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      Akan Didvaakkan OlehijIndonesia Ke-| 
pada Panitya Ekonomi P88” Supaia 

       
   

12 jg penting, 

v 1 ketik 
   
   

  

ji "3 

2 $ 1 Pa, Lebih. Diperbanjak u- 
Rongi Indonesia Meng inginkan Blok Asia-Arab | 
"“dintang Dari Afrika Sampai Indonesia: 

- Kata Mukarto. 
ALA ANTARA negara? besar di Perseriikitan Bangsa2 

L | perundingan? pendahuluan, baik formil maupun 

  

maka ini akan dapat membantu 
-tsb”, demikian menteri luar 

diluterpiu oleh seorang korespon- 
delegasi Indonesia di kemudian 

4 Ta sa bahwa Indonesia akan men- 
PBB, supaja kepada negara2 

jg terbelakang kemadfjua ja lebih banjak diberi bantuan?2, Dalam 
“hubungan ini dikehendak' sx ja disusun suatu renijana umum utk. 
mamak hjah umum Mn PE tersebut, 

Tak Djadi Ke 
.Makassar? 
Keberangkatan Menteri 
Pertahanan Dan KSAD 

Ke Makassar Tak 
Diteruskan 

Tea 

nm ENURUT keterangan pi| 
hak Perwira Menengah 

Territlorium (PMX) kemaren 
siang kepada pers, Menteri Per 
tahanan dan KSAD sampai se 
karang tidak datang. Dua per| 
wira jaitu Kapten? Runturam | 
bi dan Mansjur jang dikirim da 
ri MBAD djuga telah kembali 
dan iidak mengadakan sesuatu 
pertukaran pikiran mengenai 
peristiwa 16 Nopember, Seba- 
gai telah dikabarkan, kedata- 
ngan kedua perwira dari MBAD 
tersebut adalah selaku persia 
pan dari kundjungan Menteri 
Pertahanan dar KSAD. 

Diterangkan  selandjutnja, 
bahwa ada golongan tertentu 
jig mau menggunakan kedjadi- 
an inj untuk  kepentingannja 
dengan mengemukakan aSpek2 
kesukuan, kepartaian dan ke- 

Selandjutnja DA Muka 
to menundjukkan akan kerdja 

BB antara negara2 Arab dan 

kal, bahwa Indonesia ber-tji- 
ta2kan pembentukan . ,,suatu 
blok Asia-Arab wrulai dari Afri 
ka sampai ke Indonesia”, seba 
gaimana ditafsirkan berhubung 
dengan kundjungan bekas men 

(ter luar negeri Subardjo kene 
gara-negara Arab. Diterangkan 
“ole bahwa kundjungan mr. 
Subardjo itu dimaksudkan un 
tuk memperoleh pengertian le 
bih banjak antara negara2 Asia | 
dan Arab terutama untuk mem 
pererat kerdja sama antara ne 
gara2 tersebut dilapangan per- 
ekonomian. 

Menteri Mukarto selandjutnja 
menerangkan tidak dapat mem 
beri komentar mengenai kedja- 
dian? terachir ini di Indonesia 
dan tentang akibat2 jang dapat 
ditimbulkan oleh kedjadian2 ta 
di bagi pemerintah Indonesia pa 
da umumnja dan menteri perta 
hanan chususnja. 

Berkenaan dengan berita2 jg 
mengatakan bahwa Palar akan 
diangkat mendjadi 
Indonesia di India, menteri Mu 
karto menerangkan bahwa me 
ngena: soal ini helum diambil 
keputusan . ig menentukan. De   daerahan, sedangkan hal ini 

katanja - bebas dari segala as-' 
pek2 tsb. Dikatakan, bahwa 
terhadap niffeka jg termasuk 
dalam ,olongan ini akan diam 
bil tindakan. Djuga berita2 jg 
mengatakan bahwa ada kedja- 
dian benurunan bendera ditem 
pat Komisaris Be'anda diban- 
tah oleh pihak PMT itu. Selan 

mikian pula pengganti Palar 
behim djuga ditundjuk. 

Sebe'um bertolak kembali ke 
Dizkarta menteri Mukarto ter 
lebih dahulu akan mengundju 
ngi Belgis .Swis, Perantjis, Ita| 
lia, Dierman. Barat dan Ingeris:f Sen 
dengan maksud untuk menin- » 

djau keadaan di adas si dan utk | 
djutnja dikatakan djuga, bhw mengena enn pula Naa aa $ 

"Operasi halilintar” tetap ber- lan? Indi ng Ka (ine gara2 Ea 
djalan te Pada tgl. 22/11 Pada tz' 6 Desember men 

jad. Overste Warouw akan me 

ngadakan pidato radio. (Ant.). 

1300 TERBANG-SERA. 
NGAN PADA 1 HARI   DI KOREA. 

Markasbesar angkatan 
udara Amerika  Seri- 
kat di Timur Djauh me- 
ngumumkan, bahwa keti- 
ka hari Rebo j.l. pesawat2 
terbang Serikat telah mela 

INGAN SUKARELA 

r: Mukarto akan kembali lagi 
ke Nederland dan pada tgl. 7 
Desember ia akan , me andjut 
kan perdja'anannja ke Djakar 
ta. 

EISENHOWER SETUDJU 
DGN PRINSIP PEMULA- 

Senator Alexander W Hey wakil 
partai Republik untu: “Wisconsin 

hari Rebo menjatakan sesudah 

berkonperensi dengan presiden 

baru Amerika djenderal Dwight 

Eisenhower bahwa ,,Eisenhower 
menjatakan persetudjuan penuh , 

  

sama erat jang terdapat 'di PJ | 

Asia. Akan tetapi ia menjang-i. 

dutabesar |” 

  

        

   

    

   
   

  

   

    

   

  

   

  

   
     

Selasa petang di Hotel des 
Indes Djakarta. telah dilang 
sungkan pertemuan antara mi 
si persahabatan ekonomi Dje 
pang dengan anggauta2 De 
wan Ekonomi Pusat. Pada 
gambar tampak tn. Katsuhiko 
Hamaguchi, ketua misi Dje- 

sman 

   

      
    

  

    

nja dgn pres. $ Sukarno di 
Kana dari pk. 10 sampai 

ngan ini adalah satu 

demikian Wilopo, jg menam 
| kan kepadanja dan ke 

(— Atas | pertanjaan, 
menteri menjatakan, . 

perikun 
bahwa 

siden itu ia melihat ada per- 
spekt:i2 jang baik. » Tetapi”, 
demikian Wilopo, , sun gguhpun 

'kita berusaha mentjari penje- 
|lesaian jang setjepat2nja, dja- 
nganlah hendaknja kita terge- 
sa-gesa”. 

perdana menteri selandjut- 
nja menerangkan, bahwa ia te-   pang sedang berpidato. 

Dulles: 
Diangk at Sebagai Mente- 

ri LN Baru Amerika 

P BESIDEN terpilih djen- 
drai Dwight Kisenhower 

hari Kemis mengumumkan, ia 
telah mengangkat 3 anggota 

    

  
   

     

  

lah berunding dengan segala 
&£ pihak jang berkenguf, ngan, se 

| dang seland,utnja“masih akan 
diadakan perundingan? dengan 

banjak vihak. 
Pada Kemis pagi perdana 

menteri dirumahnja telah me- 
ngadakan pertemuan dengan 
kepala staf angkatan perang 
djenderal major S.matupang. 
Pada achirnja Wilopo atas per 
tanjaan mencranykan, bahwa   

   

      

     
Gangguan | 

Ni —Matjan 
Diberantas OlehfSe- 

orang Dukun 

ANGGUAN matjan jg 
sekarang sedang meng- 

nebat di Benkulen/ setelah se- 
kian lama kurang berhasil di- 
berantasnja oleh alat2 kekua- 
saan jang berwadjib, kini cha- 
barnja sudah banjak mulai re- 
da. Berkat ,,djasa-djasa baik” , 

seorang dukun...... Bagaimana 
« Gukun pintar tadi bisa mengu- 

kukan lebih dari 1300 ter atas prinsip pemulangan nd rangi gangguan? harimau tadi, 

bang serangan (sorties 
diatas Korea." Angka ini 
merupakan djumleh terba 
njak jg ketiga, sedjak per 
muflaan perang. 

INDIA AKAN BUAT 
PESAWAT PANTJAR 
GAS? 

Didapat kabar hari Re. 

bo di New Delhi, bahwa 
pemerintah India dalam 
waktu singkat akan mem- 
buat pesawat2 pantjar gas | 
(pesawat jet) Inggeris ben 
tuk Vampire. Paberik pe- 
sawat terbang Hindustani 
di Bengalore kini sedang 
mendatangkan mesin2 jg. 
diperlukan dan akan digu- 

nan perang di Korea aa ti- 

dak djalan paksa'an”. (U.P. 

besok akan ditjeritakan dengan 
'pandjang lebar. 
  

Rahasia Slansky 
Terbongkarnja Suatu ,Gerakan "Anti 

Pemerintahan Tjekoslowakia 
UDOLF SLANSKY, bekas sekretaris-djenderal Partai Ko- 
munis Tjekoslowakia, beserta 13 orang terdakwa lainnja, 

» 4 

atau psm mpin2 

hari Kemis kemaren mulai diadili di Praha. Demikianlah menurut 
siaran Radio Praha. Menurut surat dakwaan, Slansky telah men- 
tjoba merobohkan pemerintah Tjekoslowakia, dan memimpin se- 
buah organisasi mata2 utk kepentingan Amerika Serikat, Inggris 
dan Perantjis. Slansky mengaku dimuka hakim, bahwa ja bersalah 
dan telah menjebabkan kematian Sverma, pahlawan nasional Tje- 

pemeran 
iang dangsar. perlu agar di- 
ketshui 2212 jang  diha'api 

Bela aa dewasy in “dercan 
sSebulat?nia. 

Dowikanlah hi 

wakil PM. Prawoto tslah mo- 

ngadakon. pertemusn Can 
Wakil Presiden, sedanc 

sendiri telah mengadakar 
temuan dengan Diak 

Rebo ':h 

      

PM. 

ver- 
sa-Agunz 

serta KS AP: Demiki an PM. 
Y! OPO. 

Penjelesaian peristiwa 

Makasar hampir 
terdapat. 

Perdana menteri Wilopo dan 

setelah berunding dengan pre- | 

  

      
Anget $ s. P. 8. 

  

ata Woo 
pi Kat Sibuk Berundings i 

Tita Plant "Teresa. Cese” Kata P.M. 
dan wakil perdana menteri 

Ban telah berunding satu djam lama- 
Merdeka. Perundingan ini berlang- 

k. 11 pagi. Setelah pertemuan selesai, 
erangkan kepada pers, bahwa perundi- 

da da perundingan? jg masih diadakan 
lagi. ,,Kami berdaja-upaja utk mentjari djalan jg sebaik-baiknja”, 

ihka n, bahwa kabinet telah menguasa- 
akil perdana menteri Prawoto untuk 

berunding dgn presiden “ wakil-presiden. 

! Teori £ Dar- 
win Salah? 
Frofim Lysenko Kemu- 

kakan Teori Baru 

ALAM suatu berita radio 
Moskow jang ditangkap 

hari Kemis di London dikatakan, 

bahwa teori evolusi Darwin ada- 

lah salah, karena pertumbuhan 

bentuk tinggi tidak berkembang 
dgn perlahan-lahan, akan tetapi 
dgn setjara tiba2 dan revolusio- 
ner”. Radio Moskow selandjutnja 

mewartakan, bahwa kekeliruan 
daripada teori Darwin itu telah 
dibuktikan oleh Trofiimm Lysenko, 

'presiden akademi Rusia utk per- 

tanian dan pengarang buku? ten- 

tang marxistis biologi baru. 

  

  

Gari kabinela'a — John Foster) kabinet untuk Sementara tidak ' Ia telah berhasil dgn pertjo- 
Dulles sebagai menteri luar |akan membitjarakan scal ini baan-pertjobaannja itu mentjip- 
negeri, Wilson sebagai menteri | jagi. 5 5 takan perobahan bentuk dan dgn 

perbahanga dari Donrlaa Mekoy | "Pukul 11 ' siang: “peng "nangka, paha hal se 
sebagai menteri da ” ta menter: meninggalkan istana. pera nasa 2 La Pa nee 
Dalam pengumuman itu IKA- | Menurut keterangan mereka ar Pa Pa na t tara Map. 
takan, setelah ennan Ei- | akan berunding lagi dengan pi- “““: 
senhower sebagai presiden nan hak lan, Pukul 11.30 siang wa ay x 
ti, ia akan menjampaikan pe-|-. Nan Mn SOAL DAMAI ATAU PE- 

bana $ Ta Pisetndj itu | ar La Ter aa : Iaog RANG DI KOREA AKAN 
epada Senat un isetudjui. £ anak 

- na psnasehat kementeri- TN 3 aa k 'berunding Pu L dgn ENTUKAN DALAM 

an luar negeri urusan luar ne- Pap NO 2 aa - | WAKTU 2 MINGGU. 

ea an Banana ka saterssdon” wak: per dana | Menteri luar negeri 

inai Het" Sa d Ha Fe Denara Satang Jar ks tang jdustralia, Richard Casey, 
2 Fpata pak Sui 1 urea 

samnja hotel Commodore. WI beraju ya Ds mana erat Iselelah tiba kembali dari 

DE Da Ceme Wo | ng Amerika malam Kemis di 
perekat Adik Wirenbo wr kere PKU Pentunaa ap Sydney menerangkan bah 
rin. sapi Pe area 2 Te 1 GA wa soal damai: atau perang 

mkan. MeKay - adalah t1- Es LA Ta Ne. Ta SNN Psk £ : 5 ss : 3 
(Antara—UP). | A1 “ca: Ke aza cz Idalam waktu 2 minggu js: 

Ae NN Dan. Ia - sntara-P.M do Saka Lae an Uno Casey meng: | 

telah " dia adaka nembagian 
ka 3 Meh enena Aa " » Jutjapkan pendapatnja itu 

kepada para war wartawan. 

Popovic Per- 
ingatkan: » 

»Bahaja wa 
Belum Lenjap" 

EORANG  PEDJABAT 
Selayang diplomatik me- 

njatakan hari Rebo bahwa du- 
tabesar Jugoslavia di Washing- 

ton Vladimir Popovic telah 

memberi peringatan kepada 
Kementerian luar negeri Ame- 
rika Serikat, supaja djangan-   waki' perdana menterj Prawo-:i 

to Lari Kemis siang telah me ' 
landjutk-n pula perundingan? | 

. dangan rresiden Soekarno sam 
P3 kir22 nukul dua. Menteri2 , 
sb makan siang bersama-sa- , 

Ta dengan presiden. Sesudah 
kedua menteri itu pada pagi: 
tarinja berunding dengan pre 
siden, menurut keterangan2, 
mereka te'ah berunding pula 
dengan beberapa fihak jg ber- | 
Sangkutan, diantaranja dgn 
menteri pertahanan Hameng 
ku Buwono, menteri dalam ne 
geri Moh. Roem dan menteri 

kesehatan Leimena. 
Sementara itu perdana men 

teri telah berunding djuga dgn 

lah- mengira bahwa bahaja 

“agresi Rusia kini berkurang 
'akibat diadakannja kongres 
-partai komunis ke 19 Sovjet 
(Uni baru? ini di Moskow. Di- 
katakan lebih landjut bahwa 
Pepovic telah mengundjungi 
wakil menteri luar negeri Da- 

vid Bruce guna memberi tahu- 
kan pendirian Tito tentang so- 

:al tersebut. 
Diperingatkannja bahwa Ameri 

ka Serikat harus tetap berdjaga- 

djaga terhadap kemungkinan agre 

si Rusia dan djanganlah hendak- 

nja dapat dibelokkan perhatian 

oleh keterangan? kongres komu- 

nis jang diketuai oleh Stalin itu. 

Popovic baru tiba dari perdjala- 

nan ke Jugoslavia untuk mengha- 

tanam?an dari bentuk rendah ke: 

RRT Menolak? 
Harapan hap Taput Setudjui 

MA KETERANGAN2 laa diperoleh pada hari Kemis” 
oleh kalangan? jg berkuasa di London, bukan tidak mung- 

kin bahwa peme@rrintah RRT di Peking akan menerima usul jang 

telah diadjukan oleh India utk menjelesaikan masalah tawanan pe- 

rang di Korea. Menurut kabar jg diperoleh pemerintah RRT telah 

menjatakan pendiriannja ini kepada wakil India di Peking. Tanda 
penolakan usul India itu pada hari Kemis melenjapkan harapan se- 

dikit jg masih dikandung oleh kalangan? di London itu bahwa ma 

salah tawanan perang di Korea menjebabkan terhentinja perundi- 
ngan-perundingan gentjatan sendjata akan dapat diselesaikan dgn 
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Bung Karno" 
$$ Kembali"     

djalanannja di 
oleh Perdana Menteri Wilopo.   

ana mena Nana aan 
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Presiden Sukarno jang pada hari Rebo petang j.l. tiba dari per 

Sumatra Selatan, di lapangan terbang disambut 

Akan Merupakan Po- 

dap Asia 

OSEPH MARTIN Jk. 
wk. Partai Republik dari 

Massachusetts jang dalam pe- 
| Imerintahan Eisenhower akan 
mendjabat: ketua dewan per- 
wakilan rakjat Amerika me- : 
njatakan dalam interviu dg. 
madjalah Newsweek, bahwa 
politik baru Amerika thd. Asia 
akan bersifat militant, sedang 
politik membantu Eropa Barat 

han setjara mendadak. Diterang 
kan lebih landjut kpd korespon 
den Samuel Shaffer dari ma- 
djalah tersebut bahwa perhati- 
an istimewa akan ditjurahkan 
kepada Asia, 

Kini tiba saainja, kita mem 

'perlihatkan kepada Rusia, bah 
wa kita tidak berniat membiar 

kan terdjadinja schaakmat de- 
ngan» meneruskan perang di 
Asia. Hanja dengan memperli   

    
segera. 

Tidak ad, seorang pembesar 

pemerintah jg bertanggung dja 
wabpun di London berpenda- 

pat bahwa pemerintah RRT 

akan menerima usu!2 alternatif 
India jg kini sedang dipeladja 

rj oleh negara2 anggauta PBB. 

Akan tetapi meskipun demiki- 

am kalangan? pemerintah Ing 

gris menghendaki supaja di Ia 

kukan setiap usaha agar” usul 
India tadi dapat memperoleh” 
sokongan dari sebanjak mung 
kin negara2 anggauta PBB dan 
dalam hubungan ini kalangan 
tsb mengharapkan Supaja Ame 

rika Serikat mengachiri kera- 
| guan-keraguannja dan menja 
| takan menjetudjui usul India 

ta “3 

  
Pendirian Inggris ini berda- 

sarkan kejakinan mereka, bhw 
bahkan bisa nem'frintah RRT 
di Peking akan meno'ak usu!2 
India itu, perdirian PBB akan 
lebih diperkuat oleh penerima 
an reSolusi India jitu jg menda 
pat sokongan dari negara2 

lok Asia-Arab. Tentang hal 
ini dinjatakan oleh kalangan 
tadi bahwa goodwill negara2 
Asia tsb hendaknja Pa 

dianggap sepi selain dari tur 
pendirian Inggris tadi didasar 
kan pula atas kejakinan kala- 
ngan2 Inggris resmi bahwa da 

mengenai pemu'angan kembali 
para tawanan berang setjara 
paksa Japat ditiadakan dengan 
adanja peraturan2 ig tertjan- 

tum dalam .usul India. itu. 
Akan tetapi kini tak ada suatu 

negarapun jg masih mempu- 
njai tarapan bahwa pepera- 
ngan di-Korea itu akan dapat 

diachiri dengan segera. (UP). 

  

£ 

wa didalam pertemuan itu dengan 

mudah persoalan jg dihadapi oleh 

Masjumi dapat dipetjahkan. Putu 

san jg diambil adalah sesuai dgn Martin kepada Newsweek. 
pendirian Masjumi seperti 

sudah2 jaitu a.l. didalam menjele- 

Saikan keadaan dalam negeri se- 

karang ini, 

kabinet Wilopo djatuh. (Antara). : 

Sikap: Masjumi 
Tetap Tak Menghendaki 
Kabinet Wilopo Djatuh 
Tes 

mengadakan sidang 

djuga oleh Menteri? 
lam kabinet utk menindjau situa- 

  
sar pendirian negara2 barat 

haikan bahwa kita bermaksud 
mengachiri”" perang Korea :de- 
ngan segera, akan kita menga-   membawa perdamaian bagi du 
nia. Perdamaian hanja dapat   
tik luar negeri jang lebih mili 
tant”, demikian Martin» jang 
berpendapat, bahwa Rusia ha 
nja menaruh penghargaan ke- 
pada kekuatan”. ,,Kita tidak 

boleh membuang-buang waktu 
lebih lama lagi dengan pemben 
tukan kekuatan? an'i-komunis 
di Asia. 

Sa'ah satu djalan ialah mem 
bangun pasukan2 Chiang Kai 

Shek di Taiwan sederikian ru- 

pa, sehingga mereka .dapat 

kembali dan bertempur didara- 

tan Tiongkok. Kita akan meng 

gunakan pasukan2 Chiang Kai 

Shek djuga disemenandjung 

Korea, sebab serdadu2nja baik 
dan ingin bertempur. Kita ha- 

Trus membentuk sebuah tenta- 

ra Korea sedemikian rupa, 

hingga anak2 kita dapat dita- 

Tik mundur dari garis? pertem 

puran. 

  

EMARIN PETANG DWewan 

Pimpinan Masjumi telah 

jg dihadliri 
Masjumi da-     2 dalam aa Na wa Pun kita harus membangun 

ap2 mai i - : : ng rapet Masjumi itu, Dr. Su- | tara Djepang untuk menije- 
kiman hanja menerangkan, bah- : mengandjur- gah agresi serta 

kim pemberontakan2: dibenya 
Tiongkok”, demikian Joseph 

sa, (UP) 

  

tidak menghendaki 
DAERAH2 MINAHASA, MA- 
LUKU DAN SUNDA 
KETIJIL TENANG. 

Menggenai perisi.wa di Ma- 
kassar, kabarrja Guberrar Sula 
wesi telah menerima telegram2 
dari kepala? daerah Mnahassa, 
Gubernur Maluka dan acting 
Gubernur Sunda Kestjil jang me 
njatakan, bahwa keadaan “dida 

erah2 itu tenang dalam mengha 
Gapi kedjadiar di Makassar ba 
ru2 in, Mereka mengharapkan 
penjelesaan segera dari peme- 
rintah pusat! dan kepala negara. 

Kerugian Perang. 
Djepang:Akan Serahkan Rantjangan ' 'Pem- 
bajaran Ganti-Kerugian Perang Kpd Indon 
Ganti Kerugian” Merupakan Kuntji Utk Hubungan 

Baik Dengan Negura2 Asia Tenggara. 
3 IDAK LAMA LAGI Pemerintah Yoshida akan menjerahkan 

$ rantjangan pembajaran ganti kerugian perang kepada Indo- 
nesia dan Filipina, demikian harian Asahi jang terbit hari Rebo 3. 

di Tokio. Berdasarkan ini, harian itu meramalkan, bahwa akan ter- 
buka perundingan tentang perkara ini antara Djepang dgn dua ne- 
geri tsb. di waktu jg tidak lama lagi. Rantjangan Djepang akan 
sedjalan dgn politik pemerintah jg baru, kata Asahi, jg garis? 
umumnja diharapkan akan dikemukakan kepada Parlemen Dje- 
pang hari Djum'at ini oleh Menteri Luar Negeri Djepang. 

PEMBUKAAN KURSUS 
B-I EKONOMI. 
Terhitung malai tg. 1 Octoker 

1952, telah ditetapkan bahwa, di 

Surakarta dibuka sebuah Kursus 

B-I Ekonomi Bagian Tatanegara 

deigan menjerahkan pimpinan 

Kursus tersebut kepada Drs. Pra- 

Wironegoro disamping pekerdja- 

annja sebagai kepala S.M.A. III 

Negeri Bagian € di Surakarta. 
  
  

litik Terbaru Terha- 

tidak akan mengalami peroba- : 

tasi schaakmat di Korea dan 
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“koslowakia, 

tg. 27 Nopember 1951. 

Seterusnja Radio Praha me 
njiarkan isi surat dakwaan ter 
hadap bekas pembesar2 partai 
dan- pemerintah jg tersangkut 

dalam perkara Slansky. Menu- 

ketika revolusi Slowakia. Slansky ditangkap ketika djaksa agung Suprapto, ig ba 
ru sadja kembali dari Maka 
sar. Di Makasar djaksa agung ' 
telah menerima laporan dari 

overste Warouw. 
Sete'ah pertemuan dengan 

presiden pada siang hari Ke- 
mis selesai perdana menteri 
Wilopo atas vertanjaan mem- 

don, Ha'du, Loebel, Margelius, 
Fschel (?) dan Sling adalah 
orang2 keturunan Jahudi. 
Tentang diri bekas menteri lu 

ar negeri Clementis, surat dak 
waan tadi . menjatakan, bahwa 

nakan kira2 pada perte: 
ngahan tahun 19 1953. 

Perundingan 

rut surat 'dakwaan, Siansky 
ikut serta dialam revolusi Slo- 
wakia, chusus dengan maksud 
supaja dapat mendjalankan pe 
rintah2 “negara2 imperialis jg 

Clementis adalah seorang 'agen 
dari Eduard Benes, bekas presi 
den Tjekoslowakia dan agen ,,im 
perialis Amerika.” Dikatakan, 

bhw ia di Praha mengadakan hu- 
bungan dengan dutabesar Ame 

   

Perdamaian :   Akan Dilakukan Antara 
Arab Dao Israel ? | 
EBERANGKATAN du- 
tabesar Amerika di Tel ' 

Aviv, Davis ke Jordania, Syria 
dan Libanon selama satu 
minggu, telah menimbulkan de- 
sas-desus akan adanja perun- 
dingan percamaian antara Ne- 
gara? Arah dengan israel. 

Dari kedutaan Amerika di 

“— Tel Aviv diperoleh kabar bah- 

wa maksud perdjalanan mes 
“Vis ialah hanja untuk mengun- ! 
djungi rekan2nja di ibu2kota 
Timur Tengah itu dan tidak 
bersifat politik. Menurut ka- | 
bar2 angin jang berasal dari | 
Amerika Serikat, Tiga Besar | 
kabarnja mulai lagi berusaha, 
membawa kedua belah fihak ' 
jang bertentangan itu keme- ' 
dja bundar, (UP). Ti 

  

| mal Slowakia. Dalam pada, itu 

bahiwa Slansky dan terdakwa2 

ditudjukan terhadap kalangan 
da'am gerakan Slowakia.” Se- 
landjutnja dokumen tadi me- 
ngatakan, bahwa Slansky ingin 
merebut pimpinan atas Partai 
Komunis, dengan djalan me- 
njingkirkan “Presiden Gott- 
wald. Dikatakan bahwa Slans- 
ky sudah mengaku bertang- 
gung-djawab akan kematian 
Jan Sverma, pahlawan nasio- 

rika Steinhardt. Djenderal Reicin 
didakwa  mempunjai hubungan 

dengan attache militer negara2 
kapitalis di Praha, terutama dgn 

Djenderal Filipo, ketika waktu 

itu attach6 militer Perantjis. Di 
katakan, bahwa “Reicin telah 

memberikan keteransan2 kepada 

nja mengenai tentara Tjekoslowa 

kia dan pertahanan negara2 de 
mokrasi rakjat lain2nja. Achir 

nja surat dakwaan tadi mengata 

kan bahwa segala terdakwa ta 
di setjara langsung ikut melaku 

kan  tindakan2 ,pengchianatan 
Gan sabotage”. (UP). 

dokumen tadi mendjelaskan, 

Frejka, Reichin, Svaro, Lon- 

benarkan, bahwa jg dibitjara 
kan itu terutama mengenai 
soa'2 disekitar perkembangan: 
di Makasar. Perdana menteri 
mengatakan, bahwa dalam pe 
rundingan itu telah ditjapai ke 
madjuan2, sehingga dapat di 
harapkan bahwa dalam waktu 
Singkat terdapat penjelesaian. 
Pertemuan dengan presiden 

mungkin seka'i akan d'landjut 
kan lagi pada Kemis malam 
sema am. 

Sementara itu didapat kete- 
rangan, bahwa pemerintah ha 
rus mendapat laporan menge- 
nai perkembangan di Makasar. 
Pada hari Djum'at kabinet 
akan bersidang untuk membi- 
tjarakan soal ini. Dalam si- 

dliri kongres partai komunis Ju-     goslavia jang diketuai oleh mar- 

'sekal Tito. Selandjutnja kabarnja : 

: Popovic telah minta supaja kiri- 
'man sendjata kepada Jugoslavia 

diteruskan, karena sangat vital 

artinja mengingat kenjataan bah- 

wa negara2 satelit Rusia jang me 

ngelilingi Jugoslavia setjara tetap 

menerima sendjata dari Rusia. Di 

katakan oleh djurubitjara tadi 

'bahwa peringatan Popovic itu di- 
erikan beberapa waktu sebelum 

dimulai perundingan pertahanan 

antara Jugoslavia, Turki dan Ju- 

nani. Katanja dalam  perundi- 

ngan2 itu dibitjarakan dengan sek 

sama kemungkinan agresi Rusia 

terhadap negara2 Balkan. (UP). 

  

dang 'tu mungkin sekali perda 
na menteri dan wakil perdana 

menteri akan memberikan la- 

poran kepada kabinet menge- 
nai hasil2 'g ditjapai dalam 
perremuan2 dengan presiden, 
wakil presiden dan fihak2' ig 

bersangkutan. (Pia). 

Buku2 Russia Perundingan dengan Pilipina 
.... terputus bulan Februari jg la- 

Membandjir i RRT lu, ketika Pilipina menuntut 
“ Supaja dibajar lekas 10X dari 

R EPUBLIK RAKJAT djumlah pembajaran ganti 'ke 
Tiongkok dewasa ini di- rygian jg dimintanja, ig ber- 

bandjiri buku2 batjaan Rusia, djumlah 8 miljard dollar. Per- 
demikian siaran Radio Peking setudjuan sementara gengan 

da baru telah berpendapat, ba 
hwa lekas selasainja masalah. 
pembajaran ganti kerugian pe 
rang ini adaiah kuntji bagi 
madjunja perhubungan baik 
dengan negeri2 di Asia Teng 
gara, dan dia memutuskan 

akan mengambil sikap jg te- 
jang Citangkap 

buku? Sovjet tentang 3131 ma- 
salah kini telah diterdjemah- 
kan kedalam bahasa Tionghoa tah baru belum menerima per 
dan diterbitkan di Tiongkok, 

di Hongkong pemerintah Indonesia bulan Ja 

Rebo malam, Dikatakan bhw nuari ig lalu, telah ditanda- 
gas terhadap soal penjelesaian 
ganti kerugian perang ini. 

Demikian UP dari Tokio. 

Matjam ganti kerugian. 
Asahi telah dapat mengetahui 

tangani tetapi pemerintah. itu 
telah digantikan, dan pemerin 

Setudjuan tsb, kat, Asahi. 
termasuk buku? tulisan Lenin, Sikap Djepang dalam hal ini 
Stalin, buku2 dilapang ilmu selama perdjandjian damai be 
pengetahuan sosial dan alam, lum ditanda-tangani dengan 
technik, seni, pendidikan dan negeri? ini, Djepang tidak da 
kanak2. Diterangkan selan- pat memikul tanggung-djawab 
djutnja bahwa dalam tempo 3 atas pembajaran ganti kerugi- 
tahun terachir ini di Republik an perang. Dan djuga dia ber 
Hn Tiongkok telah diter- pendirian, bahwa sebelum se- 
jemahkan dan diterbitkan mua tuntutan kerugian perang 

: 505.000 djilid buku Sovjet, belum diketahui, Djepang be- 
disamping sedjumlah 16 djuta lum mau membajar kepada 
buku2 dan madjalah2 Sovjet masing9 bangsa. 

jang diimport ke Tiongkok. Se'andjutnj, Asahi mengata 
(U.P.). ,kan, bahwa pemerintah Yoshi 

Truman: Indonesia Perlu Bantuan Utk Permodern Pertanian 
dalam taniannja dan memperbaiki kesehatan 

kongres dan pendidikan rakjatnja. Demikian 
UP dari Washington. Selandjutnja 
'Ttuman mengatakan, bahwa bebera- 
pa ahli tehnik pertanian Amerika Se 
rikat telah bekerdja sama dengan ka 

mi untuk mempermodern tehnik per-' um tani di Indonesia untuk memba- 

RESIDEN TRUMAN., 
laporannja kepada 

tentang pekerdjaan M.S.A., mengata- 

kan bahwa jang sangat diperlukan 

oleh Indonesia ialah bantuan ekono- 

“ 

H3
 

gi-bagikan pupuk, dan membantu me 
reka menimbuni rawa2 untuk diper- 
gunakan sebagai sawah. 

,Selain dari itu telah dibagi-bagi 
kan pula alat2 pertanian jang seder 

hana, perlengkapan “untuk mengilang | 

l embaga Ke 

uKon. E atavi 

yan PA aten 

(tebu dan karet dikebun-kebun ketjil 
dan bantuan tehnis utk memperbaiki 
tanam2an dan memberantas penjakit 
tumbuh2an dan ternak, 

«Untuk menambah kekurangan zat 

putih telur jang Siperlukan dalam 

abudajsan Indo 

aasch Ha aoi j 

Wetlenschanpan 

sa? 

en 

makanan, M.S.A. telah memberikan njatakan, bahwa 'ahli2 tehnik Ameri- 
kepada pihak Indonesia perahu2 ne|ka djuga telah giat menolong orang 
lajaa jang didjalankan dengan mo-| Indonesia memberantas malaria, me 
tor diesel, jang membantu nelajan Inj latih para djururawat dan guru2, ser 
donesia memperlipat-gandakan tang|ta memperbaiki pelabuhan, djalan ke 
kapan ikannja,” Demikian Presiden| reta api dan paberik2 industri. (An- 
Truman, .Laporan itu seterusnja me tara), 

pokok-pasal dari rantjangan pe 
merintah Djepang jang baru 
itu:”1) IAriat ke-14 dari Perdjan 
djian Damai Djeping tidak me 
hgandung maksud, bahwa pem 
bajaran dilakukan dengan wang 
kontan. Djepang akan mende- 
Sak pembajaran dengan jasa, 
kepadanja 
kat kapal2 karam dan bantuan 
technik. Usaha  mengerdjakan 
bahan2 mentah dari kedua me 
geri tersebut akan ditegaskan. 
2) Djepang tidak akan memba 
jar dengan wang negeri lain, sa 
tu hal jang tidak akan d'setu 
djui oleh Kementerian Ke- 
uangan. 3) Ganti kerugian pe 
rang diharapkan akam diperhi 

hubungan ini Djepang sanggup 
membajar: 100.000.000 dollar, 
untuk semua tuntutan pembaja 
ran ganti kerugian perang de   ngan tidak menunggu deklarasi 

termasuk mengang   
tungkan dengan wang. Dalam 

dari semua, tuntutan ganti keru' 

Han perang, on 

      
       

      
        

      
           

   

  

   

    

    

    
    

  

     

   

     

    

          

  

        
          

    

     

  

   
     

   

       

  

tertjapai dengan djalan poli- 
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dor antara Tia 

lasjumi, Su- 

partai iang diundang karena ' 
berhalangan tidak dapat meng- | 
hadiri pertemuan itu. 
“Dalam pada itu dapat pula 
dikabarkan, bahwa. Kemis .pe- 
tang DP Masjumi, bersidang. 
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   Dalim-rapat2-nja konperensi " 
yatantra seluruh Djateng jg - 
rlangsung di Semarang pa 
tgl. 19 dan 20 “Nopember | 

"1952 mengenai praeadvies dari | 
udara SOEBAKTI POESPO- 

NOTO maka pembitjaraan ter 
utama ditudjukan kearah Un- 
Gang2 Pokok Otonomi jg di : 
rentjanakan oleh Pemerintah | 
Pusat. 
“Dengan demikian maka J 
bitjaraan berkiblat ke pede 
jg akan datang 

. Konperensi pada umumnja 
dapat menerima . pokok2 Ppiki- 

ran dalam praecadvies Sir. 
SOEBAKTI POESPONOTO se- 

“bagai bahan pengganti , Un- 
dang2 pr 22/1M3 dan 44/1950. 

| Jg mendjadi soal jalah supa 
a Undang2 jg sedang direntja | 

Nagan sebagai pengganti Un- 
2 nr 22/1948 dan 44/1950 

nja dapat diterima 
lamen sehingga Gapat 

berlaku dengan segera, se 
t2nja dalam waktu 3 ta- 
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ts 

AA Terhadap praeadvied An 
3 Si EJOEDI dan NO- : 

5 : konperensi dinjatakan 
sbg. usaha jg Situdjukan .ke- 
arah Aekanan dalam. Jaa age 

. fatsalnja masih perlu di 
dakan perubahan dan banjak 

hal2 jg belum: dapat dilaksana: 
berhubung. dengan kenja- 
didalam masjarakat (so- 

“ciale werkelijkheid). 
genai vracadvies2 tsb, se 
| besar dapat: diterima, 
ma Soal2 otonomi desa, 
inan lain2 jg dinjata- 

“da'am konperensi adalah: 
. Pengawasan thd. DPRD: 

3 | dan DPD djangan didjalankan 

   

Daerah. sendiri, ja'ni Kepala 
erah sebagai Lan dan 

  

    
    

   

    

      

  

    
   

      

   

    

   

              

   

  

   

    

   

    

    

- Hap 
(opdeling) da 

,, sehingga @tonomi 

LK. 

turan Jg terten 

“IANG KONP. SWATANTBRA seluruh Djawa Tengah dalam 
babak pertama kemarin telah berhasil mengumpulkan ke- 

simpulan atau pendapat? para konperensisten tentang prae-advies2 
dari Mr. Sujudi, Subakti Pusponoto dan Netosawirjo, kesimpulan? 
tau pendapat? mana disusun tertulis jg selandjutnja akan disam- 

dgn perantaraan wakil Kementerian Dalam Negeri, 
“Hardi ke Pemerintah pusat dan Parlemen. Perlu ditjatat, bahwa 

| Keputusan tsb diatas ini, tidak mengikat dan hanja merupakan 
bahanz-bagi Pemerintah Pusat utk dapat digunakan dlm menentu- 

“soal? jg berhubungan dgn daerah? Djawa Tengah. : 

Fe 

CA 

- kesimpulan2 tadi adalah sbb: » 

SN »Siapa sih, dalam ke- 

'O sepandjang pen F 

    

    

    
   
   

    

    

      

      
    
      
      
   
   

    

    

  

a ternjata didalam bebe | 

| alat dalam Pemerintahan 

Ito “Reksosubroto mengenai 
1 uangan daerah”. Singkatnja praes 2: ORANG PUTERI TIONGHOA 

mi desa dhan 

#rut usul2 jang telah sesuai ajuga! 

1 Ipimpinan 
Ibonoto. 

DR. Kp POMPA. 

|iafu telah di bentuk sebuah pa- | ree Kuang, penulis 

| matian” (B.P.K.) dan adapun Bie, komm. 

se |A. 'Kamidjan Penulis Sdr, Abu- 

NN Obapi pengatan 

"Menurut keterangan Dr. Suki-. 
man, sidang Masjumi itu teru-. 
tama mempersoalkan Ronghan 
dalam negeri sekarang. ' 

ira 
bulan ini. 

- Menurut Sabilal Rasjad di- 
tunggu — kedatangan ketua 
umum PNI#Sidik Djojosukar- 
to achir bulan ini. “Ia terang- 
kan, bahwa kedatangan Sidik, 

itu sesuai dengan rentjana se- 
mula, tidak ada sangkut-paut- 

ja dengan ketegangan politik 

Akta achir? ini. Sabagaima- 

na diketahui Sidik ikut dalam 

.rombongan delegasi Indonesia 

kesidang P.B.B. dan kini ber- 
sama2 Menteri Luar Negeri 

  Sidik datang achir 

sx atan 

Mr. 

  

   

na aa aga pemimpin h 

  

2g elah ti 
$ d Dricss 

ba dilapangan DN Kemajoran 
(kar 

5 ga ganlah: Melupakan Kewadjiban , 
Sebagai Manusia 
(Oleh: H. Munawar Chatil » 

2 
  

     
3 djakan jang baik? 

  
   2 akan "menggantikan In 

. »Tugisia di Indonestar 1 

  

t 
  

2 1-3). 5 

Demi Mba: mmopgeanaa manusia. itu pasti : “didalam 
kerugian, ketjuali orang2 jang telah pertjaja dan menger- 

dan pesan-memesan tentang kebenaran 
dan pesan-memesan tentang kesabaran”, 

— 

(@. Surat Al-Ashr 

    NP eta     

   

  

   

pada, tempatnja. Sembo jan F the 
usahakan 2 benar? f 2.ak 

| tugasnja itu 'berbagai ne 
  

  

tersebut. 

- 

rusahsan sehanjak 7:348- orang 
dan 7.122 orang dihapuskan da 
Fi daftar. karena mereka telah 
mendapat pekerdiaan dari 

.dan sampai achir bulan Oktober 

terdaftar ada 10.282 orang, ter 
diri dari 9.755 orang laki2 dam 
527.0orang wanita, Agar merem 
patan tenaga danat dikerdjakan 
dengan sebaik2nja, selalu diusa 
hakan untuk menghubungkan 
pentjahari kerdia dan ventiaha   PA 3 : | Mukarto sedang ada di. Eropa 

na AN Lere Na dalam perdjalanan pulang -ke 
Ba A8 £ | Indonesia. NA 

(GARASI. 2 

Bung Karno dalam mengupas | 
soal Irran, berkata dengan ',,kata- 
perlambang”: ,,Kita sudah punja 
rumah, tetapi belum Panja garasi 

(Irian). 
Miturut Raden Aju-nja - Sir- 

Pong, jan 

ba 

AAN: 

Gani Ketua 
Delegasi #4 

AKI DEW AN nak 
Nan PNI- AK. Gani di 

Palembang. telah diminta 
perdana menteri Wilopo un 
bertindak selaku ketua ta 

ga njata: dan lagi gampang di si Indonesia dalam perundi- , 
bantah! ngan mengenai soal Irian dan 
Sebab demikian R.A. Sir-Pong | Uni, dengan Belanda, kalau se- : 

perundingan antara 
kedua pemerintahan tadi dibu- 

“ka kembali, demikian ketera- 
ngan jang diperoleh dikota Pa- 
Jembang. 

  

| 

jang sekarang karena ke- 
 Kurangan rumah, tempat tinggal- 
nja masih tetap kajak kandang- 
225 itu, utjapan - perlambang 
Pena tadi kurang tepat.dan 

menggambarkan keadaan   adaan woningnood sekarang mau 
mempunjai rumah plus garasi? 

Djangankan mimpikan akan da- 

pat rumah!! Kaluk ada garasi kp- 

song sadja sudah djadi rebutan. 

Kaluk perlu malahan berani ba- 
jar sak ne: barang Bei . 

z Sir - Pong: : 

ta 2 5 

sadja,: tidak dengan tambahan 
“keterangan besar/ketjil. 

6. Untuk melaksanakan mak 
Sud2 tsb diatas hendaknja Pe- 
merintah Pusat mengadakan | 
are Pemarah Carurat. 

  

mmm . 

, JUBILEUM MUHAMMADIYAH 
Dengan mendapat perhatian besar 

dari pembesar2 sipil, antara lain tam 
pak Gubernur Budiono, dan para 
undangan lainaja, tadi malam “ber 
tempat di - Gris, telah berlangsung 
perajaan peringatan genap 40 tahun 
berdirinja 'Muhammadijah seluruh In 
donesia. Pertemuan dibuka oleh nj. 
Noer'aini, anggauta pengurus . Mu 
bammadijah wilajah Djawa Tengah, 
dengan membatja beberapa ajat Al- 

pada “ Ouran. Riwajat Muhammadijah se 

Iga Wp Daerah2, berj lama 40 tahun telah dibentangkan 
an Han Pa Seet Pt berturut? oleh pak  Muljadi Djojo- 

: Me | martono, ketua. madjelis perwakilan 
SeKeRKan, kepada. Gaerah2, Peak una Muhammadijah propinsi Djawa' 
kemungkinan besar aparaat Ne. ( Tengah “dan sdr. Soetarjo wk.-ketua 
Bara itu, dapat" de atok ae” ke | (Muhammadijah Djawd Tengah. 
arak. aliran: Ataui golongan daej Banjak sudah inisiatip2 jang telah 
rah tsb., umpamanja, kalau dae | dibuktikan oleh Muhammadijah,. an 

politik atau organisasi terbesar | leh masjarakat, 

  

       
rah itu seorang. anggauta partai rara lain usaha2 jg sudah dinjatakan 

jaitu mendirikan ' 
#didaerahnja, maka kemungkinan , beberapa asrama untuk. anak2 piatu, 

besar, aparaat polisi itu ,,di-alir | | kliniek2, mesdjid2, surau2, sekolah2 
kan” kepada tjita2 atau tudjuan | dll. Kihi sedang diusahakan lagi un 

partainja.” tuk mendirikan  mesdjid Pa di 
o-odvi Kp. Na) (Seteran) dengan 

Pra Tn 29, beaja” Rp oo. Na uh “Indone 
keuangan. "sa, Aa 5 apa “sudah mempu 

Sebagai, prae-adviseur terachir njai tjabang2 — dan tanting2 ' tidak 
|dalara konp. ini, ialah sdr. £ Suwar- kurang dari : 11830 buah. 

nke-) 

'advies ini, ialah .padjak Negara AKAN MENARI DJAWA. 

jang dapat diserahkan kepada 

daerah2 Swatantra seperti jang Divinia dan Lilly Njoo, puteri2 

telah ditentuka an dalam pasal 37, dari sdr. Njoo Tjie Han di Sura- 

sub e' dari U.U. 22/48, supaja | karta, jang semendjak ketjil me- 

“berturut-turut diserahkannja me- |Haruh minat akan seni Tari Dja- 

nurut procentage jang di-usulkan ja dan dengan . aktip mempela- 

dan Undang2 tentang peraturan | '@jari seni Tari ini dan kini telah 

perimbangan ke-uangan antara La dalam gerak-gerik seni 

Pem. Pusat dan Daerah? swatan- Tari Djawa, besok hari Saptu dan 

tra supaja segera diadakan menu- | Minggu malam tanggal 22 dan 23 
bulan ini akan mempertundjukkan 

Idengan rentjana dari Panitia Per-, | kepandaian seni tarinja . digedung 

imbangan Ke-uangan dari Pem. HStadstuin dalam kota. ini, sebagai 

Pusat sendiri. iSantjaja dan sumawitjitra, jg 

Prae-advies tsb. diatas.ini, oleh | akan diiringi dengan gamelan 
prae “ adviseurnja dibentangkan | Oleh keluarga Karawitan. Studio 

dalam sidang . . kemaren malam, RRI Semarang. Seberapa. tinggi 

     

Oleh karena banjak “angganta, nilainja seni tari kedua puteri Ti 

" ingin madjukan pendapatnja ten- | onghoa tersebiit,. penonton akan 
tang “soal tsb., 
Iditutup sampai djauh malam dan 

lalu sidang. baru dapat menjaksikan sendiri. . 

dilandjutkan hari ini dibawah BENGURUS CHUN LI. 
“saudara Subakti Pus-|' Berdasarkan putusan rapat ang 

gauta baru? ini, pengurus Chun 
Li Yun Tung Hui tahun 1952/1953 
“terdiri sbbi ketua Njoe Giok Hing, 

tgh. 15-11-52 jang baru ' wakillnja Oh Tjie Lie dan Lam ' 
'Kwee Cing 

,Badan Penolong Ke-|Poen (ai) bendahari Tan Tiong 
umum Liem Khing 

Tiwan (ai), pem. olahragas Ong 

Yoek Hok. Sekretariat bertempat 

€ 
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Pada 

nitya 

pengurus2nja sbb: Ketua Sdr. j   

bangunan, 

ri tenaga setiara aktief Untuk 
ini dirergunakan pengantar ker 
“dia. Berdasarkan kesibukan 

diantara penawaran teraga dan 
permintaan tenaga dan  mem- 
merhatikan perusshasm? dan pe 

tg rdig3n2, oleh: Kantor  Penem, 
patan Tenasa dihuat analisa ten 

Dawai jalah: Tesla Ganokan susu- 

  

    
. tief. Selain itu diusahakan pula, a 

Aiaaaa Hata Mielahsapakun 
telah di Tp 

selangkah Oaaghahan agar makin dapat mendekati tugas pokok ' 

Pendaftaran aah n 

penempatan. Usek 

Hingga sekarang ini bagi dae 
hrah Surakarta telah terdaftarj 
sebanjak 24.152-0rang pengang 
gur. Dari djumlah itu tslah da- | 
pat diusahakan: penempatan di 
berbagai diawatan atawmun  pe- 

  

usa 
ha sendiri atau pindah tempat, | 

ini sisa djunslah penganggur jg. 

dil 

dunia pasar kerdia sesedaerah, 

  

'yugian, 

— Kata2 INA disini ada- 
Pn umum, ditentukan bagi sua' 

“asn Anas gi abi Itu bangsa. atau suatu. golongan 

? dari kantor tersebut menjatakan,   di segenap ummat manusia, 
dari segala bangsa dan golo- 

(ngan atau partai dan perse- 
orangan, semuanja tetap dim 
kerugian, Seorang petani, peda 
gang, tukang kaju, tukang sa 
pu, penulis, guru dan laim-lain- 
nja pasti dalam kerugian. 

Ukuran rugi. 
Ukuran rugi dan untung 

disini, jalah menurut “ukuran 
jg didasarkan atas ke TUHA- 
NAN atau ig diredhai TU- 

HAN, jg pasti sesuai dengan 
perikemanusiaan. Walaupun se 
(pintas lalu atau pada lahirnja 
kelihatan beruntung, tetapi be 

lum tentu beruntung dengan 
arti jg sebenarnja. Maka dim 

.ajat tsb dengan tegas Serta 

sud. agar tiap? orang 
Ap Baker jaan serta utk 

uh, dan selangkah demi 

  

      
81 biasa jang besarnja anta- 

“Rp. 10,— s/d.Rp. 30,— dan 
organ darurat jang besarnja 

akbar Rp. 30,— s/d Rp. 
120,—, 
Dengan luan ih: peraturan 

Menteri Perburuhan tahun 1952 
no. 33, 34 dan 35 maka batal: 
pai peraturan no. 7 th. 1950. Pe 

ran no. 33 th, 195? itu ja' 2 
Jah berkenaan dengan Nana djelas dinjatakan: 'ketjuali 
biasa kepada penganggur jang ' Orang2 jg telah pertjaja dan 

nggan membutuhkannia, te mengerdjakan jang baik-baik, 
i peraturan ini sampai seka- | esnaaa 

r|rang belvn dapat didialankan, Manusia boleh mendjiadi har 
Peraturan no. 34 th. 1952, jalah| tawan besar, -boleh- mendjadi 
berkenasn dangan pekerdjaan | | pemimpin besar, boleh mendja 
darurat ad ud dan biasa ja- | bat pangkat tinggi bergadji be 
-. Pak Pa ijaan ja ada sar, boleh mendjadi guru be-, 
effectnja. Sedang reraturan no. 
35 tahun 1952 adalah peraturan ' Laka Aan. Toga Ag pebagaa la beenaan dengan tundjangan (AA! dalam, merek menerima 10 29 g 2 la penganggur2 jang dila- bat pangkat ig besar dan ber. 
iban 

: “gadji besar itu tidaklah meru- 

  

    
    

P Pindjeman modal. 
“Untuk menambah kesempatan 

bekerdja bagi penganggur, maka 
Penempatan Tenaga Surakarta 
telah mengeluarkan .pindjaman 
mpdal dengan Gjandji bahwa pe- 
parenana jang memindjam mo- 

- Dalam menerima dan men 

pa atau melupakan kewadjiban 

m'a sebagai manusia! | 

Pertjaja kepada Tuhan. |   | tang vaSar kerdia, Dalam ana-i 
Iisa tsh. disamning pandangan 2, Di 'Solo pindjaman sematjam itu 

| ding» d'madinkan saran? me- berdjumlah Rp.200.000,— jang 
ngenai masaalah Peng mpatAN te 
naga. : an 3 

| (kas Hatihan kkrais 
“Untuk memudahkan per gur 

' mendapat pekerdjaan, Djawatan 
| nempatan Tenaga mengadakan 
| hari berdasarkan “analisa 
' dja- tsb:, dimana para « ga Br 
dilatih untuk mendapat sesuatu vak 
(seholing) atau latihan | peak ke 

ny) atau- tjakapan mereka" ( omong) 
| pun dilatih kembali alam 'ketjaka- 
pan jang sama karena sudah lama 
ditinggalkan “(herscholing). Pengi 
kut2 latihan tsb. mendapat “ tundja 
ngan latihan pada tiap2- hari bela- 
djar: jang djumlahnja rata2 sebulan 
diantara R. 50,— s/d R. 120,— La- 
tihan semafjam' itu bagi daerah Su- 
karta telah diadakan ' dua tahun, 
terhitung” pula tahun ini. Karsus 
angkatan kedua tahun ini akan ber 
achir bulan Desember depan, jang. 
perigikut-pengikutja terdiri kurang 
Jebih 150" murid “jang “mengikuti 
kursus untuk “Automonteur, “plaat: 
werken. bankwerkert,  kaju bagian 

kaju bagian meubel, dan 
djait-mendjait untuk wanita. Sebe- 
lum masuk latihan tsb. para per 
ngangur itu diudji dulu setjara psy- 
chotechnis. jang bagi Djawa Tengah 
pengudji ita terdiri dari 3 orang 
.testleiders”, “diantaranja  Zoelkaflt 

“sendiri duduk didalamnja. Udjian 
“tsb. terdiri dari bagian lesan: 
tulisan. 

“dan 

Sokongan kepada 

Gal, harus menerima penganggur.| Kita ummat manusia telah 
pertjaja, bahwa hidup dan mati | 
kita, makan dan minum kita 
dan segala gerak-gerik kita, 
Giasmani dan ruhani kita, ada- 
lah dibawah pengawasan dan 
pendjagaan Suatu Dzat jang 
“tidak pernah kita lihat, tetapi 
Dia melihat kita. Kita pertjaja, 
bahwa sesudah hidup kita jang 
sekarang ini, akan ada lagi sua 
tu kehidupan jang band gngn te 
tidak berudjung, Iuasnfja ' tida 
bertepi dan lamanja tidak ter 
batas. Djanganlah kita menjang 
ka, bahwa kehidupan kita ini 

diberikan kepada 9 buah perusa- 
haan, dan dapat merempatkan 
sebanjak 250 orang. penganggur. 

Pemberangkatan tenaga 
keluar Djawa. 

Hampir tiap2 bulan dari dae- 

yah Surakarta diberangkatkan ber 
ratus-ratus orang untuk luar Dja 

wa sebagai tenaga kerdja. Pembe 
rangkatan orang tersebut diurus 
oleh Veda, sedang pendaftaran 

dan pengawasan dilakukan oleh 

: UT ISTILAH.p ipara orang jg ahli tentang ilmu penge- 
IWI tahuan Al Gur'an, segala sesuatu daripada machluk TUHAN 
“dimuka alam jang luas serta indah ini , 
pah” oleh TUHAN, itu pasti mengandung kepentingan jg amat be- 
'Sars Kepentingan js harus : Gifikirkan dan diperhatikan oleh ummat 

manusia, terutama. oleh para pemeluk Islam. Ajat jang artinja se- 

—. Kperti diatas itu antara lain menundjukkan bahwa TUHAN 
|sumpah dgn masa. Dengan demikian, 

| ngandung kepentingan jg amat besar bagi untmat manusia, Antara 
Jain masa menjaksikan, bahwa manusia itu pasti dalam ke- 

nja kita mengerdjakan - kebai 
'dan/ataupun suatu partai. Dja | 

jang dipergunakan »Sunt- 

'ber- 

masa itu adalah me- 

dikan sebagai tempat kita ber 
lindung dan bernaung, hendak 

kan kepada sesama  mach 

Kedjuaraan PSSI. 
Dalam pertandingan kedjua- 

rraan PSSI th. 1952 ini akan 
bean 7 kesebelasan, jak- 

(a) djuara PSSI 1951 Per- 
Naa (b) 3 djuara dari zone 
A. jg.akan ditetapkan dari per 
tandingan antara Medan Bu 
kittinggs — gan per ni 
pertandingan afftara Djakarta 

  

| — Bandung dan dug 2 

1952. 

iKanel PSSI 
Berbah deng pertandi 

ngan? kedjuaraan itu, “pun 
akan diadakan kongres . dari 
PSSI di Surabaja pd. tg. 26/27 
| Desember jad. & dang waktu- 

  

pat En Kaban dari K Ya 
Olympiade Indonesia   luk . TUHAN. - Kata? me: 

ngerdjakan kebaikan” itu ba 
njak sekali, dan beratus ma- 
tjam tjorak dan ragamnja..An 

Djakarta dan akan dikundju- 
ngi olEh persatuan? “olahraga 
ig mendjadi anggauta atau tja 
lon anggauta KOI. 

tara lain, kalau kita mendjadi 
hartawan besar, hendaknja ki- ' 
ta.ingat dan suka memberikan ' 
sebagian ketjil dari kekajaan 
kita itu kepada para orang jg 
hidupnja selalu dirundung ma 
lang, fakir-miskin, anak2 ja- 
tim dan lain?2n'a. Dan kalau 
kita kebetulan mendjadi se- 
orang “jg berpangkat tinggi, 
hendaknja kita selalu ingat 
akan nasib rakjat- djelata jg 
dibawah pimpinannia. Dalam 
pada itu, djanganlah sskali- 
kali berbuat: aniaja kepada 
orang 'jg dibawah pimpinan- 
nja. 

Kesimpulan. | 
Agar masing2 diri manusia 

itu tidak didalam kerugian, ru 
gi disepandjang hidupnja hen- 
daknja mempunjai dasar hidup 
jang sebenarnja, ma kepertja 
jaan kepada "TUHAN dan keja 
kinan kepada kekuasaanNja, jg 
selandjutnja lalu diikuti dengan 
perbuatan jang baik kepada se 
sama machlukNja. 'Karena ke 
pertjajaan itu sbg: dasar dan   

| bangunannja : 
gi: tidak didalam kerugian. Jak ' akan berguna djika tidak @'ser 

! 2 hgunhan HA titel “besar” itu tidak lu | Jakan berartt dan berguna. djika 

  Djawatan Penempatan Tenaga 

dan. Pengawasan Perburuhan. 

Sedjak bulan Mei s/d bulan Okt. 

1952 telah diberangkatkan dari 

daerah Surakarta sebanjak 6.921 
djiwa. 

hanja kita alami ini sadja. Oleh 
sebab itu, dalam kita mendjadi | 
orang besar jang ' bagaimana- 

  
melupakan Dzat jang telah Kita 

Penjuluh pemilih 
djabatan. 

Satu tugas lagi jang . nantinja 

akan menudju kearah penempatan 

tenaga pada tempatnja, jalah Penju- 
luh Pemilih Djabatan, jang kini ba- 
ru terbatas pada penganggur2 jang 
mau masuk latihan kerdja dari Dja- 
watan Penempatan Tenaga: Mereka 
itu diudji lesan maupun tulisan se- 
tjara psychotechnis. 

Dewan Penasehat Djaw. | -— 

2 5 enempatan Tenaga. Si, dan BATARI. Dengan adanja 

" Untuk memperlipat usaha2 penem- Dewan Penasehat tsb: diharapkan, 

patan” tenaga, maka “di “Surakarta bahwa penempatan tenaga didaerah 

— seperi di-ibukota propinsi dan be- “Surakarta akan bertambah baik ada- 

berapa  kotabesar lainnja — telah rja. Achirnja Zoelkafli mengharap: 

didirikan . Dewan - Penasehat  Dja- kan, - agar ' Djawatan2” pemerintah 

djiban kita kepadanja! 

Mengerdjakan jg. beik2 
Meskipun kita telah 'pertiaja 

kepada Dzat Jang Maha Kua- 
sa, tetapi belum tentu kita da 
pat terlepas. dari “kerugian”, 

selama kita belum/tidak me- 
ngerdjakan kebaikan. Maka di 

stmping kita: penuh 'pertjaja   

    

PA 

  penganggur. 

Sebelum bulan Djuni “1952: 
Djawatan Penenvpatan Tenaga 
berdasarkan Peraturan Mente- 

memberikan sokongan kepada 
penganggur. terdiri dari soko- 

PROTES GOLONGAN ARAB 

Beberapa orang warganega- 
ra Arab jang terkemuka, da- 

lam Suatu pertemuan baru2 ini 
di Tawangmangu, telah mem- 
protes maksud pemerintah un- 
tuk mengadakan pendaftaran. 
Dikemukakan, bahwa pendaf- 
taran itu, walaupun dilakukan 

dengan tjara Sukarela, mung- . 

kin dapat mengakibatkan tim- 
bulnja diskriminasi jang akan 
mempersukar 

ngan Arab kedalam masjara- 
kat Indonesia. 

SPOTLICHT DI SEMARANG. 

' Kini di Semarang telah terda 
pat papan reklame model baru, 
jang dalam perkataan asing di 
sebut reklame2 ,,Spotlight” Pa 

makai tjat fluorescent, jang mem 

njala bertjahaja”, bila” diwaktu 
malam kena sinar soroton lampu 
mobil. Dengan sendirinja. gam 
bar reklame ' jang demikian ini 

lalu lebih menarik: perhatian lagi. | 
Papan? reklame ,Spotlight” ini 
terdapat didekat gedung Divisi 
Bodjong pada djalan menudju ke 
Kalisari: djuga didepan Seksi Po 
lisi Kalisari. Suatu . kemadjuan   a Sdr. Dachlan. |    di Mawelan 299. 

  

bagi kota Semarang. 

  

    
ri Perburuhan no. 7 tahun 1950 

masuknja golo- : 

| 

pan reklame tsb. dibuat dgn me | 

Dunjai keistimewaan dapat ,,me- 

watan Penempatan “Tenaga Lokal maupun partikulir, perusahaan2 dan 

jang bertugas. membantu . Kepala chalajak ramai ' umumnja membe- 

Kantor Penempatan Tenaga dalam rikan' perhatian jang lebih banjak 

| 

kepada Dzat ig telah kita: dja. 

melaksanakan tugas2nja Di Surakar- terhadap usaha2- penempatan tenaga 

ta. Dewan Penasehat tersebut -ter- tersebut,” sekalipun 'perhatian: itu 

diri dari Walikota, Kepala K.U:D.P. dewasa ini 

Kepala Kantor Perindustrian, SOB- baik. 

lilingi negeri2 Asia, Pada Senen 
tualam jbl- ia telah berbitjara " dige 

Oleh penserintah Kotapradja dung Gris Semarang, “dengan kata 

Semarang baru2 ini telah diteri pendahuluan oleh nj. H. Harten. 

raa Surat dari pemerintah pusat 
MeneApaa, bahwa Kotapra- Christian Science telah ditemukan 
dia Semarang dapat mendirikan | di'Amerika Serikat Ik. 86 tahun jg 

pula 80 rumah untuk th, 1953. 

RUMAH? BAKJAT. 

rikan itu ada berlainan dengan man dahulu, kata Wagers, mungkin 
rumah2 jang sudah ada pun dapat dilakukan djuga di djaman se 

hargania ada lebih murah, jai-. karang. Segala mwatjam masaalah 

tu dibawah Rp. 15.000 sebuah- dapat dipetjahkan oleh kekristenan 

nia: setjara ilmu sebagai dilakukan da 

“Menurut keterangan dari lam Christian Science, demikian kata 

Djaw. Perumahan Rakjat Dj.y Wagers. Apa jang telah tertjapai 

| Tengah, untuk tahun ini ditetap oleh agama Keristen hingga seka 

kan mendirikan 600 buah rumah | rang dalam lapangan “ kemadjuan 

rakjat dalan wilajah Djateng Sosial, Ekonomi dan Politik, menu 

jang didirikam sementara waktu |xut dia, sebetulnja baru sedikit djika 

di tiap2 kabupaten. Sehingga | dibandingkan dengan tjara kehidu- 

kini telah selesai 300 buah pen- Ipan ini, djika dilakukan dengan se 

Girian rumah2 jang lainnja se- | sungguhnja. 

dang dilaksanakan Ditjeritakan olehnja sebuah tjonto 
Isbb.: seorang pasien tbc. di Kanada 

CHRISTIAN SCIENCE 
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jang dirawat di sanatorium keadaan 
nja bertambah buruk. Tetapi ketika 

Kebebasan sepenuhnja dari -keta |sudah dapat membatja buku »Scien- 

kutan, penjakit dan segala matjam|ce and Heaith with Key to the 
penindasan tersedia nada.  djaman Scriptures”, dalam tempo 2 minggu 

keadaannja berobah mendjadi baik 
dan 3 bulan kemudian telah sembuh 
dan dapat bekerdja seperti biasa. 

Menurut  Wagers,  penjembuhan 
tjara demikian itu bukan suatu mu 

gers adalah ranggauta' dari Madjelis | djidjad, tetapi suatu demonstrasi ke 

Pembitjara Christian Science. Kini ikuasaan Ketuhanan jang lajak dan 
ia sedang dalam  perdjalanan menge biasa, 

“ 

| sekarang baci tian2 orang Agan 
pengadjaran dan mendjalankan ' 
kristenan sedjati, demikian Ha 
oleh tuan Ralph E. Wagers dari 
Chicago, Illinois (USA). Tuan Wa   

sudah dapat. dikatakan. 

Ialu oleH Mary Baker Eddy. Tjara 

Bentuk.rumah2 jang akan didi- perjembuhan jg dipraktekkan di “dja 

pekerdjaan/perbuatan sebagai 
Dasar tidaklah | 

tai-dengan bangunan, dan ba- 
semata-mata tidaklah 

tidak dengan dasar. Para ka 

wan pembatja jang budiwen! 

Agar kehjdup?n kita sebagai 

manusia ini tidak rugi, marilah | 

kits fikirkan benar2 arti ajat 

(jg kami tulis diatas itu, dgn | 

tudjuan untuk kesedjahteraan : 
kita bersama! 

Djuara tjatur wanita 
Elizaveta Bykova dari So- 

vjet Rusia adalah pemenang 
dari tournamen  tjatur wanita 
internasional jg kiri Sedang di 
langsungkan di Moskow. - By- 
kova ada seorang ahli ekono- 
mi, anak vetani dilahirkan di 
th. 1913 dan sedjak ketjil su- 
dah gemar main #jatur, Di th, 
1950 ia keluar sebagai peme- 
nang nomer 3. Tournamen kali 
ini diikuti oleh wakil2 dari 10 
negeri. 

  

SIARAN RRI SEMARANG. 

Minggu 23 Nop:  djars 07.30 
Irama pagi, 08.30 Keluarga Ta 
man Siswa, 10.00 Wajang 
orang Karawitan studio tjerita' 
“Widaretina larung”, 1345 Hi- 
buran “siang Tossema, 16.20 
|Pandangan mata pertandingan 
|sepakbola di Stadion 17.00 Pe 
Ikan “datang, “17.35 Laporan 
mingguan, 18.00 Pendidikan 
Masjarakat- oleh Insp. Pend: 
Masj. propinsi, 18 30 Peladja- 

ran njanji. 1915 Kenalkan...., 
19.30 Chotbah 'dan njanfi su- 
tji keluarga. Pantekosta, 20.05 
Podjok studio, 20.36 Nun dj sa 

|na, 21.15 Langgam malam OK 
Panorama, 22.15 Pentjipia dan 
triptaannja. 

  

'Aneka Djawa Tengah| 
  

SOLO. 

Persatuan guru sieno 
dan tik. 

Pada tanggal 17-11 jl oleh Djawa 
tan PP dan K Kota Besar Surakarta 
telah diadakan pertemuan dengan pa 

ra pengusaha dan guru2 Kursus2 
pun, djanganlah kita lupa atau. Stenografie dan Mengetik. 

Dalam pertemuan tsb diminta per- 
pertjajai itu, dan kerdjakanlah hatian dari para pengusaha dan gu- 
apa jang telah mendjadi Kewajru2 Kursus2 Stenografie dan Menge 

tik, bahwasanja dewasa ini diantara 
murid2 lulusan kursus2 tsb setelah 
bekerdja baik didalam  masjarakat 
maupun didjawatan2 pemerintah, ter 
njata banjak jang tidak atau kurang 
dapat memenuhi sjarat2 jang semes 

tinja. Dipandang perlu, agar udjian2 
jang akan datang dapat dilakukan le 
bih tertib lagi. 

Setelah diadakan pandangan2, ke 
mudian disetudjui biak didirikan 

“Persatuan Garu Steno” dan Tik (P. 
GS.T.), jang bermaksud akan mem 
pertinggi mutu peladjaran Steno dan 
"Tuk, 

1500 anggota Sebda 
mendaftarkan diri. 

Dari pihak Djawatan Penempatan 
Tenaga" daerah - Surakarta diperoleh 
keterangan, bahwa" sebanjak 1.300 
orang anggauta SEBDA telah men- 
daftarkan diri pada Djawatan Penem 
patan Tenaga daerah. Surakarta un- 
tuk meminta pekerdjaan. Mereka itu 
adalah anggauta2 SEBDA jang te- 
lah dipetjat oleh Pemerintah Kota 
Besar Surakarta, berhubung dengan 
aksinja" jang mereka lakukan bebera 
pa waktu jl. 

Tjabut Instruksi mente: 
ri dalam negeri. 

Pemuka2 warga-negara Indonesia 
turunan Arab Djawa Tengah dalam 
konperensinja di Tawangmangu pada 
hari Minggu jl. telah memutuskan 
mengeluarkan sebuah statement jg 
jang “isinja  menjerukan — kepada 
Menteri Dalam Negeri, supaja  in- 
struksi Menteri Dalam Negeri tang- 
gal 10 Nopember jl. jang oleh go- 
longan ini dianggap mengandung 
paksaan, ditarik kembali. “Istruksi 
jang dimaksud. itu ialahpernjataan 
Menteri Dalam Negeri bahwa war- 
ga-negara turutan 'asing tidak da- 
pat dilajani oleh instatrisi2 pemerin- 
tah djika tidak menundjukkan kartu 
tanda-kewargaan,  terketjuali' pemu- 
ka2 jang telah turut memperdjuang- 
kan kemerdekaan. Seruan tersebut 
berdasarkan pertimbangan? yolong- 
an itu “jang. berpendapat bahwa 
instruksi tersebut” telah merubah 
peraturan sukarela, mendjadi keharu- 
san: dalam penglaksanaannja nanti 
peraturan itu akan mengalami kc- 
sukaran2 praktis sehingga “dapat 
mempertadjam rasdiskriminasi jang 
sebenarnja sudah lenjap dan bahwa 
hal disperisasi adalah suatu tini 
dakan jang kurang bidjaksana, su 
kar didjalankan dan akan  menim- 

  
  bulkan dalam kalangan minoriteit 
sendiri, 

TIILATJAP. 

Onderneming karet 
dirampok. 

Baru2 ini sepasukan  bersendjata 

jang belum diketahui dari gerombo- 
lan apa, telah menjerang perkebunan 
karet Kawung (dekat Madjenang). 
Tudjuh buah rumah sekitar perke- 
bunan tersebut habis didjadikan abu, 
sedang 26 buah sepeda dibawa lari. 
Menurut keterangan banjaknja -pe- 
njerang ada 280 orang berpakaian 
aneka, warna dan bersendjata  ma- 
tjam2. 

Keadaan P.B.H./ 
K.P.U. 

Hingga achir bulan Oktober djum 
lah banjaknja PBH- adalah sebagai 
berikut: 

Djumlah murid PBH:- bagian perta 
ma 9.799 dengan 344 guru, 312 tem 
pat . kursus. Djumlah murid “bagian 
landjutan 1.872 dengan 84 guru dan 
84 tempat kursus. Djumlah” murid 
PBH seluruhnja 11.671 dengan 428 
orang guru,  antaranja 8.878 laki2 
dan 2.793 wanita. 

Djumlah murid KPU kini ada 448 
orang dengai 96 guru dan 12 buah 
tempat2 kursus: 

Adapun djuimlah penduduk Tjila- 
tjap seluruhnja hingga achir bulan 
September ada 605.015 orang dan jg 
buta huruf masih ada 509,323 orang. 

PEKALONGAN, & Id 

Gerakan menanam 

pohung. 
Dalam konperensi distrik Bandar 

jang”diadakan pada tgl 17-11-5352. Pe 
nilik Sekolah Rakjat. mengandjurkan 
kepada para pamong desa, agar me 
reka membantu gerakan menanam ke 
tela pohung jang akan diselenggara- 
kan oleh para anak2 sekolah2. Seper 
ti diketahui dlm gerakan tsb, tiap 
murid diwadjibkan menanam | pohon 
tsb, jang kemudian tepat pada tgl 17 
Agustus 1953 nanti hatsil “dari pada 
penanaman “itu akan didjual dan 
uang pendapatannja akan disetorkan 
langsung kepada Panitia Jajasan 17 
Agustus Djawa.. Tengah di. Sema- 
rang. Dengan uang jahg terkumpul 
dasi seluruh Djawa Tengah" itu nan 
ti, telah direntjanakan akan dipergu 
nakan guna mendirikan  Sanatorium 
bagi kanak2.   
MAGELANG. 

Lumbung2 patjeklik 
Bupati Kebumen Prodjorahardjo 

menerangkan, bahwa sebagai usaha 
meringankan . penderitaan penduduk 
sena akibat bandjir jang sampai 
kini belum : surut. dan" djuga “untuk 
mentjegah kemungkinan  bahaja ke- 
laparan, pemerintah daerah meren- 

tjanakan pendirian  koperasi2 lum- 
burig patjeklik di 22 ketjamatan ma 
sidg2 dengan bermodal Rp. 7.500, — 
Uang ini tidak dipungut dari rakjat, 
tetapi diambilkan dari kas keuang 
at desa, besar ketjilnja menurut ke- 
kuatan dari pada desa itu sendiri.   

b 

langsungkan tg. 28 Nop. ini di. 
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bersendjata. Sovjet, 

1 33, menurut .ilmu journalistik. 
e 

: nja bekas anggota aktip 
“Berkala itu memuat. rentjana 

| serta berita2 

| « Jang terpenting dalam isi pe- 
Merbitan jang pertamasitu falah | 

          

   

  

   
   

  

   

  

    

    

    

    

   

Bag jang Na guna 

mentjegah coup kaum  Komu- 
# 'an, tetapi menteri luar 
26r Inggeris, Anthony 

Eden menegaskan bahwa Ing- P 
geris sudah mengambil - kepu- 
tusan sidak akan bertindak di 
Iran, katjuali djika coup kaum 

. Komunis di Iran itu telah ter- 
njata. dibantu Oleh “angkatan. 

demikian 
dikatakan oleh kalangan diplo 
matik adi. (Antara-UP). 

GAN PEMUDA 
2 emudi dipelbagai " tem- 
pat hina £ timbul: suatu istilah ba- 
ru, utk. menggantikan perkata- 
ea »SenAN ata sepeda” ber 

-pem ja 
bagi pemuda pemudi Soio me- 
njebut senang - senang 
speda berbontjengan demiki- 
an ini: ,Jam-jaman”.  arek- 
arek. Surabaja dalam pa- 
da itu kalau naik sepeda berdua 
pemuda-pemudi, menjebut' ini: 
»Sir-sir-an”) pemuda Kediri lain 
Iagi istilahn sn para Mg 
an Lain ara pemuda pe- 
mad sini, kalau me 
nejusur naik sepeda sepandjanz 
Botjong, terus menjebutnja: Ini 
»Kotrik- Sa Nah, siapa 

ena $ tenaga crentio 
bara!!! 1 

    nu 

2 dan jeep dise-rahkan da 
pendjagaan anak2 ketjil. 

yak ane hudjan turun, dan 
perdjaga? ketjil ni tidak ku 

ag akal, terus naik dalam 
jang harus didjaganja itu. 

Ini prakiis. Sambil merintang- 
“rintang waktu maka anak- 
atak -ketjil jang rapanja (harus z 
ngat muziekaal ita teras ma 
musik, main pukul dinding jeep | 
hingga suaranja pating grom 
Daan ang Seorang agen 
polisi jg 
dari sita segera memperirgat 
kan anak tadi: tapi apa latjur, 
seorang diantaranja terus men | 
djawab: Lhooo, pak, ini kan | 
jeep kepunjaan negara, djadi ar ! 
tinja ja, jeep rakjat. Saja boleh | 
toh sebentar naik jeep kepunja ' 
an rakjat ini dan main ,kenda- ' 
ngan”... 

4 EBUAH jeep tentara Ing 
geris jang diperlengkapi 

dengan 'spipa-bernapas” telah 
Tulus melampaui Pen obanng ie: Je 
dilakukan di Franborough, se ' 
djenis dengan pertjobaan terha 
dap kapal selam 1.89 meter ci- 
bawah permukaan air. Djurubi- 
tjara tentara Inggeris mene- 
rangkan, dapat diharapkan, bah ! 
ya kendaraan type baru ini da- | 
pat dipakai sebagai model utk, 

e- | mengehawatiri, bahwa | 

3. bertugas tak  djauh | 

Sae Ame 
er Bisa 

  

Dndelangah Jia 'di Paris 
kem- 

bangan2 jg achir? ini dalam 
hubungan Amerika—Perantjis 

ig boleh dikata telah memba- 
wa suasana krisis akan lebih 

| besar lagi akibatnja atas pen- 
dapat umum | Peranijis 2 

'pada apa jg akan diramalkan 
oleh dus bia, 
2 Luar Negeri di Washing- 

1. 

     
Kanaan kepertjajaan atas 

pimpinan Amerika dalam uru- 
San2 international jelah sam- 
pai pada puntjaknja di Peran 
tjis, semendjak Amerika Seri- 
kat mulai memegang kembali ' 
gerakan untuk. katanja, menje ' 

aban lamatkan perad Barat. 
Malahan. Presiden Perantjis 

. Vincet Auriol, jg. selamanja di 
anggap suka main kompromis, 
memberikan kesan kepada rak 

' jat Perantjis bahwa Amerika 
"lebih suka kepada Djerman 
“daripada kepada Peranijis. 
| Pemimpin? partai politiknja 
' Serta beberapa harian2 ig ter- 
tentu mengemukakan kepada 
rolnja Perantjis,/ bahwa Ameri 
ka Serikat pada hakekatnja me 
ngingini dari Peranijis supaja 
melepaskan satu2nja daerah 
djadjahannia ig masih 'bergu- 

:1 Ina di Afrika Utara. Pada rak 
jat Perantjis itu ditanam keja 
kinan, bahwa Amerika Serikat 
tidak menjukai mereka mem- 

punjai babrik2 sendjata leng 

Serikat menolak . memberikan 
bantuan jg tiukup guna me- 
njeesaikan persengketaan sen 
djata di Indo China. 

Pertimbangan? politik dalam 
negeri adalah mendjadi seba- 

.gian dari Iga perapan jang 

Armada Kapal 
Selam Russia 

tan 350Kapal 
se angan Fertister Na 

Tp aah ' operasi Mana 
tan laut “Amerika Seri : 

kat, Laksamana Wiliam Feca- 
teler, ketika malam Rebo jl. me 
ngatakan bahwa Sorjet Uni ki, 
Ri mempunjai 350 buah kapal 
Silam, dan pandai Ka 

  

  

: 

  

tjapkannja kepada plan. 

man Ekonomi tadi, Fechteler me ' 
njatakan bahwa penting sekali 
Hah artinja bagi Amerika apa 

| bila keamanan dilaut dipelihara, 
agar supaja bahan? jang sa-: 
| ngat Gibutahkan oleh usaha Na 
| tahanan Amerika itu dapat di 
| datangkan dari seberang. 

Bahan? jang sama sekali 2 
irus d'datangkan dari seberan 
“lautan oleh Amerika Serikat, F5 
lah timah, mangaan dan chrom. 
Disamping itu, Amerika makin 

(lama terpaksa wakin banjak : 
menctatangkan 25 'matjam ba- 
han strateg's lainnja dari sebe 

.rang. (Anta UR). : 

  
  

ta mobemfakanan negara? ang 
gota NATO. Kiri prodaksi 

Lang dilakukan Na Neo 

Menampang “Huk' 
'Tjara Pilipina Utk. Menuani balikan Para 
Bekas Pemberontak' Ke Dim Masjarakat 

, ATUSAN PENGIKUT2 Huk jg pernah turut berdjuang me- ' 
" lawan pasukan? pemerintah di Philipina pada waktu ini me- 

mulai hidup baru sebagai orang? merdeka dalam masjarakat Phili- 
pina. Pemerintah Philipina telah  banjak membuka-buka tanah? 
pertanian bagi bekas anggota? angkatan: Dea di pulau Min- 
danau dgn maksud utk membawa pengikut? Huk “itu kembali ke- 

dalam pergaulan hidup jg demokratis. Tanah? pertanian itu jg lebih 
terkenal dgn nama ,Edoor”, terletak di lembah Kapatagan dan | 
Buldon jg subur itu, dan disitu bekas? pemberontak itu diadjarkan 
arti? demokrasi. 

Baru2 ini bekas (pemberontak 
itu telah menerbitkan sebuah 
berkala “bernama The Edka- 
per” jang merupakan 'sebagai 
penjambung lidah dari lebih 
kurang 200 keluarga jang ber- 
diam disitu, 

Berkala jang e dengan 
empat halaman itu dipimpih: 
dan ditjstak oleh 'petani2 baru 
itu sendiri, dan diterbitkan se- 
kali dua minggu. Penerbitan 
pertama dari berkala itu leng- 1 
kap memuat bahan2 jang me- 
nundjukkan ketinggian mutu- 

ngarang2 tadjuk Fentjana- 
nja Serta pembamtu2nja, La 

uks 

mendjak tanah pertanian 
dibuka satu setengah tahun jg. 
“lampau. 

“Pembesar2 ioamandanlami Per 
tahanan di Kamp Murphy di 

ji takan kepuasannja terhadap 
uSaha2 untuk memulihkan be- 
kas2 pemberontak itu lahir dan 
“bathin. Kolonel Rigoberto Atien 
za jg mendjadi pemimpin dae 
'rah pertanian itu, mengulas: : 

”Daerah pertanian itu ada- 
lah sebuah projek jg terbaik. 

Penduduknja “sekarang terdiri 
dari orang2-baik seperti halnja 
dengan” masjarakat jg lebih 
tua dikota2 dan desa2”. 
“Dua orang perwira bertin-     

mengenai peng- 
hidupan masjarakat Mindanau. | 

rentjama2 mengenai kemadjuan 
penghidupan masjarakat baru | im 

dak sebagai pengawas dari ber 
kala itu “ig ditjetak “dj Minda- 
nau sendiri. Diantara anggota' 
sidang redaksi berkala jtu tera 

fekarang turut meniilis untuk | 
membantit pihak tentara . dim.   itu, kemadjuan2 dalam lapa- 

ngan, pendidikan dam social $e-. 

  

kampanjenja melawan kaum 
pemberontak, : 

  

& pama Thd. Soal. “Dia Ijahan 

ujaaran, Jang Be 

Tuan akan segera Amiin langi 
Lautan Atlantik “untuk memperb 

Kementeri 

kap, demikian “vuly Amerika , 

5 (ko ok ketangan RRT dan tjara- 

be 3 | jis lebih menakuti 

   kelkan Perantjis Harapan 
Meng Pena tag Hu- 

    

   

   
. dimatukan oleh aa pe- ta 

ti-Ameri Aa ini dika 'angan rak- 

jat Perantjis. Tapi dibelakang | 
kerenggangan dalam hubungan 

lan: tara Amerika-Perantjis itu 
banjak terdapat soal2 pokok . 
daripada usaha2 Men unanah ke |     |. berdjasa menemukan 

.paf dalam 

  

  nja dan mperaharian 

Dr. Felix Bloch, " Neraka doktor ahli ilmu alam bangsa Amerika, 

jang baru2 ini bersama dengan rekannja, dr. Purcell, 
nangkar' hadiah Nobel tahun 1952 untuk kepardaian ilmu physi 
ca. Dr, Felix Bloch jang 'sebenarnja kelahiran Swis ini telah 

jara me ngukur tenaga2 magnetis jang terda 

£ inti kekuatan atoom. Tampak disini 
tempat bekdilianja di labora forism dari Universi iteit di Stanford. 

p Har . 

   

      

   

    
   
    

telah me 

dr. Bloch dalam   
  mengatasi serangan “dari golo- 

ngan2 ekstrim kiri dan kanan. 

4 paktor sebab2 
oposisi. 

Ada empat faktor jang men- 
djadi pokok semakin hehatnja 
oposisi pihak Perantjis terha- 
dap pimpinan Amerika, jaitu: 
“1. Sentimen terhadap di- 
persendjatainja Djerman kem- 
bali, istimewa persendjataan 
kembali itu dilakukan dalam 
lingkungan pembentukan ten- 
tara Eropah dengan bantuan 
Amerika, hal mana memberi- | 
kan: Djerman hak jang sama 
dalam Masjarakat Pertahanan 
Eropah jang terdiri dari enam 
negara... - i 
2. Penolakan diplomasi Ame- 

menjokong “Peran- 
menolak tuntutan | 

kaum nasionalis Arab di Ma- 
roko dan Tunisia untuk meh- 
dapat kemerdekaan tanah air 
nja: 

3 Mantan perasaan ' 
bahwa Amerika Serikat telah, 
gagal d ut “merasakan | 
berupa bantuan, betapa “berat- ' 
nja perbelandjaan sebanjak 1 
miljard “dollar setahun js. ha- 
rus dipukul oleh Perantjis un- 
tak -melaksanakan Peperangan- 
nja di Indo China, 2 

4, Kesangsian atas kebidjak- 
jsanaan pimpinan Amerika Se- 
'rikat, sebagai akibat konsesi2 
'jang diberikan oleh alma: hum 
Presiden Roosevelt kepada Ru- | ka 

isia di Yalta, Kedjatuhan Tiong/ ». 

£ 

2 ernga 

kekuatan bagi pertahanan 

Savary menjatakan, bahwa 
pemerintah harus mentjari pe 
njelesa'an dengan mengadakan 

persetujuan penghentian tem- 
Panama kak, jg kemudian 

Front Indo- 

. China 

   

a
i
 

pe
na

. 

  

  

1000 Serdadu? 

JURUBITJARA tentara 
BA ml di Hanoi harijj 

   .nja Amerika mengendalikan 
masaalah Korea, baik sebelum 
atau Sesudah petjahnja per- 
sengketaan sendjata didaerah 
itu. 

: Djerman didahulukan. : 
| Dalam .beberapa hal pihak Peran- 

“Dierman jang 
' sudah dipersendjatai kembali darips- 
|da 'bahaja” blok Timur. ' Mereka 
| menderita perasaan rendah. diri “(in 
feriorita-complex) mengenai  Djer: 
mar. Dalam djiwa  ketjif mereka 

Ketua Ha Ho Chi ana selama : 

    

    

H hari berkobar pertemp 1r3 
@dipos2 sepandjang batas perta. 
hanan sekitar Tn Diumum- 

: 2 : rakan : atjis ne 

Gaerah amen Saath P Phudoz 
Sen berachir dengan memuas 

   

Djurubitjara tadi" mengate- 
kan, bahwa komando tentara 
Perantjis kini ,,menguasai ke- 
adaan”,. dan mempunjai tjukup 

ePa timbul .kechawatiran, bahwa apa- pasukan untuk memadamkan 
| bila nanti Dierman telah memper- kegiatan pihak Vietnam “Hio 

dimanapun dj juga - difront 
' oleh kembali hak2 sama. maka me- 
reka akan mendjelma sebagai per: 

Pemilihan Bebas 
Diandjurkan Oleh Sosialis Perantjis 

Untuk Indo-China 
Dim. Soal IndorChina Perantjis Tak Kehendaki 
- Tlampur-Tangan Siapapun: Kata Letourneau. . 

AVARY, ANGGOTA PARLEMEN Perantjis dari golongan 
Sa sosialis, ketika mengadjukan mosinja dim. sidang parlemen 

pada hari Rebo menjatakan, bahwa pemerintah harus lebih dulu 
menegaskan politiknja di Indo-China sebelum minta supaja 'madjo- 
lis rendah menerima baik anggaran belandja jg diperuntukkan ba- | 
Si negara2 anggota Uni Perantjis di Indo-China. Dikatakan, bahwa 
.fraksi sosialis telah senantiasa mendesak kepada pemerrintah su- 
paja menempuh setiap djalan jg terbuka utk mengachiri perti- 
kaian di Indo-China jg ternjita sangat banjak menelan persediaan 
persediaan” Keuangan Perantjis itu, sehingga usaha? utk menjusun 

rat yaendjadi terhalang karenanja, 

Vietminh Kehilangan|   

    

   

  

. kan sikapnja terhadap budget 

T'sosialis. 

serta jang terbesar kekuasaannja da- 
Ham mengadakan sesuatu hubungan 
“dengan negara2 Eropah Barat. Me- 
reka jakin benar hal ini sudah pasti 
akan terdjadi dalam masjarakat per- 

Tonking, jang Lebarnja 250 mil 
itu”. Dikatakannja pula, bah- 
wa ketika berkobar pertempur- 
an sengit disekitar Phatdiem 
dibagian selatan delta Sungai 

Ud dirian Amerika 

. : 
itu 

“Ituk memberikan kemerdekaan 

“luar kota Manila, telah menja | 

   

Idan tak ada suatu pemerintahan 

'dapar bekas9 pengikut Huk jg |! 

Merah, lebih dari 500” serda- 
du Victnam Ho tewas... Pem- 
boman2 dan penembakan? js. 
dilakukan pihak Perantjis atas 
pasukan? Vietnam Ho jang ses 
dang mengundurkan diri, me- 
nimbulkan »Sekurang2nja” 400 
(Orang tewas. 

Tetapi dalam pada itu, seorang | 

tahanan Eropah jang direntjanakar 
itu. 2 

Apa jang sangat menjahat perasa 
Lan rakjat Perantjis talah waktu men- 
| dengar Beabsnia diplomatik dan 
"hirse Amerika membajang2-kan 
bahwa menurut pandangan mereka 

' Dierman lebih besar. 'kemungkinan- 
nja utk dapat tegak diatas kaki sen- 
diri daripada  Pexantjis, dan bahwa | 

1 djika Perantjis tidak mau turuf ser- djuru bitjara staf umum tentara 
: ta “dalam ' rentjana pembenfukan , Vietnam- -Perantjis pada hari Re- 
tentara Eropah, maka satu-satunja bo mengatakan bahwa pasukan2 

& dialan lain jang terbuka ialah mem ,Ho Chi Minh pada hari Rebo ber-- 
bentuk kembali tentara “nasional 

| Djerman jang akan mempunjai per- Thai. Pasukan? Ho menurut bebe 
hubungan rapat dengan angkatan rapa laporan mengadakan sera- 
pesgag sekatu, | ngan kuat dalam daerah 50 km 

Utjapan “Presiden ' Auriol adalah ' sebelah Selatan Lai Chou kota ter 
istimewa ditudjukan terhadap pen- penting dalam “daerah federasi 

ini Waktu dikata- | Thai. Pasukan2 Ho telah merebut 
kannja baru2 : am pidatonjai, " kembali bagian dari djalan, jang 
bahwa beberapa . penghargaan ter- | menghubungkan Lai Chan dengan 
hadap” disiplin “Dier an, dibanding: Sonla. Bagian dari djalan tsb., te 
kan dengan kemalasan pihak Peran- (lan diduduki oleh pasukan? Viet- 
tjis, sangatlah melukai kita". nam-Perantjis, jg baru? ini diki- 

Soal Afrika Bitara. rim sebagai balabantuan Ke Lai 
Masaalah mengenai" kemarahan iChau. Selandjutnja djuru bitjara 

Perantjis terhadap Amerika Serikat tsb, mengatakan bahwa tekanan 
berhubung dengan soal Afrika Uta- y Pasukan2 Ho telah berkurang di- 

“ra lebih “besar lasi. Kebenaran " Sebelah Selatan delta sungai Me- 
disekitar soal ini ialah bahwa Pe- rah. Walaupun begitu pasukan2 
rantjis tidak hendak mengingini un- ,Ho/pada hari Rebo telah menje- 

pe- rang 31 pos militer Vietnam-Pe- 
nuh kepada Maroko dan Tunisia da- | rantjis diderah tsh., demikian dju 

lam masa jang ditentukan. Satu?nja | Yu bitjara tadi. AFP ja 
harapan dengan ava Perantjis bisa ——. 

mendjadi. Self-supporting “dalam la- | sudah ditegaskan dalam salah satu 
(pangan ekonomi dan disamping itu ' serangan Perantjis jang paling hebat 
masih dapat pula mempertahankan | terhadap Amerika Serikat jang per- 
'kedudukannja sebagai suatu negara. | nah dimuat dalam harian2 Perantjis 
besar ialah dengan djalan memadju- ' jang tidak berhaluan komunis." 
'kan sumber2 jang terdapat didaerah Sebuah rentjana dalam | 'madjalah 
djadjahannja ..di  frika Utara - itu." mingguan ,,Match”, jang sangat luas 
Afrika. Utara satu-satunja daerah dibatja di Perantjis menuduh Ameri: 
djadjahan Perantjis jang dapat di- ka tidak sedikit membantu" kedja- 
harapkan akan memberikan  keun- | tuhan “daerah-daerah. djadjahan Ing- 

  

     

    

  

  

tungan. ' geris dan negeri Belanda, dan me- 
Berdasarkan atas ini sudah djelas ' ngingini, setidak2nja waktu ..mendi- 

| Perantjis tidak akan melepaskannja, ang Roosevelt 'mendjadi Presiden, 
di Indo 

Perantjis jang  menjetudjui ” pengha- 
pusan daerah djadjahan itu akan da- | 
pat mempertahankan kedudukannja: 

Perantiis menghendaki “ supaja 
Amerika Serikat: lebih sedikit “me- 
Humpahkan " (perhatiannja”” terhadap 
tfita2 kemerdekaan dari rakjat “dae- 
Irah2 djadjahannja itu lebih ' hanjak 
menumpahkan perhatiannja kepada 

Ikepentingan strategis dari. Afrika 
Utara bagi. aliansi” Atlantik. Hal ini: 

melihat Perantjis 
China dan Maroko. 

Rentjana itu jang ditulis oleh. ko- 
responden ' Match” “di Amerika, 
Raymond Career menegaskan “bah- 

'wa Amerika Serikat telah: ,,membu- 
at kesalahan2 besar dalam merigen- 
dalikan -peperangah”,. dan bahwa 
Amerika Serikat tidak tjukup tjakap 
untuk memegang ,,pimpinan dunia”, 
dalam usaha mana ia telah menga: 
lami kegagalan sebenar2nja", « 

kehilan Yg 

  
8 

  

' tambah giat di daerah federasi 

diikuti dengan penjelenggara- 
an pemilihan2. bebas di Indo 
China. 

Menteri negara urusan Indo 
China, Jean Letourneau,  kemu 
dian mendjawab, bahwa untuk 
mendjaga moral pasukan2 Pe- 
rantjis jg bertempur dj Indo: 
China, maka kemungkinan utk 
mengadakan peruhdingan?2 dgn 
pihak Ho Chi Minh tidak bolzsh 
Gibitjarakan setjara serampa- 
(ngan dan dipandang sebagai , 
isoal jg imudah sadja. Letour- 
neau selandjutnja menretudjui 

  
bahwa diadakannja debat leng 

& Fan pen aenai Indo China ada 
ali,-akan tetapi 

a- itu berpendapat, 
“itu harus diada- 

| waktu kredit2 mili- 
dibitjar dan sementa- 

ra itu mad harus menentu 

sipil untuk Indo China. Sidang 
kemudian iditund, sampai Dbju 
maat pagj atas usul golongan 

Letourneau tak meng- 
hendaki tjampur tangan. 

“Sementara itu dikabarkan, bah 
wa sebelum sidang tsb dimulai, 

Letcurneau telah menerangkan 
kepada panitia “urusan seberang 
lautan dari madjelis rendah, bah- | 
wa: perundingan2 dsn Ho Chij | 

Minh tidak pada tempatnja dia- 
dakan pada waktu sekarang ini. 
Letourneau kabarnja tidak meng- ' 

hendaki adanja tjampur tangan in 

ternasional dalam. pertikaian Indo. 

China, ketjuali jang berupa. pem- 
berian bantuan materiil. Menurut | 
Letourneau, bantuan Amerika dlm ' 
hal ini berdjiumlah kira2 1/3 dari j 
seluruh pengeluaran. 
“Selandjutnja dikatakan, bahwa 

ditariknja mundur .pasukan2 Pe- | 
rantjis. dari Indo China seperti 

jang disarankan oleh beberapa go 
|longan, akan mengakibatkan ben 
tjana. Dikatakan, bahwa Bao Dai | 
menjetudjui diadakannja splebisit 
jang akan menentukan hentuk pe 

merintah jang ,terachir bagi Viet 
Nam setelah masalah Indo China. 
selaruhnja dapat diselesaikan. 
Achirnja Letourneau mengata- 

kan, bahwa keadaan militer'di In- 
do China dewasa ini tidak meng- 
chanyatirkan. (Antara). 

Radford: 
Antjaman Thd Keaman- 
an Asia Tenggara Te- 

tap Besar 
AKSAMANA ARTHUR 
W, “Rafford, komandan ' 

aEonda Amerika Serikat di 'Pa- | 
sifik, pada bari Rabu menerang 
kan di Manila, bahwa. antjaman | 
alat keamanan di. Asia ' 
engara masih tetan sebesar di 

masa jang lampa'i, akan Pa 
keadaan amum seluruknja 
leh dikatakan telah im 
makin baik, Radford pada ma 
lam Kemis bermalam di sa 

  

  
lebi Sahat ana da € dalam 
latanr da. kembali ke nah. 

Seperti diketahui,  Radford .   ! telah mengadakan perdjalanan 
“diberbagai-bagai negara Asia 
Tenggara, diantaranja India, 
Pakistan, Birma, Ceylon, Thai, 

| Viet Nam dan Malaya dan pu- 
la mengambil bagian “dalam 
konperensi pertahanan . Ameri- 
ka/Filippina baru2 ini. Selan- 
djutnja Radford “ mengatakan, 
bahwa. dalam waktu jang sing 
kat tidak menurut pengliharan 

  

. Wafg itu masih utuh, 
“pengaruh Nahas masih tidak | | istiwa ini djenderal Nedjib tu- sakit, 

kukunja. Ltbih2 pula tuan2 ta- 

partai 

   

Larang Wan Tanah Je. 
   

      

Dibagi MH enemui Kekura ngan. Alat2: Persatuan 
« Bibgtergan Perwira2 Pembantunja Tidak Se-Kokoh Lagi: Soal Palestina Me- 

renggangk 
—& Oleh: 

Didapat “kabar dari sumber 
ig boleh dipertjaja melalui 

njai hubungan dengan pembi- 
tjaraan2 tsb, bahwa ' pemerin- 

tah Mesir sedang menghadapi 
kepahitan akibat penglaksana- 
an dalam tingkat peniama dari 
perobahan milik tanah. Ada 
kira2 150.000 acre tanah seka 

. rang dipegang. oleh . pemerin- 
tah sebagai akibat pembatasan 
luas tanah jg boleh dimiliki 
oleh tuan2 tanah. Tanah ini se 
tjara teoritis akan dibagi-bagi- 
kan kepada para petani (Fal- 
lahin), 'g sedjak berabad-abad 
lamanja mentjutjurkan keri- 
ngat mereka menanami tanah2 
tu dengan tiada memperoleh 

| hasil ig memuaskan bagi me- 
' Yeka sendiri. Tapi tanalvitu sa 
dja "belumlah lagi akan mes 
mungkinkan pemilik2 tanah jg 
baru itu untuk mentjapai hasil 
jg memuaskan. Pemilik2 baru 
itu, jg merupakan zaman de- 
pan , Mesir 3g. tidak diketahui”, 
dan untuk siapa Nadjih serta, 
teman2nja mengaku mengada- 
kan perebutan kekuasaan itu, 
memerlukan “bibit, mesin dan' 
credit untuk tahun2. pertama. 
Dan semuanja itu sangat ku 

rang, Ketjua'li djika Mesir mem' 
peroleh hantuan 'ig tap sedi- 
kit banjaknja dari luar, Satu2 
nja negara Barat jg dapat di 

harapkan oleh Mesir sanggup 
memberi bantuan ini ialah A- 
merika Serikat. Tapi hal ini 
berarti menodai nasionalisme 
Arab, jg lebih guka tidak meni 

dapat bantuan dari negara2 
Barat. 

Golongan perwira dan. 
“partai Wafa. | 

Disamping itu menurut ka- 
'barnja Nadjib menghadapi pu | 
la Sebuah masaalah lain me- 
ngenai pendapar dikalangan go ' 
longan perwira2nja sendiri. 
Persatuan 

Sumber jg langsung mempu: ! 

' (berapa negara 

|teet Aly Maher mengenai 

an Mesir.Dgn. 

deral Nadjib sampai sekarang 
masih dapa: mengusai elemen2 
jang moderat “dari golongan- 
nja. 

Utk. menghilangkan kebu- 
rukan2 di Mesir. 

Berkenaan dengan hubu- 
ngan dunia International dan 

menurut sumber diplomatik ig 
ae '“dipertjaja, sampai se- 
karang masih ada bantuan2 
pokok dari luar atas tjita2 ba- 
hwa keburukan? di Mesir se- 
bagian besar terdapat dalam 
urusan dalam .negerinja dan 
untuk membasmi keburukan2 
ini menghendaki: 

1, penghentian penimbu!kan 
masaalah2 international jang 
besar2, ketjuali mungkin soal 
Sudan, jang setjara lambat 
-laun tih. bergerak mentidju ter 
tjapainja kompromi antara 
Inggeris-Mesir. 

2. menghendaki tjampur ta- 

ingan dari luar dalam “urusan 
| dalam Mesir selama repolusi 
Social sekarang masih berlang- 
Sung. 

Ini tidak mengetjualikan sua 
:tu sikap positip terhadap be- 

    

Negara2 Arab Lainnja? . 
Amri Noor3 Korr. Istimewa —— 

KN, MENTERI MESIR, Djenderal Nadjib, menurut kabar jang diterima-pada i 
dewasa ini menghadapi. kesulitan? jg. timbul sebagai akibat perobahan pembagiat tanah 

| “ig, tih, diputuskan oleh putjuk pimpinan tentara Mesir, Sumber? diplomatik tinggi Barat di 
Paris mendengar belakangan ini tentang pembitjaraan? pandjang lebar dalam lingkan, 

0 golongan opsir2 jang. telah berhasil menggulingkan radja Karouk dari tachta sehingga de- 
ingan demikian merintis djalankedjurusan repolusi social dilem bah sengai Nil. 

a      

     
rut menghadiri upaijara sem- 
bahjang pada tjandi Jahudi di 
Cairo” untuk memperingati 

"Yhari bangkitnja bangsa Jahu- 
3 di kembali. 

Menurut sumber diplomatik 
jang mengetahui, djenderal Na 
djib.serta Aly Maher pada: de- 
wasa, ini 

nia international dan oleh ka- 
rena itu tidaklah mentjapai ke- 
pentingan bagi Mesir untuk 
menambah kesulitan dalam ne- 
geri iang sedang dihadapinja 
mendjadi suatu sumber lagi 
bagi bahaja Timur Tengah, jg 
akan mempunjai akibat2nja di 
seluruh dunia. 

BT 

Sebagai penutup, pandangan 
dari pemimpin? Mesir itu, jang 
dibelakang lajar mempunjai ke 
kuasaan jang sama besarnja 
dengan js. dipegang oleh djen- 
deral Nadjib, ialah bahwa kun- 
tji kepada kebahagian ialah 
mentjari kerdja-sama dari par 
tai Wafd, jaitu partai Wafd 
jang sudah ndibaharui, supaja 
alai2 partai itu dapax memberi   

jang tertentu | 
dan atau soal2 jang irtentu, | 

! Tapi menurut dugaan jang 
boleh diperijaja harapan Sa-e 
ngat tipis sekali Mesir akan 

mau segera memberikan per- 
setudjuannja utk. turut serta 
dalam Komando Timur Tengah 
jang direnijanakan oleh Ba- 

rat. 

Soal Palestina. 

Dan menurut sumber2 diplo- ' 

matik itu seterusnja 'angkah2 

| jang diambil baru ini oleh djen ' 
Ceral Nadjib serta bekas men- 

ma- ' 

saalah Palestina haruslah di- 

| pandang (dari segi politik ke- 

| djurusan ni. 
Mengenai andjuran jang di- 

ig terdapat pada | madjukan oleh wakil Irak, Mo- berikan kembali suara 

kan bantuan penuh kepada 
penglaksanaan perobahan9 jg. 

sedang berkembang sekarang. 
Desakan kedjurusan mentja 

pai tudjuan ini datang dari go- 

longan muda partai Wafd. Ta- 
pi sudah mendjadi ' Kejakihan 
pula, bahwa Nahas sendiri pa- 
da achir2nja akan turut mem- 
berikan bantuannja. Ada ke- 

mungkinan jenderal Nadjib 
. akan memadjukan kepada par- 

tai Wafd tawaran jang demi- 
kian: 

»Berdjandji memberikan 
bantuan nenuh kepada peroba- 
han2 jang kami adakan. Seba- 

' gai bafasan saja akan putus- 
kan untuk mengadakan pemili . 

han umum dalam bulan Pe- 
bruari, jang berarti akan, mem 

tenba- 
perwira? ini pada waktu.mere : hammad.Fadhil Ramali supaja njak kepada partai Wafd da- 
ka merentjanakan perebutan 
kekuasaan jg telah menghasil- : 
kan kedjatuhan radja Farouk | 
sekarang sudah tidak ada lagi. 

Pada saat Nadjib mulai me 
megang kekuasaan ada ke- | 
mungkinan untuk memaksa 
partai Wafd tunduk kepada te- : 
kanan para.perwira itu, sehing 
za pemimpin tua Mustafa El 
Nahas terpaksa meletakan dja 
batannja sebagai ketua partai 
tersebut. 

“Tapi apa jang tampak seka- 
rang ialah segala alat2. partai ' 

bahwa 

sediki: dan mungkin dalam ma 
sa Jepan akan melihatkan 'agi 

nah sumber jang merupakan 
terutama dari perbendaharaan |” 

Wafd itu merupakan 
suatu front perdjuangan jang 
'berhaluan kanan dilyar gan di 
dalam partai untuk memperta-/ 

minta negara2 anggotranja unN- 
tuk meniita semua 'harta milik 

“kepunjaan Jahudi maka wakil 
, Mesir, Aly Maher, dengan te- 
gas mempertahankan hak2 

(bangsa Mesir keturunan Jahu- 
: Gi Sebagaimana jerijantum da- 
lana undang2 dasar untuk"men 

dapat perlindungan atas harta 
nenda mereka serta kehorma- 
tan sebagai warga negara. 

Utjapan Aly Maher ini ka- 
barnja telah menimbu'kan ke- 
gemparan seantero dunia 
Arab. Tidak lama sesudah per- 

Penjakit 

|hankan tanah? 
| miliki. Walaupun demikian sua 

jang mereka 

tu partai Wafd jang aktip, jg. 
'kebanjakan terdiri dari kaum dengan akibat kerugian r 
polifici muda, merasa, semakin 
bertambah dekat kepada pe- 
"mMimpin? militer dan ' dewasa 
ini giat mengadakan kampanje 
Mhendbtad fin tindakan2 jang di- 
anibi! pemerintah. 

Anehnja pula, pemimpin2 mi 
liter itu dalam soal 'bertindak 

mereka bersatu. Tiap putusan, 
apabila je'ah diambil, terus di 
laksanakan oleh kabittat djen- 

deral Nadjib seolah-olah kepu- 
tusan itu diambil dengan sua- 
ra bulat. Tapi persatuan pen- 
dapat kabarnja sudah tidak 
ada Jagi. 

'Lain2 golongan lagi. 
Menurut sumber2 jang di- 

Gjadi karena timbulnja penjakit 

silan gula kelapa dalam daerah 

disemburkan dgn alat? penjemb 

daun? jang diserang ulat itu, 

Rupanja ketika tanda2 sudah 
menundjukkan bahwa di Sanden 
penjakit itu sudah berdjangkit, 
obat dan alat2 jang diperlukan 
utk. membunuh 'ulat2 ' artona 
itu belum lengkap, rakjat sen- 
diri merasa keberatan untuk me   peroleh koresponden ini, golo- 

ngan perwiraZ rahasia sudah 
tidak bersatu lagi. Dalam ka- 
langan mereka itu terdapat golo ' 
ngan moderaat seperti djen. Na 
tdjib dan disamping itu terda- 
pat pula golongan ekstremis. 

Disamping itu pula terdapat 

golongan jang fanatik kepada 
agama, seperti 'bekas regent 
Rashad Mehanna jang telah 
dipaksa meletakkan ' djabatan- 
nja sebagian disebabkan ia te- 

lah sering benar bertindak me- 
| langgar peraturan2 dari golo- 
hgan perwira rahasia. 

Lain golongan lagi meng- 
hendaki supaja agama idipisah- 

' kan dari urusan2 negara seper 
| ti jang telah terdjadi di Turki 

motong daun2 kelapanja jang 
.dihinggapi penjakit itu, dan 
' djustru karena itu, maka ulat2 | 
itu mendapat kesempatan men- ! 
djadi kepcmpong, dan achirnja 
lahirlah. beribu2.. kupu2, jang 
berterbangan kesana" sini menje 
barkan telur, dan kemudian me 
netas nsondjadi ulat lagi. Kete 
rangan jang kita peroleh, sam- 

merusak pohon2 kelapa didalam 
daerah2 Bantul dan Kulonprogo 
Selatan, sudah tiga turunan, | 

pai berapa djauh meluasnja wa 
bah itu. 

Sebab2.mendjalarnja. 
Keberatan2 penduduk untuk 

memotong daun kelapanja jang 
dihinggapi penjakit itu memang   “80 tahun jang lampau dibawah 

Kemal Ataturk. 
Ada lagi jang ingin dengan | 

pengorbanan apapun djuga un 
stuk mengadakan perobahan da 
lam susunan pokok dari keada 
an social, dan “disamping ini 
ada golongan jang meskipun 
turut berdjuang untuk mentja- 
pai pemerintahan jang dju- 

djur” ingin Suatu ,,pemerinta- 

han jang kuat”, lain tidak. 
Baik golongan sipil maupun 

solongan militer pada masa 
ini kelihatannja berdjuang un- | 

tuk mentjapai bentuk pemerin- 
nja tidak akan terdjadi per-| tahan jang belakangan ini, ta- 
kembangan2 jang kritik di' Ti- 
mur- Djauh.  (Antara-UP). 

G . 

pi dengan tidak memperoleh 

hasil penuh, oleh karena djen- pentil dan bunganjapun sama 

'lapanja mendjadi rusak sama se 
bisa dimengerti, sebab pohon ke 

kali, dan baru didalam dua-tiga 
tahun lagi hasilnja bisa kembali 
sebagai sedia kala tetapi dgn. 

. membiarkan daun2 kelapa “di- 
binggapi artona, djuga “tidak 
memberi pertolongan, sebab 
daun2 itu tidak urung m.endjadi 
kering, dan akan terdjatuh sen 
diri bersama “dengan pelepah- 
nja, dan kalau pohon itu masih 
bisa dipetik hasilnja lagi dalam 
tempo 2 atau 3 tahum' lagi, pe- 
miliknja harus mengutjap su- 
kur, sebab kemungkinan ' mati 
sama sekali sangat besar, Tidak 
sadja datin2-trja" lantas sama 

  

njembur itu tidak ada, djalan satu?nja jg lain, 

dan dibakar hingga ulat? itu mati, 

pai sekarang ulat2 artona jang , 

| tembaga Arab hendaknja me- lam parlemen”. 

167 ORANG MATI LAPAR DI 
INDIA? 

M. V. Krishra Menon, menteri 
makanan India hari Rebo 

menerangkan diparlemen, telah 
dilakukan penjelidikan atas be 
rita2, bahwa selama Lahun ini 
telah mati 4697 erang karena ke 
Igyaran. Hasil penjelidikan me- 
pundjukkar, bahwa dari peme- 
riksaan 599 majat, ternjata ha- 
rja 2 orang jang mati karena 
lapar. Jang lainnja mati karena 

Artona 
Membahajakan Tanaman Kelapa Di- 

| daerah Bantul — Jogja: 500.000 
Pohon Djadi Korban 

(Oleh pembantu kita). 
ENGALAMAN JANG SANGAT pahit dan sangat mahal, 

akjat jg. tidak sedikit, sudah ter- 

artona, jg sekarang telah meng- 

haritjurkan hasil kelapa berpuluh-puluh ribu batang, djuga pengha- 

Bantul dan Kulonprogo sebelah 
Selatan, (Daerah Jogjakarta). Penjakit itu .mula2 kelihatan ada di- 
Galam desa? sekeliling Sanden, tetapi usaha membasmi ulat? jang 
merusak daun kelapa ita tidak datang dalam saatnja jang betul, 
hingga penjakit itu dgn tjepatnja meluas ke lain? desa. Sebagai 

diketahui, utk membasmi ulat2 artona 
tetapi usaha utk. membatasi, bisa didjalankan dgn. obat2an jang 

sama sexali sangat sulit, 

ur, dan "kalau obat dan alat pe- 
adalah memotongi 

rontok. Sedangkan demikian, 
tiap2 pohon kelapa jang dihing- 
gapi artona dengan zonder usa- 
ha untuk membasmti ulat2 “itu, 
berarti menolong meluaskan me 
radja-lelanja wabah itu, kelain- 
lain pohon dibeberapa desa, dika 
nan kirinja desa, dimana artona 
berdjangkit. 

|. 500.000.batang pohon 

kelapa djadi korban. 
|. Pada waktu wabah ini sudah 
meluas, dari Djw. pertanian tlh, 

dilakukan pengobatan dengan 
semprotan, tetapi karena alat2 
nja kurang sempurna, maka da 
lan: satu hari hanja bisa menda 
pat 50 batang. ponon kelapa. 
Dan terbukti djuga ulat2 jang. 
kena obat itu mati, tetapi utk, 

hingga bisa dibatanckan sam-  menjelesaikan ribuan pohon jg. 
1 aan | sudah dihinggapi ulat? itu, ha- 

|rus meminta tempo jang lama, 
dan selama pekerdjaan itu di 
leksanakan, maka batang? jang 
sudah disehatkan itu,kudah ke 

| Gjangkitan lagi. Oleh sebab itu, 
maka usaha membasmi ulat ar- 
tona dengan djalan itu tidak di 
teruskan, Menurut perhitungan 
kasar, dalam daerah? jang di 
sebut diatas, kini tidak kurang 
dari 500,000 'batang jang telah 
mendjadi kurban artona. Oleh 
sebab" batang2 kelapa jang di 
serang artona akan kehilangan 
hasilnja didalam 2 atau 3 ta- 
hun, djuga selama itu pula ti- 
dak bisa diambil ,,leg€nnja” utk, 
bahan gula, kita bisa 'memba- 
jangkan berapa kerugian rakjat 
akibat serangan artona. Bisa: 
dikabarkan, bahwa wabah ini se 
karang sudah mendialar sam- 
nadi didaerah Kedu Selatan, ja-' 
lah daerah jang terkenal paling :   rontok, tetapi/djuga  ibuahnja, kaja hasil kelapa diseluruh Ag 
wa Tengah, 

ata 

memandang Israel se 
bagai Sgatu negara jang sudah 
mendjadi kenjataan dalam du- . 

  

     
    
    

     

  

   
   

        

   
    

          

     

  

        

  

         

  

    

  

   

   

  

   

  

   

   
    

    
    
      

    
    

    

   

In 

  

A
k
a
 

me
ri
mp
aa
s 

    

        

   

    

                                                                  

   

   



   
   

   Mag 

    
   

   
OS - perdagangan enpors nasional. 

Biasanja modal importeur ber 
| Putar tiga kali setahun. Atas da 
sar ini maka aa jang ditak 

sirkan untuk-pe gang 
port nasional aadah dapa t dipe 
mahi dengan Rp. Lega djuta, 

guotum itu dilaksana 

    
    

   
kan PN an 2 fa Tel 212 
dapat makan Terhadap 

| kenjatakan bahwa perdagangan | 
“Import nasional tidak memakai 
“Guotum seluruhnja itu, jang 
akam berarti bahwa sebagian 
sadja dari Rp 160.— djuta itu 
sudah tjukup untuk membelan 
djainja, pemerintah telah mem 
berikan kredit2 hingga d: 
lebih dari Rp. 192.— djuta. “Ini 
hanjalah kredit2 langsung. Di 
samping itu masih ada djuga 
kredit2 jang diberikan oleh: 
Bank Rakjat Indonesia utk im- 

- port2 pedagang menengah dan 

oleh Djaw. Penempatan Tenaga. 
Seterusnja dari djumlah uang 
jang disediakan untuk Ter 
ling beberapa barang jan 
ngat penting telah diberikan se 
bagian besar kepada eren 

1 etongsa. 

  

Tak da risieo. 
Ditegaskan bahwa pembelian 

bulan sebagian terbesar telah 
disalurkan melalui perdagangan 
import nasional. Dalan pembe 
ham2 ini perdagangan tidak me 
ngambil risiko karena seluruh 
import itu difinansir lebih dulu 
oleh pemerintah. Bilamana ban 
tuan2 tambahan ini dikesam- 
pingkan dan hanja memperhati 
kan kredit2 jang langsung, ma 
ka ternjata bahwa pemberian 
kredit mi bukan sadja tjukup 
untuk menutupi penjetoran 
40”. jang diwadjibkan itu, teta 
pi djuga bahwa seluruh kredit 
itu dalam hal perputarannja jg 
normal malahan sudah melebi- 
hi 100”, dari pada guotum jg. 
disediakan. Kementerian Ke- 
uangan tidak melihat kemungki 

- man untuk mengambil tindakan 
tindakan bantuan jang lain 

-Gisamping kredit2 jang kini 
diberikan oleh Bank Negara In 
donesia dan Javasche Bank. Kre 
dit2 jang diberikan itu bukan 
sadja tjukup utk menundjang 
perdagangan wxrport, tetapi dju 
ga membuka kemungkiran2 un 
tuk memperluas kegiatan per 
dagangan dari importeur2 nasi 
onal. Demikian diumumkan oleh 
Kementerian Keuangan Bagian 
Perwartaan. (Antara). 

Dim. Negeri 
»PANITY A PEKAN 
TUNISIA”. 

Pa 
Atas usaha para mahasiswa di 

Djakarta telah dibentuk ,,Panitya Pe 
kia “Tunisia” diketuai oleh Djokosa 

- ajoto, dengan Maksud mengusahakan 
bantuan utk gerakan . kemerdekaan 
di Tunisia. Hari Rebo panitia tsb 
telah mengetok kawat kepada maha- 
siswa2 Tunisia, berisi -pernjataan 
sympathie dan kesanggupan bantu- 
an, kepada mahasiswa2 Perantjis di 

Paris berisi penghargaan agar mere 
ka mau mendesak pemerintahnja gu 
na mengakui kemerdekaan Tunisia 

dan kepada Ketua Delegasi Irdone- | 
sia kesidang P.B.B. jang mengan- 
dung pernjataan menjokong segala 
usaha untuk membantu Tunisia. - 
"Kapan ,,Pekan Tunisia” itu diada- 

kan belum ' diketahui. Selandjutnja 
. dikabarkan, bahwa ,,Panitia Persiap 

lan” untuk membantu  perdjuangan 

BAN 
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TEMPAT BARU BEKAS 

KADJA' FAROUK. : 
“Bekas radja Farouk dari Mesir 
serta keluarganja telah pindah 
'kesebuah pesanggerahan dikota 
“Grotta Ferrata. Mereka memasu- 
'ki kediaman baru itu pada hari 
Selasa petang ketika matahari 
terbenam. Grotta Ferrata terle- 
tak dipertengahan antara kota 

“ Frascati dan Castel Gandolfo 
(kediaman musim panas Paus) 

| suatu daerah pembuatan anggur2. 

  

  

2 kan seluruhnja. Tetapi ini tidak | 

untuk pemerintah sedjak satu | 

.Tunisia - jang diketuai Moh. Natsir |. 
akan mengadakan rapatnja besok 

malam. 

: Na Imp orfr2 
"Tak Dapat Dipenuhi 

Ketergagan. Kementerian Keuangan. 

D KRMINTAAN DAN FIHAK importeur? nasional atk mem- 
: 'perluas pemberian kredit berhubung dgn kewadjiban penje- 
Mn 407, pada import barang? tidak: 
“diumumkan olah Kementerian Keuangan jang selandjutnja mene- 
yangkan, bahwa pada tahun? terachir ini pemerintah telah membe- 
rikan bantuan seluas-luasnja kepada “pedagang? import nasiopal 

jg sedang dalam pertambuhan dgn djalan perkreditan, sistim Ben- 
' teng dan preferensi dalam hal import barang? utk. negara. Dalam 

planning-import import bebas Iebih kurang 25”, disediz 

h dapat dipenuhi. Demikian 

1 utk. 

  

  

Nasib Kera2 
“Di:Pradesh 
“Pilihan” Jg Salit.... 

IK ian Pradesh 
kini menghadapi 
menjedihkan : mereka akan 
di ,,kebiri” atau akan diexport 

(India) 

penjelidikan? ilmiah. Lagi pula 
pilihan ini ,tidak boleh” me- 
reka lakukan sendiri, akan te- 

tapi harus mereka serahkan 
kepada pemerintah Pradesh. 
Sebab2 daripada tindakan ini 

bagian ini telah berkembang- 
biak demikian rupa, 
dewasa ini pada setiap 3 orang 
terdapat seekor kera, hal ma- 

Sa Ina dianggap mengchawatirkan 
bagi pertanian, 

Masalah 
Tahanan 

Jg Tersangkut: Perkare 
Subversif 

4EBAGAIMANA pernah 
Sea tenan taan oleh pemerin 

tah para tahanan jang didalam 
pemeriksaan ternjatla tidak ber 
salah akan segera dimerdeka- 
kan kembali, demikian djawa- 
ban menteri pertahanan  Ha- 
mengka Buwono atas pertanja- 
an jg diadjukan oleh, anggo- 
ta parlemen dari fraksi Masjumi 
Hasan Basri, tentang penangka 
pan dan penahanan terhadap 
beberapa orang : pengurus G-P. 
LI, Menurut menteri uan 5 
beberapa orang s A. Bu- 
hari A.Fatah, A.H, Ahid, Masdu 
ki, Sumarto, Siti Kamariah dan 
Sti Sunarin lernjata ada buk- 
ti2 jang menundjukkan bahwa 
mereka mempunjai hubungan 
subversif dengan golongan? jg. 
terlarang oleh pemerintah, Seka 
rarg perkara? itu masih dalam 
penjelesaian, karena itu dipan- 
dang belum lagi waktunja apa- 
bila mereka dimasukkan dalam 
reni'jana pembebasan 707, tawa 
nan SOB (Pia). 

Lyttleton 
Puas - Al 

Kaum Gerilja Katanj ja 
Makin |Banjak Jang?! 

Menjerah 
ENTERI DJADJAHAN 
Inggeris Oliver Lyttle- 

ton hari Rebo mengemukakan 
angka? untuk menundjukkan 
bahwa serangan ,,teroris” ser- 
ta kerugian? jang dialami oleh 
pasukan2 keamanan kini ber- 
kurang. ,Menurut Lytileton 
»kaum teroris kini semangkin 

  
7 

Na
ri
 

'banjak menjerahkan diri. Hal 
ini mengakibatkan perbaikan?" 
djatuhnja moral umum ter- 
bukti dari bertambahnja orang 
jang memberikan keterangan? 
kepada polisi”. 

Diterangkan lebih landjut 
bahwa ke-6 tindakan pokok jg 
diperintahkannja ketika ia ber 
kundjung ke Malaya kini su- 
dah didjalankan, akan tetapi 
“meskipun demikian, kemadju- 
an2 jg telah ditjapai itu bukan : 

berarti bahwa keadaan daru- 
rat di Malaya sudah lenjap sa 
ma sekali”. 

Lyttleton mengatakan bahwa 
djatuhnja harga karet telah. 
memberatkan penghidupan dan 
pendapatan upah di Malaya, te 
tapi "kami terus berusaha utk 
memperbaiki keadaan pereko 
nomian itu dengan segala alat   

    

   

ERA2 DINEGARA2 si 

pilihan jang 2 

ke Indonesia untuk keperluan | 

jalah, bahwa kera? dinegara |: 

Memang Ada Beberapa 

Membitjarakan soal ekonomi, 
J 2 “59 Ka Progressief telah diganti dgn 

  

e 

ah 

Naa “Nela Formaat Maba. : 
kap dgn Hari Pasaran, Tempat Memoranda dil. 

Hayak Rp 2.50. Buat Langganan 

  

Dua Warna, Leng- 

"8 UNA MERDEKA" 

1 
Itulai dihuka tel, 17.XT.1052 

TOKO-BESI AG-& &. 
Dji. 0, Slamet Rijadi 54, Solo. 

(Fa, ,,AIR CHAMAR & Co. 
AR Telf. 127) 
#5 | Djual: Karbid - Tjat2 - Minjak 

tjat -.dll. alat2 pemba- 
ngunan/pertukangan. 
  

KURSUS BASA INGGERIS, 
peladjaran dengan surat, kete- 
rahngan basa Indonesia, tjukup 

| dengan arti. tjara membunji 

kan, tata basa, latihan dsb. 
Memakai sistim jg. mudah di- 
peladjari dg. tidak memakai 
guru, Putra/Putri Indonesia jg. 

ingin menjumbangkan tenaga 
dalam pembangunan INDONE- 

$ SIA RAYA, segeralah berlang- 
    Harja 

  

  

  

jang ketiga, bernama: 

, 
t 
1 

! 
$ 
t 
i 

Pada tanggal 17 Nperihaa 1952 telah lahir anak kami 

Ari Sulaksono 
«pu dan anak dalam keadaan sehat-wal'afiat. Atas per- 
tolongan para bidan ,,Mardi-Walujo” Randusari Sema- 
rang, kami mengutjapkan banjak terima kasih. 

M. OETOMO MARTOSOEDIRDJ Oo 
Keluarga: 

  

  

Bulustalan V/707 Semarang. 

Lana ...“ 

Utjapan Terima Kasih 
Kepada Saudara2 jang telah memberi bantuan berupa 
apa sadja pada pemakaman Suami/Bapak kami: 

BAPAK WANDOPRANOTO 
pada tg. 17 Nopember 1952 kemakam Pratjimolojo Solo, 
kami mengutjapkan banjak terima kasih. 

Kami jang berduka tjita: 
Nj. WANDOPRANOTO, 
SARDJOE dan WALIDJO. 

  

    
     

    

    

  

  
  

compleet. 

Kabar Kota 
SIDANG DPR KABUPATEN 

Sabtu pagi djam 10 tg. 29 
jad. di pendopo kabupaten Se 
marang akan diadakan sidang 

DPR kabupaten dengan.atjara 
antara lain: pemilihan sekre 
taris DPR, goal pemandian 
Muntjul, soal pembelian tanah, 
soal pembentukan seksi2 DPR, 

  

Is soal pasar Sumowono, dll. 

N.V. PERKAPI 

Di Semarang telah berdiri 
NV Perkapi, jg 100 pCt. peru 
sahaan nasional, dan menger 
djakan pengangkutan di ban 
dar, pembongkaran dan pe- 
muatan barang ke kapal, 
veem, dll. dengan pimpinan tn. 
MT Ritonga. Dalam pertemu- 
an dengan wakil2 dari Jajasan 
Kopra Djakarta dan Sema- 
rang Veem, baru2 ini dinjata 

model paling baru, keluaran Djerman dan Inggris, 
TERIMA LAGI SEPEDA MOBO 
ANAK-ANAK (Kindersportwagen) serta sedia MONDHAR- 
MONICA merk HOHNER dan ALAT-ALAT 

Toko SIN HWA 2 
! 

Kattan St. Nlootekai 
Dari segala matjam: 

MAINAN ANAK-ANAK 
dan BARU 

besar — ketjil, KERETA 

OLAH-RAGA 

Seteran 7, Telp. 1976 
SEMARANG 

SERIKAT BURUH GARAM 
AHANKAN 

|POLI PEMERINTAH 

  kan, bahwa NV Perkapi ber- 
hak melajani urusan2 menge 
nai pembagian kopra kepada 
pabrik? minjak didaerah Se-' 
marang. Selain itu, dalam prin 
sip disetudjuj pula oleh mr: 
Mudjaswardi pres-dir. Jajasan 
Bahan Makanan di Djakarta, 
untuk setjara berangsur? dji- 
ka Perkapi sudah mempunjai 
gudang2, menjerahkan urusan 
penjimpanan dan pembagian 
beras Bama kepada Perkapi:. 
Pun direksi Perusahaan Pela- 
jaran Nasional (Pelni) telah 
menjerahkan pembongkaran 
idan pemuatan Map pada 
Perkapi. “979 

PERGERAKAN MAHASISWA 

  
1 PROGRESSIEF INDONESIA. 

Dikabarkan, bahwa Komite Maha 

nama Pergerakan Mahasiswa Pro: 
gressief Indonesia”. Putusan itu di- 
ambil oleh -rapatnja tanggel 18-11 
dan 19-11 jang lalu. Pemimpin P.M. 
P.I. sbb.: Ketua umum Suardi Wi- 
kantaatmadja, wakil ketua umum W. 
Kusumanegara dan sekretaris djen- 
deral Hartono Tjitrotaruno. 

PERT: MONO- 

Pengurus Besar Serikat Buruh 
Garam Negeri baru2 ini $eluh 
mengadakan sidang Lnonja di 
Surabaja untuk membitjarakan 
usul mosi parlemen untuk meng- 
hapuskan monopoli zaram, jang 
diadjukan oleh Abdulhajat Cs. 
dalam bulan September 1952. 'Da- 
lam sidang itu P.B&.SBGN “itu 
memutuskan untuk mengandju:- 
kan kepada pemerintah untuk 
mempertahankan monopoli yasam 
dan mengembalikan : monopoli ga- 
ram kepada status 1541. 
Diandjurkan selandjutnja supa- 

ja pemerintah melaksirakan Yal 
ini dengan tjara jang sebidjaksa- 
na-bidjaksananja dengan tidak 
melupakan kepentiagua2 rakjat. 

MR. WONGSONEGORO DI 
SEMARANG. 

Bertempat diruangan Hotel du 
Pavilloi kemaren sore telah di- 
langsungkan pertemuan oleh PIR 
tjab. Semarang dengan ketua 
umum PIR mar. Wonsonegoro, jg 
pada waktu ini berada di Sema- 
rang berhubung konperensi Swa- 
tantra, selaku pegawai tinggi dari. 
Kementerian Dalam Negeri. Sela- 
in anggauta2 PIR tjab. Semarang 
djuga beberapa wakil partai poli- 
tik dan para undangan diberi ke 
sempatan mendengarkan ketera- 
ngan2 mr, Wongsonegoro menge- 
nai situasi politik dewasa ini. 

Besok, mr. Wongsonegoro aitan 
berangkat ke Jogja dengan mak- 
sud untuk mengadakan djuga 
pertemuan dengan anggauta2 PIR 
tjabang Jogjakarta. 

  me 

PIRING TERBANG? 
Menurut berita2 jang diterima di 

Karachi pada hari Selasa pada tgl 
15 dan 16 Nopember malam jl. di 
atas daerah Derabugti Khan, Balu- 
/chistan, telah kelihatan terbang di- 
udara beberapa benda bundar jang 
mengkilap dengan 
ekor2 jang berupa asap putih dibela 
kangnja. Peristiwa iri kabarnja telah 
menimbulkan kegemparan dar rasa 
kuwatir dikalangan suku bangsa jg     mendiami dngan tersebut. 
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ita djatuh disu 

  

Lokomotip 

ngan, demikian pula Roy dan 

Hogan. 

  
     

   
    

GRAB HOL 
CYNAMITE £ 
WE MADE IT 

ROY, THE COWMEN 
WHO WRECKED 
THAT TRESTLE 
WONT LIKE YA, 
FOR SaVING ME 

    
    

    
    

  

    
— Berpeganglah, Dynamite! 

Kita telah berhasil.“ 
— Roy. cowboy2 ig telah 

menghantiurkan balok2 djem 
batan kereta-api itu terang 
tak akan menjukai kamu jang 
telah menolongku! Mereka 
itu ingin kebinasaanku ! 

8 

/ 1 CONT GET 

    

          
     

    
    

  

RIGHT... BUT THEY 
KEeP WRECKIN' MY 
CONSTRUCTION, AN' 
E@UIPMENT JUST 

THE SAME 3 

IT, BYNAMITE/      

    
    

THIS RAILROAP 
YOU/RE BUILPING 
WOULO MAKE 
THS COWMEN   

      

     

   
   

— Saja tak mengerti, Dy- 
namite ! Padahal djalanan ke 
reta-api ig sedang kau buat 
itu dapat membikin pemeliha 
ra2 sapi itu mendjadi mak- 
mur! 7 

— Benar.... Tetapi smere 
ka toh terus-menerus  meng- ' 
hantjurkan eka Haa dan 
peralatanku ! 

  

PYNAMITE, THIS 15 THE 
LAST STRAW/ WE'LL 
ARM YOSE MEN AN! 
WIPE THE COWMEN OUT 

-— Dynamiete, kedjadian ini 
sudah keliwat batas, kata se 
orang jg bertubuh gemuk dan 
berpakaian bagus. Kita akan 
persendjatai  anak-buahmu dan 
sapuh bersih semua cowboy2 
ita! 

u 

ganan. Peladjaran dikirim 4 X 
Fs (sebulan wang langg. Rp. 3,— 

$ (sebulan, wang langganan diki- 
rim lebih dulu pada: 
PENDIDIKAN UMUM Lawang 

MALANG. 

    

    

KANTOR ASURANSI UMUM 

WUWUNGAN:& Co. 
Sat: Pintu Besar Utara 32, Djakarta 

Tilpon Kota 1932 

Untuk Asuransi: 

Kendaraan bermotor 

Angkutan laut, darat dan udara 
Kebakaran 
Ketjelakaan 
Kebongkaran (inbraak) 

Urusan claim memuaskan. 

Sedjak 20 Nopember 1952 membuka Kantor Tjabang di Sema- 

rang.jang dipimpin oleh : 

Perusahaan PISOK 
Purwodinatan Utara 1II/4 

Tilpon 372 Semarang. 
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GAGAH PERKASA 
Tetap muda tetap re- 
madja, karena tiap 3 
hari sekali makan 2 
tablet: 

4 MAHA TONIK 

| Bangatina 
Obat kuat jang tak ada ban- 
dingannja, penolong lelaki atau 
perempuan jang ingin awet 
muda, selama hidup tidak bisa 

tua. 

Terdjual disemua Toko Obat. 
SP PL PA La LP 

INI MALAM D.M.B. 
.Rex“ 5.00-7.C0-9 00 J17 th) 
Mitzi Gaynor- Dale Robertson 

Golden Girl“ 
20th Century Fox Technicolor 

Orion 5.00-7.00-9.C0 (17 th) 
#iLana Turner — Ezio Pinza" 

MB. IM PERIUM" " " ja 
M-G-M's Technicolor 

   
  

  

    

  

  

Ini Malam Premiere 
Metropole, 5.-7.-9.- |17' th) 

  

PA TTS ESA LA 

AMPLOP WASIAT 
Sedia beribu-ribu amplop 
jang telah dizegel, masing2 
isi 10 (sepuluh) lembar 

»LOTRE KETIJIL” N.V. : 
KEDU. HERBERT 4. YATES 

Presents 
Harga: 

1 amplop serie A Rp. 12, 50 
1 amplop serie B Rp. 22,50 

Hadiah Pertama:       

Ser A.i. Rp. 10.000,— 
Berie B.....i. Rp. 15.000,— 

Na RODA “Atu R00 
Berlanggananlah setiap bulan 
Lotre Ketjil N.V, KEDU., 

5 lembar serie A: 

FORREST TUCKER - Gultt WILLS 
Dihari-hari jang menakutkan pa- 
da th. 1875. Peperangan menz- 
hebat antara suku Indiaan dan 

  

5 kwartaal ......... Rp. 19.— pasukan Cavalerie. Semangat jg." 
/2 CAhUN ser. ssansasa Rp. 36.—| tak gentar dari suku Indiaan di- 
1 GMN Penaraniainaa Rp. 70.—| dalam mempertahankan hak2nja. 
5 lembar serie B: 
1 kwartaal ......... Pepi Bl Besok Malam Premiere 

Up EME Cena oi Rp. 66.—| Diagalan17.00-9.00- (17 th) 
1 tahun Lia Rp. 130-—) Fred Astaire- Red Skelton ! 

Vera Ellen - Arlene Dah! , 

,. Three Little Words" 
M-G.M's Technicolor 

Kirim poswessel pada: 
N. V, Kedu Jogjakarta. 
  

  

lai malam pengab: 7.- 9,- 
M.S. RAHAT Kasma Booty - Roomai Nor 

Seteran 109 — Sewamanw, | JVoor FIsmara 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien) ASTHMA, KEPUTIAN, | Film Indonesia baru (Seg. um) 
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TINTA JANG BISA” 

MEMBERSIHKAN DAN 

MENDJAMIN PENA TUAN 

SELAGI TUAN MENULIS 
Ss 

Parker Duink 
satu2nja tinta 

jang memakai 

solv.x 
Djangan Tuan minta ..tinta” 
sadja — mintalah dengan tegas 

,Ouink”. Guink memakai Solv- 
X jang memperpandjang umur 
pena Tuan sebab ia. members 
sihkan endapan: menghindar- 

kan karatan dan tersumbatnja 
djalan tinta: pena Tuan selalu 
bersih dan menulis dengan 
lantjar. Bisa dibeli dalam berbas 
gai warna, ja'ni: 4 matjam wara 

na-tetap,2 matjam warna- luntur, 

    

     
   

   
   

   
   
   

   
   
   

  

     

    

   

  

   

  

   

Perwakilan Pabrik , LAWSIM -ZECHA & CO. N.V. DJAKARTA 

1889-1, 

  

BERHEMAT, BE-ARTI KESELAMATAN RUMAH TANGGA 
Mesin Djahit 

menghemat pengeluaran ongkos rumah tangga, 
Kwaliteit tinggi, 

Potongan menarik, 

Ringan dipakai, 

Ringan HARGANJA. 
Bisa didapat dalam bentuk KAKI dan TANGAN. 
Dapat beli pada: 

sebab: 

Perk. Dagang 

»DJOHAN DJOHOR” 
Seteran 39 — Tel. 

SEMARANG. 
2293 

JOGJA, 
Singosaren 3. 8 

Toko »INDONESIA” 
an ane AAA 

    

  

  

    

Pada hari DJUM'AT, tangZal 28 NCPEMBER 1952 akan di- 
adakan lelang ketjil dari Daerah Hutan, 

BLORA 
Lelangan dimulai pada djam 9.30 pagi bertempat di: 

Gedung Rakjat Blora (Alan?) | 
Adapun jang dilelangkan ialah tumpukan2 Kaju djati pertu- | 
kangan dan Kaju bakar, jang terletak dipenimbunan2: 

KUNDURAN, BANDJARWARU 1 dan Pengumpulan 
KLOPODUWUR. 

  

Daerah Hutan: 

KEBONHARDJO 
Pada hari SABTU, tanggal 29 NOPEMBER 1952. 
Lelang dimulai pada djam 11.siang bertempat di: 

Hotel Djakarta” Rembang 
kangan dan Kaju bakar, jang terletak dipenimbunan2: 

TERONGAN, LASEM, SALE dan NGANDANG. 

Daftar kapling dapat di 
bersangkutan. 

  

  

  

  

Sid CITY,,CONCERN CINEMAS mp 
- & OK ini malam d.m.b, (u. segala um.) 
San Tn Ga Francis Langford — Judd Holdeng 

Tony Romano - Ben Lessy and G,I,'s all over the World | 
| Cm »Purple Heart Diary" 

(Untuk Kebranian Pimpinan dan Kesatria' an) 

dengan Njanjian2 merdu jang menarik dan mengikat | 

jakan datang: Louis Hayward — Janet Blair 

The BLACK ARROW Peka astie Sensatic 
GRAND ini malam d.mb. tu. 17 tabun) Era 
5.- 7. 9. T. Sumarni- Bono -Djuriah M. Budhypasa Poniman 

(PENGGRBANAN# 
film Indonesia baru jang menarik | 

penuh actie Sensatie 

  

WINDA ini malam d. m. b. lu. 13 tah.J9 se 
4455 6.45- 8.45 Robert Amstrong — Helen Mack 
berbareng 
Royal »Ihe SON of KONG“ 

At 15— 7. 15 — 9.15 anaknja King-Kong ! 
| Heibat —- Serem — Gempar !” 

Na ka ROXY INI MALAM D, M. B. fu. 13 tabu) jk 
1.»9.- Roomai Noor - Siput Serawak'-' Neng' Yatimah 
$ Berdosa" Tarian2 Njanjian2 
“79   IMPOTENTIE dan lain2 Penja- 

kit. 
Di. bitjara 9 —12 Pagi 

  

  g   
Ba TA en ana an PALI angga ng, 1 Sore  Druk, VII No, 58WIT1/4A/718 

ketawa kesedihan 
drama 'pertjintaan — semuaj didalam film ini | 
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SOLO, Toko ,SERB: ApgaDr" , 2 

LELANG - TA 

  

Ka 

Adapun jang dilelangkan ialah tumpukan? Kaju @jati pertu- 3 

Sa 
peroleh di Kantor? Daerah Hutan jang | 

ae 

       


