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  VII serta perwira? jg ditahan. 

| Bank Pen. 
siunan - : 

Didirikan Di 73 
Purwokerto 

ALAM kongresnja jang 
MP diadakan di Purwokerto 

baru? ini Perkumpulan Bekas 
Pegawai Negeri Indonesia telah 
memuluskan, 'antuk mendirikan 
Bank Pensiunar? Sentral jang 
bertempat d Purwokerto, dan 
mempunjai tjabang?2nja di kabu 
paten, Bank ini berazas ,,kope | 
rasi” dergan modal permulaan 
1 djuta. Kaum pensiunan diselu 
ruh Indonesia jang djumlahnja 
tidak kurang dari 100.000 dapat 
membeli satu saham a Rp. 10. 
sedangkan para anggauta P.B. 
PNI dapat membelinja tidak 
terbatas. Bank ini akan didiri 
kan selekas lekasnja. Pada 
Bank Koperasi itu akan diga 
burgkan seb-uah dana perlaja. 
Djuga pegawai? jang masih be 
kerdja dan sudah mendekati pa 
da masa pensiunnja dapat tu 
rut serta. - 

600.000 Ten- 
““tara KMT. 
Terlatih Baik Untuk Pe- 
njerbuan 'Kedaratan ' 
T'kok—Kata Wang 

    

“3 an aa 

nalis df Australis jang pada 
hari Senin kembali dia Sydney 

, bah: 

mengambil 

langkah untuk melakukan pe- 
njerbuan kedaratan Tiongkok. 
Konsol djenderal tadi mene- 

rangkan, bahwa djenderalismo 
Chiang Kai Shek kini mempu- 
njai 600.000 orang tentara jg 

  

S3 

, n Tentara 

"bebera 

   

m
w
 

Berpattoli D 

ENTANG SUASANA UMUM didalam kota Makassar lebih 
Sedjak malam Minggu anggota2 tentara 

nalaman “dan sepandjang hari itu diadakan patroli agn pantser wagen 
erdjalan kaki. Semua tempat? CPM telah didjaga oleh anggota? tentara biasa, 

Giri boleh dikata tidak kelihatan, baik di Juar, maupun di tempat?nja. Sedjumlak 

| 

kurang ramainja dari 

biasa. 
pada 

. diputus. 
Dari luar Makassar belum 

diketahui bagaimana keadaan- 

nja. Dalam kota Makassar sen 
diri belum ada tindakan2 luar 
biasa ketjuali sepandjang pa- 
gi semua hubungan tilpon utk 
umum tertutup, tapi kemudian 
terbuka lagi. Semua kawat2 
disensur, untuk partikulir dan 
sipil harus melalui Kantor Gu 
berfiur dan harus ada tanda- 
tangan Gubernur sendiri, se- 
dangkan untuk militer melalui 
KMK. Kawat Antara Makas- 
sar mengenai peristiwa ini ha 
nja diluaskan oleh Gubernur 
bagian jg menjiarkan isi vida 
tonjs dan pengumuman Kepa- 
la Staf Territorium VII Over- 
ste Warrow. Bagian2 jg me- 
njiarkan keadaan umum di po- 
tong dan baru dapat dikirim 
17 Nopember kemaren (Ant.). 

  

PENANGKAPAN2 DI AMBON 
ADA HUBUNGANNJA 
DENGAN R.M.S, 

. Berita Antara jang  di- 
terima dari Ambon -njatakan 
disana sedang diadakan penang 

3 r garbesaran Antayanja | 

erapa pegawai tinggi Kantor 
Gubernur Maluku djuga turut 

ditangkap. Kabarnja penangka 
pan tersebut ada hubungannja 
dengan kegiatan gerakan gelap 
R.M.S. Djaksa Agung jang te 
lah kembali dari perdjalanan- 
nja dari Ambon dua hari jang   terlatih baik. Konsol djenderal 

Wang mengatakan: ,,Kami te- 
Jah bertekad untuk kembali ke 
daratan Tiongkok, dan pertja- 
ja bahwa penduduk disana 
akan membantu apabila kami 

mendarat disana”. (UP). 

lalu, telah menunda perdjalanan 
nja ke Djakarta kemarin dan 
baru siang hari ini akan berang 
kat, berhubuag- Jesuan kedja 
dian2 di Makaszar. Ia telah me 
ngadakar pertemuan dengan 
Gubernur dan Kepala Staf 
Overste Warrouw. 4 
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Langkah2 Pemerintah Untuk Menje-fj 
— lesaikan Soal Makasar 

EMAREN MALAM kabinet telah mengadakan sidangnja 2 
berlangsung dari djam 20.00 sampai djam 23.15, dimana 

telah dibitjarakan soal jg terdjadi di Makassar di kalangan Angk 
Perang Territorium VII. Dalam sidang tsb., kabinet telah mende- 

ngarkan laporan dari Menteri Pertahanan, jang siang kemaren di- 
ketahui telah mengadakan konperensi dgn pemimpin? Staf Angk. 
Darat di Djakarta. Djuga serta hadlir dalam konperensi itu Kol. 

A. Kawilarang, bekas Panglima Territorium VII: 

Djurubitjara kabinet, Ruslan 
Abdulgani, - atas pertanjaan 
apakah pemerintah akan me- 
njelesaikan soal jg terdjadi di 
Makassar itu setjara politis 
atau setiara jg lain menerang 

kan bahwa soal tersebut oleh 
pemerintah akan diselesaikan 
setjara integral. Menurut dju- 
rubitjara itu selandjutnia, di 
dalam sidangnja kemaren ma- 
lam kabinet telah: membitjara 
kan djuga soal anggaran be- 
landja negara. Dan pagi ini De 
wan Menteri melandjutkan pem 
bitjaraannja mengenai so 
anggaran belandja 1953 serta 
rentjana undang2 pemilihan 
umum. 

Pengumuman peme- 
rintah. 

Setelah selesai sidang kaebiret 
“ kemarin: malam, telah  dikeluar 

kan suatu pengumuman pemer: ' 

tah jang bunjinja adaiah sbb.: 

&1. Achir2 ini telah terdjadi be 
berapa hal jang menimbulkan 

kegelisahan dalam - masjarakat 

kita: jang terachir kosdjadian di 

Mtkassar. 
# 2. Pemerintah telah  monpela 
djari dalam? kedjadian2 itu dan 
berpendapat bahwa dapat  dile 

takkan dasar2 untuk segera me 

| njelesaikan soal2 jang telah tim 

bul. 
# 3. Dalam pada itu pemerintah 

perlu mendjelaskan, bahwa ada 

beberapa kedjadian2 disekitar 
demonstrasi pada tg. 17 Okt., ig. 

masih mendjadi persoalan. Ke 

djadian2 ini dapat difahami da 

lam hubungannja dengan kedja 

' dian? sebelum tg. 17 Okt. tsb. . 
« 4. Oleh karena banjak kala 

ngan2 menjampaikan seruan2 ke 

pada Presiden/Panglima Terting 

gi, maka pemerintah berpenda 

pat, bahwa djalan jang paling 

  

utama- adalah - apabila  penjele 
saian2 itu diusahakan oleh pe 

merintah, setelah pemerintah me 
ngadakan pembitjaraan jang da 

lam2 dgn Panglima Tertinggi/ 

Presiden dan Wakil Presiden. 
“ 5. Oleh sebab itu dalam me 
“nunggu tindakan2 jang akan di 
-ambil dalam waktu jang singkat 

. setelah Presiden kembali di Dja 

“karta, pemerintah menjerukan ke 

pada semua golongan dan kala 

ngan untuk tinggai tenang men 
djalankan tugasnja masing2 dan 

djangan mengambil tindakan? jg 
dapat mempersulit penjelesaian 

jad. serta mengakibatkan peng 
hamburan tenaga nasional kita 
jang sangat kita perlukan untuk 
penjelesaian persoalan2 jang di 
hadapi oleh negara dan bangsa 
kita. 

DASAR UPAH HARIAN 
UNTUK PALEMBANG. 

Dikantor residen Palembang telah 
dilangsungkan rapat Panitia Peneta 

-Ipan Dasar Upah Harian Kota . Pa 

lembang dan sekitarnja dibawah pim 

pinan wakil residen Nadjamudin. 

man bagi instansi resmi ' mengenai 

upah pekerdja2 harian biasa, man 

dor2, tjalon2, tukang2, montir2, tena 

ga2 administrasi dan sebagainja, jak 

ni upah minimum untuk pekerdja 

harian dikota Palembang sebesar 

Rp.7,50 sehari dengan maximum 

Rp Ide 

1 ERITA terlambat dari sebuah 

kota ditepi Laut Kaspia, Ban 

dar Pahlavi mengatakan bahwa po- 

lisi Iran hari Djum'at jang lalu te- 

lah melepaskan  tembakan2 kepada 

sedjumlah orang2 komunis jang se- 

dang merajakan Revolusi-Oktober. 

Perkelahian2 terdjadi dengan. meng- 

“menggunakan tongkat dan batu, de- 
: @ 

  

Gedung2 penting didjaga ke 
ras oleh tentara.: Tidak ada ka 
bar tentang terdjadinja sesua 
tu insiden dan keadaan pendu 
duk umumnja waktu pagi ha- 
ri Minggu masih kelihatan se 
perti biasa, mungkin mereka | 
sama sekali belum mengetahui 
apa jg te'ah terdjadi. 'Toko2 
dibuka seperti biasa. Kira2 te 
ngah hari mulai tampak peru 
bahan dalam tjorak kota pada 
umumn'a, jaitu djalan2 raya 

Perhubungan telepon 

Bentrok Anta 

| erpi alam KotaMakasar || 
nsur — Belum Diketahui Dimang Kini Tempat Panglima. | 

“« 2 Ba SA aa 4 : Ta ti 

djauh wartawan Antara menga- 
dlm garnizoen Makassar telah dikonsinjir. 

anggota? CPM sen- 

  

sedjumiah anggota tentara dgn sendjata leng- 4| | 
samping. Orang belum mengetahui dimana Panglima Territoriam H| 4 

man Wafat 
Djenezehnja Akan 

Dibakar 

Indonesia di Nederland : 
pangkat d 
Nopember pk. setengah tiga 
siang djenazah almarhum akan 
dibakar di Westerveld. Hal ini 
dilakukan atas permintaannja 
sendiri jang dinjatakan olehnj 
data Sonub snsd ja. P 

Ir. Soerachman  Tjokroadi- 
Soerjo pernah mendjabat men- 
teri kemakmuran dalam kabi- 
ne RI: jang pertama, jang 
merupakan kabinet presidentiil. 
Dalam kabinet Sjahrir jang ke 

menteri keuangan. Selandjut- 

nja a'marhum pernah mendja- 
di presiden universitet Indo- 
nesia. 

TitelDr. 

  

  
Mempergunakaonja ? 

“#MENTERI Pendidikan Pe- 
Mi ngadjaran dan Kebuda- 
jaan, Bahder Djohan, dalam pe- 
ngumumannja mengenai singka- 
tan Dr. dan dr... menerangkan, 
bahwa singkatan ,,Dr.” hanja bo- 

leh digunakan oleh/untuk mereka 

atau mendapat penghargaan sesua 
ta “universitet atas djasa?nja 

doctor honoris causa): djika per- 

lu mendjelaskan Gjabatan para 

dokter. (termasuk dokter gigi 

dan dokter hewan) jang belum/ 

tidak menempuh promosi itu, da- 
patlah di belakang nama jg ber- 
sangkutan disebutkan djabatan- 

nja dgn perkataan ,,dokter”, dok 

ter gigi” ataupun ,,dokter he- 

wan”. 

Selain dari pada jg tsb di 

atas, Menteri PPK meman- 

dang perlu pu'a menghindari 
penggunaan singkatan “Ir” un 

tuk perkataan 
na kubiasaan jg terdapat pula 

dalam masjarakat kita itu, se 

lain tidak resmi, pula dapat 

menimbu'kan salah faham. se- 

hingga semestinja harus dihen 

tikan. Demikian al. pengumu- 

man Menteri PPK. 

MAKASAR, 

Dalam enampuluh 

  

'publik ? 
merintahan Mesir 

terbit di Kairo 

bajangkan  samar2,   
kan sebagai 
, Sebelum 
dilakukan 

krasi”. Menurut 
but, 

tu proklamasi 
republik, sekalipun masalah 

ini atjapkali disinggung-sing- 

gung dalam pers Mesir. (UP). 

mikian harian Keyhan mengabarkan 

hari Minggu. 

Ditambahkannja bahwa 10 kaum 

demonstran mendapat luka2 dan se- 

djumlah lagi ditangkap. Sementara 

itu dikabarkan dari Teheran bahwa 

para djaksa hari Minggu telah mu: 

lai dengan , pemeriksaan2 

7 

", Iah perwira telah dita- || 
ranja Major Lahade djurubitjara militer dan Major Dirgo kepala CPM seluruh Territo- | 

Kediaman Panglima T.T. VII sendiri sampai djam 08.00 Minggu pagi pintu dan djende- 

ane rtutup. Dua pos pendjagaan jg biasanja mengawal kediaman Panglima. Territorinm 

iang dan malam, telah kosong, jang ada-hanja s 

. kap jg mendjaga tempat itu dari 

INGGU malam pk. dela- | 
pan telah meninggal du 

nia di Den Haag dalam 'usia 58 |. 
(tahun ir. Socrachmam Tjokroadi 
soerjo, pegawai tinggi pada ba- 
gian ekonomi komisariat agung 

dengan 
, Pada tanggal 18 

 Anggauta 

    

     
   

    

   

   

aa Fa 

Malam Minggu jl., digedung     datonja. 

Pertemuan Umum di Djakarta telah 

diadakan malam resepsi pembukaan Kongres Pemuda Rakjat se 

luruh Indonesia. Kongres 'ini telah dihadliri pula oleh beberapa 

utusan wakil dari negeri Belanda dan RRT. Tampak pada gam 

bar wakil negeri Belanda, tn. Wolf sedang menjampaikan pi- 

0
:
5
 

“
9
 

dua ir. Soerachman mendjabat | 

Siapa2 Jang Berbak: | 

Indram, 

rang G 

' 

  

. PAN 

OTA INDRAMAJU pada malam Sabtu j.bJ. telah mengala- 

mi serangan gergmbolan bersendjata sehingga menimbul- 

kan kerusakan? seharga Rp. 1.500.000-—. Menurut berita jg dida- 

pat ,,Antara” hari Senen kemaren, pada malam Sabtu itu kira-kira 

200 gerombolan ,,D.I.” jg dipimpin oleh Muchiliddin dan Agus te- 

lah menjerang Indramaju dari beberapa djurusan kira2 pukul 

29.30. Persendjataan gerombolan 
anggauta gerombolan -banjak jg berpakaian seragam. Datangnja 

gerombolan itu dari pantai sebelah barat kota. 1 

Didalam kota terdjadi tem- Ri 

   

  

ju Dise- 
ombolan: 

'7 TokofOibakar— Keruglan Ditaksir ' 
“Rp 1,3 

bak-merembak   kuasaan negara selama ku-: 

rang lebih 1 djam Sebelum 
mundur, “gerombolan itu me- 

rampok Kantor Djawatan Per 

    

   

antara gerom-if 
bo'an tersebut dengan alat2 ke 

  

“Tahiun Ke VII — No. 226 

) Tanah 
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i Panitya 
KUDP 

tjana PenjelesaianDe- 
mobilisan Peladjar 

g4ELAH  DIPUTUSKAN 
oleh Menteri? Pertaha- 

nan dan PPK untuk memben- 

tuk suatu Panitia Kerdja jang 
bertugas membuat rentjana?2 
jang concreet mengenai penje- 
lesaian peladjar, termasuk or- 
ganisasi dan administrasi 
K.U.D.P, dengan mengguna- 
kan bahan? jang disampaikan 
pada Panitia Kerdja, bahan? 
jang ada di K.U.D.P, Pusat 
dan lain2 bahan jang diperlu- 
kan. Sebagai Ketua dan wakil 
Ketua Panitia itu jalah: 
E. Soewandi Setiodipoero Ke- 
pala K.U.D.P. Rayon III Jog- 
jakarta dan I. Made Widjaku- 
suma Kepala K.U.D.P. Rayon 
XI/XINI Makasar. 

Anggauta2nja ialah: 1 Abd. 

  

NP eh .£ 

  
Djuta 

ita lengkap djuga dan diantara 

Margaret | 
Diantjam : / Sia 

nemukan gamelan purbakala ber- 

Sjoekoer Kepala K.U.D.P. Ra- 

bantoruan #Xepala 

judo, Kepala. K.U.D.P. Rayon 

I Djakarta. 4. Ahmad Djoiosu- 
darma Koordinat»r K.U.D.P. 

5. Soehadi Penasehat K.U.D.P 
Pusat Bandung. Anggauta2 
Panitia Kerdja tersebut bertu- 

gas di Djakarta, dengan tidak 

melepaskan tanggung djawak 

nja di Rayonnja masing2, su- 
paja menjelesaikan pekerdja- 

annja dalam waktu 3 bulan 

dan kemudian memberikan la-. 

poran kepada Menteri Perta- 

hanan dan Menteri P.P.K. 

(Antara). : 

GAMELAN PURBAKALA . 

DIKETEMUKAN. 

Hari Djum'at pak Nawi, pen- 

duduk desa Sumberkedjajaan, ke- 

tjamatan Majang (Djember), me- 

yudjud 18 bilah saron dan 2 bilah 

entjer,- dari. dalam tanah ketika 

| 

Guna Membuat Ren- | 

  
yon VI Surabaja, 2. I. S. Lum-| 

K.U.D-P. | 
Rayon X Medan. 3. R. Djoko- ' 

Djawa Tengah Semarang dan 

“dokter”, kare- 

PERHUBUNGAN TELETIJPE 

BANDUNG-MANILA, SAIGON 

hari jang lalu 

perhubungar teletype antara Manila 

dan Bandung, Saigon —— Bandung, 

dan Makasar — Bandung telah dibu 

ka utk. umum. Hal ini berarti, bah 

wa perhubungan kawat antara kota2 

tersebut dapat berlangsung lebih tje- 

Kemungkinan Sistim Pe- 

- ARIAN . Al Misri jang 
hari 

Minggu menulis dengan Mem- 
bahwa 

mungkin Mesir akan dinjata- 
negara r#publik: 

achir tahun ini akan 

aksi setjara defini- 

tif kearah menentukan sistim 

pemerintahan Mesir jakni utk 

memperkokcii regime demo- 

harian terse- 

para pembesar kini se- 

dang mempeladjari sistim? pe- 
Rapat tsb. telah menetapkan pedo ' merintahan dibeberapa negara 

Eropa, tetapi harian tadi tidak 
mengutjamakakan ramalan2 se 

|tjara langsung tentang sesua- 
regime negara 

sehingga 180 ton bibit padi, se 
buah mobil sedan dan sebuah 
pick up Pertanian mendjadi 
makanan api. Kerugian jg di 
derita djawatan menurut tak- 
siran sebanjak Rp 600:000.— 
Selain dari pada itu 7 buah to 
ko didepan bioskop dan sebuah 
rumah penduduk te'ah dibakar 
djuga. Kerugian toko2 dan ru 
mah itu ditaksir Rp 700.000.— 

5 orang tewas. 
Djumlah kcrban jang menmg 

gal dunia karena tembakan ge 

rombclan, sepandjang berita 

tersebut, ada 5 orang, dismtara 

nja secrang pegawai Dinas Pe 

ngawas Keselamatan Negara 
bernama S. Selandjutnja dika- 
barkan, kahwa 2 orang pendu- 
duk mendapat luka2 berat. Be 
rapa djumlah korban dari pi- 
hak gercmbolan kelum dapat di 
ketahui dengan pasti, tapi di- 

tempat2 bekas gerombolan itu 
melakukan tembakan2 terdapat 
tumpahan darah (bloedplas- 
sen), sebuah erlodji tengan dan 
sebuah tas peluru. ' Gerom- 
bolan jg melarikan diri kedju 
rugan dari mana mercka bera 
Ga, masih dikedjar oleh pihak 
tentara, 

Tembak menembak se- 

pat. lama I.k. 8 djam. 
2 1 Seterusnja dari Garut diwarta 

8 No£ : kan, bahwa pada malam Ming 

Djadi. e- gu sebuah gerombolan. bersen 

- “ djata telah melakukan lagi gs 
rakan pembakaran rumah2 rak 

jat didaerah Sukawening (Ga 

rut). Djumlah rumah jang men 

djadi abu itu belum diketahui de 
ngan pasti. Kabar dari Garut itu 
menerangkan lebih djauh, bahwa 

didesa Tjiparaj, ketjamatan Ka 

rangpawitan (Garut) gerombo 

lan telah membunuh secras: yen 

duduk. Dapat ditambahkan, bah 

wa gerakan gerombolan tsb. di 
atas telah didahului dengan sua 
tu serangan jang besar dan 1 

liputi daerah Sadang dan 'Tjinu 

nuk pada malam Djum'atnja. 

Tembak-menembak dikedua 
rah itu berlangsung dari 

20.00 sampai pukul 104.70 pagi, 

djadi kurang lebih 8 djam 

  
KART") PEMILIHAN UTK. 
KALIMANTAN, 

Menurut Gubernur Murdja- 
ni, Kalimantan memerlukan 
kartu vemilihan 1.400.000 lem 

tanian dan antara lain 2 

jg memang . telah lulus promosi | gondol Z | E - 

  

Senin - mengabarkan, bahwa 

pembesar2 
memperkuat pendjagaan dise- 

menantikan kedatangan 

  

me 

Jae 

pukul 

(Antara) 

terhadap 

kapten Inggris Henry Guy Navarra 

bar, iaitu 4045 dari djumlah 

penduduk, jg ditaksir Ik. 39 

d'uta djiwa. 

jang ditangkap hari Rebo jang lalu 

dgn tuduhan mendjalankan pekerdja 

an mata-mata. 

Sementara itu semua hakim dalam 

mahakamah apel Iran akan diperhen 

tikan dari djabatan dalam waktu li- 

ma hari dan kemeriterian kehakiman 

akan mengangkat hakim2 baru da- 

lam tempo dua bulan, demikian di- 

| 
: Ai . Imentjangkul tanah tegalannja. Ba 

Djaw atan2 Rahasia'Jng rang itu kemudian diserahkan ke- 

gris Sibak Mendjaga pada jang berwadjib. 
LN 

  

Fe Sg 

2 lapangan ter- 
bang London malam 

Inggeris telah 

RADIO PEKING: TRYGVE LIE 
BERHENTI. 

pertama kalinja menjiarkan, bah- 

wa Trygve Lie, 

Radio Peking malam Senen utk 

sekretaris-djen-   
Margaret. | 

dah mempunjai keterangan? 
tentang diri orang Amerika 
tadi dan dikabarkan bahwa 
organisasi kepolisian  interna- 
sional mengadakan kerdjasama 
dengan agen? @djawatan raha- 
sfa Inggeris. Tetapi Sementara 
itu  djurubitjara2  Scotland 
Yard, markasbesar kepolisian 
di London, dan kementerian 
dalam negeri, tidak mengaku 
diadakannja pendjagaan? isti- 
mewa tadi. 

Pegawai2 lapan-an terbang 

London tadi mengatakan bhw 
orang Amerika tsb. tadi — 
katanja seorang dokter — 
memberitahukan perihal an- 
tjamarnja tadi dalam seputjuk 
gurat kepada seorang kenalan- 

(nya di Inggeris dan dalam per- 
tjakapan2nja di Amerika. Hal2 

ini telah diberitahukan kepada 
kementerian dalam negeri Ing- 
geris dan azen2 djavatan Tra- 
hasaia . Inggeris- dilapangan2 
terbang, kata sumber berita 
tadi. (Antara—UP). 

MISI EKONOMI BELGIA 
AKAN DATANG KE 
INDONESIA, 

Dari kalangan resmi diperoleh ka- 
bar, bahwa /misi ekonomi Belgia 
akan tiba di Djakarta pada tg 21 No 
pember 1952 pada pukul 14.00. Mi 
si ini terdiri dari orang2 terkemuka 
dan dari kalangan2 perindustrian, 
perdagangan, " nerkanalan, keuangan 

gia. Misi tsb diketuai oleh: Huvelle, 
Wan ia akan tinggal di Indonesia da 
ri tg. 21 Nopember sd 6 Desember 
1952. Tudjuannja ialah untuk mem- 
pererat perhubungan dagarg antara 
Indonesia dan Belgia. 

DJERMAN TIMUR DI-IDZIN- 
KAN BIKIN KAPAL PERANG? 

| Menurut suratkabar Berlin Ba- 

(rat ,/Telegraf” pada hari Minggu, 
komisi pengawasan Sovjet di 

Dierman Timur telah memberi id 
zin kepada pemerintah Djerman 
Timur utk membuat kapal2 pe- 

rang. Dikatakan, bahwa kapal2 

perang jg pertama tidak lama la   gi akan mulai dibuat di pelabu- 

han-pelabuhan Baltik. 

umumkan hari Minggu di Teheran. 
Tindakan jang. sama akan berlaku 

diuga terhadap tata usaha tribunal 

(bentukan dewan negara)., Mahka- 

mah “apel .mungkin akan memeriksa 
perkaranja  Ghavam Sultaneh, jang 
seperti diketahui harus bertanggung 
djawab atas tindakan2nja ketika ia 
mendjabat pesdana menteri, 

  

  

Lambaga Kebu : 

Koni Batavisasch Genooischap 

yan Kungten en Wetenschappe
n 

daisa « dedanasia 

  
  

deral PBB, meletakkan djabatan- 

gala lapangan terbang, untuk nja. Peking menamakannja ,,bu- 

$ Se- djang kepentingan? Amerika jang 

orang warga negara Amerika setia, jg menjetudjui pelanggaran- 

Serikat jang dikatakan me- ' pelanggaran Piagam PBB oleh pe 

ngantjam puteri 

adik Ratu Inggeris. Dikatakan 

bahwa pembesar? Inggeris su- 

Penjelenggara: Hetami 
Alamat: Purwodinatan 

Tilpon: 

Kerdia 
  

Pada tg. 17 Nopember kemaren, 
kan upatjara pelantikan Batal jon   nung Tidar. 

am Tn 

k 

tEniwetok dalam kepulauan Marshall. 

Seperti rangkaian pertjoba- 

an dalam taun 1951 pertjo- 

baan2 baru2 ini diselenggara-f 

kan dengan maksud menjem- 

purnakon pe bagai matjam sen 
djata. Sesuai dengan pernjata- 

an presiden A.S. poda tanggal     merintah Amerika Serikat”. 
  

Partai. Sosialis Perantjis 

sekarang ini. Diserukan supaja 

Didesak supaja pemerintah 
Perantjis segera mengadakan 

perletakan sendjata, untuk me- 

rundingkan perdamaian jang 
akan mengachiri peperangan 
jang sudam berlangsung 6 ta- 

hun ini. Telah disetudjui pula 
sebuah mosi lainnja jang me- 

njatakan kechawatiran Partai 
Sosialis Ferantjis terhadap ke- 

bangkitan kembali kaum bekas 

Nazi di Djerman. Dewan par- 
tai memprotes bahwa negara2 
Serikat membiarkan sadja ke- 
giatan2 bekas Nazi ini dan me 

nuntut supaja kegiatan2 tadi 

segera dibasmi. 

Menentang keanggotaan 

Spanjol.   
dan beberapa wakil pemerintah Bel- : 

“hnentang 

United 

Seterusnja dewan partai me- 

keras  diterimanja 

sebagai anggota 

UNESCO (Organisasi PBB 

urusan Pendidikan, Ilmu Pe- 

ngetahuan dan Kebudajaan). 

Sebagai langkah pertama ke- 

arah perlutjutan sendjata di- 

seluruh dunia, dewan partai 

mengusulkan supaja pewerin- 

tah Perantjis mengadjukan se- 

buah usul kepada PBB, suntuk 

Mengurangi djangka waktu di- 

nas militer “d'segala negeri 

mendjadi 1 tahun dan supaja 

diadakan pengawasan interna- 

gional untuk melaksanakan 

putusan ini. (Antara—UP). | 

Sepanjol 

ra Polisi Contra Demonstran Di Iran 
Press mengabarkan lebih djauh ba- 

hwa kesehatan Ghavam Sultaneh da 

lam minggu jang lampau ini sangat 

burak. Pemeriksaan2 permulaan ter- 

hadap bekas menteri itu akan dimu-! 
“ngani lai ditempat kediamannja dalam ming 

gu ini, sementara kementerian ke- 

uangan bersiap-siap kearah pembe- 
slahan hak milik Ghavam, (UP), 

Korea Kedua: 
Kemungkinan Meluasnja? Perang Indo- 
China Bila' Semua Pasukan Dikerahkan 

'tentukam di Washington. 
tara-UP). 

“da Sarekat Buruh 

 semuz 

A
a
 

: 

Menuntut Supaja Diada- 

kannja Perundingan Dgn Vietminh. 
EWAN NASIONAL Partai Sosialis Perantjis malam Senin 

telah mengachiri sidangnja dengan menjetudjui sebuah mosi 

mengenai politik umum, jang mengkritik pemerintah Perantjis jang 

pemerintah segera melakukan pe- 

yundingan dengan pihak Vietnam Ho Chi Minh. Dalam pada itu 

diperingatkan, bahwa nistjaja akan berkobarlah ,,Korea ke II”, 

apabila segala pasukan dikerahkan kemedan perang Indo China. 

  

Offensif Be-. 
1 sar2ang,.:- 

g 
: 
& 

Clark Di Korea? 

akan menerangkan pada 
Eisenhower, bahwa ia (Clark) 
harus memperoleh lebih banjak 
divisi Amerika atau PBB sebe 
lum ia dapat mengadakan offen 
sif bara di Korea, demikian 

diberitakan oleh sumber jang 
| mengetahui di Tokio hari Se- 
nih Menurut sumber tadi, Clark 
selandjutnja mau minta supaja 
perintah melakukan offensif 
baru di Korea disertai blokade 
RRT dan membatalkan lara- 
ngan membom Mamchuria, 

Menurut berita jang tersiar 
di Washington, djenderal Clark 
telah mengadjukan permintaan 
supaja dikirimkan lagi 3 atau 
4 divisi Amerika. Tetapi berita 
ini, menurut kawat AFP dari 

Tokio, hari: Senin telah diban 
tah oleh djenderal Mark Clard 
sendiri. Kalangan jang dekat 
dengan Mark Clark mengata- 
kan, bahwa soal melakukan of 
fensif setjara besar2an di Ko- 
rea oleh pihak PBB, PM 

ns 

  
N.U. SOKONG SERUAN SBKP. 

Pengurus Besar N.U, telah me- 

njiarkan maksud suratnja kepa- 

Kementerian 

Perburuhan, jakni menjetudjui an 

djuran Sarekat Buruh tsb. pada 

Sekretariaat Panitia Sementara 

Pelaksanaan Pernjataan bersama 

20 Mei, agar segera mengundang 

sasi rakjat, baik jg menanda ta- 

Pernjataan Bersama 20 

dang dan mentjari djalan keluar 

dari situasi sekarang. 

Redaksi 1223 Smg. Rumah 1793, Smg. 

. Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang, 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Kp. 10.— didalam kota, 

Rp. 1l.— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 

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

Soenitijoso. Pada pelantikan tersebut telah disumpah pula 16 per 
wira dari Bn. 436. Gambar menundjukkan seorang perwira 
dang diambil sumpahnja oleh Panglima T.T. IV, 
run. Tampak dibelakang mendjulang sebagian tanah tinggi 

Bom-.H Ibarat Ma- 
tahari Ketjil 

Umat :Manusia Akan ' Hantiur Bila 
Bom-H Sampai Dipakai 

ANITIA TENAGA atom A. S. mengumumkan pada hari 

Minggu bahwa suatu rangkaian pertjobaan?2 sendjata atom 

baru sadja telah selesai diadakan. 

'bahwa dalam rangkaiar pertjobaan itu a.l. telah dilakukan pertjo- 
baan-pertjobaan, jang bertalian dengan bom zat air. Statement 

singkat dari panitia tadi mengatakan bahwa pasukan istimewa 

no. 132 terdiri atas kesatuan? angkatan darat, laut dan udara A.S. 

dan bekerdja untuk kemenjerian pertahanan A.S. dan panitia tena- 

ga atom A.S. telah selesai dengan mengadakan pertjobaan? di atol 

Akan |Dilantjarkan Oleh, 

JENDERAL Mark Clark 

    
    

        

S3 

Barat II — 20 Semarang 

      

     
   

    

  

Sumpah” - 
Perwira 

di Magelang telah dilangsung 
436 dibawah: pimpinan major 

se- 
overste Bach- 

Gu- 

(Ipphos) 
  

    

Panitia tersebut mendjelaskan 

31 Djanuari tahun 1950 dalam 
atjara rangkaian 'pertjobaan2 - 
tadi telah ditjantumkan 'per- 
tjobaan2 untuk menjempurna- 
kan sendjata2 thermo-nucle- 
air. Selandjutnja siatement ta- 
di mengatakan bahwa pertjo- | 
baan2 itu berachir dengan me- | 
muaskan. Pengumuman pani-, / : 
tia itu tidak menjebut bahwa 

! 
t- 

j 
ja 

dalam kategori sendjata ther- | 
monucleair termasuk  djuga 
bom zat sir. 

Bom zat air telah 
5 2 

diledakkan? 
Mendjawab pertanjaan2, jg. “| 

diadjukan “dalam konperensi 
pers di Washington pada hari 
Minggu Gordon Dean, ketua 
panitia tenaga atom A.S. me- 
ngatakan bahwa para pembe- 
sar kini sedang menjelidiki 
kebenaran surat2, jang di: 
umumkan dalam -harian2 A.S., 4 
dari pelaut2, jang mengatakan 
bahwa mereka telah menjaksi- 

kan pada tanggal 1 Nop. jbl. | 

perledakan2 bom zat air dide- 1 
kat Mniwetok di Pasifik. Gor- | 
don Dean selandjutnja menga- 1 
takan bahwa panitia tenaga 
atom A.S. sangat puas dengan 
hasil pertjobaan2, jang baru2 
ini diadakan di Eniwetok. 

5 

pe 
N
G
 

Rakjat Djepang ngeri. . 
Sementara itu rakjat Djepang me- 

rasa ngeri, ketika hari Senin pagi 
mereka mendengar berita dari Wa- 
shington, bahwa Amerika Serikat 
»dengan hasil jang memuaskan” tlh 
meledakkan bom zat air jang “perta- 
ma kalinja. Walikota Hiroshima, ke 
ta jang ketika tahun 1945 mendjadi 
korban atom, Shinzo Hamai, menja- 
takan harapan rakjat Djepang agar 
supaja Amerika ' djangan sampai 
mempergunakan bom-H (zat air) ini. 
»Sekali Amerika mendjatuhkan bom- 
H, maka tak lama lagi Sovjet dan 
Inggris-pun akan mempunjai djuga 
dan andaikata kelak petjah perang, 
maka akibatnja ngeri diluar segala 
batas pengiraan.” ,,Ummat manusia 
akan kantjur, kalau bom-H ini sam- 
pai dipakai.” 

  

Dr. Seizi Kaya, s#orang ahli atom 
Djepang jang ternama, mengatakan 

bahwa menurut perkiraan, kekuatan 
matahari itu berasal dari zat air, 
djadi bom-H dapat diumpamakan ma 
tahari ketjil. Tenaga atom dapat “di- 
pakai untuk usaha pembangunan se- 
tjara damai. Tapi bom zat air tidak. 
,Gunanja” hanja dalam peperangan 
sadjal Amerika sungguh telah mem- 
buat alat sendjata jang mengerikan,” 
kata Dr. Kaya. Sementara itu pem- 
besar2 Djepang jang tertinggi, seper 
ti menteri luar negeri -Katsuo Oka- 
zaki, kepala pasukan pendjaga pantai — 
Yonekichi Yanagisawa, dll., tak hem 

  

   

                      

  
y partai politik dan organi- 

| mi betapa dahsjatnja akibat serangaa, 

| Mei, maupun jg tidak, buat bersi dengan bom atom. 

' (UP). 

dak memberikan komentar., terhadap 
dilakukannja pertjobaan2 ledakam di 
atol Eniwetok itu. Seperti diketahui, 
bangsa Djepang adalah satu2nja 
bangsa didunia jang sudah mengala- 

              

   
terutama pendus 

duk kota2 Hiroshima dan Nagasaki, 

sena 93



  

   

   
   

  

     

       

   
   

    

    

         

          
     

   

            
       

  

   
   

    

   

  

   

    

    
   

    

   

    

   

    

                

   

   

   

  

   

    

   
     

  

   

  

okan Be 

|itawanan ada Jg Ke 
  

ari 
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p 

Pen 
Ba masa abon Ken Sean 

    
gan ai | 

  

    SA : Setelah beberapa hari jl. Salatiga mengalami penga- 

tjauan lagi, dan setelah tersiar berita 'adanja gerombolan2 jang | 
. mengganas setjara explosief di sekitar Djakarta achir-achir ini, | 

| maka banjaklah timbul pertanjaan2 jang diantaranja, berwudjud 
surgi2 kepada redaksi barian ini, jg dgn rasa tjemas, kechawati- | 

. ran bertjampur keheranan menanjakan: ,,Bagaimana sampai hal jg ' 
“Gemikian tadi masih bisa terdjadi? Bagaimana tindakan alat2 pe- 

.merintah kita jg La ae. Mama Au sudah serba lengkap itu? 
Apakait getelah bertahun-tahun alat2 kekuasaan pemerintah disu: | 

  

amanan djiwa dan milik rakjat?” : 
5 m———— Kita bisa mengerti rasa ketjemasan jg dikandung 

| oleh pertanjaan2 tsb. Kita terlebih-lebih mempunjai simpafhie ter- 
     

  

   

   

  

    

   

  

   
   
   
   

   

   

    

    

  

   

    

   

  

   

  

    

  

   

          

   

  

   

        

   

  

   
   
   

    

    

    

   

   

          

   

   

   

    

  

    

  

   

| hadap mereka jg mengemukakan pertanjaan2 tadi, karena 

tjauan tadi. Tetapi, namun der 

jg sudah mendjadi tugasnja itu... 
————.— Kita bukannja ddpokat pemerintah! Tetapi bila dir 
timbang dgn etjara adil RN --. s 

haruslah diakui, bahwa dalam keadaan sehabis perang ig serba su-: 
lit itu, sudah banjaklah jg ditjapai oleh alat2 kekuasaan pemerin-| 

| tah dalam soal keamanan. Buktinja di bagian terbesar dari Indo-! 
nesia. keamanan. sudah sedemikian baiknja hingga ,,keadaan perang 

“dan darurat perang” sudah dihapuskan, . dan di bagian Ifin2 ke- 

| adaan sudah pula sedemikian madju hingga penghapusan keadaan 

  

perang dan lain2 tadi hanja tinggal waktu sadja. 

23 2 - Alangkah djelas perbaikan keadaan disini, bila ke- 
“adaan kita itu di-focus-kan (utk bahan perbandingan) dengan Ke-f 
adaan di Malaya umpamanja. Disana, 7 tahun setelah perang ha- 

bis, keadaan masih tetap dalam-keadaan ,,emergency” — keadaanj 
»Garurat” jg mirip dgn keadaan perang. 150.000 tentara, constabu- 
lary dan lain2 pendjaga keamanan dgn alat2 persendjataan jang 
erba lengkap dan kedjam sebagai pesawat2 pembom, bom-rocket,! 

bom jeliy dan napalm, dikerahkan utk melawan hanja segerombos 
Jan 5090 orang ,,pengatjau” (menurut istilah Inggeris-kolonial) sa- 

- 

130 alat2 pemerintah melawan 1 ,,pengatjau”, djadi perbandingan 
| 80 Iawan 1. En toh, hasilnja boleh dikata tidak ada... 

———— Di Indonesia, walau belum ada angka2 jg konkreet, 
| tetapi sudahlah djelas, bahwa djumlah gerombolan? disini lebih) 
pn dari pada di Malaya, sedang sebaliknja djumlah alat2: ke- 

“F kuasaan negara jg digunakan djauh lebih sedikit kalau dibanding- 
kan dgn Malaya. Dalam pada itu, pemerintah Indonesia, Karena 
bertimbangan2 kemanusiaan, politik-paedagogis dsb: tidak 
mau menggunakan alat2 sendjata jg kedjam utk memberantas) 
'gerombolan2 tadi. Pemerintah agaknja tetap berpendirian, bah-f 

a anggauta2 gerombolan sekarang ini kebanjakan adalah warga-| 
negaranja sendiri jg oleh satu dan lain sebab keliru djalannja, danf 
oleh karena itu dgn djalan ,overreding” dan kekerasan harus di-f 
perbaiki dan dikembalikan lagi Kepada djalan jg benar utk bisal 

| Gidjadikan lagi warganegara jang baik-baik. Dan toh, bila diban-| 
: dgn Malaya, hasilnja lebih memuaskan sebagaimana dengan 
ti terhapusnya keadaan perang dan darurat perang di sebagian 

| besar dari kepulauan Indonesia ini. : : Sa 
“————— Maka itu, tak perlu orang putus asa. Tak perlu.ada- 
nja defaitisme dan rasa apathis. Kita harus tetap pertjaja kepada 
kebidjaksanaan pemerintah, dan ketjakapan alat2-nja utk mendja- 
Jmin keamanan. Dan keamanan ini pasti makin sempurna dan selu- 
ruhja terdjamin, bila kita membantu pemerintah dan alat2-nja da-| 
Jam usahanja itu dgn djalam mengurangi hal2 jg tidak perlu jang 
umumnja hanja membisingkan dan mengikat pikiran, lengan dan| 
kaki' pemerintah sadja. Kita harus mengenjahkan segala sengketa 
diantara kita, kita harus mengurangi segala tekanan jg bisa me- 

F 

n 

ngurangi stabiliteit didalam negeri. Dgn, demikian kita pun akan 
engurangi beban pikiran dan tenaga pemerintah, jg kemudian 

sa dipusatkan seluruhnja dgn leluasa ke-arah objekt2 lainnja jg 
konstruktip, diantaranja — dan jg paling terutama — pe- 
alian keamanan dan djaminan ketenteraman!! . 

2 

  
—-—-—— Belumlah hilang gema suara Menteri Mononutu jg 
ngatakan, bahwa dalam pertengahan bulan Nopember ini, sudah 

pasti akan didapatkan, suatu ,,way-out” dari segala kesulitan jang 
kini sedang membisingkan negara, sekarang sudah tersusul pula 

le ristiwa Makasar” jg muntjulnja sekonjong-konjong dan 
uga-diga itu. Bagi kita hingga saat ini belumlah banjak 

bahan keterangan jang memungkinkan kita utk mengemu-. 
suatu komentar jg beralasan. Terlebih-lehih keadaan men- 

di tampak sulit dan membingungkan, bila kita tindjau pribadi 
soon De jg kingi mendjadi pusat dari terdjadinja peristiwa 
kassar itu. : 

  

  

sg 

1 Gartambah, (Ok: 

u kita di Sol 
pihak alat? kekuasaan 

mbu: ' lah mendjadi k orban 
rut gerombolan2 Sada 
uka Tawanan ig. dib 

M | jasan dendam itu, 
4 terangkan pihak jg selalu meng 

“ikuti gerak-gerik gerombolan2 
grajak tsb, umumnja telah dila E3 kukan oleh para bekas tawanan 
grajak jang telah dibebaskan 
kembali dan kemudian kembali | NYIf pimpinan: #ferr 
dengan gerombe menganga memue 

'@'itu, bekas2 tawanan grajak jg 
4 (menggabungkan diri kem 
ngan gercmbolan2 grajak itu, 

dang tawanan2 jang berasal da | 

ingah-tengah masjarakat seba- 

“sun 'setjara tjermat itu, masih djuga “belum bisa mendjamin ke- sangkut pemberontakan ex-ba- 

i taljon 426, sedang 374 orang 

' adalah tawanan2 grajak. Djum 
“lah jang telah dibebaskan itu 

dap : kebetu-! merupakan Ik. 80 pct dari se- 
lan djustru mereka sendiri pernah mengalami gangguan penga- mua tawanan, 

. demikian belumlah ada alasan tjukup masih berada #NANg 
utk menjangsikan ketjakapan alat2 pemerintah kita Utk menum-! tanggal Ik. 20 pct sadja atau 
pes segala pengatjauan dan.mendjamin keamanan dan ketertiban! Ik. pa 

dan ditindjau setjara objektip-djudjur, | “ 

Perhatikanlah p ding: i af .000” : - agian 
rhatika perbandingan djumlah 150.000 dan 5000: atau opa 

- rahan 

'PEMBAGIAN 

1 Kotapradja S 

m 

   
    

      

   

   
    

   
       

    

    

       
       
    
   

  

kega 
jak ts 
Nak okan : 

     
ig: 

semeniara ada jg.| 
“aktiej kembali: 

Pembunuhan? sebagai pemba | 
menurut ke: 

    

  

an 
  

| gerombolan2 grajak. -K 

urut keterangan pihak 
“Ms 

bali de 

terutama adalah tawanan? jg | 
berasal dari daerah Merbabu, se | 

ri daerah Merapi umumnja te- 
lah dapat kembali hidup dite- 

gai warga masjarakat biasa. 
Hal jang belakangan 'ini dise- 
babkan, karena rakjat didae- suattt- kenjataan. Gubernur 

po.peta meren ia Pe Me PPA “Sudiro. selandjutnja mengemu- 

tawanan jang kembali kedesa Ini terdapat dibagian2 jang paling kakan, bahwa salah satu dja- 

li k p: atas, jang sukar Nari oleh alat2 ke lan utama “adalah mehbatasi | 
nja disuruh bersumpah dihada 
pan mereka, dan harus -ber- 
tanggung djawab atas keama- jang tertentu mereka turun kebawah semestinja 

d: dan melakukan ,,operasinja" terha- gopta mengusahakan suasana 
nan desanja kepada sebenap 
penduduk. - Djumlah tawanan 
jang telah dibebaskan itu dari 

bulan Djuni hingga tanggal 8 

Nopember 1952 jl. ada sebanjak | 
999 orang. Dari djumlah tsb. 

terdapat “625 orang jang -.ter- 

sehingga kini jg   200 orang. 

' Daerah Musuk kini 
3 

Jang sangat mengherankan 
adalah daerah Katjamatan Mu 

suk dan Tjepogo jang dulu me 

rupakan daerah-sarang grajak, 
kini daerah tsb. merupakan dae 

rah jang amam, dimana pendu- 
duknja dengan tenteram melaku 
kan pekerdjaannja sehari-hari. 

Dan kedua daerah tersebut kimi 

merupakan daerah, dimana pem 

berantasan butahurufnja ma- 

dju dengan pesat. Kemadjuan 

penduduk tsb. Gemikian pesat- 

nja, hingga kini salah satu de 

sa dari Katiamatan Musuk, ja 

lah desa Lampar, penduduknja 

sebagi esar telah dapat 
hingga pengumu 

man? dari kalurahan tjukup di 

tulis dipapan tulis sadja. Bah 

kan mereka telah dapat mema 

hamkan pengumuman2 dalam 

bahasa Indonesia. Mengenai 
Ketjematan Tjepogo dapat dika 

takan, bahwa kini dimasing2 

kalurahan rata2 ada 4 kursus 

P.B.H. Bahkan salah satu kalu 

han diantaranja kini mem 
punjai 20 kursus PBH. Guru2 

dari kalurahan tsb. kini telah 

minta agar diberi latihan chu- 

sus agar Capat memenuhi ke- 

inginan penduduk kalurahan 

ts5. Djuga 
sari merupakan 
rakiatnja sangat 
PB. 

Ketjamatan Selo dan 

Ampel sering menga- 

lami gangguan grajak. 

“Dari daerah Kabupaten Bojolali jg 

kini masih sering mengalami ganggu 

an grajak adalah Katjamatan2 Selo 

dan Ampel. Aka tetapi inipun tidak 

mengenai seluruh daerah. Mereka ki 

BERAS. 
Pada tg. 27 Desember jad. oleh 

i Fan akan dimulai dgn 
pembagian beras pada penduduk. 

Djatahnja masih dalam  pertimba- 

ngan, apakah 3 kg atau 5 kg tiap2 

orang. Untuk pembagian ini , telahh 

| disediakan beras sebanjak 1750 ton, 

| dikabarkan, bahwa persediaan beras 
untuk pembagian lainnja, masih tju 

kup banjak. Pembagian beras: mela- 

jui warung2 beras, dengan  menun- 

'djukkarr kartu-beras dan kartu pen 

“duduk. Apabila kartu-beras tidak 

ada (hilang) tjukup dengan memba 

"wa kartu-penduduk, tetapi lebih da 
hulu kartu penduduk itu harus diba 

wa pada pak lurah di kampungnja 

j 

daerah jang 
madju dalam 

    
  — Kita kenal Kol. Gatot Subroto sebagai seorang car- 

militairist jg djudjur, tegas, berani, bersikap terus-terang jg. 
kadang mengedjutkan sekali, dan seorang jg hanja meng- 
ada kepentingari negara melulu, sebagaimana sudah 'men- 

ang militer tulen. Beliau tak kenal intri- 
snal poli itikan dan lain hal-hal jang tak ada 
tnja dgn kemiliteran jg murni. Djustru karena inilah, 

jadian di Makassar itu sangat mentjengangkan. 
— Dalam menunggu perkembangan kedjadian2 jg ku- 
tampaknja, di Makassar itu, tak perlulah kita gelisah. 
tenang, dam mejakinkan diri, bahwa achir-achirnja 
rtjapailah suatu penjelesaian jg memuaskan. : 

          

   
   
   
   

    

   

     

  

   

  8 
g 

| - 
| Desentralisasi. Menurut putu- 
| san, sidang jg akan diutus ada 
lah Dr. Rustamadji dan tn. 
Sukamsi, 

LAN "2 : 

idang istirnewa dari 
pada hari kemaren 

m
e
a
n
 
n
i
 

man dan Soetan Batoeah, dipi 

sedang . dua orang 

|anggauta lain, jaitu tn2 Roos- 

n pemilihan pa- jlih untuk hadlir dalam atjara 

masing2, pak lurah nanti akan mem 

berikan keterangan, dimana orang 

“dapat mengambil beras. H. 
kilo ditetapkan Rp 2,30 da 
nja beras jang akan dibagi 

| dikabarkan lebih djauh oleh Kota 
| Pradja. 

   

  

   

.muman tentang pengoperan pimp 
pada hari Minggu pagi, lebih dahu 
nur Sulawesi, Sudiro, antaranja sebagai 

hernur 
bahwa psda tengah malam ha- 
ri Sabtu mendjelang Minggu 
pagi 'k 2 akaf 
overste V tel 
kepadanja dan memberitahu- 

     

amanan negara, Hanja pada waktu2 persoalannja pada lingkungan h 

dap penduduk. 

sering melakukan  ,,operasinja” di- 

daerah Bojolali tsb didapat ketera- 

ngan, bahwa mereka itu sebagian be Ne 

sar berasal dari daerah2 Semarang selaku - Panglima Tertinggi Songgaleng 
dan Kedu, jang berbatasan dengan : x, 

daerah Bojolali. Mereka itu dibawah 

pimpinan Multajat. : 

dalam 92 it 

telah aman. die Brigade terus menerus dia- 

Gakan gerakan2 operasi dan peng 
geropjokan pada sarang2 gra- 

rus menerus diadakan, Gi 

menjempurnakan aksi? pe 
Isihan itu, kini dibeberapa tempat 
telah diadakan pos2 pendjagaa 

|dengan bezetting polisi jang tju- 
kup. Hal ini terutama' 
kari agar selalu dapat 
ken” daerah? grajak, dan untuk 
mendjaga agar rakjat | djangan 
nanti mendjadi sasaran pemba- 
lasan grombolan2 grajak, seperti 
jang sudah2 terdjadi, djika sesu- 
atu dacrah jang telah dibersih- 
kan kemudian ditinggalkan oleh 
pihak alat2 keamanan. Systeem- 
bezetting tersebut memang ba- 
njak membutuhkan tenaga polisi, 
'akan tetapi kalangan2 pamong- 
pradja 

systekm Itu sebagai satu2nja dja- 
Jan, untuk memulihkan keama- 
nan didaerah Bojolali. Pengala- 
man2 waktu jl. telah menundjuk- 
kan bahwa dengan tiadanja se- 

suatu ,,bezetting” dari alat2 kea- 
manan negara, maka rakjat jang 
baru sadja dibebaskan dari gang- 
guan2 grajak .disesuatu daerah, 

Djuwangi dan Nego setelah ditinggalkan t2 
keamanan itu, kemudian menda- 
pat serangan2 lagi dari pihak ge- 

rombolan sebagi pembalasan. Dan Gjelasnja dibawah ini sekali 
Te 4 2 Pa Ban jang lagi kita muat pengumuman 
membantu aia ecamanan nega- 4... ena 

ra, sering mendjadi korban. Oleh tersebut Selengkapnya Ta 

karena itu sebelum daerah2 itu 

untuk melindungi penduduk dari 

'rombolan2 grajak. 

'UDJIAN KPPM. 

  

   
   

ara- Peringatan ' 
g- Peringatan 

ian dengan || 
menaburkan 

  

  
   

  

    

  

     
   

    

    

   

:tentang pengopgran 

“dari tangan kolonel 
TT. 7, overste Warrouw, 
um dibatjakannja pengu 

aa 
   

   

  

   
lebih djauh dapat diumumkan, bah 

Gibatjakan seruan guber | 

Dalam pengumumannja gu- kan tertahs tindakan kebi- f 

Sudiro menjatakan, djaksanaannja. Tindakan itu 
merupakan tindakan dalam 
lingkungan pimpinan T.T. VII, 
suatu tindakan —batern pimpi- 
nan tentara semata-mata jang 
pada waktu itu telah mendjadi 

    

sta kepala staf T.T. VII, 
'arouw, telah datanz     

dan memelihara   
pimpin Multajat. 

Mengenai gerombolan2 “grajak jg dapat diselesaikan. 

mintakan perhatian , 

. “5 : - Inja akan tindakan penjelesai- 

Usaha mengembali- 2 

: . kan keamanaon. 
Untuk memulihkan keamanan 

daerah2 itu, oleh pihak Mo 

patnja", demikian 
udiro sambil menjatakan ha- 

rapannja bahwa semuanja le- 
kas dapat diselesaikan dalam 
suasana dan' semangat 

  

     

     

  

    

   

  

pa ak tersebut. Dj te-$ ymum dan negara. Pemerintah 
sipil, termasuk kepolisian ne- 

gara akan 

'merintahan tetap terpelihara 
sebaik-baiknja, demikian pula 
'supaja penghidupan rakjat se- 
(hari-hari tidak akan tergang- 
'gu. Achirnja gubernur Sudiro 
'menjerukan kepada segenap 
lapisan dan golongan masjara- 
kat dipropinsi Sulawesi supaja 
' menghindarkan diri dari de- 

'sas-desus jang dapat menam- 
bah kesulitan ini dan bersikap 

tenang dan pertjaja kepada f 

pemerintah dan kepala negara. 

dimaksud- 
»bestrij- 

setempat menganggap | Pengumuman Ov. | 
“Warrouw. 

Seterusnja' mengenai pengu- 

Mmuman overste Warrouw, Se- 

dalam harian kita kemaren, 

pengumuman ' Mana akibat 

gangguan udara tidak dapat 

kita tangkap dengan sampur- 

na, hingga ada beberapa bagi- 

an (ialah fatsal 2 dan 4) ter-! 

paksa ditiadakan, maka untuk | 

oleh alat2   
1, 2, 3 dan 4). sbb.: 

Setelah: mendengar dst. me- 

Pa 

pat banjak hal 

Ihakan di Bali untuk membaha 

diri mempertundjukkan hasil 
pekerdjaannja jg singkatnja Se 
bagai berikut: 

5 | jang dapat memberikan kete- huluhalang dibawah pemerinta 

Gerombolan2 grajak di nangan dan kedjernihan fiki- han Radja Buleleng. Berkat ke 
ran, agar Supaja scalnja lekas ulungannja pemerintahan Ra 

dis Saja te- dja Buleleng berhasil meme- 

lah menjampaikan itu kepada nangi peperangan dan mente- 

Pemerintah Pusat dan Kepala ri keradjaan Buleleng pada | 

gara "dalam kedudukannja Waktu 

Angkatan Perang kita, me- pula kebidjaksanaannja ketika 
sepenuh- maan Jakan perdamaian jang | 

adil. 
ebaik-baiknja dan setjz- Orang ini Radja Buleleng ingin 

gubernur menjerahkan kepada mereka 
hak2 
Djajaprana menolak untuk me 
nerima pemberian itu karena 

men- ia tidak ingin melihat bahwa 
undjung tinggi kepentingan diatas pundak rakjat diletak- 

5 kan beban2 baru. Paman Ra- 
dja Buleleng, bernama £ Gusti 

n “berusaha sekeras- Ketut Patus, lalu. menghasut 
eraSnja agar “supaja keterti- Songgaleng heserta radja ter 
ban umim dan djalannja pe- | hadap Djajaprana dan akibat- 

nja iclah, bahwa dalam keada | 

Fbazaimana telah kami muat| 

   
Ian) 

Nia Diandur 

: ali, 

Gan pertundjukan di Surab: 
japrana” jang 

JOGET TU 

Sudah beberapa kali diusa- 

rui sandiwara  tradisionik itu, 
akan tetapi hasil2nja hanja 
memuaskan bagi kalangan jg 
terbatas. Terutama dalam usa 
ha2 ini dirasakan kekurangan 
sutradara2 (regisseur2) jang 
mempunjai tjukup pengalaman 
dalam lapangan sandiwara, 
akan tetapi kesulitan jg lebih 
besar lagi jalah tidak adanja 
sama sekali tjerita sandiwara 
modern ig bersifat asli Bali. 
Mengingat akan kenjataan ini 
Jef Last telah menumpahkan 
perhatiannja untuk . penjusu- 
nan tjerita sandiwara jg di 
tik dari dongengan Bali “Dja- 
japrana”. Ketika hikajat itu 
ditjeritakan kepadanja is sa- 
ngat terharu oleh isi jg tragis 

  

'Djajaprana 
Vjadi Kissah | Sandi- 

wara Dalam Bahasa Inggris 
at Nat AE #3 3 

& BELANDA. Jek Last 
Djumat malam telah memberikan tjeramah 

, abaja mengenai tjerita drama IR »Djas. 
jang waktu singkat telah Phir tabah n tr 

|| karang dim bahasa Inggeris. Jet Last menerangkan, bahwa tjerita? 
sandiwara jg sekarang ini dipertundjukkan di Bali «sekurang-ku- 

|rangnja sudah seabad usianja. Sekalipun didalamnja masih terda- 
banj: 12 jg. lajak dihargai, tjerita?2 itu sukar dapat me- 

memnuhi keinginan rakjat,ig sudah lebih madju, 

semula merasa jakin, bahwa Dja- 
|japrana sudah. terbunuh, 

merebut tunangan Djajaprana, 

Lajon Sari. Tapi Lajon Sari su- 
dah lebih dulu mengetahui tipu- 
muslihat radjanja 

radja hendak memeluk dia, 

membunuh diri dengan kerisnja. 
Rambanja 
wanita berpama Bintang, 
membunuh radja. Pada raat itu 

terdengarlah dari djauh kedatang 
an I Gusti Ketut Patus, paman 
radja, jang dengan diikuti sedjum 
lah besar pengikut2 sedang me- 

nudju keistana radja 

untuk memproklamasikan dirinja 

sebagai radja baru. Akan tetapi 
'tiba2 lenjaplah segala ribut dan 
gemuruh dan diambang pintu 
muntjul Widgel 
kak dan badannja berlumuran da 

Pelii Semarang. 
Karena terhalang hudian, 

pertandingan? tennis pd. Ming- 
gu jl. tidak diteruskan, atjara 
Minggu jad.: BPM — PT Ken- 
dal II, DKA II — PTKBS- II 
dan STC Ul — TTC IL. 

Olah raga Polisi. 
Djuara2 umum dari Pekan 

Olahraga Kepolisian Djawa Ba 
Irat jg diadakan di Bandung da 

ri tg. 10 sampai 16 Nop. ada 

sbb: No. 1 Priangan dengan 40 

£ 
19 

5 
mg tg 

jang pada waktu ini ber- 

bidji, No. 2 Mobrig dengan 34 
bidji, No. 4 Bogor dengan 30 
bidji, No. 4 Tjirebon dengan 
24 bidji, No. 5'Banten dengan 
24 bidji. dan “No. 6 Djakarta 
dengan 16 bidji. : 

Posla.di Smg. 
Untuk 3 hari, dimulai tg. 27 

Des. jad. di Semarang akan di 
langsungkan Pekan Olahraga 
Seko'an Landjutan bag. Atas 
dari seluruh Djawa Tengah. 
Telah tertjatat 1000 murid jg 
akan ikut. Pertandingan2 meli 
puti: tennis, pingpong, roun- 
ders basket, berenang (terma 
suk waterpolo), sepakhola dan 
atletik. , 

ingin 

& 

ketika 

ia 
dan 

jang setia, seorang 
lalu 

Buleleng 

Lero-elub Nasional. 
Disamping Biro Aero-club 

Auri jg sudah ada, kini telah 
“dibentuk vanitya Aero-club Na 

sambil merang- 

  

dari pada tjerita itu. Hal ini PN 4 Tn ganja Bintang sicnal di Bandung, - diketuai 

telah mendorong Jef Last utk, | -bata Wise ui Gusti... mat gleh Ir. Moh. Kffendi Saleh. 
mengarang tjerita “Djajapra- Widget Hn An Ten Tudjuannja ialah menghidup- 
na” tsb dengan menggunakan | ,: 2 Ki - uh terlentang: firan keolahragaan penerbangan 
bahasa Inggris sedangkan su- |...” 2 “ aan Bagai dikalangan bangsa Indonesia. 
sunannja menjontohi buah2 pe |... BEAN "na pintu | Sjarat?2 untuk mendjadi ang- 
kerdjaan Shakespeare. Djum- |“ — : gauta sbb: warganegara, parti 

'at malam jg lalu Jef Last sen 

Kissah D'jojoprana. f 

Djajaprana adalan seorang | 

itu, jakni Ida Bagus 
memperlihatkan 

Untuk djasa2 kedua 

istimewa, akan tetapi 

an iri-hati radja merampas tu 
nangan Djajaprana Lajon Sa- 
ri, untuk di djadikan isterinja. 
Sementara itu radja ig terus 
menerus mendapat hasutan2 
dari pamannja, makin mem- 
bentji Djajaprana jg tadinja 

sangat dihormatinja dan di- 
anggap sebagai salah seorang 
jg paling ulung “dan setia di 
antara para pengikutnja. Dlm 
keadaan demikian ditjarikan- 
nja djalan untuk membunuh 

seterusnja. 

Ditipu radja. 

Suatu waktu dipanggilnja dewan 
pemerintahannja dan mengumumkan, 
bahwa musuh dari pulau Djawa 
telah mendarat diselatan pulau Bali, 
Agar bisa tiba pada waktunja, ten- 
tara jang dipimpin oleh Djajaprana 
harus meliwati suatu .hutan jang 
terkutuk” karena "menurut “hikajat 
tersebut, tidak seorangpun jang ti- 
dak 'mempunjai hati jang djudjur 
bisa selamat meliwati hutan itu, 
Menteri Ida Bagus mendapat pe- 
rintah untuk turut serta dengan 
tentara Djajaprana. Ia diperlengka- 
pi dengan sebuah keris jang harus   sama sekali, dipandang 

adanja ,,bezetting” 

aman 

perlu tetap nginguk Dea Un Pa 
dst, 
Memutuskan : 

1. Mengambil oper pimpinan 

Tentara dan Teritorium 

dari tangan panglima T.T. VII 

Pada tg. 15 jl. bertempat di ' untuk membawa kembali be- 

SMP II Pandeanlamper Smg. leid komando T.T. VII kedja- 

dilangsungkan udjian masuk lan jang benar dan akan me- 

mendjadi siswa KPPM di Jog- 'njerahkan tugas pimpinan itu 

ja untuk th. 1953. Djumlah pe pada panglima T.T. VII sete- 

lamar“ ada 50 jg mengikuti lah terlaksana penjelesaian 

'udjian hanja 9 orang dan lulus sengketa dalam Angkatan Pe- 

T crang, antaranja 2 wanita. rang ini oleh P.J.M. Presiden 

KERUGIAN SERBUAN. Republik Indonesia cg. Pangli- 

Menjambung berita kota ke ma terenak 0 

maren tentang ondern. Biting | 2. Mempertjajakan penjele- 

dekat Bodja jg diserbu gerom saian persengketaan didalam 

'bolan pendjahat, dapat di ka- Angkatan Perang ini kepada 

barkan lebih djelas, bhw djum P.J.M. Presiden Republik In- 

blah ig njerbu ada Ik. 30 orang donesia c.g. Panglima Terting- 

bersendjata lengkap. Menusut gi sebagai lambang Kesatuan 

keterangan serombolan pend Negara dan Bangsa Republik 

djahat itu sidak tergabung pa Indonesia. 

da salah satu  grganisasi pe- 3. Mendesak ' pada pemerin- 

ngatjau. tah supaja mengirimkan utu- 

Selain 5 buah karabijn jg san2 kedaerah2 untuk mendje- 

oleh gerombolan telah digon- laskan setjara resmi keadaan 

tindakan2 pembalasan dari ge- 

  DISTRIBUSI SPEDA. 
Dewasa ini sedang dimulai dgn 

pembagian speda melulu untuk guru 
guru S.R. dalam wilajah Djawa Te 

ngah. Djumlah speda jang di-distri 

busikan ada sebanjak 3000 buah, jg 

terang belum tjukup untuk semua 

guru2 S.R. jang belum ' mempunjai 

speda, “karena djmlahnja guru ada 

lebih besar dari djumlah speda 

dibagikan. Oleh. karena itu di. tiap 

kabupaten telah dibentuk panitya jg 

diberi tugas uttuk , pembagian tsb. 

Tiap bulan akan datang Ik. 3000 

speda jg nantinja pun akan segera       : R ke konperensi ' keuangan. AA 

  

| dibagi2-kan pula, ' | 
N den 

  

ig 

dol, pun uang tunai admini- dan kedjadian jang sebenarnja 
stratir sedjumlah Rp 2000 dan disskitar persengketaan dalam 

uang tunai milik pemegang Angkatan Perang itu. 

buku perkebunan sebesar Rp 4. Menuntut pada pemerin- 
1386,50 turut dibawa, ini be-jtah supaja politieke provoca- 

lum “terhitung barang2 pa-|teurs jang telah mengabui ma- 

kaian, an BAN ta perwira2 Angkatan Perang 

Bi MBUBARAN, PA kita hingga mengakibatkan af- 

IT AGUSTUS. faire 17 Oktober 19652 di Dja- 
i Dipimpin oleh anna Semarang | karta itu, diasingkan 

emaren di Gris diadakan rapatf Hata PA 
lengkap panitya 17 Agustus, mak Demikian pengumuman jang 

dikeluarkan oleh Kepala. Staf 
Tentara dan Teritorium . VII, 

Sabtu 

'sudpja untuk membubarkan panitya 

tsb. Hadiah2 telah dibagi2-kan kepa 
da para pemenang perlombaan 17 Overste Warouw, pada 
Agustus, malam, 

  
Ta 

“ “ 
. 

  

digunakannja untuk membunuh Dja- 
japrana, seandainja ternjata bah- 
wa jang terachir ini tidak tertimpa 
sesuatu bahaia maut selama meli- 
wati hutan tadi. Djajaprana dan 
menteri Ida Bagus Songgaleng se: 
lamat meliwati Butan itu, akan te- 
tapi tentara Djajaprana sudah sa- 
ngat berkurang djumlahnja. Kemu- 

dian terbukti pula, bahwa tidak. 
ada musuh'jang mendarat dari Dja- 
wa. Akan tetapi jang tidak diha- 

rap2kan terdjadi ialah  muntjulnja 

Radja Negara beserta tentaranja jy 
tjuriga dan amat gusar karena  ten- 

tara dari keradjaan Buleleng de- 

ngan tidak seidjinnja berani 'meng- $ 

indjak wilajah keradjaannja. Da- 

lam pertempuran jang terdjadi ten- 

tara Djajaprana " dihantjurkan “sa- 

masekali. . : 

  
  

Lajon Sari bela pati. : 

Pada waktu itulah baru mata | 

Djajaprana terbuka. Ia sekarang. 

mengerti, bahwa ia sudah kena 

tipu dan bahwa radjanja ingin 

melihat ia terbunuh. Karena, Dja- 

japrana terlampau kebal dan. tak 

mungkin dibunuh dengan sendja- 

ta lain ketjuali sendjatanja sen- 

diri maka diberikannja sendjata- 

nja itu kepada menteri Ida Bagus 

supaja: dengan demikian jang ter 

achir ini dapat membunuh. dia. 

Akan tetapi pada waktu menteri 

Ida Bagus menggunakannja, sen 

'djata tersebut lebih dulu membu 

nuh Djajaprana dan Kemudian 

balik kearahnja sendiri sehingga 

Ida Bagus pun terbunuh. Djena- 

zah Djajaprana lalu dibawa ke 

Buleleng oleh hambanja jang se- 

tia bernama Widgel. Sementara   

Sebelum Rapat Rak- 

akan menjambut kedatangan 
presiden dengan 
monstrasi? jang membela de- 
monstrasi 17 Oktober di Djukar 
ta, ternjata dari apa jang diala 
mi “ja presiden ti 
ba 
Pagaraiam, 5 
malahan sebaliknja. Di Lakat 
terlihat Cua buah poster ketjil 
jang membela demerstrasi 14 
Oktober Gan menuntut pembuba 
ran parlemen, Sebelum 
umum poster? tadi tidak keliha 

tan, Rupan 
telah disimpan dlm. kantenrg la- 
lu dipasang ketika rapat 'amum 
dimulai. Sebaliknja di Prabumu 
lih, Tandjung Erim dan Lahat 
rakjat membawa posier2 dan 
spanduk? jang menghukum de- 
monstrasi 17 Oktober Djakarta 
menjatakan tidak menjubadjui 
pembubaran parlemen sebelum | .,, a 5 Si - Na Msaatn pendlRAhaai anakan | an dan adzan, 19.15 Siaran pe 

dan patuh berdiri 
bung Karno dar pemerintah Wi 

tadi dimuat permintaan kepada 
pemerintah untuk bertindak te- 
gas terhadap orang2 tertentu 
jang mau mengindjak2 demo- 
krasi, demikian koresponden PI 
Aneta jang mengikuti perdjala 
nan rombongan presiden. 
belas djam sebelum 
Soekarno tiba di Palembang, ko 
ta tsb. boleh dikatakan telah me 

rupakan lautan bendera, poster2 
serta spanduk2 untuk menjam- 
but kedatangan beliau. Poster2 

tsb. pada umumnja memuat per 

mintaan kepada pemerintah Su- 
paja bertindak dengan tegas | (UP). 

Baru Terbit! 

kelir (eiviel) artinja bukan 

'anggaut, alat2 pertahanan ne 
gara untuk anggauta2 Angk. 
Darat, Laut dan Polisi hanja 
Biro Aero-club Auri jg dapat 
memberikan dispensasi (idzin). 

Sulapan 
Poster - 

sasa— Dimasukkan 
Dalam Saku 

EBSIARNJA kabar2, ba 
hwa rakjat Sumatra-Sit 

  

  Siaran RRI Semarang. 
Selasa 18"Nop: diam 17.05 

OK Kembang-Katjang, 18.00 

T 
am poster2 dar de- dea serbi Angk Perang, 

1815 Diambang petang TCS 
guintet,. 19.15 Dunia olahraga, 
20.15 Iehtisar pers, 2115 Da- 
gelan Mataram studio Jogja. 

secjak - 
di Lampong sampai di 

tidak dilakukan 
Rebo 19 NoP: djam 07.30 

Irama Sunda, 12.30 Para bidu- 
an OSD. 17.05 Taman Kusu- 
ma, 1800 Ruang DPPK, 18.15 
Manasuka Angk. Perang, 19.15 
Tindjauan mingguan ekonomi, 
1930 Lambaian malam Twr 

light Serenades, 20.30 Keluar- 
ga Warsitomursid 21.15 Riang 

berlagu Seru Serodja. 

rapat 

ja kedua poster ika 

Kemis. 20. Nop: djam 12:05 
Klenengan siang, 14.10 Donge- 

Ingan kanak2, 18.00 Pengadii-   
nerangan Djapen prop, 1930 

Setengah djam hidangan OK 

Tjahaja, 20.30 Mimbar Islam 
oleh Kontor Penerangan Aga- 
m3, 2115 Laras madyo Kara- 

witan studio, 22.15 Meraju la- 

gu hidangan Tossema. 

dibelakang | 

Selain dari itu dalam poster2 

  

terhadap mereka jang hendak 
mengingjak-indjak. demokrasi 
serta jang bertjita-tjita mene- 
gakkan pemerintahan diktator. 
Selain dari itu poster2 tadi me- 
njatakan berdiri patuh dibsla- 
kamg presiden serta pemerintah 

Wilopo dan menjetudjui pula pi 

Gato beliau pada. waktu demon- 
strasi2 di Djakarta dilakukan. 

Dua 
presiden 

  
  

JUNGLE JIM 
Buku bergambar besar dengan tjerita besar. 
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IKUTILAH LELAKONNJA JUNGLE JIM pendekar dan peno- 
long banjak djiwa jang gagah berani. 

Batjalah bagaimana JUNGLE JIM melepaskan Bradiy, seorang 
berilmu dan putrinja dari tjangkreman Malaekat El Maut dan 

bagaimana JUNGLE JIM membebaskan Doctor Rita thabib 

wanita Rimba Raya dari kungkungannja kawanan pendjahat. 

Saksikanlah sendiri ! , 

Harga Rp. 4.— porto65 sen Satu djilid 

DI SEMARANG DAPAT BELI PADA TOKO2 BUKU 

Toko Buku ,/Tawang”, Purwodinatan Timur 20, Telp. 2010. 

Toko Buku ,,Glorious”, Sidodadi 3, Telp. No. 1697. 

Toko Buku ,,Keng”, Mataram No. 133. 

Toko Buku ,/Terang”, Mataram 515. 

Toko Buku ,,Liong”, Purwodinatan No.12, 

Toko Buku ,,Ho Kim Yoe”. Purwodinatan 1/22. 

TB. Selamat, Wetanpasar Pon 137, SOLO. 

T.B. Lauw, Pasar Pon, SOLO. 
T.B. Mercuur, Tugu Kidul 57, Djokja. 

T,B. Mercuur, Djl. Raya 25, Purworedjo. 
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2 Dulu buah. Mondiadi :Ag 

etapi, sebenarn jeowe 
Pn itu hanja dapat 

dalam djawaban . 4 
sing orang” 3g. 
hina, kemudian 

£ . 1 | 
lan diwaktu zaman pendjadja 
han Belanda atas bumi Indone 
Sia Pada waktu itu nama Mu 
hammadijah tidak sedemikian | 
bergelora, karena tidak nam- | 
pak sekali aksi2nja untuk me 
nentang pendjadjahan. Bahkan | 
sebaliknja, pernah Muhamma- | 
dijah mendapat tuduhan jg be | 
rat, sebagai kaki tangan pen-' 

.djadjah, untuk melunakkan 
“djiwa Islam jg menjala-njala, 
dari dada kaum Mustimien. Te 
tapi Muhammadijah terus be- | 
kerdja dengan slogan. “Sedi- 

kit bitjara banjak. bekendja”. 
“Ternjata .apa jg dimasak di 
godok dan direbus selama za- 
man pendjadjahan, 
tjukup “tahan udji” untuk me 
nempuh badai dalam zaman 

dan repolusi, sebing- 
ga achrnja nampak ketaba- 
han iru dizaman kemerdekaan | 
ini. 

Djasa Muhamadijah. 
Kalau kita tidak djusta sa- 

dja, mulai dari presiden sam- 
pai. ketukang hetjak, mulai 
dari “antara para 
ri? sampai kepada diantara pe 
gawai2 kantor, kepada bagi: 
an oppas2 pelajangan, sauda- s 
g2r2, ketua2 DPR dan anggo- 

.ta2 DPR. dari propinsi sampai 
“ kabupaten2, banjak jg pernah 
“menjusu” ibu Muhammadi- 
jah. Tidak perlu satu persatu | 

Kami sebutkan disini, karena 
sanga banjaknja. Tetapi Nega 
ra kita, andai kata orang, ten 
tu berterima kasih kepada Mu 
hammadijah, karena tenaga? 
penting, kedudukan? terkemu- 

' ka penjelenggara2 urat nadi 

injak jg kini di |' pemerintah. ba 
pangku oleh putera2 Muham- 
madijah. Hanja anehn'a pada 
sekarang ini, putera2 Muham- 
radijah “itu sendiri ibanjak jg. 
“kalap”. Mereka tidak suka 

- ingat, bahwa. dahulu diwaktu 
djiwanja sakit, menderita dan 

| saudara. 

hasilnja | 

mente-# 

Jama 40 tahun, jalah: melahirkan 
puteras Indonesia, jang kini tja- i nuhnja, kembali pulang  keinduk 

(Oleh: Hadi 

. N | pemuda2, He 
mengurusi sel ekolah2, Tardjih menguj 
Subur melakukan kew. 
| dan djasa bagaimana “Muha 

'M Pahanemodaak. 

kadar apa jang ada 
Saudara kini endiadi pe 3) 

| mimpin Djawatan Per an misal-| "aa 
"nja? Bantulah M uhammadijah- de- Mengbtkan Da dia 

— Pertahanan Sipil Iogg. ngan memasukkan inti2: ke Muham- 

ABUT tebal telah meng- 
halangi pan 

latihan pertahanan sipil serta 
latihan2”” anti-serangar udara 
jang terbesar sedjak achir pe- 
rang Gunia Mean di Lg kg 

  

maksud penerangan. ema Pemerintah : 
Sandara kepala djawatan peruma- 

han? Bantulah, agar. s€kolah Mu 
hammadijah dapat “gedong2 jang di- 
perlukan. Saudara wartawan? Sung- | 
guh besar sekali sumbangan sdr. 
untuk Muhammpekaka Tantan lapa- 

    

sei j. 

pererbangan serta Pena 

Ka dont u jang melipu 2 
Selatan, terbesar Inggris- jakni 

sesudah Yarun saldju pertama 
tama dalam musim ini. 

Kapal Pakistan tubru | 
kan di muara: Thames. 
Berita selandjutnj, menga- | 

takan bahwa. kapal Spek atan 
Fatakada jang 
ton telah putus tali-temalinja, 
ketik, ketubruk oleh kapal 

"lain dalam kabut dimuara su- 
ngai Tihames. Dikabarkan dari 
kedua kapal tadi, bahwa tidak 
ada seorangpun didalam kapal 

.#jang luka2 sedang kerugian- 

ee "pun tidak begitu besar.. Fata- 
, oa? kada sedang berlajar kehilir 

Akrprinot, DA Dadi sungai dan belakangan diseret 
di Mohar har mmadi ketepi. Selain dari itu dimuara 

Ke Ea ide... Thames masih terdjadi tubru- 
kan2 ketjil, sementara lalulin- 

as
 

    

  

  
  

  

jngan ver, kalau bia son 4 Gee (ad itas didaratan bergerak 5. setje- 

6 tas dalam Naa Sau- "pat orang berdjalan kaki. 
(AFP). | 

bukan untuk  menelorkan mosi- 
mosian dan poster-posteran, te- 

tapi dengan meraperhebat amal 

lama dalam pembuangan di Beng- | W jang njata, dapat: menggerak- 
kulen dapat asuhan” Muhamm a- "Kan mereka jang kalap” tadi, 

| aijah disana, sampai. pada detik ingat kembali kepada Muhamma. 
djiwa ke Muhammadijah dan | dijah. Insjaf kempali atas "kewa- 

bantuan harta serta dikiran ferus .djibannja, jalah: bersjukur kepa" 
berwudjud, da Tuhan atas djasa Muhamma- 

Itulah djasa Muhammadijah ser | dijah. Kemudian tergeraklah niat- 
inja untuk membantu sepenuh-pe : 

dara menteri ? Alhamdulillaah, ta'- 5 
usah kami sebut, bantuan apa jg. 
|dapat diberikannja untuk - Muham- 
madijah. Tjontolah, sedang Bung 
Karno sendiri, jang mengakui se-     
ini, 

“h 

kap tjukup “memimpin Negara. | semangnja, jalah MUHAMMA- | 
Entah orang-itu insjaf @tau- tidak DiJ: Ar. 

"beratija 66381 

bahwa didalam tubuhnja' menga- ) Untuk kawan2 pengurus dan pe! 
Ir , darah” ke Muhammadjjahan, 5 mimpin Muhammadijah, jg hingga: 

kalau mereka masing2 

  

Perdana menteri Yugoslavia, ma 
isterinja. jang baru» waktu" un: 
disi berdua didepan umum de 
wara ,,Aida” di gedung Ope   wartawan potret hanja diperkenankan mengambil. gambar mereka, 
bila suami isteri ini menghadliri sesuatu upatjara resmi, 

perti anak buta, 

.diichtiarkan, untuk "memberi 

A 
buh dengan tidak keku 

j pulair. diadakan pula 

“ 

Untuk “anak2: js tjatiat se- 
anak tuli, 

anak lumpuh dsb. diadakan 
pendidikan istimewa. Memang 

kesempatan kepada tiap2 anak   
al Jozef Tito an A dengan. 

pertama . kalinja menampakkan. 
n menonton pertundjukan sandi 
aprel di Belgrado. '” Dulu para   

  

4 

  

.Akan' 
Djuga . Diandjurkan Adai 

. Berramai2”, 

teng 
ALAH SATU UPATJARA Tionghoa jang sudah berakar 
sedjak zaman purbakala, tidak lama lagi akan lenjap, jaitu 

nja Sistim - ,,Perkawinan   
pemakaman djenazah dengan djurutangis? sewaan dan orak-arakan 

jang kemudian diikuti oleh sedekah jang diselenggarakan oleh 

sanak-keluarga orang jang meninggal tadi. Delmikianlah tulis war- | 

tawan AFP di Mongkong, Pierre Doblet. Surakabar Tienisin ,Jen| jg djauh lebih rendah, dari pa 

| maka pengawasan kesehatan 

Djenazah”. T'hoa 
ibakar? 

- Karena tebih Ekonomis — Andju- 
ran Pem. RRT : 

'Djawatan Pendidikan, akan te 

'hwa kemadjuan beladjar dari 

lebih2” jg tjatjat “untuk bela 
djar suatu ketjakapan supaja 
ia dikemudian hari bisa men- 
tjari nafkahnja sendiri gan ti- 
dak mendjadi beban masjara- 
kat. Karena keadaan rochani 
memang tidak dapat dipisah- 
kan . dari keadaan jasmani, 

anak sangar diperhatikan. Da 
lam hal pengawasan keseha- 
tan anak sekolah  Djawatan 
Pendidikan dan Djawaian Ke- 
Sehatan bekerdja sama sangat j 
erat. Pimpinan adalah pada 

tapi, penjelenggaraan biasanja 
didjalankan oleh pegawai2 Dja 
watan Kesehatan. 

Karena diinsjafi benar2, ba- 

anak sangat tergantung dari 
keadaan kesehatannja, maka 
semua sekolah diwadjibkan un 
tuk mengadakan hidangan su- 
su dan makan-siang disekolah. 
Untuk hidangan ini hanja di 

pungut sekedar pembajaran, 

(Oleh: Dr. Suhiansi: — 

BAD INI SERING DISEBUT ''Ahaa Cari anak” (Keuw. van 1 kind). Memang dinegari 
'Barat pada achir abad jl. anak 

baik dari masjarakat maupun dari pemerirtah 
rangan apapun dia men 

fiankan pendidikan setjara 
| .huisonderwijs” dan pada wak 
itu ini telah, mempunjgi kira2 
409 murid. Lain daripada 

hatian baik dari “masjarakat 
maupun dari pemerintah ditu- 
djukan kepada anak dan per- 
tumbuhan anak dilihat seba- 
'gai satu masalah. ,,Pekan 
anak2” adalah suatu usaha jg. 
lamat baik untuk menarik per- 
hatian terhadap masalah ini di 
samping - untuk “ menghibur 
anak. Sebagai tjara untuk men 
didik masjarakat tentang ke- 
butuhan anak Pekan anak dju- 
ga sangat berguna, djika tiap2 
tahun diambil satu project un- 
tuk seluruh Indonesia, umpa- 
ma kesedjahteraan anak dari 
umur 3 — 5 tahun, pemilihara 
.an baji, pendidikan anak tja- hg 
tjat dsb. 

Kekurangan dokter2. 
Mengenai kesehatan anak 

Kementerian Kesehatan djuga | 
insjaf, bahwa dahulu 'perihati-e 
an terhadap kesehatan anak 
sangat kurang. Djika diselidiki 

Isungguh2 maka ternjata, bah: 
wa di Indonesia sebetulnja ha- 
'nja terdapat beberapa dokter 
specialiss penjakit anak dan be 
kerapa djururawat jang per- 

itu | 
harus diiehtiarkan supaja per | 

i Indongsia Hampir 25pCt. Dari Djumlah Kelahiran Bai 
' Meninggal Sebalum Umur Katak, “tee 1 

“. Tenaga2 Ahli Diperglat 
2 Ditulis utk", aa Ta Oa 

Aa 

er mendapat perhatian lebih besar, Banjak 
dn abhagan Agt anak, supaja ia dapat, 

2 ga, jang sehat baik rochani maupun 
@asmpatinjan Umpama di Negeri Inggeris pada. aa ia »keharusan beladjar” (compulsory 

“mulai diadakan . untuk anak2 dari 6 sampai 12 tahun, Anak? ini dibebaskan mena," 4 
.sekolah, Beberapa tahun jang lalu batas umur. 12 tahun ini dinaikkan 1 
Supaja tiap? anak dapat pendidikan sesuai dengan bakat, | di 

| jam pendidikan jaitu: uutuk mereka jang ljukup pandai untuk menerusk pela 
: djarannja, diadakan sekolah? sematjam H,B.S, dan untuk mereka jang kurang tjer 
jang hendak lekas bekerdja diadakan sekolah vak, . Supaja 
njai kesempatan untuk kemudian menambah, pengetahuan 

, kolah diwaktu malam sematjaw. aa 'aniversiteit”, akan tetapi 
peladjaran2 jang lazim diberi disekolah lapdjullan, sehingga anak? ini ke-& 

18 npndign Pa dapat meneruskan peladjarannja di Universiteit, tergantung Dk Kanaan 

sesudah 6 ta: 

ang kedua ini masih mempu- : 
n ketjakapannja, diadakan Se-i 

disamping penganan po 

  

  ringan “hitam di” New 
York pada hari Senen telah me 

009 kepada. presiden Truman, 

.gal 20 Dijanuari nanti, mau be 

rusahaan tersebut. 

dalam hak iri.ialah hanja me- 
mairkan 4 lagu jang paling di 
sukainja Tengan piano, jang ke 
mudian ' akan diambil dalam pi 
(ringan hitam, Hasil pendjualan 
dari piringan? hitam itu nanti 
djuga akan dipergunakan bagi 
keperluar .kampanje pemlihan 
Demokrat untuk tahun 1956. 

'Perang. 
Demi 

Antara Sarbupri Dan 

  

    
Min Jih Pao”, suatu suratkabar resmi, belum lama berselang ini/ dx harga makanan jg Sebetul 

mengabarkan bahwa pemerintah pusat RRT telah ambil putusan? nja. Pada waktu2 jg tertentu 

untuk ,mengandjurkan” supaja rakjat membakar djenazah2nja, semua anak sekolah diperiksa 

nan mendapat peladjaran chu- 
sug mengenai perawatan anak 
Sakit. 
Tenaga kesehatan jang didi- 

dengan upatjara sesederhana-sederhananja dan djurutangis sesedi-| bgdannja. Mereka.jg keseha- dik mengenai kesehatan anak, 
kit-dikitnja. 
Dua ajasan jang dikemuka- kedua mempelai. 

kan, mengapa tindakan-ini di- mencandjurkan supaja dilaku- 
pemakaman kan perkawinan kolektif, se- lakukan "ialah: 

Dekrit tadi 

'tjara lama terlalu banjak me- : |Suai dengan semangat politik 
makan “ongkos 
ngan temipat dikota2 jang sudah 

terlalu penuh kuburan, sesi 

| dangkan diluar kota kuburan? | Fe 
pantang dipin, 3 

pekerdjaan |. 

| nenek-mojang 

Uahkan, hingga 
“mengerdjakan tanah ran 
| mendjadi sulit karena Apa | 5 
sudut ladang terdapat kubu-j 
yan. Kata suratkabar tadi, apas 

.iradisid $ |jang dingmakannja 

    

  

dan. kekura- ' penghematan dan memperbe- 
ar padipakah, aan: 

eri 

SLIM » 

tannja kurang memuaszan, 

mendapat pertolongan dan pe- 
“ngcbatan dan selandjutnja te- 
rus diawasi oleh dokter. 

Djika perlu mereka menda 
, pat peladjaran istimewa. 

Kesedjahteraan anak2. 
Amnak2. memang  didjaga 

Sungguh2 kesedjahteraannja. 
'Mulai masih  dikandungan, 
anak mendapat pembagian isti- 
mewa, seperti susu, air djeruk 
Gan. vijamine, jang. boleh...di-: 
ambil oleh-Ibu di Balai2 Ke- 

ternjata tidak ada, usaha dila- 
pangan kesehatan jang chusus 
untuk kepentingan gnak  dju- 
ga hampir tidak ada. Hanja di- 
beberapa kota diadakan consul: 
tasiburesu untuk baji dan pe- 
hgawasan kesechatam anak se- 
kolah, dan dibeberapa Rumah 
sakit besar diadakan bagian 
Chusus untuk anak2. Untuk me 
madjukan usaha2 ini, maka 
Kementerian Kesehatan telah 
mendirikan Bagian Kesedjahte aan 
ragn Ibu dan anak dengan tu- 

pamflet 
Perbupri Klatakan, dan men- 

Perbupri Kalitengah « 

UDUH-menuduh antara 
I Sarbupri dan Perbupri 

Diember dengan perantaraan 
pamflet distensil, diwaktu be- 
lakangan ini runtjing oleh 
jasidan- jang Ganajadi di Kali 
Tatan Tanggul. Sebab perta- 
ma jang mendjadikan perang 

itu ialah bubarnja 

djadi Sarbupri karena tekanan 
dari pimpinan Djawatan Pe- 

njaluh Perburuhan di Djem- 
ber. Puntjak tuduh-menuduh 
itu ialah ketika dipersil Kali 
Tengah seorang propagandis 
Sarbupri diusir oleh rakjat 
dan Sgrbupri disana: dinjata- 
kan bubar dan berubah men- 

SPAN perusahaan pi: ” | 

imawarkan gadji sebesar $ 10. ' 

apabila Trumar, sesudah tang ' 

kerdja sedjam sadja bagi pe | 
Jang . 

harus dilakukar eleh Truman 

   
      

sehatan, jang terdapsw sampai gas kewadjiban untuk mMem- djadi Perbupri. (Antara). 
dipelosok2. Usaha2 untuk ke- perbaiki, memelihara dan mem   

aratan Ka- 
Bagi Pondar Di Ka-   

: tian tetapi kini. tetap berketjimpung dalam ' bertjompang-ijampin dgn p dp 
Naa “ihammadkjan suka ingat dan membuka lem- Muhammadijah, djadilah peringat | tachajul jang diwaris dari za- pentingan anak tersebut di- pertinggi gradjat kesehatan tegaga pimpinan, beberapa orang 5 

PI nba terlepasiah fa dari ke jbaran sedjarahnja sendiri2, pasti van 40 tahunan ini pemupuk dan Man fesdal ini tidak bisa di- “3 En sa Indak !Fatas, dianggap masih kurang, wanita jang hamil, bersalin telah dikirim keluar negerf utk. Ps 
3 “pendorong jang ta” kundjung pa ' 'hapus sekali gus dengan satu, maka 4 tahun jl. diadakan dja dan jang menjusukan, haji: mengikuti peladjaran mengenai Ea ik tabih akan insjaf. Mudah mudahan 

ti : mudharatan itu. Berleb an sa chusus untuk kanak2 dan anak sekolah rak- |kesehatan rakjat pada umumnja 'dam, untuk terus bekerdja guna | dekrit, melainkan harus dimu- | watan baru,   
      

          

   

  

    

dengan menggeloranja peringatan . 5 al yrang i Ing: : : 3 
1 Pe Tn KN 40 tahunan ini, jang diselengga- Muhammadijah, sampai dikemu- | 'lai dikota2 besar, dimana pen- Aa geris, €. Aa ng anak: ,Children Department” jat. (public health) dan keseddahtera- Ts 

En pirkat “Karsa saja jalah, ma- rakan bukan model tugu-tuguan, | dian hari selama hajat dikan- (duduk “lebih luas pemanda- | alam komperensi pers di Wash- Pen pimpinan . children's j Untuk menunaikan kewadji- jan anak pada chususnja (child 1 
Pu v aan Ia mena jaan demonstrasi demoastrasian, "dung. ngannja: penduduk Kotalah jg. ingtor pada Bes Djum'at, | officer. Djawatan ini berkewa- ban.ini diadakan Balai2 Kese- welfare), ea 
? Jgn AG paka, Na jap - , harus mulai membiasakan diri mengatakan bahwa mungkin djiban untuk mengawasi dan hatan Wanita hamil, baji dan Kedesa2. 

t En Sa membakar majat”. | | pada permulaan tahun depan) menenuhi kebetuhan2 anak jo- |kanak2 sebanjak mungkin de- Naa ai ni duga dngn : 
5 Kepo: Sh Sesuai. dengan . kampanje ' akan diadakan pertjobaan2 ber-| tim dan anak terlantar. | ngan mementingkan pe'losok2 Ba aa Lena # 

: Sanga: amat gisesalkan, ker | : ti penghematannja, pemerintah sama oleh A.S, dan Inggeris di- Dag ' desa, mengingat Ibu2 didesa- dapat bekerdia 3 bni at 2 3 

1 Aam Bae KENA» My- IR RT La aa aa supa Tn Jang kapal induk A.S. ,,Antie-j Ha La lah jang lebih memerlukan jnjambung tangan bidan, jang rg 
: ammadijah jang tetap set. &! pe W LI ramai- aa sam | Sagamani : keadaan | usaha sematjam ini. harus meliputi wilajah ketjamitan 2 

dan memupuk sekalipun ia su- “bit: tetu! 2 aa a ramai” dihidupkan kembali. baru ing aa mengana' pend | fanak2 di Indonesia? Untuk | Di Balai2 ini Ibu dapat meme-|atau malahan pada waktu ini! ses Ps 
dah hanjak urusan untuk di- Tjara ini sudah dimulai keti- - va Pa aurat Ha mendapat gambaran mengenai 'riksaan diri waktu, hamil dan |ringkali satu kawedanan.” Karena | 

nasnja terdapat banjak Fa i ka zaman pemerintah Kuomin- ru Ini maka, pesawat? terbang! keadaan kesehatan baji boleh , menjusukan dan memeriksakan (semua usaha untuk kepentingan ma. 
melupakan sama sekali terha-. Mendapat p lahan Baik Di Pilipina tang, tapi tidak pernah dilak- sidak lagi mendarat dibandingkan angka kematian 'baji dan kanak2-nja. sjarakat harus didukung oleh ma- 
Gap Muhammadijah. Ja. malu, Pili na Dan Indonesi . dalah Seket 3 sanakan seluas2nja. Kantorbe- garis pandjang kapal, NN kaji di Indonesia dan dinege- : Maksud dari Balai2 ini adalah sjarakat sendiri, maka “untuk me- 
disebut bekas muballigi 1s pi a a erelurunan. | rita Hsin Hua achir2 ini me- akan mendarat setjara diagonal. pat rat. Disini dari tiap2 Sg Pati kegandjian2 an aa na 

malu dipanggil kekas H.W. ngumumk krit ente- Hali ang dilahirkan, pa- (pada kehamilan dam baji untuk anak ini, terutama dari masjaraka 
ta 3 anta De pa Mesu SUNARIO, jang babu ini telah Kn di Djakar. : aa Tekan Na Jang P3 ai et, jang Pa Kai Tag Sai - meninggal th ' sedapat mungkin memperbaikinja' Ibu diharapkan bantuan sebesar2- 

2 Aa Tea 5 : 3 Pa NN NNn ana ta 3 ai Aan "3 ia, dii idak n k - 

rid Mwallimien, HILK. Muhatt | Guatan Ne naa, - Ka Ag Mebatta Naa ngatakan bahwa ' sering kali | milifer “Tngsoris. di Washgugtos, h nia. sebelum berumaur I'jakun. | Sebelum terlambat, mengawasi ke Ts Tai meat Mn 
: TN Nan Organizations, menerangkan, bahwa selama ia Pesta perkawinan di Tiongkok aa akan, 'hahwa,. pesawat Dikota2 besar angka ni ka- nan segan as aa AA tai sekarang sudah todai ada, 'jg 

1 Lada di nan, ia telah mengundjungi berbagai Perguruan Ting jitu terlalu besar — biajanja, | #ngkatani udara Aa nga dang? malahan Tebik dari 290) | UUK Tbu2. mengenai pemelihatai rernjata dari didirikanija - Jajasan 
' gi perhatian, menurut Sunarjo ialah, bahwa ini- | hingga melebihi kesanggupan n2 tsb. 3 Tn IA Na Ginegeri2 Barat da- fa Tebar der dkti Sendiri ' da1 kebtedjoktergwo “Tiba dam dmn di 

, lapangan pendidikan sangat gi ang : Lan, he 8 rs Combs. 1 0 baji jang dilahirkan pa | laa Be hina Ya Lg IA Bandjarmasin, Balai? Kesehatan 
na. Dasi16 i : : F Near ing banjak hanja 35 baji jg. Wak- dari Perwari di Tiirebon. Pekalo- 5 

Komentar : a biro aeronautik. 8 itu ini diseluruh Indonesia terda- ngan dan lain? tempat. usaha2 Ke- ee 

  

  

   
   

an 260.080 pe B4 
ah Ing Tinggi partikulir. Sela ta dari TO-Per. 

Satu istimewa buat peladjar2 perempuan - dan 

e Klep Ka Mulai la 

  

tan lbut A.S. menerangkan ban 
wa tjara baru itu , memungkin | 

| meninggal sebelum umur 1 ta- 

| hun. Be. bedaan jang 'besar. ini 

baji semestinja amat kurang: ! 

terutama disebabkan karena | 

'pat Sii Balai Kesehatan Ibu dan 
anak, walaupun belum semuanja 

sedjahteraan Ibu. dam anak di Ya- 
sikmalaja,  Tjilatjap, Semarang dan 

pe Menurut Mr, Sunarj e pemikh bitite jang sangat t "Iantjar kemadj Ibantu untuk memadjukan Kesedjah- 
: bangan inisiatif partikulir dila ke Barat pada Ba ketika meninggalkan kapal. Dengan | yeman, di Indonesia penger- | lem LN Ag DA Nan Aka TA OR Has» ta Aaron 1 tjara lama maka djika pesawat, engan sangat kurangnja tenaga, jika diinsjafi be 
i kangan Fersurusa Tingei Indah Na PETS FA da ADJALAH r tenta. |jang sedang mendarat tidak | Yan mengenai pertumbuhan facnii: Djika dalam hal ini gurug |nar2, bahwa anak adalah harapan 
) Boa eta Si ai Lani Kemas Kr 1 2, asam M ra Rusia ,,Red Br ai dapat ditahan oleh alat2 tsb., | #nak masih sangat kurang, WA (dapat membantu, usaha inipun) Bangsa, bahwa anak2 sekarang ini- : Ii 1 an na -#vt a Pe aa gan Na . aa 2 karanganeja hari Minggu, menu maka ada kemungkinan bawa laupun pada waktu i ini sudah 'akam madju. Usaha dari Bagian 'lah jang dikemudian hari akan 
) pina japai tingkatan in- lain akan merupaka pesawat itu kemudian menu-| lumajan djuga, djika diban- |Kesedjahteraan/Ibu dan anak jg. membuat riwajat Indonesia, maka 

Bufig Karno, waktu diberi a 
“terniran di Bengkulen dulu 
(sebelum. perang), telah meme 
gang pimpinan Ketua Madjlis 
Pengadjaran: Mohammadijah 
daerah Bengkulen. Tampak di 
sini: beliau dengan seorang 

“anggauta. pengurus 
madijah, 3 

madijah atarz Mu allimaat. "3 
man Belanda suka mendjadi 
,guru H.LS. Muhammadijah”, 
karena dizaman ' 
gadji sekolah: partikelir Mu 
hammadijaty jeng paling ,.lu- 
majan”. Kini serenta didalam 
sesuatu “Kementerian, sama se- 

    

2 Na Ka puamarn ana, MANA 2 dan di La P “@ dari PKI dalam sambutannja menguatkan andjuran dan me- 
epada hasi Uu. mar) kepada perdjandjian persahaba - f E njalahk intah. Wakil GPII jesali i - 

dijah. 'Mubar 1: ya tidak | tan jang telah ada diantara, ke- er a nij S8 her un un mn Lorr aine” abah Ha mundigat rapat Nadim Yaar Man 
menghendaki agar saudara2| dua negeri. Berbitjara tentang 99 mendjadi gelisah ditambah lagi oleh sambutan pihak Sarbu- 
jang pernay , kena djasa”, me- perhubungan Indonesia-Filipina, OMUNIKE « komarido  militery liter Iainnja, Dalam GpBau »Lorrai- | potamie” selama minggu il, telah da Lagi sean TN “ehi Pajang “ pri jang menuduh pemerintah tidak dapat memberikan bukti: 

a 1 ja Aa leDi ari Uu mudjc2 Muhammadij ah, 'men- 
dirikan tugu untuk Muham- 
madijah, atau keluar dari kedu-| 
dukannja sekarang lantas Peni 

bali seperti dalu, tetapi... 

'hanja mengharap sedikit: taat 
tulap Muhammadijah, 

   
Mena”. : 

itu peraturan 

telek jang tinggi sekarang ini 
diantara bangsa2-#Asia. Mr. Su- 
narjo jang telah berkesempatan ' 
Tan dan ag mangan 
engan. pembesar. 1. pemim- 

pin2 terkemuka, Filipina, mene- 
Pan Ka na perasaan ber- 

sa in bersaudara dengan 
(bangsa In ampak sa- 
ngat kuat pada-bangsa,. #ilipi Hang 
Jang menarik annja lagi 
ialah, bahwa dalam akn. pela 
Gjaran sedjarah: bagi. .sekolah2 

     
| menengah di: aa ata diberikan 
tempat dan 

| baik kepada: sedjarah Naa Kanto 

barkan, bahw: 
dan. Indonesia 'adalah seketuru- 
nan, Jk 

Hubungan intelektuil dan 
kebudajaan. 

Mr. Sunarjo. gang Our kang. 
supaja diantara Indonesia dan 
Filipina diadakan perhubungam 
intelektuil — dan . kebudajaan 
dan — usaha kearah ini 

  

  Mr. Sunarjo berpendapat, ibah- 
wa untuk masa datang jang 
djauh adalah mendjadi kepen- | 
tingan kedua negeri untuk mem 
ererat perhubungan politik   an 2 jang telah ada 

sekar, kin, bahwa Fis 
pn ni mendjalankan 

  

“hit dan Sriwidjaja, dan: digam- | 
Na “Filipina | 

tor jang penting bagi meme- 
lihara perdamaian dunia. Achir, 
nja tentang komperensi ' Non 
Govermmental Organizations.. di 
terangkan. oleh. Mr, Sunarjo, 
bahwa. diantara putusan2 prak- 
tis jang telah diambil oleh kon 
perensi ialah supaja film. diang 
gap mendjati alat jang utama 

bagi penerangan rakjat dan sa 

| paja ditiegah benar2 film2 jg 
"bersifat parang atau gangster 
ism (film2 pendjahat). 

aa 

PANITIA TAFA-USAHA PBB 

BAHASA RUSIA. 

Panitia tata-usaha PBB . hari | 
Selasa telah menolak sebuah re- | 
solusi Rusia dalam mana dimin- 
(ta supaja djuga bahasa Rusia di-' 
Setudju' sebagai ,,bahasa kerdja” 
dalam dewan ekonomi dan, sosial 
PBB. Dalam resolusi bersangius 
tan, jang telah ditolak dgn per- 

12 suara blangko. 

bandingan 31 lawan 9 suara danj jat Malaya, 

| aoi 

dh bahwa ,maskapai2 Djepang 
Gibawah pengawasan Ank 

“sedang mengeruk kekajaan Ma 
Langen Kata madjalah selandjut 

dikutip...oleh kantor 
heri x Nass”: skenjataan bah- 
wa belu selang lama banjak 
saudagar?2 Djepang datang di 
Malaya, menundjukkan dengan 
.djelas, bahwa. Amerika Serikat 
'Gjuga disana mendjalankan pe- 
rarannja dengan melajuk pe- 

2) rantara mereka”, 

Hasrat jang sn at: njala 
"rakjat Malaya dalam perdjoa- 
| ngan kemerdekaan mereka se- 
nantiasa meluas kedaerah2 ba- 
ru - disemenandjung “tersebut 
| dan 140.000 serdadu Inggeris, 
| ditambah dengan 380:000 poli- 
si derigan bantuan angkatan ! 
laut Inggeris, belum lagi" tju- 

“kup bo memadamkan api 
perdjoangan kemerdekaan rak 

demikian Red 

bruk pesawat2 lain, jang biasa 
nja “dikumpulkan diba Setan mu 
ka dari kapal induk. mbs se 
landjutnja mengatakan bahwa 
perobahan terbesar, jang akan 
diadakan ' dalam kapal induk 
,fkntietam” guna menghadapi 
pertjobaan2 tadiialah ditambah 
nja geladak ,,penerbamgan” de 
ngan bagian, jang berbentuk 
segi tiga di pertengahan kapal | 
disebelah kanan, dan dibagian 
belakang dari kapal Gisebelah 
kiri. Dikatakan achirnja bahwa 
pesawat2 terbang menurut tja 
ra ini akan mendarat dalam Su 
dut 8 sampai 10 deradjat dari 
garis tengah kapal. (UP). :   

| GUNUNG BERAPI MELETUS. 
Gunung berapi di pulau San 

Benecdito  (satu2nja gunung api 
jg 'bekerdja “di Pasifik Selatan), 
870 mil di selatan San Diego, hari 
Sabtu telah meletus, demikian di- 

berita ON Reuter hari Ming- 
gu. 

dingkan dengan 10 tahun jang ' 
lalu, Bukankah pada keluarga? | 
|pun jang dahulu dianggap se- 
bagai kaum atasan, anak2 ma- 
kan sesudap orang tua dan se- 

"ringkali mendapat sisa2nja un 
tuk mendapat nikmat kata- 
hja? Untunglah hal ini sudak: 
berobah dan keluarga2 tsb. 

“tadi sekarang telah agak me- 

akan zat2 makanan jang ber- 
harga. 
Memang pengetahuan ten- 

tang segala2nja harus dima- 
djukan dinegeri kita. Mengenai 
pendidikan untuk semua anak, 
hal ini sedang diichtiarkan, 
akan tetapi dimengerti bahwa 
kal ini tidak akan tertjapai se- 
kaligus, mengingat kurangnja 
guru dan gedung2 sekolah, Da 
lam hubungan ini boleh dibang- 
gakan usaha dari Jajasan beri 
bu di Penduag ma mendja- 

  
  

Perantjis pada malam Senen 
mengumumkan bahwa dalam operasi 

»Lorraine” disebelah Barat Latif Ha 

noi dan operasi ,Mesopotm ie” di- 

daerah Phuto telah dapat direbut da 
ti tanganpihak Ho lebih dari 300 ton   ne” telah diketemukan oleh pasukan2 

Vietnam, — 35.000 granaat tangan, 
1.500.000 peluru, 2.000.300. randjau, 
dan 11 ton bahan peledak. Djuga 4 
buah truk buatan. Rusia dasi type 

' Molotov” telah “djatuh dalam ta- 
ngan pasukan2 Uni Perantjis dalam 

sendjata, mesiu dan perlengkapan. mj mx Pas Dalam operasi ,xMese 

pat direbut. 250 ton mesiu. Sebagian 

dari djumlah mesiu itu dapat diper 

  

gunakan oleh pasukgn2 Vietnam “Ii 

Perantjis, Diantaranja material, jang 
telah direbut didaerah Phuto,, terda 
pat 2 putjuk meriam buatan Rusia 
dari ukyran 120 mm dan 25 ton pe- 

  

truck akan dibutuhkan untuk 
mengangkut alat2 sendjata tadi ke 

anoi.. Dalam gerakan2  pasukan2 

a 

ngerti tentang kebutuhan anak j 

' terpenting pada waktu ini, ada- 

lah pendidikan tenaga, untuk men 
djalankan usaha2 ini. Sementara: 

tenaga2 kesehatan jang ada, di- 
beri didikan tambahan mengenai: 
kesehatan anak. Bidan2 dari se- 

sudah barang tentu, bahwa kepada 
anak2 harus diberi kesempatan se- 
“banjak2nja dan sebaik2nja ” untuk 
tumbuh dengan tidak kekurangan 
apapun, bahwa mereka harus men- 
djadi warga negara Indonesia jg 
sehat baik rochani ' maupun djas-   

(luruh Indonesia datang di Jogja 

Luntuk mengikuti kursus 7 ming- 
gu lamanja. Untuk mendapatkan 

mani supaja dapat 

kewadjiban jg. dihapkan dari me- 
reka (Dilarang kutip). 

  

  
wan di Djember baru? 

djuga menuduh D. I. djuga 
ketua panitia, Abdullah Ranup.   Uni Peragtjis itu telah dapat dibakar 

40 ton padi, jang dapat dipakai se 
bagai ransum harian bagi 30.000 

Indonesia, dipanggil oleh DPKN 
nja.   

—Gara2 Pidato...— 
Malam Pahlawan Djadi Malam 3 

Pertjektjokan 
ALAM RESEPSI untuk memperingati Hari Pahla 

malam pertjektjokan dan menimbulkan kegelisahan pada 
hadirin, demikian berita terlambat dari Djember, Resepsi di- 
mulai dengan sedikit insiden, karena DPKN tidak memper- 
kenankan lagu ,,Perdamaian Dunia” dinjanjikan. Selandjut- 
nja seorang anggota panitianja dalam pidazonja menjing- 
gung soal ,,Madiun-affair” dan mengharap supaja perkataan 

»pemberontakan” diubah mendjadi ,,peristiwa”, sedang wakil 

tentang ,,pemberontakan Madiun”, sedang disamping itu ia 

»pemberontak”. 

  

ini telah berubah mendjadi 

Esok paginja 
rawiro dari Front Pemuda 
untuk didengar keterangan- 

.     orang serdadu, (Antara-AFP) 

menunaikan 

    Jas 1 | 2 kam para penerba. ika wak sni an : . Pes Tinggi lagi Bona sebagian besar ad Red Star Ka Nana Tang Sebar au 5& (Sada  umumnja ” pengetahuat | jmengadakan pemeriksaan bajil Cipelosok2 di Sumatra Barat, jang 
pe djar perempuan, ,.... Kan seba ma Ban na dak dapat menolong pendara- Jorang ientan Shang Den Set SE eren Montana, Du mi . Ia” “untuk teruk terbang Tagi S1 s. $ ikesehatan anak sekolah kurang (particulier dan telah ikut mem- 

. 
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A 

in 

  

    

        

    
  



: Betrouwbaarheidsrit | 

# dengan . acceleratieproef, 400 
—# Meter, 

y : 

. Tan Kim Sing 19 gstik. No. 2 

. jo (16 th.) untuk terreinrijden dgn. 

“nj. Kaya, 

1 

“ tia perlombaan, MCS kini 

    
    

  

“ Tan Tjoen Houw dengan 48 de : 
PN 

1 

. menjusul Tuan2 Pesik 51,5 dan | 

'— Arak, Wonolangun, Bondowoso, Si- 

“service. Pemenang2 seperti dibawah 

—' Liang dan No.4 Tan Hok Tang. 

| tik ketjepatan. : 
Klasse B. Tuan Frommelt | 

'Oci Hien Tjoe menempuh ke 
tjepatan 25 detik. - 

|. Tuan Wardi, dan tuan J. 
Jansen dari Semarang. 

2 Da beap ig 
baarheidsrit djarak ' 
terrein-ritten jang sangat berat sekali. Rally ka-1 ada sangat su- 

pengikut sangat puas dgn perdjalanan jg bagus 
a-Timur, Speda? motor jg ikut ralty | 2 

mobil person ada Ik. 40 buah, belum terh, | Pada chalajak ramai, terataana, 
n? kendaraan pula, : 

sah utk kendaraan motor jg ce-nja ketjil upama speda motor dari ty 125 ce, sebab mesti bergulet dgn kelas jg besaran. . 

sah, tetapi semua 
dan menarik di seluruh Dja 
(kas? ini Ik. 50 buah, i 
tung Jeeps dan lain? 

Perlombaan dimulai tg. 8, 
dimulai tepat djam 2 

Kesudahannja Tuan Wetzel Gjuara auto A-klasse, tempo 

Siang. 

dengan ketjepatan 48 detik 

“J. Kaunang 53 detik. 
Speda. motor 125 cc tuan 

.. Speda motor klasse C. di me 
nangkan oleh tuan Bruno dari 
Malang, jg menjusul tuan? 
Doeve, dan tuan Berretty. 

| Speda motor 250 ce. tuan 
Han Ping Lok 21 detik. No. 2 
J. van Leeuwen 215, No. 3 
Stukkel 22 detik. 

Speda motor 350 cc. No. 1. 

Frommelt 19 detik. No. 3 tuan 
Pou. 20 detik. 231 
Speda motor 500 cc. No. 1 

Tan Kim Sing 17,5 detik No. 2 
Tan Houw King 18 detik. No. 
3 tuan Pou 18,3 dari 650 cc. 
No. 1 Tuan Njoo Han Pak da 
ri Semarang 22,5 detik. No. 2 

“Oei Hwan Tjan. Dari 1200 cc. 
No. I Tuan van der Kolk. 18,7 
No. 2 tuan L. Krygsman 22 
detik. , : 

Tg. 9 Nop. Betrouwbaarheidsrit 
dimulai djam 4 pagi, djarak 624 km 
Surabaja—Banjuwangi, dan kembali 
nja menurut route Probolinggo, Arak 

tubondo, Asembagus, Banjuwangi, 
Djember, Letjes, Klakah, Pasuruan 
dan seterusnja ke finish dimuka ge 

dung “gemeente Surabaja. 
sDjuga turut ikut dalam Rally ini 

2 Kraanwagen, rode-kruis, dan Puch 

ini: Untuk speda motor tuan Kwee 
Kong Thay 0,9 detik, tuan Kwee 
tjuma membekal 1 horloge dan kilo 
meterpaal. untuk pedoman. No. 2 
Tjoe Swie Djioe, No. 3 Liem Khik 

Kendaraan auto: No. 1 tn. Soe- 
trisno, dengan 1 strafpunt, disusul 
oleh tuas? Biommelt dan Lo Khing 
'Hie, pengabisan tuan Hartog (Dja 
karta), No.5 tuan Bambang Sunari 

      
             

     

" (Io 3 ah Ma nang engikut Dari SemarangMemperoleh Succes (apa ena Sa “hantis 
jl oleh 'M.O.Sx Surabaja, berhu- | Sastro uhardjo alias Sumijati 8 tahun telah diadakan betrouw- na te A Litameng Aa 24 Km, dan 400 Mt. acceleratieproef, serta gn Pata 'Wonodri Kopen 

no, 1087 A, Semarang karena 
kedua anakuja sakit keras. Ke 

jang sokiranja mengetahui ala 
mat nj. Sastrosuhardjo 
Giharap pertol : bilama 

lepun no. arang 1677 atau 
dirumah Smg. 1405 (rumah). 

om « 

Perdjalanan ada sangat su-   8 

    

NA ai 

ar Kota 

  

“ 

     
Kab | 

. Tarip air leiding 
Usul menalkkannja ditarik kembali 
Dau SIDANG DPR Kota Semarang belum selang lama, 3 DPD telah Gimadjukan rentjana peraturan baru ten- tang Perusahaan Air Minum, jg bermaksud diantaranja menetap- kan djatah utk tiap-tiap djiwa langganan air leiding utk mera- kan pembagiannja, mengganti vastrecht dengan peraturan pen- daftaran djiwa, akan tetapi tidak dilupakan untuk meninggikan tarip2nja. Sebelum rentjana dibitjarakan dalam sidang, oleh bebe- apa anggauta DPR telah dimadjukan keberatan? pandjang-lebar  @engan surat kolektip, berdasarkan atas keadaan ji “angka? hitungan. Pun pendaftaran dari banjaknja lebih dari 16.000 langganan akan menemui banjak kesukaran, baik bagi para lang- sanan, maupun bagi Perusahaan Air Minum sendiri. Pt ga 

   
sdr. N 5 

4 penghasilan 

Banjak $ pabrik rokok di | 

| Enam puluh persen dari paberik 

ini telah dilakukan antara'lain de 

jang ternjata menghasilkan 554.05| 

“Ibukan anggota Gapero, karena pabe| - 
Irik2 jang telah mendjadi anggota o-| 
ganisasi tersebut dapat membeli tjeng | 

   
keh dari pusat organisasi itu. I 
ngan ditutupnja paberik2 itu, m 

ambah Rp. 53:000,— jaitu hasil den) 
da dan pembelian pita paberik besar | 

Oktober 1952 tertjatat Rp. 37.500, — 
ditambah 36.900,— hasil denda dan   

  
Mengenai tarip2 telah didjelas 

kan, bahwa oleh karena pendu 
duduk jang menepati rumah2 se 
Waan terdiri dari golongan cate 
gori terrendah (ekonomis lemah 
  pada umumnja) akan membajar 

air leiding Ik. 3 kali dari tarip 
jang sekarang berlaku, sebalik 
nja penduduk jang menempati ru 
mah2 besar jang ekonomis kuat | 
tidak begitu berat terkenanja da 
ri adanja perobahan tarip2 itu, 
ini adalah kegandjilan2 jang ti 
dak dapat dipertanggung-djawab 

SOLO. 

Panitia dana milik M.N. 
akan adakan perusa- 

haan Pyretrum? 

kan. Dari kalangan jg biasanja 
mengetahui diperoleh kabar, 
bahwa oleh Panitia Dana Milik 
Mangkunegaran akan diada- 
kan perusahaan penanaman py 
retrum di Tawangmangu, dgn 
beaja 1k. Rp 200.000.— Tana- 
man pyretrum tsb ig mengan- 
dung .obat?an untuk pembua- 
kon DDT dll. dan kini di Indo- 
nesia umumnja dipergunakan 
untuk membuat obat njamuk, 
dapat tumbuh dengan baiknja 
di. Tawangmangu. Tanaman 
pertama akan meliputi Ik. 60 
ha. Sebelum perang dunia jg 
lalu pyretrum merupakan ba- 
han export jg penting dari Dje 
pang, tetapi dapat diharapkan 
bahwa nantinja Indonesia akan 
dapat mengexpori pyretrum. 
Akan diusahakan, supaja peru 
sahaan tsb dapat menghasil- 

Dari golongan jang kuat ekono 
minja ini menurut “huurwaarde 
rumah jang ditempati, djuga ada 
jang sama sekali tidak akan me 
rasakan perobahan tarip2. Lebih 
djauh diterangkan, bahwa tidak 
logis, djika adanja “ perusahaan 
air leiding belum diperbaiki, ta 
rip2nja akan dinaikkan. Ada 
langganan, lihat sadja di kam 
pung2 atau di gang2 Tionghoa 
dll. jang hampir tidak mendapat 
air leiding, karena kraan tidak 
keluar air, sehingga banjak pu 
la jang terpaksa mesti tap (am 
bil air dari kraan laar rumah 
(dekat meteran). 

Untuk memperbaiki kesda- 
an jg menjedihkan itu, sebaik 
nja diadakan pindjaman jg ti- 
dak banjak2, jg dapat ditang- 
gung oleh pemerintah pusat. 
Sesudahnja keadaan baik, baru 2 “tot lah dapat dipertimbangkan utk | Kan pyretrum ig berkwalite kasih naik taripnja. Renijana tinggi. Oleh karena itu akon   Jeep. s 

Damesklasse ( pengandar2« wanita) 

Ryn dan mej. Liem Ing Jan. Perdja 
lanan diantara 11 djam, dan menda 
pat kerusakan motor dan slip, sefing | 
ga tengah malam baru sampai di 

. Surabaja. x 
Tg. 10 Nop. Terreinritten Gunung 

sari, dimulai djam 11 siang, jan 
turut dalam perlombaan tidak begi 
tu banjak. Perlombaan ini, banjak 

| sekali rintangan2 jang dipasang per 
tama-tama start, sudah mendjalani 
lumpur, keluar dari lumpur, perdja 
lanan legat-legot seperti ular dan 
naik turun tanggul gunung2-an ke 
tjil, dari 1 meter, 2 meter, 3 meter 
dar 4 meter tingginja, dan berdja 
lan di pasir. 

Perlombaan ini adalah sangat be 
rat, pengandar tak diberikan ketika 
duduk tenang diatas zadelnja, seper 

|. ti ber-lontjat2-an, apabila pengandar 
. terpelanting tentu djatuh ,di lumpur 

atau di.tengah2 batu2 tjarang. Satu 
pemandangan bagus untuk penonton, 
tetapi untuk pengandar2 speda mo 
tor selainnja bergulat mandi kringet, 

-pun hati berdebar-debar melihat ke 
| adaan lapangan. 

Djam 12.30 perlombaan ini dihen | 
tikan. Malamnja di pemandian Te 

. 7galsari telah diberikan sedikit per 
| djamuan, penerimaan hadiah2 jang 

disediakan oleh Importeurs dan 
Toko2 serta- diramaikan dgn dans 
muziek. “5 

Ketua dari M.C.S. tuan H. Raas- 
- veld menjambut para tamu dengan 

“dan 1 fles Bols. 

. dahannja perlombaan 

     
   

     
   
   

     

    

    
   

penuh kegirangan atas usaha pani 
mempu 

njai lebih dari 140 anggauta. 
Kemudian nj. Pesik telah mem- 

bagi2-kan hadiah untuk pemenang2. 
Diantara para pemenang adalah 

pengikut dari Semarang jang tertua 
tuan T. D.Be, dapat 1 beker perak, 

Menurut ketera- 
ngan, keluarga tn. Be telah menung 
gu dengan hati berdebar-debar kesu 

di Surabaja 
itu, tak usah dikuatirkan, sebab tn. 
T.D. Be dengan ia punja  PUCH 
250 cc. djuga ikut terreinwedstrijden 
“dgn susah dan bahaja tuan Be me 
nempuh perlombaan ini. 

| motor Puch dari Smg.) telah didja 
. mu oleh Toko Niagara, Surabaja. 
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disusul oleh nj. B. vanf | 

dari: 

DPD dalam rapat pleno tidak didirikan pula gudang2 penge- 

    diterimadan ditarik kembali. |Yingan dan peralatan2 lainnja Untuk menjelidiki bagaimana |J2 sesuai dengan sjarat2 jg di 
tjaranja guna mengadakan | Perlukan. 
perbaikan mengenai masaalah | 
airminum itu telah dibentuk 
sebuah panitya ad-hoc. DPR 
berpendapat bahwa baik bagi 
kepentingan pemerintah daei 
rah kota besar Smg, chusus: 
nja, maupun bagi kepentingan 

Mati karena makan ubi 

Di Kartasura (Solo) seorang 
telah tewas karena makan se 
djenis ubi jang ternjata me- 
ngandung ratjun. Dua orang 

Aneka Djawa Tengah | 

, Gjikalau umumnja rakjat makan 

Tundjangn utk beli 
bahan makanan. 

Menurut keterangan kalangan 
kantor karesidenan Surakarta, 

kepada tiap2 kabupaten telah di- 

beri tundjangan uang sebesar 

Rp. 50.000.— utk beli bahan ma- 
kanan bagi rakjat, jg akan meru 
pakan persediaan di musim pa- 

, tjeklik. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 

nasi dan baru makan polowidjo 
kalau musim kekurangan makan, 
maka sebaliknja penduduk daerah 
Surakarta pada umumnja di satu 
kabupaten misalnja biasa makan 
gaplek dan di lain kabupaten bia- 
sa Makan djagung. : 

PEKALONGAN. 

Mempunjai djumlah ke- 
djahatan terbesar di 

2 Dj. Tengah. 
Menurut tjatatan resmi, ses 

keresidenan di Djawa Tengah tertjatat 13231 kali kedjahas | 
tan atau 4.394 lebih banjak di | 
banding dengan kedjahatan da | 
lam bulan September. - 
Diantara daerah2 itu, jang 
mempunjai angka ia- 
lah Pekalongan dengan angka 
1.379 kali kedjadian kedjaha- 
tan dan paling ketjil adalah 
Kedu dengan angka 604. 
Dari angka sebanjak itu 

buat Pekalongan adalah ang- 
ka perampokan js “mengedjut 
kan”, dalam bulan Agustus 
angka kedjadian untuk peram-   lainnja jg duga makan ubi 

itu, dapat diselamatkan djiwa- 
nja. 5 

penduduk dalam daerah tsb 

pada umumnja, tentang masa- 
alah airrminum pada dewasa 

pokan di Pekalongan 816 dim 
bulan September 1453 dan dim 
bulan Oktober mendjadi 6007. 

  ini perlu sekali ditjarikan pe- 
metjahan soalnja guna mem- 
perbaiki keadaannja. 

- Panitya ad-hoe ini terdiri 
ketua DPR Abubakar 

Iman Churmain, anggauta DPR 
Pudjoatmoko, wk. kepala Pe- 
kerdjaan .Umum KBS Abuba- 
kar anggauta DPR Roosman 
dan Soejadi (luar dari anggau 
ta DPR) tapi seorang achli teh 
nik dari djaman sebelum pe- 
rang (dahulu mendjadi ang- 
gauta Gemeenteraad Smg). 

2. Hidu 

b Jogjakarta menerangkan 
umumnja keadaan 

TIDAK TJINTA ISTERINJ A " 

Kalau suami tidak menjintai 
lagi pada isterinja, memang 
ada sadja djalannja untuk tja 
ri setori, ibarat pribahasa bi- 
lang: mau pukul andjing gam 
pang t'ari pentung. Demikian- 
lah seorang penduduk di Ta- 

T.B.C. 
Selain dari pada itu, penjakit 

IBC Kiai nempak mesradjalela 
Sikalangan penduduk jang le- 

S 

Banjak Kena TBC 
:2Dlantaras Penduduk Jogja Jg!Sulit 

2 pnja oi 
13Yo Dari Djumlah Peladjar Sakit Trachoom 

R. MARTOHUSODO, Kepala Djaw. Kesehatan Daerah 

L kesehatan rakjat di daerah Jogjakarta mulai mentjapai tingkat kemadjuan apabila dibandingkan dgn 5 tahun jg lalu. Penjakit jg merupakan penjakit rakjat jg sudah diberantas- nja ialah penjakit malaria. Dinjatakan, a itu di daerah Jogja sudah melekat didalam kalangan penduduk, terutama penduduk di desa2. Pemberantasan njamuk?2 malaria dgn penjemprotan DDT sebagaimana 
njumas, belum dipraktikkan di daerah Jogjakarta. Tetapi dapai diharapkan, bahwa tjara tsb tidak lama lagi f 

Sesudahnja pembagian hadiah2 1 
PUCH rijders (pengandar2 speda 

sus ini dipimpin oleh Nj. Datoe   mah ekonominja. Terhadap pe- 

wang-ngaglik bernama S. ke- 

njakit tsb. oleh pihak instansi 
Jang bersangkutan, jaitu Kon- 

maren telah ditahan polisi, - 

sultasi Biro Penjakit Paru2, te 

Yena menganiaja isterinja, 
hingga meninggal. 

3 lah diadakan usaha2 remberan- ESPERANTO DI INDONESIA, tasannja. Belum darat diksta- 
hui sampai dimana hasil peker- 
djaan konsultasi biro tsb., tapi 
Sudah Japat diketahti bahwa 
pekerdjaan tsb. mendapat per- 
hatiam besar dari masjarakat. 

Perkumpulan2 Esperanto tih. 
dibangunkan di Djakarta, Me- 
dan dan Bandung setelah satu 
tahun jang lalu gerakan Espe- 
ranto dibangunkan di Indonesia, 
Demikian pihak jang bersangku 
tan mengabarkan. 

Mulai 1 Desember jad. di Men 
teng 50, akan dimulai kursus 

Trachoom, 
Menuruh peperiksaan, ternja- 

ta Ik. 137, dari diumlah murid2 

kepada ,,Antara”, 

bahwa penjakit malaria 

telah dilakukan di daerah Ba- 

akan dilakukan pula, 

wa belum lama berselang oleh 
pihak Lembaga Makanan Rak- 
jat di Djakarta jang cipimpin 
oicu Dr. Purwosudarmo telah 
culakukan penjelidikan didae- 
rah Gunungkidul mengenai ,,me 
nu makanan rakjat” disana. Me 
nurut laporan, pada umumnja 
penduduk didaerah Gunungki- 
dul sangat kekurangan zat pu- 
tih telur, schingga sangat mem 
pengaruhi kesehatan dan per- 
tumbuhan badan penduduk tsb.: 
Kesulitan jang dihadapi oleh 
Djawatan Kesehatan menurut 
Dr. Martohusodo ialah soal ke- 
uangan, Pada tahun 1952 oleh 
djawatan tsb. dibutuhkan biaja 
sebanjak I.k. Rp. 3.000.000.—, 
sedang pada tahun 1953 jang   baru jang diadakan tiap hari , diad 1 sekolah didalam kota Jogja ter Saptu mulai djam 2 siang, Kur serang penjakit trachoom: dju- 

ga terhsdap penjakit ini telah di 
ambil tindakan2 untuk membe- 
rantasnja. Diterangkannja, bah 

Toemenggoeng dan diberikan de 
ngan pertjuma,     

  

akan datang dibutuhkan biaja 
Lk. Rp. 4.000.000,—. Tetapi pa 
da umumnia biaja itu tidak da- 
pat dipenuhi oleh pemerintah. 
Demikian Dr. Martohusodo: 

bala. De Aan pa Pe mN aa Min 
  | TRIGGER, THERE'S DYNAMITE HOSAN Yg ' 'NHEELIN/ THAT ENGINE/ LET ASK : 

. HIM ABOUT Kikl 
TO FEED His cc 

Come Back HERE! 
ATA HANP ON 

£ 

      

   NG OFF Beer 
NSTRUCTION C 

MEY:. OTNANITE/ 
       

   

      

     
  

  
— Seorang cowboy (peng 

gembala sapi!) Tangkap pa- 
danja ! 

— Balik kesini! Kau bera 
ni serang Hogan, tentu kita 
binasakan kamu! 

pawah 

  

DYNAMITE .., HOLD IT/ 
ITS ME...ROY ROGERS,/ 8 

— Dynamit@.... Djangan | 

Disini aku, Roy Rogers ! 

Ni! bantuan berupa fikiran, benda maupun tenaga jang di- 

rokok kretek didaerah  karesidenang 

IBodjoregoro menurut tiatatan resmif 

#telah ditutup sebagai akibat dari kek 

'sukaran tjengkeh pada waktu ini.| | 
Usaha meringankan paberik2 ketjil|    

    

    

    

  

    

ngan adanja' pembekuan “persediaan 2 

'tjengkeh oleh pemerintah baru? ini,| 

kg. Tjengkeh ini menurut keputusan 2 

akan dibagikan kepada paberik2 jg| 

    

ada kemungkinan merosotnja pendaf 
patan tjukai. Menurut tjatatan tahun | 

11951 kantor tjukai Bodjonegoro sa-| 
dja menghasilkan Rp. 54.000,— di- 

jang langsung ke Djakarta. Sedang) 
tahun ini hingga bulan| 

pembelian pita langsung ke Djakarta. f 

lama Oktober jl. di 6 daerah |” 

      

Utjapan Terima Kasih 
Tidak dapat dilukiskan dengan kata2 betapa besar 

| rasa sjukur dan terima kasih kami atas perhatian dan 

luar dugaan kami dari segala lapisan masjarakat, pada 
hari perkawinan anak kami 

MOELJONO dengan SOETANTI 
Semoga semua kebaikan itu sebagai karunia Tuhan 

| memberi berkah pada kedua msmpelai dalam memasuki 
| hidup baru. 
h Hormat kami, 

Keluarga MILONO/NITIPOESTOKO, 

18 Nopember 1952 
    
| Semarang 

  

: Dengan djalan ini kami berdua mengutjapkan banjak 
| terima kasih atas segala perhatian dan sumbangan jang 
sangat berharga pada hari pernikahan kami tanggal 13 

#4 Nopember 1952, jang merupakan kenang-kenangan jang 
indah dalam hidup kami selandjutnja. 

Semarang, 18 Nopember 1952. 

Salam dan hormat kami berdua, 

: MOELJONO-SOETANTI. 
Alamat: 

Djl. Padang Pandjang 3 
Djakarta       
  

  

  

DITJARI 
Satu PEMUDI (W.N.) DJURU TIK jang berpengalaman. 
Usia 25—30 tahun. 

Surat lamaran dengan gadjih jang dikehendaki kepada harian 
ini No. 3/3330. 
  

H& 

  

Bij een drukkerjjbedrijf bestaat 

van 

Een Bedrijfsleider: en 

Een Boekhouder tevens Correspondent, in het bezit 

gelegenheid tot plaatsing 

LOL 

van diploma B en kennis van Indonesische, Engelse en 

Nederlandse taal. 

| Zonder referenties onnodig te sollicitersn. 
Brieven onder No. 3/3324 van dit blad. 

. 

  

  

Berita tentang udjian peng- 
-habisan P-G.A..— 

  

nara 

Dari Djawatan Pendidikan Agama Bagian Inspeksi 
di Jogjakarta dikabarkan, bahwa udjian penghabisan 
P.G.A. (Pendidikan Guru Agama) telah selesai diseleng- 
garakan dalam bulan "Oktober 1952, dan dalam bulan 

1,ini bagi mereka jang lulus sedjumlah 200 orang sedang 
diselenggarakan pengangkatannja. Mereka itu akan di- | 
“tempatkan didaerah2 seluruh Indonesia menurut kebu- 
tuhan daerah2 itu masing2. 

    
  

  

Ini Dia! 
Akan masuk dalam bulan ini: 

»T hames" Truck 
FORD 157“ W.B. 

dengan cabine separo atas mesin (semi cab over engine) 
Kluaran baru Gari: Ford Motor Co. Ltd. Dagenham, 

England. 

Ini Dia ! 

ISTIMEWA kekuatannja (4/5 ton). 

Istimewa RENDAH harganja 
d/band 700X20 laadverm. 4 ton Lk Rp. 330007 

: 750x 20 OA Rp. 35.000,— 
Pemegang S.IP. dapat mendaftarkan pada: 

N.V. Handel Mij. HIN VOE 
FORDDEALER DJAWA-TENGAH & TJIREBON 
Bodjong 76 Telp. 2006 . Semarang. 

71 ” 17 

  
Pen Sa an EN 

  

    

Hadiah jang 

terkenang 
     

  

Tjatatlah SEKARANG djuga “NX 
PARKER ,21" BARU adalah, 
sebuah hadiah pada perja- ng 
winan, ulangtahun ataupun 

lain? peringatans Sebuah hadiah 
jang menggabungkan dalam diri- 
nja sifat': tjantik, awet, dan ber- 
guna, pula jang dapat'merapatkan 
persaudaraan antarajang memberi 
dan jang diberi. 
Suatu hadiah jang mengagumkan: 
suatu tinda mata untuk selama?nja, . 

  
Ta' satupun pena lainnja 
memiliki ini: 

  

. Pengatur saluran tinta dilindungi hak paten, jang 
mendjamin garis tinta jang rata, pula ta kenal 
putus-putus 

. Sifatnja jang chas smooth writing” : selandjutnja 
dapat melintjir diatas kertas seyara ringan dan 

ta tahu rewel 

  

, Tempat tandon tinta terbikin“dart pli-glass, hingga 
Tuan dapat melihat banjaknja tinta jang -dida- 
lamnja. 

» Tjara sangin setingan dan se-pastt kita meng 
gerakkan djari? kita. 

. Pena jang terbikin dari octanium dengan udjungnya 
dari iridium, hingga ta dapat rusak 

51
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. Ta mempunjat bagian-bagian dari karet, artinya 
ta bisa menipis. "   

      

    

  

Distributir Parker 21: 

KIAN GWAN COMPANY (Indonesia) Limited N.V. 

Wakil Parker Pen Co.: LAWSIM zEcHA & Ca NV, - Djakarta 

  

Bisa beli langsung kepada 

Juwelier |, IIOs 
BODJONG (58 — Telf. 1514, — SEMARANG 

  

  

  

Mengutjapkan Selamat 
Atas Usia 18, 

  
— KARANG KADJEN 331 

  

Baru Trima: 

GRAMAFOON PLATEN : 
Lagu2 Krontjong dan langgam 

Tionghoa modern 

Barat jang terbaru. 
Luidspreker 12,10 dan 8 inch merk R. & A. 
Menjewaken pick-vp, versterken, microfoon 
plaat2 lagu baru. 

dengan 

TOKO ,PARADISE” 
Alun? Barat 12 Semarang. 

“ 

  

1 9 | | 
| 

    

"ig 

NOPEMBER - 40 th.” oa NOPEMBER | 
To 0. 1 E 1912 | Muhammadijah 1752 

Perusahaan-Batik tjap Bola-Dunla 
DJOKJ As 

  

  INI MALAM 

    

Penuh romantische 
dan Lagu2 jang me- 
resap ihati! 

   

   

      

“ ATECANICOLOR ROMANCET FORMER STAR OF” PREMIERE, “SOUTH PACIFIC" SINGS HIS LOVE SONGS TO LANAH 

Sama Ta 9-— 
(17 ta) 2 

  

  

  

Sebuah film berwarna jg indah dgn Shows — Dans — Songs 

Spelibound” ..: Ini malam 
5.00-7.00- 9.00 (17 th) 99 

INI Malam Premiere (Seg. 
Djagalan 5.-7.-9.- umur) 

Metropole 5,15- 7.15- 9.15 

III KK KMK KKM KRI 

  

  

2 Pasanglah 
2 Adpertensi 

Dalam Harian 
bum CITY CONCERN CINEMAS Maap 
LUX ini malam pengabisan (u. 17 tahun)E55 

ce! 5 Mengedjar) 
, Spy Hun ' 4iMata2 Musuh! | 

Besok malam premiere Francis Langford - Judd Holden. 
Tony,Romano'- Ben! Lessy!-'and G.I.'s allfoverthe World! 

»Purple Meari Diary" 
La   

GRAND “.. ini, malam premiere tu. 17 tahun) 
See Dt «John Wayne: —( Robertt Ryan 

#FLYING LEATHER NECKS“ 
Ba Color by Technicolor 
Thrillfand thunder story of the Dare- Devil Sky Marines| 

. INDRA ini malam d. m. b. (u. 17 tahun) 
4.45-6.45-8.45 Neng Yatimah -: Mariaj - Jusuf Latif! 
berbareng , y F3 si 
 Reyal : Gadis Peladang 
5.15-7.15- 9.15 Sebuah'ifilm Malaya,” Indah dan' Permai 
jang pukul rekord di Djakarta 

ROXY ini malam d. m. b. fu. 13 tah.| 
To No John Derek - Anthony, Ouinn,- Jody Lawrance 

— »MASK'of the AVENGER” 

  

  

Buku2 dan  Madjalah2 
pesan pada 1 

RUMAIN 

  

@susra .ueroexa" @ 

  

  

£ 
. Pein 3 s3 7.9.- Howard Duff'— Marta Toren| #5 PAN EMAK TAAT TAK Ie 

  

PENDJUAL KELILINGAN DI 
PLOSOK2 DAERAH KUDUS. 

  

Rendenglor 594 — . Kudus. 

ta 

Boleh   
  

  
  

sa
le
s 

tama 

  

Besoksore dj. 5.00 (17 th) S PELLBOYAD” in 

        Color by Technicolor! Monte Cristo lines again! 
Heibat! — Serem! — Gempar! 

Akan datang: Romai Noor - Siput Serawak - Neng' Yatimah     BERDOSA" Santa Fe dga 
Inilah kisah perdjuangan pembikinan djalan 
kereta api antara Santa Fe dam Tapioca. 

Randolph Scott' 

    

Druk, VII No, 58WIII/A/718 

“ 

SOLO Mulai tg. 15g/d 18 November 52 
Columbia's Superwestern film in technicolor 

'ISi Penembak Tjepat 
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