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: Edisi 
Dengan Berita2 Terachir 2     
  

Bertepatan pada hari peringa 
tan 40 tahun berdirinia Mo 
hammadijah, kemaren «gi 

oleh bagian Aisjiah telan 
adakan perlombaan pembati 
an Al Our'an, bertempat 
gedung Kesenian Djakarta. 
'Tampak seorang pengikut 
perlombaan sedang membatja 
Al Our'an. 

Plan Lima- 
Tahun Russia 
Terutama Ditadju- 
kan Pada Irigasi 

Don-Volga 

! Y ENTJANA 5-th, bagi 
& pembangunan di Sovjet 

Uni akan memberikan tempat 
terutama kepada pengluasan sis 
tim irigasi di daerah Saluran 
Don — Volga. Dalam bebera 
tahun ini daerah seluas 750.000 
hektar akan diairi dan selan- 
djutnja daerah seluas ? djuta 
hektar di daerah jg kering dan 
setengah -padang pasir di Ros- 
tov dan Stalingrad akan men 
dapat air pula.  Irrigasi utk 
daerah seluas 100.000 hektar 
akan telah dapat dilakukan da 
lam tahun ini. (Antara). 

DJENAZAH IR SURACHMAN 

DIBAKAR SELASA PETANG, 
Pembakaran djenazah Ir. Su 

rachman dilangsungkan di Wes 
terveld dekat Haarlem petang 
hari Selasa ini. Besar kemung- 
kinan, bahwa upatjara pemha- 
karannja ini Cihadiri djuga 

2 

Ba NAN Manan MAAN ANN ANA sa 

tingan Kedaerahan 

.y—3 ADA HARI SELASA siang, 
1 -adakan konferensi pers di 

| Wui ta gan kol. Gatot Subroto. 
djuga g£ bernur Sudiro, wakil? par 

Letran kolonel Warouw me- 
ngisahkan kedjadian2 sekitar 
kolone! Bambang Supeno dan 
perkembangan2 selandjutnja jg 
mentjapai puntjaknia dgn di 
adakannja demonstrasi pada 
tgl. 17 Oktober di Djakarta. 
Bahwa pertentangan2 didalam 
tentara ada hubungannja dgn 
peristiwa itu sekarang sudah 
mendjadi suaiu rahasia umum, 
demikian kata oversie Wa- 

'rouw. Pendirian kolonel Gatot 
Subroto dinjatakan olehnja da 

.lam suatu yapa: dengan .perwi 
'ra2 resimen XXIV di Menado 
|isl. 13 dan 14 Nopember. Kolo 
Inel Gatot menghencaki bahwa 

  
semua perwira menerima peris 
tiwa pada tgl. 17 Oktober dgn 
begitu sadja. 

Letnan kolonel Warouw mem 
beritahiukan, bahwa kolonel Ga 
tot sesungguhnja telah menga- 
dakan tekanan pada para per- 
wira supaja mereka semua me 
nerima pendirjannja, jang telah 

menimbulkan kegelisahan dalam 
rapat para perwira tadi itu. 
Overste Warouw kemudian min 
ta kud. kolonel Gatot supaja me 
nindjau kembali pendiriannja, 
Hai ini ditolak mendah2 oleh 
nja, kata overste Warouw, Dike 
mukakannja pula bahwa kolo- 
nel Gatot pernah menjatakan, 

  

    
    

"Atau Suku-Bangsa - 
Utjapan Kol. Gatot Mengenai Presiden Tak Dapat Di 

| Hterimas Panglima Menghendaki Semua Perwira Utk. || 
'|Menerima ,,Peristiwa 17 Oktober” Begitu Sadja: | 

Terhadap Perwira2 Jg. Tak Sependirian Dgn. Kol. 
Gatot Dihantjam Akan Diambil Tindakan. 

Jletnan-kol. Warouw telah meng- 
Makasar, dalam mana ia mem-- 

“ ntanrkan sebab? jg telah mendesak dia utk mengambil tinda- 

A-L ikan militer guna mengoper komando dari teritorium VII : 
Pada konferensi pers ini hadlir || 

tai politik dan organisasi? rakjat. 

Selandjutnja  overste- Wa- 
"rouw menerangkan bahwa keti 
'ka ia pada tgl. 15 Nopember 

| kembali di Makasar dari Me- 

nado, ia teah memberitahukan 
apa jg terdjadi di Menado itu 
kepada para perwira di Maka- 
sar. Setelah ini diambillah tin 
dakan2 seperti terdjadi pada 
tgl. 15 Nopember. Ko'onel Ga- 
to: Subroto di-non-aktifkan se 
gaangkan beberapa orang per- 
wira ditahan hari berikutnja, 

setelah mana mereka dibebas 
kan, sesudah kepada mereka 
@iberi pendjelasan tentang du- 
duknja perkara. 

Overste Warouw menerang- 
kan lebih landjut, bahwa ke- 
djadiarf» di Makasar ini mem- 
punjai sifat setempat. Kemung 

kinan mendjadi keruhnja sua- 
sana disana dapat diatasi, se 
dangkan keadaan di Makasar 
.fenang. Leinan kolonel Warouw 

menjatakan kejakinannja bhw 
Semua peradjurit2 berdiri di 
belakangnja untuk mendjun- 
djung tinggi presiden dan pang 
lima tertinggi. 
Selandjutnja dikemukakan 

dalam konferensi pers itu, bah- 
wa dari menteri pertahanan, 
Hamergku Buwono, telah dite-   

bahwa terhadap mereka jang ti 
dak sependirian dergan dia   oleh Mukarto, Menteri Luar 

Negeri Indonesia, jang ditung- 
gu kedatangannj: Selasa pagi 
di Sehiphol. Demikian warta- | 
wan , Antara” di Amsterdam. 

aka: diambil tindakan2. 
Pernjataar? jang diutjapkan 

kolonel Gatot mengenai diri pre 
siden, menurut overste Warouw, 
pun tidak dapat dibiarkan begi 
ta sadja. 

  

Hubungan Monete 
Akan Bisa Diadakan. Setiara Langsung, 

Antara Indonesia Dgn Djeiman : . 
" SMAUN, KEPALA DIREKTORAAT Hubungan Dagang 

Luar Negeri pada Kementerian Perekonomian, jang baru 

rima radiogram, dalam mana 
diminta supaja memberi lapo- 
ran melalui djalan jang biasa. 
Dalam radiogram itu dikata- 

kan pula, bahwa ia akan da- 
tang ke Makasar bersama-sa- 
ma dengan kepala staf angka- 
tan darat, kolonel Nasution. 

   

   

   

      

      

    

     

        

      

      
    

     

     

  

      

        

   

Er arouw Djelas-
 | 

Ikan Tindakan?-nja
 

Pengoperan Komando Tidak Utk .Kepen- 

VII kolonel Gatot Subroto pa 

— Tahu Ke VII — No. 227 
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Pada hari Sabtu jbl., di Bandung telah dibuka Pameran - Kepoli 

sian jang akan berlangsung sampai tg. 20 Nopember besuk. Da 

lam pembukaan tsb. telah hadlir pula kepala djawatan kepolisian, 

komisaris besar R. Sukamto, gubernur Sanusi dan walikota Ban 

dung. Tampak setelah pembukaan tadi, para hadlirin berkeliling   

| Poli 
Nadjib Merasa Tjemas 

keheranan pada sahabat2 politik 

longan kiri: Antjaman Nadjib 
perdana menteri diutjapkan dlm 

tu belakangan ini tampak pada 

tersinggung dan dim pidato? jg. 

Sebulan ig lalu ia berpesan 
kepada “rakjat Mesir gupaja 
selama enam bulan ini berdiri 
dibelakangnja dan sekarang ia 
minta supaja rakjat dalam 
waktu tiga bulan sadja tetap 
menjokong pendiriannja. Agak 
nja ia tidak jakin benar akan 
mendapat sokongan penuh se- 
bagaimana jg dimintaknja itu. 
Dalam suatu pedato hari Dju- 

|   melihat2 keadaan dalam gedung pameran. 

Kita Terpenfjil? y 

EDJAK ANZUS atau Dewan Pasifik terbentuk beberapa 

minggu jang lalu, maka bagi negeri? Asia jang berdekatan 

tjukuplah waktu untuk mempertimbangkan apakah arti kenjataan 

ber jang lalu memulai komentarnja tentang Indonesia, jang ber- 

kepala ,,Indonesia terpentjil”. ,,Apa lagi bagi Indonesia jang ter- 

dekat letaknja dan terpenting dalam hubungan ini. Sedjak Belanda 

menjerahkan kekuasaannja ditahun 1949 kepada Indonesia, bertu- 

rut?2 pemerintah Indonesia mengikuti politik luar negeri jang dina- 

makannja ,,politik bebas”, tidak mau kekiri, tidak mau kekanan, 

tidak mau ke Barat dan tidak mau ke Timur. 

Tiap pertjobaan untuk me- 

& njis kan politik luar nege 

Kol. Gatot 
5 H » : 2 

Huisarrest? 
crinja kesatu pihak, selahy me- 
nimbu.:kan krisis kabinet. Dan 

KANTOR PENERANGAN 
Indonesia di New York 

paham orang Indonesia ten- 
tang definisi politik bebas ini 

menerangkan pada hari 1 
malam, bahwa panglima T.T. 

  

banjak pula matjamnja. 
“Misanja, djika untuk me- 

nguntungkan dirinja. Indone- 
sia membuat sesuatu persetu 
djuan politik dengan negara2 
Barat, satu golongan dari bang 
'sa Indonesia akan - berkata, ba 
hwa tindakan ini bertentangan 
dengan politik bebas. Golongan 

   
     

hari Sabtu telah 
shuisarrest”, demikian bah 
kan oleh United Press dari 
York. Di and 
nja, bahwa kolonel Gatot 

      

   

  

LI   Atas radiogram ini Warouw 
“S-mendjawab, bahwa kedatangan | 

menteri pertahanan dan kepala | 
staf angkatan darat itu hanja 
dapat diterima apabila mereka 
membawa mandat dari pangli- 

ma tertinggi. 
Dalam pasa itu dua srang 

perwira dari markas besar ang 
katan darat, kapten Runturam- 

lain akan mendjawab, bahwa 

   
rouw untuk sementara waktu te 
lah mengoper komando T.T. 
VI. ' 

Didjaga dgn. sebuah 

pantser-wagen. 
Da'am pada itu “Antara” me 

ngabarkan 'ebih landjut dari 

gara, karena takut akan me- 
njinggung perasaan Rusia dan 
patjal2nja, bukanlah politik be 
Ibas. 

“Pertikaian paham ini tidak 
habis2nja, dan sampai Seka- 
rang tidak kelihatan tanda2- 

  

Indonesia Sbg Pedagang Jg Mau Berdjua- 
jan Di Dua Pasar, Kata ,/The Economist“ 

ini”, demikian madjalah ,,The Economist” jang terbit tg. 8 Nopem- 2 

broto telah dilindungi dan -bah- tidak mau mengadakan perse- | 
wa kepala sifafnja, Let.-kol. War & djuan jg menguntungkan ne 

maat diuniversitet Amerika ia 
berkata kepada para pende- 
ngarnja: “Kami telah mendja- 
lankan coup militer, bukan ka 
rena kami sajang pada. djiwa 

kami tetapi untuk menolong 
rakjat Mesir. Apa jg kami ke 

Phendaki, hanja persatuan na- 
Sional-untuk selama tiga bu- 
lan.” Kesukaran2 perdana men 

“teri Nadjib telah ditimbulkan 
oleh sajap kiri. Golongan ko- 
munis, sarikat2 sekerdja dan 
anasir2 ekstrim dari partai 

| Wafd telah bersatu melawan 
nja 

Persaudaraan Muslim, jang 

    Peran Turki, 
.Kuntji'Pertahanan Ti- 

mur-Tengah: Ka- ' 
ta McGhee 

UTABESAR AMERIKA 

Serikat unfak Turki Ge- 
orge McGhes menjatakan Se- 
nen siang ketika pesawatrja 
singgah dilapangan terbang 
New York dalam perdjalanan ke 
Washington, bahwa ,,Turki ada 
lah salah satu negara jang ' be 
kerdja dalam suasana sangat 
memuaskan dengan kita”. 
McGhee jang vermaksud ber- 

unding selama dua minggu dgn 

pembesar2 di Washington, menja- 
takan lebih djauh, bahwa ,/Turki 

merupakan patok dim garis NA- 

TO dan kuntji pertahanan Timur 

Tengah”. Menurut McGhee, Turki 

telah menjumbangkan 19 divisi 

kepada NATO. Diterangkan se- 
terusnja, bahwa pokok2 penting 

jg akan dirundingkan di Was- 

    
| 

adjib Gontjang? 
la Mengantjam Akan Letakkan Djabatan 

Golongan Kiri. 
NTJAMAN PERDANA menteri djenderal Nadjib hari Senen 

- bahwa ia akan meletakkan djabatan tidak menimbulkan 

utjapkan oleh Nadjib sendiri bari Senen jl. Menurut keterangan 
kawan? politik Nadjib, ia merasa tjemas dgn adanja agitasi go 

meletakkan batu pertama pada pemantjar radio baru. Pada wak- 

getir. Pada setiap pertemuan ia selalu mengandjurkan persatuan, 

nja panglima tertinggi angkatan pe 

pergantian pemerintahan, maka per 
dana menteri baru akan 
perintah dari panglima tertinggi Na 
djib. Kewadjiban Nadjib setelah ia 
berhenti djadi perdana menteri teru 
tama sekali ialah melandjutkan pro 
grama memadjukan 
tetapi semangat revolusioner 

lam kalangan2 pemerintah 
rang. Hal ini djelas tampak ketika 
Aly Maher mendjadi perdana men- 
teri. 

san pemerintahan selama Maher me- 
megang tampuk pemerintahan 
djalan sangat lambat'dan karena itu 
Imengoper pernrefi “sapaja “dar 
pat dengan tjepat' mengambil kepu- | 

   “Penerbit” NV., 

  

e 

Akan Adanja Agitasi 

Nadjib. Antjaman itu telah. di- 

utk meletakkan djabatan sebagai 
suatu pidato di Kairo ketika ia 

dirinja Nadjib, bahwa ia merasa 
diutjapkannja terdengar suara jg 

bersikap sangat kiri memberi- 
kan bantuan penuh kepadanja, 
tetapi hal ini telah menjebab- 
kan sajap kiri lebih bersikap 
anti terhadapnja, Golongan ko 
Munis menjebut pemerintahan 
militer reaksioner dan golong- 

an buruh merasa tidak puas 
karena pembatasan hak2 me- 
reka untuk mogok. Golongan 
Wafd menaruh perasaan den- 
dam karena pemimpin partai, 

Musthapa Nahas Pasha telah di 
singkirkan begitu sadja dan 
mereka mendesak supaja par- 

lemen dibuka kembali. Sikap 
bermusuhan ini telah menim- 
bulkan tidak senang diantara 
golongan mahasiswa, dan gam- 
baran ketidak senangan ini te 
lah tampak pada kerusuhan jg 
terdjadi hari Sabtu di universi- 

tet Fuad El Awal. e 

Penjelenggara: Hetami Ia 
Alamat: Purwodinatan Barat DI — 20 Semarang W 

Tilpon: Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. : 

Administrasi - Ekspedisi 2037 

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

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

Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 
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Apabila Nadjib berhenti. 
Apabila Nadjib berhenti sebagai 

perdana menteri, maka ia masih te 
tap mendjadi panglima tertinggi ang 
katan perang Mesir, dan dengan 
demikian ia masih tetap memegang 
pimpinan umum. Kabinet Mesir pa 
da hari. Kemis telah menjerahkan 
seluruh kekuasaan kedalam tangan 

rang dan apabila ada kemungkinan 

mendapat 

akan 

dida- 
berku- 

tentara, 

Nadjib beranggapan bahwa uru 

ber 

PKI: 

pesawat 

Belanda tidak 
negeri Belanda. 
to 

nesia dinegeri Belanda. 
fjampuri perkara 

djungi 
Belanda, 
berhasil. 
djutkan djuga daja-upaja agar me- 

reka dibolehkan masuk negeri Bes 

landa. Kabar selandjutnja menjebut- 
bahwa djam 2100 waktu setempat. 
Aidit dan 
ke Indonesia sesudah   lehkan masuk negeri Belanda. De 
mikian dikawatkan 

AIDIT DAN NJOTO DI LA- 
RANG MASUK NEGERI 
BELANDA. 

(Amsterdam) tg. 18 jl. diam 1500 5 
waktu setempat dengan menumpang 

"3 

Djuga Di- 
Pare-Pare 

Terdjadi Perebutan 
Kekuasaan 

  

   
ARI PARE-PARE diteri- 
ma kabar terlambat, bah. “ 

wa dikota itu djuga telah ter : 

djadi perebutan pimpinan ten- 
tera oleh bataljon Andisele pa 

da' tg. 15-11 malam, Seluruh “ 
anggauta CPM dan peladjar2 se 
kolah kader Bintara TT VI te 

lah dilutjuti. Sampai berita ini 
dikirim mereka masih ditahan, 

Dikabarkan djuga bahwa letnan 
kolonel Chandra Hassan ko- 
mandan resmen 23 Sulawesi Se : 
latan jg sedang dim perdjala- 
nan dari daerah Bone ke Pare- 
Pare hanja bisa masuk daerah 
Pare-Pare dengan izin Andisele, - 

    

   

   

   
    

   

    

    

    

Sementara itu kepala Bank “ 
Rakjat Pare-Pare telah datang ' 
di Makasar memberi laporan, 
bahwa semua wang dim Bank 
tsb telah diambil Pasukan ig 
berkuasa di Pare-Pare, antara 
nja terdapat wang untuk pem 
belian padi rakjat. Dalam pa- 
da itu didapat kabar dari Kan 
tor Gubernur, bahwa hari Se- 

lasa (kemaren) telah ditung- 
gu kedatangannja dikoia Maka 
sar Menteri Pertahanan dan ke 
pala Staf Angkatan Darat jg 
maksudnja untuk Mmenjelidiki 
peristiwa Makasar. (Antara). 
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Aidit dan Njoto, dua orang wakil 
jang datang di Schiphol 

  

K.L.M., oleh pembesar2 
dibolehkan masuk 
Ichtias Mr. Susan 

Tirtoprodjo, Kuasa-Ulsaha Indo- 
jang ' men- 

in? dan. mengun- 
Kementerian Luar Negeri 

sampai sekarang tidak 
Meskipun begitu dilan- 

A1 

  

ia 

  

Njoto dikirim  kembaii 
tidak dibo-    

oleh “wartawan 

  

tiba tg. 16 Nopember jang lalu dari Djerman Barat, menerang- 
kan dalam konperensi pers kemaren, bahwa apa jang sudah meru- 

pakan hal konkrit dalam meng-effektucer kemungkinan? hubungan 
dagang dengan Djerman Barat itu, ialah soal pembajaran jang 

akan diatur setjara langsung. Dalam melaksanakan transaksi? 

dagang, para pedagang Indonesia selandjutnja dapat membuka kre- 
dit di Djerman Barat dan demikian sebaliknja dengan pedagang 
Djerman Barat di Indonesia. 

F3 

Hal ini adalah hasil sit 
raan Mr. Asmaun dengan ,,Deut 
scher Lamder Bank” di Bonn. 
Mr. Asmaun mengatakan bahwa 
oleh kalangan industri Djerman 
Barat faktor ini dianggap sa- 
ngat penting untuk kelangsung- 
an hubungan dagang Indonesia 
— Djerman Barat selandjut- 
nja. Dengan adanja hubungan 
pembajaran langsung, dikemudi 
an hari transaksi antara peda- 
gang Indonesia dan Djerman Ba 
rat dapat diatur setjara lokaal 
dan tidak perlu melalui ,,Neder- 
landse Bank” lagi, demikian Mr) 
Asmaun. 

Nederlandse Bank sebagai per 
antara hanja mengurus soal per 
hitungan pembajaran total pa 
da waktu2 jang tertentu. Atas 
pertanjaan pers, bagaimana pen 
dapat Mr. Asmaum mengenai ke 
dudukan pedagang Indonesia da 
lam menghadapi kemungkinan 
untuk berhubungan dagamg 

  

Barang2 
. Kapital ».. 
Dibutuhkan Oleh : 

Indonesia 
o EBAGAI HASIL perskon 

perensi jang Giselenggera 
' kan oleh kedutaan Indonesia di 

Bonn, untik Mr. Asmaun, Kepa 
la Perhubungan Dagang Inter- 
nasional pada Kementerian Per 
ekonomian Indonesia, beberapa 

hari sebelum ia berangkat pu- 

lang ke Indonesia, — sedjumlah 
harian di Djerman Barat memu 
at berita tentang perhubungan 
ekonomi antara Indonesia dan 
 Djerman Barai!, Demikian warta 
wan ,/Antara” di Bonn. 

"Stuttgarter Zeitung” dgn 
berkepala “Indonesia menghen 

daki penanaman kapital Djer- 

man” menulis, bahwa Mr. As- 
maun menerangkan di Bonn, 

bahwa Pemerintah Indonesia 
untuk mengimport mesin2 dan 

perlengkapan instalasi dari 

Djerman Barat. “Indonesia me 

merlukan bantuan keyangan 

untuk melaksanakan rantja- 

ngan pembangunannja dan ber 

sedia mengadakan satu perse- 

tudjuan dengan Djerman Ba- 

rat mengenai kredit barang2 

kapital”, kata harian tsh, 

langsung dengan Djerman Ba 
rat, dikatakannja bahwa umum 
nja mereka tjukup kuat, tetapi 
belum mexrtjapai tingkatan pe- 
ngetahuai tjara bagaimana me 
laksanakan transaksi2 perdaga- 
ngan internasional dengan sem 
purna. 

Dalam hal ini, djustru meng 
ingai kedudukan pengusaha na 
sional itu demikian kata Mr. 

Asmaun, saja memadjukan be 
berapa hal galam laporan saja 
memperhatikan perkembangan 
kedudukan pengusaha nasional 
kearah tudjuan itu. Sampai se 
karang hubungan dagang Indo 
nesia Djerman Barat masih 
berdasarkan perdjandjian da- 
gang lama dari bulan Nopem- 
ber tahun 1950 jg setelah habis 
waktunja pada Nopember ta- 
hun 1951, sampai kini diper- 
pandjang dengan diam2. 
Daam bulan Djanuari 1952 

export Indonesia ke Djerman 
tertjatat sebanjak Rp 60.6000. 
000 dan import dari Djerman 
Barat Rp 56.500.000. Antara 

| Februari dan Agustus 1952 ek- 

port Indonesia meliputi harga 
sebanjak Rp 187.300.000 dan 

limpert “Indonesia dari Djer- 
man Barat sebanjak Rp 314, 

600.000. 1 

Menurut angka2 siatistik, ex 
port Indonesia ke Djerman se 

lama 1951 ada seharga F 145. 

400.060 (Ned ecrt) dan import 

Djerman ke Indonesia F 175. 

200.000 (Ned. crt). 

Mengenai kemungkinan pe- 
nanaman modal di Indonesia 
oeh pengusaha Djerman Ba- 
rat, Mr. Asmaun menerangkan, 

bahwa kemungkinan itu pada 
sementara waktu masih keliha 

tan terbatas mengingat usaha 

pembangunan didalam Djer- 

man Barat sendiri. Perkemba- 

ngan modal Djerman Barat 

pada waktu ini sangat dipenga 

tuhi oleh adanja beban padjak 

jg sangat tinggi dan pemibata- 

san  penge'uaran kredit oleh 

bank2 Djerman Barat sampai 

4 tahun lamanja. , 
Karena itu bagi pengusaha 

| Djerman Barat keadaan masih 

sukar dan belum mengidjinkan 

mereka uhtuk memberi kredit 

seluas2nja kepada pedagang   Indonesia jg mengimport ba- 
. rang dari Djerman Barat, 

. 

bi dan Mansur telah tiba di 
Makasar dengan membawa.ama 
nat. 
Gubernur Sudiro kemudian 

mengemukakan, bhw jang sa- 
ngat penting :alah mentjegah 

timbulnja salah faham. Ia ber- 
kata, bahwa ia terus menerus 
berhubungan dengan pemerin- 
tah pusat di Djakarta. 

Perundingan lebih landjut 
mengenai hal ini Menurut gu- 

bsrnur Sudiro hanja dapat di- 
lakukan apabila presiden Su- 
karno telah kembal: dari per- 
djalanannja kz Sumatera Sela- 
tan pada hari Rebo. Achirnja 
Sudiro menjerukan kepada pen 
duduk supaja tetap tinggal te- 
nang. 

Utjapan2 Kol. Gatot 
jg. tak diterima 

Warouw. 
Tentang utjapan2 Panglima 

Gatot Subroto jg tidak bisa di 

terima o'eh overste Warouw 
itu, selandjuinja menurut "An 
tara” Warouw mengatakan, 
bahwa dimuka bara perwira 
Panglima teah mengeluarkan 
perkataan ig maksudnja me- 
njatakan bahwa, ia hanja tun- 
duk pada Wakil Presiden dan 
Men'eri Pertahanan. Warouw 

katakan selandjutnja, bahwa 
ia sebelum mengambil tinda- 
kan pengoperan itu ia telah be 
rusaha supaja Pang.ima suka 
menarik verkataannja itu 'a- 

pi Panglima mengatakan tidak 
biasa menarik apa jg sudah di 
utjapkannja. Tindakan '"g di 
ambi nja itu menurut Warouw 
ialah sesudah diperlimbang- 
kannja dengan beberapa perwi 

ra dari Staf TT VII. Untuk ke 

pentingan strategis operatif se 
landjutnja 'eah diadakan pe- 
Jutjutan2 terhadap kasukan2 

jg dianggap memihak Pangli- 
ma, begitu juga penangka- 

' dakan2 'ini didjalankan terba 

tas disektor. Makasar, Maros   
dan Pare-Pare tapi, kat, Wa- 

| kembali, walaupun kabarnja se 

Makassar tg. 17 jl: Keadaan 

kota Makasar seperti kemaren, 

belum banjak berobah. Pangli- 

ma TT VII Kol. Gatot dapat di 

pastikan ada dikediamannja, 

didjaga lebih keras daripada 

kemaren dengan sebuah pant- 

se-wagen serta pasukan ber- 

sendjata. CPM belum lagi aftif 

mua sendjata mereka telah di 

kemba'ikan. Pihak militer jg 

memegang kekuasaan Seka- 

rang tidak bersedia memberi 

keterangan sesuatu apa, begi 

tu djuga Gubernur Sudiro. Ke 

adaan dilain2 tempat belum Si 

ketahwi, tapi tok02, kantor2 

| 

dan penghidupan umum di 
kota Makasar berdjalan 
seperti biasa. Sensur pers 
jang ” dilakukan oleh. gu 
bernur sendiri telah ditiadaxan 
pagi ini. Kalangan terkemuka 

pun masih be'um bersedia meri 

beri tafsiran tentang apa jz te 

lah terdjadi. 
  

rouw, mereka sudah dibebas- 

kan kembali.   

pan2 terhadap 12 perwira. Tin, 

Bukan utk. kedaerahan. 
Ia menjangkal tuduhan? jang 

mengatakan bahwa tindakannja 
itu dilakukan untuk kepenti- 

ugan daerah dan golongan. Ten 

tang keadaan dilain? daerah di 
'katakar aman dan berdjalan se 
perti biasa. Beberapa komandan 
resimen telah menjatakan perse 
tudjuan atas tindakannjay itu, 
Dan semua peristiwa tersebut 
menuru! Warouw djuga telah 

disampaikan kepada pemerintah 
pusat. 

Tentang keadaan sekarang 
merirut Warouw masih tetap 
seperti hari jang sudah2. Jang 

hington ialah soal bantuan eko- 
nomi dan militer, sedjak. tahun 
1947. Amerika sudah memberi tan 

tuan ekonomi sebanjak 1000 djuta 

dollar lebih kepada Turki. (UP). 

nja, bahwa Indonesia akan 

mau bersekutu atau bermusuh 
dengan negara2 Barat. Ini'ah 
faktor jg mempengaruhi sikap 
Indonesia terhadap persetudju- 
an Anzus. 

Politik Indonesia ini tidak 
bertjorak, dan sangat oppor- 
tunistis, seperti politik seorang 
pedagang jg ingin berndjualan 
didua pasar. 

“Ditahun2 belakangan ini ki 
ta te'ah melihat India, Pakis- 
tan, Birma Pilipina, dan nege 

NASIR PAMUNTJAK SAKIT 
KERAS 
Nasir Pamuntjak, Duta Besar 
Indonesia di Perantjis djatuh 
sakit, dan menurut kabarnja 
sangat keras. Demikian dika- 

watkan oleh wartawan ,,Anta-   27 

Me an ang AT alan pigmen 
merdeka, ' achirnja mentjapai 
kemerdekaannja. Dinegeri2 tsb, 

penjerahan kekuasaan itu ti- 
dak dengan nertumpahan da- 
rah antara negeri pendjadjah 
dengan negara jg didjadjah. 
Peristiwa ini tentulah membe 
rikan kesan jg baik. 

“Sebaliknja, Indonesia men 
dapat kemendekaannja sete'ah 
bertahun2 berperang. Bangsa 
Indonesia karena itu kurang 
tjinta kepada Belanda, mala- 
han ia tjuriga kepada Belanda. 

"Di Indonesia banjak partai 
politik jg sangat suka mem- 
buat dan melanggar persetu- 
djuan dengan pihak lain. Kare 
na di Indonesia tidak kurang 
dari 18 partai, dari Nahdatul 
Ulama jg berdasarkan agama 

sampai kepada Partai Murba 

jg kiri, maka tidaklah menghe 

rankan djika menurut panda- 
ngan Inggris, politik pemerin 
tah Indonesia kadang2 tidak 

keruan. 
"Persetudjuan Anzus jg ber 

tudjuan mentjiptakan keama- 
nan didaerah . Pasifik Indone 
sia 'idak may ikut karena ini- 

DALAM ANGKATAN PE- 
RANG MUANG THAI. 

Pihak polisi di Bangkok me 
merangkan pada hari Senen, bah 
wa dokumen? jang dirampas 
oleh pihak polisi dalam pengge- 
rebekan?2 anti-komunis jang di 

lakukan minggu jang lalu me 
nundjukkan adanja organisasi 
rahasia kiri didalam angkatan 
darat, angkatan laut dan angka 
tan udara Thai, Dikatakan, bah 
wa djenderal Nets, bekas kepa 
la staf umum angkatan perang, 
2 hari jang lala telah dipanggil 

untuk menghadap jang berwa 
djib guna diperiksa dan dide- 
ngar keterangannja, Kini ia 
kabarnja masih ada dalam taka 
nan polisi. 

»CARMEN” MENGANTJAM. 
Taifun baru di Pasifik dgn. 

ketjepatan 90 mil sedjam kini 
terdapat . sebelah Barat Guam 
dan bergerak menudju sebelah 
Utara Luzon, demikian, dikabar 
kan oleh observatorium hari Se 
nen. Taifun tsb. jg. dinamakan 
Carmen” berada 570 mil Ba- 
rat-laut Guam Senen pagi dan 
bergerak ke Barat dengan ke-   tirkan sekarang ini ia- 

lah bahwa Yelah timbul desas- | 
desus dan anggapan? bahwa 
,peristiwa ini adalah suatu tin 
dakan guna kepentingan daerah 

dan suku Sulawesi”, jang telah 

dibantah oleh Warouw seperti 

tersebut diatas. 

sedia memberi komentar ten 

tang peristiwa tersebut. (Anta- 
ra),   3 

Pemuka? rakjat telap tidak : 

tiepatan 16 mil sedjam, Semen 
(ara itu taifan ,,Bess” telah 
mengamuk di Bataan dan me 
hnimbulkan banjak kerusakan 
hari Kemis jl. Kerugian ditak 
sir sebanjak 750.000 dollar. Kor 

siatifnja dari Barat, dan bukan 

dari Asia. Malahan kini sukar 

dirama'kan, apakah Indonesia 
da'am keadaan sekarang mau 

menjer'ai persekutuan keama- 

nan Asia. a tak ta 

“Indonesia hanj, mau mem- si Pa 

buat nersetudjuan ekonomi 

  

keguatu aksi militer”. Demiki- 
an “The Economist” meng- 
achiri komentarnja. (Ant.). 

dan kebudajaan, dan ia tidak 

akan mau membuat perdjan- 

djian ig mungkin menjeretnja   

4 

ORGANISASI RAHASIA DI- ' 

Perspektip2 Baru 
Bagi Kerdjasama Antara I ndonesic Dgn. Negara2 

Timur Tengah. 
R. ACHMAD SUBARDJO, penasehat Kementerian Luar Ne- 

geri kemaren tiba kembali di Djakarta setelah kira2 dua 

bulan lamanja mengadakan kundjungan ke berbagai negara di Ti- 

mur Tengah. Ia telah diutus oleh Kementerian Luar Negeri dan 

telah mengundjungi Mesir, Syria, Libanon, Saudi Arabia, Irak, 

Iran, dan dim perdjalanan pulang telah singgah di Colombo. Sela- 

ma kundjungannja itu Mr. Achmad Subardjo telah mendapat sam- 

butan dan penerimaan jg baik dan penuh penghargaan, Ia telah 

bertemu dgn pemimpin? negara dan orang2 jg terkemuka di nege- 

ri-negeri itu, antara lain dgn Djenderal Nadjib, Perdana Menteri 

Mesir, dengan Presiden dan Perdana Menteri Syria, Radja dan 

Mangkubumi Irak, dengan Sjah Iran dan Perdana Menteri Mos- 

sadeg. 

Selain itu di Cairo ia teah 
bertukar fikiran dengan Sekre | 
taris Djenderal Arab League 
ig baru Achmad H1 Sjukeiri 
jg menggantikan Azam Pasha, 
sedang di Teheran ia telah ber 
temu »ua dengan Kashani pe 
mimpi: agama jg kenamaan di 
Iran. Ketika diterima oleh Ra 
dja Ibnu Saud Mr. Subardjo 

di Saudi Arabia telah meneri 

ma sebilah pedang janda ke 

hormatan dan penghargaan. be 
serta pakaian kebesaran Arab 

dari Radj, Saudi Arabia itu. 
Mr. Achmad Subandjo mene- 
rangkan kepada ”Antara”, bhw 
buat mempererat perhubungan 

ig haik diantara Indonesia dan 
negara2 iSb kundjungannja ke 
Timur “Tengah itu adalah Sa- 
ngat berguna dan ia merasa 

puas dengan hasil2nja. Ia ber- 
pendapat, bahwa kundjungan- 
nja ks Timur Tengah itu telah 

membuka perspektif? baru ba 
gi kerdja-sama dilapangan po 
litik ekonomi dan kebudajaan 
dengan negeri2 jsb diatas. Atas 
pertanjaan, Mr, Achmad Su- 
bardjo menerangkan, bahwa 
ia tidak membitjarakan pem- 
bentukan sesuatu blok apapun 
djuga dengan pembesar2 nega 
ra? ig bersangkutan selama 
kundjungann'a ke Timur Te- 

Hampir 
Selesai 

Rentjana Undang2 
Pemilihan Umum 

PEMBINJAKAAN rantjang- 
an undang2 pemilihai 

umum, jang dirantjangkan oleh 
panitya ad hoc jang terdiri dari 
menteri kehakiman dan dalam 
negeri, oleh kabinet kini sudah 
hampir selesai, Pada hari Sela- 
sa pagi kabinet telah bersi- 
dang empat djam lamanja un- 
buk membitjarakan rantjangan 
undang2 ini. Diharapkan bah- 
wa RUU pemilihan umum ini, 
akan mendapat bentuknja jang 
Verachir dalam rapat kabinet jg 
akan diadakan hari Rabu pagi. 

Dalam sidang Selasa pagi 
itu, Dewan Menteri telah me- 
njetudjui beberapa pasal pen- 
ting dalam RUU itu. Antara 
lain telah diambil keputusan 

milihan uang djaminan, Me 
nurut menteri dalam negeri, 
mr. Moh. Roem, djumlah kies- 

ngan, bahwa dalam sidang ka- 

  

Minggu Ini 
EDJAK. BEBERAPA lama 

5 ini Dewan Menteri sangat 

sibuk. Beberapa pekerdjaan kabi 

nst, terutama untuk menjel:sai 

kan rantjangan undang2 pemili 

'han umum dan rantjangan ang 

. garan belandja, harus diselnsai 

“kan tepat pada waktunja, jang 

sedapat2?nja akan diusahakan se 

belum tahun ini herachir, Berhu 

  

N 

da 

bung dengan perkembangan2 ter 

Mungkin Kabinet Bers 
da pekerdjaan2 routine2nja -- ytjangan undang-undang pemili 

achir dalam situasi politik dalam halmana antara lain tampak Ja | han umum. 5 

negeri, maka makin bertambah ri diadakannja Jagi rapat weh | su ak 

lagi pekerdjaan Dewan Mentsii .Panitia-Keamanan kabinet” -— | , Pembitjaraan mengenai rantja 

ini. Seringkali diadakan sidang2 berhubung dengan perkemba ngan anggaran belandja ini agsk 

istimewa untuk menjelesaikan 
soal2 ini setjepat2nja. 

Dewan Monteri jg dalam Ming 

gu jl. sudah mulai dapat mentju 

IP 

7 

ni Kab 
bang Kebuati 

Lembag”, Sagu 
pan. PA Aha 

Iyan Kunsten 

ngan di Makasar pada achir ming seret, sehingga pengharapan, hah 

gu jl. itu, harus pula memberi “wa kabinet akan dapat menjele 

kan perhatiannja pada mas'aiah saikannja pada hari Senin dalam 

ini disampingnja kesibukannja sidang jang lama, tak dapat ter 

dalam menjelesaikan rantjangan laksana. Pada hari Selasa pagi 

anggaran belandja 1953 dan ran kabinet bersidang pula. untuk bersidang hampir tiap hari, (Pia) “vnesia, Pn 

seram 
Ian ta , f 

Sa 

idang Tiap 
bitjarakan rantjangan 
ran be'andja 1953. Hari 

membitjarakan tiga atjara: iaitu 

rantjangan undang2 pemilihan 

umum, anggaran belandja. 1953 

dan situasi politik dalam negeri. 

Sampai siang hari Selasa sidang ! mengabarkan, bahwa Dr. 

ini masih belum dapat lagi 21 

njelesaikan satu dari  atjaranja ' pada sanatorium di Pyrmont, te 

jaitu jang mengenai RUU pernili |lah menerima tawaran 

DOKTER DJERMAN KE 
INDONESIA.   

awal minggu ini kabinet akan bagai dokter pemerintah di Indo 

mengenai djumlah daerah pe- 

disricy ini akan lebih dari satu, 
Selandjutnja didapat kketera- . 

binet Rabu pagi, djuga akan di ' 

angga- 

,General-Anzeiger Stadthagen” 

Schse ' 
le, seorang dokter jang terkenal ' 

pemerin . 

han umum. Mungkin sekali pada' tah Indonesia untuk bekerdja se 

“ig 

tusan2. (Reuter) t Antara” di Amsterdam. 1 

A3 sg an 

Subardjo Puas - 
Hasil Kundjungannja: Membuka 1 | 

        

     
    

   
    

    

  

     

  



    

  

   

        

   

    

   
   

   

      

   

       
    

    

    
   

  

   
   

dikan Diwa 

  

      

    

  

2: 

  

   

kan diri dari 
dantie dgn. Nec 

faktor2 jg perlu untuk 
kan itu dan menarik 
wa keadaan di Indo     

      

   

menguatungkan daripa : ihwa | th jang lebih baik dilihatnja ' di 
Rn 'dinegeri2 Asia lainnja ana .Perp Tu Denmark, Ta Naba tu 

India, Pakistan, Irak, Mesir. Sala boleh dikatakan merata dan” lebih dibandingkan dengan beber| donesit “ditjotjokkan kepada struktur dalam | geri di Eropa pun, seperti NP 7 Sh dari dan masjarakat ””””” h » Nederland jang sudah ter| concordz “terlalu! (Stang keadaan dinegara? Asia (tegang terikat oleh. tradisi, |#ita, € sme. tapi JS Sikundjunginja dikatakan, bahwa masih mempunjai kemung | MARi mh Intensi (7 upir tiap aliran mempunjai sys (dan masa depan jg lebjh baik, |: neparyan annja masing2 'atau bertjampur- 
klan Oo. Suwargana. | h |hal nggaraan uk Behingga tidak bisa dikatakan | 

: Selandjutnja ia uraikan tentang (Wa Setjara massaal, jakni “da- (baik setjara massaal. aktor? tab. lebih djauh, bahwa mes | lam pengertian bahwa sekolah | Mengenai faktor guru dikatakan | belum sempurna, systeem pen| rakjat dipelosok2 sama baiknja |nja, bahwa ikatan guru seperti Per. dengan dikola2. Di Nederland dan penga BLN BU Aa La 5 ja melihat sekolah? rendah jg. 
djaran di Indone| 

- kurang -kompetent,         

  

   

  

   2 ARAaNpI KE) Amsterdam sendiri ia pun me 
- Seorang inspektur di Indonesia | ngundjungi sekolah rendah jg. 

isa turut serta memperbaiki soal? 
pendidikan dan pengadjaran, lain 
halnja dengan seorang inspektur di 
Nederland jg hanja  mengerdjakan | 
administrasi dan “inspeksi menurut 
batas2 perundang2-an jg. mengikat. 

keadaarnja djauh lebih baruk 
Jaripada Vervolgschool rata? 

rang. 
“Di Nederland sen 

“gerakan jang hendak merobah 
  sys 

      

  

N 

- SEMARANG 19 NOPEMBER 1952. 

ar Kota 
La 

ERA in « Kab 

. InjeksiBeras 
Kaur sada rata Die 

    rsediaan Tahunjl Belam! Habis Terdjual 
—Rp 700.000 Masih Ditangan Rakjat 

ERTEMPAT di ruangan sidang Kantor Gubernur, kemaren 

     

     

$$ 

4 

   

t 
Han 

Heem umpamanja “eerplan, dsb,-nja, ng s1 
#terikat oleh tradisi 
.mentjapai hasil 

   
sehingga sukar 

leergang : 
'tapi orang sudah begitu f- 

jg diharapkan. Tjon | 

  

    
   

    

   

  

(Ban jak OrangMendapat K 

, 
LI x 

pati.kira?djam 17.30 sore 

(17 Agustus “45 
Tekad Merdeka— 

Persatuan Bulat Dan Setia Mem- 
bangun: Wedjangan Presiden 

Itan Lautan Manusia Jang Rindu Presiden Di 
Palembang. 2 ak 

Pp RESIDEN SUKARNO dan rombongan tiba distation Kerta- 

   
   

Semangat Keichla- 

:      

etjelakaan Karena Himpi- 

Minggu 16/11 disambut dengan pe 

1 Polisi Djawa Barat XI 2—2, Polisi 

lawan Polisi Dj,-Barat I-st, 

  

   Djuara segitiga. 
Atjara penutup “dari Pekan Olah | 

raga Kepolisian Djawa Barat di 
Bandung adalah pertandingan sepak 
bola segitiga. Kesudahannja adalah 
kes.. Angk. Perang jg keluar. seba 
gai. .djuara,  Hasil2 , peftandingan 
sbb.: Poli Djakarta Raya KI Jawan 

    
   

    

    

   
   
     

    

   

'Djak.-Raya” lawan Garnz. “ Bdg-Tji 
'mahi 0-2 dan Garnz. Bdg-Tjimahi 

         
  

Asiade 1954 di Manilla- 
“Perlombaan olahraga se-Asia th. 

1954, jaitu Asiade” kel, kini telah 

    
    

     
    

    

   

  

kik sorak rakjat jang, sudah sedjak beberapa djam sebelumnja me- 
nunggu ditempat itu. Untuk memenuhi ,,daulat” rakjat Presiden me- 
ngutjapkan sedikit pidato “distasion. Antara lain dikemukakan bah- 
Wa semangat rakjat didaerah Sumatera Selatan jang sudah dikun- 
djunginja baru? ini tidak kurang hebatnja daripada didaerah? In- 

donesia lainnja jang pernah dikundjunginja. “Seterusnja dikemuka- 
kan, bahwa semangat 14-Agustus 1945 itu mempunjai 4 matjafmhal, 

jek merdeka jg. penuh dan meluap? serta setia pada sum- 
| pah untuk menegakkan satu negara, semangat ichlas jang tidak 

baik sekali, tapi ditengah? kota 

“di Iudonesia dimasa sebelum pe 

diri memang ada | 

81 kedu ukannja bukan 'sa 

“Fbeladjar. 

#lrid sekolah 'rakjat: Indonesia 

ini adalah ,,suatu unicum”. Adanja 
Satu organisasi guru itu adalah ke 
untungan besar bagi Indonesia, se 
bab guru sekolah landjutan atau 

"bertemu, “bertukar pikiran dan mem 
peroleh segala 'sifat baik dari persa 
tuan itu. Hal demikian tidak kita 
djumpai di Eropa. Disana djumlah 
perkumpulan atau organisasi2 guru 

litu hampir sebanjak matjam sekolah. 
Ini pun terpetjah2 lagi dalam aliran? 

| keagamaan. 
Selain daripada itu korps : guru 

umumnja- di Indonesia memandang 
dja sebagai 

professional, tapi terutama sebagai 
panggilan (roeping) dan disamping 
itu diantara para guru ada 

Tentang faktor murid “dite- 
rangkannja, bahwa anak2 mu- 

mempunjai keinginan besar ber 
sekolah: ternjata dari banjak- 
nja djumlah murid2. Kalau di- 
sana-sini ada insiden2 jg. tim 
bul dari kalangan murid2, itu 
hanja suatu detik sadja dida- 
lam sedjarah jang  sebetul- 
nja tidak “berarti dan “bukan 
soal jang akan berbuntut pan- 
djang bagi seluruh pendidikan, 
asal pimpinan Sekolah dengan 
Sadar sadja membimbingnja. 

Faktor milieu. 

satuan Guru Republik Indonesia kita | 

|vak dan guru sekolah rakjat bisa! 

Dibutuhkan Tlap2 Tahun Uik ' 
“hasrat 

at 

     
  

    

    

   
     

  

Djuara tindju dunia, Rockey Marciano, jg baru2 ini telah berha 
| sil mendjatuhkan Joe Walcott 'dengan technis knock out, dehgan 
| bangga memperlihatkan sebuah hadiah, jang diberikan kepadanja' W oleh ,.Boxing Writers Associerion” (wartawan2 olahraga tindju) 
.di New-York. Hadiah ini berupa suatu ikat pinggang istimewa 

    

  

  

    1945 itu, Presiden antara lain 
katakan, bahwa orang2 Indone- 

jsia sekarang diliputi oleh sema 
-rngat mementingkan diri sendiri   jang dihias dengan pelbagai lambang. 

# 

50.000 Guru (Baru 
   nakan Kewa 

K3 . g . «Beladjar Di Indonesia 
ASALAH PENDIDIKAN di Indonesia merupakan suatu ma- 

'14 salah jang sangat utama bagi Indonesia. Pengadjaran rendah 
dapat diperluas dengan tjepat, karena kurangnja tenaga2 pe- 

ngadjar. Demikian beberapa kesimpulandari laporan mengenai pe- 
kerdja'an Balai Kursus Tertulis Pendidikan Gur 3 Ja beradadibawah 
-bagian kursus? dari kementerian pengadjaran, pendidikan dan 'ke- budajaan untuk mempersiapkan pen naan kewadjiban beladjar 
di Indonesia. Sebagai djalan untuk ngatasi kesulitan? ini, menu- rut laporan tersebut ialah pembuka'an kursus? tulis untuk waktu 

nggarakan oleh suatu lembaga pusat 

Da pat Melaksa 

satu dan dua tahun jang disele L 

jang bekerdja dengan tenaga2 ahli. 

16,5 djuta halaman. Tahun ini 
angka itu telah meningkat men 
djadi 10 djuta halaman. Disam 
ping ini dikeluarkan pula edisi 

Setelah mengikuti kursus 
persiapan ig diberikan dengan 
lisan bara pengikut kursus itu 
mulai bekerdja untuk menu- 

f . 

M3 

    

   "Beliau mengharapkan selan- 
Gjutnja agar kita di Djawa Te 
ngah djangan sampai terpenga 
rul oleh berita2 apapun jg be 

narannja sehingga dapat me 
. Belisahkan kita sendiri gan ma 
“Nngingat bahwa keadaan Noga- 

    

   

  

     

      
    

    

   

   
   

   
   

   
    

  

    
   
   
   
    

    
   

    

    

   

   
    

  

    

    

   
   

  

    

    
    

   
   

   
   

  

   

    
   

    

  

   

ra kita dewasa ini sedang 
biel 

- tu. 

|. Selandjutnja mengenai kea- 
saaan perekonomian kita dian- 
djurkan, Supaj, kita berusaha 
menguaSai macro-ekonomi dan 
memperbesar  micro-ekonomi: 
Disamping itu hendaknja kita 

- djuga dapat menguasai scha- 
kel antara macro dan micro- 
ekonomi tsb. 

Usaha mengatasi ba- 
haja patjeklik. 

. Dalam membitjarakan atjara 
. ttg. usaha untuk mengatasi 
“ bahaja patjeklik, maka sebe- 
lumn'a oleh Bupati Sujoso di 

uraikan ttg. keadaan beras pa 
da waktu ini. Dikatakan bhw 
esungguhnja mulai bulan Ok 

—- tober kita sudah menderita pa 
| tjeklik dan usaha untuk me- 
“ngatasi itu di djalankan dgn 

— memberi injeksi beras oieh 
“UBM. Meskipun telah ada in- 
feksi beras, tetapi tendens me 
njatakan bahwa harga beras di 
luar mulai naik djuga. Demiki 
an Sujoso. Selandjutnja dite- 

“rangkan, bahwa sebab2 dari 
naiknja harga itu all. karena 
ada daerah2 jg.ta' mau mem- 
beli beras dari luar negeri, ka 
rena ta' dapat makan beras 
itu, dan achirnja pedagang2 ta. 
mau atau segan untuk membe 
li beras dari UBM.. . | 

—. Injeksi beras tahun j-l. 
| ada jg. belum terdjual. 
Mengenai injeksi beras tahun jl. 

le pati Sujoso diterangkan bah 
5 as tahun il. jang telah dibagi 

bagikan kepada Bupati? untuk selan 
dibaci2-kan ' kepada rakjat, 

e 4x sampai dewasa ini-ada jg 
bei habis terdjual. Untuk injeksi 
seras dan untuk keperluan. sosial 

, Supaja djangan ditam- 
.keadaan jg iidak baik 

   

  

794.78 ton dan uang ig ha 
dibajar ada Rp 1.708.209,90, 

jg telah dikeluarkan oleh Gu 
n ada Rp 1.128.750,—, dian 

1 uang jg telah kembali baru 
'p368.328,26, sehingga dengan 

asih ada ditangan para 
Daerah “masih ada Ik. 

0,7 djuta. Dalam pembajaran 
ini diterangkan, bahwa Ka 

ten Karanganjar-lah jang telah 
Oa 

  

diterangkan, bahwa dgxi 
anja kenjataan itu, maka jg ber 
ljib me kesangsian untuk 

i i beras lagi untuk 
| “patjeklik, tetapi 

f mengingat kepen 
akjat, diandjurkan agar su 
“selalu "memegang teguh 

"4 Yak "berdijalan terus, 

0... Sampai penutupan ta- 

(00 hun akan menija- 

elah diadakan pendjelasah2 

telah dilangsungkan konperensi Pamong-Pradja | hadiiri oleh bupati2 dan Residen? dari selurah Djawa-Ten 
“Pperensi mana dipimpin sendiri oleh 
-Giono. Dalam kata pembukaannja, 
njinggung tentang kedjadian? di 

Jum ada kepastiannja ttg. kebe- 

, pe, 

| 

jl. telah dikeluarkan beras se. 

etaturan dan injeksi beras | 

jang di- 
' - ah, kon- 

Gubernur Djawa-Tengah, Bu-- 
Gubernur Budiono menjinggung- 

4 

han makanan oleh Inspektur Dja. 
watan Pertanian Rakjat Djawa 
Tengah, kemudian  konperensi 
membitjarakan tentang soal pem | 
belian padi. Dalam pada itu da 
pat dikabark: n, bahwa - sampai 

i in “1952 “ini diha 
irapkan, bahwa djatah pembelian 
padi itu akan mentjapai 5074. 

Selandjutnja uang telah diteri 
ma oleh B.R.I- untuk pembelian: 

adalah sebesar Rp. 142712 
— sedangkan jang telah dike 

luarkan untuk keperluan ada 
Rp. 73.269.788,77. Sisa uang jang 
masih ada di B.R.I. sampai seka 
rang ada sebesar Rp.69.372.063,18 : 
sedangkan uang pembelian padi | 

'jang masih ada ditangannja be 
iberapa organisasi atau perseora 
'ngan untuk pembelian padi itu, 
'sebesar Rp. 13.233.627,71. Dari 
djumbiah uang jang masih ada 
Gitangannja organisasi atau per 
seorangan, baru dapat disetor 
kan kepada B.R.I. sebanjak Rp.1. 
323.244,93. BT aa 

“ 

“4 

   
    

  

  

SEKOLAH MENENGAH SORE. 

Mulai besuk tg..1 Desember jad., 
gleh Institute-Studie Centrum akan 
dibuka sekolah2 sore, jaitu SMP ba 
aan te Ona ay aka: Oni EME. 
Sekolah2 tsb. terutama untuk mem 
beri kesempatan bagi kaum buruh 
dan para pegawai, jang siangnja 
'musti bekerdia. £ 

“Oleh fihak Studie Centrum kini 
kabarnja. pun sedang “ direntjanakan 
gatuk pembukaan suatu perguruan 
tinggi. 2 

MALAM RESEPSI. 
Sebagai pembukaan dari konpe- 

rensi Desentralisasi seluruh Dja- 

wa Tengah jang diadakan di Se- 

marang, tadi malam bertempat 
di pendopo kabupaten telah diada 
kan malam resepsi, jang menda- 
pat perhatian besar, antara lain 
nampak hadlir wakil2 Kementeri- 
an Dalam Negeri, mr. Hardi dan 
mr.  Wongsonegoro sedangkan 

menteri dalam negeri mr. Moh. 
Roem, tak dapat datang. 
Mr. Hardi dalam kata pembuka 

an menerangkan, bahwa konpe- 
rensi Desentralisasi ini baru per- 
tama kali ini diadakan di Indone 
sia sedjak proklamasi kemerde- 
Lkaan, oleh karenanja konperensi 

ini adalah sangat penting, begitu 
pun Gubernur Budiono memberi- 
kan kata sambutan pandjang le- 
bar. Kemudian dengan berturut2 
berbitjara ketua “ DPR propinsi 
pak Muljadi Djojomartono, resi- 
den Milono dil, singkatnja sadja 
pembitjara2 itu mengharapkan 
agar konperensi ini dapat memba 
wa hasil jang benar? berfaedah, 
bagi negara kita,   MALAM KESENIAN ASLI. 
Sebagaimana telah kita wartakan, 

besok hari  Saptu dan Minggu ma- 
lam tg. 22 dan 23 bulan ini dige- 
dung Stadstuin akan diselenggarakan 
Malam Kesenian Asia, Panitya Ma: 
lam Kesenian . tcb. memberi tahukah 
kepada kita, bahwa dalam , Malam 
Kesenian ini selain akan dititik be- 
ratkan pertundjukan tari2an India, 
sebagai selingan akan dipertundjuk- 
kan djuga seni tari Indonesia a.l) 

| Wireng .,Santjaja-Kusumawitjitra” 
oleh puteri2 dari sdr. 'Njoo Tjien 
Ham di Surakarta  (Divinia dan 

Kirkei kaum fecdairja 

| ment”, seperti keturunan, keka 

“itu. Diakuinja bahwa memang 
-keadaan negara kita dalam hal 

kalau itu sudah liwat 

Indonesia Sudah 

Berbitjara tentang faktor mi 
'ieu, Oeyeng Suwargana mene- 
rangkan, banwa dnegara? Asia 
|jang dikundjungirja keadaan 
nja tidak mengurtungkan seper 
ti di Irdonesia. Di India dengan 
susuan masjarakat kastanja, 
di Pakistan, Irak dangan kedua 

@iau 
kefidukan kaum bourgoisi ta- 
rah, kaum elitenja tidak akan 
memudahkan penjelerggaraan 
Suatu systeecm pendidikan dan 
pengadjaran jarg merata, Dida Ikan koran peladiarar 
erah?2 ifa soal? ,.persoonlijk-ele Ta AN 

gas ig ringan disekolah dan 
meneruskan 
mengikuti kursus tertulis dari 

ini didirikan nada pertenga- 
han 1950. Balai tsb berkedudu 
kan di Bandung dan bekerdja 

  

peladjaran. Dalam tahun 
pertama lembaga tsb menerbi. 

3 dua 'ka- 
i Seminggu dengan oplaag se- 
minggunjx sebanjak 209000 
ra 24 sampai 39 dan kadang? 
djuga 48 halaman. Dalam ta 
hun peladjaran 1951—1952 op- 
laag tiap2 minggu berdjumlah 

jang telah diperbuatnja. Da- 
m sedjarah (di Eropa) orang 

membyat dulu universitet. Dan 
ketika ternjata tidak semua 
manusia bisa  memasukinja, 
maka dibuatnj, ,.univeritet-da- 
lam zakformaat” seperti H.B.S. 
Maka sekolah rendah ditudju- 
kan kepada itu. 2 

| Menurut pendapat Oeyeng 
Suwargana, Sekolah rakjat itu 
djangan merupakan - tempat 
pendidikan didalam 4 tembok, 
tapi harus. mendjadi tempat 
anak2 mempersiapkan diri un- 
fuk hidup sesudah bersekolah. 
Anggapannja ini . didjelaskan- 
nja dengan tjontoh mata2 pe- 
ladjaran seperti ilmu hajat, 
bahasa, Di sekolah  rakjat 
"anak2 djangan beladjar . ilmu 
hajat iang merupakan mata 
peladjaran untuk SMP dalam 
zakformaat, tapi harus ' dise- 
suaikan dengan keadaan “mi: 
lieu jang mengelilinginja, se- 

.olah2 sekolah itu adalah suatu 
bagian dari masjarakat. 

mpamanja mata peladjaran 
bahasa, dengan diadjarkan se- 
olah2 tiap anak sekolah itu ha- 
rus mendjadi taalkundige, teta 

jaan, kasta masih dipandans 
usur jang lebih penting dari 
pada zakelijk element. £ 
Socialiserings dan democra- 

tiserings-proces dalam hal ber- 
Sekolah di Indonesia djauh le- 
bih madju daripada dinegara2 

itu masih katjau, masih men- 
derita penjakit kanak2nja, tapi 

kiranja 
perkembangannja tidak akan 
begitu sukar, karena dasar2- 
nja sudah ada. 
Tentang faktor bahasa bagi ' 

bukan soal 
lagi. Bahasa Indonesia kita 
akui sebagai bahasa nasional 
dan huruf latin sebagai huruf 
nasional djuga. Kat, Prof. Dr. 

Berg: Diseluruh dunia ini da- 
lam waktu belakangan ini  ti- 
dak ada hahasa jang berkem- 

bang begitu tjepat seperti ba- 
hasa Indonesia. Dan tentang: 
faktor agama, boleh dikatakan 
bukan Suatu soal jang . meru- 
pakan bahan vertikaian -hagi 
orang Indonesia jang sangat. 
tolerang itu. 

Dimana letaknja ke- 
lemahan kita? 

| Atas pertasijaan, dimana Ie- 
taknja kelemahan kita sekarang 
Oeyeng “menerangkan, bahwa 
va terletak dalam keinginan se 
bagaian dari barigsa kita jang 
mau mentjaplok mentah? apa? 
jang baik dari pihak asing di 
negara asitg, dengan tidak me- 
njadari akan kebaikar2 jang 
“da didalam regara kita sen 
diri, Berhubung dergar ini ia 
mengatakan, bahwa pendidikan 
Gan pengadjaran bagi anak? ki 
ta itu harus Ujotjok dergan ks 
adaan struktur, alam, geografi 

negara kia sendiri. Kita harus 
sadar dulu akau hal? ini untuk 
mergembangkan perddikan itu. 

Di Eropa orang telah mera- 
Sakan sendiri akan kesalahan 

sebagai 
(denk-elerent), sehingga seta- 

“mat sekolah si-anak itu bisa be 
ladjar terus zonder guru. 6 
Selandjutnja dikemukakannja 

djuga, bahwa dalam hal perhu- 
bungan antara guru dan murid 
Indonesia mempunjai tjontoh jg 
baik sekali, jaitu jang terdapat 
disekolah2 Taman Siswa. Demi- 
kian pendapat Oeyeng Suwarga 
na mengenai pendidikan dan pe- 
ngadjaran sekolah rakjat, sete 
lah ia mengundjungi negara2 di 
Eropa Barat dan di Asia.   

  

hoa jang semendjak umur 5 tahun 'SOAL PERBURUHAN. £ 
telah mempeladjari seni tari Djawa, i 
dan Bondan. Pegunungan diterus- 
kan Gambyong oleh Nji Pusporini 
Fgn. pesinden Sarworini, jg"namanja 
tak asing lagi dalam kalangan  ke- 
senian, dah seni suara Tionghoa 

— Oleh Gabungan Buruh pe- 
labuhan telah dimadjukan pro- 
tes pada pengusaha NV. Tjian: 
djur, karena NV itu mengeluar 

6 c 'kan seorang pekerdjamja setja- 
dan Arab: “Lebih landjut Panitya ' ra mendadak. Dengan peranta- 
Tesenian tsb. 'mitta kita chabarkan,' yaan Kantor Perburuhan telah 
bahwa: Bapak Wali Kota Semarang didapat penjelesaian, hingga 
(R-M. — Hadisoebeno-Sosrowerdojo) 'pekerdja itu dapat bekerdja 
telah berkenan duduk sebagai ''Pe- jeembali. : 
lindung dalam Panitya Malam Ke- .— Organisasi Buruh umbi 

La TOR Ap anda Ba telah madjukan surat tuntutan 
Rp. 25,— kl. IL Rp. 15, sedang Perbaikan nasib para anggauta 
malam.jang kedua: kl. T — Rp. 15,| nja jang bekerdja pada Maclai- 

— kl. UI — Rp: 10,—. Mulai hari! Ne Watson. Djuga dengan pe- 
ini kartjis telah dapat dibeli, di :| rantaraan Kantor Penjuluh Per 
Kantor R.R.I. Bag. ' Hubungan | buruhan telah didapat persetu 
Masjarakat di Bodjong 116, - Toko! djuan, Maclaine Watson menja- 
“Nieuw Bombay" Bodjong 56, Ra-| takan sanggup mengadakan pe 
dio ,/Mascotte” Seteran 26 dan| rundingan dengan Orbu menge 

        

    
nai keadaan produksi ba 

. 

  

Lilly Njoo) kedua2nja puteri Tiong- 

  

veladjaran dgn 

lembaga pusat itu Balai Kur- 
sus Tertulis Pendidikan Guru 

3 

     

   dengan mengeluarkan koran? | 

(sekolah kl. 
Dengan dem 

pi bahasa itu harus diadjarkan 
suatu “unsur-berpikir 

# kelir umumnja mengikuti rentja- 

tup kekurangan akan tenaga fistimewa untuk pamimpin2 
guru itu. Mereka mendapat tu | Kursus. Djumlah pengikut kur 

sus ini pada waktu 
lada kl. 40.000 orang. 

Tenaga guru jg diperlukan 
Selandjutnja dikemukakan" 

dal laporan tsb bahwa de- 
'wasa ini di Indonesia terdapat 

LL 45 djuta anak gekolah se 
'Gangkan djumlah anak2 anta- 
ra 6 dan 12 tahun jg harus ber 

12 djuta. orang. D ikian harus didi 
(dik tenaga? guru untuk mem 
'beri peladjaran kepada 7,5 dju 

sekarang 

a
a
 

  
| waktu antara 10 sampai 20 ta 
hun. Dengan memperhatikan 
tambahnja  nendudyuk maka 
dalam laporan itu ditarik ke- 
Simpulan, bahwa apabila tidak 
diambil tindakan? istimewa 
untuk memperbanjak djumlah 
guru, maka djumlah anak jg 
tidak dapat masuk sekolah dim 
tahun 2000 — djadi kl. 50 ta-. 
hun lagi — akan berjumlah 
30.000.000 orang. Selandjutnja 
dikemukakan, bahwa apabila 
pemerintah mau melaksana- 
kan kewadjiban beladjar dlm 

| waktu 10 tahun lagi untuk 
anak2 antara 6 dan 12 tahun, 
maka tiap2 tahun . diperlukan 
16.500  tenaga2 guru baru. 
Apabila kewadjiban beladjar 
tu akan dilaksanakan 20 ta- 
hun lagi maka tiap tahun di 

66.800 guru baru, butuhkan 
djika 30 tahun lagi 57.800 gu 
ru baru, apabila dalam waktu 
40 tahun 50.800 guru baru dan 

djika kewadjiban beladjar itu 
akan dilaksanakan glm djang- 
ka 50 tahun, maka jg diperlu- 
kan ialah 81.600 guru baru 
tiap2 tahunnja. Sebagai kesim 
pulan dikemukakan, bahwa utk 
dapat melaksanakan kewadji 
ban heladjar itu dalam waktu 
singkat maka tiap? tahun di 
perlukan 50.000 guru baru. 

Sementara itu tuan Ojeng, S.' 
Gana, direktur dari penerbitan 

Ganaco dan bekas guru di Ban- 

Clung, baru2 ini telah kembali da- 
ri perdjalanan penindjauannja ke 

Eropah Barat dan negara2 Asia. 

Pada hari Sabtu ia telah membe- 
rikan tjeramah di gedung Him- 
punan Saudara “tentang kesan2- 
nja dari perdjalanan . itu,-teruta- 
ma mengenai pendidikan. Tuan 

Ojeng menerangkan, bahwa pen- 

didikan di Indonesia itu ' dalam 

banjak hal lebih baik daripada 

pendidikan dinegara-negara lain. 

Di Indonesia hanja ada satu sis- 

tim pendidikan. Sekolah2  parti- 

3 

na peladjaran dari pemerintah, - 

hal mana menguntungkan bagi 
pendidikan masjarakat. Tidak de- 

mikian halnja di kebanjakan ne- 
gara2 di Asia seperti di Pakistan, ' 

India Afhanistan, Saudi Arabia 

dan sebagainja. Menurut ' pembi- 

tjara suatu keuntungan lain bagi 

Indonesia ialah tidak  adanja 

penghambat2 tradisionil sebagai- 

mana terdapat dinegeri negeri 
'lain seperti Nederland dan seba- 

gainja. .Dengan tidak - adanja 
penghambat2 tradisionil maka di 

LIndonesia mudah diadakan  pero- 
'bahan dalam sistim - pendidikan. 
.Dikemukakannja lebih  landjut 
bahwa di Indonesia  ada' .suatu 
sistim  insjeksi jang  bekerdja 

efektif, sedangkan misalnja di 
Nederland dinas inspeksi itu. ti- 

ta anak2. Untukvini diperlukan 

Hang penuh dengan pertengka- 
ran2 jang pada tahun 1945 itu 
tidak ada sama sekali, Seterus 
nja diandjurkan supaja rakjat 
djangan melupakan 4 hal terse- 
but bila mau mengembalikan la- 
gi semangat 17 Agustus 1945 
itu. Pidato jang lamanja 10 me- 
nit itu mendapat sambutan jg. 
hangat dari rakjat. Poster? jg. 
nampak a.l. menjatakan tidak 
setudju dengan demonstrasi 17 
Oktober di Djakarta: hapuskan 
undang2 darurat dsb.-nja.. Se- 
sudah itu, Presiden dan rombo- 

derwasih” menudju pelabuhan 
Tengkuruk dikota . Palembang. 
Berpuluh2 motor dan perahu jg. 
penuh sesak penumpangnja tu- 
rut menjambut kedatangan Pre 
siden dengan aneka-warna kera 
maian. Ada jang memalu  reba-' 
na, ada jang bersorak2 dan se- 

“Ibagainja. Selain-dari itu bebera 
pa perahu bidar jang biasa di- 
pakai untuk perlombaan -pera- 
:hu di Sungai Musi turut me- 
ngantarkan kapal jang dinaiki 
Presiden sampai kepelabuhan 
Tengkuruk, 

Dipelabuhan  tsb., disepan- 
'djang djalan 'Tengkuruk “dan 
Merdeka sudah banjak orang. 
Desak-mendesak terdjadi dgn. 
hebatnja, ketika kendaraan jg. 
membawa Presiden akam lalu, 
sehingga perdjalanan menudju 
Gubernuran dimana Presiden 
akan menginap, beberapa kali 
terhambat. Lautan manusia ini 
tidak sadja mendesak2 ketika 
kendaraan tsb. akan lalu, tetapi 
djuga lantas mengiringkan ken- 
Garaan itu dari belakang “dgn. 
Sorak dan pekik merdeka”.   

| Lautan manusia turut pula me 
ngalir menudju djalan Tasik 
jang djaraknja dari pelabuhan 
'Tengkuruk kira2 dua km. Bebe- 
rapa ketjelekaan ketjil akibat 
keramaian dan kerjuhan itu ter 
Gjadi dibeberapa tempat. Perlu 

| diterangkan, bahwa ketika Pre 
|siden sampai dikota Palembang, 
hari sudah mulai gelap. Di Gu- 
|bernuran Presiden disambut de- 
jngan tari gending Sriwidjaja jg. 
| ditarikan oleh beberapa orang 
gadis, jaitu upatjara penjambu 
item, dimana dipersembahkan 
tisrana sirih keemasan. 

Senin pagi, Presiden dan rom 
bongan menghadiri rapat umum 
jang diadakan dilapangan bela 
kamg Benteng Palembang, jang 
mendapat kundjungan ratusan 
ribu orang. Selain dari tanah la 
pang tsb. penuh sesak, sepan- 
djang djalan Merdeka antara 

djara, jaittr kira2 300 meter, 
rakjat penuh sesak berdiedjal2 
mengelu2kan kedatangan Pre 
siden ketanah lapang. Diatas 
atap2 rumah, benteng,- pohon2 
kaju dan lain2 bangunan jang 
tinggi penuh oleh rakjat jang 
ingin mempersaksikan Presiden 
Sukarno berbitiara. Seorang! 
laki2 jang mentjoba meman- 
djat atap sebuah toko jang ber 
ada dekat lapangan tsb., telah 
djatuh dan mendapat luka. Be- 
berapa tiang dan atap dari toko 
kopi didekat tanah lapang tadi 
patah dan ambruk. : 

Siapa hendak perkosa de- 
! mokrasi, dia perkosa 

kemerdekaan. 

Dalam rapat umum ini Presiden 
menitik-beratkan pembitjaraannja pa 
da soal demonstrasi 17 Oktober '52 
di Djakarta. Antara lain dikatakan, 
bahwa bangsa Indonesia sedjak da 
hulu kala sudah demokratis masjara 
katnja. Selandjutnja dalam  djaman 
bangunnja pergerakan bangsa Indo 
nesia, demokrasi djuga mendjadi sen 
di jang kokoh, baik Serikat Islam 
dengan demokrasi bersendikan ' aga 
ma, D.K.I. dan Partai Rakjat dgn! 
demokrasi  proletar dan kemudian: 
pergerakan kebangsaan sesudah itu | 
dengan nationale democratie-nja. Di 
katakannja, bahwa kundjungan dan | 
pernjataan dari rakjat jg sangat me) 
riah ketika ia datang kemarin, atau 
pun dalam rapat umum hari ini, 
tidaklah lain daripada  pernjataan 
kesetiaan rakjat pada demokrasi. 
Demikian pula dengan banjaknja su 
rat-suraf pernjataan diterimanja se 
djak terdjadinja demonstrasi“ 17-10, 
jang terbanjak menjatakan setia pai 
da demokrasi dan menuntut  supaja | 
parlemen segera bersidang. 

.Siapa jang hendak perkosa demo 
krasi dia hendak perkosa kemerde' 
kaan kita sendiri. Siapa 'jg hendak ' 
diktatoran2 dia akan digiling oleh | 
rakjat. sendiri, karena memang su 
dah mendjadi tjita2 rakjat bahwa 
sendi negara kita- ini demokrasi. 
Dan bila kita tinggalkan demokrasi, 
maka negara kita fni akan hantjur,”     Shanghai Optical Pekodjan ' 82, nai soal tersebut. ' 

Y 

“ 3 

dak mempunjai kompetensi sama 

sekali, . 
1 - 

Demikian Bung Karno, | 

memikirkan sedikit djuga kepentingan diri sendiri: semangat per- 
satuan jang bulat dan semangat sedia memban 

ngan dengan kapal DKA ,,Tjen- 

kantor Residen dan Rumah Pen. 

gun satu negara da- 
ri tiada mendjadi ada. Ta s- semuaa PSingapura pada “permulaan tahum 

meta mmm Ndepan "akan diadakan satu" Sports 
|, Dalam mengupas keempat ma |Pair, jaitu pameran alat2 olahraga 
|tjam inti semangat 17 Agustus sedunia, antara lain “pakaian ' dan 

  

     ditetapkan akan dilangsungkan dari 
tg. 2 sampai 9 Mei di Rizal: Mema 
rial Field di Manilla. Sedikitnja 15 
negeri akan ikut serta dalam Asiade 
ini, ialah: ' Indonesia,  Afghanistan.. 
Birma, Ceylon, India, Iran, Djepang, 
Nepal, ' Singapura, Muang' Thai, 
Philipina, Hongkong, Israel, Korea 
dan Tiongkok Nas. 

Sports Fair. 
Oleh para penggemar olahraga di 

    
   

     
   

    

  

         

            

           
    

    

   
    

             

    

       

      
Kongres Pe- 
mudaRakjat: 

Menggalang' Persatuan ' 
Pemuda Dgn Samping- 

kan Soal2 Politik 

Ke AN berkongres se- 
5 lama 5 hari, dari tanggal 

11 sampai 16 Nopember, pada 
hari Senin malam paiitia kong 
res Pemuda Rakjat jang perta 
ma mengadakan  konperensi 
pers di Balai Wartawan. Sdr. 
Soekasno, sekretaris djenderal 
baru Pemuda Rakjat “mengurai 
kam,kasil2 kongres diantaranja 
terdapat beberapa putusan ser- 
ta resolusi. Dalam uraiannja 
Citerarngkan oleh Soekasno bah 
wa-kongres jang dihadiri oleh 
96 diantara 118 fjabangnja di 
seluruh Indonesia berdjalan de 
ngan baik sekali, 

Kongres antara Jain telah me 
ngadakani perbaikan kedalam 
organisasi sendiri, sedangkan 
keluar telah memutaskan un- 
tuk mengusahakan adanja per 
satuan dikalangan pemuda de 
ngan menjampingkan soal? 

Mengenai perbaikan kedalam, 
kongres telah berhasil memilih 
Susunan dewan pimpinan pusat 
jang baru, dengan terbentuknja 

    
lalat2 olahraga jg pernah - dipakai 
oleh 'Zatopek, - Marjorie “Jackson, 
dil. Direntjanakan 'djuga' untuk. me 
ngundang djago tua Jesse ' Owens 
dari Amerika...    
UDJIAN ASS. APOTHEKER. 

Kementerian “Kesehatan R.I. 
(djawatan pharmasi) memberi- 
tahukan, bahwa mulai dari tgl 
$ Desember 19528 di Djakarta, 
Bandung, Semarang, Surabajai 
dan Jogjakarta diadakan ke- 
sempatan untuk melakukan udji 
an assisten-apotheker. 

Mereka jang hendak turut me 
nembuh udjian tersebut, harus 
menjampaikan suatu surat per 
Inohoran: untuk udjian di Jog- 
Jakarta, kepada Kepala Djawa 
tan Kesehatan Rakjat Daerah 
Istimewa Jogjakarta di Jogja- 
karta: jakni sebelumnja tang 
gal 1 Desember 1952. 

Surat prmohonan supaja di 
sertai suatu salinan sjah “dari 
surat kelahiran atau surat kete. 
rangan resmi jang lain, dimana 
ternjata, bahwa tjalon telah ber 
usia sekurang2nja 18 tahuns 
salinan sjah dari idiazah SMP- 
B (atau pendidikan jang sedera 
djat): surat keterangan berke 
lakuam baik, jang diberikan oleh 
Kantor Pamong Pradja pada 
tempat tinggalnja: surat pen- 
djelasam, jang menjatakan di 
mana,ewberapa 'amanja (seku- 
rang2nja 20 bulan) dan diba- 
wah pimpinan apotheker mana. 

   
   
    

       

                 

      

      

   

  

      

     
       
        

  

           dewan pimpinan pleno jang ter 
diri dari:37 orang, diantaranja 
11 orang duduk dalam ' dewan 
pimpinan pusat. “Mengenai usa 
ha untuk mentjapai persatuan 
dikalangan pemuda oleh Soe 
kasno diterangkan bahwa dalam 
kongres ini telah diputuskan un 

$ 

kah ia telah turut beladjar da 
lam hal membuat obat-obatan. 

Ta aa aa at aa at Pemat rnet m PA 

bitjarakan soal pembelaan hak2 
pemuda. Kerdja sama antara 
pemuda dengan tidak meman- 
gang sifat2 perseorangan, akan 

    

         

            

  

        
        

    

  tuk mengadakan konperensi na 
sional pemuda jang aken mem 

sS0Lo. 
Konsert Biola Liem Kek 

Tjiang. 
digedung 

$ 

Minggu malam jl. 
Sasomosuko Solo telah dilang- 
sungkan Konsert Biola, dalam 
mana pemain biola Liem “Kek 
Tjiang dengan diiringi permai- 
nan piano dari J. Giessen telah 
menjadjikan ' permainan biola 
jang sangat tinggi mutunja. 
Perhatian mampak besar. Dian- 
taranja nampak hadlir: Susu 
hunan, Nj. Mangkunegoro, wa- 
kil2 instansi2, dokter2, seniman 
dan seniwati, dan para pengge- 
mar musik. Dengan technik per 
mainan biola jang sangat ting- 
gi, Liem Kek Tjiang telah me- 
mainkan lagu2: La Folia tjip- 
taan A. Corelli, Adagio tjiptaan 
J.S, Bach, Sonatine op 137 No. 
1 tjiptaan F. Schubert, Roman 
za Andaluza tjiptaan P. de Sa- 
rasate, Suite Populaire Espag- 
nole tjiptaan M. de Falla, Ber- 
ceuse tjiptaan C, Cui dan Polo- 
naise Brillante tjiptaan H. Wie 
nhiawski. Sebagai tambahan tih. 
dimainkan pula sebuah lagu Es 
pagnole, dam Solo biola dengan 
n.engambil sebuah lagu tjipta- 
an pemain biola terkenal, Paga 
nini. Perlu ditambahkan ketera 
ngan, bahwa karena sukarnja, 
djarang sekali pemain2 biola jg. 
berani memainkan lagu2 tjip- 
taan Paganini itu. Pembukaan 
malam konsert biola tsb. telah 
dilakukan oleh Dr. Kwik Tjie 
Tiok selaku Ketua Panitya Pe- 
njelenggara. Malam Konsert 
'Biola tsb. dapat dikatakan, sua ' 
tu Konsert jang ,,geslaagd”. 

Dewan penasehat djawatan 
penempatan tenaga 

Di Solo kini telah didirikan 
Dewan Penasehat Djawatan Pe- 
nempatan Tenaga Lokaal Sura- 
karta, jang bertugas membantu 
Kepala Kantor Penempatan Te- 
naga dalam melaksanakan tu- 
gas2nja. Dewan Penasehat tsb. 
jang dimaksudkan untuk mem 
perlipat usaha2 penempatan te- 
naga, terdiri dari: Walikota, Ke 
pala KUDP, Kepala Kantor Per 
industrian, SOBSI dan Batari, 

    
Kredit daerah 

Sebagai langkah pertama utk MAGELANG. melaksanakan kredit daerah, 1700 Ha. tanah telah | Wonogiri telah mendapat Rp. 
digenangi air. 

Menjambung berita sentang 
bandjir didaerah Kedu Selatan 
jg disebabkan hudjan lebat te 
rus-menerus lebih djauh dapat 
dikabarkan, bahwa pada hari 

Djum'at il. sawah» didesa Pa- 
kutan, ketjamatan Buajan, Ke 
bumen, digenangi air sampai 
5 meter tingginia. Empat be- 
las buah rumah musnah dan 
penduduk didaerah! tsb menjela 
matkan diri ' ketempat2 jg le-'   

Aneka Djawa Tengah) 

sa2 jang lemah perekonomian- 
nja, jang selalu terserang haha: 
ja kelaparan, untuk mendirikan 
lumbung patjeklik, setelah ini 
baru dipikirkan desa2 jang me 
merlukan bantuan untuk kema 
djuan daerah. Kelebiha hja di 
sentralisir di kabupaten, “Pada 
achir Desember semua uang kre 
dit sudah diterimakan pada de 
sa2 semua, 

diusahakan -dengan sekuat te 
naga agar dapat terlaksana. 
(Pia.) :    
taknj, lebih tinggi. 

Menurut penjelidikan ig tih 
dilakukan oleh pemerintah. se- 
tempat, sedjak datangnja-ban 
djir Sampai sekarang ini, sa- 
wah dan tanah pekarangan jg 
telan digenangi sir ada seluas 
Ik. 1700 ha. Djumlah kerugi- 
an belum dapat diketahui: 

Sebagai “usaha untuk meri- 
ngankan penderitaan yakjat, 
oleh Djawatan Sosial Kedu tlh 
diberikan uang sebanjak Rp: 
12.500. — 

Pemindahan tahanan, 
16. Orang tahanan SOR jang di 

Magelang tersangkut pemberun 
takan bekas bataljon 426 dipin 
dahkan ke rumah pendjara .Nusa 
kKambangan Tjilatjap, hari Kemus 
jl Sebelum itu, 74 orang, .taha 
nan karena peristiwa AT (Ang 
katan Umat Islam) Kebumen ta 
hun 1950 dipindahkan kerumah 
pendjara Ambarawa, 

BOJOLALI. 
Djatuh dari kreta api. 

Pada hari Sabtu tgl. 15 No- 
pember jl., pada djam 11 siang, 
telah terdjadi suatu ketjelaka- 
an ngeri, dimana seorang pe- 
muda umur kira2 14 tahun 1» 
lah meninggal dunia. Pemuda 
tadi entah dengan sengadja 
membunuh diri ataukah me- 
mang ketjelikaan, telah dja- 
tuh dari kereta-api  djurusan 
Solo — Semarang. Hingga ki- 
ni belum diketahui, siapa adax 
nja korban tadi, karena pada- 
nja tak didapati sesyatu surat 
keterangan atau lain sehagai- 
nja, kartjis sepur jg ada pada 
nja ialah untuk talek Polo Ba 

ublatung.' Majat 

« 

lapan — Rand 
korban tadi telah dimakamkan 
di Djuwangi dan jg berkepen- 
tingan dapat melihgt pakaian2 
Serta foto2nja di ketjamatan 
Djuwangi (Stasiun Telawa). 

WONOGIRI. 

750.000. Dalam konperensi pa 
mongpradja jang baru? ini dia- 
dakan telah ditetapkan: kredit 
daerah diperuntukkan bagi de-  



  

Djepang Mau 1EnakajaSendir : 
Emoh Bajar Kerugian? 1Perang Tetapi Mengeluarkan 
Boratus-Ratus Djuta Untuk Persendjataannja Sendirl 

Amerika Main .gSinterklaas" Utk. Kabah Hati Djepang. : 
8 

     Memang han Penjoriailuaki Karet 
| Dari Riau Ke Singapura” : 

| Kemungkinan Kerdjasama Polisi Perairan Sg, 
It ay sena) Tenan Di Singapura Vik. Meraian 

. Penjelundupan. 

    
Akan Dhpat Belia 
| Lebih Keras Kalau 

2 Ia Adakan Of- 
3                        

a   

      

   

   
   

fensif Bari u yurrang js PERTIMBANGKAN sange? soal panai 2 Mak kerugi cap 
ur pada Philip Indonesia dan Birma wutuk kerugian? jang telak 1! 3 3 v KRDANA MENTERI Wilopo baru? ini celah memberikan : ara2 itu pada masa perang dunia jl. Beberapa pemimpin Philipina bahkan mengatakan 

ADIO PERING | gatam tahi jawaban tertulis kepada an gota parlemen Moh, Noh. a pembajaran itu perlu bukan sekedar sebagai penggantian kerugian belaka, tetapi dju- ka siaran ja hari Selasa |- aan pertanj: annja mengenai penje : kopa x San satu tanda bukti bahwa Djepang sungguh2 berkemauan baik, Dibajarnja keru- 
meimberi sringatan | Kan apura.. Dalam surad djawabaunja Sae 1 gian | itu na pula  didjadikan tjontoh bagi agressor-agressor di hari kemudian. Dja- 

0. prosiden Any 1 »rika. | 21 “Ri na menteri antara lain menerangkan, | “bahwa dari ah ti Ba ate Siilar pikir bahwa mereka boleh menimbulkan kerusakan dan bentjana gesukanja, Bi. boru terpilih, aa Kia Ka” tetani 8 rang gara karet ke Singapura, P Peta tanpa nantinja bertanggung djawab untuk kesemua itu, 3 | Eisenhower, bahwa ia ya 2 ja itu besar, Tetapi Djepang senantiasa1100 Djuta dollar setahun nah menderita akibat serbuan    TP 

Tabaa Mao Ka k 
| rani melakukan cffensif | 

  

3 karena penjelundupan hut 4 

Om ati jaongasit pasukan? | Hd, aa: NN me sean menahan “buahan mentri Isa : Aa Kia rea aa Ra “Dalam: penangkapan? jang dila 2 urusan pengiriman tentare “Indo-Lhina ini. Tampak disini “ia ngat buruk Djepang djadinja- kan 100 djuta dollar Amerika India dan Tiongkok -Taiwan ig. 
W Ambo ms. suatu Naa Dgn »Tanggungaa” ta kuikan. di Selat Malaja, “hingga Ag dengan beberapa opsir staf dang memperhatikan situasi perang tak akan sanggup pikul beban guna membelandjai 5 renijana masing2 telah membuat perdjan- 
” bag aa tentang offensif ya “Opsir Serta 20 Ten- (kini belum terdapat sendjata2 api | | pada sebuah peta. "1 Tana £ “4 kerugian perang. Tetapi dipan Pte agan Ka Tn aan dana Mn Djepang, B: pe! “3 Pp atau sendjata modern lainnja pa-| ng Philipina, Indonesia merika. Disamping itu setiap e a ng epat. India  semendjak 2 3 Lana La Sren | atsicpeah , Nora ara Iipina c a penj jelundup2 situ, Djika mere- dan Birma, alasan jg sematjam tahunnja dikeluarkan pula be- ermula telah meniadakan tuntutan 

Ha LA Pa boleh X2 bersendjata, kebanjakan aa- “Gerak 1 n Damai itu tak masuk diakal. Bajar | Perapa ratus Gjuta yen lagi aa an Ka ena Tn “Ini tidak berbeda Ldgn tudjuan MEyuR Naa orang? js botei lah sendjata tadjam sadja. : Ha kerugian tak sanggup, kata buat pelihara pasukan2 bersen gian jang “berarti. Tionukok benar | iorang2 Amerika ketika mereka ten Naba tok orang « on) Keadaan demikian tidaklah ber- : nja. Tetapi kenapa  Djepang djata...Semuanja Alba Lae telah menderita heibat. Tetapi pes |... bergerak daiam musim dingin ta- sir & an 20 rang bawahan da 'arti bagi pemerintah utk meman-/ | sanggup pelihara pasukan2 anna 20 ong politik man “meri erintah "Tiongkok di Taludr ri ban 1951 kedjurusan Timur Laut 
Tiongkok dibawah djenderal Mac 

(5. Arthur. Di belakang maksud ini 
$ tersembunji .rentjana MacArihur: 

Men erahni ia: 

  

  
“bersendjata, Pilipina 

An ditahan oleh pengikut? Ha 
dji Kamlon sebagai sandera, di 
tempat persembunjiannja dipu 

Menurut laporan yasin bea 
dan tjukai, selama semester »e7- 

tama tahun ini, kerugian jg Gide- 

dang ketjil soalnja - dan selaras 
dgn itu, telah lama patroli2 kapal | 
polisi perairan diperkeras. 

  

|. Berhubung makin sengitnj 
kan2 Perantjis di Indo- 

  

  

  

angan2 Vietminh terhadap kedudu 
'maka menteri pertahanan Perantjis     

Di Timu 
Di 30 Negara A 

  

r Djauh 
Gerakan Dai Dim 

tak mau “berikan djandji jg 
bersifat .. mengikat mengenai 

“pembajaran kerugian perang 
itu. “Dikatakan bahwa, keadaan 

"bersendjata (jg dinamakan Pa 
sukan Tjadangan Polisi Nasio 
nal dan Pasukan Keam-anan 
Pantai), jg kekuatannja ada 

untuk persendjataan. 
Lain daripada itu telah dike 

tahui pula, bahwa setiap tahun 

geri Amerika di Asia. 

Beberapa bulan berselang 
tatkala perdjandjian Frisco di 
bitjarakan di Senaat Philipina, 

Djepang sehaibat iang diderita 
oleh Philipina, baik mengenai 
kerugian djiwa ataupun milik. 

Pula membandingkan kedudukan 

panja anggap lebih baik tak tuntut 
pembajaran kerugian perang kepada 
Diepang, supaja Djepang tidak me- 
"ngadakan hubungan dng. RRT. Be- 

... Ntk menduduki seluruh Korea dan lau Jole, Salah seorang “dian Sebagai sekedar pendjelasan lipat dua kali lebin basa. : beberapa senator menuntut Su- | gitupun Djepang tidak dapat me- 
|. UtK menjerang Timur Laut Tiong | dara mereka Iooa seni ia bah | mengenai polisi perairan, dikemu Jg Di emudikan Dari Russia 3 sa Lana paja Djepang bajar “uang ke- | ngatakan, bahwa dng. kabulkan 

TN wa berita jang telah disiarkan | kakan, bahwa alat negara ini ada 5 T Dl G k Perd j Philipina? Pasukang bersendja | Cusian tunai 5 djuta “dollar | funtutan Philipina, ini berarti mem 
oleh pers, bahwa pasukan? Ha Jah masih “baharu sekali, sedang uatu araf m. era: an Perdamaran. ta Philipina ” hanja ter aa Amerika, sebagai tanda bukti Sa Nana Kangen in 

2 , i £ , # 2 ih kai a P Sementara Bisenhower me jakin dji Kamlon menahan anggota? | berada dim proses perkembingan dari 50.000 djiwa, sedangkan akan kemauanja jang baik. Ia Ata. Bantan Sa en 
kan "kemenangannja dlm pemili- 
han dgn mengeluarkan dajandji2 
utk mengachiri perang Korea, ru 
panja sebenarnja' ia raomikir- 
mikir tjara bagaimana muenorus- 
kan pertjobaan MacArthur: 
sa itr. Eisenhower ,akan me- 
galamj pukulan lebih keras 

Jan jang 

ka- 2 lah ig terbaik, paling sehat politik luar negerinja. Bagi Tn ia tidak suka menerima pelat ka “bertindak i perwira? | airan itu diambil dari kader polisi  Galam perdjalanan pulang ketanah airnja masing2. 2 Pa Pes TE 'hahwa Di Daan gerinj Ig Sa se 7. Pena tt dan stabil dibanding gengan| ingat bahwa Djepang sanggup Djepang dimana letaknja ke- djaray dari pengalaman Masar- | Peng bung dan ABAI jdarat dan anak buah kapal2nja. setiap  tahunnja keluarkan j pentingan Manan Pit “gty- thur”, demikian Radip £ Pexiag. 

.50 Djuta Kar- 
“3 tu Pemilih 

— Diharapkan Sele- 
3 sai Besak Lusa 

Fa 

j 
7 

: 

Bana KAA Perseri- 

bahwa 24.000.000 kartu pemilih 
Jang “Gitjetak oleh 15 pertjeta 

“donesia dikota na 
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Jopsir dan 20 orang .bawahan- 

tentara Pilipira sebagai sande 
ra, dan kemudian dibantah oleh 
istana adalah benar. Seorang 
pembesar istana mengaku, bah- 
wa anggola2 tentara itu me 
mang berada dikalangan pasu 
kan? suku bangsa Moro itu, te 
“tapi ea bahwa mere 

sandera an 

Dikabarkan, hhw dua orang 

nja menudju bentuknja ig dike- 

hendaki. 
Dengan derergund kan keseni 

patan dan pengalaman jg .diper- 

oleh setjara sehaik-baiknja kepo- 
lisian negara sedang berusaha 

keras kearah jang ditudju. Pada 
dewasa ini kader utk polisi per- 

terutama sekali bagian speed- 

boat, semuanja memperoleh didi- 

kan jg diperlukan utk tugasnja.   nja telah diutus ketempat per 

sembunjian Hadji Kamlon se- 
belum ia mau naik kapal ang 

katan laut Pilipina, jg akan 
membawanja ke Manila Agak 

n's pengikut2 Kamlon meng- 
ambil tindakan ini untuk men 
djamin bahwa pemerintah Pi 
ipina akan memberi ampun 

kepada Hadji Kamlon, apabi 
Is ia nanti dihadapkan kemu-   
dekat Manila. Ia dapat ditun- 

tut telah mengadakan pembe- 

inja ke Jolo Tana ia harus 

  

Usaha fihak pimpinan kearan 
kedjudjuran mereka tidak berbe- 

da dgn usaha2 pimpinan di lain? 
instansi dan hingga kini belum i 
diterima laporan jg menundjuk- 
kan ketidak djudjurannja. 

Kemungkinan ker- 

djasama. 
Pemerintah dapat mengharga: 

kan,andjuran penanja, demikian 

Wilepo, utk mengusahakan “ ker- 

. Singapura, dan kini .sadang diper 
timbangkan tindakan2 pertama jg 

jang bersamaan dgn negara ie- 

| ALANGAN2 PENINDJAU 
kong, menjatakan kepertja 

  

akan didjalankan ,,gerakany 

— Ke 57 orang laki2 dan wani 

ta, jang merupakan ', komite 
penghubung perdamaian Asia 
Pasifik”, merupakan barisan 
pelopor dari gerakan perda- 
majan” tersebut, demikian pe-   

inindjau2 tadi. Komite . terse- 

"but tinggal tetap di Peking ke- 
| tika konferensi perdamaian 
itu berachir dan pada tanggal" 
15 Oktober melangsungkan si- 

dangnja jang pertama. Njonja 
Sun Yat Sen bertindak selaku 
ketua. komite, tetapi kantor 
perkabaran New China dalam 

la Anisimow (Sovjet Rusia), 
wakil ketua “komite penghu-' 

jang biasanja mengetahui di Hong 
jaannja bahwa dalam waktu sing- 

kat, dihampir 36 buah negara di Timur Djauh. »Gari dalamnja' 
, 'damaian” taraf baru jang didengung- 

kan oleh Rusia. Negara? jang “terantjam oleh dengungan ini, demi- 

kian kalangan penindjau tadi,,adalah negara? jang telah mengirim 

delegasi perdamaian kekonferensi 

king baru? ini dan anggauta? delegasi perdamaian itu kini sedang 

perdamaian Asia-Pasifik di Pe- 

ri Rusia, Andrei Visingky pa- 
da versidangan PBB, demikian 

penindjau2 tadi. 
Salah satu diantara tinda- 

kan2 pertama dari komite pa- 
da sidangnja jang pertama, 

nlenurut penindjau2 tadi ada- 
lah memberi bantuan lebih lan 
djut kepada gerakan perdamai 
an Rusia, jakni dengan suara 
bulat menietudjui akan urut 

Serta. dalam kongres perdamai- 
an sedunia jang akan dilang- 

sungkan di Wina bulan Desem- 
ber ini, Wakil2 ks konperensi 

ta organisasi geredja dan 'ko- 

njak mendapat kabar tentang! dalam taraf baru ,.gerakan per 

  

Djepang sedikitnja mempunjai 
pasukan2 bersendjata terdiri 
dari 110.000. djiwa. 

Ekonomi  Djepang jang 
terbaik di Asia dewasa ini. 

Pula ekonomi Djepang ada- 

negara2 Asia lainnja dewasa 

ini. Demikian baik ' ekonomi 
D''epang itu hingga sebuah ba 
dan PBB telah kirimkan rom 
bongan komisi penjelidik ter- 
diri dari achli2 badja dan besi 
jg berasal dari berbagai nega- 
ra Asia, buat pahamkan ' pro- 
ces produksi kedua matjam ba 
rang itu di Djepang untuk di 
tiru dinegara2 Asia lainnja. 
Bukan sadja kalangan? di Dje 
pang sendiri, bahkan kala- 
ngan? diluar Djepang pun sa- 
ma mengakui bahwa ekonomi 

kan, bahwa negaranja sebetul.   hnja sanggup bajar pengganti- 

tjoba jakinkan negara2 jang 

Tuan itu segera tampak njata 

diandjian tsb. 

Tetapi Kementerian L.N.  Dje- 
pang segera melantjarkan sia- 
ran. bahwa . tuntutan  sema- 
tjam itu tak sesuai dengan sja 
rat2 perdjandjian Frisco, jang 
sama Sekali tak menjinggung 
perkara-permbajaran uang  ke- 
rugian setjara tunai. Kalau di- 

uang 100 djuta dollar Ameri- 
ka dan beberapa ratus djuta 
yen lagi untuk persendjataan, 
maka pihak Philipina sungguh 
heran kenapa Djepang masih 
terus “bersitegang ' mengenai 

tuntutan jang sedemikian ke- 
tjilnja, iang- dapat dimitsalkan 
sebagai ,,setetes air dalam em- 
ber” belaka. 

Perbandingan2 tak tepat. 
Djuga ada keliru untuk mem 

persamakan kedudukan Dje-   
apabila orang melihat sepintas 

jaitu Argenti- 

djuga menuntut. 

Dimana letaknja kepenti: 
ngan nasional Djepang2 

« Kepentingan nasional dari 
sesuatu negara merupakan fak 
tor penting dalam menentukan 

dah terang. Djepang perlu da- 
pat beli barang ditempat2. jg. 
bisa djual barang? itu dengan 
harga jang paling murah. Dje 
pang bisa beli kedel& dan ba- 
han2 mentah lainnja dengan 
harga lebih murah di Asia, da- 
ripada di Amerika atau Eropa. 
Oleh karena itu adalah untuk 
kepentingan nasional Diepang 
buat madjukan  perdagargan- 

. nja dan perhubungan? lainnja 
pula dengan negara? di Asia, 
jang dapat memberi. keuntu- "Usaha “Grafika | Ka. pengadilan. Hadji Kamlon aja sama jg erat antara polisi suatu laporan resmi tentang perdamaian di Peking sebagian | Di#pang memang baik sekali'| pang dengan 49 negara? lain- |ngan paling besar baginja. Te- Nasir Mnabbaa, Sasmita, me aga ng Gitahan €irumah Pen- persiran Indonesia dgn teman2 Konferensi mengumumkan: Bb terdiri dari wakil? seri- | Beberapa kalangan di Djepang / nja jang turut tanda tangani tapi dengan menolak bajar nerangkan kepada 2 Antara”, djara Bilibid ig bari didirikan sedjawatnja dari fihak Inggeris di , Perundingan dipimpin oleh kat sekerdja, ,rganisasi wani- setjara perseorangan mengata- /'perdjandjian Frisco itu. Kekli- penggahtian kerugian perang 
kepada negara2 jang tersebut 
tadi, terang Djepang tidak t rdamaian, tetapi dian- 3“. : ag : kan nasional anggota Perserika | rontakan dan pembunuhan. | harus dilakukan kearah itu, sam-| bung perdamaian”. Penindjau2' mn ada djuga Tn dan 21 kerugian perang itu. lalu sadja kepada “aftar na-! bertindak jang sesuai dengan tan Usaha Grafika Nasional Ja | Orang bermaksud  membawa- ' bil menindjau pula kemungkinan2 | di Hongkong jang biasanja ba-“ ahli? hukum. Bahak pertama Mereka kata, Amerika telah j ma2 jang -tanda-tangani per- |.kepentingan nasionalnja. 
Demikian pula, apabila ditiri- Kartu2 pemilih | diadili. tangga jang lain.- : bang di iti Sa! 1 1 ditj taka : rke daratan! damaian” i — madjukan tuntutan n -|nia, Belgia, Republik Domini-| bang dari sudut geopolitik me- 

Satar Pan ke ,P' Ga kan! : Dalam perkara2 penjelundupan, Aangkak Mp 2 ga Dah Ka ii ang an ag eni tian Toro dari Diapang sa) ca, Eguador, Tethiopia, Peran: /hurut djalan jg. . sewadjarnja 
2 Negara (jang kberikan KOTA KOREA SELATAN polisi dapat memadjukan permin| wa RRT berha ja ke - Ba kemudian tuk meniadakan sadja tuntu-| tjis, Junani, Guatamela, Haii, Pjepang harus mentjari kawan? Edar Tabadek an. bandte ana KEMBALI. $ jta'an kepada djawatan bea dan| &7 jaki2 dan ar telah yary ata ana da- 'tannja tsb., bukanlah -karena 'Hondorus-Iran: Iraa, Tiaos: Ire- | Si Asia. Dalam peta-bumi -Dje- “11.000.000 helai, sedangkan se| Dari dahi Korea Selatan ' Na TN DGN # terpilih itu. dapat pakan 'jam- pelbagai lapangan peker- jakin jang Djepang tak kuat|banon, Liberia Mexico, Nica- | P8 ter 1 Pe #7. lebiknja dari itu, 1.600.090 he-| hari Kemis didapat kabar, bah- | magikannja. mennyut Perstirot pedjuang2 perdamaian” pada |djaan, demikian penindjau2 ta- bajar tetapi karena hendak am | gua, Norwegia, Pakistan, Pa- itu Au - a a. Oleh karena 

lai, diharapkan sudah bisa diki ' 
rim “Ia Kenakan Negara tg. untuk 'memindahkan kedudukan ST 
18-11 

Lebih djauh diperoleh kabar, 

jang diperintahkan ditjetak 

  

Wa sebagai langkah pertama 

pemerintah Korea Selatan dari 
: Pasan ke Seoul, di Seoul akan | 
Gidirikar beberapa kantor pe-| 

Ajutnjs mengatakan, “bahwa ' 

  

? 

  

  
Para penindjau PBB itu ber 

pendapat, bahwa pengumuman 
peledakan bom-H oleh Ameri 

  

menjaingi pembuatan bom atom 
Amerika, dan pula mungkin 
akan dapat mempengaruhi 

. Kremilin untuk membantu meng 
achiri perang Korea dan selan 

— djutnja meredakan hahaja lang 
| sung akan petjahnja. perang du 

nia ke-3, 
dan Peru hari Senen ini jang 

jk akan berbitjara dalam sidang 
mm PBB dalam: perdebatan 

  

    
   

    
   

lusi2 Barat dan Sovjet. tina 

Bom sat air 
" Sementara itu kalangan2 ig. 
mengetahui di Washington me- 

'. nerangkan- hari Senin, bahwa 
| kini sudah tegas akan maksud 

daripada pengumuman resmi 
|. hari Minggu jang dikeluarkan 

. soleh panitya tenaga atom, bah- 
| ya bom. zat.air, jang dalam se 

kedjap mata dapat menghantjur 
kan kota2, sekarang telah diga- 
bungkan kedalam kumpulan sen 

    

Dapat 'Melunakkan Sikap Blok Sovjet 
&0.... Tentang Korea? 

Dasa Sekedjap Mata Bom Hydrogeen Dapat Meng- 4 
hantjurkan Kota2. | 

ARA PENINDJAU PBB hari Senen bertanja, apakah pengit- | 
5 muman peledakan bom zat-air Amerika baru? ini akan dapat: 
K mempengaruhi blok Sovjet supaja menjetudjui : gentjetan sendjata 

untuk memutupi lobang jang terdapat diantara resolusi negeri2 Ba- 

rat dan Sovjet Uni dalam sengketa Korea. Hingga kini belum ada 

tanda? dari pihak Sevjet untuk menjetudjai usul kompromi itu, se- 
baliknja negeri? Barat rupanja ,,terlalu dja 
pasal? pokok dalam resolusi India itu. 

Hanj ja, Byelo-Russia " 

Wa menurut keterangan Dr. Ha 

gas, tentang berhasilnja pertjo- | 

? untuk menjetudjui 

— cak 1 

guna mempertahankan perda- 
maian dunia. Kalangan2 tadi Ie 
bih landjut meramaikan, bahwa 

bom zat air ini dalam bagian) 
pertahanan Amerika, “masih 
akan ditentukan oleh pembesar2| 
tinggi. « 

Pentjipta ,,air Pe 
tentang bom zat air. 

| Sementara itu dari ' Chicago 
United Press mewartakan, bal- 

baan2 bom zat air”. Dr, Urey: 
jang menerima hadiah Nobel da. 
lam tahum 1934 karena telah 
berhasil menemukan ,,air keras” 
menerangkan: Saja berharap 
bahwa kita sungguh2 mendapat 
kemadjuan, bertalian “dengan ! 
organisasi jang lebih sempurna ' 
dari dunia merdeka. (UP). 

  
“atau kekerasan”. 

tertentu, diantaranja premi terbe- 
kepada djasa jg sesuai “dgn. 

itu. Bahwa dim prakteknja ka- 
dang-kadang ada jg merasa tidak 

puas dim pembagian ini, menurut 

bahwa 50.009.060 kartu pemilih merintahan Sumber tadi selan- | Wilopo adalah soal jg biasa. Pe- 
rasaan demikian pada umumnja 
subjektif sekali dan sukar untuk 

CHURCHILL DAN EISEN- 
HOWER: 

Menurut dugaan dalam  mu- 
Sim semi ini di Washington 
akan dilakukan perundingan an 
tara perdana menteri Inggris, 
Winston Churehill dan Eisenho- 
wer. Perdana menteri Inggris 
itu selama perang dunia berhu- 

“bungan sangat erat Pn Ei- 
seniocwver. 

binet Mesir ? 
H ARIAN? serta madjalah 

Senen meramalkan akan adanja 

front? volitik nasional dan dju 
ga dibelakang garis2 pepera- 
ngan, seperti didaerah Korea, 
Indo Tjina dan Ma/aya. 

K ekerasiin kontra 

—. 'kekerasan 

Birma OSK bahkan  dinegara2 
Amerika Selatan sendiri, untuk 
berdjuang aktif untuk mem- : 
berantas  landjutan politik 
,Amerika, Inggeris dan Peran- 
tjis jang mau menumpas gera- 
kan komunisme “di Timur 
Djauh dengan djalan keksrasan ' 
melawan kekerasan.   
ang, orang2 “jang sungguh2 
Hana damai dan orang2 Jang | 

1 merasa tidak puas dan tidak | 
| Sesuai dengan politik pemorin- |, 
' tah dalam negara? bersangku- 

madjalah di Mesir: Taat tun. Tudjuan Rusia dan RRT , 
adalah untuk memutuskan ke: 

perobahan penting Calam kabi dja sama antara negara2 ba- 

»Al Misri” dalam pada itu ka 
Yakan, bahwa djendral Moham 
mad N. adjib akan mengundjungi 
beberapa »orang jang telah ter 

1 kenai akan patriotismenja ser 
| ta ketiakapannja”. 

Madjalah “Rosa El Youssef” 

“katakan, bahwa beban ig dipi- 
kul oleh Nadjib demikian be- 
.ratnja, sehingga dia membu- 

'tuhkan seorang pembantu. Ma 

"lai dengan coup militer jl. men 
dapas. kepertjajaan penuh dari 

ma heberapa bulan ' lalu ia 
telah melihatkan Mibaregupan 
nja untuk berdjoang bagi tu- 
djuang dari gerakan tentara 
“dengan tiada banjak suara 

(Ant.-AFP). 

'semua cpsir dan bahwa sela- ' 

fihak komunis memimpin yrak- 
jat dalam pergulatan melawan 
pemerintah2 jang non-komu- 
nis, demikian anggapan penin- 
djau2 tersebut. Djepang diang- 
gap sebagai sasaran terpen- 
Ling dari RRT, karena setiap 
hari didengungkan propaganda | 
RRT dengan 
menggulingkan 

tudjuan untuk 
pemerintah 

Djepang dan dengan tjara de- 

Usul2 jang dikemukakan da- 
lam. konperensi perdamaian di 
Peking dan jang akan diusa- 
hakan oleh komite penghu- 
hung perdamaian untuk di- 
laksanakan adalah serupa de- 
ngan rentjana veridamaian jg. 
terdiri dari 7 fasal jang didje-   laskan oleh menteri luar nege- 

Mereka jang akan ditarik : 
mendjadi anggota? |,tjabang2” 3 

di. 
Programma komite penghu- 

“bung perdamaian jang oleh be- 
berapa kalangan disebut. seba- 

gai inti kominform untuk Ti- 

mur Djauh, menurut penin- 

maian dinegara2 Asia dan Pa- 

sifik. 
x 3. Menjelenggarakan  pe- 

Iundingan2 tentang masalah2 
“perdamaian jang sangat 'pen- | 
ting artinja bagi negara2 dari 
daerah2 tersebut serta turut 
Serta dalam perundingan2 ter- 
sebut: 

& 4. Membantu usaha? un- 
| tuk perdamaian dunia dari de- 

pa dengan dewan tersebut. 

Penindjau2 di Hongkong me- 
Jihat dalam programa tersebut 
Suatu usaha dari fihak ' komu- | 

bil hati rakat Djepang supaja 
sokong politik luar negeri Ame 

rika di Asia.   nama Paraguay, Peru. Saudi 
Arabia dsib.nja. Tak ada satu 
diantara negara2 itu jang per- 

  

dang Umum PBB Senin   

! untuk mendapat kekuasaan j 
nutlak atas orang2 jang tjinta| 
lumai dan berusaha untuk me- 

a perumusan perdamaian 
ak komunislah jang dapat 
laksanakan. Penindjau2. tadi 
chirnja berkesimpulan, bahwa 
at2 dalam resolusi, dalam 

mana pembentukan komite per 
damaian ditetapkan dianggap 
mengandung arti jang besar. 
Ajat2 itu Mpu: '.Ongkos2 
tamio DN una perdamai- 

14 etariaat dipikul 

  

    

  

2 

oleh organisasi perdamaian ne 

aa aman 

et kapan dengan hari peri 
ngatan ulang tahun ke-40 Mu- 
hammadijah pada tg, 18 No- 
pember jang akan datang di 
Gersikan (Surabaja) akan di- 
ita gedung untuk anak2 

tim dgn biaja Rp. 120.000. 

Pasukan2 KMT Terima Bantuan Lewat Thai? 

nan perang, 
  1 

! 

Dewan2 Po- 

enggantikan Dewan? 
Pen er akla Lama) 

ENGAN putusan peme- 
rintah RRT akan diben- 

jak dewar? politik di beberapa 
propinsi dan Lv aah | 

untuk menggantikan de 

jang diketuai oleh Mao Tse 
Tung telah disetudjui, bahwa 
anggota dewan? itu akan diang | 
kat oleh pemerirtah dan akan 
memimpin serta mengawasi pej 
kerdjaan pemerintahan di pro-' 
pinsi?2 jg. langsung berada di 
bawah pengawasan pemerintah | 
pusat. Reorganisasi tsb akan ' 
dilakukan sebelum achir tahun 
ini, 

  

Utara dan Selatan mendjadi pro 
pinsi Kiangsu dan memindahkan 
distrik2 di Chahar dan Pingyu- 
an masuk wilajah propinsi2 te 
tangganja. Akan diangkat pula 
m-enteri untuk pendidikan lan- 
djutan dan 3 dewan baru bagi 
perentjana nasicnal, olah-raga 
dan"untuk membrantas buta 
"huruf. (AFP).     

Resolusi India 

ngan resmi sebuah resolusi mengenai pemulangan tawanan 
perang di Korea, (Didalamrja diminta supaja pembebasan serta 
pemulangan ifa dilakukan sesuai dengam peraturan? jang 
terkandung dalam konvensi Djeneva ttg. 12 Agustus 1949, 
jakni jarg berkenaan dengan perlakuan MAAN para tawa 

| kepada Republik Rakjat Tiongkok 

na belum terdapat pecsesuaian fa 

,ham mengenai ,,wasit” maka ma 
(salah itu akan diserahkan kepada 

'hja mengatakan, bahwa agaknja 

malam telah mengadjukan de 

  

P3 

Dilsnaa, bahwa CEUNGAn ta 
wanan tidak hcleh dilakukan En 

rasan dgn maksud menghalang-' 

'halangi atau mempengaruhi ke- 

perikemanusiaan 

peraturan2 chusus 

! tersebut, 

sesuai dengan 

dim konvensi 

Selandjutnja dalam resolusi di- 
minta, supaja para tawanan pe- 

rang jg pemulangannja sesudah 

habis waktu sembilan puluh hari, 

tik “jg diselenggarakan menurut 

fatsal 60 dari rentjana perdjan- 

djian gentjatan sendjata. 

Kepada ketua Sidang Umum 

Lester Pearson diminta dalam re 

solusi India tadi, supaja mengi- 

rimkan skema usul2 setjara detail 

dan Korea Utara dan supaja me 

jlaporkan reaksi2 dari kedua ne- 

gara tadi kepada Sidang “Umum 

ini akan menundjuk negara kxeli- 

ma jang akan bertindak sehagai 
»wasit” dan bila dalam tempo 3 

minggu sesudah ke-4 negara ini! 
mengadakan sidanenja jg perta- 

(Sidang Umum. 

. Amerika tidak setudju? 
Berita, United Press selandjut- 

mungkin Dje- 

pang akan masuk Uni Pan Ame- 

rika. Setjara sepintas, patut pu- 

la disesaikan bahwa ai Djepang 
kini terdapat satu aliran untuk 
tjap setiap orang Djepang jg. ti- 
dak pro-Amerika sebagai anti- 
Amerika. Bahkan sebagai Komu- 

Ten tang, “diharapkar sapaspa YA ten banjale Pa | dipakai sebagai ukuran. Demikian P djau2 di nd b Nana tan Pn dana i nis pula. “Rupanja dalam waktu & , n sa enin JatZz tagi menduga ba ti beriku ih . 6 2 aa 
telah selesai seluruhnja pada Imirdahkan kementerian? ke | antara Ta djawaban- perdana| hwa sekretariaat komite Pe an Ne iaa “ putu- | Untuk Bereskan Soal Tawanan Perang ig. Lae Megan Pa 
tg. 21-11 jang akan datang. Seoni. ) | aa ea na Na king akan memberikan petun- san2 konperensi perdamaian |' . Korea Supaia Diadakan Panitya eta te aa Mena iggota parlemen Moh. Noh itu. | djuk2 permanen bagi pemben-  Peking dan berusaha melaksa- Palat Padati oa Bana NN 

ss dai uh Bom ta - tukan 21an ” bnar a n nakan putusan2 Tn Te Repatrlasi gai “akibat sikapnja jg. terlalu 

1 - : : sara seperi New Zealan 2n 2. Memperkoko hunu- tjondong ke Barat. Ada tanda2 
ng PEMBITJARAAN ANTARA | Australia, India, Pakistan dan ngan antara gerakan? perda- ELEGASI INDIA dalam sidang panitya politik Si-| I8- menundjukkan , bahwa. Dje- 

pang akan berdiri sebagai ,,anak 
piatu” 

lainnja. 

diantara negara? Asia 

  

Dari Kantor Pemilihan dida- 
| pat keterangan, bahwa. achir 
bulan ini ditunggu datangnja 
kira2 12.000.000 kartu pemilih: 
untuk Djawa Timur jang oleh 
Kantor Pemilihan Pusat lang- 

Sung akan disampaikan kepa- di Korea? India diharapkan akan dengan resmi mengemukakan Lini disetiap negara. adalah ' lean pulangan mereka. ke negeri asal : : 2 t 2 3 Pa bupaten. Djawa £ usul ko omin ada rtengahan min: : tudjuan fl K , wan pendamajan dunia dan un 3 Data 2 dan bat E Ka da kantor2 ka sa an Lapan Pada (ica Jagakan Reshuffle e a- na jang telah . djemu “pe- tuk Gadjuani ini mengadakan Yaa ! Bian Ah diperlak Da Sajan Timur menaksir akan Ada 
12.000.000 orang bemilih pada 

tahun depan ini, jaitu mereka 

jang. Mn dia tag 18 tahun. 

. Papagos 
| Menang 

Di -Junani 

'# ARTAI Rakjat Junani” 
Pp partai berhaluan ka- 

kal Alexander Papagos, telahi 
mendapat kemenangan dalami 
pemilihan umum dj Junani me 
nurut angka2, jg diumumkan 
oleh kementerian dalam negeri genai masalah Korea, ' ig. dial ai but nama se , 5 2 rold Urey, penjipta ,,air keras” | djalah tadi menjebu “ Selain itu pemerintah telah Junani a malam Selasa. 

je Seng Bags me Hang merupakan bahan? terpen- |orang let, kol. Djamal Abdul Ten Sea agan Tea garg2 Asia dan Pasifik. Dalam | memutuskan pula utk. mengga Ta . t aa! Partai Rakjat Junani tsb men- lakan sana 2 gara ting pada pembikinan bcm zat | Nazir sebagai seorang jg mung Tenan Yang Genap takuk ajak itu ditambahkan, bahwa bungkan beberapa propinsi se- Ta H aa 2 supaja anihdapat dafim parlembn' 241 kur 
ari ini Si pula hendak | dir, telah menjatakan bahwa pe |kin akan mendjadi wakilnja, | Kaca NB OB | aa dianggap perlu Peking (bagaimana telah diandjurkan F Na an al Unn MNen djumlah P Hepat tertjapainja. pe- |nbumuman resmi hari Minggu|karena ia sebagai pemimpin dibuat akan meminta lebih banjak | oleh perdana men. Chou En Lai, menda aa Bag Menara kursi, selikiskan 59 0 5 : K : 1 1 1 5 ACA, 2 2 dek mungutan suara mengenai reso itu ,,adalah kata2 resmi jang te dari 'panitya opsir2 jg memu- zasat. Ten (Reuter). termasuk .propinsi2  Kiangsu Swedia Yan Swiss. Ke-4 negera (direbut oleh partai KPEK. 

Marsekal Papagos dimin 
ta membentuk kabinet 

baru. 
'Dimitrios Goulopoulos, per- 

dana menteri 
Junani, pada malam Selasa te- 
lah menghadap radja Paul un 
tuk menjmpaikan permintaan 
pengunduran diri dari kabinet- 
nja. 
lah menerima kundjungan mar 

. djata2 atom Amerika.  Kala- PrvBanTu menteri luar negeri| perbatasan Tiongkok/Birma kepada, nanjakan, apakah soal tersebut tidak kan, bahwa ketentuan untuk menga lum, pernah mendapat ' ketegfuan | Amerika Serikat tidak 'lapat me Isekal Papagos. Dengan resmi 
ngan2 tsb, selandjutnja melukis Inggris, Anthony Nutting, atasj Perserikatan Bangsa2. Nutting mem lebih baik diadjukan kepada PBB, djukan soal ini kepada PBB ada- | resmi, Setelah dihudjani dengan Injokong rentjana India itu, kare- kemudian diumumkan bahwa 

“kan perkembangan bom zat air pertanjaan menerangkan dalam " ma) berikan keterangan tersebut sebagai | 2927 suatu komisi internasional da- | lah  soalnja pemerintah Birma, ig berbagai-bagi pertanjaan, achirnja BN memirit pebdapak ab Gita re'Iradja Paul dari Junani telah sebagai hasil penjelidikan ilmu Date sendat:” bada TPS Garen” ban Mora : : | par dikirim ke Birma. Dengan | sampai sekarang ternjata mendapat Nutting menjatakan, bahwa permerin- lusi tidak tjukup menaruh per- (meminta kepada misekal Papa | pengetahuan dan teknik jang “ $ pin ta gai tidak 6 k djawaban atas. pertanjaan2 jang Pan mengutip beberapa berita pers | tentangan untuk berbuat “ demikian tah Inggsis tidak. dapat mengadakan 88 n B8 - - 3 2 5 abi yi Pp b ata p 
|. gilang-gemilang. Dikatakan bah Pa aa 'tak Akan djang lebar mengenai" soal “tersebut | Henderson selandjutnja menjatakan, | Ia menegaskan, bahwa berita2 pers tindakan diplomatik dalam hal . ini, hatian PaYaN PA TAN Ai ja, membentuk peme- 

LL. wa dengan: didapatnja, bom. sat mengambil inisiatif untuk mengadjul dari sedjumlah anggota madjelis dari! hhtv pasukan2 Kuomintang menerimal mengenai datangnja  balabantuan Inggris tidak  mempunjai  perhubu- Para tawanan perang jang tidak Irintahan baru Juhani, Kabinet 
kan masalah  kegiatan2 pasukan2   

    

air ini, maka negara2 Barat ki-j 
“ni telah memiliki sendjata baru" Tiongkok ' Nasionalis “disepandjang! 

golongan ' Buruh. ' Bekas - menteri 

perburuhan Arthur - Henderson. me- 

  

| Muang «Thai. 

itu menjata- 
balabantuan melalui 

Nytting — dalam ' pada 
Pn 

pasukan2 Tiongkok Nasionalis mes | ngan resmi 
lalui” Muang- Thai selama ini bes! mosa  (Antara— APP), 

“ & v 

dengan pemerintah For- 
"3 

baru akan dilantik rn hari   mai dipulangkan ke negeri ma- 
sing-masing. Rebo ini, (duka 

jang 

  

  

nan, jang dipimpin oleh marse-. 

kabinet koalisi 

Radja Paul kemudian te- 

    

F Jasa f Ta : - I net Mesir at 'bila menteri rat melawan komunisme ' dan . 2 heh bisa dakuk "at 5 
ng ri Lena Na NN aa Abe aa ti luar negeri 1. » Hussein Far-/ mengurangi perlawanan mili- ' kang Naa ag 2 Yara ie (yan Inter an poli jang sedure seperti Tinakaa Matan 1 Berh 1 

Barat ig tadinja telah lenjap (tjara besar2an, Tetapi peranan/ 128 Mn dari New Pe mania ter alay merusakkan organisa- janam benih kepertjajaan, ba- jan diumumkan oleh radio Pe- na diserahkan oleh panitia re- Partai: Rakijat Jg Bermas : karena Sovjet Umi djuga dapat japa jang akan dipegang oleh| lam beberapa 81. sinja didaerah-daerah, dimana king hari Senen, Dim pertemuan | Patriasi kepada konperensi poli-/ Jaan “Kanan Berkuasa 2 

    

   

                              

   

    



                      

     
    
     
      

  

     
      

  

   

  

   

       

      

  

   

  

Maha Esa pada ' 

  

| Telah pulang menghadap kepada Jang Me 
hari Selasa 18-11-1952 Anak kami jang tertjinta: 

Nuniek P. ANGGARDJATI! $ 
| Terima kasih kami utjapkan atas segala sumbangsih jz. #8 
“berupa tenaga maupun benda, terutama pada: 1 

1... R.T. Wonodrikopen Kn 
2. SMP, II sekluarga 
3. S.M.P. Ganeca sekluarga , '- -&. 

4. Segenap pengundjung dan pengantar kekubur. 

Mn 2 - Keluarga: 
5 PRAMUDJITA ” ” E 

(Guru S.M.P. II Semarang. PS 

  

X 

Saja selalu 

      

ai 
7 Hey 

  

Op. 

kata Nadis Gray bintang terkenal 
dari ), Arthur Rank Organisation 

“ : 
ngatlah bahwa kulir lirjin 

dan s€gar adalah dasar dari segala 

kerjantikan. LUX melimpahkan banjak busah 

halus dan harim jang mendjaga kehalusan 

kulic Njonja. Peliharalah ejahaja kulit Njonja 

Wperti saja dengan SABUN WANGI LUX." 

    

        
   

    

  

Lux 
putih, murni, halus 
bagi kulit Njonja. 

1 & 

SABUN WANGI 

     

   

   

                    

   

              

   

    

      

     

& N 4 2 Hana as 

dipakai oleh 9 diantara 10 bintang pilm. 
buatan 

UNILEVER     
  

SELALU SEDIA: 

MESIN MOxOR COMPLEET, SHORT BLOCK: RADIATOR, 

KURK AS: RODA VELG: VEER? DLL. dari DODGE — 

. Toko ,SELECTA" 
BODJONG 80 TELP. 594, SEMARANG. 

$ 
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 Kabar Kota 

000 WAKIL2 PNI. 
Tg Telah dipilih dim rapat PNI dja- 

bang Semarang pada hari Minggu 

jl, tuan2: Munadi, Sujoso dan Gi- 

tosajono sebagai wakil2 PNI tjab. 

Semarang utk mengundjungi kon- 

F gres PNI seluruh Indonesia jang 

3 tahun ini diadakan di Surabaja 
dari tg. 6 sampai 11 Des. j-a.d, 

Wakil2 tjab. Semarang itu akan 

membawa usul2 ke kongres tfb. 

»BRIGADE IRIAN”. 

| Seorang bekas Letnan-Kol. jg. 
telah 2 tahun lebih mentjeburkan | 

diri dim masjarakat, kini setelah 

“ mengetahui tentang perkemba- 

ngan soal Irian, telah memadju- 

| kan suatu petitie kepada Pangli- 

“ma Tertinggi, agar segera diben- | 

| tuk Brigade-Irian dgn tugas chu- 

sus ,,merebut kembali Irian Ea- 

'rat, apabila diplomasi tidak ber- 

hasil”. . 
' Untuk sementara, letnan-kol. 

' tadi tetap mau anoniem sadja, be- 

lum mau menjatakan siapa2 dia 

itu. Dalam petitie tsb. letnan-kol. 

tadi menjatakan pula MN 

-pannja utk memimpin Brigad 

Irian. 

SOAL TARIP AIR MINUM. 

.. Menjambung berita kita ke- 
“ maren mengenai soal peroba- 

han tarip air minum dan tja- 

— ya perbaikan pembagaian air, 

“dari kalangan ig berwadjib di 

| dapat pendjelasan, bahwa soal. 

| tadi tidak ditarik kembali seba f 

| gaimana abusievelijk dikabar-j 

kan kemaren. Soal perobahan 

tarip tadi sekarang masih te- 

tap ada, dan kini ada ditangan 

sebuah panitya ad hoc untuk 
dipeladjari dan diselidiki lebih 
landjut. Kemudian pada waktu 

nja usul tadi akan diserahkan 

kepada DPR Kota. 

KURSUS BAHASA INDONESIA. 

“Sedjak tg. 1 Nopember il. di 

kota2 besar di Indonesia telah di- 

- buka kursus bahasa Indonesia, 

'Chusus utk pegawai2 negeri bang 

sa asing. Peladjaran diberikan se 

. tjara tertulis dan meliputi 15 ma 

| ta peladjaran dgn bahasa Belanda 

'dan Inggris sebagai bahasa peng 

'antar, lama kursus ini ada 4 
'atau 5 bulan. 

  

    
terd

ay 

Kapit
an 

serta tjepat. 

  

    

  

  

      
  

i   

“Dalam idxin- 
terdapat Ope 

4, Karena mudahnja berbelok, ringan dikemu- 
dikan dan mempunjai tjukup kekuatan menarik 

untuk dikota maupun untuk djarak djauh dipegu- 
nungan, Opel Kapitin patut dipudji 

Para Dealer Opel kami dapat memberikan 
keterangan? tentang segala hal jang Tuan 
perlukan Selama persediaan-masih ada 
merekaakan membantu Tuan, dan 
mereka dapat memberikan Tuan 
satu Opel Kapitin dengan harga 
normal, apabila Tuan mempu- 
njai suratidzin-pembelian B-1 

    

  

Dapat dilihat di: "3 

Alamat: 

PONTJ        

| Didjual den
gan segera | 

  

JOHN YOUNGE LTD," 
OL 104 — SEMARANG 

mmovamtn 

   
   

    

     

“PICK JUP.— 
    

  

     MA, 

Sk. ini No. 3/3287. : 

“at 

  

Baktar | 

R.V. Soedjito 
Pandanaran 66, Tilp. Smg 2229 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 

Praktek Umum 
Djam bitjara: 

Rumah: djam 7—9.30 

— Gjam 4.30—6-30 sore 
R.S. Elisabeth 10.30—11.30 
  

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien). ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain--lain Penjakit. Obati 

WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja. : 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9—12 

. Sore 5—7   

      

Didjual: | 
SEBIDANG TANAH, Luas KI. 880 M2, dan 
SEBUAH RUMAH diatas tanah tsb.” mn 

(dalam keadaan agak rusak), 
Lor Semarang (belakang Sekolah Rakjat). Ke : 

Hubungan atau penawaran kepada jang mempunjai sendiri via 55 

terletak dikampung Pendrikan | 

    

  

LOTERIJ UANG Rp, 16.—: 
Rp: 9—: 4 Rp. 5— Trekkl." & 
porto VRIJ. VITANOL untuk la- 
ki2. VITARIN untuk perempuan 
Rp. 20— 3 ds. Rp. 57 lem- ' 
bek, dingin lekas tjape, tulang2 

makan 3 ds. tangg. dapat tena- 

RAS. Rp. 60.— untuk laki2 ada 

umur atau jang sangat lembek. 

dak beres Rp. 58.— BUSTERIN 

bikin kentjeng, segar, montok 

buah dada, lembek Rp. 20— 3 

ds. Rp. 57— OBAT KOEKOEL 

Rp. 20— SCHOONHEID, ZALE, 

POEDER & Rp. 10— Besar 

Rp. 17.50. RIGASTA PILL. ta- 

han lama (nikmat) Rp. 20.— 3 

ds. Rp.57—. SORGA ISTRI PIL- 

LEN tanggung dapat bikin istri 

kembali seperti gadis Rp. 20.— 

3 ds. Rp. 57— SUIRINE PILL. 

tangg. baik kentjing gula-nier 

eiwit, niersteen Rp. 990— 3 “gg 

Rp. 57—, Porto Rp. 2.—. Ma- 

sih sedia lain2 obat. Prijsc. 

gratis. : 

Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM 

Gg. Tengah 22 Semarang     
  

» Bet, 

3 

1. Karena: ini adalah golongan klas-B jang djauh 

berbeda dengan mobil LUXE dari klas-A. 

2. Dibelakang Opel Kapitin terdapat service 

klas istimewa (dengan demikian mempunjai tjukup 

banjak persediaan onderdil? perkakas)pada Dealer? 

Opel dari General Motors diseluruh Indonesia. 

3. Kendaraan ini adalah dapat dipertjaja, hemat 

— GENERAL MOTORS OVERSEAS CORPORATION 

DJAKARTA- BRANCH 

pembelian B-4 

    

      

    
   

    

        

   

Aden pa RATA RN TN MPN MAAN 

   

a
a
 

ia T
a 

Ta
 T
P
 
Mi
 Y

a 
M
1
 

   

  

   

    

1 

  

  

   

    

       

   
   

     

  

, GP RAR 1 WOUI-P 
| THEY WANT T 

ROY ROSERS/ SOSH, 
.£L THOYOHT YOU WAS OLNAMUTE2 

3 AA LOwMAN PILIN/ 'BECALSE YO REj 

3 ABoRRo TO Ktu MEA KILILING TAEIR 
5 ge Beer To FsEC 

OUR IRE NS? 
Pum 

4 THST'5 A LIS THEYIRE 
YA? of sereabin/, 20Y/ AN 

Kh YNA, 
| | GP POSITION TO THIS 
( FALROAP UM TRYIM' 

"TO Boy v— 
1G Xx (3 

    

5 - 

tao    
   

   

      

       

  

EXCUSE TO COVER THEIR j     
   

“OUT ALL THE NEN 
MYSELE, BEFOKE THET TAKE A 

CH ana 2 FOMETHING'S 

  

  

  

  

  

   
   

    

   
   

  

— Itu djusta jg mereka 

sebarkan, Roy!  Semata- 

mata alasan buat sembunji 
kan gerakan mereka jang 
menentangi pembuatan dja 
lanan kereta-api jang saja 

tioba laksanakan ini ! 

|... Roy Rogers! Astaga, saja kira 
kau ada seorang cowboy jg hendak 

“lompat naik buat bunuh padaku! 
|... — Kenapa mereka maukan djiwa 
.mu, Dynamite? Sebab kau membu- 
nuhi ternak mereka untuk beri ma 
kan kepada anak-buahmu? 

   

    

THEYNE FOUGHT ME EVERY FoOT/ 
BCARED MY MEN S0 I GOT To Test 

CONSTRUCTION. 

2. “ - 4 Kaleng 

COPF 1882 KING FEATURES SYNDICATE, Im, MOPLD RIGNTS Resrrven 3) 

— Mereka telah tantangi padaku, dalam tiap-tiap tindakku! Me 

   

      

   

OYNAMITE .....' 
THE TRESTLE'S5 

CAMING # 

  

   

    

   

         

    
hakut-nakuti anak-buahku, sehingga saja terpaksa harus fjoba sen 

diri tiap2 bagian djalanan kereta-api' jang 

reka berani untuk menulad demikian .... 

agaknja tak beres! 
— Dynamite, balok2 djembatan 

  

baru selesai, sebelum me 

Wah! Ada apa-apa jang. 

sedang ambruk ! 

            

PAN 

sakit, ada nafsu kurang tenaga, | 

ga muda. VITANOL EXTRA KE-| 

RENA PILL. datang bulan : ti- | 

  

k
a
 

  

  

“TJOBALAH ! 

  

PENA JANG PALING DISUKAI DISELURUH DUNIA 

SEKARANG TERDAPAT DALAM 2 MODEL 

Suatu waktu “tentu Tuan akan mempunjat 
Parker ”51”. Mengapa menunggu lebih lama | 

Parker "51? jang baharu dengan tjara-mengisi- 

Aero-metric' jang “istimewa! memudahkan. dan 

menjenangkan tulisan. 
Tuan 'sekarangj dapat memilih dari? 2imodel : 

jang langsing format biasa. atau jang” extra! 

langsing format/ketjil. 
(Terdapat di toko-toko jang ternama. 

8. Boleh pilib.mata-pepa jang Tuan kehendaki, 

5 ! Perwakilan- Pabrik “dangServis" Reparasi : 

  

LANGSUNG BOLEH '(DAPET BELI PADA: 
Sange ema... 

Juwelier 
BODJONG 58 TILP. — 

TA' NANTI TUAN 
MAU JANG LAIN ! 

  

KAVSIMsZECHA & CO. N.V. DJAKARTA 

  

T Oo Horloger 
1514 

  

  

  
Anggur kuat dalam 24 djam berbukti 

Anggur ,,PAX“ tjap BINTANG “ 
Untuk menjembuhkan pinggang dan punggung pegal, ku- 

rang darah, muka putjat, badan kurus lemah, tidak napsu ma- 

Ikan, waktu malam berulang2 kentjing, kepala sering pusing, 

mata berkunang2, kaki tangan tida bertenaga, seluruh badan 

berasa tjapai, penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki dan laen2 

penjakit. Baik orang tua maupun muda, sudah beristri atau 

belum menikah, djika sering minum ANGGUR ,PAX” TJAP 

BINTANG 7, akan kumbali semangat bergelora, tubuhnja te- 

tap kuat. : 

“Njat Njat Fung (Anggur Wanita ) 
Sepecial mengobatin : 

: Datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan perut sa- 

kit, kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, mata 

kabur, pinggang berasa pegal kaki tangan kurang tenaga, Se- 

mangat kurang, rambut rontok, dan laen2 penjakit. Silahkan 

minum ANGGUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BIN- 

TANG 7, tentu akan mendapat kekuatan, dari kekuatan akan 

mendapat kesentosaan, kegumbiraan, serta keberuntungan da- |, 

lam rumah tangga. 

BUKTI SESUDAH MINUM NJAT NJAT FUNG: 

Untuk perempuan tua: 

Urat2 jang lemah akan mendjadi kentjang pula, menam- 

bah darah, tjahaja muka mendjadi terang, badan mendja- 

di sehat. 
B. Untuk perempuan muda atau jang sudah kawin: 

"Tjahaja muka selalu eilok dan tjantik, tinggal awet muda, 

akan mendapat turunan jang sehat, dan menambah kese- 

nangan kebahagiaan dalam rumah tangga. 

“Dapat beli diantero Toko2: 

N. V. .».BINTANG TUDJUH' 
(Chemicalien Industrie) 

Krekot, No. 11, Djakarta. 

sR E X“ INIMalam Premiere 7.00- 9,00 

AA. 

  

AN Dasa 
sai "BBG 

apa TON 
Penuh asmara dgn lagu2 jg menjenangkan, tari2an, 

jg menarik dan show jg gemparkan! 

Extra: INI sore djam 5.00 »Spelibound” (17 th) 

Orlon 5.00-7.00-9.00 (17 th) | Djagalan 7.-9.- (Seg.um) 

|Laaa"Turner'—!Ezio |Pinza " Metropole 5,15-7.15-'9.15 
MR TM 1 ERIU "1 | Kasma'Booty'- Roomai Nor 

an Mo ALA RN Kap Tn 
€ 

PGM Tecbaicolor? ” |NOOF Asmara 

  

  

  

  

  

  

    ! Extra langsing Langsing 

Format biasa 

  

Format kerjit   
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TO-OWN A PARKER 

IS A MARK OF 

. DISTINCTION 
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Sinche Djie Goe San 1s 
Djam bitjara: Pagi 9—11 Sore 4—7 

di Toko Obat .NGO HOK T ONG" 
Gang Pinggir No. 1 — Semarang — Telp. 1658 

Dapat menjembuhkan dengan tjepat segala penjakit, 

baik dalam maupun luar. 

Praktijk untuk: Orang2 lelaki, wanita, tua, muda dan 

: anak2. 

    
   

  

Es 

  

  

Saksikanlah 
,MALAM KESENIAN ASIA':. Seni Tari/-Suara: India, 

Ceylon, Indonesia, Tionghoa dan Arab. t 

Digedung Stadstuin-Bcdjong 66 Semarang, pada hari 

SAPTU-MINGGU-malam tg. 22 dan 23 Nopember 1952. ! 

Mulai djam 20.00 TEPAT. 

oleh: 

Mr. Devdatta Jetley | 

(Direktur dari yKalavihar embaga Seni Halus di India), 

jang mempunjai keahlian tentang bermatjam - matjam seni: 

jang Sukar ditjari bandingannja, dan baru pertama kali diper-| 

tundjukkan dikota ini. 
| 

  

  

  SE 5 ed nina Dha u 

HARGA ISTIMEWA 

MATJEM2 MERK. 

KRACKET?2 BAPMINTON LUAR NEGERI DUNLOP. 

Dapet beli di: . 

Toko ,DEWI" | 
Dj. Slamet Rijaai 60 — Solo, 
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yap CITY CONCERN CINEMAS mp : 

2..LoXx ini malam premiere (u. segala um.) 

Saran G0 Francis Langford — Judd Holden 

Tony Romano'- ben Lessy and G.i/s allfover the, World | 

» Purple Heart Diary” 
  

  

GRAND ini malam penghabisan tu. 17 tahun) 

Sa TX Gue . John Wayre — Robert Ryan ' 
Color b 

FLYING LEATHERNECKS' Tecnicolor ! 

Besokmalam T. Sur ni — Bono — Djuriah $ 

premiere : M. Budbrssa — Poniman Ter 

film Indonesia ,PENGORBANAN' "is kon 
INDRA ini malam premiere lu. 13 tah.f: 

5—I-I9-— Robert Amstrong — Helen Mack 

The SON of KONG xarkorsi 
Heibat — Serem — Gempar ! 

Royal INI MALAM PREMIERB fu. Segala umur| 

5,.7.-9.. William' Holden — Stanley Clements 

BOOTS MALONE 
" ROXY ini malam p remiere fu. 17 tab.) 

7.4 — T, Sumarni — Bono — Djuriah 
M. Budhrasa — Ponimsn”  £ 

“DT 

8 Fi 
5 

,PENG ORB
ANAN”., Mana 

Besokmalam' $. Romai Noor - Siput Serawak - Neng Yatimah 

BERDOSA" 
Druk, VII No, 58WINI/A/118 

  

  PA an A7,  


