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| Pelantikan | Bn 443 RoI 

  Pada tanggal 18 Nopember kemaren dulu, di stadion Pati telah 
» dilangsungkan pelantikan . serta penjumpahan Bataljon 443 Rang 

ka Organisasi Infanteri I dibawah komando Kapten Muktijo. Pe 
njumpahan ini dilakukan dihadapan panglima divisi overste Bach 

| run, Tampak ketika salah seorang perwira diambil sumpahnja. 
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“|kompleks jang dipimpin : oleh! 

120 Angg. MM-Kom-| 
pleks Merampok | 

.. 26 Rumah: 

27 OTA kawedanan Grabag, | 
| K Magelang, malam Rabu | 
kemarin dulu telah mengala 

  

serangan dari gerombolan ber- 
sendjata jang tidak dikenal se 

| hingga menimbulkan kerugian 
| penduduk sebanjak Rp. 40.000, 
Pada malam itu djuga : 
djam 21.00 Ik, 120 anggota ge- 
rombolan dari Merapi-Merbabu 

Muchawat, berpakaian seragam ' 
| dengan bersendjata mortier 
dan automatis, telah menje- 
rang. kantor polisi kawedanan 
Grabag dari beberpa djurusan. 

Tembak-menembak  terdjadi 
antara pihak gerombolan  de- || 
ngan polisi negara. Sebelum | 
mundur. gerombolan tersebut | 
meramtpok asrama Mobrig dari | 

ada dan merampok 26 buah ru | 

    Suatu pemandangan d 
dijah jang diadakan d 

pada hari Selasa malam 

  

  
VanFleet Diganti: 
Kemungki nan Ia. Akan Disngkat Djadi """ 

Duta amerika Di yunani 
Pusat Perlengkapan Utara Chorwon D'ihantam 

Oleh Bomber2 PBB. 

MI 

rika 

saat berbalik lagi. 
a 

. Sementara itu difroni tengah 
dan Timur suhu telah turun 
dari 8 deradjat Fahrenheit di 

atas nol. Difront Timur telah 
terdjadi tembak menembak de 
ngan granat didekat Luke 
Gooks Castle Serangan pihak 
Utara atas Heartbreak Ridge 

-. “telak digagalkan. Meskipun di 

In Ag 

Te
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frong Barat terdjadi pertempu 
ran sengit, namun tekanan pi 
hak Utara terhadap pasukan2 
Korea Selatan jg menduduki 
rangkaian bukit Sniper tidak 
berobah. Pada hari Rebo pagi 
mendjelang matahari terbit pa 
sukan2 arteleri PBB tlh meng 
halau serangan pihak Utara 
ig Gditudjukan terhadap rang 
kaian bukit Sniper, Diduga, 
bahwa pimpinan tentara Utara 
selalu menggantikan pasukan2 
nja jg telah letih dengan pasu 
kan2 jg masih segar. Pesawat2 
Thunderjet Amerika melaku- 
kan serangan terhadap markas 
besar Utara dan gudang2 mi- 
njak. Sasaran2 tsb jg diting- 
galkan mendjadi lautan api, 
terletak disuatu daerah, 25 mil 
dari sungai Yalu. Didekat Ye- 
man pemuSatan2 tentara Utara 

ARKAS BESAR angkatan udara Amerika di Korea hari 
Rebo mengumumkan, bahwa pesawat? benteng udara Ame- 

rika tengah malam hari Selasa telah mendjatuhkan bom? diatas: — ui Salah rdjadi Sonchon, pusat persediaan? fihak Utara jang terletak Ik. 60 kitome! Pihak polisi telah terdjadi pa | ter dari tapal-batas Mansjuria. Jang mendjadi sasaran ialah lebih Ia malam Seasa jl. didesa | 
dari 100 gedung? jg menurut dugaan dipergunakan sebagai gu- 
dang-gudang penjimpanan persediaan? perang jg didatangkan da- 
ri Utara. Ketika serangan sedang dilakukan, muntjul sebuah pe- 
sawat terbang Utara, akan tetapi pesawat tsb tidak menjerang. 
Diberitakan lagi, bahwa sepasukan pesawat? benteng udara Ame- 

lainnja telah mendjatuhkan pula bom2 diatas pemusatan? Uta- 
ra di Unpari, 8 kilometer sebelah Selatan dari Sariwon, Sebuah pe 
sawat pemburu Utara terbang menudju pesawat? sekutu, akan te- 
tapi tidak melepaskan tembakan? dan setelah terbang beberapa 

—————— 

15 Kiesdistrik 
milih 18 Tahan 

| ALAM SIDANGNJA kena 
4 rem kabinet pun telah me- 

njelesa-kan pembitjaraan ten- 

tang rentjana undang? pemilih 

an umum jang akan disampai 

kan kepada Parlemen sebelum 

nja sidargnja tg 27 Nopember 

jad. Didaiam keterangan ring 

kas, Menteri Kehakiman menja 
takan kepada pers, bahwa dju- 
mlah kiescistricten telah dite 
lapkan 15-dan pemilihan umum 
ini akan dilakukan setjara lang 
sung diatas dasar umum jang 
bersifat rahasia. : 

Yambahnja keteranga", bahwa ba 
tas umur untuk memilih (aktif) 18 

tahun, sedang uang djamiran untuk 
tjalon pertama berdjumlah Rp: 200 

dan untuk kedua Rp. 100. Mengenai 
anggaran belandja th 1953 dapat di 
kabarkan “lagi, bahwa Pemerintah 

    

    

      telah mendapat serangan. 
35 Mil ditenggara Suiho dlm 

suatu pertempuran udara, 15 
pesawat MIG Utara telah diru 
sakkan. 

. Kan Fleei akan pulang 
ke Amerika? 

Dalam pada itu Panglima ten 
tara kedelapan Amerika di Ko 
rea, djenderal James van Fleet, 
pada hari Rebo dengan peran 
taraan djurubitjaranja mene- 
rangkan, bahwa ia tidak mau 
memberikan komentar atas de 
sas desus achir2 ini, bahwa ia 
mungkin dalam wakiu singkat 
akan bertolak ke Amerika dan 
mungkin akan diangkat men- 
djadi dutabesar Amerika di Ju 
nani. Desas desus inj didasar- 
kan atas keterangan njonja 
Van Fleet, ig baru2 ini tiba di 
Korea dari Amerika, bahwa 
suaminja akan - dipindahkan 
mendjadi dutabesar Amerif!f" 
di Junani, segera Sesudah djen 
deral Eisenhower memangku 
djabatannja selaku presiden 
merika. Kabarnja pengangka 

kn Van Fleet selaku dutabe 
sar di Athena, adalah karena 
“perasaan terima kasih a:as 
bantuannja”, sehingga menje- 
babkan- Eisenhower- terpilih 
mendjadi presiden Amerika. 

(AFP). 

' . 

IPSI SAMPAIKAN EMPAT 
NASKAH PELADJARAN 
PENTJAK. 

Satu delegasi dari Ikatan Pentjak 
Silat Indonesia jg diketuai oleh Mr. 
Wongsonegoro, telah menghadap 
Menteri Pengadjaran, Pendidikan 

dan Kebudajaan, Dr. Bahder Djohan 

“Senen petang. Dalam pertemuan ini 

turut hadlir Sekretaris-Djenderal P. 

P.K. Delegasi ini menghadap untuk 

menjerahkan empat buah naskah pe 

ladjaran senam pentjak jg  ditjipta 

kan oleh IPSI, dengan maksud supa 
: kdiadikar h: ladjaran pen g , 

ag aan Typtam Ini telah ini telah menundjukkan akti- 

di pitetnja. Gunung 
tjak disekolah2. 
disahkan oleh Kongres 
Jogja ditahua 1950, 

IPSI 

mengharap akan sudah dapat me- 
injampaikannja kepada Parlemen pa 
| da pertengahan Desember jad sete- 

lah menjelesaikan beberapa pekerdja 
“an? technis dalam menjusun rentjana 
anggaran belandja tsb. 

'Bahaja G. Kelud 
» 
- 

F Keadaan ,,Labiel" 
har Dingin Akan'Ada'" Terus Menerus 

| Selama 5 

Se'ama hudjan belakangan 
ini, terutama antara 30 Okto- 
ber dan 11 Nopember tegalan 
djagung kira2 23 ha disekitar 

bun pasir jang tingginja kl. V, 
meter akibat bergeraknja la 

ihar. dingin. Bersamaan de- 
ngan ini hampir tertutup dju- 
ga sebuah mata air, dan se- 

buah rumah. Sampai sekarang 
ini dilereng Kelud telah ter- 

.tutup kira2 2000. ha wah 
atau tegal oleh lahar dingin. 

Datangnja lahar dingin, jang 
biasanja — terdjadi sesudah 
|djam 14.00 umumnja masih 
.tiba2” djuga. Ketjepatan la- 
har dingin itu diantara 30 sam 
pai 60 km sedjamnja. Dikali2 
permukaan lahar dingin itu ti- 
dak merupakan dataran me- 
lainkan melengkung seperti 
punggung. Lahar dingin seka- 
rang sudah tidak lagi memba- 
wa serta arang2 melainkan, 

batu2 jang besar2 dan pohon2 

jang kadang2 masih utuh. 
: Gn. Lamongan 

Dalam pada itu didapat ke- 

terangan, bahwa djuga gunung 

Lamongan dekat Klakah baru2 

  

itu menge- 

luarkan gas jang panasnja 94 

  

    

| mana dilarikan pakaian2 jang 

| mah/toko. Kerugian pemilik | 
takibat perampokan ini ditaks'r | 
sebesar Rp. 40.000.—. Dalam 
tembak-menembak itu tidak ter 

berpidato, antara lain beli, 

akan menimbulkan ' perpet 

alam peringatan 40 tahun Mohamma 
9 Pertemuan Balai Kota Djakarta 
ampak Hadji Agus Salim sedang 

belian katakan: ..Saja ikut chawatir, 
perti pernah pula dikatakan 'oleh almarhum K.H. Achmad Dah 
lan kepada saja, bahwa. terpisahnja Aisjiah dari 
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Mohammadijah 

Na, 
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Tepi ,,Garasi Irian” Belum Kita 
- Milikl—Kata Presiden 

Di Bengkulu Dulu Bung Karno Pernah Pimpin 
Rombongan Sandiwara ,,Monte Carlo”. 

ban Inggeris antara lain dengan adanja benteng Marlbourough. 

“ 'Dfalan2 dikota tsb ie'ah di 
ihiasi sedangkan barisan pan- 
du2 mengurus pendjagaan la- 
pangan kota.: Bendera Sang Me 
rah Putih dikibarkan diatas se 
mua rumah begitu pula dere- 
tan murid2 sekolah berdiri di 
muka sekolahnja masing2 dan 
melambai-lambaikan bendera 
ketika presiden dari lapangan 
terbang menudju ke lapangan 
kota isb. Rakjat jg bertinggal 
beratus-ratus kilometer djauh- 
Nja datang berdujun-dujun ke 
Bengkulu untuk menemyj pre 

berkibar didesa-desa, akan 

desa jang makmur, 
den Sukarno. 

Tugas jang ketiga menurut presi 
den Sukarno ialah untuk menjelama 
kan Indonesia dari 
jang dewasa ini terdapat didunia. 

Djiwa 
Terhadap para pemuda 

membentangkan, bahwa revoius 
nasional itu telah 

g Penerbit: NW p Suar ra Wiordoka Prosa”, 
A1 Penjelenggara: Hetami 
D Alamat: Purwodinatan Barat IT — 20 Se ng 
pb 'Tilpon: Redaksi 1223 Smg. Rumah 1798 Smg” 

Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang, ““ 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota, 
Rp. 1l.— luar kota (ditambah Rp. 0,80 uantuk meteral), 

Adv. 80 sen per m.m. kol- Harga Etjeran G0 sen Per temis. 

Kita Punja Rumah - 

UNDJUNGAN pres, Sukarno ke Bengkulu pada hari Selasa, 
Sa. kota terachir dalam perdjalanannja mengundjungi Sumatera 

Selatan, disamping kundjungan kepala negara pada sebuah ibu ko- 
ta karesidenan, mempunjai arti lainnja, jakni kembalinja ir. Su- | 
karno kepada kota dimana ia dim pendjadjahan Belanda berdiam ' 
selama 4 tahun sebagai seorang buangan. Seluruh rakjat Bengkulu 
telah siap sedia utk. menjambut kedatangan rombongan presiden 
ketika di waktu hudjan pada Selasa sore rombongan tsb memasuki 
kota Bengkulu, jang mengingatkan kembali akan zaman pendjadja 

Meskipun Sang Merah Putih telah 
tetapi 

bendera tadi belum berkibar di desa ' 
demikian presi ' 

pertentangan2 

Fe 3 

pemuda '$ 
jang 

mentjiptakan 
djiwa baru, merdeka dan djiwa 

jang berhasrat untuk melaksana 

kan pembangunan serta memper 

Batas Umur'Utk Me- 

ENURUT PERHITUNGAN technis Ir. Sumadio, kepala Pe- 
kerdjaan Umum Propinsi Djawa Timur, keadaan jg ,,labiel” 

dan antjaman lahar dingin dari Gunung Kelud akan ada terus-me- 
nerus selama paling sedikit 5 tahun jg akan datang. Bahaja itu 
adalah terbesar dim bulan Djanuari dan Pebruari jg akan datang, 
jaitu waktu banjak?2nja hudjan turun. Daerah jg paling labiel ja- 
lah daerah antara Kandangan dan Wlingi (Kediri). 

desa Ploso Klaten telah tertim- ' 

dapat korban dipihak polisi, se 
dang dipihak gerombolan belum 

diketahui. 

Grombolan di daerah 

| Purwored/jo. 
Seterusnja d'iwartakan pula, 

bahwa tembak-menembak anta 
ra gerombolan bersendjata jg 

' terdiri dari 25 orang dengan 

Ngasinan, ketjamatan Bener, 
Purworedjo.. Dalam peristiwa 
itu telah gugur . seorang ang- 
gota polisi bernama Waridjan. 
Korban p'hak gerombolan ti- 
“dak dikeiahui. Gerombolan tsb 
'g dipimpin oleh seorang dari 
Djawa Barat bernama Amat 
Sarib kemudian mengundurkan 
diri kedesa Nglaris djuga ke- 
tjamatan Bener. (Antara). 

  DEFICIT 1953 ADA 1,8 
MILJARD. i 

Kabinet kemaren telah 
menjelesaikan — pembitja- 
raan mengenai rentjana 
anggaran belandja 1953. 
Menteri Keuangan Dr. Su- 
miiro menerangkan kepa- 

|da pers, bahwa sudah dida 
pat kepastian besarnja de- 
ficit 1953 ada 1,8 miljard, 

rupiah. 
Shi 

BUKAN DISKRIMINASI. 

Dalam keterangannja kepada 
Kuasa Usaha Indonesia di Neder- 
land Mr. Susanto, penasehat Ke- 

menterian Luar Negeri Belanda 

Mr. N. S. Blom atas nama Kemen 

teriannja mengatakan, bahwa pe- 

nolakan terhadap Aidid dan Njoto 

y wakil PKI ke kongres CPN, ti- 

| daklah mempunjai arti diskrimi- 
nasi melainkan adalah peraturan 

umum jang dilakukan terhadap 

semua tamu luar negeri jg hen- 

dak mengundjungi kongres CPN 

di Holland. Demikian berita Anta- 
ra dari Amsterdam. , 

Dan Antjaman La- 

Tahun Jad. 

'an diantara kalangan Mohammadijah 
pak beberapa anggauta Aisjiah ja meng 

5 (Mengenai berita selandjutnja ver- 
an ini, harap lihat dipagina 2 hari 

sendiri.” Dibelakang tam 
hadliri malam peringata 

  

  
"sia harus diberikan disekolah 

| ASing itu 4 djam setiap 2 
£u 

. sekolan landjutan negeri 

buat propaganda "untuk nega- 

slag lengkap tentang pertem 
ini). 5 

    

Propag 
| Tidak Boleh Di 
lah2—Keterar 

| 4 ELASA MALAM ber 
ng nur Surabaja oleh | 

K Djawa Timur telah dise 1 
|. usaha dan guru? dari sek 

| 

| 
! 

| 

   
    

   
Si 

wakil dari Kementerian PP 
kan antara Jain, bahwa dida, 
peladjaran jg bersifat propas 
Siapa jang masih tetap melan 

    

  

'Peladjaran bahasa Indone 

   
   

   
   
    

  

sebab. pemerimah t 
tersedia untuk menerima 
rid2 sekolah asing mulai 

pai diperguruan2 tinggi. 
Hamongprodjo, didalam 

lidikan ternjata. banjak..sel 
seko ah2 asing, terutama seko | 
lah Tionghoa jg berusaha mem' 

ra Kwomintang dgan sebagian | 
lagi untuk Kunchantang, pada 
hal murid sekolah Tionghoa 
ini ada 60 sampai 70X terdiri 

arkan Didalam Seko- 
Fihak Kom. PP & Kk 

tempat di ruangan sidang kantor Guber- 
Mubangit, koordinator Djawatan PP dan 

ggarakan pertemuan dgn para peng- 
: : s 2 asing jang ada di Surabaja. Dalam pertemuan itu hadlir Hamongprodjo dan The Jan Lok, 

. Djakarta. Hamongprodjo 

nda utk kepentingan negara asing. 
ggarnja, sekolahannja akan ditutup. 

' mulai 

  
| Sidennja. Diantara spanduk2   

masing? 

menjata- 
sekolah? asing dilarang diberikan 

  

Pembangu- 
f 

2 nan:RRT 
fe ' 

Akan: Dikerd akan 'Se- 
tjara Besar2-an' Di — 

EMBANGUN ekonomi se 
Ujara besar?an akan di 

di Tiongkiok dalam th. 
1953, demikian diterangkan oleh 
Chen Yun, ketua panitia urusan 

: serta ekonomi dalam 
pertemuan paritia tsb baru? ini 

ta 

mat datang kepada pemimpin 
rombongan sandiwara “Monte 
Carlo” ig kinj datang kembali 
di kota tsb sebagai presiden. 

Waringin tanaman 
Presiden. 

Dalam waktu terluang presi- 
den mengundjungi rumah jang 
selama tahun merupakan tem 

pat kediamannja itu. Kepada 
para pembesar jang mengiringi 

nja diantaranja menteri pene- 
Tangan Mononuto, gubernur.Su 
matera Selatan, dr. M. Isa dan 
para pembesar lainnja, presi- 
den memperlihatkan bekas ka- 
Mar beladjarnja, kolam ikan2 

jang telah dibuatnja sendiri da 
lam pekarangan dibelakang ru 
mah tersebut, pohon waringin 
dipekarangan muka jang telah 

ditanamnja dan kini setelah 
lampau 12 tahun mendjadi po- 
hon jang sangat besar. Dalam 
tahun 1938—1942 bekas rumah 

presiden tadi “didjadikan oleh 

LURI sebagai kantornja. Di 

Benkulu presiden . mengundju- 
ngi pula mertuanja. Selasa ma" 
lam dalam suatu resepsi jang 

diadakan, presiden telah bertja 

kap-tjakap dengan pelbagai ke 
nalan2-nja zaman dahulu, 

ig dibawa oleh rakjat terdapat 
(sebuah jig mengutjapkan sela- 

« : 
Tugas kita. 

Dinjatlakan, pan perlu untuk 
dalam sementara  sekolah2 Menggunakan tenaga2 jang ter 
Tionghoa terdapat gambar . baik Ciantaranja, ahli2 tehmik 

pala negara RRT ig dihina, | Na jang terlatih dalam dan dilain sekolah lagi ada pu Pembangunan pokok itu. 
la ig menghina kepala negara | Sementara itu 
Kwomintang atau Presiden Tru |kirg dalam tadjuk rentjananja, ber 
man. Demik'an antara Jain Ha | kepala "Pembangunan kita jad akan 
mongprodjo. Kemudian Muba- 'sangat luas" menjatakan, bahwa per 
ngit dalam keterangannja me .usahaan2 maha-besar & sangat mo- 
njatakan bahwa sekolah ada- dern jarg penting sekali utk meng- 
lah non-politis dan hanja me- industrialisasikan Tiongkok akan di- 
rupakan tempat untuk membe bangunkan mulai sekarang. Dalam 

rikan nelad'aran ilmu2 penge- Da 2 bana 5 “ : ok mempurjai tjukup sjarat2 un bata Mn Men ka tuk menjelenggarakan pekerdjaan tsb 
& e dengan sumber2nja serta tenaga ma 

ada usaha atau pertjobaan utk rusia jang. banjak dan bantuan dari 
memberikan idiologie negara Sovjet Uni. Harian tadi pertjaja, ba 
asing kepada mur'id2 jg seba- hwa Tiongkok pasti akan dapat me 
gian besar terdiri dari warga- rjeienggarakan pembangunan ekono- 
negara Indonesia. Diterangkam mi nasioral itu dan dengan demiki- 

dari warganegara Indonesia. Di 

»Harian Rakjat” Pe 

lebh 'andjut, bahwa “dalam (an mempertjepat Tiongkok kearah 

waktu jg singkat di Surabaja 
akan dibuka Inspeksi Penga- 
d'aran hyat sekolah asing. 

S.R. Tionghoa 100 Yo 
warga negara Indonesia. 

The Jan Lok dalam ketera- 
ngannja menjatakan, bahwa 
menurut lapuran jang diterima 
nja dari Sekolah Rakjat Tiong 
hoa dinjatakan, bahwa murid-   

deradjat dan pada lereng . ka- 
wahnja terdapat be'ahan jang 
pandjangrja 94 meter. 

Air sungai naik. 
Dari Djawa'an Pengairan di 

Gapat keterangan bahwa per- 

mukaan2 kali di Djawa Timur 
sete'ah Sementara waktu hu- 
djan ini masih rata2 60 cm di 
bawah permukaan jang paling 
atas. Demikianpun pendjaga- 

'an2 ditempat2 tertentu, seperti 
di kali Porong dan Bengawan 
So'o diatas Tjepu sampai de- 
kat Jaut te'ah bersiap2 untuk 
menghadapi bahaja ibandjir. 
Hudjan iang agak banjak tu- 
runnja (rela'if) adalah didae- 
rah Lamongan. Hudjan perta- 
ma teah tertjatat 143 mm. 
Angka ini ada'ah angka mak- 
simum un'uk daerah jtu. Ang- 
ka sekian pernah tertjatat un- 
tuk daerah Lamongan dalam 
tahun 1928. 

Pravda: ,,Monopo 
EBUAH KARANGAN dalam 
harian ..Pravda” jang berke- 

pala ..Kaum monopoli — Amerika 
tjengkeram Malaya” mengatakan, ba 

hwa kaum monopoli ini telah ber- 

usaha dengan keras untuk menjam- 

“ 

SP ap 3 Org 

nja ada 2075 terdiri dari warga 

negara Tionghoa, hal mana me 
nurut The Jan Lok sudah tidak 
mungkin ,sebab mereka seba- 

gian besar dilahirkan di Indo- 

nesia dan umurnja mas'h diba 
wah 18 tahrn. Paling sedikit, 

kata pambitjara, 90X adalah 
warga-nggara "malah mungkin 

sampai 1004. Dem'kian perte- 

muan Selasa Malam jang men 
dapat perhatian dari gur:12. pe 

ngusaha2 sekolah Tisnghoa 

dan Belanda di Surabaja 
(Antara) 

BAJI 10 NOPEMBER DIBERI 
HADIAH. 

Menurut pengurus Gerakan Pe 
muda Ansor tjabang Djember 

sampai hari Senin jl. didaerah ka 
bubaten . Djember diketahui dua 
orang baji jang lahir pada hari 

Pahlawan 10 November jang ba- 
ru lalu. Kedua baji ini oleh Gera- 
kan Pemuda Ansor itu disebut 
Baji Pahlawan dan diberi hadiah: 

pakaian, uang dan gambar2 pa- 

ngeran Diponegoro dan djende- 

ral Sudirman. 

/ 2 

pingkan kaum monopoli Inggeris di 
Malaya. Umbamania kaum monopo 
li Amerika telah berusaba menurun 
kan charga karet dan mulai memper 

besar menanam modalnja. 
Komisaris dagang Inggeris di Ma 

1 

Lembaga 

»Kon. Bata 

van Kunsta nen Wei 
ANN Lens ba si 

N 

Kab 

industrialisasi. (Ant — NCNA)). 

Kekalahan : Terbe- 
s.serxyAdenauer 
Mungkin Baru Th 1953 
Djerman Barat Ratifisir 

Perdjandjian Per- 
.damaian 

Akan tetapi ketika pada Rebo 
sore bertolak dengan pesawat ter 
bang Dakota kembali ke Djakarta. 
presiden sekali lagi memenuhi 
-mintaan rakjat terutama dari para 
pemuda kota tsb. untuk mengutjap 
kan pidatonja. Dalam pidatonja ini 
presiden dengan tegas  menundjuk- 
kan akan tiga tugas besar jg harus 

nja. Penjempurnaan 

dalam mana termasuk pula tuntutan 
mengenai Irian Barat oleh presiden 

dikatakan sebagai tugas jang perta 
ma. Jang kedua ialah memberi isi 
kepada kemerdekaan itu (kita telah 
mempunjai rumah, akan tetapi gara 
si Irian belum. Rumah ini masih 
harus. kita perlengkapi dengan pera 
bot2 rumah, demikian presiden Soe 
karno dan dalam hubungan ini 'ia 

maksudkan pekerdjaan jang masih 
harus dilakukan ustuk “membangun 
tanah air). 
  

MEMBONGKAR KAS NEGE- 
RI: 2 TAHUN PENDJARA, 

Oleh pengadilan negeri di Pa 
ran'an pada Kem s jang lalu te 
lah diasatukkan hukuman 2 th. 
pendjara atas M-echtar Sutan 
Sinaro jang dipersalahkan mem 
bongkar kas negce' Pariaman 
dan menggondcl 'sinja sebanjak 
Rp. 495,369,35.. Mcechtar ada   K ANSELIR Djerman Ba- 

ra! Gr. Konrad Adenauer 
hari Selasa menderita kekala- 
han terbegar semendjak ia ber 

lah pegawai dari kas negeri tu 
sendirs dan melakukan  pen:- 

bongkaran 'tu pada 29 Septem 
ber tahun jl. Semua uang jang 
digondol telah dapat dibeslah   tahan memegang kendali peme 

rintahan, dengan ditolaknja 
oleh parlemen mosi Adenauer 
spj perdebatan terachir menge 
nai perdjandjian perdamaian 
Djerman Barat dan perdjandji 
an tentang ketentaraan Eropa 
diindurkan hingga minggu de 
pan. Pemungutan suara mengha 
silkan perbandingan angka 179 
lawan 166 dan 4 blangko. Keka 
lahan Adenauer ini berarti bah 
wa parlemen mungkin baru ta 
hun depan meratifikasi per- 
djandjian2 tersebut. 

Pernjataan suara menolak ita sama 
“artinja dengan mosi tidak pertjaja, 
akan tetapi menurut urdang2 dasar 
republik federal Djerman Barat peme 
merintah dalam haJ sedemikian tidak 
perlu meletakkan djabatan. Kanselir 
hanja bisa diperhentikan, bila. parle 

men setudju dengan ganti“ja. Tidak 
nampak - tarda2 bahwa salah satu 
partai politik termasuk pula partai 

sosialis jang merupakan oposisi, 

aka". sanggup  mentjapai kelebihan 
untuk menundjuk secrang pengganti. 

(CP) 

  
se Tjintjin 
Kawin: 

Disumbangkan Utk:Per- 
lengkapan Militer Mesir 

ETELAH Abdul Hamid 
Shabara seorang ahli 

pertanian mengadakan tjera- 
mah dimuka sedjumlah opsir 
Mesir, salah seorang diantara 
para opSir tadi mengusulkan su 

paja masing2 menjumbangkan 
tjintjin kawinnja agar supaja 
pendapatannja dapat dipakai 
membeli alat perlengkapan pe 
rang. Semua opsir jang beriste 
ri mentjabut tjintjin kawinnja 
sedang mereka jang budjangan 
menjumbangkan uang. Perdana 
menteri Nadjib berkata ,,Saja 
berikan semua uang jang ada 
pada saja', jani sebesar satu 
pound Mesir. 

per. 

hatikan soal2 nasional jang be 

sar. Beliau menjerukan supaja 
djiwa ini tetap dipelihara. Lebih 
landjut beliau mengingatkan, bah 
wa beliau dibuang ke Bengkulu 
karena rakjat kota tsb. dianggap 
sedemikian pasifnja sehingga ke 
diamannja disana tidak akan 
menimbulkan bahaja. Kini pasifi 
tet itu telah lenjap demikian pre 
siden Sukarno, jang selandjutnja 
mengadakan: ,,Djuga Bengkulu 

telah mempunjai djiwa. baru, 

akan tetapi belum tjukup”. Kepa 

da para pemuda presiden selan 

djutnja menundjukkan bahwa 
mereka harus meresapkan lima 
keinsjafan jakni keinsjafan nasio 
nal dalam arti kata, bahwa mere 

ka djangan mementingkan sadja 
kepentingan2 lokal, keinsjafan 

mempunjai negara sendiri, kein 
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NS     — Overste Warrouw — 
  

t Presiden 
Kembali 
& Terus Mengadakan 
Pembitjaraan2 Dgn 

PM Wilopo 
RESIDEN Sukarno de 
ngan rombongannja Re 

bo kemarin Ik. pukul 6 sore ti 
ba kembali di Djakarta dari per 
djalanannja ke Sumatera Sela 
tan. Sore itu rombongan Pre: 
den datang dari Bengkalen. 

Ikut datang di Djakarta d 
ga Gubernur Sum3tera Selatan 
Dr, Isa. Kedatangan Presiden 
Sukarno dilapangan terbang Ke 
majoran disambut oleh Perdana 
Menteri Wilopo, Wakil Perdana 
Ment, Prawoto Mangkusasmito, 
Menteri Pertahanan Hamengku 

i 

ri lainnja, : 3 
Setibanja Presiden di Djakar 

ta, Perdana Menteri Wilopo k 
mar'n petang terus inengadakan 
pensbitjaraan2 dengan Freside 
di Istana Merdeka mengenai 
kedjadian2 jang terachir ini di 
Makassar dan bagaimana usa- 
ha2 penjelesaiannja. — Didapat   sjafan' mempunjai pemerintah 

sendiri, keinsjafan mempunjai 

tentara sendiri dan  keinsjafan 

nasional. 

| 

keterangan, bahwa pembitjara- 
an2 itu masih akan dilandjut- 
kan. (Antara). 

  : 

“Ike 
up 

& 

RES. TRUMAN dan 
Dwight Eisenhower hari 

ii 
kan pembitjaraan selama 70 menit dan mentjapai kata sepakat me 
ngenai suatu sistim ,,kerdjasama”, jang mereka katakan akan pen j 
ting artinja dim hal mengurus masalah? dalam dan luar negeri, 1 
selama pertukaran pemerintah dari tangan Demokrat «ke 
Republik. Akan tetapi, menurut komunike-bersama 
luarkannja sesudah pembitjaraan tadi berachir, Kisenhower tidak 
akan memikul tanggung-djawab 

pemerintahan Demokrat. 
dipenuhi oleh Indonesia dan rakjat ' 

kemerdekaan. ' Diterangkan, bahwa menurut 

undang2 dasar Amerika Seri- 

kat, Presiden harus mendjalan 

kan funksi2nja sampai ia mMe- 
"letakkan djabatannja dan peng 

gantinja tidak bisa diminta me 
mikul atau ikut memikul tang 

gung-djawab, sebelum ia dires 

mikan sebagai presiden. Segera 

sesudah pertemuan dengan Tru 

man tadi, Esenhower mengada 

kan pembitjaraan dikemente- 
rian pertahanan dengan kepa- 

la2 staf angkatan perang serta 
kepala staf gabungan, Diende- 

ral Omar Bradley. 

Hari Rebo EHisenhower mz- 
ngadakan pembitjaraan dengan 

|senator Republik Robert Taft 
|di New York, tentang susunan 
pemerintah Republik j.a.d. dan 
programnja. Selandjutnja 

Eisenhower djuga mengadakan 
pembitjaraan2 dengan Joseph 

Martin Jr., tjalon ketua ma- 
djlis rendah, dan kemudian de 

ngan pemuka2 Partai Republik 
lain2nja. 

| 

»VOLKSWAGEN” JG PER- 
TAMA DI INDONESIA 

Rebo pagi dengan kapal ,,Ora- 
nje” telah tiba di Indonesia 15 
mobil merk ,,Volkswagon” sebagai 
levering pertama dari djumlah seba- 
njiak 250 buah jang dipesan oleh 
perusahaan import NV. ,.Piola” 
Djakarta dari paberik Otto  Volks- 
wagon di Wolfsburg Djerman Ba- 
rai. ''Mobil2 Volkswagon jang per- 
tama ini terdiri dari model ,,Kom- 
bi'  sematjam stationwagon untuk 
8 penumpang, model ,,Lieferwa- 
gen,, sematjam mobil pengangkut 
dan sebuah mobil ambulance untuk 
Djawatan Kesehatan. Dalam  pesa- 
nan Piola” djuga termasuk 'mo- 

Tidak 
tanggung Djawab 
Atas Segala” Keputusan2 Pemerin- 

tah Demokrat 
Hasil Pembitjaraan Truman-Eisenhower. 

tjalon presiden 

# 

Ber- £ £ 
£ 
. 

. 

Amerika Serikat 

Selasa petang ji. telah mengada-    
tangan 

jang dike- 

atas keputusan? jang diambil oleh 
E 

! 

| Hubungan 
kg 1 "“'Langsungj ! 
Lebih Disuksi Oleh Rus- 
sia Dim Hubungan Per- 
dagangannja Dengan 

Indonesia 

S UATU USAHA jang dila 
kukan oleh salah satu 

pentolan ,,Big Five” dari Dja- 
karta untuk mengatjaukan 
pengluasan perdagangan: Indo- 
nesia dan Sovjet telah dapat 
digagalkan, Demikian didapat 

gang di Amsterdam menurut 
wartawan Antara Amsterdam 
Baru sadja tersiar ka- 
bar, bahwa perusahaan e 

lah mentjapai persetudjuan de- 
ngan pihak Sovjet untuk menda 
tangkan ke Indonesia sedjam- 
lah besar geretan (korek api) 
jang harganja murah, maka 
salah seorang wakil ,,Lima Be- 
sar” menawarkan kepada pihak 
Sovjet sjarat2 djual-beli jang 
lebih baik, 

Rupanja maksud ,,Lima Be- 
sar” itu ialah untuk memban- 
djiri pasar Indonesia dengan 
geretan jang dibelinja dari So- 
vjet-Rusia untuk melemahkan 
Kapiado. Kemudian pihak pe- 
ngysaha Belanda akan kemba- 
li mengimport lagi, ke Indone- 
sia geretan dari Sweden jang 
lebih mahal harganja. t 

Pihak Sovjet-Rusia tidak 
mau mendjual geretannja ke- 
pada pengusaha Lima Besar”   bil2 biasa jang kini belum 

tang. Menurut keterangan direksi 
»Piola” pesanan Volkswagen jang 
berrama ini merupakan kemenangan 
hagi usaha import “nasional, pur 
diterangkan, bahwa Indonesia ada- 
lah negeri pertama di Asia jany 
mengimport mobil tsb.   

Amerika Tjengkeram Malaya" 
laya, K.Z. Mackenzie, dalam lapo- 
tar tentang keadaan ekonomi Ma- 
laya mengatakan bahwa modal Ing- 
geris jang ditanam dalam kebun2 ka 
ret, tambang timah dan perdagang- 
an kini berdjimlah 575 djuta dollar, 

idajaan in u . donasia | vidasch Gungotschap (iX 
ga 

f | nsehappen 

“sedangkan Amerika berdjumlah 467 

djuta dollar. 
Amerika telah membentuk 4 mar- 

kas guna mengawasi perkembangan 
bahan2 “mentah di Malaya, Asia, 
Australia dan Djepang. Hal ini seka 

li lagi membuktikan, bhw kaum impe 
rialis Amerika telah melakukan ,,of- 
fensif” besar2-an thd. kedudukan Ing 
gris, djuga didjadjahan Inggris sendi 
ri seperti Malaya. Demikian antara 
Jain dikatakan dalam kalangan tadi, 

, 

da- ! 

. 

itu. Rusia lebih suka menga- 
dakan perhubungan dagang se- 
tjara langsung dengan kaum: 
pengusaha Indonesia. Dan lagi 
adalah mendjadi kehendak Pe- 
merintah Indonesia untuk me- 
ngadakan perhubungan  dax- 
gang jang langsung djuga des 
ngan negara? di Eropah 'Tis 
mur dan 
kaum, pengusaha Indonesia 
memperkembangkan  perdaga 
ngan dengan luar negeri setjas 
ra langsung itu, Demikian ke- 
terangan2 jang didapat oleh 
wartawan Antara di Amster: 
dam. Sa NE NAN 

Buwono IX dan berbagai Mentis 4 

E 
Ia 
2 j 
& 
J1 

Ta 

keterangan dari kalangan da- 

k 1 xporta 
import Indonesia ,,Kapindo” Ie 

mengandjurkan 
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   dasar Bakti Muhammadijah. 

? Jatim Memberi Pertolongan Utk Ribuan 
Anak — Sekolah2nja Punj a Re iu sdn : 1 

000 Ribu Murid. Sen? 

    dan sekarang dapat merajakan 40 ta 

4 

doa, supaja Tuhan Jang Maha 
Esa memberikan kekuatan ke- 

- pada keluarga Muhammadijah 
' 'Jg sekarang ini su aja dapat 

lebih banjak lagi beramal dan 
“supaja keturunan kita dapat 
lebih sempurna berusaha dari 
pada kita. Demikian KH Fakih 

1 
Usman. h | 

Baktinja Muhammadijah 

Anggota Pengurus Besar 

lainnja Mr. Kasman Singodi- 

medjo meriwajatkan Muham- 

madijah sedjak berdirinja hing 
ga sekarang dan terutama di 

   

      

  

     

    

   
   

    

tentang paham agama LI 
Gan dalam lapangan2 lain 
Kalau .kita memperingati 

rdirinja Muhamma- 
kita peringati dju 
2 Muhammadijah | 

a dalam s 
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SEMARANG 20 NOPEMBER 1952. 

Lagi Makasar 
Sebab-sebab :mentjetusnja Kedjadian “di Makassar 

mendjadi terang sedikit, setelah overste Warrouw mendjelaskan 

tindekannja. Walau tindakan Warrouw tadi, ditindjau dari tata- 
| tertib disiplin serta hierarchie militer — dipandang dari sudut orang 
“ig taimberpihak — kurang pada tempatrija, namun peristiwa-Ma- 
| Kessar tadi membuktikan adanja konflik bathin jang sekarang 

sedang mengganggu sebagian ketentaraan kita. Suatu konflik ba- 
thim is berkisar pada interpretasi mengenai ideologie serta tugas 

ketentaraan: dan bergandengan dengan 'itu'soal ,,voorziening” jang 

bertjorak mutlak intern-disipliner bila terdjadi se-seorang perwira 

“ataupun anggauta ketentaraan dari pangkat apa-pun djuga, me- 
.njimpang dari ideologie tadi dalam mendjalankan penglaksanaar? 

  

: Sekal i 

2 2 

————Sudah djelaslah bahwa hal-hal tadi merupakan suatu 
Soal jang sangat prinsipieel sekali, jang harus diselesaikan dan 
diputuskan dalam tingkat tinggi dan dgn tjara jang tegas. Tidak 
mungkin soal tadi dibereskan den setjara taktik ,pemiadam-api” 
“sebagaimana sekarang tampaknja dikerdjakan oleh pihak kemente-      

   

  

    
   

  

     

   

     

    
   

   

    
    
   
   

    
    
     

     

    

    
      

   
     

  

rian pertahanan jg sebagai brandweer lari-lari ke tempat dimana 
api perselisihan Sedang menjala utk kemudian dipadamkannja. 
——- Untuk penjelesaian jg tegas tadi, apakah tak mung- 

. kin kiranja segera diadakan pertemuan antara Panglima “Tertinggi 
berserta kalangan? tertinggi pemerintah kita dgn perwira? tinggi | 
ne bertanggung-djawab, utk dalam suasana perundingan jg tenang | 
mentjari keputusan jg integraal mengenai segala hal jang prinsi- 
pieel jang bertalian dgn ketentaraan? Makin tjepat penjelesaian ' 

| -tadi dapat ditjapai, makin baik. Sebab tak ada suatu pihak-pun jg | 
. beruntung, bila tak ada kebulatan dan keutuhan dim ketentaraan 

: kita, baik dalam susunan maupun dalam semangatnja. 

abar Kota 

“Desa Otonomi Perla Dipertjepat 
13 EMAREN konperensi Swantantra telah dimulai dibawah pim 

f . pinan sdr. Moh. Saleh, Wali Kota Surakarta dan dikundju- 
ng oleh Ik. 333 orang utusan dari daerah? wilajah Djawa Tengah. 

| Pada hari kemaren itu, sidang chusus mendengarkan prae-advies 
| dari 3 prae-adviseurs, jaitu Mr. Sujudi tentang: ,,Kewadjiban DPK 

F3 dan DPD”, K. Ng. Subakti Pusponoto tentang: ,,Kepala daerah da- 
|. lam hubungamnja dgn DPD dan DPR” dan S. Notosuwirjo ten- 
—. tang: ,,Lapangan kewadjiban DPR dan DPD” jg masing2 mema- 

“kan waktu Ik. 34 djam Jamanja. , 
program Kabinet Wilopo ten- 
tang mengisi otonomi Daerah 
lekas dilaksanakan, dengan dja 

lan mengeluarkan peraturan2 
pelaksanaan penjerahan 'g nja 

| ta. Dualisme didalam Pemerin 
tahan Daerah dapat dihindar- 
kan dan Pemerintahan  Coile- 

 Prae-advies Mr. Soejoedi 
.- Prae-advies Mr. Soejoedi jang 

2 terdiri Gari 24 halaman a.l. menja 

“takan, bahwa tjita2 Republik jang 
antaranja geconcretiseerd dalam 

U. Pokok 22/1948 jang merupa- 
-Pokok jang dianggap sebagai 

"3 

itriot, 

Semuanja, seperti 
bengkok jg kalau 

nja, 

dah hingga Atas ada beberapa | 
ribu dengan djumlah murid Ik. |f 
20.000 erang, guru ik. 4100 || 
orang. Djumlah anak2 jatim | 
ig dipelihara dirumah2 jatim (Kk 

orang . kanak2, | 
orang2 miskin jg diberi perto- j 
longan ada Ik. 27.000 orang 'f 

a 5.700 

dan djumlah pasien jg dirawat 
dibalai pengobatan Muhamma- | 
dijah ada 60.000 orang. 

Perlu adanja persatuan 

Islam. | 
H.A. Salim dalam 'pidatonja 

mentjeriterakan perkenalannja 
dengan peribadi (KH Achmad 
Dahlan dan pada achirnja me- 
njerukan bahwa keadaan um- 

tidak dapat mengenai sasaran- || Mf 

Dinjatakan, bahwa pada wak || 
tu ini djumlah sekolah2 Mu-|j 
hammadijah dari Sekolah Ren || 

      

   

      
      
      

    

     

      

    

          

     

       

    
        

  

   

ngatan men 9 
| kedua. Selain    

  

  
mat Islam di Indonesia pada Ii 
waktu ihi masih mungkin me Ii: 
ngalamj kemadjuan2 lebih pe- 
sat dengan diadakannja persa 
tuan dan kerdja-sama antara 

| Ummat Islam. Dalam pada itu 
dinjatakan, bahwa ia merasa 
sajang misalnja, kalau ada sa 

Itu golongan keluar dari Masju 
mi, pada hal partai Ummat Is 
lam ini dapat diperbaiki bersa 
ma-sama dalam persatuan dan 
semangat kerdja-sama itu. 
PM Wilopo dalam pidato 

Sambutannja mengutjapkan se 
lamat dengan usia 40 tahun 
dari Muhammadijah. Dalam 
masjarakat jg terbelakang se 
perti Indonesia ini perlu dian- 
djurkan adanja paham jg se- 
hat dan konstruktif.  Dinjata- 
kan bahwa ja sebagai wakil pe 
merintah mendoa, semoga dgn 
perlindungan Tuhan Jang Ma- 
ha Esa Muhammadijah dapat 
melandjutkan sumbangan utk 'fihm-besluit. 1940 agar selaras 

kesedjahseraan masjarakat dan 
bangsa kita. 

. 

Misi Islam modern 
Ketua parlemen Mr. Sartono me- 

njatakan, bahwa kelahiran Muham- 
madijah atas inisiatief beberapa pa- 

isokong oleh sekian banjak 
patriot jang lain jang -menjetudiui La Na an BET - 
dialan 'itu,. di sambut oleh rakjat | Sres kebudajaan. di UnS | djenderal Sudirman. 
dengan' gembira karkna mendekati |'tahun jg lampau itu mengenaf| “Dr. Tiipto, jg meninggal 
paham rakjat banjak didalam ke- 
hidupan keagamaannja, kelahiran jg 

|jang dilorong olek yerakan politik 
Lini pada sendirinja mendjadi pendo- 
|rong besar pula didalam perkem-: 
bangan semangat - nasional dikala- 
ngan rakiat. 

Disebelah itu didalam Muhamsi 
madijah kita melihat suatu gerakan 
missi Islam jang modern, jang telah 
sanggup mendekatkan dua golongan 
rakjat, jaitu “kaum intelek Indo- 
nesia dengan rakjiat jang banjak 
selebihnja, dua golongan jang di- 
bawah pengaruh intellektualisme Ba- 
raf dan didalam suasana penjiaran 
Islam setjara lama sudah ' mulai 
terpisah dan tertjerai. 

Saja jakin, demikian Sartono, ba- 
hwa gerakan Muhammadijah seka- 
rang masih ada didalam fangan 'para 
patriot. Walaupun demikian, 'me- 
nurut hemat saja, “dimana kesada- 
ran nasional sedang  menyhadavi 
konsolidasi dari creatief vermogen- 
nja, sudah. pada tempatnja pula 
apabila diantaranja djuga pusat per- 
hatian jang terpenting dan lebih box 
sar' dapat ditudjukan kepada 'pe- 
njempurnaan perkembangan Siar, Ix- 
lam dan mempertjepaf proces per- 
paduan tenaga dan paham ' antara 
pihak intellek dengan pihak rakiat 
jang, banjak dibawah kesutitan Nur 
Agama Islam, (Antara).   hasil perdjoangan Republik untuk 

melaksanakan — demokratisering 
dalam Negara, harus diperdjoang 
Kan, sehingga dapat diterima oleh 
Parlemen dan didjalankan untuk 
seluruh daerah Negara Kesatuan 
sedangkan penentuan pembagian 
daerah2 otonoom propinsi hen-l 

| daknja ditindjau kembali dan 'di- 
dasarkan atas faktor2 ekoromis, 

3 politis, historis, cultureel dsb, ka 
| rena rakjat sehidup semati dengan 

propinsinja. Mengenai kepala dae 
rah jang dipilih belum dapat di- 

Ka an sekarang, karena ba- 
. njak sebab, antaranja harus di- 

ingat tentang capabiliteitnja dan 
acceptabeliteitnja pula. Tentang 

likten antara kekuasaan dim 
erintah daerah antara kekua- 

4 in tsb dengan djawatan2, bagi 
| an dan pegawai dapat dihindarkan 

ika masing2 tidak melampaui 
tas kekuasaannja daff bersikap 
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giaal harus ditjapai dengan te 

gas dan djudjur. Djuga di ke 
mukakan supaja Pem. Daerah 

diberi hak budget, hak menga 

tur ke-uangan daerah sendiri 
dan kepentingan Negara dan 
Rakja: karus diutamakan lebih 
dari pada kepentingan  golo- 
ngan. : 

Keterangan Wk. 
- Kem. D.N. 
Sidang dilandjutkan pada ma 

lam harinja dan dimulai djans 
8 tepat dgn atjara chusus me 
ngemukakan pendapat2 tentang 
-adanja  prae-advies2 ketiga 
orang tsb. 

Sebelum kesempatan untuk 
mengemukakan pendapat sidang 
tentang prae-advies2 ketiga 
orang diatas ini, Mr. Hardi se- 
bagai wakil Kementerian Dalam 
Negeri diberi waktu untuk 1re 
ngemukakan sesuatu jg berhu 
bungan dgn keterangan? dari 
ketiga prae-advieseur tsb. D'te 
rangkan, bahwa apa jg diben- 

Itangkan oleh prae-adviseurs itu 
adalah baik sekali untuk didja 
dikan bahan pembitjaraan da- 
lam komperensi ini. ' Mengenai 
U.U. 22-1948 oleh Mr. Hardi di- 
tegaskan, bahwa goal ini kini 
masih sedang dibitjarakan dlm 

Prae-advies Subakti 
ef Pusponoto. 

tsb, adalah mereka js oleh Kem. 

sanakan pula menurut U.U. No 
22/1948. 
Pada sidang malam itu, 

nja. Mengingat banjaknja ang 
gauta jg hendak berbitjara oleh 
ketua sidang ditetapkan waktu 
nja 5 menit tiap2 pembitjara. 

Pembitjara2 tsb. diatas, seha 

gian besar menitik-peratkan pe- 

mandahgannja tentang  pelaksa 

raan segera U. U. No. 22/1943. 

Selain dari ini, beberapa anggau 

ti mengemukakan djuga, Supaja 

dan tidak memakai nama kota 

Besar. Selain dari ini ada Ijuga 

jang menhendaki agar didaerah 

nja masing2 dibentuk sendiri apa 

raat polisi jang langsung dapat 

menerima tugas dari kepala dae 

rah. Pembitjara2 jang mengemu 

kakan pemandangannja diluar 

garis, oleh ketua pimpinan ter 

paksa ' dihentikan pembitjaraan 

nja. Sampai djauh malam sidang 

diachiri dan dilandjutkan bagi 

hari ini dibawah pimpinan Wali-     
      

   

   
   
     

     

        

     

   
   

dibentuk pula sebuah vanitya 
ad-hoc, 2 
n'ukakan oleh prae-adviseurs 

enghapusan dae atau pelaksanaan caerah 

isiratie dan peleburan Pa 
odjo kedalam suasana 

1, & 5 a 4 @ $ 

— Prae-advies Noto- | tidak dipilih oleh DPR. dikata 

03 ja soewirjo. dalam waktu peralihan dan te 
Prae-advies Notosoewirjo AN | naga2 jg ditempatkan bagi ke- 

lain menerangkan, bahwa dudukan sebagai Kepala daerah 
. / 

# 

K1, 

  

'Kabinet dan utk inipun telah ' 

Tentang apa jang dike ' 

, mengenai demokratisering desa | 
oto | 

noom, harus dipikirkan tentang 

Yang dan tendga untuk keperlu , 

an tsb. Mengena' kepala daerah | 

jg ditetapkan oleh Pem. Pusat, ' 

kota Semarang, ' Hadisubeno So- 

srowerdojo. 

LULUS UDJIAN. 

Sampai pada penutup « kwartaal 

ini oleh paritya Pen.-Mas. ketj. 
Semarang-Sel. dan dibantu oleh 
Insp. Pen-Mas Kota, telah diadakan 
udjian2 PBH didaerahnja dga hasil2 
sbb.: Lulus udjian bag. pertama: 121 

kan al. bahwa soal ini sedang j orang laki2 dan 83 orang wanita: 
lulus udjian bag. landjutan 99 orang 
laki2 dan 25 wanita, Idjazah2 telah 
diberikan dgn diberi hiburan2, 

Dalam: Negeri dipandang sudah 
atau dapat mentjukupi sjarat2 
nja. Hal ini tidak akan diterus 
kan dan nantinja akan dilak- 

ada 
30 anggauta jang minta bitjara 
untuk mengemukakan pendapat 

tg. 16 
suara 

tjana guna menjelidiki kem 

dan 17 Nopember 1952 d 

Kongres kebudajaan isb di 
antaranja mengandjurkan utk 
menindjau . kembali keadaan: 
sensur -pilem jg mendjadi ke 
luh kesah masjarakat. Penin- 
Gjauan tsb dimaksudkan djuga 
untuk menindjau kemungki- 
nan diperbaharuinja film-or- 
donansi, film-verordening dan | 

dgn kepentingan masjarakat 
di'apangan pertumbuhan kebu- 
Gajaan nasional. Usaha2 demi- 
kian tentu menghendaki ker- 
djasama jg rapat dan bak an- 
tara kalangan kebudajaan dan 
pemerin'ah. 

Selain dari pada 'itu, diu 
salah satu dari keputus: 

hak pengarang jg diganti na- 
manja dengan hak tjipta, men 
dapat perhatian dari sidang 
tsb agar hal itu dimasukkan 
dalam rangka penjelidikan ba 
dan perentjana, dimana Indo- 
nesia akan berusaha. menentu 
kan sikapnja terhadap konven 
si Bern. - 

Baik “penjelidikan maupun 

    

   

    bulat telah menjetudjui utk 

Kk 

  

     

    

tuk memberikan 

  

  
angsungkan hari peri- 

1, perang dunia pertama dan 
langan pembesar2 Inggeris 
Tugu Pahlawan Inggeris. . 
pies, pemimpin golongan       utuh dan P.M. Churehill. 

   
      

. 
Hap    

adjau Kembali 
Sensur Film 

Bagaimana Sikap Indonesia Mengenai Hak-T jipta 
Terhadap Konvensi Bern? 

  Ay ENURUT KABAR jang disampaikan kepada PI-Aneta, dim 
. Sidang pleno Badan Musja Kebudajaan Nasional pada 

pengurus BMKN dengan ' 
ntuk suatu badan peren- & 

menj kemungkinan? utk melaksa je keputu- san-kepirtukhn Koteres kebun ana Intan #nakpae Kopatn 
Djakarta pada waktu? jg lampau. 

onesia di Bandung dan di 

  

Tempat Dika- 
“tangan PKI 
Telah Diberikan Kepada 
“Aim, Dr, Tjipto Dan 

Dj. Sudirman 

DD OLITBIRO central comi- 
HC ve Partai Komunis Indo- 

| nesia baru? ini telah mengambil 
resolusi, dimara diputuskan un ' 

F 

ngan PKI karena ja adalah seoran 

pahlawan anti-fasis jang berani dan 
tegas sikennia dalam melawan “im 

perialis Belanda dan melawan fasis- 
.me. 

nian, keuletan dan   pelaksanaan dari usaha2 B.M.' 
K.N. dengan badan -peren:ja- 
nanja itu, akan membutuhkan 
kerdjasama jang rapat dengan 
pemerintah serta masjarakat. 

Mengenai keputusan2 kon- 

gres dalam hal perkembangan 
kesusasiraan, B.M.K.N. dengan 

panity, penerbitannja,  selang- 
kah demi selangkah akan ber- 
usaha untuk melaksanakan ke- 
putusan2 tersebut dalam rang- 
ka kemungkinan jang ada. 

Selandjutnja peristiwa John 
Coast dengan para penari Bali, 

djuga mendapat perhatian si- 

dang tersebut dan Badan Mu- 

siawarat Kebudajaan Nasional 

akan berusaha en 
istiwa2 tersebut. agar tidak 

' berulang lagi dimasa-masa J 

akan datang. Ta 

  
  

| Kesan2 Perdjalanan Djaksa-Agung Ke 
— Timur. 

NN AKSA AGUNG SUPRAPTO dan ronibongannja Selasa 
(RP petang telah tiba kembali di Djakarta setelah mengadakan 
perdjalanan penindjauan di Indonesia bagian Timur selama lebih 2 
minggu..Tempat? jang telah dikundjungi antara lain Makasar, Me 
mado, Ambon dan Kupang.'Tentang perdjalanan Djaksa Agung ke 
Indonesia Timur itu, djurubitjara Kedjaksaan Agung Abdul Mutia- 

| dib Moro atas nama Djaksa Agung menerangkan, bahwa maksud 
perdjalanan Djaksa Agung itu utk menindjau dan memperdalam 
pemandangan2dim soal? kemasjarakatan dan keadaan semua dja- 
Watan-djawatan jg djauh letaknja dari Pusat itu. 

. Main 
& Tembak 
'Djuga 'Takang2 Betjak 
(JsHendak Menolong Di 
5. tembak Pengatjau 

“Di Indramaju - 
KS EORANG dari kalangan 

resmi, jang nama dan ke- 
dudukantja tidak bisa diumum 
kar dan jang mengalami peris- 
aa "EreNKAN 2 kota, Indra- 

4 ... mengra, an kepada 

»Antara' 2 halo kerugian Naa 
€Yakibatkan oleh serangan itu 
mungkin lebih dari pada Rp.1,3 
Gjata dan mungkin “mendekati 
Rp.2,—  djuta. Mengenai 5 
orang korban jang meninggal 
Gunia pada waktu serangan, di- 
djelaskannjalebih djiuh, bakxya 
pegawai D.P.K.N. jang gugur 
itu bernama Sudjadi. Ia baru 
keluar dari bioskop kira2 pukul 
22.00 lebih dan masuk kedalam 
sebuah kedai kopi. Disitu duduk 
seorang berpakaian seragam, jg 
disangkanja tentara (karena 
pada hari? ini didatangkan pasu 
kan? balabarizan) dan diadjak 
nja bersama minum kopi. 

Tidak lama kemudian orang 
berpakaian seragam itu minta 
diri dan dari djarak 10 meter 
me'epaSkan tembakan kepada 
Sudjadi sehingga mengenai ka 
kinja. Sudjadi masih bisa men 
tjari perlindungan tapi kemu 
dian ia diburu dan serelah di 
tembaki beberapa “kali diba- 
tjok. Sedjak tembakan2 itu ma 
ka mulai'ah terdengar temba- 
kan? lainnja.. Toko2 didepan 
bioskop dan Kantor Pertanian 
mulai dibakar oleh gerombolan 
ig berpakaian seragam itu. 3 

! 

    Orang pengemudi betja men:jo 
ba memadamkan api, tapi me 
reka jtu ditembak hingga te- 

tempat jang se! WaS saat itu djuga. Selandjut- 

:ja1 Dikalansan PKI sen/ nja seorang jukang mertabak 
“|diri kepada almarhum dr. Tiipto kena peluru menjasar, hingga 
“| Mangarkusumo dan almarhum meninggal djuga. Tentang ge- 

2 Lrombolan sebanjak 200 orang 
221, Lirpt tg. 8j itu diterang! ja lebih djauh, 
Maret 1943, diterima dalim  kala- Na An ab Kedata Hat 

9f dfaksir ada 50 orang. 
Tentara dan Barisan Pemadam 

api didalam kota masih berha- 
sil menghalaukan mereka dan 

- Dienderal: Sudirman jg meninggal! Men'jegah makin luasnja keba 
tg. 29 Dianuari 1950, dinamakan se! karan dan djumlah korban 'g 
orarg pahlawan Revolusi Rakjat 17, G'serang gerombolan. Dikemu- 
Agustus, 1945, jang terkenal kebera: kakannja djuga bahwa anggo 

ketabahannja | ta2 gerombolan jg lainnja, bisa 
Serta semargat patriotiknja jg tinggi.| tertahan oleh ten'era ig ada di 

Selandjutnja berhubung. dgn kepu| Jyar kota, sehingga kota Indra 
tusan ini Politbiro CC PKI mengan 
djurkan supaja di kantor2 PKI dan 
dalam ruangan2 rapat jang diada 
kan oleh PKI, gambar kedua almar 
hum tsb. dipasang disamping gam I 

maju terhindar dari pasukan 
lebih besar. Menurut ketera- 
ngannja lebih djauh gerombo- 
lan itu. datangn'a dari djuru- 

bar2 pemimpin PKI sendiri dan pe| San pantai Barat dan Utara. 
mimpin2 klas buruh dan Partai Ko: Ketika dikedjar oleh tentara, 
munis luar negeri. 

BUAJA?2 DI PANTAI LOMBOK. 

gerombolan itu terpisah2, ada 
jg lari kelaur lagi tapi ada jg 
menjusup kedesa Pabean-hilir. 

| Penduduk &i tepi pantai Gon-, Didesa ini ada 4 orang anggo 

dang, kawedanan Tandjung, Lom- | ta gerombolan DI. itu jg ter- 
bok Barat, telah melapurkan ke-| tembak mati dan pihak ten-ara 
|pada pihak 'jg berwadjib, bahn'a 

“pada hari belakangan ini di yan- 
| tai tersebut telah terlihat buaja2 ! 

lagi. Karena. penduduk chawatr | 

lakan terdjadi hal2 jg tidak. di- 

|ingiokan, maka kepada” ja her- 
wadjib diminta atk menembak bi 

natang-binatang tsb. 
  

DAPAT BERNAPAS | 
1 MINGGU 

'Seperti telah kita" kabarkan, 

pabrik rokok Poo Hien akan di 

pembagian tjengkeh dari peme 

rintah. Atas desekan dari di- 

reksi Poo Hien dan SB Rokok 

' Poo Hien kepada pemerintah, 

tutup apabila tidak mendapat 

  

: Sepakbola di Smg. 
| Seperti telah dikabarkan per 
| tandingan sepakbola segitiga 
antara kes.2 Semarang—Peka- 

  

“Oleh Djawatan Perindustrian te 
lah dikeluarkan tjengkeh seba- 

njak 5200 kg. untuk pabrik ro- 

| kok tsb., ini berarti, pabrik ro 

kok itu dapat bernapas lagi sa- 

tu minggu, diika dikerdjakan   
nama kota ,,Ketjil”, dihapuskan, | per bagian tiengkeh jang akan 

dikeluarkan ds- 

dengan hemat. Dengan adanja 

pembagian tjengkeh ini, maka 

buruh2 pabrik Poo Hien dapat 

bekerdja terus. Diharapkan, 

datang dapat Li 
ngan #jepa: dan lebih 
dari pada jang lalu. 
DARI KALANGAN 
TIONGHOA. 

— Pada tg. 24 jad. dimulai djam 
17.00 bertempat digedung Union Se 
teran akan dipertundjukkan film 
dari Djapen (Kota, berkalimat ',,Ga 
dis Desa”, chusus untuk para ang 
gauta perk. tsb. dengan tjuma2, 

— Berdasarkan putusan rapat jg 
baru2 ini diadakan, susunan pengu 
rus Chung Sheng Hui th. 1952/53 
terdiri sbb: ketua Osg Hap Sing, 
wakilnja Tan Giok Hiang, penulis2 
Auwjang Kian Ing dan Liem -Sioe 
Liam, bendahari Tio Tjoe Nio dan 
komm. umum Yan Tjien Tik. 

— Minggu pagi jad. tg. 23 dimu 
lai djam 9 digedung THHK  Plam 
pitan akan diadakan rapat anggau 
ta”Basketball Bond Smg., perlu me 
milih badan pengurus baru th. 1952/ 
1953. Oleh perkumpulan2 jang ter 
gabung dalam bond tsb. telah di- 

banjak 

  adjukan 45 orang tjalon dan” nanti 
akan dipilih 19 ayang, 

(longan dan Tjirebon akan di 

adakan di Stadion Semarang 

  

| rang—Pekalongan, 
22 Pekalongan—Tjirebon dan 
| Minggu ig. 23 Tjirebon—Sema 
.rang. Djuara dari pertandi- 
(ngan ini akan melawan kes.2 
| Djakarta dan Bandung dalam 
'semif'nale. Pertandingan2 di 
“Stadion dimulai djam 16.30. 

Regu Indonesia akan 
melawan regu Djepang 

Menurut undian jg dilakukan 
pada Minggu jl. untuk perlom 
baan  p'ngpong . kedjuaraan 
Asia ig akan diadakan dari tg. 
22 Sampai 29 jad. di Singapu- 
ro, regu laki2 dari Indonesia 
akan melawan regu Djepang 
dalam babak per'ama, sedang 
regu wanita Indonesia “akan 

berhadapan dengan regu wani 
ta Macao. 

t 

ROMBONGAN LURAH. 
Menurut pengumuman Staf 

TT IV, pada sore hati ini, tg. 
20 akan datang di Semarang 
rombongan lurah2 dari ke'ja- 
matan Tandjung kab. Brebes 
(daerah gerakan Banteng) ber 
sama tjamatnja dan diamn'ar 
o'eh anggauta staf Br 420 jg 
kini bertugas di COP Banteng. 

u 

  
“ 

Kasad Bk eta Rab EM MAS San A3 

| mensita 3 putjuk sendjata api. 

   
Tanda2 penghargaan India 

untuk film2 Indonesia. 
Charge d' affairs India, S. 

Krishnamurti harj Rebo akan 
menjerahkan sertipikat2 tanda 
djasa untuk dua buah film In 
donesia “Gelora Indones'a” dan 

"Indonesia welcomes the UN-   NGO conference”. Kedua film 

“tsb telah dipertudjukkan pada 

athir pekan-ini, atjaranja sbb: ' 

Djumaat tg. 21 (besok) Sema | 
Sabtu ig. 

festival film jg diadakan di In 
dia dalam bu'an  Djanuari jg 

lalu.- Upatjara penjerahan ser- 
tipikat2 ini akan dilangsung- 

kan bertempat digedung Peru- 

sahaan Film Negara di Polo- 

nia, 
. Mickey Roony, akan 

kawin lagi. 
Bintang film, Mickey Rcony, 

menurut keterangan agen pers 

nia hari Selasa, telah bertuna- 
ngan dengan Ela'ng Me'inkin. se 

orang model pelukis dari Las 
Vegas berusia 22 tahun. 

Mereka bermaksud: tidak la- 
ma lagi akan menikah. Ini ada 

lah perkawinan kesompat dari 
Mickey Roony jang kini berusia 
32 tahun - dan perkawinan ke 
dua dar' Elaine, Mickey Roony 
dan Elaine telah berkenalan 
dua bulan iang lalu. 

eperti rombongan lurah2 ig 
da'ang dari keti. Salem (Bre- 
2s) tempo hari, rombongan 

kali ini akan mengadakan pe- 
nindjauan ke kota2 besar di 
Djawa. Tengah dan memerlu- 
kan djuga menghadap Pangli- 
ma TT IV dan Gubernur Dja 
wa Tengah, Oleh Djakad Terr. 
IV pada tg. 21 malam romibo- 

    

  ngan itu akan dihibur dengan 
melihat wajang orang Ngesti 
Pandawa, | 

    

   
biranykapan2 Di Ambon (ggs 

Ada Djuga Aspek Lain Disamping Ke- 
Njataan2 Jg Ditindjau Dari Sudut Kriminil 

Indonesia 

a 

Berhubung dengan itu Djak 
sa Agung telah menerima pe- 
ngaduan2 “persoonlijk  didae- 
rah2. Ada dikandung maksud 
untuk memadjukan usul2 ke- 
pada vemerintah buat melan- 
tjarkan terutama kedjaksaan 
dan kehakiman. Meliha: hasil2 
dari  perdjalanan Djaksa 
Agung ini, ada terasa keperlu- 
an untuk mempergiat kontak 
dengan daerah2 jang lain jang 
djauh letaknja dan belum di- 
kundjungi, Demikian Djurubi- 
tjara Abdul Muttalib Moro. 

PROPINSI, : 
Pada kongres desentralisasi 

jg sekarang sedang  sibuknja 
berlangsung di Semarang Ini 

ada - se-orang. pembesar pa- 
mong-pradja jg usul supa'a se 
mua karesidenan itu didjadi- 
kan prep'insi Sad'a. “Mengapa 

tidak ?”, tanja Sang pembesar: 

Lihat sadja di Holland, kata- 
nja selandjutnja, disana wila- 

jah2 ig hanja sebesar karesi- 
denan di Indonesia sini sadja, 
semuanja Sudah dapat status 
propinsi! ! 8 : 

'Sir-pong ig sudah terlalu se 
ring dengar usul ig serba aneh 
dan tak masuk akal, serena 
dengar usul pembesar tsb, ja 

tiuma bisa meng-hijai usul 
pembesar tadi dan ikut berka- 

"ta: “Ja, Mengapa iidak?” 
Malahan Sir-pong Usul, supa 

ja kalau sesuai 'usul tadi se- 
mua  karesidengp sudah di 
djadikan propinsi, kepala 
daerah djangan dinama- 
kan gubernur, tetapi Ra- 
dja! Sebab kalau dibanjak de 

sa desa dikepulauan  Sunda- 
Ketjil dan Maluku, seorang lu   

Diteratigkan selandjutnja, ba 
hwa didalam pertemuan? jang 
diadakan telah tertjapai hasil 
berupa pengertian jang lebih 
baik tentang soal keamanan di 
pelbagai daerah dan didapat 
djalan dalam . membitjarakan 
soal2 untuk “memelihara ke- 
amanan sebaik2nja. 

Tentang Makasar dan 
pe a “Amboh. 

Tentang pengoperan kekuasa 
an tentara di Makasar, jakni 
perisiiwa jang dialami oleh 
Djaksa Agung dengan perdja- 
lanan penirdjauarnja, djurubi- 
tjara Abdul Muttalib Moro  ti- 
Gak bersedia memberikan. kete 
rangan, oleh karera kedjadian 
tersebiat katanja termasuk soal 
intern pemerintah, | 

Mengerai penangkapan? jg. 
dilakukan ci Ambon diterang- 

pat kenjatsan? jang ditindjau 

dari sudut kriminil, djuga terda 
pat aspek lain. | 

rah desa sadja biasanja sudah 
mendapat sebutan Radja, ma- 
sakan se-orang kepala propinsi 
(nieuwe stijl menurut usul pem 
besar tadi) tidak “disebut Ra- 
aja MH : F4 

Siukur kalau disebut Radja 

nggi lagi! 
SIR-PONG: 

EN BENEANNNN 

RUMAH JATIM MUHAM- 
MADDIJAH 

Oleh sebuah panitya jg' dibentuk 
Muhammadjjah, kini sedang  diren 
tjanakan pendiriannja sebuah ge- 
dung untuk rumahvjatim di. Sema 
rang dengan beaja satu djuta rupiah. 
Panitya diketuai oleh Kjai Mansur 
dan dibentuk bertepatan dengan pe 
ringatan ulang tahun ke-40 dari per 
himpunan . Muhammadijah.  Disam   

kannja, bahwa disamping terda | | pertama pada pendirian mesdjid be 

ping berusaha mendirikan rumah 

jatim, djuga akan meletakkan batu 

sar serta memperbaiki rumah2 amal 
lairnja seperti Balai Pertemuan Mu 
hammadijah, sekolahan2 dil. Anaka Bawa Tong   

SOLO. 
Kepala desa diusir rakjat 
Berhubung dengan berita 

bahwa. disuatu. kelurahan. dike 
tjamatan Tjolomadu kabupaten 
Karanganjar daerah Surakarta 
ada seorang tjarik (penulis) de 
sa jang mengadakan ,,coup” de 
ngan 'mengusir lurah (kepala 
desa) Gan mengangkat dirinja 
sendiri sebagai pengganti lu 
yah tadi. sehingga tjarik terse 
but. lalu ditangkap oleh jang 
berwadjib, maka Persatuan Pa- 
mong Desa Indonesia ranting 
Tjolomadu memberikan pendje 
lasamnja kepada “psrs seperti 
berikut: “Tidak benar bahwa 
wakil tjarik Warjatno telah me 
lakukan ,,coup” termaksud, me 
lainkan rakjat jang.telah meme 
tjat lurah jang bersangkutan: 
Sambil menunggu pemerintah 
memilih pengganti lurah, maka 
rakjat mengangkat Warjatno   sebagai lurah garurat.. Untuk 
melaksanakan .. putusan2 rak- 
jat, oleh rakjat pun disusin 
panitya jang terdiri atas 1l 
orang. 

. Kemudian Warjatno dan Wir- 
jowijono, salah sorang anggota 
panitya rakjat telah ditangkap 
olefa jang berwadjib . dengan 
maksud untuk meredakan sua- 
sana. Tetapi rakjat  me- 
mgadakan demonstrasi dan me 
nuntut supaja kedua orang tadi 
dibebaskan kembali. Djuga P.P. 
D.I. telah menuntut kepada bu 
pati Karanganjar, supaja kedua 
orang tersebut dibebaskan. 

TJILATJAP. : 
1. Bus Dairi ditjegat 

gerombolan. 
Pada hari Kemis pagi” tg: 13-11 

ibl, “sekira djam 9.00, Bus DAM- 
RI dari djurusan Purwokerto jang 
menudju ke “Madjenang, setelah 
sampai didjalanan sebelah timur 
Gunung  Sengkala, tiba2. ditjegat 
oleh- 'grombolan - bersendjata.  Ba- 
rang2 milik penumpang, supir dan 

| kondektur dirampas semuanja Ke 

(mudian didapat kabar, bahwa pada 
Ihari “'Djum'at malam “antara djam 
119.00 grombolan bersendjata disinja- 
ilix berada didesa Losari (Rawalo). 

Perlu diwartakan, bahwa pentje- 
gatan ini adalah jang telah 

i'kalinja  terdjadi didjalan 
wani—Madjenang. (Corr.). 

Gedoran didaerah 
Adipala. 

Hari Kemis malam jbl., sekira 
'djam 01.00 rumah . seorang. pendu- 
duk desa Pontjot (Tengal Ketj.: 
“Adipala) didatangi 4 orang ya- 
rong jang dengan paksa berhasil 
merampas barang2 milik tuan ru- 
mah. Menurut keterangan Tirta- 

imadi (tuan rumah tsb), barang2 jg 
diambilnja diantaranja ialah  pakai- 
an2, dam perhiasan jang terdiri da- 
ri Atjintjin “emas,” 1 ukon dan 
1 rantai cemas. Diantara pendjahat2 
ita “seorang bersendjata pistool dan 
3 lainnja bersendjata golok (Corr). 

DJEPARA. 
650 gram tjandu 

dibeslah 
Afas kegiatan dari Dinas Pe 

ngawas Keselamatan Negara 
Djepara, pada hari Senen ma- 
lam tanggal 17-11-1952 telah 
dibeslah 650 gram tjandu ge- 
lap dari rumah S. di Kudus se- 
harga 'Rv. 3000— (tiga ribu 
rupiah). Tjandu gelap itu ber- 
asal dari Djakarta jang akan 
diselundupkan ke Djepara, me 

  

  

Djatila- 

"lalui Kudus, 
& 

sekian | 

MAGELANG. 

Pembukaan tanah bero 
1072 Ha dari tanah bero selu 

as 2142 ha aidaerah kabupaten 
Temanggung sudah dibuka kem 
bali dikerdjakan oleh rakjat se 
tjara . gotong-rojong. Sebagai 
pengnargaan atas kegiatan pen 
duduk, hari Sabtu' oleh residerr 
Kedu R. Muritno telah dilaku- 
kan penanaman ketela jang per 
tama dipuntjak bukit Sibedug, 
Gengan disaksikan oleh bupat 
Temanggung, ala Diawatan 
Pertanian dan Sosial Kedu. Da 
lam tahun ini penanaman ubi 
direntjanakan 500 ha, . sebagai 
persedaan dimusim petjeklik jg 
biasanja didaerah Kedu timbul 
dalam bulan Maret. Selain giat 
mernggerdjakan tamah bero, pen 
guduk daerah tersbut giat: pula 
memberantas babi hutan. Menu 
rut Sujudono, wedana Temang 
gung, selama lima bulan jang la 
lu penduduk sudah dapat mem 

kep 

antaranja 21 ekor ' ditembak 
oleh residen Kedu sendiri, Per 
lu diteranggkan bahwa. Sibedug 
letaknja pada perbatasan dae 
rah kabupaten ' Semarang dan 
Kendal, tinggi dari permukaan 
laut 100 meter. 

tertembak mati. 
Sahari ,,kepala polisi DI.” 

pada hari malam Djum'at jang 
lalu telah tertembak mati oleh 
pihak tentera jang sedang me 
lakukan pembersihan didesa 
Sukosari kawedanan.Bandongan 
(Magelang). Dapat diterang- 
kan, bahwa Sahari tersebut 
»kepala polisi” dan merangkap 
bagian penghubung jang baru 
sadja datang dari Tasikmalaja 
(Djawa Barat). Ssmalam sepe 

rumah Suroto wakil Persatuan 

DPRDS kabupaten, Magelang, 
telah. kedatangan gerombolan 
bersendjata jang menggaron 
semua kekajaan Suroto, Suro 
adalah kepala desa Tandjung 
Muntilan, jang telah menjetu 
djui mosi DPRDS kabupaten 
Magelang kepada pemerintah, 
jang maksudnja supaja pendja 
ga2 keamanan selain terdiri 
atas tenaga polisi ditambah de 
ngan tenaga tentara. 

TEGAL. 

Sandiwara riwajat K, 
H. Achmad Dahlan.   Untuk merajakan genap 40 

tahun berdirinja Mohammadijah 
sedjak tanggal 18 
Nopember jbl, oleh Mohama- 
dijah tjabang Tegal telah di- 
adakan pelbagai usaha misal- 
nja pertandingan sepakbola, ipe 
lantikan Pandu H.W., pawai, 
gerakan amal dan undian bas 
rang. Hasil2nja 100, diper- 
gunakan untuk keperluan fa- 
kir miskin dan anak2 jatirw 
piatu. Pun di Ba'ai Kabupaten 
Tegal pada tgl 17 Nopember 
malam telah diadakan resepsi 
jang dikundjungi oleh kurang 
lebih 800 orang: selain njanji2Z 
an serta tari2an, dalam malami 
resepsi tersebut telah. dihidang, 
kan djuga pertundjukan sandi 
wara dengan tjerita: Kjai Ha- 
dji Achmad Dah'an, ialah sua- 
tu tjerita jang menggambarkan 
perdjoangan almarhum KH 

Achmad Dahlan sebagai se- 

orang bapak dan pendiri Mo-   hammadijah pada tahun 1912, 

bunuh 1417 ekor babi hutan, di - 

Kepada Polis: D.I. 
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lum terdjadi pembersihan itu, 

Pamong Desa Indonesa dalam :. 

  

16 hingga 18 

   



   

    

    

   
    

    

      

  

Perbaikan 
TI 

   

  

    

ania blok Barat utk merintangi 
Ka 

: er j.L, tiga pa- 
tang 7 i Seni Ri 

Indonesia Yelah tiba di London 
untuk ikut dim, International 
Sculpture Competition jang di- 
selenggarakan oleh Institate of 
Contemporary Arts, bertempat 
di Tate Gallery dim. bulan 
ret 1953. Tah Ban 

Thema competition tsb ialah 
"The unknown political priso- 
ner,” Indonesia mentjatatkan 
sembilan.orang pemahat. Jang 
telah terdaftar: adalah tiga ri- 
bu pahatan. jg mewakili 67 
bangsa. “Djerman. daftarkan 
450 buah, Inggris 365, Djepang 
90, India 19 Birma 5, Rusia 4, 
Amerika Serikat 207. Jury in- 
ternasional jg terdiri 'atas 9 
orang, akan menetapkan ha- 
diah jg bendjumlah 11500 
pound-sterling “payable in any 
currency in any country”. 

Einstein 
Diminta Djadi Presi- 

den Israel? 
ENURUT keterangan ka 

| tangan jang berkuasa di 
arussalam Israel pada hari 
Selasa, segolongan orang pen 
ting Ci Israel telah mendesak, 
agar supaja Professor Albert 
Ensieir — sardjana jang ter 
sobor itu — sanggup didjad'kan 
tjalon presiden Israel, Per- 
mintaan ini disampaikan kpd. 
Einstein £ hari jl, dan djawa- 
ban kiri sedarg dirantikan. . 

Nama2 tjalon presiden, jang 

akan gantikan mendiang Dr. 
Cha'im Welemamn, akan diserah 
kan kepada parlemen pada tg. 
28 November j.a.d. dan pada tg 
8 Desember jad. akan dilaku- 
kan pemilihannja. Elnstein. pa 
da waktu ini bekerdja-pada Uni 
versitet Princeton di Amerika 
Serikat: Tapi sementara itu di 
wartakan dari Pr'nceton, bahwa 
Prof, Einstain “hari Selasa — 
melalui sekretarisnja — mene 
rangkan belum menerima kawat 
iang berisi permintaan tsb tadi. 
(Antzra-UP), 

ag mama 

Harian "Sun Times" di Chicago 
hari Selasa tulis, bahwa pembesar? 
tertinggi di Washington telah meni- 
benarkan,  djenderal Mark Clark 
'mengatjukan - permintaan 3. atau 4 

divisi lagi untuk Korea. Tetapi dim 
fulisan ita jang diterima dari xyarta 
wannja di Washington, tidak “d:se- 
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—— Oleh: Pierre J. Hus s: Korr. Istimewa —— 
& 5 : : Na ME EK Ito at 5 ketua 1 

JATAS SEGALA HIRUK pikuk di sekeliling perdebatan? mengenai perang dingin antara 
| Barat dan Timur dim sidang? PBB jg sedang berlangsung sekarang, diperdjoangkan pula 

talama suasana jg lebih terang dan konstruktief peperangan membasmi kelaparan, kemiskinan 
dan penjakit. Tapi sungguhpun begitu perdjuangan ini menelan ongkos sebanjak 1 miljard dollar ' 
setahun, dan tidak djarang pula usaha itu mempe Ihi djalan ,peperangan” jang dilakukan oleh 

mendjalarnja pengaruh blok Ti: 

Usaha2 jg didjalankan oleh 
| prB kedjurusan inj ialah beru 

pa mempertinggi tingka: peng 
hidapan rakiat dengan djalan 
memadjukan perekonomian da 
ri negara2 jg terkebelakang. 

“hrain-trusi” jg menju- 
sun renijana peri kemanusiaan 
ini pada PBB mempunjai keja 
kinan bahwa satu2nja kuniji 
menudiu stabilisasi ekonomi 
ialah dengan memadjukan per 

| ckonomian, daerah2 jg terkebe 
lakang. AR 

Duta besar Herban Cruz da 
rj Chili adalah seorang pengan 
djur jang ta' djemu2nja dari 
rentjana sedemikian pada PBB: 
Hanja baru beberapa gelintir 
manusia jg telah mengambil 
peranan unjuk menjusun. ren 
|tjana pembangunan Sedunia 
itu, Sudah semendjak. berta- 
hun? ja menduduki kursi ke- 
tua Dewan Ekonomi dan so- 
sial dari. PBB. D4 

Herban Cruz, adalah ahli jg 

“paling tjotjok untuk mengurai 
kan kissah. mengenai usaha 
pembangunan isb. Katanja: 

“Usaha memadjukan pereko 
nomian dari daerah2 jg terke- 
belakakng adalah  satu2znja 
djalan untuk menghindarkan 

bahaja pengangguran dinega- 

4 

mur. 

   

untuk mendapat suatu langkah 

sjarakat internasional untuk 

“Inilah tugasnja jg paling 

ini akan disimpan sadja dalam 
lemari Balai perguruan Tinggi 
atau pusat2 ilmu pengetahuan 
lainnja atau dalam latji pelba- 
gai pemerintah. PBB membawa 
masaalah ini kemuka masjara- 
kat ramai dan meletakkannja 
paling atas dalam agenda. 

»Daerah2 terkebelakang ada 

Kunfji Stabilisasi Ekonomi Dunia” | 

limat PBB telah memperguna | 
kan semua tingkat? permulaan | 

ig memberj keputusan dari ma 

menghadapi masaalah univer- | 

besar. Tanpa PBB masaalah || 

  

  

-, Kesibukan disalah satu 
' na, Dengan makin menghebatnja 

  

berkurang karenanja.   
      lah djuga bertanggung djawab 

atas hasil2 jang diperoleh pa- 
da taraf permulaan ini. Se- 
babnja ialah karena berkat de- 
sakam mereka, persatuan, pan 

rannja, sehingga penjelidikan 
jang saksama mengenai masa- 
alah ini telah dilakukan. Dele- 
gasi dari Chili merasa bangga 
karena mendapat kesempatan 
untuk turut serta setjara ak- 

tip dalam aksi bersama ini se- 
mendjak tahun 1947 hingga se- 
karang. PEN 

1 Miljard tiap tahun. 
»Jang anehnja ialah ta'...se- 

orangpun menjangkal putusan2   r22 industri, dan satu2nja dja 
lan untuk menghindarkan di 
pressi dunia apabila telah di 

ambil langkah kedjurusan per 
letakan sendjata setelah masa- 
alah perang dingin dapat dise 
lesaikan. 

"Tapi sungguhpun dengan 
pernjataan jg muluk ini, mes- 
k'pun telah banjaknja diterima 
laporan2 teknis, namun apa jg 
telah dilaksanakan sebenarn'a 
dalam djurusan ini adalah sedi 
kit sekali, “sehingga seorang 

ahli ekonomi dan ilmu masja- 

rakat jg terkenal didunia dan 
jg memegang djabatan sekre 
tars 'eksekutip dari Komisi 
Ekonomi PBB buat Eropah, 

. Prof. Gunrar Myrdal, menjata 
kan dalam bulan Mei jg lalu, 
bahwa "buat saat ini usaha2 
kita kedjurusan  memadjukan 
Gaerah2 jg terkebelakang ada- 
lah homeopathis”. 

-Usaha2 PBB. 

|   
”Semendjak bertahun2 lama 

nja PBB telah mempeladjari 
masaalah itu, telah mengulur- 
kan tangannja untuk memberi 
kan bantuan, telah mentjari 
serba matjam penjelesaian, te- 
lah menggerakkan tenaga2 se 
kelilingnja — telah menjusun 
djalan2 meriniangi kemelara- 
tan dan kemunduran, telah 
memadjukan usul2 dgn mem- 
bukakan djalan2 jg dapat di 
tempuh untuk mempertjepat 
peng'aksanaan rentjan, pemba 
ngunan daerah2 jerkebelakang 

butkar: siapa adanja pembesar2 terj dan dengan perantaraan aksi 
internasional. Dengan satu ka 
  

  

(ENATOR ROBERT Taft 
Gjukan beberapa saran 

wer supaja bantuan Amerika S 

ma baik saran?nja itu. Eisenhower minta kepadanja supaja menge 

Ion dan utk djabatan?2 mana. 

  

  

masuk “diantara serombongan 
orang2 Eropah jang pada hari 
Senin Cibebaskar dari Yantutan 
pengadilan di New Orleans, ber- 

Scott serta 

hubung dengan 
mereka telah menganggu ,,keten 
teraman dan ketertiban” di 

dlm sebuah restoran kepunjaan 
“seorang negro. Rombongan ita 

|. telah dihadapkan dimuka penga 
| S dilan berdasarkan-urdang?2 per 

bedaan kulit jang berlaku dine- 
gara bagian tersebut, Mereka 
dipersalahkan telah melanggar 
udang? itu, karena tih dud 
dan minum bersama-sama dng 
Orang? negro direstoran, selain 
daripada ibu mereka dipersalah- 

  

man 'keras, 

  

| Scot: menerangkan kpd. ha- 
kim, bahwa ia datang kesana un 

|... tuk mentjari orang2 jang mem 
“punjai bakat bermain  sandiwa- 

ra guna pertundjukan2 untuk wa- 

“Gjib tentera.. Diterangkan le- 
 bih landjut, bahwa ia sudah dua 
bulan pulang 
berapa orang negro jang per- 
nah memanggul sendjata dan te 
lah kembali di Amerika menge 
nali saja. Mereka meminta. su 
paja saja mau masuk kedalam 
restoran, Kami tidak mengeta 
hui tentang “adanja undang2 
perbedaan kulit di Louisiana, 

    

   

      

INTANG fiim, Zadhary 
istrinja ter- 

tuduhan, bahwa 

Louisiara, karena telah minum f 

kan pula menggunakan minu- | 

dari Korea. Be! ran baru 

ai 

Andjuran Taft 
Supsia Pemerentah Eisenhower Nani! 
Kurang! Bantuannja Kepada Eropah 

menjatakan, bahwa ia telah mema 
kepada djenderal Dwight Kisenho- 

erikat kepada Eropa dikurangi, de- 

mnikian diterangkan olehnja hari Selasa dalam konperensi pers. 
Taft menerangkan, ia tidak tahu apakah Eisenhower akan meneri 

mukakan tjalon? utk mengisi kursi? dlm kabinet, tetapi Taft tidak 

mau menerangkan, berapa orang jg ia telah adjukan sebagai tja- 

Sebagai pemuka partai Republik 
dalam senat andjuran2 Taft itu di- 
duga akan besar artinja pada .presi- 

disokong oleh partainja. 
Ia menerangkan lebih djauh bah- 

wa ia tetap memegang antjer2 ang 
garan belandja untuk tahun padjak 
jang akan dimulai dengan bulan Dju 
li tahun depan sebesar kira2 70 mil- 
jard dollar dan sebesar 60 miljard 
dollar untuk tahun 'padjak berikut- 
nja. 
Toba belandja tahun jang ber 

djalan sebesar 79 miljard dollar. 
Ditambahkannia bahwa pemang- 

kasat2 jang ia usulkan tidak mung 
' kin akibat .kewadiiban2 dewasa 

ini. 
|. Achirnja diterangkan bahwa bang 
' kir Joseph Dodge, penasehat keuang 

' an Eisenhower kini sedang mempe- 

| “ladjari pemangkasan2 mana jang 
| mungkin dilakukan .(U.P). 
| 

! 

I 

| 

  
i 

i 
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m ALAM wakta singkat di 
D Djepang akan dikeluar- 

| kan surat kelahiran baru berda 
| sarkan mana ribuan anak2 jang 

| akibat daripada pergaulan anta 
ra wanita2 Djepang dengan ser- 

| dadu2 pendudukan Amerika, 
' dianggap sebagai anak jang Ja- 
'hhir setjara sah, Surat2 kelahi- 

di Djepang ita a 
mulai berlaku tanggal 1 Djanua 

|xi jang akan datang. Didalam 

| surat2 kelahiran ita akan di- 
Tap nama, si-ibu, serta pula 
ain? keterangan mengenai kela 

1 
4 

j 
j 

hiran, akan tetapi nama ajah| 

4 
I 

& 

den jang dalam rentjana' undang2 jg ' 

lahir diluar pernikahan sebagai/ 

jang telah diambil oleh berba- 
gai badan PBB, tapi dengan 
mengemukakan sesuatu pre- 
text atau dengan hasil. jang 
lainnja, seperti kata Prof. Myr- 
dal, adalah homeopathis:.. An- 
tara bantuan tehnis dan bantu- 
an keuangan kerdja sama in- 
ternasional didalam dan diluar 
PBB, termasuk anggaran be- 
landja biasa dan bantuan? jg. 
langsung, maka tidaklah lebih 
Sari 1 miljard dollar setahun 
dipergunakan unik memetjah 
kan masaalah jang setjara res- 
mi dinamakan oleh PBB de- 
ngan 'perantaraah sekretaris 
djenderalnja ,,Satu2nj, masa- 
alah paling penting dan bersi- | 
fat long-term jang dihadapi di ' 
dunia dan PBB”. 

Akan dikurangi. 
Tahun ini “prospek untuk 

mendapat kebaikan tidaklah le 
bih menggembirakan, oleh ka- 
rena rentjan, bantuan teknis 
PBB jang sederhana dan efek- 

tip itu sekalipun tidak akan 
mendapa: perbelandjaan jang 
lebih banjak daripada tahun jg 
lampau, berhubung beberapa 
negara anggota PBB ielah me- 
ngurangi sumbangannja kepa- 
da badan international itu. 

3 Pokok penting. 
»Sampai pada waktu ini 

kami memandang perlunja di- 

susun suatu rentjana sediinia, 
jaitu suatu rentjana maha be- 
Sar mengenai ' pembangunan 

daerah2 terbelakang, a da- 
Sar tiga pokok penting jang 
tak dapat. dibuktikan: 

'A. Kewadjiban persatuan ma 
nusia dalam menghadapi keme 
laratan. 

B. Perlunja mendjamin sta- 
biliteit.ekonomi dunia dengan 
mengadakan pasar baru untuk 
barang2 konsumsi. Hal ini per 
lu oleh karena para ahli tehnik 
dan ekonomi menjatakan bah- 
wa hanjalah dengan. djalan 
perkembangan. ekonomi jang 
substitieel dari Gaerah2 jang 
terbelakang itu dapat dihin- 
darkan bahaja penggangguran 
dinegara2 industri: masalah 
tidak adanja perimbangan ida- 
lam neratja pembajaran dari 
Eropah Barat dapat dipe'jah- 

ikan: dan dapat menghindar- 
'kan 'bahaja dipressi apabila 

hentikan atau dikurangi. 
C. Perlunja u$aha ' memper- 

kuat lahir bathin.bangsa2 jg. 
telah diminta kerdja-samanja 
untuk kepentingan PBB dalam 

| mentjapai perdamaian dan da- 
lam mengusir agressi. 

“VPada waktu ini kami te'ah 

menambahkan dua pokok lain 

jang tidak kurang pentingnja 
jang merupakan akibat jang 
logis daripada apa jang telah 
saja uraikan diatas, jaitu: 

1. Suatu rentjana pembangu 

nan perekonomian jang maha 

besar adalah salah satu ele- 

men2 jang terpenting untuk 

membawa renolusi sosial didu- 

  anak tersebut ii ak perlu diu- 
mumkan, In ia Ui Ska YAN Y 

  

dangan kedepan serta kesaba- 

“ii 

pembikinan alat sendjata di 

Djuga | 
| Mempunjai Us 

Tiara Pember 
Barat Sedang: Memp 

     

i 

i 

Bantuan MSA 
Utk Indonesia 

ALAM LAPORAN presi- 
den Truman jang disam- 

paikan pada hari Selasa kepada 
| kongres Amerika mengenai pe- 
|kerdjaan2  Mutaal Security 
Agency dinjatakan, bahwa. .ke- 
butuhkan jang mendesak di Indo 
nesia “dilapangan perekonomian 
jalah berupa modernisasi per- 

.tanian, perindustrian serta per- 
| baikan dilapangan kesehatan 
dan pendidikan. Dikatakan bhw 
MSA di Indonesia bekerdja sa- 
ma dalam penanaman padi di- 

: mana dipertundjakan tjara pe- 
|makaian alat? merjuburkan fa 
pah, selain itu membantu dida- 
Jam pengeringan? tanah raw 

| utk, didjadikan sawah, , 
Berdasarkan. rentjana MSA. diba- 

gikan alat2 pertanian urtuk, men 
tbah produksi bahan makanan' dan 
? memberantas penjakit2 danaman, se 

' bagai salah suatu usaha untuk me 
atasi kekurangan terhadap bahan ma 

(kanan di Indonesia. MSA selandjut 

  

$ 

perahu? nelajan jg diperlengkapi: me 
sir2 Diesel sedang ahli2 Amerika be 

#kerdja aktif dalam ' pemberantasan 
| penjakit malaria, pendidikan djurura 
wat dan guru2, perbaikan pelabuhan 
dani djalan2 serta paberik2 perindus 
trian. demikian laporas tsb. (UP). 

PETISI DJEPANG UNTUK 
KEANGGOTAAN PBB. | 

Sebuah misi goodwill Djepang 

hari Rebo menjampaikan kepada 
sekretariat organisasi dunia tsb. 
sebuah petisi jg ditanda tangani 

joleh 300.009 orang jg maksilaja 
meminta supaja Djepang diterima 
| sebagai anggota Perserikatan 

'Bangsa2. Petisi disampaikan ke- 
ipada asisten sekretaris djenderal 

|PBB Benjamin Cohen pada. pk. 
22.00 GMT oleh gubernur Iwa- 

  

  

“lapangan terbang Per. 

makin membandjirlah bantuan2 perlengkapan tentara Perantjis jg 
dikirim ke front. Tapi meskiyun betapa banjaknja tambahan per 
lengkapan ' ini. gelombang "serbuan pasukan2 Vietminh tak makin 

L Seperti "berita terachir (harap lihat dibagi 
an bawah halaman ini) kini pun fihak Perantjis terpaksa menarik 
lagi post2-nja jang terdepan akibet tekanan. fihak. Vietminh.: 

ok Arab 
u'njs 8 
beresin Soal Korea 

   

jis di Indo-Chi- 
gempuran pasukan2 Vietminh, & 

ps
i   1 

Sendirl Mengenal 
eladjari Resolusi India. 

(# ENGENAI RESOLUSI kompromi India utk menjelesaikan 
masalah Korea, jang dikdmukakan kepada Panitia Politik: 

PBB hari Rebg oleh delegasi India, Krishna Menon,  djurubitjara 
delegasi Inggris hari Selasa katakan, bahwa delegasinja sedang 
mempeladjari rentjana India itu dgn sungguh?2. Dikatakan, Ing- 
gris terpengaruh olehnja, karena 'usul tsb. memuat djaminan jang 

-kuat akan prinsip repatriasi tanpa-paksa. 

Bila usul kompromi India itu dise 
tudjui oleh Sidang 'Umum selandjut 
nja akan dikirimkan ke Pekirg dan 
Pyongyang hanja untuk digunakan 
sebagai dasar, bila sewaktu2 tertja- 
pai gentjatan sendjata dgn perintji- 

annja jang akan dikerdjakan kemudi 
an, kata djurubitjara tsb. 

Djurubitjara delegasi Perantjis ka- 
takan, bahwa delegasi tsb. pada da 
barnja menjetudjui djiwa naslah re 
solusi India: itu. Tapi dalam pada itu 

| 

      

 Mendjelang Kongres" Wanita Di Bandung 
Oleh: Nj. Maria Ulfah 

. 

#3 2 

Kemudian dalam bulan Fe- 
bruari 1946 di Solo dan dalam 
bulan Djuni 1946. di Madiun or- 
ganisasi2 Wanita Indonesia ber: 

' kumpul lagi dan . memutuskan 
mendirikan suatu gabungan jg. 

| diberi nama Badan Kongres Wa 
nita Indonesia atau dengan sing 

ikat KOWANI. Bentuk. Kowani 
ini berlainan daripada kongres 
Wanita Indonesia sekarang. Ko 
wani mempunjai suatu Pusat de 
ngan. pengurusnja dan kemudi 
an mempunjai tjabang2, djadi 
susunan Kowani itu adalah se- 
perti suatu grganisasi Wanita 
biasa pendeknja pada waktu itu 
ada Kowani Pusat dan Kowa- 
ni Tjabang. Beberapa hari se- 
belung aksi militer pertama Ko- 
wami berkongres di Magelang 
dalam bulam Djuli 1947. Kowa- 
ni bekerdja dilapangan pendidi- 
kan dan Sosial. Setelah aksi mi 
kter pertama jang dimulai oleh 
pihak Belanda.pada.tanggal 21 
Djuli 1947, saka program pe- 
kerdjaan Kowani disesuaikan 
Gengan.suasana pada waktu itu, 
jaitu. zaman. perdjoangan dlm. 
arti .perdjoangan  berserdjata 
melawan Belamda. 

Maka dari.itu Kowani mendiri 
kam dapur2. umum untuk mem- 
bantu pengungsi2 dan korban 
perdjsangan lainnja, membantu 

  

: 

  masih banjak. hal2 jang penting jg 
harus ditentukan, seperti bagaimana 
nasib para tawanan perang jang ti 

dak mau dikembalikan, siapa jang 
akan mendjadi arbiter dalam komisi 
4 anggota itu dar bagaimana mere 
ka barus bekerdia. 

Naskah resolusi India itu belum 
selesai seluruhnja, tapi pada dasar- 
nja.resolusi tsb rupanja menghormar 

ti prinsip repatriasi tanpa-paksa, ka 
ra .diyrubitiara tadi. : 

Sementara itu panitia-ketjil 8 ne-, 
geri Barat berusaha hendak meng- 

kompromikan usul India itu dengan 
usul Amerika. 

. Naskah resolusi nege- 
ri2 Arab.! 

| Lebih landjut malam Rebo dida-| 
pat “kabar, bahwa negara2 Arab' 

Inja membantu usaha? Indonesiandila akan selekas mungkin mengemuka 
pang “perikanan dengan memberikas "kan resolusinja sendiri mengenai ma- 

salah. Korea, jang akan mengandjur: 
kan supaja diadakan perletakan sen- 
djata lebih dulu sebelum diadakan 
penjelesaian tentang tawanan pe-: 
rang.. Resolusi tsb dibuat oleh Irak 
'dan telah mendapat backing dari Le 
banon. Negeri2 Arab lainnja diduga 
akan menjatakan sokongannja thd re 
solusi tsb: dalam beberapa hari ini. 
Resolusi Arab itu serupa dgn ren- 
|tjana jang setjara tak resmi telah di 
sarankan oleh delegasi Pakistan be- 
berapa hari il. 

Tapi, sebagai diketahui Amerika 
telah mendjelaskan tak akan dapat 
menjetudjui tiap perletakan sendjata, 
sebelum soal tawanan perang disele 
saikan Jan semua tawanan perang 

Amerika dibebaskan. (Antara).   taro Uchiyama dari Kanagawa 
dan oleh wakil ketua lembaga 
perniagaan Usaka, Tairo Obawa- 
ra. 

nia sekarang kedalam saluran 
kerdja-sama Jan persatuan in- 

mua dan guna menghindarkan 
perang social dan perang inter- 
national. 

2. Daerah2 jang ' terkebela- 
kang pada waktu ini insjaf be- 
nar akan kenjataan, bahwa ke- 
kajaan alam mereka adalah 
Sama pentingnja bagi negara2 
industri sebagaimana alat2, me 
sin ilmu teknik serta modal 
dari negara2 industri itu. bagi 
mereka. Negara2 
kang itu inSjaf akan kekuatan- 
nja dan akan ternjata bahwa 
mereka hisa berunding atas da 
sar persamaan hak dengan ne- 
gara2 industri itu dan pertja- 
ja, bahwa masaalah besar me- 
ngenai perekonomian, jaitu mi 
salnja masaalah produksi, per 
kembangan, conservasi tranS- 
formasi dan distribusi dari ke 
kajaan hanja dapat dipetjah- 
kan atas dasar kepentingan ba 

|gi semua golongan, 
Suatu usaha untuk kepenti- 
ngan bersama dengan  tjara 
mengkoordinser segala sum- 

' ber2 iang ada. 

  

  

ternational, guna kebaikan se-| 

gupakan di 
(anta lut 

terkebela- 

sebagai | 

. Aeroplast 
abon Piastik Utk Pem- 
alut Luka Kena Atom 

, NGKATAN udara Ameri 
ka Serikat 'mengumum- 

kan, bahwa kini sedang Lam Ina 
.kax pertjobaan2 njemprc 
|betmbatat cari stik” un 

m keadaan serangan. 
tik. itu disebut 

| protkan dari botol2 berisi bahan 
i 

  

plastik jg tjair, diatas bagian? 
tubuh jang kena luka. Botol? 

dibual antik maksud tersebut, 
ikatan udara mengumumkan 

va, pertjobaan2 tersebut 
hingga kini adalah memuaskan 
dan bahwa pembalut? plastik 
itu at menggantikan kain? 
Lada, ut jang biasa digurakan 
sampai sekarang. 

tni f 

Pemimpin gerombolan Hadji Kam 

lon jang Kemis jang lalu menjerah 

setjara sukarela dan selama itu (di- 

pendjarakan dipendjara baru Bilibid, 

Iihari Rebo diangkut dengan kapal 

angkatan laut Pilipina ke Jolo, 
    Selasa malam jl- di ' pendopo . 

Kabupaten Semarang telah di 
adakan malam resepsi pembu 
kaan “Kongres  Swatantra, 
Tampak para kongresisten ber 
gambar bersama pada malam 
tadi. 2 deal RA 

    

at 

.men's Conference, pada konpe 

di- 

PM.I- (Palang Merah Indone- 
sia), memberi pertolongan kepa 
da Tentara Peladjar berupa men 
dapatkan “obat2, “pakaian dan 
makanan. Pada waktu daerah 
Indonssia terbagi dua, jaitu dae- 
rah Republik Indonesia jang ber 
pusat.di Jogjakarta. dan federal 
jang lazim disebut daerah pen- 
dudukan (Belanda) atau daerah 
federal. Lapangan . pekerdjaan | 
Kowani terbatas pada. daerah" 
Republik Indonesia dan Kowani | 
Pusat berkedudukan di Jogja- 
karta. 

Hubungan dgn luar negeri 

Dalam masa perdjoangan Ke- 
merdekaan itu, Kowani rsentja 
ri diuga:kontak dengan organi : 

sasi2 Wanita diluar negeri utk. | 
menerangkan kepada dunia luar 
bahwa bukan sadja beberapa pe 
mimpin kita, akan tetapi selu 
ruh rakjat termasuk djuga ka 
um Wanita Indonesia berdjoang 
utk. kemerdekaan negara kita. 
Pada waktu itu Kowani permah 

mengirim utusan2nja ke India 

untuk menghadiri (All India Wo 

rensi.mana uturan2 itu. minta 

perhatian para hadlirin atas 
perdjoangan kemerdekaan bang 

sa Indonesia. Djuga pada kon 

gres Kowani di Solo dalam bu- 

lan Agustus 1943 program pe- 

kerdjaan Kowani masih dipenga 

ruhi suasana perdjoangan.. Ke- 
merdekaan. Kemudian pada tgl. 

19 Desember 1948 djuga Jogja 

karta: Ibu Kota Republik Indo- | 

nesia diduduki oleh tentara Be: 

landa: Selanta pendudukan kota | 
Jogjakarta Kowani: tidak. da- 

pat dan tidak mungkin bekerdja. 

  
nesia kemudian mendirikan sua 

tu Panitya Sosial jang memberi 

bantuan makanan dan obat ks 

pada saudara2 kita jang dita- 

| an cleh Belanda   
berisi baham fjair itu istimewa: 

Lahirnja ,,Badan Kontak” 

Enzim bulan berlalu, pada tgi. 

5 Djuli 1949, Pemerintah Repu 

blik Indonesia kembali ke Jogja: 

karta: pada ahir bulan “Djuli 

djuga Pemerintah Republik in- 

donesia mengundang wakil2 da 

ri dacrah federal (BFO) ke Jo- 

giakarta untuk menghadiri In- 

ter-Indonesian Conference. 

Sesudah itu Kowani pula me 

mandang perlu mengadakan kon 

tak dengan organisasi2 Wanita 

Indonesia diluar daerah Repu 

bulan Agustus 1949 di Jogjakar 

ta diadakan Inter-Indonesian 

Women's Conference. Pada kon 
perensi itu diputuskan untuk 

mendirikan suatu Badan Kontak 

di samping KOWANI. Badan 

Kontak itu hanja terdiri "atas 

suatu sekretariat jang berkedu 

dukan di Jogjakarta dan bertu 

gas mengadakan hubungan de 

ngan semua organisasi Wanita 

diseluruh Indcnesia,. menerira 

laporan dan memberi usul2 (sug 

gestie2). : 

Kongres Wanita Indonesia 

.menjusul. 

Setelah penjerahan Kedaula- 

tan Kepada Pemerintah Repu- 

blik Indonesia Serikat pada tgl.   27 Desember 1949 dan kemu- 

|dian disusul oleh pembentukan 

Negara Kesatuan Republik pa- 
da tanggal 17 Agustus 1950, ma 

ka terasa, bahwa tidak pada 

tempatnia lagi adanja dua ga- 

bungan jaitu KOWANI jang su 

sunannja terlalu mengikat ang 

gauta2nja dan BADAN KON- 
TAK jang amat sedikit, ja boleh 
dikatakan ta' ada kekuasaan- | 

nja, 
“Baik KOWANI maupun BA- 
DAN KONTAK berkumpul pada 
kongres jang diadakan dalam: 
bulan Nopember 1950 di Djakar 
ta dan diputuskan bahwa kedua 
gabungan itu dileburkan men- 
djadi satu jg diberi mama KON 
GRES WANITA INDONESIA 
Pada kongres itu diputuskan   

  

. dilapangan perdidikan dan- so- 

|Kursus2 pemberantasan - buta 

Beberapa saudara Wanita Indo-i 

blik Indonesia dan pada - achir | 

    

(Untuk , Suara Merdeka”) 
ADA BULAN NOPEMBER ini dari tanggal 22-25 di kota- Bandung akan diadakan Kongres 

5 Wanita Indonesia ke II. Mengapa kongres jang kedua? Bukanlah telah. beberapa “kali kaum 
Wanita Indonesia mengadakan kongres setelah Proklamasi Kdmerdekaan pada tanggal 17. 
1945? Untuk pertama kali, sesudah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannja kaum W 

nita Indonesia berkumpul pada pertengahan bulan Desember: 1945 di kota Klaten. Pada kongres i 

dibentuk suatu organisasi Wanita Indonesia jang baru jang diberi nama - PERSATUAN WANI 
REPUBLIK INDONESIA atau Jebih dikenal dengan nama singkatannja jaitu Perwari. 

bahwa tiap? dua tahun akan 
diadakan kongres Wanita Indo 
nesia. Semua organisasi Wanita 
Indonesia, baik jang berpusat 
dan mempunjai ratusan tjabang 
maupun organisasi Wanita lokal 
dapat mendjadi anggauta Kon- 
gres Wanita Indonesia. Kongres 
merupakan kekuasaan tertinggi. 

Dibentuk suatu Sekretariat 
jang. .terdiri dari Sekretaris I, 
Sekretaris II dan III jang: me 

sia sehari-hari. Disamping itu 
diadakan suatu Madjelis Permu 
sjawaratan Wanita Indonesia 
jang terdiri dari wakil2- Pengu 

rus Besar Organisasi2. Wanita 
Indonesia jang tergabung dim. 
Kongres Wanita Indonesia dan 
jang berhak mengambil: putu 
Sam diluar kongres. Madjelis 
Permusjawaratan itu dapat di 
adakan djika dipandang perlu 

oleh Sekretariat. 

Konsolidasi ke dalam. 

ambil “oleh kemgres tahun 1950 
di Djakarta itu, adalah bahwa 
Kongres Wanita Indonesia akan 
bekerdiia menudju kepada Kon- 
solidasi kedalam, 

Kongres Wanita Indonesia 
tidak “akan mendjadi anggauta 
suatu Organisasi Wanita Inter 
nasional, kedaulatan masing2 
anggautanja tjukup terdjamin. 
Maka.dari itu ditetapkan suatu 
minimum-program jang seder- 
hana tetapi.penting dan jang 
dapat diterima oleh semua orga ! 
nisasi Wanita Indonesia, jaitu | 

  
sial mendirikan “dan membantu 

huruf, mendirikan asrama2 pu- 
tri mendirikan jajasan kesedjah 
teraan.anak2 dan jajasan pendi 
dikan Wanita, dilapangan kese- 
hatan bekerdja untuk. mema- 
djukan kesehatan rakjat dgn. 
mendirikan consultatie-bureaux 
Ta wanita jang hamil dan ba- 
ji2. : 

Soal2 jang . penting “juga, 
akan tetapi berhubung dengan 
banjaknja aliran didalam .Kcn- 
gres Wanita Indonesia itu mung 
kin dapat merenggangkan per 
satuan, hanja. dihitjarakan 
dja akan tetapi tidak diambil 
suatu keputusan, Didalam dua 
tahun sedjak bulan November 
1950. telah-4- (empat). kali di 
adakan Madjelis Permusjawara- 
tan Wanita Indonesia, semua- 
nja di Djakarta tempat kedudu 
kan Sekretariat: Kongres Wani 
ta Indonesia. 'Soal2 seperti Pe- 
rajaan Hari Kartini setjara sa 
ma (uniform), pendjualan bu- 
nga Kartini dan Pekan Kanak2 
diputuskan oleh Madjelis Per- 
musjawaratan. 

Kemerdekaan ekonomi 

Wanita. 
Pernjata.pula bahwa — wa- 

laupun dalars Undamsg2 Dasar 

wakili Kongres Wanita. Indone 

Putusan jang penting jang.di gres, bukan Sekolah: Vak Ting 

sa belik” 

     

        

        

  

La 

  

        

  

      
      
   

    

    
ugustu 

          

  

   

   
      

    

djuan Wanita - Indonesia pe: 
diadakan didikan -menudju ke. 
pada kemerdekaan ekonomi Wa: 
nita. Dengan pendirian itu ma- 
ka pada kongres Wanita Indone 
Siam ke Il.di Bandung akan di 
adakan dua. prae-advies, jaitu 
oleh sdr... Erna. Djajadiningrat 
dari Kementerian . Pendidikan, 
Pengadjaran dan . Kebudajaan 
tentang: Pendidikan Vak pada 
umumnja dan chususrja bagi 
gadis2 kita, dan oleh sdr. Soe. 
laman Soeria-atmadja dari Ke 
menterian Perekonomian ten- 
tang: ,,Lapangan pekerdjaan 
setelah mendapat didikan Vak” 
itu, baik mendirikan perusaha- 
an2 Sendiri nsaupun  bekerdja 
pada Pemerintah atau. perusa 
haan jang telah. ada. Sampai se. 
karang kaifm Ibu kita berpen- 
dapat bahwa hanja sekolah Ki. 
pandaian. Putri atau Sekolah 
Bidan.atau Djururawat. adalah 
sekolah2 Vak bagi anak2 gadi 
kita sg "Tej 

Jang dimaksudkan oleh: Kon 

      

   
         

     
      

   
   

     

    

    

   
    

    

    

      

  

Liat. 

ci seperti Sekolah Teknik Ting 
gi atau Fakultet Ekonomi akar 
tetapi didikan Vak setelah ke- 
juar dari Sekolah Rakjat jang 
berarti dapat diikuti oleh ribu- 
an, ja berdjuta-djuta anak2 ki- 
ta. Dengan didikan Vak ,seperti 
dilapangan pertanian,  perika- 
nan, pertukangan, menenun se. 
lama misalnja dua tahun atau: 
tiga tahun dari Sekolah Rakjat, 
anak2 kita mendapatinndal pe- 
ngetahuan menudju kepada ke 
merdekaan ekonominja. Maksud 
Kongres Wanita Indonesia. ada 
lah supaja kaum Ibu kita lebih 
memperhatikan pendidikan Vak 
bagi anak2 kita pada umumnja 
dan anak2 gadis kita chususnja 

Soal PP-19. 
Soal lain jang sekarang men- 

dapat perhatian besar dari orgas 
nisasi2 Wanita Indonesia adalah 

soal Peraturan Pemerintah No. 19 
tahun 1952-tentang pensiun djan- 

da-djanda. Tentang soal P. P. no. 

19 tahun 1952 akan diadakan suas 

tugorientasi sadja, djadi tidak 

akan diambil suatu keputusan, 

soalnja tjukup penting untuk di- 
beri keterangan setjara ' ,,zake- 

kepada semua ,anggauta 

Kongres Wanita Indonesia. 
Dengan menundjukkan kepada 

kaum Wanita Indonesia penting- 

nja Pendidikan Vak bagi kema- 
djuan masjarakat Indonesia ma- 

ka Kongres Wanita Indonesia da- «& 
pat pula memberi. sumbangannja 

untuk pembangunan Negara ki- 

ta. 

1 
Sa 

F 
& 

3 

(Hanja boleh dikutip dengan 

seizin LPS). 
ts 

SELUNDUPKAN. ALAT?2 

SENDJATA KE KOREA 

Tuduhan2 perwakilan Korea Sela 
tan, bahwa. komunis: Djepang telah 
menjelundupkan :alat2 sendjata bagi 
kaum. komunis. di Korea. Selatan te- 

1   Negara kita tidak diadakan per 
ibedaan. haknja | warga-negara 
wanita dan laki? — utk. kema 

2... Meluaskan 
Pasukan2 Perantjis 

ENURUT 

pengintai Uni Perantjis ditarik     
Pasukan9 Perantjis tadi mu 

la2 sudah rcadju sedjauh kira2 
80 km. kedalam daerah pasu- 
kan2 Vieinam Ho Chi Minh 
dan sekarang diundurkan sam 
pai kedaerah sekitar, Vietri 
ig berdjari2 30 km. Vietri le- 
taknja pada paduan sungai Ms 
rah dan sungai Claire, Ribuan 
Serdadu. Uni Perantjis dan ra- 
tusan kendaraan “kini sudah 

mulai mengundurkan diri. 

| 

Phuto dilumpuhkan. 
Seterusja Maklumat resmi jang 

dikeluarkan oleh markas — besar 
tentara Perantjis di Hanoi pada 
hari Selasa mengakui, bahwa 

iring2an tank dan mobil lapis-ba 
dja Perantjis jg. sedang mengun- 

durkan diri dari daerah Phudoan 
ke Vietri telah menderita kexalah 
an besar, sebagai akibat serangan 
pasukan2 Viatnam Ho terhadap 
barisan belakangnja. Pertempu- 
ran didjalan 'homor-2 tadi ber- 
langsung selama 5 djam. Menurut 
maklumat Perantjis tadi, serdas 

du2 Vietnam menjergap itu ”me- 

njerang dalam keadaan mabok 
arak”. Sebelum mengeluarkan 
maklumat tadi, diumumkan pula 

bahwa bataljon infantri jang di- 

bantu oleh satuan2 tank serta 

2500 serdadu pasukan pajuang Pe- 

rantjis, jang didaratkan untuk 
memperkuat pertahanar Peran-   

hg Ta Haa C3 5e Jak (ala 

| Potusan Jang : Diambil : Vietminh , Untuk 

“Front Phudoan, 2 
LAPORAN? jang telah diterima di Hanoi, pimpis 

Jl uan tentara Vietnam Ho Chi Minh telah ambil keputusan 
utk melakukan pertempuran besar?2an di segala front di Indo- 
Ohina, dalam mana mereka mempergunakan segala, alat jang ada 
pada mereka. Hari Selasa markas besar .tentara Perantjis di Ha- 
noi memerintahkan, agar supaja segala . pasukan. penjerang dan 

lan kolonial Nomor-2” di daerah Phudoan dan di sebelah utara 
Phuto. Kedua daerah ini letaknja sebelah barat-laut Hanoi. 

Bataljon2 Perantjis di : 

blah disambut. dengan. perasaan 'skep 

tis oleh kalangan? resmi di “Tokyo 
pada hari Selasa. $ Na 

Habis 
Offensifnja 
Ditarik Mundur Dari 

kembali dari apa jg disebut ,,dja-   
P tjis di Phuto.itu, telah dilumpuh- 
kan hingga terpaksa. akan dita- 

(tik kembali. Sementara itu geril 

|ja' Vietnam Ho jang ada pada 
patroli” Vietnam Ho jang ada 
| pada djarak 40 mil sebelah utara 

| Saigon hari Selasa ' telah mex 
Injergap patrooli Vietnam Bao 
|Dai dekat Song Be, 21 serdadu 
jBao tewas, 5 Juka2: 13 serdadu 

« Penjergapan hebat 
5 di Chanmong. 

Pimpinan tentara Perantjis menga 
takan, bahwa penjergapan Vietnam 
Ho terhadap satuanZ “lapis ' badja 
Perantjis dekat: Charmong tsb. di 
atas tadi, lebih hangat daripada per ' 
tempuran: jg: terdjadi. ketika. .permu 
laan. tahun ini, waktu pasukan2 Pe” 
rantjis dipukul “mundur dari. Cao-. 
bang, jg letaknja pada ,,djalan koio 

pa S
e 

P
a
n
e
n
 

2 
Sa
ng
a 

“Ip 

    

   

    

    

    

   

    
   
    

    

    

  

     

    

   
       

   
    
   

    
    

   

   

   

  

nial nomor-4" . dan dari  Hoabinh 
.pada djalam. kolonial nomor6”, 
Chanmong terletak didaerah Phu 
doan. Menurut pihak Perantjis, sera 
agan di Chanmong tadi telah menim' 
bulkan korban 400 serdadu Vietnam ' 
Ho tewas,” sedangkan pada - pihak “ 
Perantjis “katanja hanja 150 orang 
tewas 'dan luka2. Sedjak tg 1 Na 
vember "jl, kata pihak Perantjis, 
pihak Victram Ho telah: kehilangan 
kira-kira 6000...0rang, tewas. atau 
luka2 di Vietnam Utara, sedangkan 
pihak Uni Perantjis hanja kehilas       

  

   
     

ngan 800 orang, diantaranja 2 atau 
300 tewas, sisanja luka2 atau hilang, 

(Antara-UP) ,



   
    

   

   

Kabar Kota 
. Doorgangskamp CTN Kudus 

ELASA jbl. wartawan kita telah mendapat kesempatan me- 
nindjau doorgangskamp CTN di Kudus, dimana ditempatkan 

sementara dua Cie CTN, ialah Cie 441 dan Cie 4l5./ Doorgangs- 
Kamp CTN tsb. dahulunja adalah markas Bn. 426, pemilik gedung 

“tsbe adalah pengusaha pabrik rokok kretek Nitisemito. Dikandung 
maksud oleh pemilik gedung itu utk mendjual sadja gedung tsb. 
pada Divisi Diponegoro dgn harga satu djuta rupiah, tetapi harga | 

   
    

      

   
Keadaan doorgangskamp itu 

   tempatkan disitu, tetap didjamin. 

1 x si Cie 441. 

CTN Cie 441 jang ditempatkan 
“di Goorgangskamp tsb. berasal da- 

ri Pati, sedjak beberapa bulan jg. 
“lalu mereka telah mendapat didi- 
ikan dilapang pertanian, keradji- 
nan tangan dsb. Dibawah pimpi- 
nan Litnan satu Pamudji Dipoku- 
sumo, Cie 441 itu hari Rebo tke- 
maren) dengan kapal K.P.M. 
Gen. Michiels” telah bertolak da- 

Ti pelabuhan Semarang menugdju 
Kalimantan. Lapangan pekerdja- 

    

    

   
    
   
   
    

    

reka di Kalimantan. Tiap2 ang- 
gauta Cie 441 menerima uang sa- 

|. kal keperluan mereka ditemvat 
“baru itu, tiap orang dari pangkat 
sersan kebawah menerima uang 
Rp. 1500, sedang uang saku bagi 
jang masih budjangan jaitu 
Bp. 485—— 

Ne Cie 415 
2. CTN Cie 415 akan diberangkatkan 

ke Makassar, menurut rentjana pada 
- nanti tg. 23 Nop. jad. kini mereka 

masih di asrama dan diberi didikan 
lebih luas dilapangan pertanian dll. 
Anggauta2 CTN Cie 45 ini adalah 
mereka jang ketika diadakan rasiona 
Iisasi didaerah Purwokerto telah men 

| daftarkan diri masuk CTN dengan 
maksud ingin dipindahkan keluar Dja 

. wa 

      

    

   

   
   

      

-» Berangkat berangsur2 
Menurut keterangan dari pihak 

Inspektoraat CTN Djawa Tengah, 
masih menunggu 13 Cie CTN didae- 

| yah Djawa Tengah untuk diberang- 
katkan keluar Djawa. Pemberangka- 
tan direntjanakan berangsur? sampai 
pada pertengahan tahun 1953. Selain 
membuka lapangan2 baru diluar Dja- 
wa, opun direntjanakan untuk me- 
nempatkan beberapa anggauta CTN 
di pulau Djawa, dimana masih ada | 
tempat2 terbuka bagi mereka untuk 
mengusahakan pertanian, perhewa- 
nan, perikanan laut, darat, dil. De- 
ngan demikian, maka maksud peme- 
rintah pasat utk mengembalikan me- 
reka ke masjarakat biasa dapat 
tertjapai.    

   
   

BUKU, 

»Hutan dan Hasilnja jang da 
pat .dimakan” I (Tumbuh-tum 
“buhanj oleh R. Soepardi, harga 

| RP. T—. Didalam buku ini dilu 
| Kiskan aneka warna tumbuh2an 

E jang terdapat didalam hutan dan 
.. Kkegunaannja. Amat menarik ha 
Bpr fi untuk menambah . pengeta 

huan 

»Mirawati” oleh Achmad Djan, 
harga Rp. 3.80. Sebuah buku tje 
ritera jang baik untuk batjaan. 

Kedua buku diatas diterbitkan 
oleh Balai Pustaka, Djakarta. 

»Monografi Pendidikan” No. 

2 oleh Sikun Pribadi, harga 
Rp. 5— Penerbitan: J. B. Wol 
ters, Groningen, Djakarta. 

| Didalam buku tsb. diatas di 
| uraikan hasil usaha  Perhimpu 

nan Pendidikan Indonesia dalam 
mentjari tahu keinginan .djaba 
tan murid2 disekolah rendah. Pe 

 njelidikan soal djiwa anak2 kita 

. sewadjarnja penting bagi para 

. Guide to German — Indone 
sian Trade 1952” diterbitkan 
oleh Reclame — Studio ,,Berk”, 
DjL. Tosari 74, Djakarta. 

Bagi petundjuk ' bagi kaum 
pengusaha jang berminat bikin 
perhubungan dagang dgn Djer 

. man, berisihkan peraturan2 Im 

port dan Export dari kedua ne 
geri tsb. dan 'ain2 hal lagi jang 
agak penting untuk diketahui 
oleh para pengusaha. Buku ini 
jang ditulis dalam bahasa Ingge 
ris, tetapi tentunja lebih disukai 
kalau ditulis dalam bahasa Indo 

nesia, diberikan tjuma2 kepada 

orang2 jang berkepentingan. 

SPEDA?2 TJURIAN. 

Baru2 ini atas kegiatan poli 
si seksi Djomblang telah di 

. tahan 3 orang jg tersangkut 
dalam perkara pentjurian spe 
da dikota ini sedang djumlah 
speda jg diketemukan, menu- 

| rut laporan pihak terdakwa2 
itu, ada 18 buah. Speda2 jg di 
ketemukan itu sukar dikenali 

| siapa pemilik sebenarnja, ka 
rena perkakas2nja telah diro 

. bah2 demikian rupa, hingga su 
| kar untuk dikenali. 

  

  

   
   
   

     

  

        

     

  

   
     

      

  

   

    

   
    

    
    

     

      

SIARAN RRI SMG. 
Djumaat 21 Nop: djam 06.15 

'Pengadjian dan tafsir Al-gur- 

at, 1620 Pandangan mata per 
tandingan sepakbola di Sta- 
dion, 17.00 Taman Peladjar 
SM II, 18.15 Adzan, 18.18 Tjah 
ja Kemala, 19.15 Tindjauan ta 

nah air, 19.30 Sekuntum mela 
Carry cs. 20.30 Klenengan 

 manasuka. 

Sabtu 22 Nop: djam 16.20 
Pandangan mata pertandingan 
sepakbola di Stadion 17.00 Ta 
man kusuma, 1800 Obrolan 
pak Patrol, 18.15 Mendjelang 
malam OK Irama Merdeka, 
119.15 Siaran penerangan Djaw. 
Re Garam, 20.15 Ichtisar 

21.15 Pilihan pendengar, 
) Dendang remadja. 

AR 

tapi walaupun demikian, kesehatan 

| an baru telah tersedia untuk me-! 

ku, bahan pakaian dll. untuk ke- | 

han Ambarawa 8 orang jg tersang 

edemikian tinggi itu tak mendapat persetudjuan. 

dapat dikata belum memuaskan,- 
para anggauta CTN jang di- 

ME TA aa Ta TA aa an Sh 

STATISTIEK PEMOGOKAN 

Menurut Kementerian Perburu 

han, laporan? tahunan menge- 

nai pemogokan th. 1952 kini se 
dang disusun dan sedang di- 
tunggu laporan? dari beberapa 
daerah. Tetapi sambil menung 
gu datangnja laporan2 itu, ki- 
ni sudah dapat diberikan lapo 
ran sementara, berdasarkan Ia 
poran2 jang telah diterima da 
ri seluruh Indonesia mengenai 

Bag Djumlah 
Bulan: pemogokan: 
Djanuari " 19 
Pebruari 23 
Maret 8 
April 36 
Mei 28 
Djuni 9 
Djuli 33 

TAWANAN2 DIBEBASKAN. 

Panglima Terr. IV telah dikeluarkan 
Surat putusan untuk segera membe 
baskan dgn sedikit sjarat dari kamp 
tawanan Tegal. seorang bernama 
Chamin Sjafi'ie, karena tidak ada 
alasan2 lagi untuk menahan padanja 
lebih landjut. Surat keputusan demi 
kian telah dikeluarkan pula pada 
tg. 7 Nop. jl. untuk membebaskan 
2 orang dari kamp tawanan Jogja, 
ialah Abdulrasid bin Hadji Abdul- 
rachman bersama isterinja. 

Lebih djauh dari kamp tawanan 
Tegal dibebaskan 5 orang, jaitu: 
Domopawiro lurah Pemaron Brebes, 
Joenoes lurah  Luwungbata 'Tan- 
djung, Atmadja lurah  Djatirawir 
Losari, Salim lurah Surokidul Pager 
barang dan Suhat, tjarik Dukuh- 
'damu Lebaksioe. Pada tg. 8 Nop. 
dikeluarkan pula surat putusan un- 
tuk segera membebaskan 42 orang 
dari kamp tawanan Purwokerto, 
sebagian besar dari mereka ini .ber 
asal dari daerah Brebes. & : 

Pada tg. 12 Nop. kembali dikelu 
arkar' suraf“putusan untuk membe 
baskan 63 orang dari kamp tawahan 
Tegal. Semua tawanan2 jang dibe 
baskan itu adalah orang2 jang ter 
sangkut dalam gerakan D.I. Achir 
nja pada tg. 18 Nop. telah dikeluar 
kan pula putusan dari Panglima un 
tuk membebaskan dari kamp tawa 

kut gerakan DI. dari Magelang 45 
orang jg tersangkut peristiwa ex- 
Bn.426 dan 6 orang lagi jang ter 
sangkut gerakan operasi M.T. II. 

KONGRES G.P.LI. KE VI. 
“Gerakan Pemuda Islam In- 

donesia” (GPII) akan menga- 
Gakan kongresnja ig ke-VI di 
Djakarta pada tg. 25/12 
28/12 jg akan datang. 

  

Dim. Negeri 
BANDJIR DAERAH BANGIL. 

Akibat hudjan lebat dj dae- 
rah pegunungan sekitar Bangil, 

maka pada hari Saptu siang 
sungai2 di daerah Kraton, an- 
tara Pasuruan dan Bangil tlh 

meluap dan menggenangi Gae- 
rah.tsb. Tinggi air kl. 1,25 me 
ter. 

Kurang lebih satu kilometer 
dari setasiun Kraton bandjir 
ini menjebabkan rusaknja dja 
lan kereta api antara Pasuruan 
dan Bangil. Pada hari Minggu 

perhubungan kereta apj antara 

kedua tempat itu terhalang. 
Berkat kegiatan DKA maka se 
karang perhubungan itu telah 
baik kembali. 

  

» Pada achir bulan Oktober jl. oleh ' 

  

| 

  

   

Akan t 

  
      

ruh Indonesia dalam periode '   
  

Djanuari sampai Djuli 19252 
sbb: 

: Buruh Djam kerdja 
- jang mogok: jang hilang: 

2115 “8966 
6748 57199 
1300 2286 

54412 16467 "7 
“27218 106754 

3305 8562 
39197 102857 

SOLO. 

Adakan undang2 pem. 
daerah jg. berlaku utk. 

seluruh Indonesia. 
- Walikota Surakarta Moh. Sa 
leh menjatakan pendapatnja 
kepada kita bahwa dengan pem 
bentukan konstituante, DPR 
Pusaj dan DPR2 Daerah, pe- 
merintah tidak akan dapat 
mentjapaj maksudnia menjem- 
purnakan djalannja pemerinta- 
han, djika bersama dengan itu 
bentuk pemerintahan daerah si 
dak dirubah. Sebabnja, menu- 
rut Moh. Saleh ialah karena ki 
ni masih berlaku dua matjam 
undang2 mengenai pemerinta 
han daerah jaitu undang2 no. 
22 tahun 1M8 RI. Jogja dulu 

statistiek pemogokan diselu- : 

   

Terbit pada PERTENGAHAN DESEMBER 
““' Kertas Halus, Formaat Besar, Dua Warna, Leng- 

— kap dgn Hari-Pasaran, Tempat Memoranda dil. 

"Harga Rp 2.50. Buat Langganan ,,SU ARA MER DEKA" 
$ # s— | sanam Lan na . “ : 

ai na Mama 

i 

  

  

t 

ag . ama cc mo NN naa 

  

UTJAPAN TERIMA KASIH: 
Dengan ini kami menerang- 

kan, bahwa penjakit saja Desen- 
tri (berak ingus) sudah SEM- 

BUH betul. h 
Kemudian kami membilang di- 

perbanjak terima kasih atas pe- 
ngobatan DARI DJAUH oleh T. 
DJOCO, Occultis di Djl.: Grogo- 

lan No. 21/HM Solo. Dengan dja- 
lan surat-menjurat, maka penja- 

kit saja jang kuderita dua bulan 
telah sembuh betul2. 

Wassalam: 
SUWARNO 

Bubaan Post Limpung, 
03 Pekalongan. 

PERHATIAN: Harap surat2 di- 
sertai prangko atau wissel Rp.2.50 

untuk balasan.. 

  

jang paling baik! 

    
   
   
      

   

     

  

        

Gigi bagus, gigi jang 

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

PRODENT - tapal gigi 

Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

R. 1.75 

  

   

  

    
   
   

   

    

       

        

       
       

        

    

  

    
   

   

  

   

   

  

       

     
     

    
      
      

     

            

5 « 

. Pontianak, 8.Apriy 1952. 

Kepada : : 
Toko Obat "BINTANG .TUDJUH" 

(Krekot: No. KIP 
DJAKARTA- REYA 

Dengan hormat : 
. Saja -Jjangsbertanda- tangan-dibawah 
ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang | GEO.WEHRY & Co., N.V. Pontianak.   dan undang2 no. 44 th. 1950 

dari N.LT. Oleh karena jtu, de 
mikian Moh. Saleh melandjut- 
kan keterangannja, pemerintah 
harus pula membentuk satu 
undang2 pemerintahan daerah 

jg berlaku untuk seluruh dae- 
rah negara kesatuan R.I. 

s Waktu ditanja bagaimana 

pendapatnja mengenai undang2 
no. 22, Moh. Saleh tidak berse 
dia memberikan keterangannja. 
Patut diterangkan, bahwa Se- 
reka Sekerdja Kementerian 
Dalam Negeri dalam kongres- 
nja jg terachir di Solo telah 
mendesak kepada pemerintah 
untuk merubah berbagai pasal 
dari undang2 no. 22 tsh. 

Luar Negeri 
PERTEMUAN PERTAMA 
TRUMAN - EISENHOWER 

Presiden Amerika Serikat jang ba 
ru terpilih djenderal Dwight Eisen- 
hower hari Selasa tiba dengan pe- 
sawat terbang di Washington untuk 
berkonperensi dengan presiden Tru- 

man. Dilapangan terbang ' Eisenho- 
wer disambut dengan upatjara sing- 
kat. Ia menjatakan terima kasihnja 
kepada orang banjak jang menjam- 

butnja, sambil menegaskan bahwa 
kundjungannja— itu hanja bersifat 
»Strictly business”. 

    

KOMENTAR RADIO PEKING 

ATAS KEBERHENTIAN LIE 

Reaksi pertama jang terdengar da 
ri pihak Republik Rakjat Tiongkok 
atas keberhentian sekertaris djende- 
ral Perserikatan Bangsa2  Trygve 
Lie ialah bahwa ,.berhentinja Lie. se 
belum masa djabatannja habis itu 
menundjukkan pengakuan atas poli- 
tik bangkrut jang didjalankan oleh- 
nja dan merupakan tjermin dari ke-   gagalan politik Amerika dim PBB.” 

  

Alsmat jang terkenal 
ve 
“ 

1
 

un 

Mengasah pisa mesin potong 

Segala matjam pekerdjaan pertjetakan.terutama muenjetak 

kertas sigaret Paberik Rokok Kretek 

Pekerdjaan nionggaris buku2. 

Memotong kertas terutama Banderol. 

« Harga pantas-Pekerdjaan radjin dan Tjepat. 

Djuga bisa dapat beli matjam2 Kertas dan Tinta-Tjetak. 

Pertjetakan THE ENG LIAN 
Kalikoping 13 & 15 — Telp. Nr. 1546 — Semarang. 

untuk: 

kertas 

2 

: V 

yg 

Saja sangat .merasa-girang sekali, 
sesudah sekian'"'lamanja saja menderita sakit ba- 
tuk, sudah banjak saja memakan obat2 'batuk jang 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 
tidak sembuh djuga.' CA 

Maka setelah saja mentjbbakan,obat 
batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik.se- kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit 
Saja pun sembuh:sama sekali, 5 

Hingga badan saja sehat kembali se- 
perti sediakala. | aa " Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa-obat tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak 
lupa pula saja untuk mengutjapkan ribuan terima 
kasih adanja. 
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an Yan Panas, peg 2 Gatel FAN “4 22 2 SN t 2 5 2 

7 4 2G 2 Ka takut Jaja kena 2 0 

3 KATA, 2. £ GG 1 Sari - FAN 

F oo 1 tusuk3 dan at Seperti 
pE:3E EP ain ) 

PAKAILAH INI OBAT MATA GP C1 
Omportu 

BAN .SAN YOK PANG KAPASAN No. 2165-218-220. Telf. 837 N. SURABAYA, 

Bisa Dapat Beli Disegala Rumah Obat dan Toko P. & D. 

Agen Semarang: 

  

  

        

A.J.S, 1618—350cc. O.H.V. Model 1953 

SUDAH TERDJUAL HABIS 
Harap para peminat maklum adanja. 

DUWET: 305 —:?: SEMARANG 
  

  

    

No. 50/52 E -“19/1952/P 

Pengumuman Pendjualan 
Pada hari DJUMAAT tanggal 28 NOPEMBER 1952 djam 

16 pagi bertempat di Djalan Mangkunegaran No. 15 Semarang 

saja IMAN SOEDIBIO, Panitera Pengadilan Negeri Semarang, 
akan melakukan pendjualan lelangan atas: 

1 (sebuah) Truck merk ,,FORDs 
tahun 1939 (dari 1 ton) motor 
mesin No. 4 G 53058. 

untuk mendjalankan keputusan Pengadilan Negeri Semarang 
tanggal 24 Maret 1952 No. 19/1952 dalam perkaranja: 

P. NIKUWENHUYSEN contra V. E. DOORNBOSCH — 
dalam perkara mana V. E. DOORNBOSCH diharuskan 
membajar pada P. NNEUWENHUYSIEN tersebut uang se- 
besar & Rp. 15.000.— dengan ongkos2-nja, truck tersebut 
dalam keadaan baik akan tetapi mesin terbongkar. 
Pembajaran menurut aturan lelangan. 

Bg Semarang, 18 Nopember 1952. 
Panitera Pengadilan Negeri Semarang 

jang akan melelangkan, 
(. SOEDIBIO) 

Mera Sa L 

    

    

Nine eenn 

  

PE "(me & 

pat keluar dari sini!   
Me AL RA Re SA AL SL SI AP PAN LA Sena 

DYNAMITE HOGAN.... 
THE. TRESTLE'S GONG/ KF: 
GET OUT OF HERE 

   
— Dynamite Hogan.... Balok2 djembatan sedang ambruk! Lom- 

IL VE GOT TO TRY 
AND SAVE THis 
ENGINE , ROY / 

  

OT alkudana Pa 2 
LV RIGHTS RESERVED 

— Saja harus tjoba tolong lokomotip ini, Roy! 

OI Lose Tiis ONE, 

  

   
   P LVvE LOST TWO 

ENGINES ALKEAPY/ 
CON'T AFFORP To 

    LOT OF Goo 
AN ENGINE'!LL 
BO You FE 

/ TOU'RE DERp/ 
      

  

  

  

   
         

      

— Saja sudah kehilangan dua 
lokomotip! Tak sanggup saja 
kehilangan sebuah lagi ! 
— Apa gunanja sebuah loko- 

motip bilamana kamu binasa! s & 

telah seret Hogan 
keluar dari lokomotip itu) — 

melompat 

& 

  

  

& MONTIR RADIO. Didirikan 

1941. Biaja kursus mulai 

Rp. 10,50 sebulan. 

Ketr.: ,,KEMADJUAN” 

Kotak Pos 86 — Bandung. 

  

, 1. Toko Ohat Toen Djin Tong. | 8. Toko Obat Ngo Hok Tong. 
Be ak Hormat dari saja,” a Naa Oa an Tea SN 9. Toko Obat Tek Sing Tong. ' 

nan . Toko Obat Fie Min Yok Fong. 
d/a GEO.WEHRY & Co., N.V. 3 £ Toko Obat Hway Aan Tong HO: Aa Kamen bian 

PONTIANAK.- K.B. 5. Toko Obat Eng Tay Ho Nee TO OR 
Moh Pekodjan 101. 11. Toko Tay San. 

Pa er etetobotetokeiaaki 6. Toko Obat Weng Len. 12. Toko Eng An. Fata 

5 7. Toko Obat Jensen. 13. Kong Djin Tong Dispensary.: 

Y Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu Lu 
an ee an atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan | 
SPEDAMOTOR: KURSUS TERTULIS: RADIO| berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat £ $ 

memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 3 

M.S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 

  

  

INI MALAM D.M.B. 
.Rex“ 5.00-7.00-9.00 (17 th) 
Mitzi Gaynor- Dale Robertson 

Golden Girl" 
20th Century Fox Technicolor 

Orion 5.00-7.00-9.00 (17 th) 
$Laoa Turner — Ezio Pinza 

"MR. IM P ELR TUM” 
M-G-M's Technicolor 

Djagaian 7.-9.- (Seg.um) 
Kasma Booty - Roomai Nor 

Noor Asmara" 
Film Indonesia paling baru 

  

  

Besok Malam Premiere 
Metropole 5.-7.-9.- 117 th) 

     MERBERT 4. YATES 
Presents 

   
starring 

ROD' CAMERON - ADRIAN p9O7H 
FORREST TUGKER - MIL WILL 

Dihari-hari jang menakutkan pa- 

da th. 1875. Peperangan meng- 
hebat antara suku Indiaan dan 
pasukan Cavalerie. Semangat jg. 

tak gentar dari suku Indiaan di- 

dalam mempertahankan hak2nja. 

  

  

Jai malim oeagab : 
#15-7. 5915 (Seg. umur! | 
Kasmi 30 tv - Rsonai Nor 

Noor Asmara 
  

      Druk, VII No, 58WIII/A/718 

SDm'CITY:/CONCERN CINEMAS mmp | 
LUX ini 'malam'd.m.b, 
ST Bu Francis Langford — Judd Holden | 

Tony Romano- Ben Lessy and G.I.'s all over the" World ! 
MEA ON | 7 5 4 

» Purple” Nearti Diary 
(Untuk Kebrarian Pimpinan dan Kesatria'an) 

dengan Njanjian2 merdu jang menarik dan mengikat | 

fu. segala jum.) 

  

    

GRAND ini$ malam d.mb.  (u. 17 tahun) 

5.» Tua Dim T. Sumarni — Bono — Djuriah' 
berbareng DM. Budbrasa ge Poniman,e) 

AO E,PPENGORBANAN 
bengtabisan Y ka film Indonesia baru jang menarik | #5 

ROXY Besokmalam: S. Roomai Noor - Siput Serawak 

7— 9— Neng Yatimah ,B KE RD OSA“: "33 

INDRA ini malam d. m. b. Io. 13 tah.) 
Ebi aa Ya Robert Amstrong — Helen Mack 

The SON of KONG #emtsun 
(Heibat — Serem — Gempar !” ENG 

Semu AsA aer 

  

  

Royai INI MALAM D, M. B. fu. Segala umur) 

5-7. 9.» William! Holden — Stanley” Clements 

BOOTS MALONE 
Satu tjerita jangmenarik hati dan mengharukan | 

»Ihe SON of KONG,, 
  

akan datang: 
Royal 
  

  menamaaan 

  

    

    TN naa menata 

SOLO Mulai tg. 19s/d 20 November '52 
George Sanders — “Patricia Roc 

dim geng 

Black Jack" 
SMOKKEL NARCOTICA (TIANDU) 

(GONG FILM 

  

aed 
"2 
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