, jang: telah memulai usaha?nja. menudju. sosialisme 
dan pula bagi para pemimpin? negara serta ekonomi dari negara2 
itu. Demikian tulis wakil ketua dewan menteri Republik Rakjat 
Bulgaria,, Raiko Dameanov, dalam karangamnja di Izvestia. 

Dalam karangan iadi 
berkepala ,,Kerdjxsama dan 
Saling Membantu”  Dameanov 
katakan, bahwa hingga 9 Sep- 
tember. 1944 ekonomi  Bulga- 
rla.berada dalam keadaan jg: 
Sangat terbelakang dan tergan 
tung pada meal asing. Diwak- 
tw ita Bulgaria tak punja 'in- 
Gustri berat sendiri. Bulgaria 
adalah negara agraria jang sa 
ngat terbelakang dengan 4/5 

bertjotjok  ta- 
nam. Setelah tentara Sovjet 
membebaskan Bu'garia dan di- 
bentuk suatu sistim demokra- 
Si rakjat, maka terdapat sja- 

rat2 untuk melenjapkan keada 

an sangat terbelakang dalam 
ekonomi Bulgaria dan dengan 
tjepat 'memadjukan tenaga2 
produksinja. 

jang 

Hasil industri sete- 

lah perang. 

Di th. jl. hasil industri di 
Bulgaria telah mendjadi 4,6 
kali lebih besar dari pada se- 
belum perang. Tjabang2 perin- 
dustrian jang tadinja tak ada, 
kini telah dibangunkan, dian- 
taranj, telah dibangunkan se- 
tjara besar2-an industri kemia 
dan perlengkapan9 listrik. 

Untuk melaksanakan sosia- 
lisasi. Bulgaria mulai . dengan 
mengadakan  reorganisasi 'per- 
taniannja dengan memekani- 
Sasi pertaniannja dan memper- 
lengkapinja dengan mesin mo- 
dern dari Sovjet Uni, seperti 
traktior2, mesin2 panen serta 
perlengkapan2 lainnja. 

Pabrik2 pembuat mesin Bul- 
garia telah dapat menghasil- 
kan banjak matjam mesin per 
tanian Dan stasion2 pembang- 
kit tenaga listrik telah  diba- 
ngunkan pula di beberapa su- 
ngai di” Bulgaria. Ketjepatan 
madjunja perkembangan  eko- 
nomi di Bulgaria itu dapat di- 
lihat gari perdagangannja de- 
ngan . luar negeri. Diantara 

1987 — 1941 904 dari ba- 
rang2 iang dieksport jalah ba- 
han2 mentah dan bahan max 

kan, Setelah. dibentuk pemerin     
  

a 
Seruyan Langsung 
Kepada Peking? 

ARI KALANGAN2 Per- 
P serikatan Bangsa2 Selasa 

petang terdapat kesan, bahwa 
berapa utusan negara Asia ki 

Di sedang mempertimbangkan 
untuk mengerahkan seruan me 
reka selljara langsung kepada 
pemerintah Peking, agar supa- 
ja diketahui dengan pasti bagai 
mana pendirian pihak RRT da 
lam soal pemulangan tawanan 
perang. 
Mereka menganggap perlu 

diketahui apakah Sovjet Uni 
menuntut pemulangan semua 

tawanan ataukah bersedia me- 
nerima baik sebuah perumusan 
jang bersifat lebih elastis, Me- 
nurut beberapa kalangan, dele- 
gasi India. berpendirian, bahwa 
prinsip pemulangan setjara Su- 
karela itu tidak disebut-sebut 
dalam. rumus kompromi jang 
manapun djuga. (AFP). 5 

  

AMERIKA AKAN DESAK DJE- 
PANG PERTJEPAT PER- 
SENDJATA'ANNJA. Aa 
Pembantu menteri luar: negeri 

Amerika, John Allison, harisSex 
lasa tiba gi Tokio utk mengadas 
kan pembrtjaraan penting dengan 
pembesar2 Amerika dan Djepang. 
Kalangan jg biasanja mengetahui al 

benarnja, tentang bahaja daw 

   
    

  

   

     

        

   

   
         

   

    

   

      

   

    
   
     

     

        
      

        

        
    

    
   

       

  

   

  

      
   

                

   
   

          

   
     

                      

    

    
    

  

berpendapat, bahwa Alison atas Ta 
nama, pemerintah Amerika akan“ 
mendesak. supaja Djepang mem- 
pertjepat persendjataannja. ' Se- 
lain itu para penindjau di Tokio 
herpendapat, bhw. Djepang akan 
menjatakan kepada Allison, Ame- 
rika harus memikul beban ' rens 
tjana persendjataan kembali dis 
ka. Amerika menghendaki Dje- 
pang mempertjepat  persendjas 
taannja itu. (Ant). santan ie Me adela SMS 

tan Republik Rakjat Bulgaria 
diantara barang2 jang  diek- 
sport termasuk pula, hasil2 in- 
dustri seperti logam tak  me- 
ngandung besi,.mesin2 . listrik 
(e!ektrise motoren), hasil ke- 
mia seperti pupuk dan semen 
serta katja2. untuk djendela 
dan asam belerang. Demikian 
Darnganov.. (Antara), sid 
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: 8. ” 

bagian Pendjualan Hasil Hutan, 

LELANG KAJU | 
1Pada hari SO LAMA, tanggal 18 NOPEMBER 1952 akan diadakan Lelang Besar untuk Umum, 
Teng dimulai pada DJAM 9 PAGI, dan bertempat di: 

AG JUNGg : G. re, LS 

“Hoijong No. 116, di Semarang : 
| Adapun jang dilelangkan ialah tumpukan? kaju Djati pertukangan 
terletak di penimbunan? dari Daerah2 Hutan sebagai berikut: 

dari Penimbunan2: Wi 

    

Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor2: 
Kantor Besar Djawatan Kehutanan di Djakarta. 
Inspeksi Djawatan Kehutanan Bagian ke T, di 

s Iv, di 
» MI, di 

Bandung. 

Surabaja 
Semarang. 

” 

"” 

i, Sambiredjo, Maba: Getas, 
Kunduran, Bandjarwaru. 
Medang,- Mantingan, Landoh. 
Djatirogo, Ngandang, Terongan. 
Randublatung, Doplang. 
Batokan, Tjabak, Pasarsore. 
Pati, Djepara, Taju. 
Gambilangu, Kalibodri, Batang. 

. Brumbung, Kedungdjati 1, MASA Gedangan. 

“dan 

        
    
      

        
      

       

  

     

  

    
    

    

   
Berhubung akan 

kantor-kantor “dari: 18 Ta       

1 Pa Kaju bakar jang 

»SHARI PAHLAW AN« 3 

Sebab... : 
Blue Band ini, dibikin 

menurut kehendak 
ribuan kaum Ibu.       

  

  

    “ta Fort 
  

- 
Na 2 OA £ 

BARU TRIMA: 
RADIO NORAVOX 

“MAU DJUAL: 

Sa Lectron 

  

Menjambung berita kita 
dua tiga hari jang lalu ten- 
tang kedatangannja violist 
Lim Kek Tjiang, jang akan 
main dikota ini, lebih djauh 
dibawah ini kita muatkan se 

» dikit riwajatnja dan prestasi 
|. jang diperoleh di Eropah ser 

ta sambutan? pers disana. 
Tuan Lim dilahirkan di ta 

hun 1928 di Bandjarmasin 
dan baru sadja lulus dari 
Conceryatorium di Paris. 
Violist muda itu pada sebe 
lum” perang ada main diba- 
wah pimpinan Iwan Fedoroff 
dan “ia ber inze, Sehabis pe- 
rang ia ber 

     

    

“didik oleh Jos Clerck dang 
. tb. 1950 ia dapatkan idjazahf 

— Gengan cum laude (pudjian) 
—.. kemudian meneruskan bela- 

   

  

pada violisti 
Lim, @ntaranja ,,Het Parool” 
katakan, bahwa pertundjukan- 
Ba Ann adalah sua 

u uut jang gilang gemilang. 
»De Maasbode” meraga terhe- 
ran2, bahwa seorang pemuda 

Seteran 30 - Tel. 30 - Tel. 734 

Violis n denda Tika Kek Tjiang 

Model baal type W655 
Harga murah, kwaliteit tinggi, 

SPEDAMOTOR merk AWO dan CSEPEL 

les & Service 

  

   

                    

   

  

   
   

   
   

    

Timur danat menjelami lagu? 
klassik Barat begitu dalam dan 
sempurna. 
Violist muda itu akan main di 
Te pertengahar? bulan ini. 

  

LAGI DJASA OPR TIREMAN, 
- . Makin hari makin tampak 
kegiatan OPR kampung Tire- 
man dalam mendjaga keama- 
man kampungnja. Telah ber- 
“kali2 kita kabarkan adanja pe 
nangkapan2 jg dilakukan oleh 
OPR Tireman terhadap orang2 

“ditjurigai, jg selandjutnja 

   

   

PENDJELASAN PARA 
DEMONSIRAN. 

Kami menerima sebuah siaran jg 
ditanda tangani oleh sdr. A. E.. Soe 
darjo dan sdr. W.H. Soeharno, ke 
dua2-nja bertindak atas nama para 
demonstran jg baru? ini diadakan di 
Semarang, telah menuntut pembaran 
parlemen. Dalam pokoknja siaran   (diserahkan kepada pihak poli- 

Si. Kemaren siang lagi OPR Ti 
. reman mentjatat hasil baik, de 
ngan dapat ditangkapnia se-j 

“orang bernama Sadikun. Dim ! 
penjelidikan ternjata, bahwa 
Sadikun adalah seorang pelari 
an lari tahanan polisi di Ke- 

- bumen dan Sudah 4 bulan la- 
$ | menjembunjikan diri 

ota ini. F 
“ GARA2 SURAT KALENG, 

“Oleh pengadilan negeri di 
kota Semarang, kemaren telah 
didjatuhkan hukuman djangge 
lan 6 bulan dim pertjobaan se 
lama 2 tahun terhadap terdak 

wa LYT asal dari Magelang. 
T telah dipersalahkan mem 

suatu surat kaleng iang 

nagamtjam diri seorang ber 
ama -TKT di Labuan Sema- 

g. Mesin tulis gan vulpen 
jg dipergunakan untuk mem- 

| buat surat kaleng tadi telah 
disita. 

TAR PERSELISIHAN 
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se UH. 
'Menurut daftar dari Kantor 
njuluh Perburuhan Djawa 

Tengah selama triwulan ke 3 

tahun ini diseluruh daerah 

'jawa Tengah terdapat 417 

ihan antara rap 2 

mad. GM, jo terbanjak terda- 

di bing jaitu 133 jg Ta 

i soal tuntutan umum d.! 
al2 jg dapat ka pe 

. ada 12, jg lain2nja 
taraan P-4 daerah. 

eduz vihak sendiri ada f 

tadi ingin menghilangkan salah fa 
ham dikalangan chalajak ramai ig 
menafsirkan se-olah2 oleh demonstra 

“si tadi menuntut hilangnja parlemen 
terisme, menghendaki diktatuur dan 

i menghendaki “sebuah presidentieel 
kabinet. 

Tafsiran? demikian adalah. salah 
belaka. Demonstrasi jang dilakukan 
pada tg. 20 Oktober. di Semarang 
itu, hanja menuntut adanja parlemen 
jg sehat, jg berdasarkan pemilihan 
“mum. Sekali-kali demonstrasi tidak 
menghendaki, malahan ingin mentje 
gah diktatuur, dan sekali sekali me 
reka tidak menghendaki presidentieel 
kabinet. 

Dasar demonstrasi tadi ialah se 
'bagaimana terlukis dalam sebuah 
poster jg dibawa pada waktu demon 
strasi jg berbunji: »Parlemen sehat 
via Pemilihan Umum.” 

DJUTAAN RUPIAH UNTUK 

PERUMAHAN PEGAWAI. 

Selama tahun ini Djawatan Ke 

hutanan Inspeksi II '“Djawa Te- 
ngah akan dapat menjelesaikan 
pembikinan rumah2 pegawai di 

56 tempat dengan biaja Lk. 

Rp. 2.000.000.— Diantaranja ter- 
dapat didalam kota Semarang se 
banjak 15 buah dari berbagai 
matjam djenis dan dikerdjakan 
oleh Ik. 500 orang seharinja. Da 
lam tahun jang lalu 47 buah ru 

mah dinas telah selesai dibuat 
dengan biaja “Rp. 1.500:000.— 

RAMAH TAMAH., 
Kemaren sore djam & oleh 

ketua GRT Kr. tempel #elah di 
adakan pertemuan ramah-ta- 
mah dengan ketua RT, para 
tjerdik pandai, arie dikun- 

one Laman ana Tenan sena - 

———.I mu 
Naa sedia: 

Mercury 1g 22 
Menjesuaikan: 

SRI MOELJATIE - 

5. HARSONO 

  

|     | Ambarawa, 7-10-52. 

pr Trven DARI PERSEDIAAN ATAS ENDUCEMENT 2 

lor Saloon 

  

N. V. HANDEL MIJ. HIN YOE 
Bodjong 16 — 'Filp. 2000 — Semarang. 

  

  
1947 4 pintu Sedan 
dengan Plastic Seat Co- 
vers duco baru.” $ 

Warnanja 

  

SESALI LAI LL ALL. 

aa LS ALA ah at aa 

  

- RIBUAN... Ba 

  

Telah lahir dgn selamat Anak 
kami jang ke-II 

Endang Retnowati 
pada hari Kemis Kliwon, tg. 

MERASA SENANG DAN BANGGA MEMPUNJAI 

CAVALLETTA 
(BROMFIETS) SPEDA-BERMOTOR 

“litjan, berkilau 
sebagai emas! 

Baunja 

  
    
  

Gigi bagus, gigi jang 

putih seperti mutiara, dan 
ketawa berseri?... berkat 

PRODENT - tapal gigi 
jang paling baik! 

Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

R. 1.75 

“5 

SPORT 

Persis ke Purwokerto. 
Didapat kabar, bahwa Kes. Pei- 

sis pada tanggal 8 dan 9-11 j.a.d. | 
akan melawat ke Purwokerto vun- ! 
tuk bertanding dengan Kes. L.S.B. 
(Ikatan Sepakbola Banjumas) uan ) 

dengan Kes. Polisi Djawa Tengah. 

Menurut rentjana pada tanggal 

8-11 kes. Persis akan berhadapan 

muka dgn kes. ISB dan pada i 
tg. 9-11 kes. Persis akan menga- . 
du kekuatannja dengan kes. Pali- 

si Djawa Tengah. . Pertandingan 

    

Ditjari 
Beberapa Tukang Sulam & 

Smok (Wanita) 

Gg. Tengah 57 '— Semarang. 

    

na ema an 

  

djungi djuga oleh Ass. weda-   pertama akan menentukan, turut 

tidaknja Persis ambil bagian da- 
lam Steden-iournooi PSSI 1952, 
jang akan diadakan pada achir 

pulan December j.a.d. di Suraba- 

ja, sedang pertandingan kedua 

merupakan pertandingan persaha- 

batan (friendly game). 

na Smg.-utara, lurah, wk. 
UPBA, wk. RT pusat, angg. 
BODM, maksudnja untuk mem 
pererat tali persaudaraan. Se- 
telah diadakan sedikit pendje- 
lasan, lalu diadakan tanja- 
djawab.   
  

NOT “Piatu L 
PLuc YOU 

Gor TO GET 
BACK GOLD 
L stote... 
GETTIN' Den 

..GOTTA 
Kiki YOU. 

       

  

           

  

      

HE'S GROGGY! IVE GOT 
TO TAKE A CHANCE   
  

  

  

   
   
   

Kamu luka2, kapt. Gunn. 
Letakkan sendjatamu ! 
— Tidak, sebelum kubunuh 

ar L akan kutjoba men 
atkan kembali emas " jang 

ga telah Ka 1. aduh, Sia 
.. kubunuh kamu. 

   — la djatuh lemah... ha 

rus kupergunakan kesempatan 

ini !! 

  

ROYW AKE 
YOU ALL 
RIGHT 2 

MPA ' kal van 
OPR, 1952, KING FEATURES BPS SYNDICATE, Ine, WORLD BICETS   

— Roy, masih utuhkah ka- 

mu? (Cactus dan Hope tiba) 

Ss 

      

   

    

    
      

  

     

  
  

          

  
, , 3 di 5 disuka, terkenal kuatnja dan indah model- 2 ana 

23-10-52 djam 9.30 pagi tepat Ane Pa pa bagian na diberi VEER. kau najsu makan! menundjukkan betapa gembiranja mereka menjambut 
Tea dalam keadaan sehat- PERSEDIAAN TERBATAS! !! Blue Band ini. Rasakanlah margarine jang lezat, jang 
wala ta Ba f | 0 4 ( 0 ' warnanja kuning keemasan serta baunja jang sedap itu. 

dgn Isteri BWAN 1 2 Margarine ini adalah idam'-an Njonja, untuk Njonja 
Kp. Krobokan 11/1909 Semarang Gang Waran. arung 69, Tel..178 — Semarang. |: asanja dan untuk seluruh keluarga 
am aa : lezat, sehingga 

x —it . - : 

al Blue. Band mendjadi 
nm 

.7. . « ? : piliban Njonja! Dedinkontah sebal Fteu Band, - 

  

buatan UNILEVER. 

  

III Persediaan tjepat habis, karena sangat digemari! e 

    

   

     

  

   

  

sedap, menimbul- 

LUE BAND 
kaja akan vitamin dan mempunjal warna bagaikan sinar surja. 

        

TP TERKKA : 
S DARI TUMBUHAN 

MEA 

2 

28 

“Blue Band dengan bunga matahari, 
kini memenuhi permintaan tiap? Njonja-rumah! 

Sesungguhnja! Telah Jama diharapkan. Pudjian serta 
pudjaan dari kaum Ibu jang tidak terhitung banjaknja, 2 

     BB. 52.Z-3.133-8 

  

1 

Pontianak, 

Kepada 
Toko Obat "BINTA! 

(Krekot No. 11 ) 
De IA RA 

Dengan hormat 
Saja jang 

ini Sudjono Djurutulis 

& sesudah sekian lamanja 
-. tuk, sudah banjak saja 

tidak sembuh djuga. 

perti sediakala. 
bari itu saja pudjikan 

kasih adanja. 

Sipengirim: 
Sud jono 
d/a GEO.WEERY & Ca. 

PONTIANAK. “KBu   
  

  

Ym CITY CONCERN CINEMAS mb 
LUX ini malam premiere lu, 13 tah) 

"5-79 JEFPR CHANDLER — EVELYN KEYES 
IRON MAN Heibat 

Gempar | 

GRAND ini malam premiere Ju. 13 tahun) 
5.- IL.» 9.» Armando Goyena - Tessie Ouintana 

Rosa Rosal 

,Princesa Basahan" 
film Philipina terbesar dergen kskesa Irdoresia. 

penuh actie. Bertarungan dengan pedang. Gempar ! 

INDRA ini malam d- m.b. (a. 17 tahun) 
5.-7.-9.- Lucille Ball - John Agar - Patricia Medina 

»Ihe Magic Carpet" 
IBABUT. WASIAT TERBANG) 

in Super cinecolor 
1001 New tbrills! Menarik - Heibat - Mengagumkan! 

  

  

  

ROYAL ini malam d. m.b. Iu. 17 tah.) 
5 H9 Marta Toren — Jeff Chandier : 

,DEPORTED" sa 
  

ROXY ini malam premiere (u'Seg um.) 

1-9— »PUI SIE GIOK T'A 
LU! Tal” 

S@LO Main tg | s/d 6 Nov "52 e 
Jean Peters Louis Jourdan Debra Paget in 

8 

,Anne of The Indies 
(RaDJja BADJAK LAUT WANITA) 
Pertempuran Laut jg Sanget Dehsjat 

  

  

  

  

   
1 

IG TUDJUH" 

MEA 0 

GEO.WBHRY & Co., N.V.-Pontianak. 
Saja sangat.merasa girang' sekali, 

bermatjam-matjam keluaran, tetapi. penjakit 'saja 

P Maka setelah saja mentjobakan.obat 
batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se- 
kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- 
lah 3 hari saja terus memakan obat itu, 
saja pun sembuh sama sekali. 

Hingga badan saja sehat Panama se- 

tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik Sekali. Dan tak 
lupa pula saja untuk juengutjapkan ribuan terima 

  Pertarungan Pedany jg Sangat Hebat 
Film Berwarna Dari 20th Cent Fox) | 
  

g 

  

8 April 1952. 

    
bertanda tangan dibawah 
pada Perusahan Dagang 

  

saja menderita sakit ba- 
memakan obat2 batuk. . jang   

penjakit     
sekali lagi, TA       

    

1 Aa dari saja, 

  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu P3 

atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan | 

berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat | 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. Ha 

W.S. RAHAT aa 
CCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 

  

  

sREX” INI MALAM D. M.B. 4.45-7.00- 9.15 (17 tb) 

Bette Davis - Anne Baxter pt L ABOUT EVE' 
Geo. Sanders - Celests Holm ! 

,ORION“ INI MALAM D.M.B. 5.00- 7.00- 9.00 (17 th) 

HUMPHRRY BOGART DEADLINE |. 5.4. 6$ 
Ethel Barrymore - Kim' Hunter 9) 

.DJAGALAN“ INI MALAM PREMIERE TOO-OOO1 Ten) 
Pe Yen-Nan Ing-In 67 (Antara dendam 

METROPOLE BESOK Valam Premiere Sama. 9m (17 tb) 

  

  

  

         

      
   

    

UNNIEST PICTupe HE WA? | 

8 VER SCarep suiF" Tn 

  “'CONRAD VEIDT: ANN RUTHERFORD: VIRGINIA GREY 
basi “1 :LAND HENRY ONEILL - EVE ARDEN - 

  

Penuh dengan KegmBiiaa Kelutja'a an dam Seram | 

Tjinta Murni”... ini malam pengab: R. Suryani 
5-1. 9, T. th) R.Kadarisman 39


