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“Bucksk 

“di Leeds dan telah 

1 (Penting hari ini: Reaksi dunia thd. Eise ihiou 

E mPanitya Netral” Indonesia — Oleh2 dari Mekah - 

— Dan perlu direnungkan: Mimbar Djum'at. 
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Anggauta s. 

   

  

  nm 

Indonesia 
akan kmnamnamana maag enmeNnn 

Netral 
isan Utk Memulangkan Tawanan2 Korea 
omyko Adakan Perundingan2 Pendahuan. 
ed Press memberitakan, bahwa reaksi dari pemerintah RRT atas se- 
mi mengenai penjelesaian masalah perang di Korea diharap akan di- 
di PBB pada achir minggu ini. Kalangan? diplomatik mengumum- 

tara dari pemerintah di Peking berkenaan dgn usul Indonesia tentang 

mengenai masalah pemulangan tawanan? perang serta berkenaan dgn 
nada akan sudah diterima oleh blok negara? Asia dan Arab apabila 

h Korea seluruhnja dan jang kedua chusus utk pemetjahan masalah 

c Utara terhadap pemulangan tawanan? perang setjara sukarela — 

““etukun Ka Viko No 218”. 

adakan pertemuan rahasia pada hari Djum'at. Kabarnja usul Indone- 
entukan dua buah panitia — jakni jg pertama diberi tugas utk mentjari 

   

  

   

    
   

melalui saluran? jang 

Ranitjangan | 

Seterusnja diber 

UP bahwa dalam 
resolusi Palar untuk m 
penjelesaian dalam 
Korea diusulkan sbb: $ 
umum PBB akan memb 
sebuah panitya dalam 
akan duduk selaku an 

  

   

  

   

   

  

   

      

      
  

Li iti: 2 $ 

sg Pe Di Djerman Barat baru2 ini telah dilakukan perang2-an jang di 

tahuan Swe ikuti oleh lebih 200.000 tentara Inggris, Belgia dan Belanda, se 

g terdiri atas 130 ang- bagai anggauta2 NATO. Djuga didalam perang2-an ini polisi 

pada malam Djum- Djerman Barat memberi bantuannja. Pada gambar tampak djen 

at telah diambil putusan untuk | deral Sir John Harding memberikan keterangan2 kepada orang2 
wisbeki Mun hartlah Nabel ta pers tentang djalannja perang-perangan tsb. | 

hun 1952 untuk physica. $ 3 

Hadiah Nobel untuk ilmu 
alam ini diberikan kepada 2 
orang penjelidik, jg telah be- 
kerdja dengan tak mengada- 
kan saling perhubungan men- 

dapat hampir bertepatan ha- 
sil2, jg serupa, jaitu kepada 

professor2 A.S. Felix Bloch da 
ri universitet dan Edward M. 

Purchell dari universitet Har- 
vard. Mereka telah berdjasa 

dakym menentukan sifai2 dan 
tabiat atom, dan masing2 akan 

menerima  separoh dari uang 
hadiah sebesar 171.134 krom 
Swedia. Uang hadiah ini bersa 
ma dengan diploma dan me- 
dalje emas akan diberikan dju 
ga pada tanggal 10 Desember 
jad. di Stockholm. 

Hadiah nobel utk. ilmu 
kimia. 

Seterusnja diwartakan, bahwa 
Dr. A. J. P. Martin dari Lemba- 
ga Nasional bagi penjelidikan da- 
lam lapangan kedokteran di Lon- 
don dan dr. R. L. M. Synge dari 

Lembaga Penjelidikan Rowett-di 
urn dekat Aberdeen menu- 

rut keputusan Akademi Ilmu Pe- 
ngetahuan Swedia pada malam 

  

:. Sjahrir Sangsi 
'Apakah Nanti Elsenhower Dapat Me 

redakan Ketegangan Dunia Pun 
AGI KEMENTERIAN LUAR NEGERI sukar sekali untuk 

memberikan komentarnja pada waktu ini, jg hanja berupa 

ramalan belaka. Terutama oleh karena kita belum tahu hasil? pe- 

milihan senat dan house of representatives Amerika Serikat, de- 

mikian Dr. Darmasetiawan selaku djurubitjara Kementerian Luar 

Negeri didalam komentarnja terhadap terpilihnja Eisenhower se- 

bagai presiden Amerika Serikat. Katanja selandjutnja: Didalam 

hal ini kita teringat kepada termijn Truman antara 1946—1948, 

dimana senat dan house of representatives. itu tidak dikuasai oleh - 

Partai Demokrat, akan tetapi oleh Partai Republikein. Semuanja 

ini sedikit banjaknja djuga dapat mempengaruhi politik jang di- 

djalankan oleh seorang presiden. 3 

3. Pada umumnja, katanja Ia- 

2 Matjam 

| mi2 jang. didalam... rymah 

gi, djikalau pun ada  peroba- 

: z han2, maka perobahan2 itu se 

Suami... 
»Medebewind” & 
sikatan Dinas“   ENURUT keterangsa Wa 
Hkota Surakarta Moh. Sa 

leh kepada ,,Suara Merdeka”, 
di Kota Surakarta banjak sua   tangga hanja mempunjai me 

debewind sadja, bahkan pula 
jang mempu 

njai ikatan dinas   Djum'at telah ditundjuk sebagai 
pemenang2 hadiah Nobel tahun 
1952 utk ilmu kimia. Mereka te- | 
lah bekerdja sama utk Perhim- ! 
punan Penjelidikan Industri Wol 

mendapatkan 

tjara, jang mudah dan murah, 

utk mengadakan analysa kimia 
dgn menggunakan kertas penja- 
ring biasa. Hadiah sebesar 171.134 
kron, jang akan mereka terima | 
di Stockholm pada tg. 10 Desem- 
ber j.a.d., akan mereka bagi ber- 

sama-sama. 

Kedua hal itu termasuk pu 
la salah satu keistimewaan 
bagi Kota Surakarta. Adapun 
jang dikatakan suami? jang 
hanja mempunjai ,,medebe 
wind” sadja itu adalah suami 
suami jang dirumah  hanja 

nganggur sadja, sedang jang 
bekerdja keras dan mengatur 
segala sesuatunja didaiam ru 

mahtangga adalah sang isteri. 

Adapun apa jang disebut sua 

mi ikatan dinas, tidak  dite 

rangkan.     
  

Sudah Kewalahan 
Pasukan2 PBB Tidak Sanggup.Mere- 

| Truman sekarang. Hal ini te-' 
lah menggemparkan bukan sa 

  
but Bukit '.Segi Tiga' 

Hudjan Peluru2 Meriam 

D 
sudah 

Utara Makin Gentjer. 
I FRONT KOREA pada hari Kemis diberitakan hanja ter- 

dapat kegiatan? ketjil di sepandjang garis pertempuran se- 

pasukan? utara di waktu dinihari melantjarkan serangan? 

terhadap bukit? Pinpoint dan Jackson di front tengah. Sekitar 

bukit? Sniper Ridge dan Segi Tiga sebentar? saling tembakan dari 

djarak djauh dgn menggunakan meriam? ringan dan mortir. Mar- 

kas besar angkatan udara ke-5 

sedjumlah pesawat? pantjargas S 

mis telah menembak djatuh sebu 

Amerika mengumumkan, bahwa 

abre dari fihak sekutu hari Ke- 

ah pesawat pantjargas MIG- 

Utara dan merusakkan empat buah lainnja dim pertempuran uda- 

ra diatas Korea Barat Laut. Pesawat? pemburu-penempur sekutu 

djuga menjerang perhubungan?, pemusatan? tentara dan kedudu- 

kan-kedudukan di garis depan fihak Utara. 

Sesudah tentara ke-8 Ameri 

ka memerintahkan kepada pa- 

Sukan2 infanteri Korea Sela- 

tan untuk menghentikan usa- 

ha2 jg sia-sia untuk merebut 

kembali bukit Segi Tiga, pada 

hari Kemis djenderal 
Van Fleet terbang kefront, Pe 

rintah tsb dikeluarkan Rabu 

tengah malam sesudah pasu- 

kang Korea Selatan  Melaku- 

kan usahani, untuk kedelapan 

kali dalam waktu lima hari 

James 

sung 

— Tunisia Meng- 
gelagar ..... 

Lagi Ledakan2 Bom 
j Dalam Kota 

kota. Tunis dan Solisse 

terdjadi beberapa peledakan2 untuk kembali pertahanan2 di 

| dalam pasukan? sendiri. 
- kali pasukan2 

  

bukit Segi Tiga. 
- Diberitakan, l 

ral Van Fleet telah mengun- 

djungi daerah pertempuran Se 

kitar bukit Segi Tiga untuk 

menjaksikan "apa jg dapat di 

lakukan seterusnja” berhubung 

dengan kerugian daerah Jg di 

alami. Para penasehat militer 

Amerika melukiskan usaha2 

pasukan2 Korea Selatan seba- 

gai “perdjuangan T 

sa” akan tetapi memperingat- 

kan akan kekurangan2 persia 

pan dan bahgja kelumpuhan 
Setiap 

melakukan penjerbuan2 diwak 

tu lima hari belakangan ini me 
reka hampir sadja mentjapai 

puntjak bukit akan setiap kali 

pula mereka terpaksa mundur 

kembali berhubung dengan hu 

djan tembakan2 meriam, Mor 

tir dan senapan mesin dari pa 

sukan2 Tionghoa jg memperta 

hankan bukit ysb. (UP). 

bahwa djende | 

ig luar bia- 

Korea Selatan | 

  

bom, akan teilapi dalam semua 

peristiwa? itu hanja seorang Jg 

mendapat luka2. Dikota Tunis 

sebuah bom jang diledakkan di 
muka sebuah apotik telah meng 

hant'jurkan katja2 djendela ge 
dung apotik tersebut dan bom 

lainnja telah merusakkan sebu 

ah villa diluar koota. Dikota 

Sousse meledak sebuah-bom de 

kat sebuah gedung perpusta- 

kaan kepunjaan seorang berna 

pulau Malta, Sebuah bom lagi 
meledak diluar tempat kedia- 

man seorang pegawai pemerin 

tah bangsa Tunisia, sehingga 
| im gakibatkan seorang pemban 

tu dalam urusan rumah tang 

| ga mendapat luka2. 

  
Tengzh malam hari Selasa s2 

djumlah penembak2 tersembu 

nji telah melepaskan tembakan2 

terhadap kendaraan2 jang Ing 

lalui djalan antara Gabos dan 

Gafsa, tetapi tidak seorang pun 

jang dikenakan peluru, (Reu- 

ter, 

  

lia adalah mempunjai panda-' 
(ngan dan pengertian politik jg 

Eisenhower dalam pidato2 pe- 

ngemukakan istilah baru ialah 

wanan dengan 
i tainment” jg didjalankan oleh 

ring kali ditudjukan kepada 
keadaan didalam negeri Ame- 

rika Serikat daripada terha- 

ikzp politik luar negerinja, wa 
laupun kita mengetahui, bhw 

milihan umumni'a pernah me- 

“policy of liberation” jg berla 
,poliey cf con-   

dja didalam, tetapi djuga di 
luar Amerika Serikat, teruta- 
ma di Eropah Barat. 

Dan penglaksanaan politik 
Eisenhower demikian itu, terle 

pas dari pandangan politiknja 
sendiri, tergantung pula kepa- 
da siapa2 orang jg akan me- 
njampinginja didalam pemerin 
tahannig nanti. 

Komentar St. Sjahrir 
St. S'ahrir didalam membe- 

rikan komentarnja mengata- 
kan, bahwa . Hisenhower me- 
mang seorang 
ngan dan pengalamannja dan 
tahu akan keadaan2 seria 
orang2”di Eropah. Selain itu 

luas serta tjukup. Dan sikap- 
nja selama pemilihan umum 
di Amerika Serikat itu me- 
muaskan bagi pihak2 ig ber- 
kepentingan. Tetapi, kata Sj 
rir orang agak chawatir apa- 
kah djika ia nanti telah ditem 
patkan sebagai seorang jang 
akan membina “politik itu ia 
akan dapat memilih djalan jg 

| bisa meredakan keadaan di du- 

AGI HARI Rabu dikota- 

ma Edgar Saliba berasal dari | 

nia dan mengurangkan kesuli- 
tan2 serta bahaja2 'g tampak 
dialam internasional sekarang 
ini. 

Pendirian kolot. 
karena ia kadang2 

mempunjai pandangan jang ter 
Apalagi, 

hadap soal2 masjarakat dan po 
litik tampaknja agak tj“rdong 
kepada pendirian jang kolot, de 

mikian Sjahrir. Tetapi  dihar'i2 
achir ini ia tampaknja merobah 
apa -jang diandjurkannja tadi 
nja tentang perobahan2 sosial 

itu. Apa jang diutjapkannja se 

lama pemilihn umum ini penglak 

sanaannja akan tergantung ke 

pada kekuatan dirinja sama se 

kali. Tentang kemungkinan2 po 

litik luar negeri Amerika Seri 

kat dibawah Eisenhower itu nan 

ti, Sjahrir menerangkan, bahwa 

ini pada pokoknja tidak akan ba 

njak perobahannja. Jang penting 

ialah sikapnja terhadap situasi jg 

ada sekarang ini dan terhadap 

Asia, dimana Partai Republikein 

sendiri telah mengandjurkan sn 

paja diberikan perhatian jang le 

bih banjak. Tetapi bagi kita jang 

penting ialah bagaimana penglak 

sanaannja. Dan ini akan tergan 

tung kepada kesanggupan Mmeman 

dang situasi itu sebagai seorang 

jang berpemandangan dan mem 

punjai pengertian jang luas. Di 

dalam hal ini Bisenhower me 

mang berkedudukan kuat dan tju 

kup bisa mempergunakannja un 

tuk perbaikan didunia, oleh ka 

rena telah adanja pernjataan2 da 

ri partainja itu. Sedang Partai 

lama ini duduk sebagai pihak op 

posisi dengan keadaan baru se 

karang ini akan dapat mendja- 

lankan sendiri urusan2 serta 

tanggung djawab pemerintahan 

Amerika Serikat. Demikian St. 

Sjahrir. (Antara). ” 

  

jg luas panda-: 

Republlikein itu sendiri, jang se ' 

    

baik negara2 ig terlib 
peperangan di Korea 

negara2 jg tidak setjara 
sung tersangkut didala: 
Panitya ini kemudian 
membentuk lagi sebuah “pi 
tya netral” jg diberi tu 
“membawa semua tavy 
perang dari kedua belah 
ke tempat dimana tar 

perang itu akan diserahk 
pada para pembesar d 
sing? fihak”. Pemulangan #a- 
wanan2 perang itu akan didi 
lankan dengan tidak lebih dulu 
mengadakan screening atau 
meriksaan tentang perda 8 

dari para tawanan tsb, ket 
li apabila menurut pendirian 
"panitya netral” itu tadi tawa 
nan2 ig bersangkutan pada 
waktu dan ditempat itu djuga 
dengan bebas menjatakan me 
nolak pemulangan itu. “Tawa- 
nan2 perang jg menolak pemu 

      

  

   
  

    

   

    

              

  

   

  

   
   

  

   
t2 
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Russia Protes 
arena f Adanja “Blo 

  

    

    

2 : “ | dipulangkan. 'wer hanja diumumkan angka2 

e'" Amerika :D , Pembitjaraan Palar- ' terahir mengenai djum'ah sua 

: 5 cra dan pengumuman, bahwa ling Korea 

emerintah di Peking achir minggu jg lampau dgn perantatsan kodu- 
rangkan, ,,bahwa djuga usul bersamaan dari Kanada telah dikirim 

langan itu”, demikian seterus 
nja dinjatakan dalam usul In- : 
donesia, “akan ditempatkan ke | 
mudian dibawah pengawasan 
“panitya netral”, atas nama 
PBB”, “ 

Dalam resolusi Indonesia di 
njatakan lebih landjut, bahwa 
usul2 diatas akan disampaikan 
kepada pemerintah? RRT dan 
Korea Utara oleh ketua sidang 
umum PBB, Lester Pearson 
dari Kanada, jg nanti dalam 
sidang umum ini djuga akan 

memberi laporan tentang dja- 
waban jg diterima. 

Sama tudjuan dgn 
usul Kanada. 

Usul Kanada jg maksudnja” 
bersamaan dengan usul Palar 
— sekalipun belum berbentuk 
suatu rantjangan resolusi — 
mengandjurkan supaja selu- 
Tuh tawanan2 perang jg kedua 
belah fihak dikumpulkan dlm 
Suatu zone ig didemiliterisir 
dan ditempatkan dibawah pe- 
ngawasan suatu “badan pelin- 
dung” dan disini akan diada- 

tawanan tsb. Tudjuan dari ke 
dua usul2 itu ialah untuk men 
tiari persesuaian antara pendi 
rian fihak PBB bahwa tidak 
seorang pun diantara para ta- 

kan “screening” diantara 'para |- 

Sama Dgn 
Hitler 

Suara Moskow Ten- 
tang Diri Eisenhower 

ENDAPAT . umum di 
Moskou mengenai terpi- 

lihnja Eisernhower sebagai pre 
siden baru di Amerika ialah bab 
Wa Eisenhower . adalah orang 
jang telah inemperlihatkan ,,si 
fat jang paling agresif” dari 
pakt Atlantik. Orang di Mos- 
kou menjamakan Eisenhower 
dengen Hitler dan Goebels ..jg 
didjaman mereka djuga telah 
menjiarkan suara? tentang ada 
nja bahaja komunis terulama 
tentang apa jang mereka se 
but maksud? agresif dari Sovjet 
Uni.” Selandjutnja ditegaskan, 
bahwa Eisenhower pernah me 
nerangkan dalam kampanje2 pe 
milihan bahwa rakjat jang ber- 
diam dinegara? republik rakjat! 
harus ,,dibebaskan” betapa dju 
ga korban jang harus diberikan, 

Dalam pada itu harian2 di 
Moskou hari Kemis memuat 

berita2 tentang pemilihan Ei- 

senhower dihalaman2 terachir 

dengan hanja empat kalimat.   wanan jg akan dipulangkan ke 
rumah dengan tidak dikehen- 
dakinja sendiri dan pendirian 

Halaman2 muka se'uruhnja 

memuat berita2 mengenai peri 

' ngatan hari ulang-tahun revo- 

fihak Utara bahwa berdasar lusi Bolsjewik ditahun 1917. 

kan undang2 internasional se-| Dalam pemberitaan tentang ke 

mua tawanan2 perang harus | menangan dienderal EisenBo- 

Gromyko. 
jang pada 

| Stevenson te'ah mengakui ke- 

- Usul Indonesia kalahannja. Komentar dari si-   
rikat jang memprotes 
nja ,,daerah pertahanan mari- 
tiem” di sekeliling Korea. Nota 
protes Sovjet itu lelah diserah- 
kan pada hari Selasa oleh kedu 
taan Sovjet di Washington. Me 
nurut radio Moskou, dalam pro- 
tes ifu dinjatakan, bahwa diada 

tiem tsb. telah diberitakan oleh 
| pers Amerika pada tanggal 27 
September jang lalu. Daerah ini 
melingkungi laut! territorial Ko 
rea dan sebagian besar laut 
terbuka dan akan ditempatkan 
di bawah pengawasan Komando 
angkatan laut Amerika di Ti- 
mur Djauh, Segala kapal jang 
memasuki daerah itu dapat di 
geledah, 

1 

Dalam nota Sovjet itu se- 
.Jandjutnja ginjatakan penda- 
pat harwa diadakannja dae- 
rah itu berarti blokade terha- 
dap pantai Korea diperluas se- 

| tjara fidak sah dan karenanja 

berarti ,,suatu perbuatan agres 
si baru”. Menurut nota tadi, 

pemerintah Amerika tidak men 
tjari penghentian perang Ko- 
rea, sebaliknja berusaha me- 

    
            

saat ini memperoleh sementara dang redaksi tidak diberikan. 
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E 
Duchess of Kent, jg bersama s   gai tanda peringatan, 

djalanan penindjauan sebulan la 
nei, Borneo Utara dan Hong kong. Waktu di Kuala Lumpur (ibu 

kota Malaya) telah menanam pohon bunga-fjempaka di halaman 

gedung tempat kediaman Ko misaris Agung Inggeris disana seba 

« 

uaminja baru2 ini melakukan per 
amanja di Malaya, Serawak, Bru   
  

Tambah 

dengan segera dari Eropa, sesud 

ke Ke # 1. Menghidupkan kembali ker- 
djasama 'jg telah ada s€iama perang 
artara Amerika Serikat dan Inggeris 
dilapang penj 
(Dewasa 

      
   

  

   
ini 
Irit       -dari. Seluruh blok 

sia I-PBB,-telah Sibitja 

srakan hari Recs Jalam yertemu 
an antara wakil tetap Indcne-i 
sia. LIN. Palar, dan wakil men: 
teri luar negeri Sovjet Uni, Ani 

drei Gromyko. Djuga diveroleh : : 5 : 

keterangan, bahwa sedjumlah:nan2 perang tu cengan tegas 
pembitjaraan2 telah diadakan! dikemukakan dalam kata-pen- 

antara diplomat2,Asia-Arah di dahuluan daripada rantjangan 

satu fihak dengan wakil2 Sov-' resolusi Indonesia iang berbu- 

jet dilain fihak. Seluruh masa 'nji: ,,Sidang umum PBB me- 

lah Korea telah dirundingkan ngakui prinsip tentan” hak ha 

antara menteri luar negeri Sov- gi semua tawanan? perang ca- 

Apek agen aa 2 ri kedua belah fihak untuk 
x 5 ea sroleh recembpatan : 

Ada dan Arsb ketika dada Menperoleh | Kesempatan Base 
kan djamuan makan siang ha terbatas untuk ipulangkan 

(UP). 
    

  

  

   

| 
| 

« bertenta- | dua pendirian2 Ja nta 

ngan meongena' masalah tawa- 

ri Selasa jang lalu jdan hak kemanusiaan untuk 

Filsafah dibelakang harapan2 
Palar untuk mengawinkan” 

Bana paksaan dalan» segala 

tindakan berkenaan dengan pe 

mulangan 'tu”. 

  

ALAM RABU jbl. kira 
MI sebanjak kl, 200 orang 

“Tjikao (dekat Purwakarta   'takukan perbuatan agressi ba- 
ru. Achirnja dikatakan dalam 
nota itu, bahwa diadakannja 
daerah tersebut merupgkan pe 

ilanggaran terhadap kebebasan 
per.ajaran di laut terbuka dan 
karena itu berarti suatu Ppe- 

langgaran terhadap hak2 So- 
vjet Uni dan negara2 lainnja. 
Seterusnja AFP memberitakan 
dari Washington, bahiwa ke- 
menterian luar negfri Ameri- 

ka malam Kemis ini telah mem 
benarkan diterimanja nota pro 
tes Soviet tersebut. (Antara- 
AFP). 

Me mann 

LAMPING MINTA DIRI DARI 
P. M. WILOPO. 

Komisaris agung Belanda demisi- 
oner “di Irdonesia, 
ping, jang telah diangkat mendjadi 
dutabesar Belanda di Born, har 
Kemis pagi telah mengundjungi 
perdana menteri 
nja di  Pedjambon 
diri. Hari Selasa minggu depan 

Singapura, Bangkok, New Delhi 
dan Damascus dan dikota-kota in 
ia akan sirggah selama beberapa 
bari. Atas pertanjaan Lamping me- 
nerangkan — bahwa penggantinja, 
Graaf van Bijlandd mungkin akan 
tiba pada tanggal 15 December 
jang akan datang di Djakarta. 

Praha: PemilihanDi A.S. Matjam Dagelan 
wer djadi presiden. Dalam. komentar mendapatkan 218 kursi. Menuru 

nja radio tsb hanja katakan. bahwa perhitungan Partai Republik akan 

bekas parglima mendapat 225 kursi dalam Mas 

besar pasukan2 Serekat jang harus. djelis Rendah, djadi 7 suara me: 

ADIO PRAHA dalam siaran- 
nja malam Kemis katakan, 

bahwa tak ada bedanja, apakah 
Eisenhower atau Stevenson jang di- 
pilih djadi presiden Amerika, karena 
pemilihan presiden di Amerika se- 
perti.biasanja adalah ,.sandiwara da 

Tabanan 

gelani belaka,” , Dikatakan, bahwa 
L "Ta Kabuge ar Ir Fa 

! : atavisasch Gang | esa 
da TN pp edan han 

21 
Hesti 

pendudik, me rumah seorang 
duduk itu dan mentjulik seora 
dikabarkan dari Subang. Menurut , 1 

mempunjai rumah tersebut bernama Nji Atjoj, 

jang dibunuh oleh gerombolan 
Babakan kampung 

ma Muhri ditjulik oleh gerom 
karang belum diketahui. 

Mengenai kerugian2Z 

dan nama gerombolan itu be- 

lum dikabarkan. Ber.ta lainnja 

dari Subang menjatakan, kbah- 

wa 3 hari sebelum peristiwa itu 

terdjadi, bataljon 308 telah ber 

hadapan dengan gerombolan jg 

menamakan diri ,,T.L.I.” dikam 

pung Garduzajang, ketjamatan 
Tjisalak (kabupaten Subang). 

edor & Bunuh 
Terror Grombolan Disekitar 

Subang Dan Garut 
“Lagi Nampak Kegiatan Gr ombolan TII. 

Asem, Seorang 

lainnja 

pukul 19.00 sebuah gerombolan 
telah memasuki kampung Baba 

) dimana mereka membakar 

mbunuh seorang tamu dari pen 

ng penduduk lainnja. Demikian 

berita itu, penduduk jang 

            

    

Ha. regara 
Mlengandju 

dilapang ekoromi dikalangan nega- 

ra2 merdeka (pemerintah baru da- 

lenggarakan konperensi d4 

          

negara2 bar 
- Minta bantuan konares utk 

menurunkan atau menghapuskan ta- 

rip2 dan lain? rintargan dilapang 

perdagangan i: 
x 4.- Menguran 

tentara serta bartuan 
ra2 luar 

      

aa Rae 
laSiOnai 

   

  

   

    

elandjaan 
ada 

p 

kep nega- 

atas 

tertjapainj k 

mengisi medan pertempuran dengan 

serdadu2 Korea ' Selatan jarg akan 
menggantikan serdadu2 Amerika. 

Sementara itu kalangan mii- 
ter Peniagon (Kera, Pertahanan 
Amerika) hari Rebo berpenda- 
pat bahwa tiap ha'uan baru 
dalam politik pertahanan Ame 
rika, setelah djendral Eisenho- 
wer dipilih djadi presiden, 
akan tergantung pada siapa 
jang akan dipilih o'eh 

  

sendjata atau 

  

Militer Di'Korea 
Kemungkinan2 Politik Amerika 

Dimasa Datang 
ARI PEMERINTAH Dwight Eisenhower, dapat diharap : 

bhwAmerika akan dapat menuntut persendjataan kembali 

mendjalankan djabatan pada tg. 20 Djanuari jang akan da- 
tang” Berdasarkan pendirian2: jang sudah diketahui dari per- 

njataan politik jang diberikan Eisenhower dalam kampanje2 
pemilihan maka presiden baru ita mungkin akan: 

sks hb ibiah serdadu ke:25 jai 

  

Hisen- 

hower untuk mendjadi menteri 

Tekanan 

ah presiden baru itu mulai 

Ike No 25 
Berpangat Militer 

: JENDERAL Fisenhower 

kim mendjaai kepala negara. 

lin, marsekal Tito di 
via, djenderal Franco di Spa-' 

@jendera|l Nadjib di Mesir dan, 
Cjernderal Chiang Kai Shek dis 
Tiongkok nasionalis. Austria te 

Koerner sebagai presiden repu 

Tea olea djenderal Enverhe 
ja. 
Di Amerika-Latin djuga ber 

ada Gibawah pimpinan kepala 
negara militer: Chili, Cuba, Gua 
temala, Haiti, Nicaragua, Pana 
ma, Peru dan El Salvador, Se- 
landjutnja Muang Thai, 
Korea Utara, bahwa djuga Aus 
tralia dan New Zealand  diba- 
wah gubernur militer, jakni ma 
sing2 dalam dirinja 
Sir Willam Slim dan letnan 
djenderal Sir Willsughby Nor- 
ris. (AFP).   pertahanan di bulan Djanuari 

nja tak melihat akan 

percbahan segera 

dari Partai 

kembali dalam pemi: ihan   seorang tamu 

itu bernama Idik, berasal dari 

penduduk lainnja berna 

bolan itu. Nasibrja hingga se 

15 Rumah djadi abu. 

suatu gerombo- Seterusnja 

|lan bersendjata jg terdiri atas 

| kl. 100 orang telah mu'ai "ber 

'aksi” didaerah distrik Pa- 
meungpeuk, bagian selatan ka 

bupaten Garut. 

Pada hari Selasa (tg. 4) ge 

rombolan jg berpakaian aneka 

warna 
pakaian dan bahan makanan 

' dari 47 orang didesa Depok, 

|ketjamatan T'igompet (distrik 

i 
! 

i 
! 

itu mula2 merampok ' 

Ltahanan. 
Ka'angan Pentagon tadi da- 

lam pada itu: mengingatkan, 
bahwa Lodge adalah ,,seorang 
pradjurit” jang  mempunjai 

jad. Kalangan tadi pada umum 
adanja 

Serta “pen- 
ting dalam politik militer Ame: 
rika. Menurut dugaan senator | 

Repub:ik, Henry 
Cabot Lodge, jang tak terpilih 

Se- 

nat baru2 ini, mungkin akan 

djadi tjalon bagi menteri: per- 

pendapat, bahwa pasukan? da- 
rat harus diberi bantuan sepe- 

nuhnja oleh angkatan udara. 

Karena itu, kata kalangan ta- 

di, bila ia diangkat djadi men- 

teri pertahanan, rentjana dari 

angkatan udara Amerika 'da- 

lam anggaran belandja perta- 

hanan jad akan dengan fjepat 

dise'enggarakan. Rentjana tsb 

  

| tuk menjesuaikan keinginannja 

itu memperkuat angkatan pe- 

reka djuga dengan penuh per- 

hatian menantikan hasil 
djalanan Kisenhower 

rea. (Antara-AFP). 

pat suara terbanjak. 
Dalam pada Partai Republik hari 

Rebo mendapat kursi terbanjak da- 

lam  Madjelis Tinggi (Senat), sete- 

lah diadakan pemilihan, Dengan ke- 

ri Partai Republik Michigan atas se 

ri Partai Demokrat, Partai Republik 
mendapat 48 kursi dalam Senat, di- 

3 0 2 
memisahkan diri “dari 

A
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S
A
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Kepala Negara jang 

Lam?2nja jang berpangkat mili 
ter dan mengepalai negara ia 
lah: djenderalisimo Jozef Sta- | 

Juggsla- d 2 

njol, djen. Peron di Argentina, | 

a 

lah memilih djendera| Theodor 

“Iblik, Portugis djenderal Fran- ' 
|cisco Lopez, seaang Albania di 

Siria, . 

ie 

kali melihat, bagaimana Hisen 1 
| hower akan dapat berhasil un- 

mengurangi padjak, sementara “ 

rang Amerika. Selain itu me- | 

per- di 
ke Ko- 

Partai Republik menda- 

pator Blair Moody jang berhenti da" 

samping seorang senator jang telah | 
Partai Repu- 

blik Wayne Morse dari Oregon, jg 
kini duduk dalam Senat sebagai ,,in 

diantaranja mengenai pempben- 
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marsekal ' : 
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menangan senator Charles Potter da 6 

A. Th. Lam- 

Wilopo dikantor- 
untuk minta 

ia jang mati tertembak tentara. 
akan bertolak ke Nederland melatui 

Antara tertara dan gerombolan 

itu terdjadi tembak-menembak 
ji selama kurang lebih seperem- 

pat djam. Dari pihak gerombo- 
lan, jang dipimpin oleh seorang 
bernama Wardi, ada 7 orang 

| Pameungptuk). . 

Dari situ gerombolan itu te 

isa Paas, jg terletak didaerah 

' ketjamatan Pameungpenk. Di 

isini gerombolan tsb melakukan 

Selandjutnja pihak tentara ber 
hasil mensita djuga 2 rputjuk 

' membakar 15 buah rumah pen 

(duduk. Kerugian jg diderita 
i 

' yus kekampung Pandagan. de- ' 

| penggarongan2 dan kemudian | 

serdjata api. 

Dari pihak tentara tiada kor 
ban. Gerombolan 

bak-menembak itu mundur ke- 
hutan, 

tjalon2 dari Partai Republik dan Par 
tai Demokrat kedua2-nja adalah da 
ri Wallstreet dan bahwa para pemi 
lih di Amerika tak mempunyai pilih- 
an jang sebenarnja. Walaupun Eisen 
hower telah berdjandji akan pergi 
ke Korea untuk mengirim pulang ser 

dadu2 Amerika, politik perang Ame 

setelah tem- ': 

trakjat dikampung itu menu- 
rut taksiran kasar adalah Rp. 

1 15.238.— : 

Korban2 manusia masih di 

selidiki oleh ig berwad'ib. , 
(Antara). 

rika diteruskan disamping persendja 

taan, perang Korea, inflasi dan ma: 

kin membubungnja ongkos keperlu- 

an2 hidup. 
“Dari Berlin lebih landjut dika- 

barkan, radio Berlin Timur hari Re 

bo djam 10 malam mengumumkan 

' tentang diplihnja djendral Bisenho- 

tukan 143 pasukan 

meliputi 25.000 pesawat udara. 
Pentagon tak pertjaja, 

Injak Ik. 40.000 djuta dollar. 

| Menurut anggapan djumlah tsb 

masih sangat sedikit bagi per- 

tahanan Amerika. 

kem, bahwa mereka ingin 'se- | 

Eisenhower adalah 

bertanggung dijawab thd ,.pengebo 

man setjara kedjam” atas kota2 

Dijerman selama perang dunia jl 

(AFP — Antara), 

udara 

(group) jang semuanja akan 

bahwa 
langgaran belandja pertahanan 
Amerika jad akan mengalami 

i perobahan2 besar, ho'eh djadi 

janggaran tsb akan tetap seba- 

Kalangan 

Pentagon itu kemudian kata- masih harus ditentukan. Seora: 

  dependent”. Partai 

| Gian. 

djelis Rendah pula 
Hasil2 pemilihan bagi anggota: 

Madjelis Rendah djam 22.50 Gm! 
Rebo melihatkan, bahw: 

Partai Republik mendapat 21 
kursi dan Partai Demokrat 206 
kursi, sedang 10 kursi  lainnja 

hari 

janggota tak berpartai (indep 
| dent) dipilih kembali untuk men 
| dapatkan djumlah. madjelis 
( sebanjak 435. : 
|. Untuk dapat menguasai mad 
Ilis rendah harus paling sedi 

lebihi djumlah jang dibutuhkan 
untuk mendapatkan suara ter 
banjak dalam madjelis tsb. (Ans 
tara-UP,) 2 

Demokrat men- 
dapat 47 kursi. Sebagai diketahui Se 
nat imempunjai 96 anggota jang di 

"pikh 2 wakil dari tiap2 negara ba- 

Republik menguasai Ma 

tsb 

      

    

      

   
    

       

   
    

    

  

  



            

    

   
    
    
     

      

    

tertama ,seksi Luar Negeri 

  

     sya E 3 Ta CT TAS an $ : ae £ 

| Diakiiveernja Kembali Regiom Djep       
     

    

ngan Sowu 

    

  

sempur- 

   

  

wan Pimpinan 
melihat sua- 

| 'Juar negeri 

Eisenhower 
rut pendapat- 
arahnja, po- 

ankan,  berhu- 
: politis dan 

gga politik      
   
   

        

   et 

SEMARANG 7 

abar Kota 

   

   

  

    

   
    

   
       

    

    

     

    
    

        
     

       

     

  

   

  

     
     

    
    
   

           

    

   
     

    

        

    

    

  

   

     
   
   
   
         

    

     
    

    

   

    
    
    
    
   
   

    

       
    

  

   

  

   

    
   

  

   

    

   
   
   

    

     

   

   

  

    

    

     

        

   

     

    

Tindakan apa jang akan 

etibanja dari Djakarta Dr. Rus 
ji telah menjampaikan 
em. Kesehatan kepada pengu 

'PDKI tjab. Semarang, 

mah sakit umum  Sema 
lah diketahui oleh Kem. Ke: 
'Diandjurkan agar PDKI 

2 marang dapat bekerdja sama 
"pimpinan sementara. Dalam 
an sikap, hendaklah PDKI 
£ pula disipline dan keada 
elesaian mengenat groof-ver- 1 

ri Dr. Abubakar (kepala Puru 
“akan diselesaikan oleh 'Kem. 
atan, dan selama Dr. Abubakar 

1 kembali, Dr. Rustamadji . di 
ak sebagai wakilnja. Kementeri 
sehatan di Djakarta tidak me 
juf adanja demonstrasi 'sema 

u dan berpesan djanganlah 
“hal demikian terulang pula. 

— Pendapat PDKI. 
eh pihak PDKI tjab. Smg. 
angkan, bahwa mereka akan 
dgn pendapat Kem. Kescha- 

itu dan akan pegang teguh 
kataan2 Dr. Rustamadji jang 

t an dimuka delegasi PDKI 
2: Soewarno, Soerni, Soe 

Amin dan Maswah, ketika 

   

ja demikian: Saja bersedia 
durkan diri sebagai ac- 

kepala Rumah/Sakit ini, ka- 

rang jg sdr.2 tak setudjui, 
| Dr. Abubakar, kembali me- 

pimpinan lagi”. 

Ni: 

  

& 

SAAN DI PER- 

ing melakukan peme 
terhadap perlangga- 

raturan 
omian, terhadap peda- 
besar dan kefjil, kini 

antor Pengendalian har 
oghubung di Semarang, 

an djuga. pemeriksaan 
nai perdagangan beras, 

.jg dipabrik2 maupun per 
pada pedagang2 be- 

alam kota Semarang 
kota. 

jumlah persediaan 

tamvergunning, tapi 
ing mengenai harga 

serta pembukaan- 

“perlanggaran. 

. Banjumas. Perlang- 
nai soal diatas“ bu- 
erantjam hukuman 

stamvergunning da- 
ut 

4 
Ta 

2 

' sangk lan orang didaerah 
so terhadap berita ,,Antara' 

"ini jang menjata- 

Moch. Tauchidlah 
4 jadi wakil 

“wakil ketua 
or. Diterangkan, bahwa 
na di Indonesia jang di 

yi wakil ketua DPRDS ia 
rip (tahun 1950 di 

dan kini malah mendja 
, sedjak tahun 1951, ' 

k pada Kementerian Kesehatan sendiri. 

surat 

surat. 

antaca Jain begini bunjinja: | 

demonstrasi itu jg anta- 
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NOPEMBER 1952. 
» 

Demonstrasi Di Purusara 
idak Disetudjui Oleh Kementerian Kesehatan 

R. RUSTAMADJI, acting kepala Rumah Sakit Umum Sema- 
rang, jang hari Senen jl. tiba kembali dari Djakarta untuk 

yjampaikan lapuran?2 tentang adanja demonstrasi oleh anggau- 
gauta PDKI tjabang Semarang baru? ini'di rumah sakit tsb 

: , ta, bahwa keberangkata 
a itu, adalah sebagai wakil 

hw catannja ke 
kepala dari rumah sakit tsb 

? itu pada Kementerian.Kese- 
nbil oleh Kementerian diatas 

  

Bertempur Dengan 
Pengatjau | 

P3 5 Orang T ertembak . 
Mati: Maijam2 Sendjata 

Dalam pertempuran sengit se- 
(orang lawan seorang pada tg, 6 
Nopember jbl. pagi hari di bjr- 
bang, Sipelem, sebelah barat daja 
kota Brebes Kieiifl danIV Ban 

teng Raiders berhasil memukuli ge 
romubolan pengatjau jg kuatnja ik. 
200 orang. Hasil2 jang ditjarat 
adalah sebagai berikut: 3 bren- 
gun, 47 putjuk matjam? sendja- 
| ta, IL mortir dari 2 40h, 1 Jauncner 
beker, sedangkan 15 orang gerom 
bolan pengatjau tertembak mati, 

obagai ftiguur jg meletakkan soal? 

lambat atau tjepat pasti akan 
| mempengaruhi 

nja Eisenhower sebagai Presiden | m 
USA, keadaan -bahaja perang tidak 

| mendjadi berubah banjak, dan menu P- 

| Pendapat Rasjad (PNI) . jang membahajakan politik bebas In | 
rut Rasjad tidak nampak tendens2- 

donesia. f DaeAtat 

«Pendapat mr. Tam- 
“1 .bunan. | 

Mr. Tambunan dari De- 
iwan Pimpinan Parkindo berpen- 

| Gapat, bahwa. Kisenhower akan 
(berusaha sekuat2nja untuk me- 
jnambah kekuatan pertahanan / 
|Nato ' guna. menghadapi Rusia, 
,sedang di Pacific akan mengam- 
(bil tindakan politik jang lebih 
tegas dari pada politik Truman- 
Acheson terhadap Komunisme. 
Pada umumnja politik luar nege- 
ri USA akan memberikan gam- 
baran jang lebih terang terha- 

dap adanja pertentangan politik 
jang ada sekarang ini, jaitu den- 
gan adanja blok USA dan blok 
Sovjet. Menurut Tambunan USA 
akan memberikan tekanan. jang 
lebih kuat untuk lebih kuat be- 
irusaha mengubah politik bebas 
Indonesia, tapi meskipun begitu 
ia berpendapat, bahwa pemerin- 
tah Wilopo sekarang ini tidak 

Takan mengubah sikapnja dida- 
Iam mendjalankan politik bebas- 
inja itu. Dalam hal itu menurut. 
Tambunan persatuan diantara 
negara? Asia-Afrika perlu dipe- 
lihara dan diperkokoh, sedang- 
Ikan kedalam diharapkan supajal 
persatuan golongan2 dan partai2 
Miperkapok pula untuk dengan 
"pikiran jang tenang” menghadapi 
segala kemungkinan jang bisa 

timbul berhubung dengan dipilih- 
nja Eisenhower sebagai Presiden 
itu. 

i 

  
Pendapat Arudji 

ARUDJI, ketua fraksi PSI 

dalam parlemen berpendapat, bah 
wa kemungkinan perubahan poli- 

tik luar negeri USA besar sekali, 
@djustru Eisenhower dikenal se-   
luar negeri pada titik berat 

penjelesaian afas kekuatan mili- | 

ter. Politik ini menurut Arudji | 

lapangan finan- 

cisel dan moniter, terutama dalam 

hubungannja dgn negara? jang 

tidak tahan udji utk mengimba- 

ngi perkerabangan? politik inter- 

'nasional tidak dgn bantuan USA, 
'apapun djuga namanja bantuan 
itu, MSA ataukah TCA dan seba- 

gainja. & Zi 

Selandjutnja Arudji berpenda- 

pat, .bahwa ada kemungkinan | 

akan diactiveer kembali Djepang 

dan regiem Chiang Kai Shek ke-j 

arah pengepungan Sovjet dan 

RRT, bahkan menurut Arudji ti- 

dak barang mustahil, bahwa ne- 

| gara-negara Asia Tenggara lain- 

inja (apapun djuga politik luar ne 

gerinja dinamakan) akan menga-   
karena Jemparan pisau (messen- 
Worp) seorang bagian kesehatan 

|tertawan hidup2an, sedjumlah 

|amunutie, uang, haria rumah ga- 

dai, pos dan polisi (jang telah di 
| garong oleh mereka itu) di Tan- 

djang serta semua perlengkapan 
dapat dirampas. Gerombolan pe- 

ai sambil melemparkan alat   
Kementerian 

p eriksaan itu bukan | 

dilakukan pemeriksa- | 

itu baru2 ini 

ada. Demikian diterangkan dalam 
(-Kominike Star TT 1V tg. 7 Nop. 

| Lebih djauh didjelaskan, bahwa 
gerombolan tsb. adalah geroimbo- 
lan jg menggarong dacrah Tan- 
djong jg tidak ada pos tertara- 

Lnja, pada tg. 4 Nop. djam 11 raa- 

- 

BERITA2 SINGKAT. 
—.Ffada Hari Pahiawan tg. 10 

jad. djam 10.30 pagi gedung pt 
meran Pembangunan di Tawang 
akan dibuka resmi oleh kepala 
Djapen prop, pada mana paras 
“pembesar negeri pun ikut diun 
dang datang. Tiap hari gedung! 
pameran tsb. dibuka utk umum 
dari djam 11 sampai djam 13. 
".— Persatuan Pemuda Keris 
ten Indonesia akan merajakan pe 
ringatan genap berdirinja organi 

sasi mereka 9 tahun. Perajaan 
di Balai Keristen Bodjong pada 
djam 17 tg. 10 Nop. 

—, Perhimpunan peladjar2 Se4 
|SSH dikota ini (Chung Shen 
Hui) berhubung ulang tahun ks # 
'2 akan mengadakan  pertyadjx 
kan sandiwara: ,,/Harun Bangau" 

pada tg. 13,14 dan 16 jad. 
Stadstuin, dimulai djam 18.30. 
— Pada Hari Pahlawan 'jad. 

RT Djomblang-perbalan akan 
mengadakan selamatan, 

harinja diadakan pertundjukan 
wajang-orang ambil tjerita: ,,La 
hifnja Gatutkatja”. Panitya pe 
rajaan telah dibentuk dibawah 
pimpinan sdr.2 Djoemadhi, Ja 
tin dan Aman Amiek, sedang bea 
ja2 dipikul oleh pengurus RT 
dan para anggautanja. s 

KURSUS UPBA. 
Pagi hari in? djam 9 di ke- 

tjamatan Smg.-timur diada- 
kan pembukaan kursus UPBA 
oleh Sdr. Supono dari Djapen 

Kota, kursus di-ikuti oleh 'pa- 
ra lurah dari Smg.-Selatan/Ti 
mur dan Sdr. Sumadi dari UP 
BA Kota besar Smg. berlaku 
sebagai pelatihnja. 

  

Giantaranja terdapat 1 orang ko-| lami tekanan? dim perhubungan 
mandan Kompie, 2 orang koman- | ekonomi kearah persiapan perang. 
dan Peloton dan 19 orang mati 

ngatjau jg masih hidup bertjerai 

sendjatanja kedalam sungai Kiu- 
(wut. Korban pihak tontara tidak 

Berkenaan dengan itu, Aru- 

dji berpendapat bahwa sedikit 

harapan usaha2 PBB akan da- 

pat mentjapai stabilitet kearah 

perdamaian dunia, dan menu- 

rut Arudji usul-kawin antara 

USA dan Sovjet jang dikemu- 

Ikakan delegasi Indonesia akan 

kandas dan terkatung2 dite-     
kan, bahwa beleid politik Re- 

hari, . Rumsari,. Andy Mulja 

monisch Orkest dari Baarspul 
idan Djaja Widjaja dari. Jos 
Cteber, 

| susunan musik jg lebih besar: 

ngah2 Gjalan. Arudji Menpan 

publik Indonesia dilapang luar , dari persoalan 

  
   

      

Musik , 
i Orkes 

Kini Sedang Giat Berla 

      

  

      
      
        

      
         
   

  

   

  

    

            

    

        
    

Dan Seniwati Jog 

  

  

tatan "pesawat2 ter 
"maka salah . satu 

Pan American World 

at. pantjar-gas (jet) 
£, 

     

    
tih Di Surabaja. 

y» ADA SAAT INI sedang berlatih dengan giatnja di Su- 
wb rabaja kira2 70 orang pema in? musik beserta biduan? 

dari orkes2 Radio Jogja, Surakarta dan Surabaja. Pada tg. 8-9- 
10 j.a.d. bertepatan pada hari peringatan Hari Pahlawan di 
Surabaja mereka akan memberikan suatu orkest besar dengan 
»jazz-symphonische-bezetting . Bagi seniman? ini, orkes sema- 
tjam ini adalah suatu pertjcbaan jang pertama. Pada umum- 
nja mereka ini hanja main dala 
dibawah pimpinan pemimpinnja 

ya lingkungan jang ketjil dan 
masing2. Orkes kali ini akan 

mempunjai 18 biola, 4 celli, 3 bas, 6 sex, 4 trompet, 3 trombone, 
2 suling, 1 hoorn, 1 drum, 1 piang dan 4 krontjong seksi. 

3. Pemimpin2 orkes RRI Jog | 
ja (Suwandi), “Solo (Dasuki), 
Surabaja (Djuki) dalam kcti- 
han ini bekerdja bersama dan 
silih berganti memimpin orkes. 
Apabila nanti orkes di Suraba 
“a.ini berhasil baik, maka or- 
kes gabungan ini akan menga 
dakan perdjalanan keliling ke 
kota2 besar di Indonesia dan 
berganti2 akan dipimpin oleh 
tiga orang tsb. Tidak kurang 
dari 16 biduan2 radio mengi- 
kuti latihan ini, diantaranja 
Suprapti Samsidi, Edrus, Su- 
rip. Mudjiwarti, Surono, Djau- 

dsb. Berlainan dengan Philhar 

orkes ini pemain2nja 
terdiri dari orang2 Indonesia. 

Utk. tentukan ,,tjengkeh” 
. Pihak RRI, jg mengusaha-" 

    

kan a2danja orkes itu, menja-|N 
takan kepad, kita bahwa mak 
sud dari eksperimen ini ada-'fP 
lah memberikan pengalaman 
kepada ahli musik dan biduan2, 
itu main dan menjani : 

| Ketjuali itu diharapkan pula ci) pengetahuan dilapangan pertanian ba 
tjapainja suatu synthese seba- 
gai akibap dari saling penga-/| 
ruh-mempengaruhi antara Jog 
ja-Solo-Surabaja. Pada gaat ini 
djelas dapat dibeda2kan.kron- : 
tjong “tjengkok” Solo ataukah» 
“tjengkok” Surabaja. ' Nomor 
jg akan @iberikan dibagi 3, ja 
itu 3- lagu2 Barat ringan, 

    

paling rendah tamatan SMA, 
Plang ar ida dihadiri oleh Men: 

— Akademi 
" Pertanian 
Kemaren Dibuka Dgn 

Resmi Di Bogor 

ENGAN berlempat di Ba- 
1 lai Besar Penjelidikan Per 
arian kemaren pagi di Bogor 

dilangsungkan upatjara pem- 
ukaan resmi Kursus Akademi 

Pertanian, jang akar diikuti 
(Oleh 54 orang peladjar, terpilih 
dari 300 orang jang melamar. 
Peladjar2 itu dalam ikatan “di- 
ea tahun, jaila 15 orang pe- 
gawai Balai Besar Penjelia ikan 

anian jang telak mempu- 
praktek 4 tahun dan 39 
g lagi adalah dari Juaran, 

tan, Memet PPK, 

De “5 Waldi, Pata 

19 dan residen Bo- 

Sumardio. kepala Balai Besar Pe- 

njelidikan Pertanian, dalam pidato 
sambutannja menggambarkan betapa 
pentingnja penjelidikan?2 -setjara ilmu 

    

     

  

gi “pembangunan negeri ini. Oleh 
pembitjara “dikemukakan pula pen- 
Be ea kekurangan tena- 
ga2 ahli dilapangan ini. dan pembu- 
kaan Kursus Kan Dernan ini 
“adalah salah satu usaha untuk meng 
jatasi kekurangan itu. Selandjutnja di 
terangkan, bahwa sebelum perang te 
paga ahli pertanian berdjiumlah 50   ouverture ringan, symphonie : 

dan sebuah wals dari Strauss,' 
kemudian disusul dengan Ia- 
gu2 Indonesia “semi klasik”, 

dan achirnja bunga rampai la 
gu2 Indonesia langgam dan 
krontjongs (Antara). 

apapun djuga kearah persatu- 
an dan stabilisasi nasional dim 

arti kata seluas2nja, dan lepas 
jang kini se- 

rinjelidikan dan 33 kebun pertjobaan. 

Th 

malam | 

negeri akan dihadafkan pada dang berkembang dalam ne- 

udjian sedjarah jg sangat berat. | geri. Arudji "mempertahankan 

Mengenai ke dim, Arudji me- harapannja dan kepertjajaan- 

ngandjurkan hendaklah kenja-jnja, bahwa kabinet Wilopo dg. 
taan2 itu mendjadi pendorong jbantuan seluruh rakjat akan 
bagi bangsa Indonesia untuk | dapat menghadapi dan menga- 

bersungguh2 membulatkan se- tasi kesulitan2 jang sedang: 

gala usaha dalam lapangan berkembang itu. (Antara). 

orang: Sekarang bania ada 8 orang, 
jaitu sebagian akibat dipensiun atau 
berachirnja ikatan dinas. Tenaga me 
nengah sebelum berang berdjumlah 

(1941 orang dan sekarang hanja ting 
igal 5f orang. Pada hal, menurut pem 
bitjara, urusan Balai Besar Penjeli- 
dikan Pertanian meliputi 5 balai pe- 

Apabila kita menunggu tenaga2 ahli 
jang akan dihasilkan oleh Fakultet 
"Pertanian, maka baru sesudah 10 ta 
'hun lagi kekurangan tenaga2 itu ba- 

         

  

    
    
   

        

   
    

     

  

sebu. Drs. LA.M, Schmutzer baru? ini telah menjusun suatu 
rentjana untuk penanaman tebu rakjat, 
oleh paberik2 gula Gendang Lipoero di 

| rentjananja itu dikemukakan hal? seperti berikut: Sistim pe- 
njewaan tanah jang sekarang menjebabkan kerugian bagi pe- 
tani, paberik dan negara. Dengan sistim lama ini (di Djokja 
sebagai akibat feodalisme dahulu) petani kehilangan ,,kemer- 
dekaannja” selama tanahnja ditanami dengan tebu dan men- 
jadi buruh biasa dari pgberik, 

Tetapi 
telah terdjadi telah menjebab 

kan reaksi2 psychologiseh ter 
hadap keadaan itu. Reaksi? jg 

  
bu ialah mendjadi kurangnja ke 
senangan bekerdja dan rasa 
tanggung-djawab. Dengan de- 
mikian timbullah perselisihan2 
dilapangan perburuhan, hal ma 
na menjebabkan, bahwa peker- 
djaan jang harus didjalankan 
dikerdjakan dengan sembara- 
ngan atau terlambat. 

Karena produksi tidak berdja 
lan baik, maka bank2 tidak be 

rani memberikan uang, untuk 
produksi gula, Berhubung de 
ngan ini kesempatan bekerdja 
berkurang, sedangkan petani2, 
jang bekerdja sebagai buruh pa 
berik, berkurang pula upahnja 
apabila terdjadi perselisiham2 
perburuhan, Djuga paberik men 
derita kerugian dan produksi gu 
la .tiap2 hektar turun, sehing 
ga beaja jang dikeluarkan un- 
tuk Spa gan rabuk, sr Ig 
ga pekerdjaan jang ih di 
djalankan hilang dengan tidak 
berhasil. Karena ini Indonesia 
tidak dapat mengeksport gula, 
Pertama, karena produksi gula 
itu terlampau sedikit dan kedua 
karena gula jang dihasilkan, 
akibat kerugian? jang dideri- 
ta pada waktu produksi, men 
diebabkan maik-nja harga gula.   Hal ini menjebabkan pula, bah 
wa Indonesia tidak mendapat 
devisen jang diperlukan untuk 
membeli mesin2 jang dibutuh- 
kan untuk pembangunan. 

Sistim baru. 
Berhubung dengan ini 

Scbmutzer menganggap perlu un- 
tuk menumpuh djalan baru dan 
menfjari sistim penanaman tebu 
rakjat jang memberi untung ke- 
pada fihak?2 jang bersangkutan, 
apabila produksinja berdjalan ba- 
ik. Karena dalam sistim penana- 
man tebu rakjat ini para petani 
bisa mendapat penghasilan jang 
lebih tinggi, apabila ia memeli- 
hara tanaman tebunja dengan 
baik, maka ia akan mendapatkan 
kembali kesenangan bekerdja- 

nja. Hal ini merupakan faktor 
penting dalam usaha untuk me- 
lantjarkan produksi, demikian 
drs. Schmutzer. Drs. Sehmutzer 

bermaksud mengoper usul tuan 

Kasimo, dalam mana penghasilan 
tebu rakjat itu ditetapkan ber- 
dasarkan 50/59, apabila tebu jg 
dihasilkan digiling “oleh paberik. 
Uang muka bagi tanaman tebu, 

jang mendjadi matang dalam 

waktu 14 bulan, akan diberikan 
oleh pemerintah melalui paberik. 

Uang muka ini berdjumlah Rp. 
4.009 untuk tiap hektar. 

Tetapi fihak paberik mau me- 

nambah usul Kasimo itu menge 

nai pelaksanaannja, sehingga   'ru dapat dipenuhi. Oleh karena itu 
Imaka ia merasa “gembira, bahwa 

(Kursus Akademi Pertanian ini davat 
“dibuka sekarang. 

- Kursus lamavia 2 tahun, jaitu sela 

ma tahun pertama peladjaran2 persi- 
apan dan takun kedua untuk peladja   jaan oleh para ahli dan djuga oleh 

kni12 da FAO dan TCA. (Aditara). 
  

| TYPHUS DAN DYSENTRIE. 
' Menurut daftar terachir dari 
| Djaw. Kesehatan kota sisa pe- 

OPBARING 124 RANGKA 
DJENAZAH PAHLAWAN. 

Diruangan atas gedung Divi 
si P. Diponegoro stafkwartier 

| B. pagi hari ini rombongan pem 
besar sipil militer, jaitu Pang 
lima Divisi Overste M. Bachroen 
Gubernur Budiono beserta staf : 
nja, demikian pula ketua DPR bah 1, tapi belakanagan sembuh 
propinsi pak Ma jai Djojomar Semua. s $ 
tono, telah menengok 124 rang OPR DAN 19 NOP 

ka2 djenazah pahlawan untuk Tg "11 dan 12 dimulai diam 
menjampaikan salam terachir. | 16 di lap. Kalisari oleh KMKB 

gal 28, tambah lagi 4 pasien! 
baru, jang sembuh 2 jang mati 
3, para typhus A. sisa 16 tam, 
bah 3 sembuh 5, dysentrie sisa 

Tepat djam $ pagi . 
ngan tiba dan segera dimulai 

  ri pakai rintangan untuk me- 
dengan membuka peti2 rangka rebut piala KMK Selatan dan 
satu demi satu, sedang oleh 
anggauta 'DPPT telah diberi tjol akan diadakan pertandi- 
kan pendjelasan2  seperlunja. ngan sepakbola untuk merebut 
Pada rangka2 itu terdapat 2 piala KMK Utara serta bebera 
rangka djenazah anggauta Bn.' 4 hadiah lainnja, pertandi- 
4 Bel, Div. Siliwangi, jaitu gan dimulai djam 16.30 dan 

| Aben Saragih dan Usman Sara: Olen “para hribu : ke Lakan di-ikuti 
gih (saudaranja) jang  telah| gota OPR dari 5 ketjamatan 

kota ini. 
gugur di Magelang. 

KONPERENSI DINAS DJA- 

     
   

. Dua peti djenasah dari Pa-! 
ti, 3 dari Magelang dan 4dari | 
Solo atas permintaan keluarga | PEN KAB. BOJOLALI. 

|nja, dimakamkan kembali di Ta'- Bertempat dikantor Djawatan 
man Pahlawan Smg. Pemaka ' Penerangan Kab. Bojolali, pada 
man kembali rangka2 djenazah | tgl. 31/10-1952, telah diadakan 

|itu akan dilangsungkan pada| konperensi dinas, jg. dikundju- 
(Hari Pahlawan tg. 10 jad. di, ngi oleh Kepala2 Djapen Ketja 
Sidanda. matan, Wk. Kepala daerah dan 
PA. $ Kepala2 Djawatan niveau Ka-, 

PBH DI KP, TIREMAN. bupaten. ! 
Dim. kata pembukaannja, Ke 

Sedjak tg. 20 Okt, jl. atasjpala Djawatan Penerangan Ka- 
bupaten Bojolali menerangkan 
a.l., bahwa diundangnja Djawa 
tan2 dalam konperengi dinas ini, | 

|usaha RT Kp. Tireman telah di 
adakan pemberantasan buta hu 
ruf jang di-ikuti oleh 139 orang, 

njakit typhus abdominalis ting-| 

1 sembuh 1, diptherie sisa 3 tam| 

romko | akan diadakan perlombaan la | 

tg. 13 sampai 16 di lap. Pon-| 

Soal pameran ,,Indonesia Ba- 
ingun” jang akan diselenggara- 
ikan nanti, 

Pada hadlirin dipersilahkan 
elihat-lihat gambar2 jg. akan 

dipamerkan jang telah diatur 
'rapi ditepi dinding2 kantor Dja 
watan Penerangan. 

Setelah mendongarkan bebe- 
rapa pandangan dan pendapat 

(jang kesimpulannja hadlirin me 
njetudjui adanja pameran ,,In- 
'donesia Bangun”, belum diben- 
tuk panitya jang susunannja 
Haaa sbb.: 

Ketua: 'Djawatan Penera- 
agan, anggauta2 terdiri dari 
Djawatan2, dan pelindung ialah 
Kepala daerah. 

| Kapan pameran itu akan di 
selenggarakan masih menunggu 
putusan rapat panitya nanti. 
LATJARA POKOK ,, HARI 
PAHLAWAN”, 

Untuk menghormat   serta  meng- 

'emalkan Hari Pahlawan” maka 
untuk Semarang telah ditetapkan 
etjara pokok sbb: 

Tg 9 Nopember, mulai djam 17.00 
hingga “djam 22.00 opbaring dari 
124 rangka2 djenazah Pahlawan2 
jang hingga kini makamnja tersebar 
disluruh kota “dam  sekitarnja. 
Opbaring dilangsungkan di gedung 
Div Diponegoro Stafkwartier  ..B”, 
dijalan  Bodjong (Gedung N.I.S.) 

Tg. 9 Nopember: Ere-Appel di 
Makam Pahlawan ,Siranda” djam 

| 24.00. 
Tg. 10 Nopember: ” Pemakaman 

kembali 124 rangka2 djenazah Pah- 
lawan di Makam Pahlawan ',,Siran- 
da”, mulai djam 8,30. 

Tg. 10 Nopember itu djuga ziarah     laki2 dan wanita, akan  diadjak merundingkan 
. 

v 

ke Makam Pahlawan ,Siranda”. 

“ 
s 

  

-ran2 Chusus. Peladjaran? akan dibe-| 

dengan djalan kerdja-sama da- 

Sistim Baru Penanaman Tebu Utk Mem- 

- bagi Hasil Fifty2 Antara Petani : 
. Dan Pengusaha2 Pabrik “-” 

"BAGAIMANA DIKETAHUI | 
“Juan, tani maupun pemerintah menaruh perhatian besar 

teruadap usaha untuk memperluas penanaman tebu oleh rak- jat dan penggilingan tebu itu oleh paberik2 dari perkebunan? 

2 

baik kalangan? perkebu- 

jang dapat digiling 
Djawa Tengah. Dalam 

D juara tindju meninggal 
Mm 

Bekas djuara Tindju Perantjis ke 
las terbang, Honore Prastesi telah 
meninggal dunia dirumah sakit Lon 
den, sebagai akibat pertandingan 10 
babak melawan petindiu Zulu Jake 
Tuli jang diadakan Selasa malam di 
Londen, Dalam pertandingap itu, 
Prastesi memderita kekalahan angka. 
Setelah meninggalkan # gelanggang, 
sebagai akibat pertandingan jang ke 
ras, Prastesi djatuh runtuh, sehingga 
perlu dirawat dirumah sakit. Dua 
hari ia berada dibawah pengawasan 
tabib, tapi achirnja pada hari Kemis 
ia meninggal. 3 

  

PERAMPOKAN SIANG HARI 
4 orang tak dikenal bersen- 

djata pistol dan berkendaraan 
.jeep jang tak dikenal nomor- 

ja, hari (Rebo kemarin dulu 
djam 15.00 telah merampok 
uang kontan Rp. 20.0090,— 
dan sebuah  tjek sebesar 
Rp. 16.000,— dari dua kasir 
bangsa Tionghoa didjalan Dja- 
karta, setelah terlebih dahulu 
mpbil jang “ditumpangi kasir2 
iba distop. (dengan paksa “oleh   revolusi nasional jang kan sebaik-baiknja dengan dja 

lan permusjawaratan. 
Dengan bapak2 tapi sebagai per- 

Iseorangan, kumpulan2 tani jang be- 
terpenting bagi perkebunan te kerdja dalam hubungan koperasi dan: 

kaum tani, jang bekerdja atas dasar 
kontrak kolektif, organisasi urusan 
panen ini mengadakan kontrak2 te- 
lah menjerahkan tebu. Berdasarkan 
kontrak2 ini pada tani bisa menda- 
pat uang muka, bibit, rabuk dan ma- 
sehat2 jang perlu untuk memelihara 

rik organisasi jang mengurus panen 

itu mengadakan kontrak berdasarkan 
kontrak2 jang diadakan dengan pak- 
tani. Dalam kontrak2 ini hak2 dan 
kewadjiban2 masing2 ditetapkan 
atas dasar 50/50. Selain dari ini 
didirikan suatu dewan jang terdiri 
dari wakil2 tani dan wakil2 paberik 
serta diketuai oleh seorang wakil 
pamong pradja. Dewan ini membi- 
tjarakan soal2 umum, seperti pem- 
buatan djalan, luas tanah jang harus 
ditanam, djaminan2 sosial dan se- 
bagainja. Karena perhitungan tera- 
chir dilakukan dalam bentuk gula, 

maka pak tani dengan mudah dapat 
melihat berapa . bagiannja didalam 
keuntungan “pendjualan gula itu. 
Djuga apabila tebunja diserahkan 
kepada paberik, permintaannja ini 
dapat dipenuhi berdasarkan gula jg. 
dapat dikerdjakan- dari hasil tebunja 
itu dengan harga NIVAS.- (PIA) 

Fx   sia menemui kesukaran 
Import minjak dari Indonesia atas 

dasar rekening terbuka, seperti ter- 
tjantum dalam persetudjuan dagang 
Djepang — Indonesia, sekarang ru 
panja hamvir tidak dapat dilang- 

drs. Isungkan, karena kepentingan minjak 
Inggris dan Amerika masih berkeras 
kepala, demikian laporan 'Jiji Press” 

tanaman tebu. Djuga dengan pabe-: 

Import minjak Indone- 

orang2 jang tak dikenal itu. 
(Menurut polisi,/kedua kasir 'itu 
bernama Lim KJ. dan Jauw 
K.S., dari paberik. kulit ,,Njan 
Njan” didjalan Djakarta 29. 

Penjanji Trio. jang terkenal 
Andrew Sisters memberi tahu, 
bahwa mereka berniat membeli 

2 
piano presider Truman, bila ia 
TP pindah dari Gedung Pu- 

Fatti, Maxine dan Laverne 
menerangkan bahwa mereka 
mau membajar kepada presiden 
$ 5.006.— dergan djaminan, 
bahwa piano tersebuf tidak 
akar djatuh ditangan lawan po 
titik Truman. 
  

dari Tokio. Kementerian Perdagang 
an Internasional dan Industri Dje- 
pang telah mengambil 2.000.000. dol- 

lar dari persediaan devisen untuk 

masa dari Oktober sampai Maret, un 
tuk membeli minjak dari Indonesia. 

Perwakilan Seberang Lautan Dfe- 
pang di Djakarta baru2 ini menga- 
barkan kepada pemerintahnja, bah- 
wa export minjak Indonesia mung 

kin akan dilakukan oleh Standard 
Vacuum Oil Co. Tetapi kepentingan 
asing dan kepentingan bumiputera 

| ada begitu rapat djalinannja, hingga 
Kementerian Perdagangan Interna- 

sional dan Industri Diepang harus 
mentjari tahu lagi, apakah Djepang 
akan mendapat miniak kasar atau 

jang halusnja. Sewaktu memilih ang 
gauta missi good-will ke Indonesia, 
mendjadi satu pertanjaan apakah se 
orang wakil minjak akan dimasuk- 
kam kadalam missi itu, untuk meme 
riksa soal import minjak. Achirnja 

  
diambil keputusan ,bahwa perlu se- . 
orang wakil minjak turut missi 
good-will itu. Demikian Jiji Press. 

  

Aneka Djawa Tengah| 
  

SOLO. 

Dr. Suharso dan Dr- Su- 
lianti akan kundjungi 

Konp. Bombay. 

Dr. Suharso Supervisor. Rehabili- 
tatie Centrum Surakarta dan pena- 
sehat. Kementerian Sosial, oleh pe- 
merintah akan dikirim ke 
dan Madras sebagai angauta 

didikan anak2 

dicapped cbildren conference) 
pada — konperensi 

cember jang 
/tempatt tersebut.   

pat ditjapai produksi tebu jang 

lebih tinggi tiap2 hektar. Selain 

dari ini fihak paberk mau mem- 

bantu menghilangkan sedapat 
mungkin risiko panen dengan 
menjediakan  laboratoriumnja 
dengan tjuma2 bagi penjelidi- 
kan tebu rakjat. Fihak paberik 
pun dapat memberikan bantu- 
an untuk mendjamin hasil pa- 
ren tebu, sehingga pak tani ti- 
dak akan mendjadi miskin apa- 
bila panennja gagal. Apabila 
gagalnja panen itu disebabkan 
oleh kesalahan2 tehnik dari pa- 
berik, maka paberik menang- 
gung kerugian2 jang diderita 
oleh para tani. Rentjana ini, 
menurut drs. Schmutzer telah 
dibitjarakan dengan pembesar2 
pemerintah di Djakarta dan 
Jogja jang telah menjetudjui- 

nja. 
Untuk melaksanakan segula 

Sesuatu ini, fihak paberik mau 

mendirikan suatu, organisasi 
jang mengurus panen dari 
kaum tani. 

Tg. 15-11 ini Dr. Suharso akan ' 
menghadap pemerintah pusat untuk | 
menerima instruksi2 lebih landjut. Ka ! 

»Goup” ketjil2-lan. 
| Seorang tjarik dari salah 
Suatu kelurahan dalam wilajah 

'Tjolomadu, kabupaten Kara- 

nganjar, jang “menganggap 
|bahwa Lurah kelurahan tsb. 
tidak tjakap, telah ,,mendau- 
Hat” Lurah tersebut dan dia 
'sendiri kemudian mengangkat 
dirinja mendjadi- Lurah. Sebe- 

Bombay |lum mengadakan ,,coup” itu, ia 
perutu- 

san Indonesia pada konperensi pen- 
jang bertjatjat ba-' 

dannja (education of physically han- | : aa dan Penduduk. Tjarik tersebut ke- 
kesedjahteraan IMUdian ditangkap oleh jang 

anak2 (child welfare conference) jg 'berwadjib, 
akan diadakan pada awal bulan De- jitu Bupati Karanganjar 

'telah membentuk sebuah Pani- 
tia jang ia ketuai sendiri, dan 
telah berusaha mempengaruhi 

sedang sementara 
men- 

akan datang dikedua tjoba mengangkat Lurah jang 
lama kembali pada kedudukan- 
nja semula. Tetapi penduduk 
tidak mau menerima Lurah 
tersebut. -Kini soalnja. masih pan keberangkatannja ke India ma- : 5 , 

sih belum diketahui. Menurut ketera- : belum dapat diselesaikan, dan agan jang diperoleh Antara djuga telah mendjadi perhatian pula 
Dr. Sulijanti dari Jogja akan turut dari Pemerintah Karesidenan 
serta dalam perutusan itu. 

Perajaan pembukaan 

djalan. 

Perbaikan djalan2 besar di 
Kota Surakarta kini sedang di 
kerdjakan terus-menerus seka 
lipun djalannja sangat lambat. 
Djika nantinja seluruh djalan2 
besar di Kota Surakarta telah 
selesai diperbaiki, maka oleh 
Pemerintah Kota Besar Sura- 
karta akan giadakan Perajaan 
Pembukaan Djalan2. 

Adapun pandjang djalan2 
diseluruh daerah Kota Besar 
Surakarta menurut  ketera- 
ngan ada 217 KM. : 

Beladjar gratis mulai se- 
kolah taman anak2 sampai 

sekolah jang tertinggi.   Kedudukan organisasi. 
Sebagai bentuk juridis jang. 

Setengah programa dari pe- 
ringatan 40 tahun Muhamma- 

terbaik untuk organisasi ini ia dijah jang diadakan 'Muham- 
lah sebuah jajasan, karena ben rnadijah Tjabang Solo, ialah ke   tuk ini mudah dan paling murah pada BAJI JANG LAHIR PA- 
dilaksanakan. Dalam organisasi 
ini duduk wakil2 tani dari tiap2 
kelurahan. Wakil2 tani ini ha- 
rus mempunjai sendiri tanaman 
tebu agar mereka mempunjai ke 
pentingan2 jang sama dengan 
kaum tani jang mereka wakili, 
Djawatam2 pengurus dari jaja- 
san itu tidak dibajar, karena 
ini hanja merugikan pak tani 
sadja, Hanja ongkos2 djalan 
untuk keperluan penindjauan 
dan sebagainja davat - diganti. 
Djuga fihak paberik mempunjai 
wakilnja didalam organisasi itu, 
karena paberik memberikan pe 
nasehat2nja dengan tjuma2 ke 
pada organisasi ini, Soal2 prak-   tis jang dihadapi harus dipetjah 

“ 

DA TG. 18 NOP. 1952 DALAM 

KOTA SOLO, DAN JANG DI- 
BERI NAMA: 

1. DACHLAN (KALAU LA- 

KI-LAKI), 
2. AISJIJAH (KALAU PE- 

REMPUAN) akan diberi kebe 
basan tidak membajar sekolah- 
nja disekolah-sekolah Muham- 
madijah jang mendjadi - kepu- 
njaan Tjabang Solo. 

Selain dari pada itu akan me 
nerima hadiah lainnja untuk 
keperluan pada waktu lahir: 
nja, dan kalau diserahkan chi- 
tan dan kawinnjapun mendja- 
di tanggungan Muhammadijah, 

| Surakarta. 

|SALATIGA.. 

Undian barang. 
Sekedar untuk menolong 'ke- 

luarga2 tentara jang sampai pa 
da saat ini belum dapat soko- 
ngan dari jang berwadjib dlm. 
lingkuangan Rf 14/ST 14 baru? 
ini oleh panitya jg. terdiri dari 
It. Tjokrosuharto sebagai ke- 
tua, nj. Suharto sebagai wakil- 
ketua: It, Sumitro sebag 
nulis dan It. Handojo sebagai 
bendahara, telah diadakan un- 
dian barang sebesar Rp. 15.000 
ang melulu untuk kalangan ke 
entaraanm. Undian itu terbagi 
atas 6000 TIot & Rp. 2,50 jang 
segera dapat habis peknak 
dang banjaknja hadiah ada 600 
buah. Hadiah pertama mesin 
djahit (trap) djatuh pada se 
orang korporaal di Salatiga: ha- 
diah kedua (speda wanita) dja- 
tuh pada seorang tentara di Tje 
piring, sedang hadiah ketiga 
(pes. radio) djatuh pada se- 
orang pradjurit di Salatiga. 

Bibit kentang. 
Djawatan Pertanian di Sala- 

tiga telah menerima bibit ken- 
tang sebanjak 30 ton dari Nege 
ri Belanda jang akan dibagi- 
bagikan kepada rakjat di desa 
Kopeng dan Somowono utk di 
tanam pula sebagai bibit. Untuk 
mentjegah agar djangan sampai 
kekurangan bibit kentang lagi, 
oleh karena dalam masa jang 
lampau kentang itu habis di- 
djual oleh rakjat herhubung de 
ngan tinggi harganja, maka ka 
li ini sebahagian (dari bibit. ken- 
tang jg.. baharu diterima itu 
akan ditanam oleh Djawatan 
Pertanian sendiri, sedang terha 
dap penanaman kentang oleh 
rakjat akan diakukan pengawa 
san seperlunja,   
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Hibban 
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"| man kepada ALLA 

| jang katanja 
   z 

UN my min, SNN HN 

 mu'min itu memelihara 
Mukmtngu ajas 8). 

Orang jg pernah mempela- 
5 djari ilmu lughat (bahasa 

Arab) tentu mengerti, bahwa 
kata2 “iman” dan “amanat” 
itu berpokok satu. Iman berar 
ti pertjaja, dan amanat berar 
ti menerima kepertjajaan. Ka- 
lau seseorang menerima/men- 
dapat kepertiajaan dari se- 
orang lain, maka dapatlah di 
katakan, bahwa ia menerima 
amanat. Dan seseorang jg tlh 
memberi kepertjajaan kepada 
orang lain, itu tentu dengan 
maksud agar kepertjajaan itu 

|. disampaikan kepada orang lain 

  

  

6 

EN 

nja puls, dan/atau supaja di 
selesaikan  gengan seksama 
atau disempurnakan dan seba 
gainja menurut sebagaimana 
jg dikehendaki oleh jg membe 
ri kepertiajaan itu. 

Sjarat Mutlag bagi 

Keamanan. 
Dalam Islam, orang menunai 

kan “amanat” itu adalah sua- 
tu kewadjiban jg tidak ketjil, 
Kan termasuk suatu sjarat 
muihlag bagi keamanan u- 
mum. Suatu rumah tangga, dji 
ka diantara salah seorang ang 

kurang dapat dipertjaja atau 

tidak suka menunaikan/me- 
njempurnakan amana jg te: 
lah mendjadi kewadjibannja, 
nistiaja didalam rumah tang- 
ga itu akan timbul kekatjau- 
an. Suami/isieri, djika salah 
seorang dari antara keduanja 
ada jg tidak suka menjelesai- 
kan amanatnjx masing2, ma-   

| Ian antara seorang kawan dgn 
| “seorang kawan, djika 

seor - 

nunaikan amanat jg harus di 
tunaikan, maka mendjadi Sua 

tu tanda bahwa tidak antara 
ima lagi pergaulan/persaha- 

   

me
di

an
 

mikianpun seorang saudara 

dengan saudaranja — meski- 

pun saudara sekandung, djikc | 

galah seorang dari antara ke- 

| duanja sudah ada jg berlaku: 

serong, tidak menunaikan ama 

nat jg harus ditunaikan, atau 

ada jang suka menjembunji- 

kan/menggelapkan amana, J8. 

seharusnja diserahkan kepada 

jang berhak, maka telah men- 

djadi Suatu alamat, bahwa per 

saudaraannja akan putus. 
Selandjutnja, dalam suatu 

salah seorang dari anggsuta- 

nja, terutama. pengurusnja 

atau pemimpinnja sudah ada 
jang suka berlaku kurang be- 

res. tidak menunaikan ama- 
nat maka telah mendjadi sua 
tu tanda bahwa organisasi 
perkumpulan itu akan timbul 
hal hal jang kurang beres, 
jang mungkin sekali menga- 
kibatkan kehantjurannja. Ma- 

ka untuk selandjutnja, bagi 

    

nja: dan tidak ada agama 
nat. Gjandji baginja”. (Riwaj 

dari s.' Anas r.a.). 

NLAH BUNJI arti suatu hadits dari Nabi Mu- | 
S.a.w., jang maksudnja, bahwa seseorang, Jang j 
beriman kepada ALLAH dan RasulNja, tetapi | 

anat baginja, maka berartilah ia tidak beri- | 

ji baginja, maka berartilah ia tidak beragama itu. 

han 2 UI IAN dalam mendjelaskan sifat2 orang 

amanat? dan djandji mereka.” 

gautanja ada ig suka berlaku | 

| batan mereka akan putus. Det 

organisasi/perkumpulan, - djika | 
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|.@n (amanat) dari ummat/rak: 

suatu Negara, djika dari 

antara para pengemudi/pengen 

dalinja sudah banjak jang me- 

lakukan Kurang beres, kurang 

djudjur, kurang menepati djan 
dji dan kurang.......... .. tidak 
suka menunaikan amanat, $a- 

ngat mempermudahkan urusan 
amanat dan sebagainja, jang 
menurut term sekarang: ,,K 0- 
ru psi”, maka telah mendja- 
di suatu tanda bahwa Nega- 
r a akan kotjar-katjir, katjau 
balau dan..........». Mungkin 
sekali mengakibatkan kehan- 
tjuran dan keruntuhannja. 

Dengan uraian jang sesing- 
kat ini djelaslah, bahwa ,,ama- 
nat” itu adalah suatu soal jang 
besar, orang menunaikan ,,ama 
nat” itu mendjadi sjarat muth- | 
lag untuk keamanan umum. 
Dari masjarakay rumah tang- 
ga hingga sampai masjarakat 
negara, dari masjarakat 
jang ketjil sampai masjarakat 
jang besar, sangatlah mengha- 
djatkan soal ,,amanat” itu ha- 
us didahulukan. 

' Kebahagian Ummat 
3 Rakjat. 

Suatu bangsa, segolongan 
“ ummat dan rakjat, djika para 

pemimpin mereka itu tetap me 

megang teguh amanat mere- 
ka, maka mereka itu akan 

“ tetap dalam kebahagiaan dan 
kesedjahteraan. Para  pemim- 

pin ummat/rakjat, mereka ti- 
dak akan mendjadi pemimpin 

| djika tidak ada “rakjat/ummat j 
. jg. dipimpin dgn. demikian me 

reka mendapat  kepertjaja- 

gi oraug jang tidak 

aa 

tetapi 
   

Demikianpun Seseorang 
tetapi tidak ada sifat Me- 

demikian: ,,Dan orang? jang 

jat. Oleh sebab itu, selama me- 

and 
      

Ratu Elizabeth II dari negeri Inggeris berdjabatan tangan ' dgn. 

pemain pilm Charlie Chaplin waktu diselenggarakan pertundjukan 

istimewa pilm ,.Because Yowre Mine” baru2 ini di London. Dise 

belah kiri ialah prinses Margaret Rose. Beberapa bintang Film 

kenamaamr sebagai Douglas Fairbanks Jr., Gene Kelley dan Kirk '   reka itu sungguh2 . menunai- 
kan amanat Pe aan, 
|apa jang dihadjatkan rakjat, 
mereka perdjuangkan benar2, 

Douglas pun hadlir pula. 

Oleh2 Dari Mekah : 
T 

        dan kepentingan rakjat/um- 

| mat, mereka perhatikan le- 
bih dahulu daripada kepenti- 
ngan diri gendiri maka yrak- 

jat/ummat mereka senantiasa 

mat tidak lagi 
amana, rakjat, maka dengan 
sendirinja rakjat/'ummat me- 
reka skan menderita sengsara, 
dan agn. sendirinja pula rak- 
jat'ummai mereka tidak akan 
pertjaja, Para. kawan Mus- 

limin dan sidang pembatja! 
Marilah soal amanat, baik jang 
ketjil maupun jang besar kita 
tunaikan dengan “ seksama, 

agar keamanan umum dapat 
terdjamin dengan sebenarnja. 

eren men nama KAA 

PARTAI KOMUNIS ATAU 
REPUBLIK DILARANG 
DI MESIR. SA   telah men “larangan 

| terhadap pembentukan - partai 
| Komunis atau Republik dan se | 
' kali lagi membantah berita? jg 
| mengatakan, bahwa . perdana 
| menteri 
ea keradjaan dan men 
jadikan Mesir suatu republik. | | | 

| TERDAMPAR DIPANTAI. | 
Y 1 

Baru? ini penduduk Tandjung 
: 

ka dengan sendirinja pada suc j Batu, tidak djauh dari teluk Lom , 

tu Sifat akan timbul kekat'au | bok telah menemukan seekor ikan | 

an. Kekatjauan ig tidak mudah j Pandjang 
dimusnahkan. Dalam  pergau | 

4 
salah 12 

dari antara keduanja | 
uka berbuat tidak me ', 

ikan tersebut ialah 6 | 
meter dan lebarnja kurang lebih 
esar jang terdampar dipantai. 
/, meter. Oleh penduduk ikan ta 

di dinamakan ,,Dujung Kalo”. 

dalam kebahagiaan. Tetapi dji- | 

kg para pemimpin rakjat/um- ' 

menunaikan j 

Pemerintah Mesir hari Rebo ' 

Nadjib bermaksud : 

# Djemaah' Indo 
Lebih Disukai 

Beil Zonder Tawar 

ba dari perdjalanan naik hadji menerangkan beberapa 

kesannja kepada ,,Antara”. Ia terangkan bahwa keadaan pen- 
didikin dan pengadjaran di Arabia kini djauh lebih madju 

dari pada keadaan jang ia dengar atau batja dimasa jang 

lampau. Meskipun belum ada universitet, di Saudi Arabia ki- 
ni sudah ada satu fakultet hukum, tempatnja di Mekah. Ti- 

tik berat usaha pemerintah Saudi Arabia dilapang pendidi- 
kan, menurut Z.A. Achmad ialah terletak pada pengiriman? 
pemuda? keluar negeri, kebanjakan ke Mesir, Perantjis dan 

    

      

   

      

   

      

    
      

    

     

  

     

   

  

      

   

Il bahwa kekalahan kaum & kra 
. Gikalangan? partai buruh Inggeris, 

ndon, | 

Karena Suka Beri Pe rsen Ta Kalau Ht 

yi ACHMAD, ketua Seksi PPK parlemen jang baru ti- 

    

     

   

Taiwan Gembira — In 

   

    

    

      

Asia pad: " 
stor ClurebiNl di 

data dn fan paarea it 
ruh Hok bekopodtai tor 

| katan sekarang belum dia 
urttuk menjatakan real 
tidak terketjuali dan t 

    

   
if Inggeris orang berpen 

'bahwa Churehill bukan t 
bergembira untuk 
bahu dengan Eisenhower Kk: 
wan seperdjuangannja semasa 
(perang dunia kedua jang Wa- 

knja serta tjita2nja sangat 
enal oleh Churchill. Kala- 

gan2 konservatif tsb mengi- 
Ingatkan, hahwa kedudukannja 
selaku perdana menteri tidak 
engidjinkannja untuk membe 

komentar mengenai soal2 
lam dari negara !ain. Akan 

tetapi kenjataan bahwa perda- 
na menteri Inggris itu dan pre 
|siden baru Amerika di waktu 
jg lampau bisa bekerdja sa 
Ym, dianggap oleh kalangan2 
tadi sebagai faktor terpenting 
dalam kelandjutan kerdjasama 

Di Paris. 
Presiden Vincent Auriol da- 

ri Perantjis dan anggota2 ter- 
penting dari kabinetnja mende- 

ngar berita tentang kemenang- 

'an Eisenhower pada pagi hari. 
Seorang djurubitjara dari ke- 
menterian luar negeri memberi 
an komentar sebagai berikut: 

»Kami jakin bahwa Eisenhower 
akan membantu menjelesaikan 
masalah2 di Eropa jang sangat   USA. Maksud pengiriman pemuda keluar negeri itu, teruta- 

ma ialah untuk mendapatkan kepandaian tehnik, guna meng- 
ganti kedudukan jang penting - penting dalam tam- 

ser Dilatih minjak ” di Arabia jang - kini seba- 
bang, eng ana diduduki tenaga? asing. Selain fa-     

dji, bahasa Indonesia merupakan 

bahasa kedua, sesudah bahasa Arab. 
Orang2 “bumi atau pedagang2 bere 
bitjara dengan bahasa Indonesia 
kepada tiap orang asing jang bu 

orang Indonesia dergan orang Arab 
dimenangkan orang Indonesia oleh 

kan orang Arab. Menurut Z.A. hakim pengadilan, “semata2 atas 

Achmad, sebut2an jang . menghina pertimbangan, bahwa ia orang In- 

terhadap orang2 Indonesia seperti donesia.” 

dimasa jang lampau sudah tidak Tidak mengenal de 

ada lagi, sebutan ..sampi" sudah : 3 

berganti dengan” banteng”.  Peng- ' mokrasi. E 

hormatan masjarakat di Arabia ter: '  Selandjutnja Giterangkan, 

difahaminja”. AFP selandjut- 
nja memberitakan, bahwa dide- 

pan gedung markasbesar SHA- 
PE (komando angkatan perang 

gia ing besar masih 3 : 3 I 

Kultet NAK di Mekah itu, pada umumnja sekolah2 jang Eropa) di Paris pagi hari Rabu 

| tertinggi di Arabia itu baru mentjapai tingkatan middle orang dapat Sambi sn 

school”. Iisia, pun karenee tradisi djemaah2 an2 eta nge ma 

Diterangkan, bahwa dalam mass Indonesia jang" tersohor pemurahi ngan La j7 18 Pe 

sjarakat Saudi Arabia dimusim-ha- -hati, misalnja membeli dengan tiada OPSIT SHAFS jang hampir se- 

menawar, suka memberi presen dsb.! muanja pernah berdiri dibawah 

Ia tjeritakan, bahwa pernah terdja-i pimpinan Higenhower bergem- 

di suatu perkara perkelahian antara bira dengan hasil pemilihan di 

Amerika, disebabkan perasaan 

hormat jang besar atas diri be- 
'kas panglimanja. 

» Di Wina 
'- Kanselir Dr. Leopold Figl da- 
xi Austria menerangkan di 

kesimpulan politik Iuar negeri 
imerika Serikat dalam prinsip- hadap “ djemaah2 dari Indonesia hahwa rakjat di Saudi Ata 

selain disebabkan oleh “kemerdekaan tidak mengenal demokrasi, e AR 2 Pa A Pe Re agan 

jang sudah ditjapai bangsa Indone- rena tidak” ada partai? politik nja Lia AYI para ae an 

dan tidak ada dewan2 pemerin Perobahan dalam Ap ta! 
| tahan, Sungguhpun be “me han. Kenjataan ini pasti meru- 

  

| Gedung Putih untuk memberi 

Dinjatakannja, iz menerima 
| baik hasil pemilihan itu seba- 
gai suara kehendak 'rakjat”. 
Dan saja akan memberikan 
bantuan saja kepada pemerin- 
tah jang telah dipilih oleh rak 
jat. Dan minta kepada semua 

|Sesama penduduk Amerika un-- 
tuk berbua, demikian pula”, 
kata Truman. Truman  selan- 
djutnja katakan, bahwa ,,peme 
tjahan iang tepat” mengenai 

|Limasalah2 luar negeri akan da- 
pap menentukan, apakah pe- 

rang dunig ke-3 akan meletus 
dan dalam hakekatnja, apakah 
Amerika akan - dapat 
langsung sebagai bangsa jang 

Djandji Truman 
Akan Bantu Sepenuhnja Peme- 

. Tintahan Eisenhower 
Tapi Adjakannjz Utk Berunding Ditolak Oleh 

djutnja mengundang E'serhower supaja datang berunding di 

bahwa rakjat Amerika bersatu dalam ' perdjoangannja bagi | 

kemerdekaan serta perdamaian. Dalam statementnja 
selesai pemilihan presiden, Truman katakan pula, bahwa ia 

akan berusaha untuk adakan kerdja sama dengan Kiserhower | 
berkenaan dengan anggaran belandja th. 1954 dan soal2 jg. 

sangat sukar lainnja terutama mengenai urusan luar negeri. 

y murut ZA. Achmad, radja Ibnu 
| Saud adalah sangat demckratis. 
| Siapa sadja dapat bertemu dgn. 
| dia-dan tidak mau disebut2 sep: 
titel2 kebesaran. Menurut Z.A. 

' Achmad, dikalangan pemuda2 
| kini sudah mulai ada suara2 jg. 
menghendaki pembentukan par- 

| tai? politik. 1 . 
Uang rusum hapus. 

Kisenhower, , | Salah satu peristiwa jang pen 
| Aa em! Traman hari Rebo berdjandji akan memberi ing, menurut” Z. WM. Ach- 

: sokongannja kepada pemerintah Eisenhower dan selan- 'mad. dalah hapusnja — uang 

rusum buat djemaah ditahun 

ini. Dimasa jang lalu dg na 

maah hadji karus membajar ke 

pada benerintah Saudi 23Y5 
real “atau “lk. Rp. 96.— 

Dengan hapusnja wang Tusum 

ini, perbendaharaan negara Sau 

tahukan kepada seluruh dunia, 

setelah 

ngan begitu, djika diwakii 

sumber penghasilan negara ter 

utama dari uang rusum: para 

djemaah hadji, maka kini sum- 
ber utama dari negara ialah da 

ri penghasilan sumber2 minjak. 

.. Wakil Presiden diden- 

da seekor kambing. 

nja persoonlijk untuk berun- 
ding dengan direktur urusan 

anggaran belandja. 
Selain itu ia menjatakan 

penghargaannja. jang sangat 

pula terhadap tawaran Truman 

“ketika Wakil ngan tiap pesawat pengangkut 
: a Hatta melakukan jang bisa didapatnja untuk 

ai kehilangsn 20 djuta real. De- ' 

8 djika diwaktu dulu | 

hidup ! 

Kata | 

pergi ke Korea. Dan ia se'ekas 
mungkin memberi tahukan ke- 
pada menteri pertahanan ten- 

rea. 

Willy minta spj Eisen-   bebas dan demokratis. 
Truman, masalah2 jang akan 
dihadapi oleh Hisenhower ,,tak 
akan begitu #jepat dan mudah 
dipetjahkan”. Dan untuk itu 
dibutuhkan pengorbanan dan 
|kerdja keras bagi Amerika da- 
lam tahun2 jad, kata Truman. 
»Kita harus menjokong peme- 
rintah kita dengan mengambil 
tindakan2 jang perlu untuk 
memperlindungi kemerdekaan 
kita dan memelihara perdafmai 
an, sekalipun djalannja akan 
lama dan sukar” kata “Tru- 
man. Truman mengeluarkan 
Statemeny itu 2 djam setelah 
kereta api kampanje pemiliman 
nja membawa ia kembali di 
Washington. Sementara itu 
Truman mengetok kawat utja- 
pan selamat kepada Eisenho- 
wer dan menawarkan kepada 
nja pesawat terbangnja sendi- 
ri ,Independence” untuk per- 
gi ke Korea. 

EFisenhower tolak tawa- 
ran Tru man: 

Lebih landjut Afp dari ' New 
York, kabarkan, bahwa H'sen- 
hower menolak jawaran “Tru- 
man itu. Dalam kawat djuwa- 

bannja HBisenhower menjata- 
kan penghargaan jang sangat 
terhadap kawat jang di: jampai 
Ikan kepadanja. Dalam !? atau   3 hari jad ini Kisenhower akan | 
berusaha mengirimkan vyakil- ' 

“ 

  

Sebelum Truman mengeluar- 

| (Partai Republik) : 
Ingandjurkan supaja presiden 
Truman dan Eisenhower sege- 
ra mengadakan rundingan un- 
tuk menentukan politik Ameri 
ika mengenai masalah2 jang 

| penting di PBB. Wiley kata- 
'kan, bahwa ia telah minta 
'Eisenhower supaja berunding 
di Gedung Putih yntuk mem- 

dunia, bahwa bangsa Amerika 
bersatu dalam perdjoangannja 
bagi kemerdekaan idan per- 
damaian, Diantara soal2 pen- 

“Tunisia, Marokko dan hubu- 
ngan Amerika dengan Peran- 
tjis. (Antara-UP). 

D keamanan nasional 
Tokutara Kimura mengatakan pada 

pat mengirim pemuda2:nja ke-front. 
Demikian AFP dari Tokyo. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa ang 

katan darat Djepang kini  berdjam 
lah 110.000 orang opsir dan serda 
du, Amerika telah minta," supaja 

  
  

hower berunding ( 

kan statementnja di Washing-: 

ton, senator Alexander Wiley. 
| telah me- j 

beritahukan kepada seluruh | 

ting dari PBB jang dikemuka j 
kannja jalah, masalah Korea, | 

hari Rabu, bahwa sekalipun Bisenho 
wer memintanja, Djepang tidak da 

Waktu ,/wukuf” dipadang Ara- 

fah, jakni karena Wakil Presi- 

den menutupi kepalanja dengan 

kain diterik mata-hari. Karena   
tang keberangkatannja ke Ko-' Keenlahan ini wakil Presiden ha 

| rus membajar denda berupa st 

Lekor kambing gua sek kah. 
Tentang pewbangunan di Saudi 
Arabia disebutkan pendirian ru 

mah2 sakit modern serta tem 

pat2 perawatan setjara modern 
bagi djemaah2 jang kena zon- 
nesteek, begitu djuga ,.proef- 
tuin” di Djeddah. : 

Dibanding dengan kematian 
diantara djemaah2 lain negeri, 
djumlah kematian djemaah In- 
donesa paling sedikit, jaitu 
5Y, jang terbanjak djemaah 
Turki:Lk. 1075. (Antara). 

@UIRINO MAU UNDANG 
EISENHOWER. » 

Kalangan Istana Malacanan hari 
Kemis menerangkan, bahwa presiden 
Ouirino bermaksud mengundang se- 
habat lamanja dienderal Eisenhower 
supaja datang di Philipina setelah 

'mengundjungi Korea. Tak lama lagi     
undangan itu kepada djenderal Eisen 

| hower jg tidak akan mengabaikan ke 
N Lela da Philipina dalam waktu jg 

sulit ini, $ , 

Kimura: Djepang Tak Dapat 
IREKTUR DJENDERAL dinas kekuatan "tsb. ditambah  mendjadi 

1 Diepang,! 250.000 orang selama 18 bulan jg 
akan datang. Pernjataan jang dike 

mukakan oleh Kimura ita menundjuk 
kan perasaan takut dibeberapa kala 
ngan, bahwa Eisenhower akan me 
menuhi djandjinja jang diutjapkan 
pada waktu kempanje  pemilihany 
bahwa ia akan mengoperkan “perta 

hanan Korea kepada orang2 Asia. 
Tetapi kalangan2 pemerintah pertja 

  

presiden Ouirino .akani mengirimkan | 

pakan arti jang menentukan 
bagi negara? merdeka di Ero- 
pa”. & 

Di Vatikana. 
Seorang djurubitjara dari 

Tachta Sutji di Vatikana me- 
njatakan: ,,Seluruh dunia mes- 

.ti bergembira “berhubung de- 
ngan terpilihnja tokoh interna- 
sional Eisenhower selaku.pre- 

siden di Amerika. Pasti bahwa 

dibawah pimpinan Eisenhower 
Amerika Serkat tidak akan me- 
narik diri darikedudukannja jg. 
sangat penting dalam usaha un 
tuk menjelesaikan masalah2 
kritik jang dihadapi seluruh 
umat manusja dewasa ini”. 

Di Roma. 
AFP selandjutnja mewarta- 

kan dari Roma, bahwa perdana 
menteri merangkap menteri 
luar negeri Italia, Alcide de 
Gasperi, telah menjatakan ke- 
gembiraannja berhubung  de- 
ngan terpilihnja Eisenhower. 
Presiden Eisenhower senan- 

3 

untuk memakai pesawatnja, kan MAA pelan mewdadakan bubi 
tapi dalam pada itu dikatakan Kedjadian jang meng, an | 1DU- 

bahwa ia akon telah puas de- | ditjeritakan oleh ZA. mad, ngan2 langsung dengan Eropa 

jdjukkan perhatian jang sangat 
besar terhadap unifikasi politik 
dibenua ini”, demikian De Gas- 
peri, 

| ak Di Bonn. 
Dari Bonn UP memberitakan, 

bahwa kanselir Djerman Ba- 
rat, Dr. Konrad Adenaugr, te- 
lah mengumumkan sbb.: ,,Saja 
bergembira bahwa rakjat Ame- 
rika telah tiba pada keputusan 
jg- tegas sesudah mengalami 
perdjuangan pemilihan2 jang la 
ma dan sengit. Dalam diri 
Bisenhower kami melihat Se- 
orang. jang ahli dalam masa- 
lah2 jang berkenaan dengan 

|(Hropa. “Pengetahuannja" ang 
mendalam mengenai masalah2 
di Eropa adalah penting sekali 
bagi negara2 Eropa karena ke- 
putusan2 jang akan diambil 
oleh negara2 dimasa depan ha- 
nja dapat dilaksanakan dengan 
bekerdja sama" dengan Ameri- 
ka Serikat” Gatau 

Di.Kairo: puas. 
| 'Kalangan2 resmi di Kairo 
menjatakan perasaan puas me- 
reka berhubung dengan terpi- 

ke Front 
ia, bahwa Eisenhower. akan tetap 
mempertahankan pasukan2. Amerika 
di Korea, dan tidak “akan minta ke 
pada Djepang untuk, ikut “tjampur 
dalam peperangan, Seorang: djurubi 
tjara kementerian luar negeri menja 
takan puas atas kemenangan Eisen- 
hower dan ia pertjaja, bahwa politik 

s . 

dora at Mata 

ina: ,Sedjauh dapat diambil | 

  

Terhadap Dipilihnja Eisenhower 
dia. Anggap Sepi — Attlee . Ketjewa — Vatikana Puas 

RUH dunia hari Rabu orang dikedjutk n keme, aer apa Pein en Ma jutkan dgn PEN AAN 

iden di Amerika Serikat. Di. Eropa Kan 
ng harj dan di Australia diwaktu pef'ang, Ka 
“di Downlngstreet 10 di London pada 

ksi surat kabar? mengenai reaksi 
anja singkat bunjinja ,, 

p pemerintah, bekas p 

“djenderal : 
berita 
   

   
     anon ja. 

8 " bit Ija, 
".ait 

x DN 

lihnja Eisenhower, Kalangan jg 
mMempunjai hubungan2 erat de- 
ngan pemerintah menerangkan 
kepada AFP: ,,Kami jakin, bhw 
“politik Amerika terhadap Timur 
Tengah tidak akan mengalami 
perobahan2 besar dan bahwa 
negara2 Arab tetap akan mem- 
(peroleh “pengertian jang dju- 
| Gjur dan bantuan jang efektif 
“dari para pemimpin partai re- 
publik”. UP menambahkan se- 

bagai komentarnja sendiri, 
bahwa presiden Truman tidak 
memperoleh banjak popularitet 
di Mesir karena bantuan2 jang 
telah diberikannja kepada ' Is- 
rael. 

Karachi: setudju. 
Kalangan2 resmi di Pakistan 

menjambut berita tentang hasil 
pemilihan presiden baru di Ame- 

irika dengan pernjataan setudju. 
Disini orang tidak menduga akan 
terdjadinja perobahan2 radikal 

|dalam politik Amerika, sekali- 
ipun diakui bahwa mungkin poli- 
| tik itu nanti akan lebih tjondong 
ipada negara2 Barat daripada 
.ke Timur berhubung dengan ada- 
nja hubungan? lebih erat antarat 
presiden baru dengan negara2 
bersangkutan. 

New Delhi: anggap sepi. 
Dalam pada itu berita tentang 

terpilihnja Eisenhower selaku 
presiden baru di Amerika Seri- 

kat diterima di New Delhi den- 

gan sikap kurang hangat. Keti- 
ka ditanja tentang reaksi?2nja 

perdana menteri Nehru hanja | 

mendjawab kepada koresponden2 
pers dengan senjuman. 

Pun dalam kalangan2 resmi di 
ibukota India tampak sikap mem- 

bisu. Akan tetapi dibelakang si- 
| kap jang diam itu tampak sedi- 

kit banjak kekesalan. Orang me- 

Chawatirkan, bahwa akibat” ke- 
menangan - partai republik ma- 
ka dutabesar Chester Bowles 
akan dipanggil pulang. Perlu di- 
ketahui, bahwa Bowles telah ba- 
njak mempengaruhi pemberian 
bantuan dengan tak bersjarati 
oleh Amerika kepada India. Se- 
Jan itu terdapat kechawatiraf 

akan kemungkinan mendjadi “le- 

bih dinamisnja politik Amerika 
terhadap Asia. " 

Teheran: hanja berharap 
Menteri .luar negeri Iran, 

Hussein Fatemi, menerangkan 
berkenaan dengan terpilihnja 

Eisenhower sebagai presiden 

Amerika sbb.: ,,Kami mengha- 
rapkan, bahwa politik pemerin- 
tah baru di Amerika Serikat 
iterhadap Iran akan berbeda 
daripada politik pemerintahan 
|Truman. Banjak sekali jang ka 

imi telah harapkan dari peme- 
'rintah Amerika, akan tetapi 
'sampai sekarang kami tidak 
'mempsroleh sesuatu ketjuali 
pemberian bantuan jang sangat 
ketjil”. . 5 

| Darusalam: |ketjewa. 
| Banjak kalangan? Israel di 
Darusalam telah mengemuka- 
kan kepada Reuter perasaan 
ketjewa mereka dengan kesuda 
han pemilihan presiden baru di 
Amerika Serikat, Perdana men 
teri David Ben Gurion menge- 

  

  
i 

tersebut diterima 
ng, Kantor prive dari Dg Pata 
Pati apa dang Tangan Der tanjaan 
as terpilihnja Hisenhower. Djawaban atas 

D COMMENT” Djuga periimyi 

sauu Mal Jang segera mendjadi djel hh, 
PSerikat menjebahkan kekesalan jg sangat dim 

  pai ini tidak bersedia memberi 
komentarnja, 

Madrid: lebih simpatik. 
Djuga di Spanjol berita ten- 

| tang kemenangan  Eisenhower 
Giterima dengan perasaan puas. 

Presiden Moh. (dalam tahun? belakangan ini Kalangan? resmi di Madrid me- 

inerangkan: ,,Kiranja adalah ter 
lampau keburu untuk mengata- 

“kan sesuatu”, akan tetapi se- 

mentara kalangan resmi lain- 
nja berpendapat, bahwa ,,pe- 
merintah baru akan bersikap 
lebih simpatik terhadap Span- 

jol daripada pemerintahan la: 
Ina, 

Manila: hanja bisa 
mengharap. 

Presiden @uirino dati Pilipina 
hari Rabu tidak bersedia memberi 

“ komentarnja dan hanja 'mengumum 
kan teks daripada telgram  utjapan 
'selamatnja kepada Eisenhower, Pe 
mimpin dari partai obosisi, '"senator 

iJose Laurel, jg mungkin akan dipilih 
  
,mendjadi presiden Pilipina jg akan : 
“datang hanja mengemukakan hara 
“pannja, bahwa hubungan2  persaha 
ibatan antara Pilipina dengan Ameri 
ika Serikat akan berlangsung terus 

“djuga dibawah pemerintahan baru. 
Selandjutnja orang di Manila "me 

njatakan harapan, bahwa djenderal 
Eisenhower akan menjingkirkan poli 
tik isolationis jang sudah tradisionil 
dalam partai republik. Kesan umum 
sementara itu Talah, bahwa kemena- , 
ngan Eisenhower diterima di Pilipi 
na sedikit banjak dengan perasaan 
kesal karena di Pilipina rakjatnja 

  

Dunia 
pemilihan? un 

pagi hari di 

  

na na 

. Djuga pemimpin partai ba- | 
.menteri Celement Attlee pada ting- : 

erapa menteri pun sama membisu . 
, 

kangen kepada partai demokrat,” di 
bawah pemerintahan mana telah di 
perolehnja status pemerintahan sen 
diri dalam tahun 1935 dan status 

kemerdekaan" penuh ditahun 1946. 
Oleh sebab itu di kebanjakan kala 
ngan2 orang berpendapat” seakan- 
akan seorang ajah-angkat jg tidak 
dikenal telah menggantikan ajah- 
angkat jg ditjintainja di Gedung Pu : 
tih. 

Taipeh sangat gembira. 
Gelombang kegembiraan jg 

tak terkekang meliputi suasana 
di Taipeh, ibukota Taiwan, pada 
hari Rabu kelika diterima beri- 
ta mengerai kemenangan Eisen 
hower, Kemenangan partai repu 
blik di Amerika diarggap se 
gai hasil iang sangat penting 
artinja 'untuk Formosa dan 
orang mengingatkan, bahwa wa 
kil presiden” baru di Amerika, 
Richard Nixon, adalah seorang 
jang sangat mengagumi Chiang 
Kai Shek, (3 

| 

Pusan harap perang Korea 
berachir. | 

Presiden -Syngman Rhee : dari ! 
Korea Selatan beserta pembesar2 
tinggi pemerintahannja telah me- 
njambut dengan hangat” keme- 
nangan Eisenhower dan kese- 

muanja mengharapkan bahwa 
presiden baru ini segera akan da- 
pat mengachiri pertikaian Korea" 
jang sudah berlangsung demiki- 
an lamanja. 

Djuga di Sydney. 
Djuga di Sydney kalangan2 

Australia mengharapkan, bahwa 
Eisenhower “akan “berhasil me- 
njelesaikan masalah Korea sesu- 
dah ia kini dipilih mendjadi pre- 

siden. Terutama diletakkan titik- 
berat pada kemungkinan ditun- 

djuknja John Foster Dulles seba- 

gai menteri luar negeri, karena 

kalangan2 Australia berpendapat 

duduknja Dulles dalam kabinet 
Amerika akan berakibat baik 
terhadap kenjataan, bahwa Ei- 
senhower kurang mengenal dunia 
Pasifik. z 

Di Montreal sambutan 
baik. 

Kebanjakan orang2 di Kanada 
dengan njata menjambut keme- 

nangan Eisenhower dengan pe- 
rasaan gembira. Sekalipun Kana- 
da pada hakekatnja lebih tjon- 
dong pada partai demokrat,. na- 

mun pribadi “daripada” presiden 
baru jang “telah membebaskan 
Eropa adalah diatas segala per- 
timbangan2 partai. 

    

menteri Win. | 

| robak barang 

| Hadiah pertama 

        

  

RENA kalah dalam tafuli anget Ha” perat SN an mengenai has 
ihan2 untuk djabatan presiden 

lerika, beberapa orang barus 
kendjalankan fagas istimewa. 

1 tahun harus mendorong 
anaknja laki? dalam sebuah ge- 

, sedang di Was- 

    
   

  

hington seorang tabib terkenal 
duduk pula dalam kendaraan se 
jenis dan didorong oleh seo- 
rang ahli bedak kaja, Di Mas- 
sachussest seorang penduduk 

| ternama dilabur mukanja des. 

(ngan menbega a disebuah 
an terbuka, ketika 
ku) 12 kali dil. 

.gpang- 
djam memu- 
jang dite- 

"rima Kisenbower sebagai presi- 
den berupa sebuah sapa diser- 
tai surat, dalam mana pengirim 
nja menuliskan keinginan su- 

| paja hadiah itu hendaknja di- 
| pakai smenjapu bersih segala 
sesuatunja jang Kotor”. 

ESUDAH dengan 
an” tuan rumah, jang 

merukdjsa aan lemari, La 
ngambil barang? seharga Rp 
20.000, sedjam lamanja tiga pe 
rampok bersendjata pestol du- 

duk melepaskan lelah” dengan 
sang korban dirumah itu, sam- 
bil merokok dan beromong- 
omong, Kemudian mereka min- 
ta Giri, mengutjapkar banjak2 
terima kasih kepada tuan yu- 
mah. Ta 
“Sang korban adalah ' pendu- 

duk kota Makasar bernama 
Khoe Foek Djiem, dan peram- 
pokan ,,ajem?2 an” ini terdjadi 
pada-hari Rebo kemaren dulu. 

Br DUS, seorang wanita 
penduduk Maesan, Bon- 

dowoso, mendjadi pernimpin sua 
tu gerakan agama jang dina- 
makan ,,Agama Kedjawen”, Pe- 
ngikutnja Lk. hanja 85 orang. 
Tjara Mn kewadjiban 
agama jang diadjarkannja gan 
djil sekali. Tiap malam Nin 
dan Kemis oleh golongan ini di 
adakan pengadjian Al-Gur'an, 
jang ajat2-nja dilafsirkannja 
dalam bahasa Madura dan Dja- 
wa. Tetavi pembatiaan terdje- 
mahan ini dilakukan dengan 
memakai irama ,,/langgam” ke- 
rontiong” seperti ,,Pulau Bali”, 
,Sumpah Pemuda” dsb-nja. Se- 
lain itu para- pengikutnja dia- 
Gjari fari-menari silat perempu 

an, 5 
  

Pendapat di PBB. 

Pembesar2 PBB di New York 
pada hari Rabu mengemukakan 
pendapat, bahwa jenderal Ei- 
senhower mungkin tidak akan 

melaksanakan wusul2nja supaja 

pertahanan Korea diserahkan Kke- 

dalam tangan Korea Selatan. Me 

nurut Kalangan2 tersebut “maka 

pendirian Eisenhower mengenai 

Situasi Korea seperti telah di- 

djelaskannja dalam kampanje pe 

milihan fidak perlu merupakan 
dasar bagi politik jang akan di- 

tempuh oleh Amerika terhadap 

masalah Korea. (Reuter). 

Dewey & Lodge 
'Tokoh2 Terpentig Dim Pemerintahan 

Eisenhowe: Nanti 
Politik Luar Negeri Akan Diperbaiki s— 

Kata Dulles. 
UBERNUR THOMAS Dewey dan Senator Henry Cabot 

Ae Lodge diarggap sebagai tjalon? jang utama untuk dja- 
balan? didalam kabinet jang akan disusun oleh Eisenhower 
pada pemulaan tahun depan, Kedua orang ini telah memainkan 
peranan besar dalam pentjalonan Gjenderal Eisenhower, 
bot 

Ca, 
Lodge adalah orang pertama memadjukan Eisenhower se- 

bagai tjalon partai Republik didalam salah sata pemlihan pen 

Dewey memberikan soko- 
ngan jg berharga kepada Ei- 
senhower dalam konvensi na- 
Sional partai Republik di Chi- 
cago. Selain dari ini kedua pe 
mimpin politik itu mempunjoi 
pengalaman dalam lapangan 
pemerintahan. Dewey, jg dua 
kali dikalahkan dalam pemili- 
han untuk presiden sebagui 
tjalon golongan ' Republik, di 

langgap sebagai tjalon ig pa- 
ling utama bagi departemen 

( Tuar hegeri. Dalam hal demi- 
| kian ini Cabot Lodge mempu- 
'njai harapan didjadikan men- 
teri pertahanan. Tetapi kala- 

'ngan2 jg mengetahui menduga, 
“bahwa Cabot Lodge sendiri le 
| bih suka menduduki jabatan 
diplomatik. Pengangkatan Ca- 
bot Lodge mendjadi anggota 
"pemerintahan itu mendjadi les 
bih mungkin lagi, dengan ke- 
kalahan jg dideritanja pada 
hari Selasa dalam pemilihan 
Senator. Ia dikalahkan oleh 

' John, anak bekas dutabesar 
! Joseph Kennedy. 
| Foster Dulles tjalon 

ment. Luar negeri. 
Seorang anggota lain dari 

partai . Republik, jx mungkin 
diangkat mendjadi anggota ka 
binep Eisenhower ialah guber- 
nur Sherman Adams dari New 
'Hampshire, jg telah bertindak 
sebagai “kepalx staf” kampa- 

nje pemilihan Eisenhower dan 
sebagai 'penasehatnja. EKisen- 

Kirim Pemuda2nja 
luar negeri Amerika tidak akan be pendapatan nasional, suatu ' djumlah 
rubah setjara radikal. Djurubitjara maksimaal jang dapat disediakan de 
itu tak mau memberikan komentar, wasa ini. 
terhadap berita2 jang  menjatakan, 

Mengenai kemenangan 

| Bisenhower, kalangan2 perekonomian 
bahwa Eisenhower akan minta kepa' Djepang menjatakan, bahwa kemena 
da Djepang supaja mempertjepat per' ngan Eisenhower itu mungkin akan 
sendjataan kembali dengan mengata ' mengakibatkan berkembangnja indus 
kan, “bara politik Yoshida ditudju ' tri2 persendjataan. Tetapi kesedjah 
kan untuk mempertahankan 
tet ekonomi negara. 
dewasa ini merupakan 20Yo 

stabili 

Budget “militer ikuti oleh suatu krisis ekonomi, de 
dari 

terain sematjam itu hanja akan di 

mikian dikatakan selandjutrya. 

hower mungkin tidak akan me 
Narik kebanjakan dari anggo- 

'ta2 kabinetnia dari korps se- 
hafor dan gubernur dari. golo- 
.hgan Republik, karena ia ti- 
.dak mau memperlemah korps 
iIni. Berhubung dengan ini utk 
|djabatan2 menteri dalam kabi 
imetnja itu iy Mungkin sekali 
lakan memilih orang2 partike- 
(lir jg telah menjokong kampa 
njenja. Dalam golongan ig ter 
.kemuka ialah John Foster Dul- 
iles, ig mimpunjai harapan di 
djadikan menteri luar negeri, 

apabila karena sesuatu hal De- 
| wey tidak memegang djaba- 
|tan itu. Selandjutnja disebut- 
sebut John Mc Cloy bekas Ko 
misaris Agung Amerika di. 
Djerman. untuk djabatan. men 
teri pertahanan, Paul Hoff- 

.man, bekas kepala MSA sgeba- 
gai menteri perdagangan.-Ia 
pun disebut sebagai tjalon ke- 
tiga untuk kementerian luar 
negeri. Kemudian Harald Stas- 
sen, presiden Perguruan Ting- 
gi Pennsylvania sebagai men- 
teri perburuhan. Gubernur 
Earl Warren dari Kalifornia 
disebut sebagai tjalon djaksx 
agung “dan gubernur. Dom 
Thornton sebagai menteri dim 
negeri. (UP), 9 

Dulles tig. politik L.N. 
Amerika barw 

John Foster Dulles, ahli soal-soal 
luar negeri dari Partai Republik, 
hari Rebo menerangkan bahwa ke 
menangan  djenderal  Eisenhower 
akan memperbaiki politik luar negeri 
Amerika. Dikatakan, bahwa panda 
ngan Eisenhower mengenai politik 

'Juar negeri telah' diputar-balikkan se 
'lama kampanje pemilihan. ' Menurut 

me
m 

1 

  
ri jang akan merasa kuatir peroba 
han politik luar negeri Amerika jg 
merugikan mereka, Ditegaskan oleh 
Dulles, bahwa Partai Republik belum 
pernah menentang politik Juar-negeri 
Amerika jang berdasarkan kerdja 
Sama antara Partai Republik dag 
Partai Demokrat, (UP)   

»sbartu- - 

    

'Dulles, hal ini tidak enak didengar 
nja bagi sahabat2 kami diluar-nege 
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Bank” Tabungan Pos Sbg. Barometer 1 
— Rakjat' Indonesia belam ,,menubung-minded” 

DB »menabung-minded”, 
wa sehingga kini djumlah maximum 

ALAM usaha pemerintah sekuatnja agar rakjat Indonesia mendjadi 
barangkali ada agak gandjil kelihatannja, bah 

penabungan jang diberikan bunga 
tetap, diperbatas seperti djaman sebelum perang, dengan demikian dja 
dinja menghilangkan salah satu sudut '»penarik” dari penabungan. 
Djumlah itu adalah sbb.: penabungan sampai Rp 3000 diberikan bunga 

“324 pCt. setahun, dan. djumlah selebihnja sampai Rp 5000 diberikan 
bunga 1,5 pCt, sedangkan” menua, diatas Rp 5000: tidak diberikan 
bunga sama sekali. a 

Sudah terang, bahwa nilai Ta uang Rp 5000 Sea ini djauh 
lebih rendah dari pada tingkatan sebelum perang. Mengingat funksi ta 
bungan pos bukan ketjil artinja dalam .menjehatkan peredaran uang, 
jaitu menarik kembali uang jg beredar, ,ipenjikatan” hot money dsb. 
maka apakah tidak baik pemerintah menindjau soal tsb.? 

. Voor dan tegen.ypwan Djuni jang lampau ada se- 

Dalam pembitjaraan dengan 
Iireksi dari Bank Tabungan 
Pos di Djakarta, tuan Darmo- 
“susanto dan tuan Djadi, kepa- 
da wartawan KP diterangkan, 
bahwa memang tjita2 demiki- 
an sudah ada didalam alam 

. pikiran hanja. belum dimadju 
kan pada pihak atasan (dim 
hal ini jaitu Dewan Pengawas 
Bank Tabungan Pos jg mewa- 

“kili Kementerian Perhubungan, 
oleh karena Bank Pos tidak 
termasuk Kementerian Keua- 
ngan. Diterangkan, bahwa se 
mentara ini masih 'banjak mo- 
tief voor dan tegen terhadap 
penaikan batas djumlah jang 
memberikan bunga itu. 

Salah satu sebab jg membi- 
kin orang sangsi buat menaik- 
kan djumlah perbatasan itu 

cadalah karena dalam praktek 
ternjata terdjadi, bahwa bebe- 
rapa orang menitipkan uang 

pada Bank Tabungan Pos ti- 
dak semuanja datang dengan 
nia menabung, tetapi memper 

p- gunakan Bank Tabungan seba 
2 gai tempat deposito gratis, ter 
Zat utama di pempat2 ketjil dima 

na keamanan masih belum be- 
res, kesempatan ini telah di 

pergunakan. Umpamanja meni 
tipkan sedjumlah besar uang- 

: nja untuk satu atau dua ming 

gu dan mengambilnja kembali 
uang titipan itu. Pada direksi 
betul ada diberikan hak untuk 
menolak sesuatu rekening, te- 
tapi hal ini tidak tjukup. 

Belum ada 1749. 
Selandjutnja — diterangkan, 

bahwa bunga jg diberikan be- 
rat dipertinggi, karena ini ada 
bertalian erat dengan bunga 
jg didapatkan dengan memper 
bungakan kembali uang tabu- 
ngan. Dan dalam hal ini uang 
tabungan hanja ditanam atas 
belegging jg teguh jg umum- 
nja bunganja tidak tinggi (obli 
gasi, lening dsb) Bank Tabu 

        

ngan Pos selainnja itu harus 
mengongkosi  pengeluarannja 

sendiri. 
Buat di Indonesia demikian 

“diterangkan oleh kedua tuan 

“ tsb pada wartawan tadi, soal 

bunga kelihatannia bukan men 

djadi soal primair. Jg utama 

ialah penabungannja” sendiri. 

Kebanjakan orang Islam, ma- 

lahan ada jg. menolak meneri 

ma bunga atas tabunganhja, 

karena bunga itu dianggap 

“haram” dalam pengertian, ba | 

hwa @uran tidak mengidzin- 

kan menerima riba (woeker 

rente). 

Penabung di Indonesia ma 

sih ketinggalan djauh apabila 

dibandingkan dgn negeri2 di 

Eropah atau Djepang misal- 

nja, dimana menurut angka2 

ig diterima, ada 75 pCt. dari 

penduduknja ikut menabung. 

Angka percentage itu buat 

di Indonesia belum ada 1 

pc. Djumlah penabung di | 

“sini kurang dari 700. 000, se 

dang djumlah- penduduknja 

hampir 80 djuta. 

Sbg. barometer 

  

   
   

                

   

      

   

   

  

   
   
   
    

(besar Rp. 75 djuta dalam bulan 
Djuli telah naik mendjadi Rp 78 
Gjuta dan bulan September me- 
ningkat pula sampai Rp. 80 djuta. 
Djumlah penabung pun naik dari) 
bulan Djuni hanja 87.959 mendja- 

September. 

Bahwa Bank Tabungan Pos 

|ada sematjam barometer dari ke- 
| pertjajaan terhadap uang, terli- 
|hat, bahwa pada waktu ramai 

Gesas-desus dibarengi dengan tin- 
dakan dim lapangan keuangan 
pada bulan Agustus jg lalu, maka 
uang jg dibajar kembali ada le-| 
bih dari pada uang jang ditabung, 
hal mana adalah tidak normaal. 

Luar Negeri 
ANGKA2 TERACHIR ME- 

    

HAN PRESIDEN bi 
AMERIKA. 

Angka2 terachir menge 

nai hasil2 pemilihan pre- 
siden di Amerika Serikat 
jang pada djam 17.30 wak 
tu Greenwich adalah sbb.: 
Eisenhower 31.934.009. 

suara dan Stevenson 25. 
699.958 suara. Diharap- 
kan, bahwa partai repu- 
blik akan memperobah 

221 kursi dalam madjelis 

perwakilan rakjat dan par- 

tai demokrat 212 kursi. 

Dalam senat: partai repu- 

demokrat 47 kursi. 
GEDUNG BARU UTK. KEMEN- 

TERIAN LUAR NEGERI 
RUSIA. 

Diperoleh kabar, bahwa kemen- 

terian luar negeri dan kemonte- 

rian perdagangar luar negeri Ru- 

sia kini sedang berpindah tempat 

dari gedungnja jg lama sebelum 
terdjadi revolusi ke gedung pen- 

tjakar langit 27 tingkat jg belum 

selang lama baru selesai didirikan 
Smolensk, Moskow. 

di 92.185 penahung dalam bulan | 

NGENAI HASIL PEMILI- 

blik 48 kursi dan partai | 

  

  

YAruT KARTIIS, 
Beberapa waktu berselang ' 

Agung telah mengelu: ni 
tan terhadap tjatut2 kartjis 
nja peringatan itu tidak m 
perhatian bahkan tidak  dihir 
oleh mereka jang diperingatkan. Ini 
dapat dibuktikan terutama dalam 
kalangan tjatut2 kartjis bioscope - 
pertundjukan2 lainnja. Dimana . ada 
pertundjukan jg rame, artinja 

  

hatian dari penonton, disitulah da 
pat dinjatakan meradjalelanja tjatut2 

Djaksa Agung itu. Alat2 kekuasaan 
negara, polisi, jang mengatur 

radjalela itu. Matjam2 tindakan 

sadja mempunjai akal untuk melaku 
kan rolnja. Mereka mengetahut, bah 
wa ta'ada undang? jang melarang 
perbuatan mereka." 

Akibat perbuatan tjatut tidak ho 
nja terbatas pada merugikan umum 
(orang2 jang ditjatut), jang harus 
mengeluarkan uang lebih banjak dari 
|semustinja. Tidak djarang, bahkan 
banjak sekali orang2 jang ditjatut 
litu dimalukan oleh perbuatan tjatut 
jang djahat. Diantara kartjis2 jang 
ditjatutkan itu terdapat kartjis2 jang 
sudah basi, jang sudah tidak berla 
ku lagi, sehingga orang2 jang -ditja 

balikan oleh - pendjaga2 pintu. Si 
korban tjatut. menggrundel dan mem 
protes kuasa usaha  pertundjukan. 
Jang diprotes mendjawab: Sorry, itu 
salah sdr. sendiri, mengapa beli kar 
tjis tidak di-loket. Si-korban tambah 
mendongkol dan marah2. Ia menemui 
dan mengadu polisi jang ada disitu. 
Polisi minta padanja: tjoba tundjuk 
kan mana orangnja jang  mendjual 
kartjis itu kepada sdr. Si-korban 
tidak mendjawab, ia melihat keka- 
nan melihat kekiri, tetapi si-tjatut 
djahat telah. menghilang. 

Perbuatan mentjatut kartjis terang 
merugikan umum dan mengatjaukan 
keadaan. Oleh karenanja harus dila 
rang. Untuk ini ternjata tidak tju 
kup dengan peringatan sadja, tetapi 
memerlukan tindakan jg tegas dari 
jang berwadjib. 

Telah ada satu dua daerah (kota) 
jang telah mendahului. mengadakan 
“larangan setempat. Misalnja Djakar 
ta dan Jogja (jg saja ketahui). Pe 
merintah Daerah Kobes Djakarta 
telah mengadakan larangan terhadap 

ypentjatutan kartjis bioscope. 
Alangkah baiknja kalau larangan 

sermatjam itu dilakukan tidak sadja 
untuk Djakarta, akan tetapi untuk 
seluruh Indonesia, dgn disertai tin- 
dakan “jg tegas dari polisi. Dan 
tidak sadja terhadap pentjatutan kar 
tjis bioscope, tetapi untuk - segala 
matjam pentjatutan. Kemudian terse 
rah kepada jang berwadjib dan mu 
dah-mudahan pemerintah daerah se 
tempat suka memperhatikan seperlu 
nja.   Pentjinta Bioscope. 

  

lautan. 

Jang memimpin ekspedisi itu 
ialah orang jang paling terke- 
muka dari angkatan Laut Pe- 
rantjis dalam ilmu menjelam se 
tjara merdeka dan pemeriksaan   Untuk memperluas djumlah pe- 

nabung dgn sekali gus, umpama : 

nja tambah satu djuta, dgn alat2 

jg ada sekarang ini, masih be- 

lum mungkin, pun andai kata mu 

rid-murid sekolah jg berdjumlah 

4 djuta itu dikerahkan supaja be 

“ jadjar menabung, demikian dika- 

takan. Perlajanannja dgn alat2 

seperti sekarang ini, tidak mung- 

kin. 

Tjara utk membikin menarik 

supaja orang giat menabung ada 

banjak matjam, antara lain jang 

-terpenting adalah supaja pendu- 

duk dapat melihat satu kebutuhan 

dim hal ini, umpamanja dg. mem 

perluas pekerdjaan Bank Tabu- 

' ngan Pos, sehingga dapat menger 

djakan djuga pekerdjaan2 seperti 

1 post-chegue giroverkeer. Semua 

IL pembajaran, rekening listrik dsb. 

dapat dilakukan via Bank Taou- 

gan Pos seperti jg dilakukan di 

Inggris dan lain2 negeri. 
Menurut lapuran jg paling be- 

Jakang tentang keadaan Bank Ta 

bun an Pos ternjata nampak sua 

   

  

   

              

   
   

  

   
   
   
   

   

  

    
   
   
    

  

   
    

              

    

“didalam jaut. Namanja kapten 

.akan mempergunakan 

| membajangkan perhatian 

Yves Cousteau, Ekspedisi itu 
sebuah 

bekas kapal penjapu randjau jg 
berukuran 350 ton, dan pan- 
djangnja 142 kaki. Selama eks- 
pedisi tsb. kapal itu diberi na- 
nma ,,Calypse”. Kapten Cous- 
teau turut berdjasa mendapat- 
kan suatu alat penjelam baru 
jang buat pertama kalinja da 
pat dipergunakan oleh- para pe 
nj€lam dengan tidak perlu meng 
hadapi bahaja, untuk menggan 
tikan alat penjelam lama jang 
sangat besar dan berat itu. Alat 

Rahasia Laut 
5 Penjelidikan Kedasar Samudera 

Setjara Besar2an 
(Oleh Pembantu Sendiri). 

R. GILBERT GROSVENOR, ketua 
Society”, telah mengumumkan bahwa Society tsb. akan me- 

njokong salah satu dari ekspedisi pemeriksaan samudera jg paling 

besar jang pernah dilakukan dim zaman modern sekarang. Ekspe- 

disi itu akan dilakukan oleh serormbongan para sardjana jg akan 
merentjanakan utk memeriksa dgn teliti dasar samudera selama 

empat tahun. Ekspedisi itu akan dipimpin oleh sardjana Perantjis. 

Dewasa ini rombongan ekspedisi ini sedang menjiapkan apa? ke- 

perluannja di Toulon, dan mendapat sokongan penuh dari pemerin- 
tah Perantjis dan French Academy of Sciences. 

Amerika diharapkan akan mdmberikan bantuannja pada pelabuhan- 

pelabuhan Amerika atau di pangkalan?2nja jg terletak di seberang 

National Geographic 

Angkatan Laut 

menjimpan rahasia2 ilmu bumi, 
jaitu lautan jang tudjuh dgn. 
ukuran dalamnja jang amat he 
bat dan tempat tinggal dari ber 
bagai matjam binatang jang 
aneh2. 

National Geographic Society 
adalah pula penjokong dari pe 
njelaman jang dilakukan oleh 
Dr. William Beebe kedasar Lau, 
tan Atlantic di Bermuda dita- 
hun 1930. Society itu menjata- 
kan djuga, bahwa ada lagi ren 
tjana2 lain untuk mengadakan 
pemeriksaan didalam laut, tapi 

pendjelasan mengenai rentjana 
itu belum dapat lagi diumum- 
kan sekarang. » 

Ikan taut takut manusia. 
Waktu mentjoba personeel dan 

alat2 didekat laut merah, tidak   penjelam pendapatan Cousteau 
itu, jang diberi nama ,,Agua- 
lung”, menjerupai sebuah to- 
peng dengan perantaraan mana 
seorang penjelam dapat berna- 
fas dari udara jang ditekan di 
simpan dalam sebuah tanki ig. 
diikatkan dibelakangnja.  Ti- 
mah utk. memberatkan dibawa 
nja untuk menahannja pada 
tingkatan dalam jang 
dikehendaki oleh sipenjelam, se 
mentara sematjam dajung jang 
diikatkan dikakinja menambah 
tenaganja. Pengumuman Fan 

ka71 

djauh dari pantai Arabia, dalam 

musim dingin jang lampau, kap- 

ten 'Cousteau mendapat tahu 
bahwa ikan hiju (haai) takut ke- 

pada manusia jang menjelam 

djauh kedalam laut. Tapi dekat 

muka air binatang 

tambah berani gan mungkin me- 

njerang dengan ketjepatan anta- 
ra 20 sampai 30 knot. Setidak2- 
nja ada seorang penjelam ” Ca- 
lypse” berhasil menjelamstkan 
njawanja dengan memukul ikan 
hiju itu dengan alat pemotret 
jang dibawanja. Cousteau men- 
dapat tahu “pula bahwa ikan   National Geographic Society ter 

hadap tempat jang teracair ig. 
aneh2 membuat pantai lautan 

Merah dengan menghaluskan ba- 

    

   

     
       

    
   

   

  

   

    
perj 

tundjukan jang mendapat banjak perf' 

jang tidak menghiraukan peringatan | 

| dang 
| mendjaga ketertiban, ternjata kewa| 
lahan menghadapi tjatut2 jang me-| 

te) 
lah diambil, tetapi hasilnja tidak se | SM 
perti jg diharapkan. Tjatut2? masih | 

tut itu setibanja dimuka pintu masuk! 
pertundjukan, terpaksa ditolak dikem | 

laut itu ber-, 

  

  ARLODJI LELAKI: 

merk dari 15 jewels. 

tj 4 

   
Sau:     

5 ENG THAIJ 

3. Toko KHOE 

tu2 karang dengan rahangnja 
jang sangat kuat. 

Dekat pantai Tunisia di lau- 

tan tengah, Cousteau menjeram 
sampai menemui sebuah pentja- 
lang dari zaman Romawi dan men- 
djumpai sebuah balok tjandi Ju- 
nani, jang diduga dibawa lari se- 
bagai barang rampasan waktu 
Athena diserang oleh keizer Ro- 

mawi, Sulla. Untuk keuntungan 

angkatan laut Perantjis kapten. 

Cousteau telah berdjasa mem- 

buang terpedo jg masih ada de- 

tonatornja dari kapal2 silam 

Djerman jang telah tenggelam, 

menjelami sebuah tongkang ' jang 

penuh bermuatan randjau laut 
jang pakai besi berani dan me- 
meriksanja kerusakan2 kapal da- 
lam perang Dunia ke II. Pada se- 
buah kapal jang diperiksanja, 
jaitu sebuah kapal dagang Juna- 
ni didjumpai 

dua mesin diesel jang bisa berge- 

rak dengan ketjepatan 14 knot. 

Kapal itu diperlengkapi dengan 

alat penangkap gema jang sa- 

ngat kuat. Dengan alat ini Cou- 

steau telah berhasil menemui 

ukuran lautan tengah jang belum 

pernah ditjatat. 
Pada buritan kapal itu dibuat 

sebuah ruangan istimewa tempat 
melakukan pemeriksa'an kedalam 

luat. Alat2 pemotret otomatis 

akan mentjatat semua benda 

jang muntjul dihadapan lens-nja. 
Sebuah sumur disamping kapal 

BARU TERIMA: 

PARKER SET 
: Omega, Mido automatic, Mido Multifort, Eterna - Matic, Elec- 

-tion, PN anna Mulco, Sandoz all steel, 
Ster! ing la all steel. . Titoni all steel, Oebra all steel, Tissot, Cyma dan  Matjam2 

ARLODJI WANITA: Mido automatic, Mido Multifort, 
“Dera Silvana all steel, Herald all steel, 

|. merk dari 17 jewels. 
MODEL MUNGIL, WIJZERPLAAT ISTIMEWA, dan masih banjak sekali merk 

jang ta' dapat disebut satu per satu disini. 
SENDIRI. HARGA PANTAS, KWALITIEIT maupun SERVICE TETAP TERDJA- 

    : 10 C — SEMARANG — TELP. 1144. 

tgh 
TAP Men) 5014 DUNIA 

Anggur Ini sangat baik untuk prampuan jang 
badannya lemah kaki tangan dingin, datang 
bulan tidak fjotjok yang membikin perut sakit. 
Pik-tay pinggang sakit dll Pun baik untuk laki: 

AN.SAN YOK 2ANG KAPASAN 216-220 S'BAIA 

Toko Obat. TJEE AN HO. is. 

t. Toko Obat. THAIJ 

kompasnja masih 

bekerdja. 

Perlengkapan iCalypse”. 
Kapal ”Calypse” dsini 

  itu memberikan kesempatan |ke- 
pada penjelam2 dari kapal itu 
untuk masuk dan keluar air de- 
ngan mudah, tidak perduli bagai 

mana djuga keadaan tjuatja di- 

luar. Digeladaknja terdapat . se- 

buah pesawat helicopter. Dirua- 

“ngan bawah ialah laboratorium 

utk. bermatjam ilmu pengeta- 
huan. Anak buah kapal itu ter- 

diri dari 20 orang. Selama dua 

tahun pertama ekspedisi itu akan 
bekerdja pada laut Sargasso di 
sebelah selatan Lautan Atlantic, 
perairan dekat Bermuda, muara 
sungai Amazon, pantai Pata- 

gonia dan laut Wedel. Selama 

dua tahun kedua kapal ”Calyp- 

se” akan berkisar disekitar New 
Zealand, di laut dari Antarctic 
disepandjang Great Barrier 
Reef, pantai India dari Laut Ara- 

bia, kedua pantai Afrika dan ba- 

njak tempat2 lain jang terletak 
diantaranja. Jang mendapat per- 

hatian pertama dari ekspedisi itu 

ialah pengetahuan2 mengenai 
“physical oceanography jaitu me- 
ngenai dalam, sifat2 alam serta 
chemis dari air laut, dan  hal2 
seperti itu. Oleh karena penjela- 
man “"agualung” hanja bisa me- 

njelam sampai 300 kaki dan bisa 
"tinggal dalam air selama satu 
djam, maka kebanjakan dari pe- 

kerdjaan2: itu akan dilakukan   dengan mempergunakan alat2. 
  

     
nak TRIED TO -H0OT ME, BUT 

P JUMPED HIM FIRST/ His PAIR OF 

  

      

  

   

      

   

  

embawa peluru2 emas. 

: ai Hey, lihat itu disana! 

/ WHAT HAPPENED 
TO MOOSE AN' - 

MINERE GOT ag WITH Tae GOLP / 
CANNON BALLS/ 5 

1 Garm mentjoba menembak Badai 
tubruk dia. 2 Orang pekerdja tambangnja telah menghilang dengan 

.— Apa jang telah terdjadi dgn Moose dan sheriff ? 

TH SHERIFF 

  

  
     tetapi terlebih dulu ku-. 

k 

g 

  

       
     

GUNN'S PALS GOT BuRiEp 
WHEN THEY TKIEP TO DIG 

. OUT THE MINE ENTRANCE/ 

# 
Teman2 Gunn telah mati ter- 

ubur waktu mereka mentjioba meng 

ali tempat masuk trowongan. 

OL' CAP GUNN AIN'T DEAD 
YET, ROGERS/ YOU'LL FIND   THAT OUT WHEN IL PLANT 
THIS KNIFE IN YOUR BACK!     

  
  

— Kapten Gunn jg tua 
belum mati, Rogers. Akan 
kaurasakan, djika pisau 
ini kutanamkan dipung- 

“ gungmu! (demikian piki- 
ran kap. Gunn). v 

8 

3 1 
Ogival, Wyler, Titus all steel, Enicar, 

Eterna - Matic, Atlantic all 
Titus, Sandog all steel dan matjam -ma-   

        

  

LEKAS DATANG DAN BUKTIKAN    

       

PL OOT E    

    
   

      

  

  

PEKALONGAN: 
Toko Obat BAN SENG Hu. 
Toko THIO ENG TJHIANG. 

/. Toko TIHIA YAUW Fax. 
8. Toko THAIJ HWA. 

TJOEN HO.| 3. Toko Obat ,,VIC 1”. 

EPA TIAN 
(Ged. American Optholmotical Colleg2). 

Bisa Priksa Mata dan djuga menerima Recep Dr. 

KONGSIE. 3. 

HAN KIOE. 

    

  

Baru terima: 

Keymont Platina Frame. 

Ray-Ban matjam?2 Warna. 

BALRIM model 1952. 

  

Tiap2 hari Minggu dan Hari Besar buka V/ hari. 
Harap para Lengganan mendapat tau. 

SHANGHAI OPTICAL CO 
| aa ga na —aw Ta 1125 — Mapan 

BAUAN RONGSOK - 
Misih muda tapi keli- 
hatan sudah tua, laju 
dan lemah. 

Obat jang terbaik ja- 
lah: 

  

  

  

  

AMPLOP WASIAT 
Sedia beribu-ribu amplop 
jang telah dizegel, masing2 

MAHA TONIK — isi 10 (sepuluh) lembar 

Bangalinav ,LOTRE KETJIL” N. V. 
: KEDU. 

Makan 2 tablet tiap 3 hari se- | ' Harga: 

   

  

  

kali, dengan lantas djadi sehat, 
kuat dan gagah perkasa. 

Terdjual disemua Toko Obat. 

1 amplop serie A Rp. 12,50 

1 amplop serie B Rp. 22,50 

Hadiah Pertama: 

  

  

Serie A'...... Rp. 10.000,— 
Ditutup Serie B ...... Rp. 15:000,— 

Tgl. 10 i g sampai 1! Nov. 1952 ABONNEMEN. 

Berlanggananlah setiap bulan 
Lotre Ketjil N.V. KEDU. 

5 lembar serie A: 

  

Genjiat Seudata 

  

" BODJONG 57-SEMARANG TEL.656 de kwartaak au Rp. 19.— 
! 5 Na San Mau Rp. 36.— 

Aetaati Mea na Rp. 70.— 
M,S. RAHAT 5 lembar serie B: 

DABIB “ kwartaal ......... Rp. 34— 
' Seteran 109 — Semarang. |' Ta EEUM M Labuan Rp. 66.— 

Dean an Rp. 130.— 
Specialist untuk WASIR (Am- 

beien) ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Penja- 
kit. 

Kirim poswessel pada: 
N. V, Kedu Jogjakarta. 

  

Dj. bitjara 9 — 12 Pagi 
fana 5 —. 7 Sore 

Sfbm CITY CONCERN CINEMAS mp 
Lux ini malam d.m. b. tu. 13 tah) 
5.7.9. JEFF CHANDLER — EVELYN 'KEYES, 

/IRON | MAN 
Heibat £& 

1 Gempar ! : 

He's all man in the ring or anywhere! 

GRAND ini malam d. m. b. fu. 13 tabun) 
5...» 9. Armando, Goyena - Tessie Ouintapa- 

ss Rosa Rosal Ta 

Ak :2 Princesa Basahan 
film Philipina terbesar dengan, bebasa Makan 
penuh actie. Bertarungan dengan pedang. Gempar ! 

INDRA ini malam d- m.b. (u. 17 tahun) 
Za Teen Lucille'Ball”- John'Agar - Patricia, Medina 

The Magic Carp Oa au 
Tt en aan NG: Sea 

aa eh Lin Super cinecolor 
1001 New. thrills! Menarik - Heibat - Bana uan! 

    

  

    

BRA. 

APA BAD 

Gema 

  

  

ROYAL ini '” malam fu. 17 tah.) 
5 m7 9 @&Marta Toren — Jeff Chandier : Tn 

sDEPORTED sevep 
  

Atas datang » THE MAGIC CARPET" 
  

  

  
Maka sekarang turutlah tjara-mentjutji 
RADION, tjara jang mudah lagi modern : 

buatlah dengan beberapa sendok Radion air 
sabun jang berlimpah-limpah busahnja, lalu 

rendamlah tjutjian Njonja jang putih 

didalamnja untuk semalam. 

Pagi harinja, djika perlu digosok-gosok bebe- 
rapa bagian?nja jang kotor lalu didjilahi dan 

tjutjian Njonja mendjadi lebih putih-bersih 
sebagai belum pernah Njonja alami. 

  

LN iv TI Nu 

BUATAN UNILEVER 

  

DEWAN PEMERINTAH DAERAH : 
KABUPATEN KARANGANJAR 4 

SURAKARTA 

DIT JARI 
) untuk dipekerdjakan pada Pe- 

) kerdjaan Umum Kabupaten 

) Karanganjar Ska. bag. Bangu- 
) nan dan Gedung (bouw-kunde). 

  

1. Opseter (IVb) 
2. Adjung-Opseter (IVa) 

Sjarat - sjarat: : 

Beridjazah K.W.S. (4 th.) atau S.TM. atau jang beridjazah 
sederadjat, mempunjai ketjakapan dan pengalaman? dalan 
pekerdjaan tsb. - 
Lamaran beserta turunan idjazah dan daftar riwajat peker-' 
djaan beserta turunan2 besluit dari djawatan2/instantie lama, 
hendaknja dialamatkan kepada: r 

DEWAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN : 
KARANGANJAR SKA. 

paling lambat tanggal 10 December 1952 j.a.d. harus telah di 
terima. Karanganjar Ska. tgl. 28 October 1952. 

An. DEWAN PEMERINTAH DAERAH: 
KABUPATEN KARANGANJAR ' 

SURAKARTA 
Secretaris: 

W. JITNOPRANOTO. 

KURSUS - LISAN! 
, ADMINISTRATIE-KANTOR” 

Dibuka tg. 15 Nopember 1952, Waktu Sore. 
Tammat 3 bulan. 

(Dictaat diberi Pertjuma. Pembajaran sampai tammat R. 40,— — 

EXTRA-LES: Bhs. Inggeris jg. Practies). 

Pendaftaran disertai uang R. 5,—: mulai Sekarang di S.R.. 

Latihan Bandjarsari, sebelah kanan Djawatan Air Minum Su- 
rakarta — Djam 1 s/d 6 sore. : 

Djuga berikan Kursus2 tertulis. 
Prospectus bole diminta. 

“ 

    

INSTITUUT ,,HASRAT” 
Surakarta. 

nan in on dn an gn an toa aa 

  

  

HARGA MELAWAN! ' 
BATU MIDO, CYMA — TITUS 

SANDOZ. d.I.I. 

Shockproof, waterproof, 
wijzerplaat matjem? kleur. 

ARLODJI GARANSI 2 TAHUN. 

SHDIA: LONTJENG, WEKKER, VULPEN, 4 | 

sRIMA REPARASI: ARLuvsi — WEKKER — VULPEN — | 
LONTJENG. ' 

Service ditanggung memuaskan, silahken Tuan2 dan Njonja2' 

  

BARU DATENG! 

ARLODII LELAKI 17 
stainless steel-waterproof 

ARLODJI WANITA i7 BATU 

dateng di: 
13 

TOKO ARLODJI $$ Kranggan Barat | 
& VULPEN sLIONG No. 186 Semarang. 
    
  

  

  

REK INI MALAM D.M.B. 445-700-915 U7 tb) 
Bette Davis - Anne Baxter BIL ABOUT EVE' | 

Geo. Sanders - Celeste Holm? 

,ORION“ INI MALAM D.M.B. 5.00-7.00- 9.00 (17 th) 
HUMPHREY BOGART DEADLINE: |. 9. ,. c$ 5 

Ethel Barrymore - Kim Hunter » 

.DJAGALAN“ INI MALAM D. M. B. 7.00-9.C0(17th) 

Pe Yen- Nan Ing- Ing luan Seh In Ohuns (Antara dendam 

Auyang Safi dan Budi) 

INI Valam Premiere Ha Tan Gsm METROPOLE (17 tj 

    

   
NNIEST PICTURE HE WAS ! 

Na eNER Scarep stiF 
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“'CONRAD VEIDT- ANN RUTHERFORD - VIRGINIA GREY 
|. 'RAGS” RAGLAND  HENRY ONEILL - EVE ARDEN - 

3 Directed by S SYLVAN SIMON "Producedby GEORGE HAIGHT 

Penuh dengan Kegembiraan - Kelutju'an dan Seram | b 

     

  apa — MN 

SOLO "3 
Jcao Perers Louis Jourdan Debra Paget in | 

.€ 

,Anne of The Indies 
(RaDjaA BALUJAK LAUT WABITA) 
Pertempuran Laut jg Sangat Dehbsjat) 

Pertarungan Pedang jg Sangat Hebat 

  
Nee     ROXY ini malam 3 | (u. Seg. um.) 

1-9.- ,PUI SIE GIOK TA” -:: 
LUI TAI ke II 

Akan messakh Pan Sir G al ah ad' 

  

  

Film Beiwarna Dari 20th Cent Fox £& «Hata 
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