
      

  

AM Smua Panda maa 

          
    
    
    
    
    

              

   
    

      

: 3 

g 

& 
P| 
3 

4 
z 

    

  

: 

  

' Timur p 
“atasi 

Rapat Umum! 

  

  

  

  

    

—- 

Oliver Lyttleton, Menteri Djadjahan Inggris (kiri) telah menga 
“dakan kundjingan di Kenya” berhubung dengan huru- hara jg ter 
djadi disana akibat gerakan anti bangsa kulit putih oleh organi 

i Mau Mau. Sekolah2 zending jg memberi peladjaran bagi pen 
li pun telah sepi pat perhatiannja. 

Da 

  

LA 

— Atjara 

Tgl 24 Nop. Kabinet Su- 
dah Akan Serahkan 

Rentjava Undang2 Pe-” 
milihan Pada Parlemen 

D IDAPAT kabar, bhw. pd. 
tgi. 24 Nop. 1952 kabinet 

sudah akan menjerahkan ren- 

! kepada parlemen. Seperti sudah 
dikabarkan, berdasarkan putu- 
san rapat Panitia Permusjawa- 
ratan DPR tgl. 15 lalu,   

  

  

.000 Serdadu 
PBB Ditewaskan 

Bulan Oktober 3 
Djalan2 Kereta-4pi Daerah Hamhung Djadi 

Sasaran Bomber2 PBB. X 

ENURUT PENGUMUMAN markas besar tentara ke-8 di 
Korea hari Minggu, pasukan? PBB pada hari Sabtu malam 

telah menggagalkan serangari fihak Utara selama lima puluh me- 
nit atas bukit Pintpoint. Dalam kominike itu lebih landjut dikata- 

kan, bahwa pasukan PBB pada hari Minggu malam telah mening- 
galkan bukit 

    

  

PKI Dilarang 
Oieh DPKN Bandung 

R: PAT UMUM P.KI. jg. 
hari Minggu 

Bandung terpaksa dibatalkan 
karera dilarang oleh Dinas Pe 
ngawas Keselamatar Negara. 
Menurut keterangan aa, me- 

ngadakan rapat itu, 3 hari jg. 
Jaka P.K.I. telah mendapat izin 
dari polisi. Tetapi hari Saptu jg 
baru lalu dberitahukan bahwa 
rapat tersebut dilarang. 

Berhubung dengan larangan 
ini, F.K.I. telah ' memadjukan 
protes jang dikatakan djuga 
disetudjui oleh, Ik. 2.500 orang 
pengandjung rapat. Protes tsb 
terutama sekali menuntut supa 
ja larangan jang disebutnja ber: 
tenlangan derigan Undang? Da 
sar ijangan terulang lagi, 

Rapat umum PKI :sb semu- 
la akan memperingati “hari 
pemberontakan tahun 1926”. 
Selain itu mungkin djuga dlm. 
rapat itu akan dibitjarakan pu 
la soal2 disekitar situasi poli 
tik dewasa ini dan sekitar so- 
al parlemen. 

Seperti diketahui, djuga po- 

lisi di Bandung telah mela- 
rang Badan Kontak Nasional 
membitjarakan soal Parlemen. 

Menurut keterangan jg dida 
pat “Antara”, larangan2 tsb 
dikeluarkan DPKN sedjak ha- 
ri Djum'at jg lalu terhadap se 
mua aktivitet politik mengenai 
Situasi sekarang. Djuga thd. 
pihak jg akan mengadakan ce 
monstrasi. (Antara). 

SEORANG ,TJAMAT D.I.” 
TERTANGKAP. 

»Komandar polisi D.I,” 
tertembak mati. 

Tentara bataljor 311 bebera- 
, hari jang baru lalu telah ber 
il- menangkap seorang ,,tja- 

20k Darul Islam daerah Wa- 
rungkondang” kabupaten 'Tjian- 

»Jackson Height” di sebelah Utara Cherwon. 

“front Barat patroli PBB telah berpapasan dgn suatu peleton ten- 
tara Tn dimana telah berlangsung tembak-menembak. Di front 

PBB telah menggagalkan sekgapaa. fihak Utara 
dukan bukit di selatan Kosong. 

Di 

Bersamaan dengan itu pesa- 
wat2 terbang PBB selama hari 
Sabtu malam telah mengjatuh: 
an lebih cari 1000 bom atas 

djalan2 kereta api dan gudang2 
perlengkapan dipantai selatan 

parlemen akan mulai bersidang 
pada tgl. 27 Nopember 1952, 
Mulai tgl. 21 Desember 1952 
hingga 4 Djanuari 1953 parle. 
men akan reses. Atjara rapat2 
DPR mulai tgl. 27/11 hingga 
20/12 adalah antara lain jang 
terpenting sbb.: 

Tgl. 28/11 hingga tgl, 29-11 
tidak diadakan rapat dan mem 
beri kesempatan kepada sege- 
nap anggota parlemen untuk 
mempeladjari rentjana undang? 
pemilihan umum, 

Tgl. 1/12 hingga tgl. 4/12 
rentjana undang2 pemilihan 
umum jitu dibitjarakan dalam 
bahagian2 dan pada tgl. 8/12 
dan M12 ketua dan pelapor ba 
hagian2 menjusun laporannja 
mengenai rentjana 
itu, sedangkan rapat pleno ter 
buka. untuk  membitjarakan 
Soal ini akan diadakan sesu-   dah reses. Adapun pada hari2 
jg lain parlemen akan membi- 
tjarakan berbagai rentjana un 
dang2, antara lain rentjana 
undang2 kehakiman, jaitu ten |. 
tang peraturan menghadapi ke 
mungkinan hilangnja surat pu 
tusan dan surat2 pemeriksaan   Korea didaerah Hamhung. Sa- 

tuan2 angkatan laut PBB telah 
menjerang kembali pelabuhan 
Wonsang, sedang satuan2 lain 
membantu gerakan angkatan da 
rat di front Timur. 

Kerugian PBB. 
Da'am pada itu menurut be- 

rita radio Peking jg ditangkap 
di Hongkong hari Minggu, ke 
rugian tentara PBB selama bu 
lan Oktober dimedan perangan 
berdjum'at 62.000 orang. 
Djumlah ini adaah dua.kali 
banjakn'g 'hulan September. 

Da'am berita radio itu selan- 
djutnja dikatakan. bahwa di 
sekitar Sektor Yonchon,. Chor- 
won dan Komsong selalu ter- 
djadi pertempuran2. Divisi Ko 
rea Selatan ke 9 menurut sia- 
ran radio tsb telah hantjur lu 
luh” Da am pertempuran? ini, 

| patukan2 
(baiki kedudukannja. Radio 
Pyongyang menerangkan, bhw 

da'am kerugian PBB: itu terma 
suk 24.000 tentara Amerika 
ig tewas dan luka2 dan lebih2 
dari 38.000 tentara Korea Se- 
latan. Pasukan Utara mean- 
djutnja telah menembak dja- 
tuh 271 buah pesawat terbang 

PBB. (UP). 

Jtara dapat memper, 

pengadilan: rentjana undang2 
keuangan ialah tentang mengu 
bah dan -'menambah ordonansi 

padjak rumah tangga, tentang 

pemungutan tambahan pokok 
padjak mengenai padjak keka 
jaan dan padjak perseroan, 

tentang kenaikan tarip penge- 
naan padjak perseroan dan 
tentang pemungutan bea wari- 
san, rentjana undang2 keseha 
tan, jaitu tentang pembukaan 
apotik dan tentang apotik daru 
rat: rentjana undang2 pereko- 
nomian  jaitu tentang :penim- 
bunan barang2. (Antara). 

PESANAN? KEMENTERIAN 
PERTAHANAN DI DJAWA 
TIMUR. 

Didapa: keterangan bahwa Kemen 
terian Pertahanan dengan dijalan 
»aanbesteding” kini memesan  sepe 
da sebanjak 10.000 buah pada salah 
satu paberik sepeda di Surabaja. 
Selandjutnja pesanan2 jang  djatuh 

-Tindakan2nja Aa Den 
" 2aannat | 

an Gabbar ba. Sadir Tin melalui RRI ! 
pada hari Minggu pagi telah dibatjakan j pe: n No 
Kepala Staf TT 7 jang telah dikeluarkan Saptu NAN ja Wi 
23.30 jg bunjinja sebagai berikut: Tunggu Penjelesaian San 4 
Dalam A.P. Oleh Panglima Tertinggi. : 7 

|al persengketaan dalam 

Parlemen 

sebagai dasar pega 

undang2 | 

    

ri Panglima TT 7 mengenai so 

dan sikap serta pendirian 
lima terhadap soal tsb. 

b. perintah2 lesan jg Ta 
paikan oleh Panglima TT 7 ke 

bagaimana pernah diutjapkan- 
nja dalam rapat Perwira di RI 
24 tg. 13 dan 14 Nop. 19652, 
utjapan2 mana sangat meru 
kan rentjana operasi jg sedar 
berdjalan di Sulawesi Sela 
dan lain2 tempaj di territori' m 
7, dan utjapan? mang sangat 
membahajakan persatuan rak- 
jat dan tentara Indonesia 1 
da umumnja. 

      

   

  

Mendengar gan menga 4 
pula bahwa telah terdjadi ada 
nja poging untuk mengadako 
coup d' etat oleh beberapa 21 
wira Angkatan Darat di Dja- 
karta dan telah terdjadi pula 
Suatu intimidasi terhadap Ke- 
pala Negara jg bertudjuan 
memperkosa azas2 Pantjasling 

2. Mengingat: 

a. bahwa pendirian dan pat 
buatan Panglima TT 7 itu sa- 
ngat bertentangan Sepsan Ag 
struksi2 semula jg d 

   

      

    

     

komando Ter. 7 jg 
» 

    

Pe Ia Mendengar: a. uratang da 

        

pada bawghan2 di TT 7 al. se: 

  

  
Laut Tengah, jg disebut latihan 

bagian dalam latihan tsb.     6 Buah negara jaitu Amerika, Inggris, Junani, Perantjis, Italia dan 
Turki kini turut ambil bagian dalam latihan perang2-an dilaut di 

kapten Scaritt Adams“ dari Angkatan2 Laut Sekutu 
Selatan menundjukkan dipeta-bumi, dimana kira2-nja letak daerah 
perang2-an itu. Sama sekali ada 170 buah kapal perang ig ambil 

  

” Perang2an , 
sLong Step". 

  

»Long Step”. Pada gambar ini, 
di Eropa   

  

Huru-Hara Maha. 
siswa.Di Kairo 
12 Mahasiswa Mendapat Luka2 
IANTARA KE - 6000 orang mahasiswa universitet Kairo te- 
Jah terbit kerusuhan, setelah seorang mahasiswa Islam pada 

hari Sabtu berpesan melakukan 

“di Palestina dan bangsa Inggeris 

apenjana Pt 
“1 Mexico, 5 

3.   
b. bahwa usaha2 kepala staf 

TT 7 “yntuk menginsjafkan 
Panglima tentang kechilafan- 
nja itu telah gagal dalam per- 
tukaran pikiran berdua pada 

-tg. 15: Nop. 1952 djam 6. 

Mengingat pul, akan sum- 
pah/djandji tentara “SAPTA 

    

kil Mexico, Padilla Nervo, men 
djelaskan rentjananja untuk me 
hembus deadlock dalam rundi- 
zganr gentjatan sendjata di Ko 
rea. Dalam pada itu Nervo ka 
takan, bahwa rentjananja meng 
hendaki supaja segera mengem 
balikan semua tawanan perang, 
jang ingin. Nan. Sisanja su 
paja ditempatkan dibawah per 
lindungan negeri2 anggota P 
BB, hingga tertjapai perdamai 
an. Dan mereka hendaknja di 
beri status immigrasi, jang tak 

    

  
MARGA” dan peraturan disi 
Pa .tentara. 

. Mem'rubang: 
a. Periu dengan segera meng 

ambil tindakan2 darurat utk 
mengreconstueer beleid koman 
do ter. 7 guna mendjamin ke 
tenteraman da'am artikata jg 
luas di. ter. 7 pada chususnja 
dan untuk terpeliharanj, per- 
satuan tentara dan rakjat di 
Indonesia pada umumnja. 

b. dan lain2 sebagainja. 

4. Memutuskan:   di Djawa Timur ialah 20.000 pasang 
sepatu sepak-bola, 22.000 pasang 

sepatu lapangan (veldschoenen) dan 
22.000 pasang sepatu untuk “perwi 
ra. 8 Buah paberik (perusahaan2) 
sepata di Surabaja. Malang, Kediri 
dan Lawang bersama-sama menger 
diakan pesanan itu. Djanuari j.a.d.     pesanan itu harus sudah selesai. 

  

Kuliah 
- “ 

A Tata 

mempersingkat waktu rentjana 
kedokteran. Dewasa ini prof. M. 

teran itu dapat dipersingkat.   djur. Memarut kabar jang dite- 
rima di Bandung, nama ,,tjamat 
D.I.” itu jalah Nanu. Dalam pe- 

meriksaan ia telah mengaku te 

rus terang, bahwa ia itu mendja 
di tjamat D.I. 

DPD DAN DPR MINAHASA 
BUBAR. 

| Menurut berita terlambat da 
ri Menado, dalam sidang isti- 

aan untuk membiijarakan Si 

tuasi daerah Minahasa DPD | 

dan DPR Minahasa telah meng 

ambil keputusan membubarkan. 

diri dan menjerahkan seluruh 

tanggung-djawabnja kpd. Ke- 

pala Daerah Minahasa. Seperti 

pernah diberitakan, waktu2 

achir2 ini DPR Minahasa di 

bandjiri pamflet2 ig menuntut 

pembubarannja, sedangkan 

anggotanja dikirimi surat2 ka- 

Jeng supaja menarik diri, 

nerangkan bahwa ia sendiri te 
lah mengambil inisiatif / untuk 
me akukan penjelidikan2 terha 
dap kemungkinan tersebut. 
Pendapatnja ialah, bahwa wak- 

'tu peladjaran selama 7 tahun 
itu terlalu lama, iebih2 mengi- 
nga: bahwa Indonesia sangat 

banjak membutuhkan tenaga2 
dekter. Menurut pendapatnja, 
apabila waktu tadi dipersing- 

kap dengan 1 tahun, ini Sangat 

mungkin didjalankan. Dewasa 

ini rcda fakulter kedokteran 

di Indonesia dipergunakan ren 
tjana peladjaran jang ditiru 

dari rentjana peladjaran uni- 
versitet2 Belanda. Rentjana pe 
ladjaran ini memang baik, 
akan tetapi pendapat saja ia- 
lah, bahwa rentjana peladja- 
ran universitet9 Amerika jang 

waktunja lebih singkat itu le- 

bih banjak memberi faedah 

. 

  
  La GAN AN 

Selandjutnja prof. Sjaaf me- 

# Dokter 
Akan, :Dipersingkat, Waktunja — Ren- 

—. jana Dokter Sjaaf 
1I KETUA fakuitet kedokteran di Surabaja, prof. dr. M. 

Sjaaf, wartawan kita mendapat keterangan, bahwa ia se- 

mendjak beberapa lama sedang mempeladjari kemungkinan untuk 

  

peladjaran bagi para mahasiwa 

Sjaaf sedang sibuk mengumpul- 
kan keterangan2 jang kelak mungkin dapat dipergunakan untuk 
mengadakan perobahan dalam rentjana peladjaran pada fakultet 
tersebut, sehingga waktu peladjaran bagi para mahasiswa kedok- 

bagi Indonesia daripada ren- 
ijana peladjaran Be-anda tadi, 

demikian prof. Sjaaf. Sebagai- 
mana diketahui prof. Sjaaf be 
lum lama berse'ang telah me- 
ngadakan kundjungan dengan 

tugas beladjar ke Amerika Se- 
rikat. 'Djum'ah mahasiswa pa- 
da faku ter di Surabaja itu de- 
wasa ini sebanjak 800 orang 
diansaranja 400  mahasiswa2 
tahun pertama. (Pia). 

Ind ia 
EMIMPIN delegasi Indonesia 
pada konperensi UNESCO 

(United Nations Educational, Scien- 

fifical and Cultural 

Anak Agung Gde Agung, pada hari ' 
Djum'at telah minta lebih banjak ' 

tukkan negara2 jag baru memperoleh 

kemerdekaannja, Pemimpin delegasi   

1. Mengambil oper pimpinan 
TT 7 dari tangan Panglima TT 
7 untuk membawa kembali be 
leid komando TT 7 kedjalan jg 
benar dan akan menjerahkan 
tugas pimpinan itu pada pang 
lima TT 7 setelah terlaksana 
penje'esaian sengketa dalam 
AP. ini oleh PJM Presiden 
Rep. Indonesia cu Panglima 
Tertinggi. 

3, Mendesak pada pemerin- 
tah supaja mengirimkan utu- 

|laskan setjara resmi keadaan 
dan kedjadian jo sebenarnja 
Tea Mete RN dalam 
AP. 

(Nood Red: fatsal 2 dan 4 
tak terdengar — Nas. Dk.). 

  

Noor redaksi "SM": Semen- 
tara itu atas pertanjaan menge 

nai soal ini, pihak djurubitjarc 
divisi. Diponegoro mengatakan, 
bahwa hingga saat ini pihak 
Divisi be um mendengar kabar 
sama sekali tentang soal ini. 
Djuga pihak RRI Semarang be 
lum tahu menahu adanja beri 
ta radio Makasar ini. Seterus 
nja redu diksbarkan djuga, 
bahwa berita Radio Makasar 
ini tidak dikutip oleh siaran war   

| 

ta berita RRI Pusat Djakarta. 

san? ke daerah2 untuk mendje | 

.akan mentjegah, mereka utk. 
, mendapatkan tiap wak 2 nege 
| ri, dimana mereka per 

| kata Padilla Nervo. tag 

| Sementara itu India menge- 
darkan usul komprominja (ha- 
rap ikut di pagina 3 — Red) 

|jg sebagai diketahui mengan- 
djurkan pembentukan suatu 
komisi netral “ untuk menjele- 
saikan masalah “tawanan pe- 
rang Korea. Lebih landjut dju 
rubitjara de sgasi Amerika ka 
takan bahwa menteri lyar ne 
geri Amerika, - Dean Acheson, 

akan bertanja kepada djende- 
ral Eisenhower tentang penda- 
patnja mengenai maSalah pe- 
ngemba'ian para tawanan pe- 
rang Korea, bila mereka me- 
ngadakan konperensi di Ge- 
dung Putih hari Selasa besok. 

Selain itu djurubitjara tadi 
katakan pula, bahwa Acheson 
akan bertanja pula kepada Ei- 
senhower tentang, pendapatnja 
mengenai soal2 lain jg tertjan 
tum dlm atjara Sidang Umum 

(Antara—UP). 
  

WAKIL2 PEMUDA RRT ME- 
NGUNDJUNGI KONGRES 
PEMUDA RAKJAT. 

Kemarin pagi dilapangan uda- 

ra Kemajoran telah tiba rombong 

an delegasi bemuda R.R.T. jang 
akan mengikuti Kongres Pemuda 

Rakjat. asi ini terdiri dari 
tiga orang pemuda, Wu Hsue 
Chieng, Chu Kuo Hwa, Chu 
Cheng Hsiu dan segrang wanita 
Lo Chi. 

RUSSIA MUNGKIN KETING- 
GALAN 1 ATAU 2 TAHUN, 

Menurut pendapat Arthur 
Kelly, ketua ,/Air Force Asso- 
ciation” Amerika Serikat, Rus- 
sia mungkin hanja ketinggalan 
1 atau 2 tahun dari Amerika 
Serikat dalam hal membuat bom 
zat air.   

: nisme. Kabarnja dalam kerusuhan ini 12 orang mahasiswa men- 
- dapat luka2. Jang menimbulkan kerusuhan ini adalah seorang ang- 
gota mahasiswa persaudaraan Muslim. Mahasiswa tersebut, Hassan 

( Deh dim suatu pertemuan mahasiswa mengutjapkan pidato dan 
. mengatakan, bahwa para mahasiswa jg memerangi bangsa Jahudi 

terang-terangan harus berperang melawan komunisme. 

tu memuat tulisan .da' am. mo 

»sperang umum” terhadap komu- 

di terusan Suez, sekarang dengan 

200 Orang mahasiswa sete 

gera berteriak-beriak: “Lenjap 
kan kaum reaksioner dan ka- 
um fascist. Kami menuntut 
pembebasan tawanan? politik 

jg masih dipendjarakan (seba 
gian besar orang2 kominis). 

Sementara itu harian "Al Mis- 
ri” jg terbit di Kairo hari Sap 

na dikatakan bahwa sebelum 
achir tahun ini pemeriniah 
akan mengeluarkan pengumu 

lah mendengar hasutan itu se- Sa ini dapat diatasi. Per'u 

: Penerbit: 
 Penjelonggara: Hetami 
Alamat: 

: Tikpo m3 Redaksi 1228 Smg. 
Administrasi - 

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

Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,80 antuk meterai). 

Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb, 

Presiden Dipeluk Seorang 

D rombongan hari Djum'at 

mewa, jaitu menanjakan kapan 

,Ada orang mau djadikan 

| saja diktator, tetapi saja tolak, 

demikian Presiden seterusnja, 

ada orang 

kan saja didalam istana dgn |   tak usah berhubungan dgn 

rakjat, tetapi bagi saja dari- 

j pada menurut kemauan jang 

| demikian, lebih baik keluar da- 
ri istana”. Dinjatakannja, ia 

baru mau membubarkan par- 

lemen, djika itu sudah djadi 

kehendak seluruh rakjat. Di- 

samping itu ditjeriterakannja, 

bahwa ia banjak menerima su- 

-rat-surat jg menjatakan tidak 

setudju dgn pembubaran par- 

lemen, sebelum ada pemilihan 

umum. Selandjutnja Presiden 

mengandjurkan “adanja persa- 

tuan. 

Menteri Penerangan A. Mo- 
nonutu dalam pidatonja pada 
rapat ymum itu mengatakan, 

bahwa tidak ada perselisihan 
faham antara kabinet dengan 
Presiden dalam hal memperia- 

hankan demokrasi. Iaz meng- 
harapkan, moga2 segala kesuli 
tan politik, ekonomi dan ke- 
uangan jang kita hadapi dewa 

di- 
terangkan, bahwa oleh pendu- 
duk PBaturadja telah diberikan 

kepada Presiden tanda-mata 
berupa tongkat gading dan 

KV. Ma daara Merdeka Press”, 

Purwodinatan Barat II -—- 20 Semarang 3. 

Saja Tidak Mau. 
| Djadi Diktator 
Ada Orang Jang Hendak Memintanja 

—- Tepi Saja, Tolak — Kataj Presiden 

Tjegat Kereta Api. 

Pidato Presiden dalam rapat umum itu antara lain, 3 
walaupun ia telah mendjadi Presiden, sebagai orang jang berasal . 

Gari rakjat, ia tetap berhati kerakjatan. 

jg mau menjenang- | 

  kain Songket. 

Tengah hari Djum'at bertem 
pat didaerah «. transmigrasi 
Way Petay telah dilakukan 
“pa'jara meletakkan. hatu..per-.| 
tama untuk mendirikan tugu. 
peringatan berdirnja kota 

Sumber Diaja” jang dihadi-   man mengenai sistim pemerin 
tahan di Mesir. Dakym kara- 

ngan itu dikatakan bahwa me 
nurut “kalangan ig lajak di 
pertjaja”, pada achir tahun 
ini akan dikeluarkan pengumu 
man mengenai konsolidasi pe- 
merintahan demokrasi di Me- 
sir. (UP). 

Sisa 1 
Akan! 1Dikemba likan 

EMENTERIAN AGAMA m 

    ( 

jl antara Kementerian Agama, 

Gan INACC telah. dirundingkan 

I. Uang rusum jg sisanja: 
241p X Rp 32— — Rp 784— 

atau 

141, X Rp 32— — Rp 464— 

o'eh BNI dengan daftar akan 
diserahkan kepada BRI dan se 

landjutnja aleh BRI setempat 
akan diserahkan kepada dje- 
Mmaah hadji berkepentingan. 

Inaco akan menjerahkan daf 
tar kepada BNI Pusat tentang 

hutang pada maskapai pe'aja- 
ran tsb, supaja dapat dipotong 

nja perbedaan dalam banjak- 
njc sisa uang rusum itu dise- 
babkan adanja beberapa dje- 
maah hadji jg berhubung dgn 
lamanja mereka tinggal di 
Saudi Arabia, telah menerima 

uang tambahan dari Perwaki 
lan BNI di Djeddah sebanjak 
10 pound sterling. 

Pengembalian uang itu akan 
dimulai sesudahnja semua dje 

maah hadji kembali ke Indone 
Sic. 

II. Kelebihan uang tumpangan   kapal Kongsi Tiga jang banjak 

:nja: Rp. 191.25 atau Rp. 63.75 

oleh Kongsi Tiga akan  diserah 

kan kepada djemaah hadji jang 

berkepentingan dengan peranta 
raan/bantuan P.H.I. Pusat dan 

achirnja PHI kabupaten/kota he 

Sar atas bantuan dan - pengawa 

Butuh Lebih Banjak Bantuan 
Indonesia. itu mengadjukan perminta 
annja dalam pidatonja ig diutjapkan 
nja pada hari pertama konperensi ke 

Organisation) ! 7 dari organisasi ini di Paris, jang 
tjabang dari organisasi 

Pada konpe- 
| merupakan 

perserikatan bangsa2. 
bantuan dari organisasi ini 'diperun-l rensi tsb. antara lain akan dibitjara 

kan — laporan direktur djenderal 

"UNESCO, Selandjutnja wakil Indo 

Lembaga 
.Kon. Betaviaas 

  

lan 5 
aK ebudsiasan mases 

ch Genoohc hap 

nesia tadi membentangkan kebutuh- 
an2 Indonesia akan bantuan berupa 
kan benda dan tehnik. Dia mengusul 
kan kepada organisasi pehgadjaran, 
pengetahuan dan kebudajaan ini su- 
paja mengirimkan team2 kenegara2 
jang bersangkutan. Team2 tsb hen- 
dakaja ditugaskan menjelidiki kebu- 
tuhan2 mutlak dari negara2 itu Ne 

mam mnt badai 
s 

San Kunstan en Wetenschappen 

gara2 seperti Indonesia, jang baru 
sadja memperoleh  kemerdekaannja, 
sudah tentu harus menghadapi banjak 
mentjurahkan — perhatiannja pada 
UNESCO, jang dipandang oleh In 
donesia sebagai ,,alat satu2nja jang 
dapat saling mendekatkan bangsa2”. 

(AP) 

Uang 

djemaah hadji jg mempunjai: 

dari sisa uang rusum itu. Ada 

Pe 

ri oeh Presiden dan rombo- 
ngan seria semua penduduk 
Sumber Diaja iang terdiri dari 
Lk. 1.600 keluarga transmi- 
gran. Sebagai usaha untuk 
mendirikan kota Sumber Djaja 
itu, oeh para transmigran te- 
iah dbuka 1.200 ha. hutan. Da 
lam pidatonja pada upatjara 

Hadji 
19 Para' 'Djemaah 

  

  

engumumkan tentang mangeniba 

lian sisa uang rusum, uang tumpangan kapal Kongsi Tiga 

dli. sebagainja: Dalam rapat jg telah dilangsungkan tg. 9 Okt. '52 

Bank Negara Indonesia (BNI) Pu 

sat, Bank Rakjat Indonesia (BRI) Pusat, PHI Pusat, Kongsi Tiga 

tentang pengembalian sisa uang 

rusum (bea tertentu utk pemerintah Saudi Arabia), kelebihan uang 

tumpangan kapal Kongsi Tiga dan uang belandja di kapal), kepa- 

da para djema'ah hadji. Hasil perundingan itu adalah sbb.: 

san Kantor Urusan Agama 

bersangkutan. 

Daftar djemaah hadji menu 

rut daerah kabupaten/kota be 

sar akan segeras diserahkan cich 

Kongsi Tiga kepada PHI Pusat, 

dan setiap djemaah hadji dapat 

menerima uang “pengembalian 

itu dengan menjerahkan sisa ti 

ket jang ada padanja. 

Adanja perbedaan dim 

tumpangan tsb., disebabkan 

rena djemaah hadji jang 

palkah (penumpang paikah) da 

lam 5 kapal jang berangkat da 

ri Indonesia terdahulu  Jiberi 

tempat 1.60 m2, sedang jg lain 

nja 2 m2. Dan waktu kembali 

nja dari Djeddah semua djemaah 

hadji itu diberi tempat 1.80 m2, 

bukan 2 m2 sebagaimana jang 
direntjanakan semula. 

Pengembalian uang itu dapat 

dilakukan berangsur-angsur se 

sudahnja ada kapal hadji kem 

bali di Indonesia. 
III. Kelebihan uang  belandja 

kapal jang berupa kartu/poto 
ngan kartu belandja dalam ka 

pal Kongsi Tiga dan Inaco da 
pat dengan segera diserahkan 

kepada agen2 maskapai belaja 

ran tsb. agar dapat menerima 
uang rupiah penggantian setju 
kupnja. (Antara). 

ig 

uang 

ka 

naik 

SURABAJA AKAN MENDA- 
PAT TAMBAHAN 13 PASAR, 

Sebagaimana diketahui djum- 
lah penduduk dalam kota Sura- 
baja kini sudah mendekati satu 
djuta djiwa orang, hingga ke- 
butuham hidup sehari2 dengan 
Sendirinja pun kertambah bagi 
mereka dan karena itu djuga 

(oleh Pemerintah Kotapradja Su 
rabaja dikandung niat untuk 
mengadakan 13 buah pasar 'ba- 
ru jang ditaksir akan memakan 
biaja Rp. 10.000.000. Kapan ren 
tjana ini dapat dilaksanakan, be 
lum dapat ditetapkan dan ma- 
sih menunggu keuangannja. Ki- 

  
ni di Surabaja sudah ada 36 dja di perusahaan2 dilarang uh 

pasai' , 

  

Rumah 1798 Smg. 

Ekspedisi 2087 Semirang” 

sasa 

Hadji — Seorang Gadis 

I BATURADJA (Sumatera Selatan) Presiden Sukarno dan 

petang diterima setjara adat, Ke- 

datangan ini terlambat dari rentjana semula, oleh karena itu ra- 

pat umum jang direntjanakan pada sore harinja, 
kan.pada malam hari, dimana hadir Lk. 25.000 orang, antara lain 

Gjuga dari luar kota Baturadja. 

rakjat pada ketika rapat umum itu ada poster jang menjatakan 

soal2 mengenai pembatalan Uni, 

Barat, djangan dibubarkan parlemen dan djuga satu poster isti- 

Diantara poster? jang dibawa 

diperdjuangkannja terus Irian 

Bung Karno pergi hadji. 

bahwa 

pembukaan tugu itu, Presiden 

katakan, moga2 kota Sumber 

Djaja benar2 djadi sumber ke- 

djajaan jang akan memantjar 
kan smarnja keseluruh Lam- 
pong dan kemudian keseluruh 
Indonesia. 

,Saja kagum dan terharu 
melihat  tekadmu menentang 
kesu.itan2. Kamu semua ada- 

lah pelopor2 pembangunan ne- 
gara. Apa jang telah kamu 

kerdjakan adalah diluar duga- 
an. Pekerdjaan kamu adalah 
bekerdjaan pionir. 1 

Hanja dengan berdjiwa pio- 
hir kita dapat mengangkat 
harga tanah air. 

Gadis berpakaian adat 
memberhentikan k.a. 

Rombongan agung ini me- 
ninggalkan Tg. Karang Djuma- 
'at pagi dg. kereta api. Di Hadji 
Pemanggilan kereta api jang 
dinaiki Presiden dihentikan 
oleh seorang gadis jang berpa 
kaian adat dengan melambai-. 
lambaikan bendera merah. Se- 
dang ditepi rail berkerumun 
penduduk jang membawa pos- 
ter2 iang maksudnja menja- 
“takan keingingan melihat Pre- 
siden dan mendengarkan wedja 
ngannja. Disini Presiden ber- 
bitjara beberapa menit. 

Pres. dipeluk hadji dan 
hampir djatuh dari 

mobil. 
Dalam  perdjalagan.. ke. Sumber 

Djaja di Bukit Kemuning jang le 
taknja 20 km. dari Kotabumi, mobil 
rombongan diberhentikan oleh rak- 
at jang ingin melihat Presider:. 

Ketika Presiden berdiri «dibagian 
depan mobil, sedang melambai-lam 
baikan tangan, seorang “hadji tua 
memandjat keatas mobil, lalu me- 
memeluk dan bergantung pada Pre- 
siden, sehingga keduanja hampir 
djatuh djika Polisi Militer tidak 

lekas2 melepaskan hadji tsb. dari 
Presiden . Selama perdjaldnan de- 
ngan kereta api dihalte2 ketjil di- 
mana kereta api tidak berhenti, 
rakjat dan anak2 sekolah jang menu 
bawa bendera kelihatan berdesak- 
desak. 

Dirapat raksasa di Kotabumi Pre- 

siden mengobar2kan semangat pem- 
bangunan. Menteri Penerangan Mo 
nonutu membitjarakan soal jang di- 
pamakannja ,,Djakarta-isme”. Jang 
dinamakannja Djakarta-isme itu ada 

lah burokrasi di Djakarta jang meli- 
puti beribu? personil jang menjebab- 
kan lambbtnja daerah2 umpamanja 
Lampong sendiri, mendapatkan apa 
jang dikehendakinja dari pemerintah 
pusat. Dalam menguraikan soal ini, 
mula2 diterangkannja, bahwa sebe: 
narnja ,,Djawaisme” jang banjak di 
bisik-bisikan di Lampong itu tidak 
ada, jang ada hanja ,,Djakarta-isme''. 
Tegasnja, bahwa pada pemerintah 
pemerintah pusat tidaklah ada anasir 
anasir jang hanja memperhatikan 
Djawa sadja seperti banjak dinjata- 
kan oleh orang2 didaerah. 

Perlu diterangkan disini, bahwa ko 
ta2 jang didatangi Presiden selama 
dua hari belakangan ini, selain dari 
Tg. Karang dan Telok Betang, ada 
lah kota2 jang baru pertama kali da 
pat kundjungan Presiden (Antara). 

Perlu 
Visum 

K SANA Tinggi Be- 
landa di Indonesia mengu 

mumkan, bahwa pemerintah 
Belanda telah memutuskan un- 
tuk mengadakan kewadjiban 
visum mulai tg. 1 Desember 
1952 bagi warganegara Indone 
sia jang hendak bepergian ke 
Nederland. Pera (ini dimak 
sudkan untuk mengadakan pe 
ngawasar preventif jang  le- 
bih luas terhadap masuknja 
orang2 ke Nederlang jang su 

lakukan. Permintaan? visum 
harus dimadjukan -kepada Kan 
tor Paspor dan Visa Komisa- 
riat Tinggi Belanda atau diluar 
Djakarta kepada kantor2 Ko- 
misariat Belanda. Demikian 
pengumuman Komisariat Ting 
gi Belanda, 

UNDANG2 BARU TENTANG 
PEMOGOKAN DI MESIR 
Kementerian sosial Mesir ki 

ni telah menjusun suatu perun 
dang- -undangan berdasarkan. 
mana baik kepada para madji-   kan mupun kepada para peker 

tuk menghentikan pekerdjasua, " 

na 

dilandjut- 

Buat Pergi KeNederiand 

dah lama terasa perlu benar di 
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ggau 
dapat dimengerti, karena 
merupakan pemimpin dari 

    

   

  

bih Ta seperti Panah TE 
nesia dan Dean 
kenanga 

   

   Menahan nan 

  

ABAR Resa 

warn? LL.O. sik SMG. 25 

dari Internasional 
ranisation, 'gitu-tuan2 Var 

Hoey dan Cuvelier, 
oleh Kepala Djawatan Penju- 

Perburuhan Sdr. Sadono, 
ah menga n peningjauan 

    
    

dikota ini, antara lain tlh 

en, pabrik tenun Djantra, 
| Diterangkan bahwa penin- 
auan diluar kota Semarang: 

lain pabrik perkapalan di Dju 
wana, pabrik rokok di Kudus, 

“Gn. Dapat: -ditambahkan, bhw 
uan Cuvelier telah datang her 
sama isterinja, jg mendjadi 

ga wakil dari bagian sosial 

    
   

      
   

    
    

    
   
    

     

     

     

     

    

    
   
     
    

   

   
   

    

  

    
   
     

    

  

   
   

    

   
   
   

diadakan pertemuan dengan 
Budiono, Bu Milono, Bu 

n wanita di kota ini. 

. D, BITING DISERBU 
PENGATJAU. 

: Pada djam 1.15 malam tg. 
enghadap 14 jl. perkebunan 

- Berapa besar. 

it ketera: 

langan 5 putjuk- karabijn. 

PELURU? DIDAL: AM 
KAKUS. 

peluru mauser, 

rang2 tsb. adalah miliknja be- 
seorang anggauta Knil G. 
P kini tidak diketahui dima 

KORBAN 

Si ang turun rus menerus 

aa Kk daerah ape Te 
“telah menimbulkan  bandiir. 

men umpamanja, air bandjir | 
ndams 10 desa. Akibat 

adjir itu, tanah sawah seluas 
air, tak dapat di 

oleh pihak propinsi 
  

Ae Bapa. 
Selain tanah 

da pula enam 

      

ma 
: Paketan 

    

   
   

    Ka la In. 

SEMARANG 7 NOPEMBER 1952. 

  

Fa hari ini, dua grang wa 
Labour 

dihantar' , 

dikundjungi pabrik rokok Poo: 
“Hien, Djamu, tjap Djago, pa- 
brik 'minjak kelapa Vafi Do- 

akan ditudjukan pad, antara 

LLO. Sore hari ini akan 

ubeno, dan wakil2 pemim j 

13 : Pembangunan. Menurut tucm 
Bi Khoudround pemerintah 

ng dekat Bodja telah diserbu 
ombolan pengatjau jang be- aa 

n. diketahui berapa besar ke sia 
atannja.. Pihak, pengatjau persaudaraan, diharapkan kun | 

menggunakan sendjata api leng djungan wartawan? Indoriesia 
kerugian. pi ke Libanon. 

“penduduk Gan apa akah te. terda ' 
t korban2, hingga kini belum SLrp KARENA HUDJAN. 

, tjuma.me 'Hari Minggu kemaren sebuah 
| kabar, pihak perkebunan jeep tentara dikandarakan oleh 

“Sewaktu membikin bersih Ka. 
dari satu rumah di Djangli 

telah diketemukan 262) 
: 70. butir 
uru karabijn, 17 butir peluru 

'steungun dan sebuah granat-ta- 
ngan. Menurut keterangan2. ba 

.telah diusahakan 
110.00 telah dilangsungkan pembuka 

“Bar ke 3: 

k para Pendjahit, beladjar sendiri meng- 
K ian: JAS, TJELANA,, PYAMA, KE- 

| Lelaki dan Perempuan dari lain 

luar kota tambah onkos Rp 1.—. 
di SEMARANG: 

a- 

Sete-   
: sebagai negara pem itu, Le 

bih landjut van Sprang menu- 

lis: “Akan tetapi. yumum telah 

mengetahui bahw jaan | 

rik oleh usul-Indone 
dangkan pada mona Hah. 

sesuai pula dengan ren pe-! 

mimpin. agama. Islam A ah 

Kachani. dari Iran, jan: Ini se 

dang sibuk me mem 

bentuk ok.se », 38. | 

  

   

    

    

  

| JUBILEUM 40 TAHUN. 

1 Berhubung ulang tahun ke-40 
' dari Muhammadyah, oleh madje- 
His perwakilan PB Muhammadyah. 
| propinsi Djawa Tengah akan  di- 
adakan resepsi bertempat di Gris 
pada Kemis malam Djumaat tg. 
20/21 j.a.d. dari djam 20 sampai 
22 

Pada Djuma'at siangnja djam 
13.30 djuga di Gris akan diadakan 

rang. 

WARTAWAN LIBANON. 

- Wartawan Libanon “ tuan 

meninggalkan Semarang, ter- 
bang ke Surabaja. Kedatangan 
nja di Semarang diterangkan 
olehnja untuk menindjau ob- 
jek2 pembangunan, terutyma 
dilapang pertanian dan perin- 
“dusirian dan djuga untuk. me 
lihat keadaan Indonesia dari 

| dekat, jg nantinja olehnja 
akan digunakan sebagai bahan 
untuk didjadikan buku dan 
mudah2an dapat dibuat tjonto 
di Libanon. 

3 “Kesan2nja , selama 10: hari 
berada di nesia adalah, ba 
hwa ja merasa amat : bangga 
dengan vesatnja kemadjuan 

  
      

.Liba- 
non akon mengirimkafi pula 

rapa wartawan ke Trklohk: 
n guna mempererat tali 

  

' perwira S. telah slip di dj. Ma- 
taram (Karangsari) pengandar. ' 

| nja luka ringan, jeepnja rusak 
“ sedikit. 

Resepsi DI KABUPATEN, 
Menurut rentjana jang sudah dite 

tapkan, resepsi komperensi Desentra 
lisasi pada malam tg. 18 djam 19.30, 
sedianja akan diadakan di Gris, te 
tapi kini telah dirobah di ruangan 
kabupaten Semarang. 

” 

AANVRAAG RIIBEWIJS. 
$ Menurut keterangan dari pi- 
'hak polisi, berhubung dengan 
'satu dan lain hal, maka mu- 
| lai bari ini sampai pada achir 
tahun 1952. pengambilan rijbe 
wiis (2anvraag) semua rijbe- 
wijs, jaitu A, B-1 dan B-2! €C 
dan D tidak diberikan. ! 

$ RUMAH PENDJABA BULU, 
Hari ini, tg. 17 Nop. 1952, djam 

an kembali rumah pendjara di Bulu 
tang, oleh Direktoraat Kependjara 

an daerah Smg. Seperti diketahui, 
sampai waktu tsb. rumah pendjara di 
Bulu itu telah dipakai oleh pihak 

. Angk. Perang Oa 
k kamp. 
  

    

       
    

  

   

  

Menurut Aliran Zaman 

  

rapat umum Sana tjab. Sema- 

'Aboul Khoudroud, pari ini Ih | 

doorgangs- | 
| merampok djuga barang. 

para tamu melihat- | 
Na 1 Ha per 

1 Jogja 

(muda Belanda, kata guru itu. 

Menurut bina. seorang ma 

| 
1 13, hingga mempunjai kwaliteit 
: jang baik dibeberapa lapangan 
“Bgort, djuga dilapangan latihan | 
militer mereka mempunjai si- 
fat2 jang istimewa. 

| Kadet2 Indonesia, katanja, 
- | pandai sekali menembak 'dan 

| main anggar dan jang terpan- 
dai main anggar ialah Tauri, 
seorang ' kadet .. Rombongan 
K.M.LA. jang menjertai perlom- 
baam sport antara akademi de 
jean St. Cyr, Sandhurst dil. 
| mendjadi sangat kuat oleh tu- 

5 rutnja kadet2 Indonesia, istime 
| wa dilapangan ' atletik enteng. 

  

| Kagkalan 
donesigrs 2       

ah. 
TN TI 

PPAP 

Surat putusan sea mi- 

nak kelapa di tarik 
kembali: 

Menteri Deekbkabi telah memu 
tuskan untuk menfjabut kembali su- ! 
rat Putusan Harga No: 476 (No: 
2892/KP/841- tgl: 15 September 
1952) tentang minjak kelapa buatan 
dalam negeri di Djawa. Putusan ini 
berlaku mulai tgl 12 November 1952, 
dan telah diambil oleh Menteri Per 
ekonomian, setelah memperhatikan 
Prijsbeheersingsordonantie 1948 “dan 
Papa Pe 1943. 

mn 

4 

  

SERBA-SERBI ANGKATAN 
PERANG. 

Melalui tjorong daa RRI Smg. 
pada besok sore (Selasa) 
an 13.00 tepat, oleh. Dinas Adm. 

Militer Terr. IV akan diadakan pe 
nerangan jg berupa pertjakapan se 

tjara tefar (populair), jaitu . dalam 
'atjara Serba Serbi Angkatan Perang 
Staf T.T. IV, berkalimat: »Pendahu j 
luan tuntutan ganti rugi”. Segenapj 
anggauta AP. di wilajah T.T. IV 
diandjurkan “untuk mengikuti siaran 
tsb.   
BANTUAN KREDIT PADA 
»GROOT ONDERNEMERS”. 

Dari pihak Gupernuran diterima 
kabar, bahwa oleh Javase. Bank 
Gan Bank Industri Negara telah 
banjak diberikan kredit kepada 
»groot ondernemers” (pengusaha2 
perkebunan besar) di Indonesia, 

umpamanja kepada pabrik gula 
»Pangka”, Djatibarang, Karang 
Guwung, Pakis, Tjo'omadu, Pasik- 
madu dan lainnja lagi. Djuga on- 
derneming lainnja, seperti onder- 

neming “Tembako, teh diberi pula. 

Dalam perdjandjian antara pihak 
pengusaha2 tsb. dgn kedua Bank 

Giatas ini, tejah di idapatkan per- 

setudjutan a.l. sbb.: ,,kalau onder- 
neming tsb. kemudian mendapat 
ke-untungan, maka 52. dari 
keruntungan itu, adalah bagi Ne- 

gara, sedangkan  lainnja untuk 

pengusaha onderneming tsb. Ka- 
lau andai kata onderneming men- 

Gerita kerugian, maka kerugian 

itu akan dipikul kesemuanja oleh 

pengusaha onderneming. Selan- 
djutnja diterangkan, hahwa kini 
Pemerintah selangkah demi se- 
langkah mulai adakan nasionali- 

  
maupun. ketjil, dgn berangsur- 
angsur membeli aandeel lebih be- 
sar dari pada pengusaha2nja seri- 
Giri, umpamanja sadja pada Pa- 
brik Gula 'Tjipiring, atan diba- 
ngunkan kembali an saham oleh 
Pem, sebanjak 604 

DIRAMPOK DAN DITEMBAK. 
Gerombolan bengatjau terdi 

ri Ik.:15 orang dan bersendja- 

Ky temannja pe- 

Kader2 Indonesia 
mengagumkan. 

dimulai j 

sasi perkebunan2 tsb. baik besar: 

     

              

   

    

       

   
   

sa mengirimkan Pa aa ig 

B 

   pembubaran parlemen 
ntatif, | represe 

Soa'2 disekitar peristiwa 17 
Oktober ini tidak hanja terba- 
tas mendjadi buah fikiran dan 
perbintjangan kalangan2 poli- 
tik, tetapi . djuga mendjadi per 
hatian dari Angkatan Darat.   

| ngeluarkan pengumuman. Wa- 
kil kepala staf Angkatan Da- 
rat pverste Sutoko memberi. 
kan keterangan pula kepada 
pers" mengenai peristiwa 17 
Oktober ini. Sementara kala- 
ngan mengeluarkan tuduhan? 
se-olah2 ada' ,,coup @'etat”, jg. 

' gagal. Tetapi. pernjataan ini 
dibantah dengan tegas oleh 
let: kol: Sutoks jang” menga- 
takan, bahwa..pada im 
Angkatan Darat se dikitp 

      

| dakan 'COUD. 

Kegiatan Mr. dana 

' Sementara 'iti segala fihak 
berusaha mentjari penjelesai 

kan kepcda pemerintah dan 
presiden Soekarno. a 

5 Menteri2 Sibuk  hekerdja: 
hampir didak ada: sidang. kabi- 
net jang lewat dengan tiada 
membitjarakan situasi dalam 
hegeri 

Plin pada fihak presiden, sete- 

parlemen ini. Tetapi disamping 
itu diusahakan untuk memper- 
tjepat pemilihan umum. Usa- 
ha2 dalam japangan ini diper- 
giat. Ketua parlemen mr. Sar- 

tono, setelah kembali dari isti- 
rahatnja di Malang, pada awal 
bulan Nopember telah menga- 
dakan hubungan2, baik de- 
ngan pemerintah maupun de- 
ngan presiden, serutama me- 
ngenai pembukaan kembali si- 
dang parlemen. Dengan wakil2 
fraksi2, ketua mr. Sartono me- 
ngadakan pertemuan2 untuk 
membitjarakan soal2 disekitar 
ini. Dalam pertemuan2 ini pa- 
da. umumnja dikemukakan ke- 
hendak darj fihak fraksi? su- 
paja parlemen segera bersi- 
dang kembali dengan sjarat 8u- 
paja pemerintah mendjamin 
keamanan sidang dan pribadi 

anggota2 parlemen. 

Djaminan Wilopo. 
Dalam rapat panitia permusja- 

waratan parlemen bada hari Ke- 

mis, tg. 13 Nopember jg lalu, Dera 

ICHTISAR PEREDARAN PER 
EKONOMIAN BARANG2. 

Sedjak 15 hari jang achir2 ini pa   ta api lengkap, "telah masuk 
rumahnja seorang penduduk di 
desa Tjanidiredjo (Bringin) ba 
rang2 milik tuan rumah diram 
bok habis, kemudian penghuni 
rumah diseret keluar.dan di 
tembak mati. Belum puas me- 
lakukan . per rampokan dan pe- 
nembakan itu, pengatjau meng 
geratak pula rumah lain dan 

SIDANG DPR KOTA- 
BESAR SMG. 

Hari ini “dilangsungkan sidang |: 
D.P.R. Kota Besar Semarang! untuk 
mengadakan “ pemilihan utusan ke 
Konperensi- Desentralisasi j.ad. “dih 
Semarang bulan ini djuga: 

Dari pihak DPD: dikabarkan se 
landjutnja,' bahwa “selaku wakil D.P. 
D. Kotx Besar Semarang dipilih 
sdr2 Surjadi dan” Mangkupranoto, 
ke konperensi tsb. 

Selandjutnja didapat keterangan 
lebih landjut, bahwa beberapa ' hari   

| 
ut 3 

  

kini baru ada 745 dan 
kan tidak lama lagi kekurangan 
itu dapat tertutup. dengan 
nja kursus2 jang kini tengah di 
adakan itu. 

gawai, djawatan itu sedjak dulu 
memakai dasar banjak-sedikitnja   IL ini sdr, Surjadi telah mengun 

durkan diri sebagai” wakil ketua 
D.PID: dan diganti pula oleh sdr, 

» Mangkupranoto, harang-gadai: jang diterima uda 

sar tjengkeh mendjadi sepi, karena 
barang atau orang jangemenawarkan | 
tidak ada, Kalau ada pembeli suka | 
terima Rp. 10.000. tiap2 kwintalnja. 
Harga beras selalu naik turun, dan' 
pada hari ini rata2 naik dari 5 sam” 
pai Rp. 10.— tiap2 kwintalnja. Sesi mempenjai 19 orang pegawai, de 
dang beras tuton hampir tidak me-yMikian pula dilain? tempat sara 
ngundjungi pasar. Dapat dikabarkan, 
bahwa dari Pamerintah akan dikelu 
arkan beras injeksi.” Untuk daerah ' 
kota Semarang telah tersedia seba- 
ajak 1.000.000 kg jang Tarang Ik: 
- 2.30 sekilonja dan tiap2 djiwa 
akan menerima 5 kg sebulan, 

DJAWATAN PEGADAIAN MA 
SIH KEKURANGAN PEGAWAI 

Menurut. keterangan, formasi 
pegawai Djawatan | Pegadaian di. 
Seluruh daerah Djawa Tengah | 
jg- mestinja sebanjak 845 ora MAYA 

diharap ' 

ada 

Dalam menentukan formasi pe 

KEN pegaa anang pesawat terb angal 
'jor, kadet2” Indonesia selalu Lama 
gembira, dan lebih lentur ba- ' 
dannja daripada kadet2 Belan . 

malahan merupakan rintangan dalam usaha 
pemerintah untuk memadjukan negara, maka tidak seberapa lama 
sesudahnja itu-dimana2 timbul reaksi, terutama dari partai2 po- 
litik dan organisasi2, jang menuntut supaja DPRS ini, jang me- 

-nurut pendapat. mereka mendjadi tulang punggung demokrasi, di- 
! pertahankan. Pembubaran parlemen ini mereka anggap sebagai pe- 
langgaran terhadap azas? demokrasi dan undang? dasar. 

Pendjabas panglima divisi Bra- 
: widjaja, let. kol. Sudirman me « 

dak ada nfaksud untuk majen” | hege 

an. Perhatian terutama diarah ' 

setelah 17 Oktober. 
Baik pada fihak kabinet mau- 

lah melihaj keadaan tidak ada: 
kehendak untuk membubarkan 

(TENGAH, 

|Daerah Djawa Tengah jang ba 

  

ananduanes, Philipina, ba 
ja jg menderita kekurangan 

g Merah Philipina terpak 
beras ketempat itu dengan        La 

karang 
: n2nja Sesudah: PFe- 
a17 

ILAMANA NANTI pada PE 21 Nopember ja. pare 
“lemen bersidang lagi, maka, istirahat parlemen — jg seha- 

rusnja-seminggu — genaplah 40 hari lamanja. Mengingat situasi 
dalam negeri sesadahnja peristiwa 17 Oktober, maka istirahat ar- 

lemen itu atas permintaan presiden dipertjepat dua hari dan dimu- 
lai tanggal 18 Oktober untuk kemudian diperpandjang sampai wak- 
tu jang akan ditetapkan lebih landjut. 

October 

Disampingnja tuntutan? 
dengan alasan bahwa DPRS ini 

dana. menteri Wilopo atas nama 
pemerintah . menjatakan kesang- 
gupannja utk mendjaga keaina- 

nan sidang dan pribadi anggota2 

dan ' disertai permintaan supaja 
parlemen. segera menjelesaikan 

undang? pemilihan umum konsti- 
tuante dan DPR. Bilamaha ,an- 

2 ini” segera selesai, 
elekasnja pula dapat 

rakan pemilihan umum 
itu, Medan ang dapatlah DPRS 
mi dibubarkan, karena sudah ada 
penggantinja Je lebih representa- 
tif. Dengan adanja djaminan dari 

   

  

   
Djepang 

| nesia dan. 

Hamagucl    
menurut keterangan 

dwill 

  

Om mi Dj jepang 
Terutama? kan Bitjarakan Pengluasan | 

.'Export Dari Indonesia 
ke (ssi PERSAHABATAN Ekonomi Djepang jang terdiri atas 

WI 46 orang wakil? dari perusahaan? besar di Djepang tiba di 
Djakarta dari Tokyo hari Sabtu malam. Rombongan missi ekonomi 

tersebut akan tinggal lebih kurang dua minggu di Indo 
dari ketua: rombongan Katsuhito 

» selama, di Indonesia mereka akan mengadakan kontak 3 
dengan pengusaha? Indonesia. Ketua harian Dewan Ekonomi Indo 

. nesia Pusat Suchjar Tedjasukmana jang datang mendjemput ke- 
datangan Inissi ekonomi tersebut menjatakan, bahwa hari Selasa 
besuk akan dilakukan pembukaan 
nomi tersebut: dengan Dewan Ekonomi Indonesia Pusat. 

Ketua missi Katsuhiko Ha-, 
maguchi jang mendjabat presi 
den dari The Bank of Japan 
dalam keterangannja, kepada 
»Antara” menjatakan, bahwa 
missi persahabatan ekonomi 
tsb. ingin sangat mendengar- 
kan pendapat2 dan pikiran? 
dari pengusaha? Indonesia. Di 
njatakan dalam hubungan ini 
bahwa maksud missi ialah me- 
ngadakan  pembitjaraan2 de- 
ngan Dewan. Bkonomi Indone- 
sia Pusat dan kaum pengusa- 
ha Indonesia pada ' umumnja. 

(Atas pertanjaan Hamaguchi 
mendjawab, bahwa missi tidak - 

(imempunjai maksud untuk me- 
ngadakan hubungan dengan 
kaum pengusaha Belanda atau 
Tionghoa di Indonesia. Dalam 
keterangannja selandjutnja di- 
njatakan, bahwa djika ' hubu- 
ngan perdagangan kedua ne- 
gara (Indonesia dan Djepang) 
pada waktu ini ditindjau sela- 

| jang pandang, ternjatalah hu- 
"bungan perdagangan itu me- 
rupakan perdagangan beras se- 
belah “dengan kelebihan im- 
port bagi Indonesia. 

Untuk memperbaiki neratja | 
perdagangan itu, maka per:u- 
lah Djepang lebih berusaha da 
lam pembelian hasil2 Indone- 
sia sehingga dapat melantjar- 
kan import pihak Djepang. 
Itulah sebahnja maka. missi 
tsb. jang meliputi. kaum -.im- 
portir terkemuka kini mengun- 
djungi Indonesia, tidak lain 
supaja dengan mata kepala 
sendiri dapat menilik keadaan 
disini guna menjusun ichtiar2 
jang perlu dengan segera..De- 
ngan demikian kami menghen- 
daki" demikian - Hamaguchi, 
agar perdagangan Indonesia- 

  
  

  
  fihak pemerintah itu, maka pani- 

tia pern usjawaratan memutuskan 
$ tk : 

   

     
  
   

  

   

      

   

Pudar » sa 

situasi dalam 

enta itu: telah asa 

ta2 parlemen jg sebaha- 
L “berada di juar daerah, 

aja selambat-lambatnja tg. 26 
Nopember berada di Djakarta. 

     

  

"usaha sempit jaitu 
(ngan pengetjilan” dan sebalik- 

Djepang terhindar daripada 
»perimba- 

nja dibuka usaha jang bersifat 
Iuas'jaitu ,,perimbangan  per- 
luasan” dan dengan demikian 
Gapat menjumbangkan tenaga . 
kepada kemakmuran perekono | 
Imian kedua negeri. 

Masa depan jang baik. ' 
Dinjatakan seterusnja, bhw apabi- | 

'la perekonomian industri Indone- 
5 sia — Djepang ditindjau dari sadut |   

Djumlah anggota 
parlemen. 

i Djumlah. anggota DPR pada 
saat terbentuknja Negara Kesa- 

tuan pada tg. 17 Agustus 1950, 

ada 236 orang. Pada saat ini 
djumlah anggota jg merentukan 
guorum hanja ada 213 orang, ka-: 

nia antara 1950—1952, jaitu dr. 

D.D. Setyabudhi, Prawoto Sudi- 

bjo, mr. Harmani, W. Wondoami- 
seno, dr. Radjiman Wediodining- 
yat dan Kadmirah Karnadidjaja. 

Disamping itu 6 orang mengun- 

Gurkan diri jaitu dr. Trenggono, 

Teuku Achmad, Ngadiman Har- 
djosubroto, K.R.T. Wurjaringrat, 
ir: R.H. Mochd. Enoch dan Anak 

Agung Njoman Pandji Tisna. Se- 

orang masih belum diangkat sum 

pahnja jaitu Tjoen Ling Seng, se- 
dangkan enam orang anggota men 

djadi menteri dalam kabinet Wi- 
lopo, jakni Prawoto Mangkusas- 

mitos” mr. Lukman Wiriadinata, 

mr. Sumanang, Anwar Tjokro- 

aminoto, Iskandar Tedjasukmana 

dan Raden Pandji - Suroso. 4 

orang dianggap non-aktif, jaitu 

mr, Latuharhary, mr. Djaidin Pur 

ba, Machmud L. Latjuba dan L.P. 
Manteiro. Pada waktu ini dalam 
parlemen ada 18 fraksi, jaitu Ma- 
sjumi (39), PNI. (37), PKI (16), 
PIR (15), PSI (14), Demokrat 
(13), Persatuan Progresif (9), 
PRN (8), Katolik (8), Nahdatul 
Ulama (8), Partai.Buruh (5), Pa- 
rindra (4), ' Partai Murba (4), 
PSII (3), Sobsi (3), BTI (3) dan 
(SKI (8), Parkindo (5). 16 Orang 
anggota tidak berfraksi. 

  
lam setahunnja. Dirumah Gadai 

|Siawi (Tegal)) umpamanja, jar.g 
i dalam tahun ini rata? menerima 
: barang-gadai 231.000 potong, 
Ldjumlah pegadainja ada 27 orang 
dari pendjaga. gudang sampai ' 

ladminis tyratur, di Depok-Sema 
Pesan jang rata? setahun ada ba 
Lrang-gadai 155.000 : potong hanja 

pai maksimum. 274.000 
barang. dengan -33 Pang 
wai, 

potong 

pega 

"PRODUKSI KARET DJAWA 

Dari sebanjak 59 perkebunan 
karet jang ada di Djawa' Tengah 
dalam pertengahan pertama ta 
hun 1952 ini menghasilkan Ik. 
10.500.000 “kg jaitu terdiri dari 
sheets, 7.780.000 kg. crepe 2.560. 
000 Kg. dan Iain? matjani 360. 
000 Kg. Dari. produksi sebanjak 
itu diantaranja telah 10.260.000 
kg. jang dieskpor keluar negeri 
sedang pemakaian untuk dalam 
negeri sendiri hanja 214.000 krg. 

njak menghasilkan - karet jalah 
daerah  karesidenan  Banjumas 
sebanjak 1k. 4.241.000 kg. dan Se   

Y 8 

luas, maka ternjata  Djepang sa: 
nga? miskin akan sumber2 bahan2 , 
mentah, sedang Indonesia memiliki ! 
daerah jang amat luas dan. sumber ' 
kekajaan jang melimpah2 sehingga | 
Indonesia. sebagai negara mempunjai : 
masa depan jang baik. Dari sudut 
inipun dapat dikatakan, bahwa Indos! 
nesia benar2 mempunjai kedudukan 

«kuat di 

mempergunakan — pengalaman 
tehnik negara kami jang kami per- 
oleh “dimasa silam, untuk  disum- 
bangkan guna mengeksploitasi sum- 
ber kekajaan Indonesia dengan di- 
bawah pengawasan pihak Indonesia 
dan dengan tiara jang menguntung- 
kan pembangunan ekonomi nasional 
Indonesia. 

Dengan djalan demikian, djuga 
Djepang akan tertolong dalam usa 

hanja mengisi kekurangan bahan2 
mentah, dan hal demikian itu ada- 

lah merupakan suatu kebahagiaan jg 
sebesar2-nja bagi Djepang.  Dikata 
kan, bahwa kali ini kaum ekonomi 
pihak Diepang mendapat undangan 
pihak Indonesia. Dan karena hubu 
ngan kaum ekonomi partikelir dari 
kedua belah pihak adalah sangat 
penting untuk mendapatkan  good- 
will dan mempererat hubungan ker 
dja-sama antara rakjat kedua nega 
ra, maka kami berniat “untuk lain 
kali berusaha mengundang ' kaum 
ekonomi Indonesia jg terkemuka ke 
Djepang.' Demikian. HaMaguchi. 

Atas pertanjaan ia ' mendjawab, 
bahwa Djepang sekali2 tidak " akan 
mengemukakan konsepsinja sendiri, 
tapi ingin tahu apa jg di-inginkan 
@leh pihak Indonesia. Dinjatakan, 
bahwa Djepang sekali2 tidak .ber- 
maksud menguasai usaha? Indonesia, 
Indonesia dan Djepang  kedua2-nja 
'membentuk negaranja dalam lingku 
ngan Asia dan sama mendjalankan 
hidup ekonominja satu sama lain sa 
ling isi-mengisi. Demikian Hamagu- 
chi. 

: Susunan missi. 
Susunan missi tsb jg terdiri 

atas orang terkemuka dari -ber- 
LN Um as as un aa ma ah 

PENGURUS BASKUETBALL. 
Berdasarkan putusan rapat 

jg diadakan hari Sabtu jbl. Ba 
dan pengurus Middle Java Chi 
nese Basketball Federation #h. 
1952 berkedudukan di Smg. 
Pertandingan2 kompetisi utk 
merebut kedjuaraan Djawa Te 
ngah tahtn ini djuga akan di 
langsungkcem di Semarang, pa 
da th. 1953. Susunan pengurus 
federation adalah sbb, ketua 
Kho Kian  Ngo, wakil ketua, 

Oei Liong Diwan, panitera 
Siayw Boen” Tat .dan . Tjan 
Tjing Kie, bendahari Kwee 
Swan Gak, komm. kepala Pek 
Kok Djwan dibantu oleh Njoo 
Siauw  Giem dan Tjoa Hong 
Siok, bagian pertandingan Tan 
Ping Lok dan Tan Tjong Ik, 
bagian pemilihan pemain Lie. 
Giauw Tjoo. Sekretariat di Gg.   marang Ik, 3.408.000 .xg.., 

Asia Timur chususnja, dan | 
rena 6 orang telah meninggal du-j didunia pada umumnja. Kami akan | 

dan ! 
i 

perundingan antara missi eko- 

bagai lapangan ekonomi: ialah: 
ketua missi Katsuhiko Hamagu- 
Chi presiden dari The Bank...of 
Japan, wakil ketua missi Shinzo 
Okuda ketua perhimpunan dagang 
dan industri. .Djepang utk Indone- 
si, anggota? Iissi: . Yasuo Ishii 
acting kepala. bagian perusahaan 
Gari export-import Bank ot Japaa, 
Choichiro 'Komai direktur. dari 
Goyo Buki. Kaisha, Yonosuke. Ta- 

ktur -dari Dajiichi, Tsu- 

aish Xukio Araki direktur 
dari Nittetsu Mining. Co., Kazug 
Okubo direktur. dari Taihei Mining 
Co., Ta Hirayama direktur da- 

1. Co., Hiroshi Xamaga 
1, Borneo Bussan Sho- 

, Toki i.Hashimoto .. direktur 
"Nippon Sugar Manufac- 

turing, Co, Motoi Toki.kepala.ba- 
gian perdagangan. Gari, Taiyo Fish 
ing Co. Hideo Kawai dir ektur. 
dari Tozai Koeki Kaisha,  Mitsu- 
saburo Shibata direktur dari Su- 
mitomo Metal Mining Co:, Hirozo 
Koyama wakil kepala bagian be- 
drijven dari Tokyo Senpaku Kai- 
sha. Pengikut rombongan ialah 
Setsuo Sawada sekretaris dari 
The Bank of Tokyo dan Yoshio Na 
katani sekretaris Japanese Trade 

|& Industry Association for Indo- 

  

   

    

     

  nesia. Be Pa ka k Keterangan Suchjar. 
Seterusnja Ketua Dewan 

“Ekonomi, Indonesia Pusat 
Suchjar Tedjasukmana dalam 
interview dengan ,,Antara” me 
njatakan, bahwa maksud pe- 
rundingan jang akan diadakan 
antara DEIP dengan missi per- 
sahabatan . ekonomi 'Djepang 
dan jang akan dimulai hari 
Selasa ja.d. ialah semata2 un- 
tuk mengadakan orientasi dan 
untuk mengodakan hubungan 
pertama ' setjara- georgani- 
seerd. Dinjatakan, bahwa sega- 
la hubungan ekonomi dengan 
Djepang harus menunggu .pe- 
njelesaian soal: perhubungan 

antara vemerintah Indonesia 
dan Djepang. Kata S. Tedja- 
Sukmana, atjara terpenting 
lainnja ialah soal export dari 
Indonesia ke Djepang dan un- 

pak -helantjarkan- export: itu 
takan dibitjarakan soal penje- 
(lesaian bagian keuangonnja 
(£inancieele' afwikkeling) dari 
export dan soal pengangkutan- 

inja. Soal2 lain misalnja jang 
berhubungan dengan SAN - Nik bangsa Djepang- 

|Aneka Dj jawa Tengah| 

   
      Shirai tetap djuara. 

Dalam pertandingan adu 
tindju merebut djuara . dunia 
dalam ,fly-weight”, djago Dje 
pang, Yoshio Shirai hari Sabtu 
“telah berhasil mengalahkan la- 
wannja Marino. dari Hawgi de- 
ngan kemenangas angka, iDe- 
ngan demikian Shirai' tetap me 
“megang kedjuarannja. 

Kompetisi PSIS. 
' Kesudahan2 pertandingan hari 
Sabtu: Garnizoen I Union 1 
iga, WIK I —.Poris Ia 08 dan 
Polisi N.— CHTCS Iib @-—-L. Hari 
Minggu: Polisi 1 sss e 0—0, 
Garnz. Tn naa Ih: aa 

Pada pertandingan CHTCs Ua 
lawan SSS II.di Pandanarap hari 
Sabtl j. telah terdjadi. insiden, 
sehingga permainan diputuskan. 
Sehabis istirahat, karena persele- 

saian soal kemasukan goal, wasit. 

tn. Sahlan hendak, dipukul. oleh. 

penonton. Untuk mentjegah teru- 
langnja kempali insiden, di. lapa- 
ngan hidjau, -hendaknja. kesana- 
nja .publiek.jang . menonton per- 

tandingan, dapat menahan, kesaba 

ran, karena memang menurut pe- 

raturan, didalam lapangan adalah 
wasit jg berkuasa. Pertandingan 
CEHTCS Illa.lawan Polisi III di 
Pandanaran pada. hari Minggu, 

terpaksa “dibatalkan, karena wa- 
sitnja,”tn. Sunardi, tidak datang. 

Basketball Nan Yang 
Didalam bulan Djanyari 1953 

atau permulaan Pebruari, team 

basketball Nan Yang dari Singa- 

pura akan melawat ke Djawa dan 

    

    

  

    
        

          
       

         
       

   
         

   
   

  

   
   

   

    

     

   
   

    

    

     

           

   

    
       
    

    
     

   

  

     

     
   

       

    

           

      

     
    

mengadakan beberapa pertandi- 

ngan dan. mungkin djuga akan 
datang di. Semarang.      

      

    

Konp. Persidja. 
Dalam pertandingan hari Sabtu 

il...kes.. Bintang “Timur di. Djakarta 
telah kalah 5—0 lawan kes. BBSA, 

pauze standnja 2—0:” sedang: frien- 
diy game pada hari Minggu antara 

   
          

      

             
   

    
an 

kes. Maesa lawan kes. HBS Djakar 
ta berachir 7—0 untuk Maesa. 

Dunia tindju. 
Pertandingan merebut kedjuaraan 

tindju kelas welter antara Kid Gavi 
lan melawan Chuck Davey jang se 
dianja akan diadakan tg. 11 Pebrua 
ri 1953 telah ditunda sampai tg. 11 
Maret. Sementara itu dikabarkan, 
bahwa revanche-match antara djuara 

dunia kelas berat, Rockey Marciano 
lawam Jersey Joe Walcott, kini ada 
kemungkinan akan dilangsungkan tg. 
22 Pebruari di San Francisco,” se 
dang. rentjana . semula jaitu tg. 18 
Maret di Chicago. 

   
   

     

    

  

           

  

   
      
       
        

          
    

   

             
             

            

    

   

    

   
   

  

   

  

    

    

    
      

    

    
    

   

  

   
industri, hal ini sebetulnja ba- 
gi kita belum terang karena 
politik pemerintah terhadap pe 
nanaman modal asing di Indo- 
nesia belum djelas. 

Hanja DEIP berpendapat, 
bahwa untuk permbangynan in 
dusiri nasional, kita akan da- 

pat menggunakan barang2 mo 
dal Djs pang dan disana-sini 
djusa kiranja 4da  kamungki- 
nan mengerdjakan tenaga teh- 
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SOLO. 
Lodjigandrung akan di- 

beli pemerintah kota 
besar. Surakarta, 

Dari kalangan Pemerintah Ko 
ta Besar Surakarta didapat ka 
bar, bahwa oleh Pemerintah Ko 
ta Besar Surakarta kini sedang 
dilakukan pembitjaraan2 menge 
nai pembelian gedung  Lodjigan 

drung, gedung jang besar dan in 

dah terletak Mn barat Sri 
wedari. 

Pemerintah Kota Besar 
karta telah menawar 
Rp. 900.000. sedang. pemiliknja 

jalah Mr. Desentje..di Djakarta 
meminta harga sebesar Rp. 1.100. 

000. Apakah tawaran tsb. diteri 

ma, kini masih ditunggu dari Dja 
karta. 

Menurut rentjana, gedung Lo 
djigandrung tsb. akan diperguna 

kan untuk tempat penginapan ba 

gi.tamu2 agung jang mengundju 
ngi Kota Surakarta. 

Sura 

sebanjak 

Pembukaan kembali 

Djembatan Bajan. 
Djum' at pagi jl. olen ' Djawa 

tan Pekerdjaan Umum, Kota Be 

sar Surakarta telah  dilangsung 
kan upatjara pembukaan kem 
bali Djembatan Bajan, terletak 
diperbatasan kota Surakarta, di 

bagian utara ..kota.  Djembatan 
tsb. telah, hantjur dalam .' ciash 

(sumbangan dari 

dari desa sebanjak Rp.2.334, dan 

pemerintah se 
banjak Rp... 2.000. 

Bila bendungan tsb: telah 

lesai, sawah seluas' 11.7685 

akan mendapat ontjoran air. 

THILATJAP, 

1.000 ton mangaan 
untuk Djepang. 

Dari pihak ,,Gamelan Corpo- 
ration' 'didapat kabar, bahwa 
dengan izin dan bantuan jang 
herwadijib, nerusahaan tsb tlh 
berhasil menambang bidji ma- 
ngaan didaerah Kedu dan, Ba- 
njumas. Dengan kapal Emilie 
Maersk telah diexport dari Tji 
latjap ke Djepang pada tgl. 
14-11-52 sebanjak 1.000 ton. 

AMBARAWA, 

76 tahanan SORB di- 

bebaskan. 
Atas perintah Panglima Divisi 

Diponegoro, 76 orang tahanan SOB 
tg. 12-11 telah dibebaskan dari ru 
mah. pendjara Ambarawa. Mereka 
dengan kereta-api dibawa ke. Mage 
lang diserahkan kepada panitia2 pe 
nerimaan daerah. dam selandjutnja 
dipulangkan . kedaerahnja. masing2. 
Sebelum mereka dipulangkan oleh 
ketua Panitia Penampungan ' SOB, 
bupati R. Judodibroto,  diandjurkan 
djanganlah mereka ragu2 merasa di 

se 

Ha. 

    
ke-II, jl, dan kini telah sclesai di 
perbaiki kembali dengan beaja 

sebanjak. “Rp. 93.000: Setelah 
oleh ..Kepala. DPU . Kota. Besar 

Surakarta A.W. Gani diuraikan 
riwajat singkat tentang. remba 

ngunan djembatan . tsb. kemu 

dian djembatan dibuka. untuk ia 
lu-lintas umum. dengan |pengzun 

tingan pita jang dilakukan oleh 
Walikota Surakarta Moh. ' Sa 
leh. Upatjara kemudian” dilan 
djutkan dengan selamatan. 

Gotongrojong makin | 
meluas. 

Sehuah pekerdjaan  gotong-ro 
jong jang memakan beaja berri 
bu-ribu rupijah kini sedang 
kerdjakan oleh penduduk 

ci 

kalu 
rahan Modjolegi kabupaten Bo 
jolali. Pekerdjaan tsb jalah un 

tuk memperbaiki sebuah  hendu 
ngan-air, jang dalam tahun? jl. 
selalu hanjut pada waktu2 meng 
hadapi bandjir. Dengan  pekar 
djaan itu diharapkan, agar ben 
dungan tsb. kuat menahan arus 

bandjir, djika nanti ada, bandjir, 
Guna melaksanakan  pekerdjaan 
tsh. oleh Panitya Pembangunan 
KI, Modjolegi telah dapat dikum 
pulkan uang sebanjak Rp. 4.666.   Pinggir: 6 dan Gg, Baru 15,   dari: para. penduduk, sumbangan 

rinja ditjurigai, tetapi hendaknja be 
kerdja untuk kepentingan negara: 

Dari djumlah tsb. diantaranja 46 
orang asal dari daerah - kabupaten 
Magelang,  lainnja dari kabupaten 
Sleman, Jogja dan. Bandung di' Dja 
wa-Barat, 

PEKALONGAN. Gran 
Dewan perwakilan kotu 

Pekalongan minta 
djaminan, 

Dewan perwakilan. Pekalo- 
ngan baru2 ini telah menerima 
Suatu resolusi dalam mana pe 
alan pusat diminta  supa 
ja selekas lekasnja menetap- 
kan “unaskug dan peraturan? 
dlm. mana anggota? dewan? per 
lam mana anggota2 dewan? per 
wakilan didaerah daerah menda 
pat. djaminan2 dalam lapangan 
politik, sosial dan ekonomi agar 
mms lapat mendjalankan 
tugasnja baik diluar ' maupun 
didalam sidang2 dengan djalam 
jang lebih praktis, Menurut 
DPR kota Pekalongan dalam 
undang2 no. 29 tahun 1948 ke 
kuasaan jang diberikan kepada 
aligsota2 DPR daerah terlam- 
pau kkurang, 

SA 
A
A
 
N
N
 

A
N
N
 
L
T
 
U
N
A
 

K
a
     

 



    
   
   
     

      

    

   

    

BORANG A Agan dari ko 
dia jang ad 

beri nama Stalin, 

   - Minta kepada jang berwadjib s 
paja kepadanja diberi an gal 
mengganti nama tsb., 
ternjata bahwa anaknja tad 
Tn Nun secraug pentjuri, Era 

anaknja pada Pen an Lean telah 

Kenyang : 

kini berumur 15 
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| mukaka 

: undang amnesti “istimewa 
. jang telah disetudjui oleh 
2 parlemen Iran. Tahmasse- 

bi 
“hari terdjadin. ja pembunu- 

Ta « Tag at Mr tahan wa me: ja, 
tidak baik itu. 
SEORANG pegawai nya 

sek.-djenderal PBB, 

sukkan dalam ' klinik | 
dari. ,,Be: Ho 

    

New York hari Djum'at dima- 
it 

ka Neyue, 4 
Yew York, Rebo aon jang 

lalu pegawai PBB tsb.,. jakni 
seorang Amerika bernama Or- 
valJ 
telandjang bulat dalam kam 

S merpapa mr eng aa 

'Trygve Lie dan mengaku bahwa 
ia telah diutus oleh Tuhan Al. 
lah untuk menggantikan Tryg- 
ve Lie jang seperti diberitakan 
telah mengadjukan permintaan | 
berhenti dati djabatannja ba- 
ru? ini, 

IN a: 

   arga di geri Ken- 
h FE mlnjelasnah 3 

tol, Sesera terdjadi 
nembak. Isi rumah tadi: segera 
beri, pertolongan Gan lepaskan 
tembakan? djuga, hingga pe 
rjerbu? 
mendapat luka2. 

2000 Kali 
Atoom 

Kekuatan Bom-H 
— Amerika 

D 
R. FA ROHRMAN, pro | 
fesor pada Universitet 

Colorado paman perikati 
ri Djum 'at me    

      

Hi 
bom hydrogeen 

orang Kikuyu, bersendjata pes- 
tembak- me 

ONA BARBARA Barclay 
Dari, pgri ketika malam 

| kedja- 

melarikan diri. Barbara 

bang telah hantjur dilapangan 

auh 

    

ta" 

juang KOLONE berlapis 
hari Djum'a 

  

  

tentara Pe edjak perang 
$ kini telah berlangs ing 7 tahun, 
51 Press dari H 1 Tank2 jg dii    

motor. kini 

Vietminh, 
gu memulai UP dari 
Hanoi. 

    

1500 ., $ 
waktu Tana Oa menjerang 
Formosa bagian Selatan pada 
hari Sabtu dengan ketjepatan 
3G anil TT Mengyat tak     
letak dipantai meng Belatan. 
Hubungan dengan | siung, 
Tainan, Ping dan Thsoying 
pada hari Sabtu sore masih te 
tap terputus. 

Dari djumlah- orang2 jang 
tewas itu terdapat 40 orang 
pegawai dari angkatan darat, 
laut dan udara. Demikian UP. 

Menurut tjatatan AFP lebih 
dari 1.500 buah rumah telah 
hanijur atau rusak, kira2 100 

perahu ne'lajon dikabarkan hi- 
lang dan 4 buah pesawat ter- 

Mehlerbi: Andani hu 

di- , “mendesak sampai 
pat. djalan? pengangkutan 

     
   

    
uyenblah 

5 Ka 
T api biselttuji Delta Tongkin Plan Gani 

"1 M lengha antam, 

badja gerak tjepat Perantjisi pada | | 
malam telah berhasil menjerbu dneraha Juar | 

Phnyenbinh, suatu titik pertemuan djalan penting dari tentara | | 
Vietminh. Ia adalah gerakah terdjauh jg pernah dilakukan oleh 

di Indo Tjina petjah, jg sehingga 
demikian menurut berita United 

ringi oleh pasukan? infanteri, ber- 

  

sedjak mereka. Jebih dari seming- 
Ingkaran pertahanan | di sekitar 

Gerakan mereka ke Phuyen- 
binh, 130, kilome eter. 4 
utara 
sampai sedjauh 16 kilometer 
dari Yonbay suatu 
kuat Vietminh dihulu sungai 
Merah. Kang, adalah Suatu 

  

    

     

  

djang sungai H tar: 

Semelilikkn, itu makkas basar 
Perantjis mengumu, ugukan, bhw 
disepandjang sun daa. an hang se 
dikit sekali di 2 api pemu 
tan2 tentara Net 
muman ii m embenarkan Yz 

ka, jg pada Laki ini IT 
terantjam .oleh gerakan kolone 
berlapis badja Perantijis. Se 
mentara tentara Perantjis ber- 
gerak ke Phuyenbinh disepan- 
djang lembah sungai Chay, di 
tengah djalan mereka mening 

| galkan satuan2 ketjil guna me 
lantjarkan serangan2. Sampai 
sekian djauh tentara Perantjis 
hanja mengalami perlawanan2 
ringan dari . kelompokan2, ke- 
tjil- jg mendjalankan siasat 
penghambatan.   

sedjauh 15 km. di sepandjang. ip 

disebelah || 
'anoi,: Pn diteruskan | 

benteng 

pemusata t ing untuk ten- 
tara dan ngkapan2. pe- 
rang, jg dise akan untuk 53 
njerbuan” Vietminh . kearah 
Tenggara, daerah Thai. uga : 

Pemunduran Kierminh 

- 

Pengu 

ran2 tidak resmi, bahwa ' tenta 
ra Vietan telan 'mindur dx 
ri Moe Chau, titik terdjauh da 
ripada pengen Memang, ke 

terbang Tainan. Kekuatan tau- | Serangan Vietminh. 
|fan tersebut sedemikian rupa, | T 1 
hingga gerbong2 kereta-api kej Dalam pada itu pada hari 
luar dari relnja. Berita UP le-  Djum'at petang diterima pula be- 

  
: wa setelah menjerang Formo- : 

jang melenjapkas: sebuah. pulau j 
seperti pulau Eniwetok. Dr. 

s€tasiun pertjobaan teknik dan | 
ketua badan perjelidik pada | 
universitet tsb. Dite se 
landjutnja, bahwa ,,mungkin” 
ledakan bom hydrogeen di samu 
Gera Pasifik ,,kira?2 seratus 
sampai dua ribu kali lebih kuat 
Garipada ledakan bom atom di 
Hireshima. Ia menegaskan, bah | 

i bukti? jang : 
ydrogeen itu |    Wa ia memputjai 

pasti bahwa bom. 
telah diledakkan tetapi ” 
Cg dapal! mei 

tentang peledakan tahi 

Pisidiay 
Tak Ada Bahaja Kaum 
Militer Kuasai Peme- 

|“ rentah Amerika | 

' bih landjut menjatakan, bah- 

sa, taufan ,Bess” pada hari | 
Saptu bergerak kearah” dara- 

| tan Tiongkok, dan mentirut du | 
F.A, Rohrman adalah, direktur | gaan akan menimpa.Shanghai 

bagian Selatan. Dikabarkan | 

pula, bahwa di Formosa ,,Bess” | | 
telah menimbulkan 

Gi dan tebu. (Antara-AFP). 
'Seterusnja menurut berita2 

! sengit jg 
rita susulan mengenai serangan 

dilakukan oleh empat 
batalion Vietminh “pada “hari Ke- 
mis malam terhadap pos2 Peran- & pan: 
La Gi bagian selatan delta Ton- 

. Markas besar tentara Peran- 

| - mengumumkan, bahwa tenta- 
ra Vietminh telah kehilangan 130 

orang jg tewas, ketika pasukan2 | 

kerusa- | Perantjis dgn fanatik menggagal- 
kan2 besar pada tanaman? Pa-: kan serangan mereka. Tentara 

Vietnam kehilangan 50 orang tes 

| was. Menurut “keterangan, penje- 

jg hari Minggu kemaren diteri rang-penjerang Vietminh dengan 
ma di Taipeh. taufan ig menga tiba2 telah muntjul dari pinggir2 

muk diatas Taiwan selatan tlh sawah dan selama tiga djam te- 
menimbulkan . korban. kira2 

500 orang tewas, 

rus-menerus menjerbu pertaha- 

lebih dari nan Perantjis jg dilingkungi oleh 
“4'000 mendapai luka? dan ber . Kawat2- berduri dan dibantu cleh 

puluh-puluh ribu orang lainnja 

kehilangan rumah. Akon teta- | 
pi penghimpunan statistik res 
mi masih akan memakan tem- 

:po beberapa hari lagi, karena 
laporan? dari daerah ig. men 
djadi korban taufan tadi belum 
lengkap. Menurut pers Tiong   hoz di Taiwan, sistim pemberi 

: tahuan bahafa taufan di Tai- 
' wan bukan sadja lambat, tapi 

« JENDERAL: OMAR djuga ant 2 j 

Bradley, kepala staf ga-.| 
bungan Amerika Serikat, hari : 

| Rebo menegaskan bahwa tidak CHURCHN, AKAN KE AME- 
“ada. bahaja. bagi pemerintah. F 
Amerika Serikat akan Cikua- ' 
sai oleh. kaum. militer, Dalam 
pidatonja - dimuka - ang 
dari sebuah. perhimpunan- 
versitet tadi, 

  

2 

dapatn 

pembesar? sipil. 
Bradley mengatakan, bahwa | 

berdasarkan  pengetahuannja 
dan pengalamannja selama 10 
tahun, kaum. militer pada ha- 
kekatnja tidak akan mengua- 
sai kehidipan nasional Ame- 
rika, 
atau ketegangan internasional- 

pun djuga. Na an 

  

BASKAN KEMBALI, 
Pembunuh perdana men 

teri Djenderal Aly Razma | 
ra dari Iran, Khalil Tah- 
massebi, ketika hari Saptu 
siang telah dibebaskan 
kembali, menurut undang. 

  

'dipendjarakan sedjak 

   
han tadi, jaitu Maret 1951, 
dan sedjaf itu ia tak per- 
nah diseret kemuka peng: 

adilan. Menurut UP, sege 
ra sesudah ia bebas kemba | 
li, Tahmassebi pergi  ber- 
sembah jong: d dimakam Ra- 

1 

biarpun dimasa perang 

hari Senin ini tersiar kabar2. bah 
wa. , perdana . menteri 

Ka Churehiil 
Washington, pada achir 

Bradiey menge- Sanusi atasi Be mbtaa Februari 
bahwa menurut pen- ja.d., atas undangan Dwight,D. 
kaum militer hen- Kisenhower, tjalon presiden Atne- 

daknja tanduks kepada kekua- rika. Dikabarkan seterusnja, bah- 
'salan sipil dan hanja bertindak wa. Ohurchill akan disertai men- 
sebagai penasehat sadja bagi aa, 

| 

Butler, jang mungkin akan ting- 
Igal lebih lama di Amerika dari : 

  

. antjam itu. 

tembakan2 mitraljur. Komandan 

' Perantjis menganggap serangan 
oleh dua kolone Vietminh jg dila- 
kukan dibawah bulan purnama 

ini sebagai suatu antjaman pen- 

ting dan penindjau2, militer. meng- 
anggap peristiwa ini sebagai ,.ke 
.mungkinan babak baru dari sera- 

ngan-serangan lain di bagian se- 

latan delta Tonkin. Dalam pada 

itu tentara Perantjis dgn tergesa- 
gesa telah mendatangkan bala- 

bantuan ke pos2 jang sedang ter- 

  

SERIKAT? 
Dikalangan (parlemen. Inggris | 

Winston 
mengundj jangi 

bulan 

akan 

.keuangan. Inggris Richard A.   
ipada Peran ya 

  

Djelita ini-ialah ,.Miss USA” 
Tally. Richards' dari. . New 
York. Photo ini dibuat di 
London, dimana nona itu pa 2 , 
da tg. 12 Nopember jl, telah 
ambil bagian dalam perlomba 
an ketjantikan melawan wani. 
ta2 dari. berbagai negara lain 
nja,..buat merebut kedjuaraan 
»Miss. Dunia”.  Sebelumnja 
perlombaan itu, terlebih dulu 
wanita2 jg ambil bagian me 
ngadakan perdjalanan keliling 

“10 "hari" lamanja dinegeri Ing 
eta Helast   

  
menjatakan 

gris. Sa tenan 
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     2 ema   

  

njelesaian 

» ESOLUSI INDIA tentang 

  

  Asak 
Baik 

Radford Tentang Situasi 
Militer Di Asia Tenggara 

Li AKSAMANA Radford, 
Apaan aa angkatan laut 

anak di Singapura, bahwa 
Situasi militer di Asia Tenggara 
kiri telah agak baik. Laksama- 
na Radford sedang dalam per. 
/djalanan dari New Delhi ke Ma 

rika Pasifik hari Sabtu me 

    

   

  

Dewasa ini penat “korenelatan telah mengirimkan 
lebih 50 orang ke Amerika buat menambah pengetahuan jg ber 
kenaan dengan lapangan tugas mereka. Disini tampak beberapa 

-opsir tsb, di Fort Belvoir sedang diberi petundjuk oleh seorang 
. Gpsir Amerika, tentang 2 terbaru dalam Tampar yana 

  

  nila, Radforc menerangkan, bah 
wa situasi militer disekitar Ha- 

  

Keadaan tenang Perantjis. 
Vietnam adalah baik. Berita2 
tidak benar jang tersebar me. 
ngenai kelumpuhan tentara Pe 
rantjis Vietnam-menghadapi pa 
sukan2 Vietminh di Indo China 
Utara telah memberikan gam- 
baran salah mengenai keadaan 
ig. sSbenarnja di wilajah Indo 
Tjina itu, demikian Radford jg. 
mengatakan selandjutnja bah- 
va ia tidak melihat kemungki- 
Bapa R NEKAT 'pakt Pasifik 
Ba negara2 Asia dalam ma- 
sa depan, karena untuk mem. 
persatukan pelbagai ibangsa di 
Asia akan... banjak “memakan 
waktu, tetapi su un begi- 
tu Hepi Pat ap 2. 
diantara bangsa2 di Asia sudah 
agak baik. SPA 

  

Rarzia Di 
Casablanca 

| Ratusan Penduduk Ma- 
| roko Ditangkap 

  

       

kurang-   
omia vetra 

Dikehendati Oleh India Untuk Pe- 
Soal Korea 

India Memihak Blok Barat? 
penjelesaian peperangan Korea jg 

| telah lama ditunggu-tunggu pada 'hari Saptu kemaren dulu 
telan berada di tangan para delegasi PBB. utk dipeladjari. Resolu- 
si. itu ig menurut dugaan tidak akan disampaikan setjara. resmi 
kepada, Panitia Politik PBB sebelum. pertengahan minggu ini ka- 

2 barnja menghendaki dibentuknja suatu Komisi Netral, utk menje- 
lesaikan masalah pengembalian tawanan perang. Usul India itu di- 
tunggukan. Ggn perasaan berdebar, karena seperti diketahui, India 
telah. berusaha mendekati RRT utk membitjarakan kemungkinan 
penjelesaian setjara damai dan telah menjatakan pula, bahwa mere 
ka tidak akan memadjukan sesuatu PoNOna jg tidak dapat diteri- 
ma oleh pesgeintah 1 Mao Tze Tung. 

Sumber? ig mengetahui me- 
ngatakan,. bahwa resolusi In- 
dia itu tidak menjebut2 soal 
pengiriman semua tawanan pe 
rang kesebuah pulau. dekat 
pantai Korea Tengah, dibawah. 
pengawasan suatu komisi. jg 

netral dan telah disebut2 dju 
ga, bahwa mereka jg ingin pu. 
kang "akan diberikan pengang 
kutan sedangkan para tawa- 
nan ig tidak menghendaki re- 
patriasi akan diberi bahan ma 
kanan serta perlindungan. 

Meskipun “soal pengiriman 
tawanan kepulau itu tidak ter 

maktub dalam rent'ana resmi 
resolusi Indiy tsb, namun ka- 
barnja masaalah isb dimasuk- 
kan dalam.. suatu. memoran- 

1 dum js pandang mengenai. Ko 
   

   

rea, 1 ikan pula 

oleh - ndix kepada para de'ega 
si P ain hal jg dikemuka 
kan diuga oleh India dalam 
bentuk memorandum jalah, ke 
jakinan India bahwa PBB tih 
membuang terlalu banjak wak 
tu dalam (usaha untuk menga 
dakan. ingan dengan Ru 

sia. mei enai rentjana perda- 
maian Korea Telah lama In- 
dia berpendapat, bahwa peme- 
rintah Peking dalam hubu- 
ngannja dengan Rusia Gjauh 
lebih merdeka daripada duga- 

an Borat dan memorandum. 
itu kabarnja menjatakan bhw 
perky diadakan hubungan le- 
bih langsung dengan RRT. 

India pilih pihak nega- 
gara2 Barat. 

Sementara itu Madjalah ,,New 

York Times” menulis ' pada hari 

Djum'at, bahwa India dgn usulnja 

utk menembus djalan buntu dim 
berundingan2 gentjatan sendjata 

di Korea dgn mentjari penjele- 

saian jg didasarkan atas perike- 

manusiaan dgn menentang pe- 

makaian kekerasan sendjata, se- 
sungguhnja telah memihak nega- 
ra-negara Barat. Madjalah itu me 

nulis lebih landjut, . bahwa. usul      

  

“djalankan djauh te 
“Duladi razia 23 jang di 

  

Bah 
MINTA 4 DIVISI: 

sif Korea? 

Ae Na Times” . jang 
hari Berayan menga. 

hwa, pan pasu- 

Dja h a enan L Tar u ya 
| hendak minta kepada d 4 Tari 
Eisenhower supaja Pan basi 

    
  

Pp IHAK ma di ,Casa- 
Ht as #2 Pang «PI Ke &Dju 

Lava mendadak an Ma 
nazia? Ba 
pendi berhu! . Mengan 
terdjadinja gelot eleda 
kan?2:bom jarg arena abkan ke 
Nan pada salak: sebuah ge 

terhadap pusat kegia 
nasionalis Maroko, 
» lebih Tn TAP Organda 0 Ega 
La ng Ma Si 

ja.19, orang. PN Ta je. 
Pa Doa 

lan 
besar” orang2 

“Habau persiapkan offen- 

India itu masih kurang djelasj 

dan masih harus diselesaikan de- 

fail-detailnja. Tetapi pokok jg pen 
| ting ialah, ' bahwa ' India dalam 
perumusannja menolak tuntutan 

fihak. komunis, utk memaksa. ses 

"mua tawanan? perang Kembali ke 
daerah mereka masing2, dgn me- 
madjukan suatu usul jg sedjalan 

3 dgn-usul negara2 Barat mengenai 

pengembalian . tawanan2 perang 

sa berdasarkan kesukarelaan ' me- 

reka utk dipulangkan kembali ke 
negeri. Madjalah tsb achirnja me 
ngemukakan, bahwa usul India ini 
akan mempuniai arti jg benting, 
karena India lebih2 dari negara2 
lain mempunjai hubungan jang 
agak erat djuga dgn Moskou. 

: (Rawter), 

  

PERANG. KOREA HENTI,- : 
PESANAN PERTAHANAN 
MEROSOT, 

kan, sewaktu memberi ketera- 
ngan kepada - panitia legislatif 
tenyang keadaan perindustrian 
Can perburuhax di negara ba- 
pian New York, Edward Corsi, 
komisaris urusan industri dari 
negara tsb., menjatakan bahwa, 
hentirja, perang Korea . berarti 
merosotiaja pesanan untuk pers 
tahanan. Menirut Corsi, pesa     

kan 4 divisi Amerika j baru nan itu kini senuanja berdjam- 
, ekpipora guna mempe kam "Ka 11 je dollar (Tass-y 

ntara 
  

Ike Hendaki Politik Dag band Baru 
 EORANG PEMBESAR ' jang” 
'berhubungan. erat dengan | 

.harapan supaja   gmard, 
Ka nc | adi AK AR. 

tidak mau 
tua soal bahan2 mentah Asia Peni 

djenderal' Eisenhower ' selama kampas gara, 
nje pemilihan: presiden, hari. Djum'at| dibitjarakannja dengan. Bisenhower 

Sailanj sebelum ia 
tidak mengirim delegasi ekonomi ke' den ' Amerika. 
Peking, sebelum mengetahui rertjanaf an 

pemerintah Amerika jang baru. ten- 
fang bahan2 mentah, Asia Tenggara "politik 

Dikatakan oleh. pembesar - itu" jang bahan2 mentah: tersebut djika' hendak 

“bahwa Amerika 

disebut ' mamanja, . bah: 

seperti karet. dan timah, telah 

terpilih mendjadi presi- 
Dalam  pembitjara- 

Eisenhower  menjatakan, 
harus . nempunyai 
dalam. pembelian 

iftr 

realistis 

memperbaiki  tataf hidup di” Asia 

Tenggara dan mengurangi  bahaja 
Komunis. Menurut ' pembesar | tadi, 
Eisenhower sangat” menentang po 
litik. Truman jang menjebabkan har 
ganja bahan2 itu ' sangak  ringgi 
tatkala ' meletus perang Korea diiku 
ti oleh kemerosotan harga sehingga 
kini negara2 seperti Sailan terpaksa 

berdagang" dengan' Peking." 'Selan- 

  

djutnja dikatakan, bahwa “#liehdadal 
Eisenhower : 
kan harga ekonomi 
mentah itu 
taraf hidup dinegara2 Asia Tenggavsa 
dan memungkinkan mereka memper- 
oleh tjukup uang guna membeli 
han makanan, seperti beras, dgn uang 
ig diperolehnja. itu, demikian dikata | 
kan oleh pembesar Amerika tadi, 

s 

bermaksud mendjalan- 
kepada bahan) 

jang. dapat ' menaikan 

ba 

  

    

  

| FA N opember -H a ri Pelad jar | 
  

Arti Hari 17 PPh 
Menjambat Hari Peladjar Internasional 

(Oleh: Arie Soetardjo — Pimpinan 
TIPPI Semarang. 

pa PAHLAWAN tepat tgl, 10 Nov. telah 1 minggu lalu, | 
Shbg. anggota masjarakat Negara kita, . 

kita Pena ba Karena pada hari jang 
njak kes 
jang masih pat turut m 

tak kurang tjara 
demikianlah lebih. ba- 

ane aa kita peroleh/terima sbg. anggota masjarakat 
n udara kaan ikemerdel tanah 

air kita ini Tibalah kini 17 Nov, HARI PELADJAR INTER- 
NATIONAL 4 ga hari jg mengandung arti.sangat besar bagi 

Pel agjar Indonesia chususnja dan Pahlawan? Pela- 
5 r Sedunia pada umumnja, 14 Nov, Hari Peladjar International 
ini tumbuh, tak lain dan tak bukan ialah karena timbulnja per 

.peladjar. matik, tertjiptanja suatu perdamaian jang ke 
kal, untuk menggalang rasa kekeluargaan jang luas, utk, ter- 
tjiptanja keadilan sosial, kemerdekaan: Nasional jang "bulat, utk 

. pendidikan jang demokratis, keadilan sosial jarg sesuai dgn: 

  

adanja azas manusia hidup, 17 Nov. lahir karena tak adanja 
rasa kebebasan dikalangan peladjar dim pentjapaian  tjita2- 
nja, jang sesuai dengar adanja hak? peladjar, Untuk ebi me- 
ngenal lahirnja hari 17 Nov. maka kita uraikan dibawah ini 
proces singkatinja, 

17 Nov. adalah saay mula 
lahirnja Hari Peladjar Inter- 
national disaat: mana Pela- 

djar2 Perguruan Tinggi Char- 
les di Praha (Tjechoslovakia) 
berdemonstrasi sebagai protes 
terhadap berlangsungnja pem- 
bunuhan atas dirinja John Op- 
letal, seorang mahasiswa Fa- 
kultit Kedokteran, jang - mati 
dibunuh oleh Tentera Pendudu 
kan Djerman, jang terkenal 
ganas dan dengan tangan besi 
nja. Pembunuhan jang sangat 
kedjam dan ngeri ini menim- 
bulkan amarah teman2nja. Di 
sana-sini mulai tegang dan ke- 
tegangan inipun kemudian 
sampai pada puntjaknja sete- 
lah kaum Fascist menundjuk- 
kan sifat? kebiadaban serta ke- 

kedjamannja. Para  demon- 
stran banjak pula jang gugur 
mendjadi korban peluru2 Nozi 
jang membuta itu. Dengan ke- 
djadian jang demikian inilah, 
“maka mulai timbul rasa kesa- 
daran dan kebangunan ' pela- 
djar. Mereka. semua bangkit, 
bergerak untuk. memperbaiki 
suasana itu dengan mewudjud- 
kan persatuan jang kompak 
dan rasa persaudaraan jang 
erat. Begitulah garis besarnja ' 
sedjarah itu,.dan dengan pedo- 
.man diatas pada tahun 1946 
oleh International Union of   

Harian ,, Daily Mirror” berita 

Inggris itu, (Am 

lah 17 Nov. sebagai hari kebu-” 

Polisi2 Ja 
Tjurang 

Tentu Akan Dibersihkan 

GG BAKAN pembersihan 

Len daa 
nja belum habis begin abg 
sesudah beberapa hari jang lalu 
dilakukan penahanan atas diri 
tiga orang Pembantu Inspektur 
Lalu-lintas, jang seperti telah 

dikabarkan, mendjalankan ke. 
tjurangan dalam soal pemberi- 
an rijbewijs2-openbaar kepada 
kaum supir, dengan tidak usah 

j 

  

He
ro
 

Demikianlah Seorang Inspek 
tur Belanda dari Kepolisian 
seksi II Djakarta, hari Dju- 
maat telah ditahan oleh Re- 
serse Kriminil, karena dituduh 
telah mendjalankan ketjura- 
ngan dalam djabatannja. Apa 
ketjurangan jang dilakukan itu, 
pihak Reserse Kriminil belum 
bersedia memberi keterangan, 
ketjuali dikatakan, bahwa pihak 
polisi sama sekali tidak akan 
segan2 mengambil tindakan ter 
hadap orang2nja Sendiri, jang 
bertindak salah dan tjurang. 

ROMULO DAN GBOMYKO 
Br KDYABAT TANGAN. 

halaman muka harian Me- 
rata: Tribune hari Kemis dipasang 
Bommlo, duta besar -.Pilipina di 

/Araerika, jang sambil tersenjum 
berdjabat tangan dengan wakil 

Rusia pada PBB Andrei Grorny- 

ko, Potret itu diambil ketika ke- 
dua ahli negara ini berdjaumpa 
pada pembukaan sidang panitya 
permusjawaratan PBB hari Re- 
ho. Dibawah potret tadi dibubuhi 

tulisan: .,Djabatan tangan jang 
membuat Pa NA AEMN | 

Radja Libya 
 Diratjun? 
Keadaannja Mera- 

bahajakan 

  

  

W
A
 

GUBAT kabar. , Gazetta 
del Popolo” jang terbit 

G4 Turiu (Calam siarannja. pada 
hari Djumat. telah memuat ne 
Tita dari 'Tripoli-jang-mengata. 
kan, bahwa menurut berita? ie, 
belum dipastikan kebenarannja, 
radja. Libya, Sayid al Idris,: ag 
lah diratjun di Bgt Ma 
rut berita? Ibu, Radja Idris kini 
ada. dalam keadaan jang maem- 
aebadakan, Selandjutnja dika- 

'baliwa komplotan . jang 
baek joba membunuh Radja 
Idris diduga, telah mentjampur- 
kan Sa bner didalam minuman 
radja dan minuman beberapa 
orang wanita dari haramnja, 2 
orafig wanita kabarn ja telah 
Aas sa Pe Popolo » 

selandjutrja menjatakan, bah- 
wa komplotan tsb. diduga ter, 
diri dari kaum nasionalis Arab 
jang tidak suka kepada politik 
Radja Idris ji sera pro- 

ra-AFP), 

  

Peni 

latan tekad peladiar . menen- 
tang fascisme-kolonialisme. 

Bagi peladjar Indonesia. 

Bagi kita peladjar Indonesia, 
meski sifat 17 Nov. ini keinter- 
nationalan, namun sudah pa- 
da tempatnjalah pula apabila 
kita meniambut hari dengan 

kemampuan kita, sebab kita 
pandang dari sudut kenasiona- 
lan kita toch bersesuaian satu 
sama lainnja. Seolah-olah hari 
17 Nov. ini bagi peladjar Indo- 
nesia. umumnja ' sebagai: 10 
Nov. bagi bangsa kita Indone- 
Sia umumnja, 

Djadi kesimpulannja, pela- 
djar Indonesiapun pernah " 
ngalami peristiwa2 seperti 

ERKEMBANGAN FIKI Pp 
djak semasa ketjilnja oleh, 

tangganja jang dilihatinja 
| tang-kembali. Keadaan kelua 

seluruhnja dipengaruhi oleh 

wani bergaul sehari-hari dan oleh keadaan 

dialami oleh peladjar2 Sh 
negara2 lain dipelosok dunics 
Ini. Kemudian untuk menjesuai 
Kan masa dan tempatfkita ini, 

'ber tahun ini sebagai titik lig- 

kita jang lampau. Kini kuadji- 
"ban kita. tidak memanggul sen- 
'djata lagi, 
kita lainnjg masih ada dan ma 
Sih perly kita menjelesaikan- 
nja. Kita peladjar Indonesia 
jang masih dapat 
udara kemerdekaan ' Negara 

an kita" ini belum 1004 sem 
kpurna, diserahi beban jang ti- 
dak ringan oleh pahlawan2 pe- 
ladjar kita jang telah menda- 
hului kita, 

Saluut kita. 
Masjarakat kita belum baik se 

perti jg kita tjita2kan, hampir 
masih. sama. dgn masa pendja- 

djahan dahulu. Perekonomian rak 
jat? d.LI.? pendidikan masjarakat 
kita? Semua ini dapat kita saksi- 
kan sekarang, 

tidak nanti. Kita peladjar soal 
beladjar memang keperluan jang 

primair dan keadaan masjarakat 

kita. kita-wadjib turut memfi- 
kirkan. FBH? ini adalah perlu 
utk object para peladjar,. mem- 

bantu usaha Pemerintah jg mung- 
kun k&gang mentjukupi ini disam 
ping kita memperdjoangkan agar 

  
pendidikan ig demokratis terlak- " 
sana. 

Achirnja, marilah kita menge- 

nang sedjenak dan menjampaikan 

saluut kepada peladjar2 pedjoang 

kita jg telah berhasil ' mentjasai 
kemenangan dim perdjoangannja 

itu dan telah mendahului kita, se- 
dang pesannja kita laksanakan s 
karang, nanti, dan harus bertasik 

Djiwa Peladjar 
Perkembangan Fikirin Dan Pen garuh 

Alam Sekelilingnja 
(Oleh: Jr. Moektijo Pa 

seorang manusia hampir 
keadaan @isekelilingnja, pai 

RAN 

rumah dan 

anggota keluarganja jang. .menga- 

rumah 
setiap bangun tidur sampai ..pe- 

     

       

    

     

   
   
    
   
   
     

maka djadikanlah 17 Novem- 

tasan kelandjutan perdjoangan 

tetapi .kuadjiban 

menghirup 

kita ini, meskipun kemerdeka- ' 

Students. (LU.S.)- diresmikan- | 
uarga j tenteram tenai Be pem p Regae at fikirannja Dea Maa 

n ribu Man Ae 5 akan dihasilkan anak2 jang 

: diperolehnja dari 
Kemudian dengan dasar jang 

keluarganja, 
manusia ketjil itu terdjun keda 
lam millieu berikutnja, . gedung 
sekolah dengan kawan2 pela- 
djar serta- para - pengadjarnja. 
Millisu kedua ini memegang pe 
ranan penting pula dalam me- 
nambah, mengurangi dan meru 
bah dasar fikiran jg diperoleh 
dalam keluarga, Sesiidah me- 
ngalami perkembangan sekedar 
dari rumah dan sekolah, pela- 
djar jang hendak memulai riwa 
Jat ke edewasaannja, terdjun ke- 
dalam milli-u jang paling luas, 
masjarakat dergan segenap sim 
pang siur aliran pengaruhnja. 

Dalam millisu ini dalan fiki- 
ran peladjar berubah-rubah dan 
berkembang sesuai dengan pro- 
23. masjarakatnja, Dalam ma- 
sjarakat jang -statis ditemui 
peladjar jang statis dan dalam 

peladjar jang dynamis pula. Da 
lam. masjarakat jang berre- 
volusi dihasilkan peladjar jang 
revolusioner . dan  masjarakat 
jang bergolak menghantjurkan 
pula. peladjar kedalam pergola 
kannja. Masjarakat jang. kolo 
mialistis tidak dapat dirintangi 
dalam mentjetak ideologie kolo 
nial pula kedalam alam fikiran 
peladjarnja. £ 

Sebagai object. 
semua... terdjadi, karena pe- 
itu menganggap  dirinja. se- 
object belaka dalam masjara- 
Sebagai element jang tidak 

serta menentukan tjorak 
masjarakatnja. “Ikut arus 

bebas dari segala pertang- 
gungan djawab terhadap - masjara- 
katnja. Dasar. jang diperoleh « da- 
lam alam pendjadjahan. ini tetap 
berlaku sampai alam kemerdekaan 
ini. Dasar jang dipaksakan “bahwa 
peladjar tidak perlu perduli. kepada 
keadaan diluar bangku.  peladjaran 
nja., Perlu beladjar dan. beladjar 

Ini 

ladjar 
bagai 
'katnja. 
perlu ikut 
susunan 
sadja, 

pai tjita2  individunja. . 'Mendjadi 
seorang jang  berpengasilan banjak 
untuk kebahagiaan diri dan keluar- 
ganja. Tapi “apa salahnja mentja- 
pai idaman perseorangan . dalam 
masjarakat jang ' egoistis kala itu. 
Masjarakat jang penuh . sesak de- 
ngan atjara aku” dan. .punjaku" 
sadja. Ada salahnja.. karena. ig 
berbikii demikian itu orang jang ter- 
peladjar. Karena mereka . peladjar 
sesuatu bangsa ig belum bebas dari 
fjita-2 kebangsaannja.  Karerma. ma- 
sjarakatnja butuh benar2 akan ke: 

bebasan dari segala" penindasan 
dan-penghinaar:. Karena mereka ta- 
hu menurut ' sedjarah  sepandjang 
masa — “meskipun  diselubungi ' —, 
bahwa pergolakan dan revolusi di- 

manapun djuga dimulai. dan dipim 

pin “oleh kaum  terpeladjar. “Kare: 
na kaum inilah jang sesungguh- 
nja dapat memandang lebih  djauh 

kedepan dan mengetahui tjara-2 ig 

diperlukan sebagai pedoman, 

Dua matjam. 
Memang dalam hidup ini ada dua 

matjam manusia. Manusia ig suka 
memerintah dan manusia jg-menjerah 
diperintah. Manusia jang ingin me- 
ngatur serta bertanggung djawab 
dan manusia jang menjerah: diatur 
dan bebas dari tanggung djawab. 
Akibat pertama dari dasar fikiran 
ini adalah dua “ matjam. peladjar, 

djuga “dalam revolusi. Peladjar jg 

masjarakat dynamis didapatkan | 

sadja, buku dan buku, untuk mentja- | 

ngan. djawabnja- dan sia ah 
an dihanjutkan: sadja oleh 

volusi dalam gelombangnja. . Revo- 
lusi . nasional jang semestinja  di- 
selenggarakan oleh tenaga maximaal 
kaumepeladjar. Dalam revolusi, pa- 
ra peladjar jang terlibat kedalamnja 
mendjadi insjaf, bhw sesungguhnja 
mereka mesti mendjadi tenaga jang 
gctief serta menentukan djalannja 
pergolakan. - Supaja mereka tidak 
hanjut sebelum 'sadar, dan supaja 
tenaga mereka “tidak terbuang da- 
lam passiviteit hanjutan itu, ' Dan 
makin. lama: mereka: j'mengikuti 
revolusi, makin. dynamis -revoli 
sioner pula fikirannja. Makin kritis 
memandang keadaan, makins berani 
bertindak dalam segala kekosongan 
pimpinan. Mereka jakin, bahwa pe- 
Jadjar mesti 'actief dalam meme: 
lopori segala perbaikan  masjara- 
kat. sebelum seluruh rakjat mendjas 
di peladjar.:. , 

Sesungguhnja dalam perdjua 
ngan... apapun. dan manapun 
djuga. kristalisasi mesti ter- 

.djadi. Pengendapan dan pemi- 
sahan dari pergolakan dan per 
djuangan. Meliputi segalg la- 
pangan, angkatan bersendjata, 
pegawai dan peladjar. Para pe 
ladjar. ie terpisah. dari per 
djuangan dan dilingkungi kem' 

jang 
re- 

- bali oleh alam pendjadjahan di 
sekelilingnja, .. mendjadi lunak 
kembali radicalismenja. Dam 
berdasarkan kekuatan dalam' 
hati ketjilnja, maks terdjadi 

lagi dua matjam peladjar dim 
perkembangan djalan fikiran- 
nja.. Mereka. jg actief tidak 
mai menjerah kepada keadaan 
ig bertentangan dengan. prin- 
sip ideologienja, dan mereka! 
jg menjerahkan diri menganut 
kembali djalan fikiran sebeluna 
pendjadjghan. beladjar dan be 
ladjar sadja. 

rudjuan kedupi 
Kini revolusi nasional sudah di- 

anggap sebagian selesai" dan tidak 
ada lagi alam pendjadjahan dan alami 
pedalaman, jg: merdeka: Semua pe- 
ladjar berkumpul mendiadi satu lagi 
menambah ilmu jg dipertukannja Ber 
kumpul kembali dgn membawa per 
dirian masing2 sesuai dengan pera 
kembangan likirannja hasil penga- 
tuh keadaan jang mengelilinginja 
selama revolusi.” Jang. sata meng- 
anggap sekolah itu safu-satunja 
djalan kearah mentjapai kebahagia- 
an dihari depan untuk member 

arganja.. Jang: satu 1 
gap sekolah itu -salahu satu. djalan 
sadja menambah bekal guna tera 
djun kedalam masjarakar jang su- 
dah pernah dimasukinja, untuk kes 
mudian ikut serta lagi “ mengatur 
perbaikannja. ' Jang' satu mengang- 

mengang: 

sid sebagai prinsip tudjuannja, ig 
lain menganggap djabatan2 itu “sus 
atu saluran, sadja utk, mentjurahkan 
tenaga dan fikirannja kepada tanah 
air dan bangsanja. Mendjadi kes 
wadjiban tersebut pertama “ untuk 
menginsjafi kekurangannja dalam es 
man jang memerlukan pimpinannja 
kepada masjarakat dan mendjadii kes 
wadjiban tersebut ' terachir "untuk 
mengembangkan ' pengaruh ' “djalan 
fikirannja.  Djalan fikiran jang sea 
mesStinja sudah dianut oleh 90”, pes 
ladjar Indonesia, Tentu ada ine 
bangan ' antara mentjurahkan   ikut. serta. memelopori   revolusi l 

berdasarkan  kejakinan  pertanggws 
ganja untuk — masjarakat dan untuk 
kepentingan individunjas BI 

  

usia 

baskan” diri dari soal? diluar ketus 

gap mendjadi dokter, opsir dan kors 

tenas.. 

        

      
      

         

          

    
        
      

      
     

    
   

    

                                      

   

     

  

    

  

    

  

    

      

     
    
   

          

    
    

   

  

   

tidak besok dan ' 

  

  



       

    

        

        

    

    

   

  

     

   

  

Telah Bertunangan: 
Rx. Monsriatoen  Ranoemihardja 

s € 1. “ea dengan 4 Ka 

, SBB Kasnan Sosasmoro 
Semarang, 14 November 1952 #7 

meg bk. A atau B. 
Run 

     
    

— Belanda, 
'Prospectus dikirim graties. 

@ ana yang Dag: 

      

  

AT KURSUS TERUNS 
| Untuk  mentjapai  Idjazah/ 
Udjian Negeri. SMA/P — Me- | 

| Correspondentie — Bhs. Inggris | 

   
   

   MENGHATURKAN BANJAK TERIMA KASIH: 
| pada Dokter2 dan Djururawat2 dari Rumah Sakit St. 

Bestuurs Khong Kauw Hwee dan P.P.P.S., jang sudah 
. menjumbangkan serta mentjurahkan tenaga dan pikiran, 
menghibur serta menghanterkan lajonnja kita punja 

      

Suami dan Papa : na 

ONG YONG WIE 
| Njonjah ONG YONG WIE 

  

  

   

    
   

     

    

   

    

   

    

   

  Kepada Sdr.2 sekalijan, jang telah sudi membantu, “kami, baik moreel maupun materieel, pada waktu me- .Xinggalnja/pemakaman Isteri/Ibu kami: Pa R.A. PURWOWIDJOJO (usia 64 tahun) engan, ini kami utjapkan banjak terima kasih. Semoga sn Sar.2 dikembalikan oleh Tuhan berlipat ganda. 
mien: £ 5 

    
   

      
        
   

  

   
   

  

£ Jang berduka tita: Suprapto  R. PURWOWIDJOJO    
Umar Kalibuntu 1/5. Tegal Sri Juliati “3 1 "na 

— Simbardjo 

    
   

    

' Kalisari 10 — Tilpon 2092 
PRAKTEK UMUM DAN UNTUK ANAK2. 

DJAM BITJARA: 5—6 
Ketjuali Hari Besar dan Minggu. 

   
— 

: Kabar Kota 
Kalau hari Minggu turun hudjan 

 Satujmobil nabrak pohon asam, ' “ 
pengandarnja tewas 

  

      

ig melantjong, jg punja mobil pada melantjong ke luar kota, 
| tjari hawa sedjuk, ke Salatiga, Ambarawa atau Bandungan. Jang 
— tak punja mobil, ja, nuntun speda sadja ke tepi laut atau ke Ke- 

bun-binatang. Ada djuga jg karena iseng di rumah, nonton gambar 
hidup atau lihat2 ke pasar Djohar. Maklum, hari Minggu, hari is- 
tirahat setelah 6 hari bekerdja. : 

.. Djika keadaan udara terang, melantjong dgn mobil ke luar 
| kota itu, memang senang, tetapi bila turun hudjan, mengendarakan 
| mobil bukan tak membawa risico, karena bila slip disebabkan dja- 
“ Ianan”jg litjin, auto bisa rusak dan mending djika hanja terluka 
sadja, salah2 djiwa bisa mengadap malaekat Djibrail. 

  |. Peristiwa jg eneng de 
— terdjadi di Lemahabang dekat | A 
—. Ungaran pada hari Minggu ke | Dim. Negeri 

- maren, membuktikan pula, bah 
| Wa mengendarakan mobil dgn | RAMALAN HUDJAN. a 
- tjepat2 diwaktu turun hudjan, . Ramalan mengenai banjaknja Uu. 
tidak selamanja selamat. djan di Djawa, Minahasa, Kaliman 
engan Pi “HS dikata tni 101 aa Selatan dan Sulawesi Barat-Laut nan Ojo BEAN” Ai 521 jam. bulan Dewnber K1. Djas 

j belum selang lama membeli se nuari dan Pebruari 1953 adalah: Da La mobil baru, ngo pat Mania banjaknja hudjan 
“Wannja Seorang, AM- | akan biasa. 
tjong keluar kota. kx kandar- : 
kan sendiri mobilnja, sedang. | USAHA BELANDA DI 
temannja duduk disebelahnja. IRIAN. ng 

 Sesampainja di Lemahabang,, PP. Wansink, kepala bagian 
mungkin karena slip, seko- penerangan Degan naas Be 
njong-konjong auto jg lari pe- | latida di Tn A Inigan sia- 

ae. olah bkn Mane Uban, Gela kini SOAP LAN asam ditepi djalan. Ketika itu ar hutan di Irian Barat sada — tuan Tj. HS tak dapat lagi me Gieksploitir. Diharap, bahwa di nguwasai stir mobilnja. Tabra tahun 1953 djumlah ibu akan da 
kan itu ada begitu keras, se- pai! dilipat-gandakan, 
hingga mobil itu mendjadi han 2 S3 
jur. Pengemudinja jaitu yuan PEKAN PERINGATAN 49 

Tj. HS mendapat luka2 berat TAHUN MUHAMMADIJAH. 
“dibagian dada dan djidat dan Berhubung dengan genap 40 
“mengeluarkan banjak darah. tahun irinja ' Muhamma- 
“Pertolongan diberikan dgn diiah, oleh Bea anak diibu 

|. tjepat, tetapi karena luka2nja Ba 3 Ma Pep 
- ada sangat berat, sore harinja pr ae 18 PL”, j Araban 

telan “toh “telay meninggal. To enkaar ia mntara latu Modebus .mannja, walaupun mendapat apatjaba 2 “meemalan . Hilbad 
Juka2, tetapi tidak begitu be Waton: dan Rumah Piatu, per- 
irat, dan kabarnja ada hara- jombaan pembatjaan Al @uran 
"pan tertolong djiwanja. pasar derma, tabligh akbar, re 
- Berita sedih itu malam ha- Sepsi dll. : 

ja telah da Dapat Bbsng | » N :& 
da keluarganja Dapat dibajang L N ' 
kan bagaimana sedih perasaan uar Ez eri 
“keluarganja setelah menerima 
warta itu. Tetapi apa mau di 
ata, kalau nasib ingin begitu. 

geri Inggris menerangkan hari : Mati " enddabak. mat bahwa usul2 baru jg | Selain tewas dalam ketjilaka | diadjukan oleh dr. Ali Ardalan 
an, pun ada lagi djalan lain, | atas pemerintah Iran kepada kan acne lagi apes. Kema | PBB, unuk mengusahakan ren pagi selagi menghantarkan jagar sengketa minjak antara 
djenazah ke kubur, seorang | Inggris dan Iran itu dapat di- 
Tionghoa mendadak telah selesaikan, tidak membawa 
menggloso di tanah (di djalan Soal2 jang baru. da umum) dan meninggal. Kedjax Ag Gian ini di dj. Mataram (Am. 8 TJALON PENGGANTI bengan) dan tentu sadja peka buk 35 ongn2 1g ikut menghantarkan aan ubung dengan penolakan ne” Ja. aa i ey terhadap adjakan Eisen djenazah itu mendjadi bi- hower jang bermaksud meng- gung. Beberapa  diantaranja nekat Dewey mendjadi mente tidak turut iring-iringan lebih ri luar negeri pemerintah Ame uh, karena mesti memberi- yika baru, kalangan jang me- pertolongan pada orang jg ngetahui di Washington hari toh itu. Mungkin kematian Sabtu meramalkan bahwa kini 'itu disebabkan karena djan- jang mungkin menggantikan 
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USUL BARU IRAN TIDAK 
MEMBAWA SOAL2 JG BARU 

Djurubitjara kementerian ne 

  

2 kolah 

j5 2 NG R3 R1 
bg UDAH mendjadi kebiasaan pada hari Minggu orang pada 

    

  

     
ONG KANG HWAT 

  

  

KEMENYERIAN PEKTAHANAN Rd. 
SYAF ANGKATAN UDARA, 

PENGUMUMAN 
No. 015/IKL/SSM/52.— : 

mendjadi: j NN 
a. Montir Kendaraan begfmotor (Bintara). 

— bb. Sopir Kendaraan bermotor (Rendahan). 
UI. Sjarat2 penerimaa : 5 

1. Kebangsaan: Warga Negara Indonesia 

jang sederadjat dengan itu, 

Rakjat. 
Umupi': antara 18 s/d 25 tahun. 

rang2nja 1,55 meter. 
Berkelakuan baik. , 

. Bersedia mendbadi tentara dengan ikatan dinas selama 
sekurang-kurangnja 5 tahun dalam A.U.RI. setelah 
tamimat dari pendidikan. : 

UI. Atjara pendidikan: : 
1. Lamanja pendidikan: untuk montir & 2 tahun. 

« untuk sopir & 9 bulan. . 
2. Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata ter- 

tib tentara dan dikaruskan tinggal dalam asrama 
jang disediakan oleh A.U.R.I. : 

3. 8 Tjalon bintara jang lulus udjian penghabisan akan 
diangkat sebagai: Sersan Udara. 

b. Tjalon rendahan jang lulus udjian penghabisan 
akan diangkat sebagai Peradjurit Udara L. 

IV. Tjara melamar: 

Pemuda2 jang mempunjai hasrat untuk mengikuti salah 
satu pendidikan tersebut, harus mengadjukan surat lama 
ran, jang dialamatkan kepada: 
Kepala Djawatan Adm. Personil — M.B.A.U. — Merdeka 

BARAT 8 Djakarta, : 
Surat lamaran harus disertai dengan: 
1. Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri. 

. Salinan idjazah serta daftar angka? hatsil udjian 
sekolah jang disjahkan. 

S
u
 

dan polisi setempat. 
. Surat persetudjuan orang tua atau wali bagi mereka 

jang belum mentjapai umur 21 tahun. 
5. Surat persetudjuan kepala Djawatan dinas bagi mere- 

ka jang masih bekerdja pada salah satu instansi. V. Pelamar? jang memenuhi sjarat? tersebut diatas akan di- 
pilih dan dipanggil untuk mengikuti udjian? badan dan 
pengetahuan umum. 5 

VI. Pendaftaran ditutup pada tanggal 39 Nopember 1952. 
24 Djakarta, 10 Nopember 1952. 

, Wk. Kepala Staf Angkatan Udara, 
Dr. S. HARDJOLOEKKITO. . 

, Kom. Md. Udara. 

t 

Fi 

ae naa, 

  

NAFSU BESAR TENAGA KURANG 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU. Penjakit 
JIRIAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE (Lemah Sjahwat) 
Tanda-tanda penjakit selalu marah-marah, muka putjat maka- 
nan tidak hantjur, Perut Kembung, Kepala pusing2. Lekas 
tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin. Semut-semutan, 
pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung berdebar2, selalu 
mimpi2 untuk itu semuanja disediakan OBAT JANG DITANG- 
GUNG MUDJARABNJA. 5 
»JARIANOL” Special buat laki2 harga p. botol Rp. 20,— 
»OVUMATAZOL” Special buat perempuan 
Harga perbotol ab NN ea Rp. 25.— 
OBAT MINJAK SOERGA DOENIA” buat 
laki-laki paka Take aa Rp. 10.— 
»BLACK HAIR DYE” obat hitam rambut 1004 ti- 
dak luntur garansi harga Rp. 5— Rp. 10—, 
Rp. 15.—, Rp. 20 Rp. 30— dan Rp. 50,—. per botolnja 
ZALF FACE CREAM TJAHAJA YUSUF buat 
hilangkan hitam2. Djerawat Kukul dan kekolotan 
dimuka laki2 atau perempuan harga Rp. 25.— N: 2. Rp. 10.— 
»SULFAN OIL” obat gatel Kudis Koreng dll, 

per botol Rp. 5.— 
»GALINUS” Special buat Batuk T.B.C.. harga Rp.25.— 

satu botol dan batuk kering. 
»KAE” KATRAR-I-NGON, Special obat buat Mata, 
kurang terang, liat putih2 dan putih di dalam Mata, 
keliatan seperti asep, dan lain-lain Hakan an Rp. 15.— Obat2 dikirim diseluruh INDONESIA, Wang di 
muka tambah ongkos 105/. 
Untuk mengobati segala penjakit luar atau dalam, sakit mata 
kentjing manis, kentjing nanah, mati badan, linu2, bengek 
Sakit Gindjel, sakit T.B.C. perempuan tidak Accoord bulanan 
atau Keputian WASIR (Aambeien) didjamin 109 hari sembuh 
dan keluar Akar2nja tidak dengan Operasi (POTONG) semua- 
nja penjakit diobatin sampai baik. 

(SEDIA OBAT JANG KEPINGIN PUNJA ANAK). 
4 WORLD FAMOUS PROF, TABIB FACHRUDIN 

No. 14 Sawah Besar — Phone 3804 G. — Djakarta, 
Djuga bisa dapat obat2 pada Prof, Tabib G. A. FACHRUDIN 

H.M.B. — Djalan Tepekong No. 3 MEDAN. 
Agen: FATEHUDIN & Co. — Toko PUNJAB. 

Djalan Pasar No. 45 — Djember. . 
Toko FATEH — Panggung No. 45 Djember, 
Toko ASIA BARU — Kebon Sajur, Balikpapan.   “ Dean Acheson adalah John 

Foster Dulles, ibekas direktur 

Roy Rogers TI Se soo Ken 1 
2 

g-lemah. 
  

     

  

THROLGH THE HEAD/ IE 
SOMEBOPY'S KILLIN' THIS 
BEEF FOR HOGAN, THEY'/gE - 
PICKIN' OUT PRIME STOCK 

    

    .— Trigger, - y Kane — Peluru tembus dibagian 
memang benar tentang satu kepalanja! Kalau orang2 itu 
hal! Ada orang jg membunuh membinasakan sapi ini buat 
#bunuhi ternaknja jg dari Cir Hogan, mereka sungguh telah | 

ek pilih ternak jg terbaik ! 

  

      FIND DYNAMITE HoGAnN, 

  

Toko FArxuil — Djalan Kemakmuran, Makassar, 
Tabib GASITA — Ondomohen No. 24. Surabaia, 
Toko MANIS — Oro-oro-Dowo, Malang. 

”. ZINDABAD HOUSE — Nonongan 11, Solo. 

      WOW/ WHDEVER/5 POIN 
IT WANTS TO KEEP ITA 
SECRET, TOOL LETe Go 

THAT LOOKS LIKE A 
KALROAL CONSTRUCTION 
CAMP POWN THERE / 4,    Z    TRIGEER 54 

        

! Sesuatu orang 
ig melakukan perbuatan ini 
tampaknja djuga ingin mera 
hasiakannja! Mari kita pergi 
tjari Dynamite Hogan, Trigs 
ger! (Pada waktu itu peluru2 

— Tampaknja itu ada per 
kemahan dari orang2 ig me 
ngerdjakan pembuatan djala 
nan kereta-api ! 

Elisabeth dan Tiong Hoa I Wan, Familie, Sobat Andai 'g 

I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memberi | 
kesempatan kepada pemuta? Indonesia untuk dididik "3 

untuk ad. Ta (Bintara) sekurang2nja beridjazah S.M.P.- 
B Negeri atau Idjazah Sefkolah | 

untuk ad. I b (Rendahan) sekurang?-nja tammat Se- ea 

Belum kawin, berbadan sehat dah tinggi baitan seku- 

2 

3. Surat keterangan berkelakuan baik dari pamong pradja | 
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| PENGUMUMAN 
" Irang: 

Nama Sekolah Taman Kanak2/alamat dan tanggal seko- 

Sekolah Taman Kanak2 
| dalam daerah Djawa-Tengah diminta menjampaikan kepada 

inator Inspeksi Pengadjaran Djawa-Tengah di Sema- 

lah itu didirikan. 
Susunan Pengurus dan alamatnja. 
Djumlah murid/kelas. 
Daftar nama2 Kepala Sekolah, guru dan idjazah masing2. 

Semarang, 14 Nopember 1952. 
Koordinator Inspeksi Pengadjaran 

Djawa - Tengah, 
(P. SIAGIAN). 

  

MINUMLAH seLatu SUSU 
WAP BENDERA min / 

  

  

  

:"-7.9.- Howard Duff — Marta Toren) #55 00 
€€| 1” Mengedja ja ,Spy aa 1g 

Akan datang : . Francis Langford - Judd Holden - MAAN MRI ANA. APA 

TonyjRomano -'Ben! Lessy'-'and. G.I.'s7all"over the" World ! . 

GRAND ini malam penghabisan “19 Segala um) 5.- 7. 9.» Anthony Steel — Dinah: Sheridan 
»IVORY HUNTER” — PEMBURUAN —: 
filmed 

Besokmalam John, Wayne — Robert Ryan | 4 

"mes FLYING LEATHER NECKS". 
an 

uu Bahasa Djiawa 
Untuk SGB, KGB, SMP, KLP, Guru2 SR, asb. 

(Guru Bhs. Djawa SMA — SMP — KGB Surakarta). 
1. ' KAWRUH BASA (tiet. ke 4). oo. Rp. 4,— 
2. PARAMASASTRA DJAWI (GE ee BLN Rp 
Pembelian banjak diberi potongan bagus. 

d1 CITY CONCERN CINEMAS Ka 
SLUX “ini malam'd. m. b. (u. 17/tahun) - 1 

Thrilland'thunder story of the Dare. Devil 'Sky5Mar 
INDRA ini malam d. m. b. (u. 17 tahun) 1.45-6.45-8.45 Neng Yatimah #€- Maria) - (Jusuf Latiff 

ea Gadis Peladang" 5x : 
Ta 5.15-7.15- 9.15 Sebuah film Malaya, Indah, dan Permai .. 

  
baik dalam hal tahan lama maupun ketjepa- 
tan dengan ban sepeda-motor GOODYEAR 
..De Luxe All-Weather”. Telapak-ban jang 

” liat dan dibuatnja dengan sjarat? jang berat 
serta diudji, demikianpun badan jang ham- 
Pir takan mendjadi rusak ini, telah dibukti- 
kan seluruh dunia olehnja akan kesunggu- 

hannja dan dapat dipertjajainja. 

VCebih) vario orang berkendaraan de. 
ngan memakai ban GOODYEAR 

5 dari pada lain merek 

2-6Y-521 : 
Untuk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW, 
N.V. INGTRACO, Bodjong 27 
dan semua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia. 

ma 

Oleh: K. PRAWIRASUBKATA 

. »PANTJAWARNA” 
Bandjarsari Lor 6 (Kangaroo”), SOLO. . 

para 

»Purple Heart Diary" 

GADJAH 
in Technicolor in Wildest Africa ! Mengagumkan ! 

“. Color by Technicolor" cz 2 
ines| 

  

jang pukul rekord di Djakarta Ma 

. ROXY ini malam premiere fu. 13 tab.) rw 
(Za — 

— MASK 'of, the, AVE 
:. pt Technicolor! Monte Cristo lines again | 0 & 2 5 

Ba 

oma | John) Derek - Anthony ( Ouina'- Jody Lawrance” 
Saba sananncoene 

NGER” 
Ea 

Heibat! -— Serem! — Gempar ! Wa 

        sedang berdesir-desir disekitar 

nja Roy)! at # 
P1 

Druk, 

  

te Inilah kisah berdjuangan pembikinan djalan 

SOLO Mulai tj. 15s/d 18 November “52 
Columbia's Superwestern fila in techoicolor 

d Si Penembak Tjepat 
,Santa re dga Randoloh Scott" 

  SUSU MANIS 

Yap BENDERA 
TEE AAN DALAM TNO Haa wang 

  

Meme ekunan kn oramNNa 

SORGA DUNIA 
Buku: 

SEKUAL PEOILEM 
(bah. Indonesia. Oleh Sapphire). 

& Kuntjinja SORGA RUMAH TAN GGA: 
# Rasianja SURGA PERKAWINAN, 
 Rasianja supaja BISA HAMIL: 
& Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, 

dgn tanpa obat atau alat?2: 
# Kunfji Rasianja MEMILIH ANAK, 

jg. bibitnja , SEDANG DITANAM” bakal mendjadi anak LAKI2 atau PEREMPUAN, — menurut suka sendiri, — jg. 10095 TJAKAP atau TJANTIR, SEHAT, PINTAR, TJERDIK, BIDJAKSANA, AGUNG, MULIA dan BER- BATIN LUHUR! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jg. Maha Dahsjat, tapi sangat PENTING bagi orang2 dewa- ga 1 
Digubah menurut pendapat 25 orang Professor2 dan Dokter2 jg. kenamaan diseluruh dunia. 
(Anak2 dilarang keras membatja!) 

1 Buku tebal, indah, dihias banjak gambar? Rp. 25.— 
Begitu terima postwissel, begitu lantas dikirim! 
(1 orang hanja boleh membeli 1 buku sadja). Badan Penerbit: 

K WA GIOK DJING 
Djl. Kramat 2/4 — Kudus. 

  

  

  

  
Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati. Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan. Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan mene- rangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau, hendak meme- tjahkan kesulitan. 

M. S8 RAHAT kreultist 
Seteran 109 — Semarang, 

Besok Malam 

    
    

    

Premiere 5 
“»ORION"- Pr Pat AAN 2 |) Pa 8 55 Tem Ion ME LineTURNER SI 

(17 th) 3 5, Ezio PINZA-sovi punes 
Penuh roman- 

tische dan La- 

gu2 jang” me- 

resap hati! 

"Me. Imperium P ora TECHNICOLOR 
-  Marjorie MAIN - Barry SULLIVAN 

Sir Cedric HARDWICKE - Debbie REYNOLDS 

& /PADUKA JANG MANIS) 

Ini malam pengab: James, Gagrey - Olivia De' Hevilard 
Dua £ & i Inhas “8 5-75 3 yi sah, Mitlsummer Kight's Dream 
EX" :$ Berhubung Succes Besar Diperpandjangkan 

»R & Ini Dan Besok Malam Pengabisan: 

  

    
5.-1.-9, Ingrid Bergman — Gregory Peck 

1 | “ 
(17th) Alfred Hitchcock's »Spellbound Bi 

Akan datang: Mitzi Gaynor ,GOLDEN GIRL” 

Metropoie INI MALAM Pengab: 7.-9.-f17 th) ' 

Babes »E LOPEMENT" 
INI Malam Premiere 

INA | djyalan 3-1-4.- 
|f(Untuk Segala umur) 

  

  

  

Warta Gepekan 

  

£ 
—
n
g
 

t Madjalah politik dan kebu- Besok malam berbareng d 
Kn || METROPOLE, 5.15. 7.15- Ag £ Terbit 4 X sebulan ) 
ukuran 26 cM X 8715 cM 
tebal 28 halaman 

£ Memuat tulisan2 hangat se- 
gar, ditulis oleh ahlinja ma- 
sing2 1 
penuh gambar menarik 
tersebar luas diseluruh In: 
donesia dan Malaya. 

$ harga langganan Rp. 8,50 
sebulan (madjallah termurah 
di Indonesia). K 

Alamat Tata Usaha 
Dji. Pintu Air 23 
DJAKABTA 

  
  

T
N
 

  

Tua Kembali Muda 

Rambut putih djadi hitam 
Tjap Foto ,,Hmpat Bintang” 
Tanggung 1004 tidak luntur. 

HARGA. 
5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15.— 
Special untuk didjual lagi ke- 
untungan bagus, 

Terbikin oleh: 

TABIB AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95A Solo. 

Agen:   kereta api antara Santa Fe dan Lapioca. 

VII No, 58WILIFA/118 “ 

8 

Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 

ema rang, 
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