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ETNAN-KOLONEL Chandra Hasan jang kinf ada di Sulawesi Selatan berpendapat, bahwa 
@jalan jang seutama-uta manja utk penjelesaian kedjadian 2 di Sulawesi Selatan sekarang jg 

mengenai pimpinan tentara.disana ialah kedatangan Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Perta- 
hanan guna memberikan penerangan bersama kepada perwira? Territorium VII dan djuga kepa- 
da umum di Sulawesi Selatan. Pandangannja itu dinjatakan oleh Letnan-Kolonel Chandra Hasan 

dalam kawat jang Mera kepada Presiden, Kabinet, KSAD dan KSAP. “ 

  

— Bikin 
Ribut 

Imigran Ioggris Protes 
Perawatas2 Di 

Australia 
ALAM suatu kerusuhan 
jang terdjadi hari Djum- 

'at di Melbourne, telah terdjadi 
perkelahian antara kaum imi 
gran Inggris dengan fihak poli 
si. Kaum imigran wanita me 
njanjikan lagu2 ,,There'll al- 
ways be an England” (Negara 
Inggris tetap berdiri untuk se 
lamanja). Perkelahian itu terdja 
di ketika seorang imigran Ing- 

gris tidak mau membajar 0S 
makan. Dimuka sebuah tempat 
penampungan kaum imigran di 
Finsbury (dekat Adelaide) para 
imigran, laki2, wanita, tua dan 
muda telah menentang pengurus 
tempa pen mngnnyan ketika me 

jusir. 

Ditempat penampungan di 
Brooklyn terdjadi perkelahian 
antara kaum imigran dengan 
polisi, jg datang kesana untuk 
mengusir seorang imigran, Ai- 
ken beserta anak istrinja. Ka- 
um imigran ditempat penam- 
.pungan Finsbury bersorak-so 

rak ketika dari berita radio 
mereka mendengar tentang pe 
nampungan di Brooklyn dengan 
kaum imigran. Pada perkelahi 
an di Finsbury, para imigran 

darj rumah? di sekitarnja da- 

tang memberi bantuan kepada 

kawanfhnja jg terlibat dalam 

perkelahian. Dalam suatu per- 
temuan terbuka dari sarikat2 
sekerdja di Melbourne, para 

monstrasi jg meminta supaja 

kepada imigran bangsa Inggris 

di Australia diberikan peruma 

han jg lajak. Mereka menun- 

tut supaja dipulangkan ke Ing 
gris apabila tuntutan mereka 
tak diluluskan. Senator Donald 
Caneron (Labour) dalam rapat 

| Sabtu 

  

gan B 

Chandra Hassan 

Dalam kawatnfa 

Oktcber 1952 telah. mengaki- 
batkan tafsiran? jg beragam- 

|ragam dikalangan tentara Ter 
ritorium VII jg telah menim- 
bulkan kedjadian2 di Makasar 
baru2 jni. Kedjadian2 itu mem 
punjai aspek2 politik didaerah 
Sulawesi Selatan jg “sangat 
berbahaja dan mengchawatir- 
kan”, Demikian Chandra Ha- 
san. 

Kabinet belum dapat 
mengambil keputusan. 

Dalam pada itu meskipun pa 
da hari Djum'at malam kabi- 
net' telah mengadakan sidang 
istimewa jg berlangsung ku- 
rang lebih selama dua sete- 
ngah djam untuk membitjara 
kan soal2 jg berkisar pada per 
istiwa tgl. 17 Oktober, - akan 
tetapi kabinet belum djuga ber 
hasil mengambil sesuatu kepu 
tusan..Se'esai sidang ini, men 
teri penerangan A. Mononutu 
menerangkan bahwa perundi- 
ngan2 mengenai peristiwa2 jg 
terdjadi setelah tgl. 17 Okt. 

fitu belum selesai dan masih 
akan di'landjutkan pada hari 
Sabtu sore ini. Menurut kabar 
jg diperoleh perdana menteri 

| dan wakil perdana menteri 
pagi ini masih akan me 

ngadakan hubungan dengan pel ' 
bagai fihak jg bersangkutan, 
diantaranja dengan fihak ang | 
katan perang, menteri pertaha 
nan dan lain2nja. Bukan mus 
tahil pula bahwa antara presi 
den dan wakil presiden masih 
akan diadakan perundingan2. 

  
pada bar, Sabtu sore nanti. 

  

da kaum imigran, bahwa tun- 
tutan2 kaum imigran itu ada 
lah benar. Dikatakan olehnja 

bahwa tempat? penginapan me   jg diadakan oleh Sarikat2 se- 
kerdja itu menerangkan kepa- 

reka jg dised'ak kan pemerintah 
adalah buruk sekali. 

  

Anshary. 
Betulkah Ada Pertjobaan Coup d'Etat? 
Apakah Kaum Demonstran Mendapat Upah?: Apa- 
kah Diketahui Gerakan De 

Oleh Satu Partai Dan Mengapa Tidak Diambil 
Tindakan? 

ERHUBUNG dengan akan diadakannja kem- 
baliysidang parlemen pada tanggal 27 Nopem 

ber ini, maka anggota parlemen dari partai Masju- 
mi, Kiaji Hadji Muhammad Isa Anshary telah me- 
njampaikan naskah pertanjaar kepada pemerintah 
dan kepada ketua parlemen. 

B 

Naskah pertanjaan itu disertai 

surat jang diantaranja menjdta- 
kan, bahwa pertanjaan tersebut 
disampaikan berdasarkan surat 
kawat dari ketua, ,,jang menjata- 

kan dan mengundang para ang- 

gota DPR RI untuk bersidang 
pada tanggal 27 bulain ini, dima- 
na diterangkan, bahwa sidang? 

DPR akan beratjara. Pemilihan 
Umum dan RUU jang urgent, 
dus tidak akan mendengar dulu 
keterangan pemerintah tentang 
peristiwa 17 Oktober dan kete- 

gangan? dalam kalangan Angka- 
tan Perang kita diwaktu jang 
achig2 ini”, dengan pengharapan, 
bahwa ketua . suka menjampai- 
kannja kepada pemerintah. 

»Semendjak terdjadinja de- 
monstrasi 17 Oktober 1952 jg. 
menodai Negara Hukum kita 
dimuka dunia, dan mendapat 
tantangan jang keras dan luas | 
dari sebagian besar masjara- 
kat Indonesia, dan 'perkemba- 
ngan diwaktu jang achir2 ini 
menundjukkan gambaran-jang 
tegas adanja pertentangan dan 
ketegangan dalam kalangan 
Angkatan Perang kita, hal ma- 
na memberikan alamat jang 
terang, bahwa negara kita se- 
karang terantjam oleh bahaja 
dari dalam (pendirian Angka- 
tan Perang di Djawa Timur 

Bertanja 

monstrasi Itu Diorganisir 

telah ditudjukan kearah Istana 

dan Parlemen? 
2. Sudahkah sampai laporan 

kepada pemerintah bahwa pa-: 
ra denronstran, baik di Djakar 
ta maupun dikota jang lainnja 
telah mendapat upah, dan be 
berapa djumlah uang negara jg 
digunakan untuk itu? 

3. Apakah pemerintah me- 
ngetahui, seperti jang telah men 
djadi pengetahuan umum, bah 
wa gerakan demonstrasi itu 
diorganisir oleh suatu partai 
politik dan apa sebabnja peme 
rintah tidak mengambil tinda- 
kan terhadap oramg2 “dari par 
tai politik itu Jang sudah mja- 
ta2 membuat kekatjauan dim 

negeri? 
4 Apakah pemerintah masih 

ada  kesanggupan-kemampuan 
untuk mengatasi dan menjele- 

itu oleh | 
Chandra Hasan diterangkan 

IngKarno-Bung 
ri Sultan bi Makas ar 

Adalah Dijalan jang Se-Utama2nja—Kata OYa aa 

.N.O. mengandjurkan 

          

   

  

   

  

  

pula, bahwa peristiwa tgl. 17|- Panglima Tertinggi 
mengambil langkah2 

D0 jang pasti. 
Seterusnja tadi malam Pe 

ngurus Besar N.O. KH Masj- 
kur dan ketua Madjlis Pertim | 
bangan Politik N.O. Zainul 
Arifin telah mengeluarkan an 
djuran supaja Panglima Ter- 
tinggi/Presiden Sukarno sege- 

Mungkin sekali telah akan-da- | Peristiwa 17 Oktober 1952, se- 
pat menentukan pendiriannja | tjara jg memuaSkan bagi seba |: 

let. kol Warouw ditambah de. 

lan2 jg telah diambil oleh ra- 
pat kombinasi Madjlis Pertim 
bangan Politik N.O. dan Pengu 
rus Besar N.O. jg berlangsung 
di Djakarta pada 4gl. 21 No- 
pember 1952. (Antara). 

Tama 

Seterusnja mengenai rapat 
jg telah diadakan oleh Pimpi- 
nan Partai Masjumi pada Dju 
maat malam wakil ketua Mas 
jumi Sukiman Wirjosandjojo 
memberikan statement sebagai 
berikut: 1. Pertemuan pimpi- 
nan partai Masjumi kemaren 
malam berlangsung sangat lan 
tjar dan segenap menteri ang 
gauta Masjumj hadir. Setelah 
mendengar laporan dari para 
menteri, kemudian diadakan 
pertukaran sebentar sadja. 

  
Ternjatalah, bahwa ada per 

sesuaian paham dari jg hadir 
'tentang arah dan tjara peme 

tjahan jg akan dapat memba- 
wa penjelesaian goal disekitar 

gian terbesar rakjat Indonesia. 

. Setelah terdjadi pengope- 
ran pimpinan tentara di Sula- 
wesi Selatan dan statement 

ra mengambil langkah2 jg pas 
ti guna menentukan djalan ke 
luar dari kesulitan2 dan kegen 
tingan2 sekarang. Andjuran 
tsb dinjatakan dalam kesimpu 

Pendirian Masjumi. 

tjetak 50.000.000 
itu, oleh pemerintah 

ran Dalam Negeri), “diberikan 
waktu satu bulan,  jakni mulai 

pembuangannja di Bengkulen. S 
batan tangan dengan 

Dalam perdjalanannja ke Sumatra Selatan, 
djungi pelbagai kota dan tempat, presiden Sukarno disambut dgn 
tjara besar-besaran. Seperti diketahui presiden dengan rombongan 
nja tg. 19 jl. telah tiba kembali di Djakarta. Gambar: Pres. Sukar 
no tak lupa mengundjungi teman2 dan sahabat2 lama dari masa 

: negara dengan riangnja. 

  

  
dimana telah dikun 

corang kenalan tua sedang berdja 

| Tahun Ke VII — No. fo. 230 

  

Dan Jang 

K 
tang Keuangan daerah, prinsip 

sing2 daerah Swatantra, 
diusulkan supaja: 

1. Penjerahan2 kewadjiban 
kepada daerah2  Swatantra, 
baik ig berupa hak otonomi 
maupun hak medebewind, su- 
paja dapat dilaksanakan jg le 
bih lantjar, dengan batas2 

waktu jg tertentu dan djangan 
terbatas hanja sampai ke Swa 
tantra Propinsi sadja. 

2. Undang2 tentang 'peratu- 
ran umum untuk pemungutan 
padjak2 daerah oleh DPRD se 
bagaimana termaktub dalam 
U.U. 22/1948 pasal 32 ajat (2) 
supaja diadakan guna pedo- 
"mah. 

3. Padjak Negara jg dapat 
diserahkan kepada 'Daerah2 
Swatantra seperti jg telah di 
tentukan dalam pasal 37 sub 
c. dari U.U. nr 22/1948 supa- 
ja dapat berturut2 diserahkan 
nja menurut procentage jg ka   

  

' 

50.000.000 Kartu 

at kemaren direntjanakan akan 
daerah ditanah Djawa, sedangka 

juar Djawa, seperti Maluku dan 
pada minggu jang lalu. Demikian 
tara” dari pemimpin Pertjetakan 

tjetakan kartu? pemilih ini... 

Menurut De Guelju, untuk men 

  

1 Nopember sampsi 'achir . No- 
pember jang akan datang, tetapi 

pada tg. 20 Nopember, sesuai |   
ngan pernjataan let. kol. Kre- | 
tarto gan kapten Bargowo, . 

kapten Daud dan major Jusuf 

dari tentara teritorium Suma- 
tera Se'atan, jg djiwanja se- 
muanja paralel dengan pendi-' 
rian Djawa Timur -srhadap" 
peristiwa 17 Oktober 1952 di: 
Djakarta, harus d'akui bahwa 

kegentingan keadaan negara 

ig mentjapai buntjaknja itu, 
tidak boleh lebih lama dibiar- 
kan begitu sadja. Dalam hubu 
ngan ini maka usaha venjele- 
sa'an pada tingkat tertinggi 
antara presiden sebagai pang- 

lima tertinggi, wakil presiden 
dan pemerintah dapat dibenar 
kan dan harus d'sambut dgn 
penuh kepertiajaan dan sega- 
la prihatin. 

Dr. Sukiman menjatakan ba. 
hwa antara para menteri Mas- 
jumi dan nartainja terdapat 
persatuan jg bu'at mengenai 
peristiwa 17 Oktober ini. 

Pindah 
Malino?.: 

Tempa Kediamas Pak 
Gatot Sekarang Ini 

EMBANTU harian ,,Merde- 

ka” di Makasar: mendapat 
kabar, bahwa setelah mendengar 
keterangan? dari letnan-kolonel 
Warouw, maka dua bataljon Ka- 

har Muzakkar telah memihak ke- 

. tjetakan kartu pemilih itu, dike- 

Irimannja, hari Djum'at dilan- 
djutkan pengiriman? kartu pe- 

dengan apa jang direntjanakan 

oleh Pertjetakan Negara, maka 

semua kartu2 pemilih tersebut 

sudah bisa selesai Seluruhnja di- 

tjetak. Untuk mengerdiakan pen- 

rahkan 24 pertjetakan. jakni 21 

pertjetakan dikota Djakarta dan 
3 di Bandung. 

Ongkos2 tjetak dan ongkss? 
pengiriman “kartu2 pemilih tsb. 

keseluruh propinsi di Indonesia, 
menurut De @uelju, memerlukan 
biaja Lk. Rp. 5.000.000.—. Pengi- 

riman kartu2 pemilih, keseluruh 

propinsi jang diuga Gdiselengga- 

rakan oleh Pertjetakan Negara, 

dilakukan menurut instruksi dan 
petundjuk2 dari Kementerian Da 
lam Negeri. 

Dinjatakan selandjutnja, ba- 
hwa sesungguhnja pekerdjaan 

mentjetak kartu2 itu, adalah 
djauh 'ebih mudah daripada 
pekerdjaan mengirimnja, jang 

tjil jang sudah tjukup pengi- 

DikirimKemaren 
Djawa Dan Kepulauan Lainnja 

Pekerdjaan Mentjetak Telah Selesai Dim. 1 Bulan. 
IMA PULUH DJUTA Kartu pemilih pada tg. 20 Nopem- 
ber jl, telah selesai seluruhnja ditjetak, dan hari Djum- 

pemerintah diserahi tugas ang joknggaakan inengurus soal pen-: 

afjapkali gitemui .kesukaran2. |- 
Ketjuali Ambon dan Sunda Ke | 

Pemilih Keseluruh 

telah dikirim kartu? keseluruh 
n pengiriman kelain?2 daerah di- 

Sunda Ketjil, telah mulai dikirim 
keterangan jang diperoleh ,,An- 
Negara, P. De @uelju, jang oleh 

Tukar Menukar Pe- 
- Atom ? 

ERDANA MENTERI 
Inggris Winsion Chur- 

-$ mi usulkan. 
4. Soal pemberian subsidie, 

“(Hubungan Diiwa 
Perlu 'Ada Diantara” Jang. Memerintah 

Andjuran Mr. Wongsoneg oro Pada Penutupan 
: Konp. Swatantra. 

ONPERENSI SWATANTRA seluruh Djawa Tengah jang 
diadakan di Semarang dalam rapat?nja tanggal 20 dan 21 

Nopember mengenai praeadvies sdr. Suwarto Reksosoebroto ten- 

nja, maka sekali lagi dibawah ihi kami muat kesimpulan dari prae- 
advies sdr. Suwarto tadi, agar dgn demikian 
pembatja sekalian untuk mengikuti djalannja perkembangan ke- 
putusan jang diterima rapat kemaren itu. Kesimpulan praeadvies 
tadi adalah sbb: Untuk menjempurnakan tata-keuangan dari ma- 

maka oleh sdr. Suwarto Reksosoebrote 

    

    

  

“penerbit” “NLV, Suara Merdeka Prosa”, 
Penjelenggara: Hetami : : 39 
Alamat: Purwodinatan Barat UV — 20 somararg P 
Tilpon: » Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Srig. 

Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 
n Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10-— didalam kotk 
Bp luar kota (ditarabah Rp. 0,80 antuk meterat). 
“Adv. 80 sen pa m.m, kol. Harga KEtjeran 80 sen per 

    

  

coc 
Wanita 

Dari Bitjara Bersam 
Ketingkat Beker- 

dja Bersama 

Diperintah 

  

  
dapat meneripmuanja. Untuk djelas- J. EMA PURADIRE- 

DJA, ketua Pengur 
Besar Partai Kebangsaan Ind 
nesia bagian Wanita (Parkiw 
menerangkan, bahwa kepada 
kongres dari ,,Kongres Wanita, 
Indonesia” jang sekarang se- 

lalu ' memudahkan 

Pun jg mengenai otonoom, su 

  uitkeering, bijdrage dan/atau 
pindjaman kepada Daerah2 
Swatantra supaja dapat diada 
kan peraturannja 'g tertentu. 

5. Anggaran Keuangan pertama 
dari masing2 Daerah Swatantra su- 
paja dapat segera ditetapkan dalam 
Undang2 (pasal 39 ajat 1 UU. nr. 
22/1948). 

6. Peraturan Pemerintah tentang 

djag Upah. c. bea Meterai. 
5. Soal pemberian subsidie, 

uitkering, sumbangan dan/atau 
pindjaman kepada daerah supa 

ja diadakan peraturannja jang 
tertentu. 
6.-Anggaran Keuangan per 

tama dari masing2 daerah swa 
tantra'supaja dapat segera di   tjara menjusun Anggaran pendapa 

tan dan belandja, jang “ditentukar? 
dalam-pasal 40 dari U.U. nr 22/1948 
supaja segera diadakan guna pedo- 
man. 

7. Peraturan Pemerintah tentang 
menjusun begrootingsrekening dan 
keteutuan2 mengenai tasggung-dja- 
wab atas pengeluaran belandja oleh 
pegawai, sebagaimana jang tersebut 

ULU. nr. 22/1948, 
pula. 

8. Undang2 tentang peraturan pe- 

supaja diadakan   chill menjatakan hari Kemis, 
bahwa Inggris akan minta ke- 
pada Amerika uutuk menukar 
rahasia2 mengenai bom zat air 
baru dengan rahasia2 pertjoba 
an ledakan bom atom Inggris 
baru? ini di Australia, Emerys 
Hugles memadjukar pertanjaan 
dim. madjelis rendah Inggris, 
apakah mungkin Churchi!l me- 
rundingkan dengan presiden ba 
ru Amerika djenderal Eisenho- 
wer soal saling takar menukar 

rimbangan keuangan artara Peme- 
rintah Pusat dan Daerah? Swatantra 
supaja segera diadakan menurut 
usul2 kami jang telah sesuai/dengari 
rentjana dari Panitya Perimbangan 
Keuangan Propirsi  Djawa-Tengah 
Panitya Perimbangan Keuangan dari 
Pemerintah Pusat sendiri: 

Jg. diterima rapat. 
Mengenai usul praeadvies ta | 

di, jg diterima -da'am s'dang 
konperensi Swatantra ialah:   rahasia bom zat air Amerika de 

.ngar hasil pertjobaan atom Ing 
gris dipulau Monte Bello, 

1. Penjerahan kewadjiban ke 
pada daerah Swatantra ba'k 

jg mengenai medebewind mau- 
  

ENJAMBUNG BERITA 

sing? sebagai menteri luar negeri, menteri pertahanan -dan men- 

D. Eisenhower, seterusnja dapat   
milih ke Makasar, Menado, dll., 
sedangkan daerah2 ditanah 
Djawa djuga dikirim mulai 
hari Djum'at itu djuga de- 
ngan kereta api. 

Oleh P. De Guelju achirnja 
dinjatakan, bahwa lantjarnja 
pekerdaan menijetak kartu2 pe 

milih tsb., adalah berkat ker- 
dja-sama jang sebaik2nja an- 
tara Pertjetakan Negara disa- 
tu pihak dengan Perserikatan : 

Usaha Grafika Nasional Indo- ' 
nes'a di'ain pihak, sehingga 
dalam soal mentjetak kartu2   

pada overste Warouw. Berita ini 
kabarnja belum dapat diresmikan 
oleh kalangan TT VII. Sebagai, 
diketahui Ietnan-kolonel Warouw   saikan pertentangan dan kete- 

gangan jg kinj semakin menun 

djukkan bajangan jang gelap 
bagi kehidupan negara kita? Ka 
lau tidak sanggub, apakah pe 
merintah rela dan sedia 'setja 
ra kesatria (sportif) menjata 
kan ketidak sanggupan itu, 
dengan tidak usah menunggu 
dulu masib negara kita djatuh 
kedjurang kehantjuran? 

5. Apakah pemerintah tidak 
sependapat dengan penanja, 
bhw sikap “politik burung un-   Selatan adalah 

bukti adanja pertentangan dan 
ketegangan itu) maka pena- 
nja ingin mendapat keterangan 
dan ketegasan dari pemtrin- 
tah terhadap pertanjaan2 diba 
wah ini: 
1. Apakah benar pada tang- 
gal 17 Oktober 1952 itu ada, usa 
ha dari beberapa orang jang du 
duk dalam pimpinan Angkatan 
Perang hendak merebut kekua 
saan (coup d'etat), dimana pa 
da waktu diadakannja demon-| 

ta” dari pemerintah dlm meng 

hadapi persoalan sekarang ini 

adalah semata-mata menimbul- 

kan kesan jang tidak baik da 

lam hati masjarakat kita, dan 

meninggalkan tradisi politik jg 

buruk? 
6. Bersiapkah 1 

memberi keterangan dimuka 

umum, apa sebabnja pemerin 

tah tidak suka memberi ketera 

ngan dimuka chalajak - ramai 

penserintah 

adalah kepala operasi militer utk 
mematahkan perlawanan Kahar 
Muzakkar. Memihaknja dua batal 
jon dari Kahar Muzakkar itu, de 

ngan demikian berarti peringanan 
pekerdjaan overste Warouw. 

Pada hari Sabtu Jetnan-ko»!snel 

Warouw akan mengutjapkan pi- 
dato dimuka tjorong radio Maka- 

sar. Sementara itu Merdeka me- 

ngabarkan pula, bahwa atas pcr- 

mintaannja kolsnel Gatot Subroto 

kini dipindahkan ke Malino dan 

diperlindungi. (Pia). 

pemilih itu pada umumnja  ti- 

dak didjumpai sesuatu kesuli 
| tan. 

KIRA2 200 UTUSAN DAN 
PENINDJAU KONGRES 
WANITA INDONESIA II, : 
Menurut keterangan sekreta- 

ris panitia penjelenggara kom- 
gres ,,Kongres Wanita Indone- 
sia II” di Bandung, sampai hari 
Djumaat kemaren sudah didaf- 
tarkan kira2 100 orang pengun- 
djung kongres, diantaranja ter 
dapat dari Menado, Makassar, 
Sumatera, Kalimantan dll. Didu 
ga, djumlah pengundjung kon- 
gres seluruhnia ada 200 orang, 
terdiri dari uflusan2 dan penin- 
diau2, 

  

/ 

John Fcester Dulles adalah 
djurubitjara Partai Republik 
jang terkemuka mengenai po- 
litik luar negeri dan ia terke- 

nal sebagai ,,arsitek” perdjan- 
djian perdamaian dengan Dje- 
pang. Sampai tanggal 25 Mrt. 
jl. Dulles mendjadi penasehat 
istimewa pada kementerian lu- 
ar negeri Amerika Serikat. 

Pembesar2 kementerian luar 
negeri di Washington .pada 

jumumnja puas dengan pilihan 

ini, karena Dulles .sudah ba- 
njak dan lama pengalamannja 

dalam politik Juar negeri dan 
karena ia achir? imi mentjapai 
»hasil-hasil jang baik” dalam 
hal merundingkan perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang 
dan masalah2 Timur  Djauh 

lain2nja. 
Dulles pernah mengandjur- 

kan pemakaian tenaga pasuk- 
an2 Kuomintang jang seka- 
rang ada di Taiwan untuk di- 
kerahkan melawan Tiongkok 
darat. Ketika ia djadi.anggota 
delegari Amerika. ke PBB, 
Dulles berdjandji bahwa PBB 
akan bertekan untuk mentja- 
pai persatuan seluruh . Korea. 

Ia mengherlaki pembentukan 
pasukan2-pemukul jang kuat,   

. . , 2 

5 Menterinja Ike 
Menteri Dim Negeri-nja Dulu Pernah .Pjadi 

Pesaruh Dan Pengantar Koran ....'. 

Foster Dulles, Charles E. Wilson dan Douglas McKay ma- 

teri dalam negeri Amerika Serikat, oleh presiden-terpilih Dwight 

Le ini mengenai diri ketiga menteri baru tadi: 

mengenai pengangkatan John 

disadjikan keterangan? tersebut 

jang mampu ,,melawan agresi 
Komunis”: djika menurut pen- 
dapatnja, terlalu mahallah utk 
menempatkan pasukan2 dima- 

na2 dibagian2 dunia, dimana 
lawan mungkin akan menje- 
rang dan djika ditindjau dari 
sudut militer maka hal itu me- 
mang ,,tidak mungkin” didja- 
lankan. 

Ketjuali ,,arsitek”  perdjan- 
djian perdamaian dengan Dje- 
pang, Dulles djuga  meran- 

tjangkan pakt2 keamanan an- 

tara Amerika, New Zeeland 

dan Australi: pakt Amerika- 
Filipina” dan pakt Arerika- 
Djepang. 

Setelah Hisenhswer mengu- 
mumkan pengangkatannja se- 

bagai menteri luar negeri, Dul- 
les menamakan Eisenhower se- 
orang ,pemimpin ulung dan 
tahu betul apa jang ditudju- 

nja”. 
Charles F, Wilson adalah 

Presiden ,,Ceneral Motors Cor- 
poration”. Ia kini berumur 62 

tahun. Kata Wilson, kalau pe- 
ngangkatannja ini disetudjui 

oleh Senat, Maka ia akan ,,me- 
mutuskan segala hubungan dg. 
dunia perusahaan” dan sama 

  

dalam. pasal 41. ajat I-dan-2 dari tuan? mengenai 

tetapkan dalam Undang2 (pasal 
39 ajat 1 U.U. nr 22/1948). 

7. Supaia diadakan Peraturan 
Pemerintah tentang tjara me 
njusun anggaran pendapatan 
dan belandja jang ditentukan 
dalam pasal 40 dari U.U, nr. 
22/1948 guna pedoman. 
8. Supaja diadakan peraturan 
Pemerntah tentang "menjusun 
begrostingsreken ng an keten 

tanecune-dja-: 
wab atas pengeluaran belandja 
okeh recawa', sebaga'imana jang 

tersebut dalam pasal 41 aiat 1 

sat dan daerah Swatantra se- 

suai dengan rentjana Panitya 

Perimbangan keuangan-Prop'n 

si Djawa Tengah dan Panitya 
Perimbangan Keuangan dari 
Pemerintar Pusat sendri. 

Mr. Wongsonegoro 

Selandjutnja 'da'am penutu- 
pan sidang konperensi Swatan 

tra kemaren sehagai resan pe 

nutup te'ah berbitjara djuga 
mr. Wongsonegoro selaku pe 
gawai tinggi Kementerian Da- 
lam Negeri. Pun papak Guber 
nur Budion, dan pak Mu'jadi 

Djojomartono tak ketinggalan 
mengemukakan pendapat2nja 
tentang hasil2 konperensi Swa 
tantra jg pertama kalinja ini. 

Mr. Wongsonegoro antara 

lain menjatakan, agar kita dia 
ngan me'upakan faktor rakjat. 
Kita harus mempunjai hubu- 
ngan djiwa antara jg meme- 

rintah dan jg diperintah. Dja- 
ngan sampai ada suatu be- 
stuurs-vacuum, Dan dalam pe- 

  

baru. Kata 
sekali tidak menduga akan di- 
pilih,” dan »panggilan kewa- 

djiban sematjam ini tidak akan 
ditolak oleh siapapun djuga”. 

Nama lengkapnja ialah 

Charles Erwin Wilson. Harap 
djangan dikatjaukan dengan 
Charles Edward Wilson, bekas 

presiden .Gemeral — Electric 
Co.”, jang pernah diangkat 
djadi direktur badan mobilisasi 
pertahanan. 

Douglas MceKay adalah gu- 
pernur negara bagian Oregon, 

ia adalah salah seorang penjo- 
kong Eisenhower 
hulu. McKay berumur 59 th. 

Ia. pernah djadi penegak peru- 
sahaan pendjual 
ma mobil2 buatan 

Motors”, 

bagai menteri pertahanan. 
mulai bekerdja sebagai 

ngantar suratkabar dan pesiu- 
ruh pada kongsi kereta api   sekali akan mentjurahkan sUnion Pacific”. (Antara). 

gembira. . 

waktunja sntuk tugasnja jang 

Wilson, ia ,,8aMa pisahan bertempat di pendopo Ka 

- hadlirin dapat 

jang terda- 

mobil, teruta 
General 

jang presidennja Se- 
karang dipilih Eisenhower - 

F 

pe- 

karang sedarig dilangsungkan 

  
siun djanda2 pengaruhnja agak 
mendalam untuk masjarakat 
Indonesia pada umumnja. Nj. 

pan, bahwa Kongres Wanita 
Indonesia kedua ini akan mem 
bawa kaum wanita dari berbi 
tjara bersama ketingkatan, “be 
kerdja sam2”. (Antara). 
  

merintahan harus ada perim- 
bangan. Selandjutnja dikata- 
kan djangan mendjalankan tu 
gas jg hanja  zakelijk sadja, 
bahkan perkuatlah hubungan 
djiwa antara pemimpin dan   

itu djangan sampai terdjadi . 
djiwa tak dapat diatur dgn un 

  

dg dang2. Sekalipun kita jakim,   
pada itu pun oleh Mr. Wong- 
sonegoro sekali ditegaskan, ba 
hwa kementerian dalam negeri « | 
selalu mengadakan vertikalisa 
si jg lain sifatnja dafipada de 
partemen jg dulu. 

Djangan tinggal putu- 
san2 sadja. 

Pak Muljadi Djojomartono 
pun menjatakan kegembiraan- 
nja akan hasil2 konperensi ta 
di, tapi pun mengharap, agar 
segala keputusan2 jg diambil 

dalam konperensi ini tidak ha 
nja tinggal berupa keputusan 
belaka. Mudah2an hasil2 jni 
pun dapat diterima dan dilak- 

sanakan oleh pemerintah pu- 
sat. Bapak Gubernur selain 
menjatakan  kegembiraannja, 
pun menghargai pentingnja. 
konperensi sematjam ini, seba 
gai arena tempat. mengemuka 
kan pendapat masing2 anggau 
ta setjara bebas terbuka, utk - 
bertukar fikiran jg berguna jg 
kesemuannja tertudju bagi ke 
muljaan Bangsa dan Negara. 

Malam ramah-tamah 

dan darmawisata. 
Sebagai atjara terachir tadi 

malam telah diadakan malam per 

bupaten Semarang, dgn diramai- 

kan oleh pertundjukan petilan 

wajang orang dari Solo. Selain 

terpinkel-pingkel 

oleh kelutjuan Petruk-Gareng dan 

Semar, pun kelutjuan pak Mulia- 

nambah meriahnja suasana, Dju- 

run dan wakil komisaris agung 

Belanda van Harel tampak "adlir 
dalam malam gembira jini. Pagi 

ini para pengundjung konnerensi 

mengadakan darmawisata ke Se- 

'kolah Perikanan Muntilan, mes- 

djid Syuhada Jogja, taman Pahla- 

wan, Semaki Jogja,  Rehabilisasi 
Centrum Solo, "mah makan 
»Pak Amat”, perkebunan Karang 

duren dan direntjanakan djam 6 
petang ini sudah tiha kembali di 
Semarang. 

  

DI ANGGOTA LEMBAGA 
ILMU MANUSIA. 

sar Indonesia di Inggeris, ' telah 
  

"# ENTARA dan polisi Mexico 
hari Kemis telah bertempur me 

lawan lebih dari setengah djuta ma 

nusia jang sedang berlibur pada 

hari peringatan ulang tahun ke-42   
atau parlemen, disekitar peristi 

wa 17 Oktober itu. 
Demikian pertanjaan anggota   strasi itu beberapa buah meriam 

  
na Isa Anshary. (Pia). 

dujun mengundjungi 

peringatan. 

| Bersamaan. pada upatjara itu, 

tiga upatjara 

revolusi Mexico dan jang berdujun “ 

ci 

tempat itu 'tiba pula pengikut2 per 
lombaan patjuan mobil. Serdadu2 te 
lah memukuli chalajak ramai dengan 
gagang senapan dan dengan bagian 
jang tumpul dari klewang2 mereka. 

Polisi2.reserse jg berpakaian sela 
ku orang2 gelandangan jg  menjeli 
diki tukang2 tjopet, mempergunakan 
tindjunja untuk — mengusir chalajak " 

ramai dan guna membuka djalan 
untuk dilalui oleh pengikut2. patjuan 
mobil pada saat mobil2 itu akan da 
tang. 

Anggauta garde presiden berpa 
kaian preman mengantjam akan 
menghantjurkan alat-alat pemotret 
orang2 asing” dan orang2. Mexico 
sendiri, ketika mereka itu berusaha 

Lembaga Kebudajsan Indonasia | » 
nKon Bataviaasch Genootschap . 
yan Kunatan an Watansch apben     

Saga mai gambar serdadu2 jang se gan alat pemotret dan gagang sena 
dang mengamuk ditengah djalan pannja pada chalajak ramai jang te 
menghadapi chalajak ramai itu. Se 
“oredng anak ketjil mendapat luka2, 
ketika ia terpidjiak oleh chalajak ra ' “si tidak dapat menguasai lagi chala 

pandu2 dan 
segera didatang 

ke 
bangsa Amerika dan seorang ang mudian ketenteraman dapat dipulih 

mai. Ia berdesak2 dengan jang lain2 
nja untuk menjaksikan kedatangan ' 
mobil2 patjuan, Seorang djurupotret 

gauta kavaleri Mexico memukul de 

Polisi Mexico Ribut Melawan 500.000 Orang 

lah memindjak anak ketjil itu. Sete| sar hasil dari dissertasi jang ditulis: 2 € 
,lah mobil pertama tiba ditugu. polilnja tentang Kaum Tani Djawa”, 

Penghargaan - ini. bukanlah satu 
jak ramai. Resersi2, 
mobil2 ambulance 
kan ketempat tsb. Baru sedjam 

kan kembali, 

diangkat  mendjadi anggauta Lem- 
baga Ilmu Manusia Inggeris (Rel: 
low of. Royal Anthropological Ine 
stitute). “Pengangkatan ini adalah 
satu pengakuan atas ketjakapannja 
dalam lapangan ilmu asal dan kebu 
dajaan manusia dan   perbasaan diplomatik, karen“ btard 
pun tidak ada pengakuan ini, di 
djuga akan menerima faciliteite 
dari Lembaga tersebrit. Demiki 
wartawan Antara” di London, 

  

Ema Puradiredja berangga- 

di Djojomartono tak sedikit me- | 

ga panglima divisi overste Lach- 

NJONJA SUBANDRIO MENDJA 

Njonja Subandrio, istede Duta je 

sebagian “bes 

  

  

paja dilaksanakan dengan ba- Ke P aa sah NN h 
tas2 waktu jg tertentu. djukan 'usul sebagai ,mini- 

2. Undanp2 tentan ratu- | Mum program, Diantara usul? 
ran umum Pn duta Parkiwa itu ialah mengadakan 

padjag daerah oleh DPRD se-| Werkcentrale untuk mengura- 
bagaimana termuat dalam UU |Ngi pengangguran, berusaha 
nr 22/1948 pasal 32 ajat (2).| Membatasi pelatjuran, berusa- 
supaja segera diadakan. ha na Pn rak 

3. Padjag2 Negara jg -ada,| jat, mengadakan tempat? peni 
ig tsb dibawah ini, dianggap tipan” anak2, membantu peme- : 
sebagai padjag daerah dan | rintah dalam pendidikan rakjat 
100X dipungut oleh daerah ang mengadakan konsoltasi- 
Swatantra: uro2. 

a. padjag Verponding. Selandjutnja mengenai Vak- 
b. 1 Indonesia. onderwijs . Parkiwa mengusul- 

c. 3 Rumahtangga. kan untuk mendirikan “be 
&. an Kend. bermotor. ji roepskeuze”, mendirikan pani- 

e. 5 Djalan. tya untuk menjelidiki lapa- 
£ Potong. ngan pekendjaan uptuk wanita 

g. pacht2 dan lisensi2. » berhubung dengan keadaan ma 
h. padjag Kopra. sjarakat kita. Mengenai Pera- 2 
IL». Pembangunan. turan Pemerintah No. 19/1952 
4. Kepada Daerah supaja di |jg menurut Parkiwa menggon ' 

serahkan 9076 dari pendapatan |tjangkan masjarakat wanita, 
padjag2 jg tsb dibawah ini: |diminta oleh Parkiwa supaia 

a. padjag Peralihan. b. pa- |dibitjarakan setjara orientasi, 

  

oleh karena Peraturan Peme- 
rintah no. 19 jg mengenai pen 

  

“rakjat akan tetapi disamping 
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dan £ dar' U.U. nr. 22/1948 

9. Supaja segera diadakan (bahwa harus ada perubahan 
peraturan perimbangan keua-|akan tetapi djangan menguras '/. 
ngan antara Pemerintah Pu- ngi nilai jg telah ada. Dalam 
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Perang Dunia didepan mata ?!! 

Bentjana Alam Mengantjam ? ! 
Orang Kaki? berubah djadi Perem- 

puan, perempuan djadi Laki2, Tan- 
da Bakal Ada Apa ?? ???!. H 
Apa jang diramal Djojobojo dan 

k Ronggawarsito?!!! 
Ingin tahu djelas sampai puas? 
Kirim Rp. 20.— akan terima dirumah 

SAPTA PUDJANGGA 

5 Debian 7 Pudjangga dan Kenjataannja) aa 

“Isinja? & Arti2 Tanda utk mengetahui apa jg. akan terdjadi, 

ik mengenai diri orang (Microcosm) maupun Negara dan 

junia. umumnja (Macrocosm), # Ramalah Djojobojo, menge- 
ai Dzaman, Situatie Politiek, Evolutie dan Revolutie: « Ku- 

-pasan Djojobojo, mengupas apa jg. sudah dan jg. akan terdjadi, 

mulai dzamannja Pakubuwono IV, dzaman Kolobendu, dzaman 

Edan, izaman Mulia dan seterusnja sehingga besuk KIAMAT 

KUBERA!: &« Ramalan Ronggowarsito, al. ,,Srinding pinggir : 

“kali, sapa ira sapa ingsun”. (Bila sudah ada rapat2 ditepi 

“sungai, maka perbuatan sewenang-wenang meradjalela). Dan 
'banjak lain?nja jg. hebat tepat, telak galak: “ Sjair Ronggo- 

| warsito, ,Bok Randa kelangan Kisa, ising gula kelapa.” (Bok 

" 'Djanda kehilangan Kisa (tempat ajam), isinja Gula Kelapa). 
Siapakah jg. diartikan Bok Djanda”, tjoba pikir sebentar ten- 

tu ketomu. , Kisa” diartikan , INDONESIA”, sedang ,,Gula Ke- 
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    njata bahwa bangsa Indonesia PASTI dapat merebut kembali 

IRIAN !!!: # Perlambang dan Sindirin Dzaman Djojobojo, 

“ak ,,Banjak alamat, 
| saudara makan saudara, kawan mendjadi lawan, guru men- 

“djadi sateru. Tetangga saling tjuriga, sana sini makin angkara 

“murka.” dan banjak lain?nja pula jg. tadjam seram!, « Rama- 

“Jan Lauw Phik Un: — # Puspa Ragam, beraneka Ilmu Tua, 
| Jai soal memilih Hari dan-memilih saat jg. paling bagus dim 

| setiap hari dan pasaran, Naga Hari Naga Bulan. Naga Tahun 

     
    
     

    

    
    

  

     

   

  

    

   

      

   
   

   
   

    

    

kiri. Dan lain? sebagainjas — « Konferensi Gaib, putusan ra- 

'pat lelembut jg. : “3 

mengatjau!: — # Pawukon, melihat hdri wetonnja (lahirnja), 

- Astrologie dan Horoseope, rasianja utk memperbaiki na- 

» — & Sedjarah Indonesia, jg. singkat, tepat dan hebat, 

djelas dan luas! Kesemuanja ini dikumpul dan didjadikan se- 
buah buku SAPTA PUDJANGGA, jg. telah menggemparkan 
“seluruh kepulauan INDONESIA, hingga dlm temjo jg. pendek 
'sadja telah ditjetak kembali utk TJETAKAN KE 33 kalinja!!! 
Sebuah buku jg. benar2 BERHARGA utk dimiliki oleh setiap 
p Guk di Indonesia. : - | 
buku ukuran besar. mestinja ............ Po ai as Rp. 25.— 

Utk sementara waktu, sebelum selesai didjait, hanja Rp. 20.— 
“(Ditjetak tidak banjak. torang hanja dapat membeli 1 buku). 

x Z 

2 ne Badan Penerbit : 

KWA GIOK DJING 
Djl. Kramat 2/4 — KUDUS. 

  

Japa” adalah Bendera Sang Merah Putih. Suatu pedoman jg. 

(Kabar h 

1 

    

0 

banjak pengchianat. Anak makan bapak,. 

dan Djatingarang: hari2 Naas (tidak bagus) jg. harus dising- 

hendak menghukum mereka jg. djahat dan 

» Jantas mengetahui sifat, tabiat dan kelakuan orang itu, 

dan peruntungan dim Penghidupan, Pertjintaan dan Kese- 

dek jang 

-djadian jang mirip tjerita gant 

"kir keras. Verbaal tetap berdja 

tkan pada hakim. Djuga dimuka j 

hakim 'sinjo besar menjangkal ke BERITA RUMAH OBAT. 

(Bloem masih menunggu diluar. 

  

    
    

    
      

             

          

   
   
     

      

     
    

   
      

  

(AMBUT PUTIH DJADI HITAM 
“19074 GARANSI TIDAK LUNTUR! 

  

RADJA OBAT    
1 

2 
“ia s 

ag Sceyk 

   
   
   

      
“Daftar No. 44379 Daftar No. 44378 

| Pan basa hye 0 ee 
| G. M. SCEYK SAHIB — Kebon Djati 114 Bandung 

Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia. 

(AAA. 3gr. Rp. 20,—, 5 gr. Rp. 30,—, 10 gr. Rp. 50,— 

KA. 5'ce. Rp. 12,50 dan 10 ce. Rp. 20.—. 
13 , Semua Agen? Harga sama. 

Mentjari Agen? Baru diseluruh Indonesia. 
   

  

  
Pel 

Dapat diminum untuk menjembuh. 
kali: batuk baru atau lama, sakit 
tenggorokan sakit perut dil, 
Bagi 'bisul2, kudis2, gatal2, digigit 

binatang berbisa. . kena api, dapat 
lekas hilang (engan digosokkannja. 
Apabila merasa. lelah atau salah 
ucat: dari sport atau djatuh dapat. 
lah. Ban Leng digosokkan (dipidjet) 
dan diminum, semua” itu penjakit 
lekas sembuh Karna: Ban Ieng te. 
lah. dapat banjak sekali surat. pu. 
djian dari Tyan2 jg terkenal, jg. 

sudah disembuhkan oleh Ban Teng 
ini. dari matjam2 penjakit. Kalau 
Tuan suka batja surat2 pudjlan tsb., 

kami bisa kirim sama Tuan. 
“Ban Leng dapat dibelih pada «6 
mua toko? Obat DIl.: kalaw tiada, 
boleh kirim Rp 8,50 Kami nanti 

kirim 1 botol sama Tuan dengan 

. dertjatat, 2 

  
  

      

| SEMARANG 22: 

    Sinio: 
Dar |, med ja 

  

   

Buat kota besar sebagai Sema 
rang soal tabrakan dan ketjela 
kaan adalah kedjadian 
tapi kali iniada lain, karena mem '# punjai latar belakang jang agak 
linteressant, " untuk ditjeritakan 
Riwajat itu ada pandjang, tapi 
kita singkat sadja sbb.: . 
Beberapa bulan jang lampau 

pada toko meubel Liem Joe May 
di Pandean (dj. Mataram) da 
tang dua sinjo Belanda, si Djang 
kung dan si Pendek, hendak pe 
san almari toilet- jang” “bagus. 
Harga ditetapkan Rp. 1.400.— ta 
pi setelah tawar-menawar kedja 
dian buat Rp. 1.300-— Si Djang 
(kung kasih voorschot Rp. 900.—, | 
kekurangannja - akan dilunasi ' 
apabila barang pesanan itu sele | 
sai dikerdjakan. Uang Rp. 900.— 

Gitaroh atas medja, lalu si Djang 
kung melihat? kain klambu. Se 
lagi pemilik toko melajani, uang 
Rp. 900. itu disamber oleh si Pen 

“segera menghilang. 

Tuan Liem bingung hadapi ke 

bar-hidup, ia lapor pada polisi 
dan si Pendek kemudian ditang 
kap. He yel 
" “Depan polisi sinjo ketjil umur 

15 tahun itu mengaku - ambil 
uang diatas perintah sinjo besar: 

dan uang itupun telah diberikan 

padanja, tapi sinjo besar. mung 

NOPEMBER 1952. 

sehari2, “kut ke rumah sakit dan 

r kontra sinjo-ketjil 
hhidjau liwat spatbord . 

| PA jang dituturkan dibawah ini ada kedjadian jang benar, 
Kk bukan isapan  djari. Dekat stoppan merah-hidjau, hampir 

Gjembatan di djalan perempat Purwodinatan, Djumahat 
| sian jai 111.30 terdjadi- ketjilakaan hebat. Satu sinjo Belanda 
wnur 15 tahun lari metong djalan “dan nabrak mobil persoon G. 2, 

.akibatnja kepalanja beradu dengan spatbord mobil dan dalam ke- 
adaan pingsan diangkut ke rumah sakit. Walaupun dapat sembuh, 

sedikit saking kerasnja tabrakan. 
“Achiruikalam sinjo ketjil diang- 

. Biloem 
nistjaja masih akan bikin perhi- 

tungan pulasdgn polisi. 

    

  

— BERITA2 SNGKAT, — 
1. — Di'Kp. Melaju telah ber- 
diri Persatuan Sepakbo'a Kp. 

Melaju (PSKM) diketuai oleh 
H. Abuechasan, nenulis Djakar 
ja dan bendahara Dullah, ala- 
mat Kp: Melaju Plimbungan 
SOBAT 
— Tg. 29 jad. “kepanduan 

SIAP. putera dan puteri akan 
mengikuti jambore di Pema- 
lang jg diadakan oleh Comm. 
kwartier besar seluruh Indone 
Sia, ialah Sdr. S. Salim Hadi- 
siswojo di Smg. sedang rombo 

ngan dari Smg. akan dipimpin 
oleh Sdr. Macmoed dan R. Soe 
harto. 35 
— Rapat Sopir jg berlang- 

sung di GRI “Gendong ts.20 
jl. bertudjuan mengadakan per 
satuan diantara kaum sopir. 

Susunan pengurus Sbb: ketua 
dan “wakilnja J. Radjak dan 

Soewarso, penulis Himawan 
dan Djono, bendahara Liem 

Hok Sing dan Kamien. Persa- 
tuan dinamakan Ikatan Sopir   lan dan achirnja perkara diadju 

ras, walaupun ia dipadu dgn sinjo 

ketjil jang dipanggil sebagai sak 

'si, tapi karena masih dibawah 

Tumur, ia tidak disumpah. 
Sinjo besar ini namanja Bloem, 

dahulu pernah  mendjadi " pem 

bantu Inspektur Polisi - bagian 

Ekonomi dan ngomongnja me 

mang pandai amat, sampai ha 

kim mr, Gunawan bentak pada. 

nja. Pendapat hakim:  Ketera 

ngan saksi jang tidak disumpah' 
itu ada onvolwaardig, karena 
itu terdakwa Bloem dibebaskan. 
Hampir2 ruangan Pengadilan 

Negeri mendjadi gelanggang adu 

tindju, djika beberapa  agen-po 

Misi tidak lekas2 dorong  Bloem 

|keluar ruangan. Dengan lagak 

gagah Bloem mau pukul sinjo. 

ketjii jang dianggap memberat 

Ikan perkaranja. Si Pendek tak 

berani keluar ruangan, karena 

Takut dipukul 

nabrak mobil. 
Achirnja sinjo ketjil keluar Ga 

ri pintu samping terus ke djalan 

umum. Bloem lihat padanja, lan- 

tas mengedjar dari belakang, de- 

,mikianlah sampai dekat prapatan 

djembatan Reegang, sinjo kstjil 

itu zonder lihat bahaja telah mo- 

tong djalan menghindari kedjaran 

sinjo besar, tapi tjelaka, djustru 

sa'at itu mobil persbon G. 2, Ii- 

Fakn Obat TAY AN HOO FT OJAKARTA-KOTA 

Kakak tapaka Oledab” 101” rak uan 

Distributors : 

Harmsen Verwey 

Dunlop N. V. 
Djuga dapat beli diantero 

Toko2 di INDONESIA   . 

Semarang. 

Minggu tg. 23 Nop. “dibuka 

rumah “obat Koo Hwie Peko- 

djan djam 8—12. Dari tg. 24 

sampai 29 Nop. dibuka djam 

$—19 Koo Hwie dan Sik Iang 

Wotgandul djam $—17 Rath- 

kamp. Pekodjan, Numa Bo- 

djong dan yan Gorkom Bo- 

djong. 

    Tidak Diharu 
Tanda Bukti K 

M dinata sendiri, kepada 

daklah perlu 
(seperti jg pernah diusulkan oleh 
Pelan Kama mereka sudah dikenal dan tidak disangsikan 

melakukan pendaftaran. Maka orang? itu ti- 

intai kartu tanda kewarganegaraannja. Teruta- 

banjak jang sudah dikenal. Ketjuali 

tjukup sekiranja djika 
lagi oleh alat2 jang 

dak perlu lagi 
ma di daerah?2, golongan itu 

Menurut menteri Kehakiman 

selandjutnja, tanda bukti itu di- 

Tantaranja “bisa “ditiinta ' kepada 

| Kantor Pengadilan di daerah, di- 
"mara ia, tidak menolak kewarga- 

  
necaraan, jati “bagi golongan | 
Tionghoa dan Arab, “jang bisa 

wat disitu. Kepala ' beradu - dgn. ' meniberikan'suatu keterangan da :han umum jang 

spatbord, tentu sadja kepala jg. ri hakim, bahwa ia tidak pernah sedang 
k.o.“walaupiin spatbordnja dekok menolak kewarganegaraan Indo- terian Keh 

Perhatian!!! 

Pali
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bagi mereka jang masih disangsikan, barulah 

  

   

      

  

cesehatan, karena ia selama 6            
    
    

  

    
       
   
    

  

ikan oleh ajahnja. 

    

   

    

   
   
     

    

  

Nona Dhanalaksmi. seorang gadis umur 17 tahun asal dari Sun | 
tikoppa, negara bagian Coorg. India, telah mengedjutkan dunia 

num dengan tiada terganggu kesehatannja. Baru2 ini Dhanalak- 
'smi-telah diperiksa keadaan badannja selama Il hari 
sakit Mysore, tetapi para tabib pun tak dapat mengatahui sebab 
sebab apa gadis tsb. dapat berpuasa sekian lamanja. Tampak 
ada gambar Dhanalaksmi menolak pemberian makanan jang disa 

  
   

  

bulan tahan tidak makan dan mi 

dirumah | 

  

   

     

    

    

rapan Uti 
      

    ? 
     

    
      

   

T7- EMAREN PAGI ditempat 

dewasa ini, adalah oleh karena ia 

tetapi djuga dengan pihak? jang 

Ditanja apakah ia kari itu 
djuga akan mengadakan lagi 
pertemuan dengan Presiden, di' 
djawabnja bahwa buat semen 
tara Waktu in: bembitjaraan2 
dengan Presiden dan Wakil 
Presiden telah dirasakan tju- 
kup dengan vembitjaraan2 pa 
da hari k2marennja itu. Dan 

—— aesaga dengan Presiden 
Vakil Presiden ini adalah sela 

ras dengan rentjana “kabinet 

(untk merundingkan soal? jg 
(dihadapi dewasa ini dengan se 

dalam2nja, jg penglaksanaan- 
inja dalah dilakukan ' atas 
tanggung djawab bemerintah 

Sepenuhnja, demikian PM. $ 
Kabinet selengkapnja akan 

membitjarakan kembali soal2 

tsb malam Sabtu stan selam- 
bat?nja hari :ni, demikian me 
urut keterangan PM. Wakil 
"PM Prawoto sementara itu me 

“njatakan, bahwa telah giperda 
'pat kemadjuan dalam usaha2 
pemerintah untuk menjelesai- 

kan soal2 jg dihadapinja seka- 
rang ini ia 3   
   

   
warga-Negaraa 

: Pada Umumoja W. N. Turunan Asing ... 

| Sudah Dikenal 
ENURUT pendapat menteri Kehakiman Mr, Lukman Wiria- 

warganegara turunan asing jang hen- 

dak mendaftarkan diri sebagai pemilih guna pemilihan umum, ti- 

diharuskan mempunjai kartu tanda Kewarganegaraan 

kalangan resmi lainnja. Tetapi 

dimintai bukti. 

nesia. Tjara2 itu misalnja untuk 

keperluan lainnja, sekarang Ssu- 

dah mulai banjak djuga jg me- 

| mintanja. 
: 

Surat keterangan. 

"Tetapi guna menghadapi pemili 

akan datang, kini 

diusahakan oleh Kemen- 

akiman untuk mensen- 

mma 

- 

KETERANGAN 

Kami jang bertanda tangan 

Iasih Tjukup: KataP.M. Wilopo 

Djakarta, P.M. telah mengadakan  pembitjaraan dengan 
teri2 Hamengku Buwono, Leimena dan wakil P.M. Pray,v'o: 

Sehabis pertemuannja itu, Mr. Wilopo menerangkan bahwaia ber- 

usaha keras untuk penjelesaian soal2 jang dihadapi pemerintah 

pan akan mendapatkan penjelesaian itu. Ditambahkannja, bahwa 

didalam usahanja ini ia bukan hanja dengan 

pembitjaraan? setjara terang-terangan. 

akar darat 

bk : -3 
pimpinan tentera “di Sulawesi Se- 

“Sumatera Selatan, jang djiwanja 

Penjelesaian | 

kediamannja di Djalan Sunda 

masih tjukup mempunjai hara- 

angkatan perang 
itu telah mengadakan 

Mas- 
lainnja 

"Map 

ENTANG RAPAT jang di 
adakan oleh Dewan Pim- 

pinan Masjumi pada bari Ke- 
inis malam, Dr. Sukiman lebih 
Jardjut dalam keterangannja ke 
pada Antara menjathkan sbb.: 

1, Pertemuan pirapinan partai 
Masjami kemaren malam telah 
berlangsung sangat lantjar dan 
segenap Menteri anggaata Ma- 
sjami hadir. Setelah  merde- 
ngar laporan dari para Menteri, 
kemudian diadakan pertukaran 
pikiran sebentar Sadja. Ternja 
talah, bahwa ada psrsesuaian 
paham dari jang hadir tentang 
arah dan tjara pemetjahan jg. 

membawa penjele- 
Saian soal disekitar : peristiwa 
17 Oktober 1952, setjara jang 
memuaskat: bagi sebagian  ter- 
besar rakjat Indonesia. 

2 Setelah terdjadi pengoperan 

jatan dan statement letkol. War: 
rouw ditambah dengan pernjata- 

an letkol Kretarto dan kapten 

Bargowo, kapten Daud dan ma- 

jor Jusuf dari tentera territorium | 

      
semuanja paralel dengan pendiri- 

Dalam hubungan ini maka us 

    
& 

    

   

ah Tijllatjap Mengalami Banjak 
: Gangg 

Bus Ditjegat — Onderneming Dirampok -— Fihak 
TNI Lakukan Kanonade Dgn Mortier. 

pADA MINGGU malam, desa Kramasari (ketj.: 
wunganten) dimasuki oleh gerombolan bersendjata 

.| tidak diketahui kekuatan serta dari mana arah | kedati 
| mereka ini. Didesa tsb. mereka mentjulik seorahg 
(“preman rama Muhadi, jang ternjata pada keesokan harinj: 
'lah dikefemukan mendjadi 'majat akibat pembunuhan jang 
lakukan setjara kedjam, (digorok-kepala lepas dari 

      

    

   

   

    

  

     di 
3 

  

   

Setelah terdjadi peristiwa. itu, maka fibak TNI mengadakan 
pengedjaran dengan didahului tembakan2 morfier, Korban dari 
penembakan? itu jang baru diketahui ialah seorang penduduk 
mendapat luka2, hingga memerjukan perawatan di RSU Tjila- 

tjap. " 5 SN Hak be # MEN set Bapa anal 

R.O. Kaliminggir dan 
Gunungkaret di gedor. 

Sementara itu dari fihak jang 
kerwadjib diperoleh berita, bah 
Wa pada tg: 16/11 jbl, R0, Ka- 
limingg'r dan Gunungkaret (ke- $ 

antara tjamatan: djeruglegi) 
djam 18,10 didatangi gerombo- 
'lan pengatjau jang kekuatannja 
ditaksir antara 150 orang ber- 
sendjata, Gerombolan ini mema- 
suki rumah administratir kemu- 
Gian merusak “beberapa bag'an 
dan meriggondol barang2 jang 
berharga. Beberapa “kerugian 
akibat itu, belum dapat diksta- 
hui dengan pasti. Kiranja perlu 
diwartakan pula, bahwa kedua 
onderneming karet tsb adalah 
kedua ' kalinja mendabat kun- 
djungan dan gedoran fihak ge- 
rombolan. 

Sedang pada gedoran jg per- 
tama kerugian jang diderita 
adalah ratusan ribu rupiah, ka- 
rena ketjuali barang2nja diang- 
kut, djuga- berpuluh2 ton karet 
(sheet), truck dan jeep dibakar. 

umi at) Gerombolan bersendjata 

MN URe SM tjegat bus suku. 
Mengheadaki Penjele- ' Ke pa Tp 

i s JMinggu tg: 16/11 jbl, sekira 

Pa mg Tingkat .. | ijam 08.00 pagi/ Bus SUKA 
ert age! Sesampai didesa Prompong 

(D'atilawang) tiba2 'ditjegat 
oleh gerombo'an pengatjau jg ' 
terdiri kl. 200 orang bersendja 
ta. Mereka ini merampas ba- 
rang? milik penumpang jang 

diumlahnja ditaksir antara Rp 
1869-—- Perlu diketahui. bhw 
bus tsb adalah Bus SUKA Let 
ter D. No: 8326 jg sedang me 

hudju ke Madjenang dari dju- 
rusan Purwokerto. Diwartakan 

lebih Iandjut, bahwa bus jg. 
ma'ang ini Sudah ke tiga kali | 
nja mendapat gangguan gerom | 
bolah ditempat tsb. | 
  

an Djawa Timur terhadap. peris- | 

tiwa 17 Oktober 1952 di Djakar-: 
ta, harus diakui bahwa kegenting 

    
i2 DKA Jg 

Tewas Dalam Dinas 

ENGURUS BESAR Per- 
satuan Buruh Kereta Api 

(XBKA) jang berpusat di Ban- 
Cung hari Kemis menjiarkan 
kesimpulan hasil perandikgan2 
dengan pmpiuan Djawatan Kere 
ta Api jang diadakan baru? ini, 
Seperti diketahui, selain PBKA 
pada waktu achir? iri dj: PB. 
Serikat Buruh Kereta (SB- 
KA) telah mengadakan pertemu 
an dengan pimpinan DKA. itu 
antara lain mengenai djaminan 
keamaran pegawai? kereta api 
serta tundjargan Inar biasa 
buaf pegawai jang djadi korban 
gangguan keamanan, memben- 
tuk sematjam Dewan Pertim- 
/bangar, soal2 kenaikan pangkat 
pelaksanaan herschikking di Su 
matera Barat, kenaikan  gadji 
supaja berlaku bagi tandjangan 
chusus dan beberapa penetapan 
status kursus2. 

  
Memorandum PBKA jang berisi 

tuntutan supaja suatu trajek jang ti- 

dak terdjamin keamanannja ditutup 
untuk perdjalangn keretaapi, pada 
perundingan itu oleh pimpinan DKA 
telah “disetudjui .dasar2nja. Pihak 
DKA berpendapat, bahwa kini be- 
lum dipardang perlu untuk menghen 
tikan perdjalanan kereta api ' pada 
trajek2 tertentu, sedang tindakan ke 
arah mendjamin keamanan telah di- 
perhebat oleh pihak2 jang berwadjib. 

Mengenai tuntutan PBKA supaja 
| djawatan" memberikan tundjangan is- 
fimewa kepada “keluarga pegawai 

| kereta api jang djadi korban penga- 
tjauan dalam melakukan  tugasnja, 
pimpinan DKA berpendapat memang 
selajaknja. Kepada korban2 itu di-     

an keadaan negara jang mentjaj 

bai puntjaknja itu, tidak boleh: 

lebih lama dibiarkan begitu &$    
     

ra! 
penjelesaian pada tingkat terting 
gi antara Presiden sebagai Pang- 

lima Tertinggi, Wakil Presiden 
dan Pemerintah dapat dibenarkan 

dan harus disambut dengan pe-: 

nuh kepertjajaan dan- segala. 

prihatir. 

  

. dihitjarakan dag. Menteri 

        

Samping  pensiur/tundjangan menu- 
rut peraturan jg sekarang berlaku. 

2. | diberikan tundjangan istimewa, Me- 
nurut pimpinan DKA, soal tsb sudah 

Perhubu- 
ngan, jg utk sementara menjetudjui 
tundjangan istimerva, sebesar" Rp. 10. 

Tentang tundjangan istimewa 
seperti diketahui, Pengurus Be- 
PBKA meminta Rp. 25:000,— 
seorang korban. (Antara). buat 

  

traliseer dari pusat 'soal pemberi- 

an surat keterangan “ sematjam 

De
ka
t 

ad
eg
an
. 

tadi, agar sesuatunja bisa perdja-: 

lan dengan mudah. Itulah ada sa | 

oleh Kementerian Kehakiman ba- : 
gi kepentingan golongan wargane- 

gara turunan asing untuk keper-'! 
luan pemilihan umum atau luin2 

nja. 

Mengenai soal itu, achirnja menj 
teri Kehakiman menerangkan ke-j 
pada wartawan K.P. bahwa tan- 

UPBA jang sudah tjukup kuat, ti   sa djuga dipergunakan untuk Ke- y 

perluan2 tadi. i 

lah satu tjara jang diusahakan j 

  

Smg. — Pok. 2—1. 

Dalam pertandingan jg tak 
bersemangat kemaren sore di 

2—1 terhadap Pekalongan XI, 
pertandingan ig dahulu di Pe- 

da2 bukti lainnja misalnja deri! kalongan berachir 2—1 untuk | bagus. 
Pekalongan. Semestinja kema- 
ren sore Semarang dapat me- 
njitak lebih banjak goal, tapi 

banjak kans tak dapat diper- 

» gunakan. 

i. Sampai turun minum stand 
. masih blanco (0—0) di babak 
ikedua kiridalam Pekalongan 
leading 1—0, tapi berturut2 
| PSIS dapat menoblos djaring 
'lawan sampai 2 kali, sehingga 
stand finish mendjadi 2—1 un 
tuk tuan rumah. Dua goals da 

|'Stadion Semarang XI menang ri Semarang ada atas rekening 

nja kiridalam Hirlan jg bersa- 

m3. kiriluar Ngo Liok bermain 
Sore ini Pekalongan 

akan berhadapan dengan Tji- 

Lrebon dan hesok sore Tjirebon 

lawan Semarang. 

  

  

Harap surat2 disertai prangko 
/atau wissel Rp 2.50 buat bala- 

dibawah ini mengutjapkan di- 

perbanjak terima kasih atas 
pertolongan Sir. DJOCO. Oc- 
cultist Dji. Grogolan. No. 21/ 

SM Solo, jg mana telah dapat 
menjembuhkan DARI DJAUH 
penjakit kami jang aneh jaitu 
Ketjekiken (Hikken) dalam .Y 
bulan sekarang telah SEMBUH 
kembali seperti sedia kala. 

Hormat kami: 

BUDHIMAN - 

A.U.RI, Sgd II   K.P.U. Halim 

  

      

  

rah, muka putjet, 
mangat, kaki t 
kepala suka pusing, 

dan 6 hotol   
      

    

san, 1 Perdanakusuma, Djakarta, 

Less 5 £ 
P8 KOLESOM»m POTR 
oa — R13 Pa 

Es 

IL ANGGUR OBAT KOLESOM, Ini Anggur Kuat terbikin dari Tiam. 
utan Obat2 Tionghoa jang berfaedah: mahsi, Kota. 

Bom) “dll, Obat jang sanget Don bing Babi tambah Kanan Lapan 
dan darah. Inj Anggur pun terijampur “dng. satinja Buah Anggur 

Amat baik bagi lelaki/perempuan ig, 
sir Na 

dingi 
K bernapas pend 

Ion Angan Sana Lena en On HnAap” ini 3 sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah. 
nja, Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda 

berbadan lemah. Kutang da. 
kelihatan tua dan lesu tidak perse. 
bus pinggang sakit, tulang linu, La , 

“urat sjaraf lemah, 
Penjakit kelemahan, Minum 

bagi perempuan jang 
sakit 

diminum perempuan sesu. 

menambah nafsu makan, Terutama bagi pe. 
h banjak beranak ini Anggur SENG HYWA sangat 

, 1djikan, : 
ANGGUR OBAT RHEUMATIFK. Ini Anggur obat Rheumatiek dibi. 

kin menurut resep jang sudah termashur #urin menurun. Dibikin 
ye kat! Daan La Aan Ta jang an dan mandfur, 
amp 9 11, Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan se. 

Jean Taat Aa Inn PARTAn b tali d ng, urea ani 2! en badan, baik Jang sudah 1 ( Ma Bak Na bon lang b lama atau jang 

Terdapat di TOKO2 OBAT d ro 1 Terdapat di 3 a0 TOKO3 P. & 0, dissiuru! 8 : "BEN AY& 00”, K @ tuh Yudonasi 

AReme: SING TONG” Semarang. 

3 ANGGUR K PO THAY. Amat periz 
duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 
perut tumpah2, kaki bengkak Ml, Sakit “lemah dalam waktu bun. 
ting, Perlu diminumi sampai tlukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan bali dalam kandungan tingcal waras 

8. ANGGUR KOLESOM SENG HWA Perlu 
dah bersalin, agar tifiggalnja darah dalam badan mendjadi bersih, ' 
dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, meonam- 
bah sir susu ibu, dan 

4. 

dengan di- 

(Hongsiep atau Entjok) baik ditu. 

Lan nanti kelihatan mandjurnja 

. 5 0g 
” “ip? 

| 

    
1 N ipa 

ANEST 

  

mempunjai merek jang dipahatkan diatas tutupnja, 
Periksa pembelian Tuan dan berhati? terhadap 
barang tiruan. 

  

   
  

  

    

       



   
   

   

    

   
      

        
     

      

u angk. 
Dengan Seruling Dan Manjen Sang Dukun 

dn ,Memikat” Sang: Harimau ) 
Terror Harimau Di Smedan Bukit Kabus 2074 Dari . Penduduknja 

2 x n j i 's..c.. - KE UBERNUR SUMATERA |» Memejadi. Korban, | |  n si Selatan Dr. Isa jang tu-' Yg” ETIKA PADA MUSIM kemarau tahun jang lalu marga Smedan Bukitkako, jang le- rut serta dalam rombongan Pre( MN taknja 25 kilometer dari ibu kota keresidenan Bengkulu dan 45 kilometer dari djalan siden ke Djakarta, hari Djumat besar jang menghubungkan pantai Barat dengan Palembang, memakamkan korban jang KESE telah kembali ke Palembang. Di | RATUS dari seekor harimau jang mengganas didaerah itu, penduduk marga tsb. mengira, bah : | wa marganja sudah dimasibkan untuk mengalami mara bahaja itu, Mereka melarikan diri ke 

Isa 
Pemkenatak Harus 

Ambil Keputusan: | 
.. Sum-Setatan | i 

4 Tegang 

| Dr. 
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“Dim Hubungz 
“Mengapa Indonesia Masih Pegang Politik Perdaga- 

  

     

  

   

          
           

  

      
    

     

   

    

    

   

        

ngan Kopra Tjiptaan Van Mook? — Tania VI r. ' Djakar IP, telah mengad. ngok Kopi tag Tea Tan 5 Mook! sa Tanja Mr Dr. evan ho ap na, aa tempat2 jang lebih aman. Manja sebagian ketjil dari penduduk marga itu tinggal di Sme-.d Aa al Ta ek mu | bagai iustansi pusaf antara lain | dan Sekeliung sebuah bukit jang dianggap mereka sutji, : NT B- DR. ST. GUNUNG MULIA presiden direktur ,,N.V. Uni- Kementerian Dalam Negeri. Di Ng Ne telah disergap pada waktuia terlepas dari gangguan bina (ANA tra” di Djakarta dalam suatu interview dengan Antara” ' tanjakan tentang keadaan di! Atas inisiatif kepala marga, sedang tidur. Matjan ini meng tang2 buas itu. Tetapi penduduk setiba dari perdjalanannja selama 41, bulan kenegeri2 Eropa Ba- | Sumatera Selatan dalam hubu- | jg. tidak pertjaja kepada tacha gondol mangsanja keluar, ses belum djuga berani kembali ke 

  

(rat, menjatakan, bahwa peraturan pembatasan perdagangan im. jul, hutan-hutan dibukit telah kampungnja, baru beberapa 
waktu mereka kenvbali ketem- 

1 Pp Ba dangkan didalam rumah itu -12 Agustus jang lalu, merupakan , r 
terdapat tiga orang lain jg' ti- 

nganrja dengan 

      

    

    
     

        

   

    

   

  

   peristiwa 17 | 
ei idibuka dan - pohon2nja diteba      

     
   

  

    
     

   

      

   
  Sea Sa PAR RR an tg on jang dikeluarkan pada ar 1 kl9ber 1952, Dr. Isa m 1 NM yan ae ia H3 2 atu tamparan bagi para importir Indonesia “jang transaksi?nja  narkan, bahwa keddaan di Suma | ngi, Tetapi ladang? jang diada- 4 pat asal mereka. Kedua ekor | JEEP TERBANG, demikianlah diulukan jang “diberikan kepada dengan firma atau pabrik di Eropa sedang atau jane kebotakan | beta Belatan Pada mal BN on na diteripattempatbekas ha. Gak mendengar apa2 tentang atjan itu kemudian ditutup na opa heah Pena ini ara di ba aman e, California, mau mulai dilaksanakan. Su rasa memang tegang, tan itu tidak memberikan 'ke- Pt ia.» san En ta benteng Marihorough, bente “he r ketjil praktis dapat mendarat disegala lapangan, serta Pe Ban Pena Aa u ian Me RR en na Pata abi da Nerakmeah tetapi membawa Tumah Iereka hanja dapat di kenang?an dari zaman Inggeris H3 oal merealisir transaksi2 se | waban Dr. Mulia atas perta- Ma an an 'maut dan' rasa takut. Hariman masuki melalui tangga bam- dulu. Benteng itu kuat sekali ngan adanja berbagai pernjata 

an dari kalangan ketenteraan 
disana sebelum Presiden me- 

  

  

sip oi 5. wang seed luruhnja menurut ' perdjandji- | TB : an semula umumnja mengha- 
dapi 'konsekwensi2 finansieel 

njaan bagaimana sikap kaum 
padagang Eropa dlm hubungan 
nja dengan kaum pedagang In 

konstruksinja dan kini dipakai 
sebagai pemondokan tentara. 
Disebelah kanannja dekat pela- 

  

jang hidup dihutan itu, jang me bu....,. Ta 2 marut -kepertjajaan orang berj Sudah berminggu-minggu la 
kuasa dihutan tersebut, mem manja orang perempuan tadi 

  
  

  

“    
   

      

  

    

  

   
          

  

15 

|Jang hebat, sehingga sebagian | dcnesia pada waktu sekarang nindjau ke Sumatera Selatan. $ balas dendam “dengan tjara sa hidup dalam ketakutan. Ia per buhan terdapat persediaan ''sadja dapat dliaksanakan, ter- | ini, iang menurut ketsrangan- Dr. Isa mengandjurkan supaja ngat mengerikan, atas pelang nah Na en drum. Dan dibelakang pelabu- Pemerintah Pusat segera - me- ham ini terletak kota Bengkulu. 
    

  

nja tak dapat dikaiakan begitu garan haknja. ladang, tetapi berhasil melolos 
   

    

1 lah Karena Ketidak Mampu ngambil langkah2 iang tegas “Demikian tjeritera jang ter | kan diri. Penduduk marga per Tetapi ketika nratjan djantan 

    
1 | baik lagi bila dibanding dengan      

     
      1 et i ol in Pe imp 2 Pi mn Mc la moda'nja mi jatnja, | keadaan pada wakt, ja. untuk menje'lesaikan peristiwa | siar dikalangan penduduk. Ea : « » dan betina itu ditutup dibenteng ia T GI an Pemimpin2, Dan Kele “ 'hingga tambahan cement. Ke alasang Koperti tsb. . 17 Oktober itu, karena ia cha- Pegawai2 pamong .pradja | Se Da AAN Setu 2 tsb, harimau2 lain jang belum... 

ae mahan Mas/ rakat tidak mendjadi soal, “0 “Idiatas sementara harus giakui watir, djika dibiarkan berla- Na Maan Pan Pa pa in ak Ne pn hn PMN na ska “2 e Tn kkaaka "ap nan Sea Ta sm ta Ana SAN 2 maka kemdaan di rimau itu-dan merekaminta Ha ANA : : | larat "Diminta: ,,Keichlasan Pengorbanan Perasaan: Ke | KS th, Sdalah “Gja- |ibalwa endang UN ang Komen sg an ea er Meta js. | rempuam ini telah diketemukan sampai kedekat pelabuhan...... : 5" . menjenangkan itu disebabkan . terkenal. Djuga alat2 kekuasa- didekat Smedan Bukitkabu. j) (Agen dari KPM, R. Supartojo ' . pentingan Diri Dan Kepentinggan Partai”. 
D EMIMPIN MASJUMI Mr. Sjafruddin Prawiranegara telah 

0 mengadakan tindjauan ttg keadaan kepartaian pada waktu 
Ani, tanggung djawab pemerintah dan tentang hubungan Presiden 
— pemerintah dan parlemen. Sesudah menguraikan tentang ke- 

    
Pula karena kesalahan kaum 
importir Indonesia sendiri jang 
sering lalai dalam kewadjiban 
orang dagang untuk memeliha 
ra hubungan tetap dengan re-     

djadi huruk. Demikian Dr. Isa. 

(Antara). 

Pengakuan2 

an negara telah diminta bantu ' Hanja sebagian dari perutnja 
annja untuk memberantas gang sadja jg dimakan oleh bina- 
guan harimay ini. | Itang buas 'itu. 

Pada waktu diadakan perdja| Timarga Smedan Bukitkabu 
muan makan di Bengkulu berke terdapat seorang laki2 jg telah | 

pada suatu hari melihat seekor : 
lmatjan ” diantara persediaan 
drum itu. 

Walikota Solo mau beli... 
Dalam pada itu residen Beng     

  

pintjangan?2 pada waktu ink jangdisebabkan, " karena orang terla- Neh pia laties mereka diluar negeri, naan dengan kundjungan presi : 3, ban j j ha lu mementingkan pada partainja daripada kepada masjarakat | (Ak ap Lebih Berhesil Da. demikian Dr. Mulia Aa den Soekarno kekota itu, resi- | ena ea Li maa, Pase Ke Pep Pn 
amumnja, Maka Mr. Sjafruddin menjatakan, bahwa  mudah?an ri Bom Atom—Tu- TA ilitet2 utk Man rp 3 8 “ |den Mohamad Hasan mengisah | Sepatanja .uKa2, tetapi ja se- Agan Untuk Ii ia telah de, IN Presiden sebagai lambang persatuan dan kesatuan rakjat, sung- Iis Prada Gsiitets utk vusidip ta lansky #, Ikan bagaimana gangguan ma |lamat dan masih hidup seka- ida Manga menara” do guh? dapat berdiri diatas segala partai dan golongan, Kekuasaan 
Presiden letaknja djustra dalam keadaan bahwa ia tidak meme- 
gang kekuasaan setjara juridis. ai Pravda? hari Kemis mewarta 

f : , NAN SA AL "SLf dang dirinja dan berbuat sebagai | »TAVG ka aa 2 b & dalam usaha mereka menfjari hubu- | dup-Hidupkan berhasil memantjing harimau2 tadi setibanja di Smedan Bu- ketika dari Surakarta diterima Apabila Presiden memaksa- wakil dari dan unfuk kepentihg- kan Tana Pa PARE TON: Dia ngan baru di Eropa, terutama ialah de asa itu kedalam perangkap jang 2 itkabu mentjari suatu tempat ! surat, bahwa tawaran ini dite wa ,/muslihat bom zat-air (Ame Titoisme j buat dari kaju. ,,Pantjingnja” kitkabu mentjari s p rima, kedua ekor harimau itu 
an rakjat. Nafkah mereka “diper- 

dapat dari kas Negara, bukan'da 
ri kas partai. 1 
Huru-hara mengenai permbubar- 

an parlemen baru2 ini adalah tje- 

kan kehendaknja kepada peme 
rintah, maka paksaan itu nis 
tjaja akan membawa perpetja 
han didalam negara dan masja 
rakat apabila pemerintah itu 

partikelir kurang. 
Diantara beberapa soal jang di 

para pedagang Indonesia 

7 ANTOR berita resmi Par 
tai Komunis Sovjet Uni diaromai 

|mengenai  permintaan2 para peda- 
gang Eropa akan djenis2 barang 
hasil: Indonesia jang leveringnja su- 
kar diusahakan oleh pedagang In- 
donesia, karena perdagangan djenis 
barang. tsb. bersifat sempit dan mo- 

rika) akan Tebit, berhasil dari 
pada muslihat bom atlam-nja”. 
Ini adalah pertama kali, bahwa 
harian Sovjet menjebut tentang 
bom-H, sedjak pengumuman   

Akan Menggulingkan 
Tjekoslavia: Menghi- 

R ADIO PBRAHA malam 
Djanrat menjiarkan. pe- 

ineriksaan perkara bekas sekre- 
taris-ejenderal Partai Komunis 
Tjekoslowakia Rudolf Slansky 

rang. 

Dukun mulai kerdja. 
Dukun dari Sumatera Barat 

tjan Smedan Bukit Kabu itu 
achirnja dapat dibasmi oleh se 
orang dukun. Dukun ini telah 

  terdiri dari sebatang seruling jg strategis bukit, dimana ia 
dari bambu. Harimau2 itu, sesu membuat perangkapnja. Dasi 
“dah ditangkap dibawa ke Beng sini ia dapat melihat keberba 
kulu. Dukun tadi berhasil me gai djurusan. Kurang lebih se 
nangkap tiga ekor harimau be tengah hektar hutan telah di 

      
jngan walikota Surakarta. Un 
“tuk kedua ekor matjan itu di 
mintanja Rp. 10.000.—, Tetapi 

diketemukan mati didalam kan 
dangmja. Mereka telah diratjun 
oleh penduduk. 
Penduduk Smedan Bukitkabu 

tidak berterima kasih kepada 
masih didukung oleh parlemen. tusan dari rasaan kedjengkal- rika pad Ta s 2 lang I 3 
Dinjatakan aa "poster lan terhadap perbuakaha he Ka ame si Na gu Jp nopolistis. Wiantaranja hasil bumi | dimuka pengadilan di Praha. Se | tina dan seekor harimau djan pakar. Perangkap itu dibuat pamong pradja djuga kepada gg Besar ertjobaan. | i"donesia jang mempunjal ''pasaran | perti sudah diwarikkan, Sian-|tan, jang pandjangnja dus me dari kaju jg tinssinja kurang Dalang radja ,djuga kepada 

um dan partai? politik, jang nam- 
pak dengan “njata dari siasat2 
dan perdebatan-perdebatan jang 
hampa didalam parlemen. 

Pada achirnja - Mr. Sjafruddin 
menjatakan, bahwa mudarZan 

parlemen jang akan sidang kem- 
bali itu memberikan teladan jang 
baik ditjontoh oleh kita semua. 
(Abd. — An.). 

Teman Lenka 

TIDAK KEBERATAN DJEPANG 
BERDAGANG DENGAN R.R.P, 

Konvensi perdagangan luar negeri 
Amerika Serikat 'pada “hari Kemis 

boleh dan wadjib memperguna 
kan pengaruhnja terhadap pe 
merintah. Tapi pemerintah mes 
ti bebas menerima atau meno 
lak saran2 dan andjuran2 dari 
Presiden. / Pem. parlementer 
'hanja dapat dipaksa oleh parle 
men menerima petundjuk2nia. 
Djika pemerintah tidak sanggup 
mendjalankan kehendak parle- 
men,.iMaka pemerintah harus 
meletakkan djabatannja. Djjka 
karena pertentangan2 didalam 
parlemen tidak mungkin diben 
tuk suatu pererintah jang bi 

    

flas atas andjuran Pentagon,   
ka berhasil dalam pertjobaau- | baik di Eropa ialah misalnja  ko- 
nya menggenai bom zai-air. pra, lada 2 kopi. Barang . tsb. 
Pravda  menjsbut bom-H ' belakangan, pasaran seluruhnja ada 

itu dalam tindjauannja singkat ditangan pedagang Belanda, sedang 
Sebanjak satu kolom mengenai untuk kopra perdagangannja sema- 
perang “Korea dengan kepala fa2 1 Ten Suatu instansi, 
“Kaum agresor memulai den Jaitu Jajasan Kopra 'jang mempu- 
Kanan ai aan Ap njai  tjabang di Amsterdam. Semua 
katakan, Pena Amerika, ig dje ini menurut “Dr. Gunung Mulia me- 

rupakan tanda2,' bahwa negara 
Indonesia dalam hubungan ekonomi- 

- 2 Ae nja dengan luar negeri masih meng- 
minta supaj, offensif baru di hadapi benteng “kekuasaan ekono- 
adakan terhadap Korea, Man- mi jang asal dari zaman kolonial 
tjuria dibom, blokkade terkha- dan kini masih mempertahankan tali 

(kini Pertahanan Amerika),   2 
sky dan terdakwa? lainnja di- 0 siden Mc 
dakwa hendak mendjatihkan pe Hassan telah memperlihatkan 
merintah “Tjekosiowakia 
berkomplot dengan ,,negara?2 im 

dan 

Goti'wald, Ia mengaku 

alisme di Tjekoslowakia. 
Ia mengaku pula telah meng 

hubungan surat-me- 
dengan Konni Ziliacus,    

ter sepuluh. Residen Mohamad lebih 70 sentimeter. Ia tidak 

pula gambar dari matjan2 itu. 

(kan. Perangkap itu kemudian 
: i fudi dibalur cergan minjak kelapa 
ea udjuk Pp tah, sawit. Se'andjutnja diletakkan 

: Sg | Gidalamnja tudjuh matjam bu- 
Seratus tudjuh puluh orang nga-bungaan sedangkan pada 

Pa ee ur ' waktu magrib dibakar keme- 

Banana para Datang? ICU |ajan, Tiap Mari dukun Yin men 
han ini kira? sama dengan 20”. 02 dan Setiap hari pula ia 
dari penduduk seluruhmja.. “| membalur perangkapnja dgn 

Tentang pembunuhan besar? | minjak. 

: orang tewas. 

mempergunakan pakug untuk | Ags 
Djuga notret dari dukun dan pe membuatnja, tetapi tali dan 'kali, setelah setahun setengah 2 

perialis”. Slansky diantaranja rangkarnja jang dibuat dari ka Kaju j- udjungnja diruntjing- 
mengaku hendak membunuh ju itu diperlihatkan olehnja. 
Presiden 'Tjekoslowakia Kle- | 
ment. Goti . 
hendak merebut kekuasaan ber | 
sama? orang? j dipimpin- g 
nja, sepak Men ABalian kemba telah tewas disergap oleh ma : 
kh ka it IT 

“dak dinjatakan terima kasih. 
| Agaknja mereka sudah lesu se 

lamanja mengalami 
matjan ini, . 

Gangguan tetap ada. 
Kini harimau2 di Bengkulu 

masih memainkan peranan jg. 
besar. 5 i 

. Di Lais jang letaknja 57 ki- ' 
lometer dari Bengkulu. pada 
tanggal 17 Oktober seorang pe 
tani telah disergap oleh &e- 
ekor harimau. Majatnja dikete 

gangguan 

ka mendapat kepertjajaan dari sotak : Bay . Gap RRT diperhebat dan djuga hubungan ekonomi antara Indone- “43 NI : . t an 2 & parlemen, maka dalam keadaan Kelar 5 3 Kn menggunakan bom atom. Me- sie 'sebagai negeri penghasil ba- 55 Pa Lana kead pan oleh har'mau ini korespon- Seruling dan min jak. mukan ' sedangkan kepalanja biasa Pr a bubarkan yaaa “| $ “,gris, Sedjak tahun " | den tuan ini telah mentjarike| Didalam sebuah rumah dari| habis dimakan binatang buas 
"perhubungan dagang antara Djepang . ngenai hal sb pers Amerika | han mentah dan negeri2 pembeli. 

Perobahan kedudukan politile rut ketua pengadilan, Slansky terangan2 lebih landjut menge (mana ia Gapat melihat perang- itu. 

   

parig 6 ublik jai” Tionokdk, dinda dan Republik  Rakjat Tiongkok 
asal sadja hal itu tidak an 
usah: , memperkuat tenaga militer ! 
RRT. Konvensi ini dihadliri oleh. 
tidak kurang dari 2000 “orang  pe- 

beberapa hari belakangan ini ' Sia Ba . ah kirim surat kepada Zi- | meributkan, barwa Sulean Ma | pada waktu ini ternjata djauh Pernah kirim surat ke ak ralatan militer Amerika kata- | Aa mentepatkan Iadenenk, . Tn ga & 
Being Hungpk “| dalam sesuatu posisi baru Ia sanggup datang ke 2 inja telah diperkaja dengan se — p ntuk m arakan “aspek2 &. “mana inSSiatip nasional (: 
|buah bom baru — super-bom ) sudah mendjadi 'ekonomi dari usaha meruntuh 

Dalam dua minggu selan- 
djutnja telah tewas djuga 
enam orang penduduk lain 
mehdjadi mangsa harimau. Se- 

dimakan ke- 

nai tjara2nja dukun ite beker- | kapnja ia meniup serulingrja se 
dja, tap hari. Seorarg pembantu 

,Saja sudah putus asa”, de ' membunjikan insicamen lain jg 
mikian kata bupati Bengkulu, @ibwat dari tulang-belalang dan 
Abu Bakar. Ketika terus me “kawat besi, dengan mara ia me 

pemilihan parlemen 
baru (menurut UUD dalam 30 
hari). F : 
““Djika, seperti dalam keadaan . 

ini, parlemen baru ti 
    

  

Sekai , 1 P3 LE PLN AN 5 . 2 | kelir nasional 
2619 ii 

». - terkemuka dan biasanja : : 3 - 2 2 2 Inua majat2 itu dak mungkin diadakan dalam TR Lin Lan dan kiranja jg dimaksud itu | fasal perhititigan jane benar2 kan 1 : Tiekos'owakia. | nerus dilaporkan dari Sme z ngan hariman  Keda Ng na mi 
h : mpunjai pengaruh — jang me- ak : 2 i p gan yang “kan pemerintah Tjekos'owakia. l 0 . niru yaurg : 2 palanja. Harimau ig. mengga- 30 hari sesudah parlemen lama apa jg disebut bom zat-air. Dan | dalam hubungan ekononsi Indo- Bukitkabu, bahwa beberapa “lam perangkap itu dimasukkan yas didesa Lais pada perm aa 
dibubarkan "modinokat “bore: nentukan terhadap politik perdaga- | ibubarkan, sedang 

  

    

5 : : ! i intah Ame- : Ia Pipa usaha : : 21 : 2 
Iabangan dan kesdaan: "Int negit Bemerunah,. Pp” ae 1 2. # An Pa NU : rah itu, saja telah mifta kepa "aa war ia Pe no e ae anne andai : iS 5 Teten II 1 rA 1 na pa Ta ia ebo 2 ba TN ia Titorst di Tje oslowakia. “Ida asisten da “Pang aa i Bana atasi lamanja dukun | Wati dihutan. Ia mati karena 5 kata tidak mungkin diadakan pe nonsaha ian aa hhoriba | sil lebih banjak dari pada mus | Mulia, mengapa pemerintah In.|, Radio Praha mengatakan, | orang pemburu matjan jang ter'itu meniup serulingnja, ma lapar. merintah jang bisa memperoleh #0, “siaga Maa aan "he That” “bom. “ati Demikian | donesia masih memegang poji- bahwa kegiatan2 ,Stansky €S | kenal untuk memberantas gang | minggu ia membasahi perang-| Pada tanggal 29 Oktober ia kepertjajaan dari parlemen, na Mb aa : Ea . j tik perdagangan kopra jang tiny adalah usaha “dinas Spio-| guan itu. Dalan hidupnja Ba kapnja dgn. minjak, totapi ti-fmenjerang dua orang ' pendu- ka salah satu djalan ialah, bah LT dah penarignyan magak 

: mereka jg membatja kabar 

Prayda. (Antara). 

Ia nesia dengan dunia luar. Se- 

merupakan buah ' tjiptaan gu-   wa Presiden dapat membentuk 
suatu kabinet presidentieei. 

. Diktator  biasanja lahir 
karena ketololan 

pemimpin2nja. 
Dinjatakan seterusnja oleh Mr. 

Sjafruddin, bahwa djika keadaan 
sudah mendjadi demikian yupa, 
sehingga Presiden terpaksa mem- 
bentuk suatu pemerintah atas 
tanggung djawabnja sendiri, Pre 
siden sebenarnja sudah mendjadi 
diktator, meskipun parlemen ma- 
sih berdiri dan meskipun Presi- 
den sendiri telah menjatakan 
tidak ingin mendjadi diktator. 
Perkembangan jang demikian 

itu memang sudah lazim: suatu 

diktator biasanja Tahir karena ke 
lemahan masjarakat, karena ke- 
tololan dan ketidak-mampuan pe- 

mimpin?nja, Tetapi jang lebih 
berbahaja ialah, belum tenta buh- 
wa Presidenlah, Beng Marnoiah 
jang achirnja mendjadi dikfator 
jang sesungguhnja. Sebab tiap? 
diktator bisa ditendang dari ke- 

dudukarnja oleh diktator jang Ie 
bih berani dan lebih nekad, . - 

Xalau bahaja2 jang digam- 
harkan diatas sungguh2  diin- 
sjafi oleh kita semua, “maka 

mudah2an masing? dianjara 
kita bangsa Indonesia, sang- 
Eup berusaha sekuat2nja un- 

2 Matjam Perobahan 

perang di Korea, 

Menurut “UP, tentang nasib 
orang2 tawanan perang jang 
tidak. mau “direpatriasi, Eden 
mengandjurkan : e 

a. Membentuk suatu badan 
istimewa | untuk ' mengurus 
orang2 tadi, atau b.  Supaja 
UNKRA (Badan PBB urusan 
Rehabilitasi Korea) mengurus 
mereka djuga, Menurut penda- 
pat ' Eden, kedua2'djalan "ini 
(dapat ditempuh. “Akan tetapi, 
kata Eden, apabila karena si- 
lah -satu sebab maka tidak da- 
pat disetudjui pengerahan te-   

Inggr. Setudjui » 
| Garls2 Besar Usul India Tentang 

5 Masalah Tawanan Perang Korea 
|ENTERI LUAR Negeri Inggris Anthony Eden hari Kemis 

VE ji, menerangkan dimuka Panitya 
. Umum PBB, bahwa ia dalam garis2 besarnja menjetudjui rentja- 

na India, jang dimaksudkan untuk memetjahkan masalah tawanan 
tetapi dengan 2 matjam perobahan. 

pendapat Eden, djabatan wasit jang disebut-sebut dalam rentjana 
India tadi, hendaknja dipegang oleh anggota-tetap jang ke-5 
daripada komisi pengawas repatriasi tawanan perang, 
usulkan oleh India. Rentjana resolusi India ini mendekatkan pe 
njelesaian masalah tawaran perang, kata Kiden, 

Barat. Rentjana — India ini 
menghendaki pengangkatan se- 
orang ,,wasit”, 

5 Wakil Korea Setatiin me 

  naga UNKRA, tidak ada salah- 
inja djika dibentuk satu badan 
|istimewa, Dikemukakannja ka 

| tuk menjelamatkan negara. Jg. 
diminta dari kita masin, ia- 
lah: keichlasan mengorbankan 

resolusi lainnja jang dimak- 
sudkan untuk mentjapai verle- 

| bernemen Van Mook. Diperta- 
. hankannja perdagangan kopra 
setjara monopokLstis itu menu- 
rut pendapatnja tak mungkin 
akan membawa aspek2 haru 
alam perkembangan selandjut- 
nja dihari nanti, karena sama 
stkali tak. terbuka kemungki-' 
nan2 bagi inisiatip-pihak par- 
tikelir. Mengenai lain2 barang 
hasil brmi, disamping kaum 
exportir bangsa asing, satu2nja 
exportir bahan mentah “ialah 
pemerintah Sendiri jang mem- 
ipunjai “perkebunan, Ternjata 
bahwa sampai sekarang pihak 
partikelir belum djuga diadjak 
turut menjelenggarakan pasa- 
rannja diluar negeri, demikian 
Dr. Gunung Mulia. : 

' Perdagangan hasil bumi 
Indonesia melalui 

transito. | 
Dalam pada itu, kata Dr. Mulia ! 

Dimadjukan. 

Politik dari Sidang 

Menurut 

jang di-     jang akan ber 
tindak untuk menembus djalan 
buntu jang mungkin akan tim: 
bul antara 'anggota2 kedua 
Blok fadi' dalan pada 'itu 
tidak disebut apakah ,,wasit” 
tadi harus mendjadi anggota- 
tetap Cari komisi-tersebut tadi. 

pula permintaan jang berkali2 di 

dengar dari pihak negeri2 Eropa $ 

Gibelakang ,,Tirai “Besi”, supaja 
diadakan hubungan langsung dgn 
Indonesia, agar mendapat bahan 

raentah untuk keperluan perindus 

triannja. Dalam praktek, hampir 

semua negara seluruh Eropa men 

dapat barang keperluannja mela : 
lui saluran2 biasa 
perdagangan stransito jang pusat 

“nolak usul India. 
Akan tetapi wakil Korea 'Se- 

latan XC. Yang menolak rern- 
tjaha India tadi ,,atau setiap 

port barang2 dari Indonesia kene- ' di 

gaku telah membantu 

  

   
tukan organisasi 

inage Amerika”. Dikatakan ba- 
|hwa. dalam djala2 spionage A- 
'merika ini duduk bermitjam2 
orang, mula orang biasa sam 
pai ke type orang Seperti “si- 
'penghasut perang Foster Dul- 
“les” 

Dikatakan dalam siaran ta- 
'di bahwa pemeriksaan perka- 
Ta S'ansky ini merupakan “ke 
'gjadian penting dalam babak 
jg sekarang ini, dari perdjoa- 
ngan untuk “perdaryaian dan 
memperkuat pemerintah2 rak- 
jat” (Antara). 

  

Vietminh Terus 
. Mendesak 

EMIS MALAM diperoleh 
kabar di Hanoi bahwa pa 

lebih landjut, harus diperhatikan | Sikan2 Ho Chi Minh telah mem 
.perhebat serangan2nja  terha- 
Cap garis2 pertahanan Peran- 

“fjis-Viettam dibagian selatan 
daerah federasi Thai, Sebuah ko 
munike dari markas besar anta 
ra 
bahwa satuan? ringan Peran- 
tjis-Viettiam didaerah tsb. ter- 
libat dalam pertempuran? dgn. 

jaitut' melalui satuan? Vietminh jang kuat, 

Uni Perantjis mengatakan 

Djurubitjara markas besar 
njx ada di Amsterdam dan Lon- LM enerangkai lebih djauh bhw 
don. Makin besarnja volume im- |dalam pertempuran? jg terdja 

sekitar vos2 Perantjis-Viet- 

ekor harimau mengganas didae nja pula seekor kambing seba 

sir telah membunuh tiga puluh ' 
ekor harimau. Tiap-hari-dan ma 
lam ia menginta: dihutan, teta 
pi ia tidak berhasil menembak 
s2ekor matjan djuga dihutan-hu 
tan ini. Kemudian saja minta 
bantuan polisi dan tentara. Pa 
sukan2 mereka memburu ma- 
tjan2 itu tetapi merekapun ti- 
dak berhasil”. 

Sang dukun dipanggil. 
»Achirnja orang minta bantuan du 

kun dari Sumatera “Barat, seorang 
dukun jang terkenal pandai menang 
kap matjar, Nama orang itu, ialah 
Kuta gelar Pitu Kajo. Ia berusia 50 
tahun, dan tinggal di Muara Air di- 
daerah Painan disebelah Selatan Pa- 
dang. Ia bersedia menangkap ma- 
tjan2 itu dengan beaja Rp: 1.000, — 
untuk seekor mafjan.  Perdjalanan 
dari tempat kediamannja ke Bengku 
ln kl: 500 kilometer sebagian besar 
ditempuhnja dengan berdjalan kaki. 
Dalam bulan September 1951 dukun 
itu sampai di Bengkulu. Berhubung 
dengar ongkos2 jang tinggi ' jang 
harus dikeluarkannja selama perdja- 

dak ada sozkor maf!ian pun jang 
mau masuk kedalam kurungar 
ita. Pendiduk marga Sipersa- 
lahkan cleh s2uc dakun, More 
ka katanja tidak pertiaja betul 
kepada kekuatannja. 

Harimau mulai ketangkap. 
Tetapi pada minggu jg. 

keenam, harimau “jang per- 
tama dapat ditangkap, Dengan 
sebuah truck binatang ini kemu 
dian diangkut ke Bengkulu. Ti- 

tangkap lagi dua ekor harimau 
lain. Tetapi kedua ekor matjan 
ini tidak dapat diangkut hidup2 
ke Bengkulu. Jang satu telah 
diketemukan mati didalam pe- 
rangkap sedangkan jang lain- 
nja mati ketika diangkut. 
“Harimau Ke-empat jang “da- 

pat ditangkap oleh dukun itu, 
ialah seekor matjan djantan jg. 
pandjangnja dia meter sepuluh. 

Kepada dukun itu kemudian 
,Giserahkan uang sebanjak Rp. 
1000,— dan Smedan Bukitkabu 

an bulan ini telah diketemukan 

duk seorang ajah dan anaknja. 

Mereka membatiok ' harimau 
tersebut dengan kapaknja dan 
patjulnja. Kedua orang ini ti- 
dak dapat terhindar dari baha- 
ja maut itu dan tewas akibat   

dak lama kemudian dapat di-, 

luka2 mereka terapi djuga 
sang matjan menemui adjal- 
nja. 

»Keadaan Sumatera Selatan 
aman sekali” demikian “kata 
menteri penerangan Mononutu 
kepada wertawan tuan ini.' 

, Tetapi walaupun demikian 
disana masih ada gerombolan, 
gerombolan jang berkaki em- 
pat, ja'ni matjan”, (Pia). 

UP Rana NA An 

OVIRINO SAKIT. 
Presiden @uifino dari Pilipina 

terserang penjakit pilek dan ha- 
rus tinggal ditempat tidur dise- 
buah pangkalan angkatan laut di 
Udjung Poro, Luzon barat-laut, 
demikian pengumuman istana   Malacanan "hari Kemis. 

  lanan ia mempertinggi taripnja men- 
djadi Rp. 6.000,— untuk dua matjan 
jang ditangkapnja dan Rp. 500,5 
untuk tiap2 matjan selandjutnja. Hal 
ini disetudjui oleh residen Mohamad 
Hasan. Dukun ifa tidak minta uang 
muka. Menurut perdjandjiar apabila 
sudah ditangkap matjan2 itu akan di 
serahkan di Bengkulu. 

Penduduk apathis 
Oleh Bupati Abu Bakar du- 

kun itu dibawa dengan sebuah 
ADA 

  Mentjari Bekas? 
Kota Rung Mahal 

Kota ,Tempat Bersukaljita' Jang 
Berumur 4000 Tahun 

I Rebo diumumkan di Delhi, bahwa dalam bu 

     

      

   

    

   

    

    
   

   

& 

N
g
e
 

  

  

  

perasaan dan kepentingan diri ae Ig, Kena An T takan sendjata”. Sebaliknja Ka Ne RN angka2 sta nam di MocChau dan “Balay Ha MPM EEA de telah sundi Pr Desember nanti akan dimulai dengan penggalian? jg. sendiri dan dari 'partainja, pe- aa t ea Gia ban i.| Yang mengandjurkan supaja Sastik tak lain menundjukkan ma itu, Vietminh mengerahkan 9 ie ig | dimaksudkan untuk mentjari suatu kota jang telah hilang neebdian “Jang nana | re Ate Gta Se ai Lae dan Tango pebasan naj LIA resi dan “bahwa fe |., Orong pendudik marga gap Mahal pengen pa aa ag BN iba adat P sa Saha: x ag - NN aan KUR Sorca dan supaja PA Un 2 ae “nan ig diperkuat in: rupa- |' la Sa aa ia dide i ia isian. K or ara Oa 
ye Hata Pa Hn horma- | kemegerinja. " dikabarkan | SiOnal” untuk ditempatkan di- Gndukan megeri Belanda Selaku ' dop Gore jakni kuntji perta | "1 Sumatera Barat ini akan da'| tahun berselang. 2 Sa : an kita kepas “mereka jang . Seperti telah -kabarkan, | daerah penjangga, jang diusul- negara transito tetap menguasai Jkt ParaktitaViotr am, di pat menangkap matjan2 itu. €    

     

   

    

   

          

   

   

        

   

ba Amerika Serikat telah meno- 
ji, lak rentjana India tadi dalam 

entuk jang ada sekarang ini. 

perdagangan Indonesia dengan 

““Ercpa, maka tipis pengharapan ba 

gipedagang Indonesia untuk mem 

telah mengorbankan dirinj 
gi kemerdekaan kita, sebagai 

tanda sjukur pula kepada Ti 

dibentuk di Mereka pertjaja, bahwa gang 
guan ini adalah nasib mereka. 
Rasa takut dari penduduk itu 

kannja supaja 
Mantjuria. 

| Alasan Yang maka ia meno- 

front Sungai Hitam. 
      

   
lamanja cdan jg pernah menga 
lir disepandjang. daerah .tanah 

Pekerdjaan penggalian ini 
akan dipimpin oleh Dr. Han- 

  

   

  

    
     

han iang “telah memberikan | Amerika setudjui saran|lak rentjama India ialah karena perkembangkan aktiviteit2nja. De | gx tata Tn kin Inah Rydh, seorang archeoloogj gurun Bekaneh dewasa ini. Pa' 
kita kemerdekaan. | A4 SN 25 e FE Ang menurut pendapainj aa rentjan mikian Dr. Mulia. aa IL ANGGOTA BATU Ka Ma magang Da na Nana dan akan dijra sardjana berpendapat, bhw bata 2 Ki Re SAN GP SAP el Aa 5 adi menghendaki «»epatriasif : : he ci 0 BTA Neng tg onjak : ang “bantu oleh 10 orang sardjana | 4000 tahun berselang idilembah Naf kah anggota parle- / Up mengabarkan seterusnja, | dengan paksa”. DikMtakannja| 2 ANGGOTA POLISI MANILA | Spanjol hari Rebo telah diteri- | Pada siang hari mereka me- Swedia. Usaha untuk mentlari | sungai Shagpah (je menbatin 

njergap petani2 jg sedang be- 
kerdja diladang. Sekali peristi. 
wa seorang perempuan telah 
ditarik dari rumahnja oleh se- 
€kor harimau jg datang ke 
marga tadi. Pada Suatu per- 
istiwa lain seorang "perempuan 

USA Rebutan Sumber Minjak 
kan, bahwa sesudah perang dunia #genai soal kartel minjak internasio ytidak 'dapat disangkal lagi dalam 
pertama kaum ' motopolis Amerika (nal baru2 ini adalah dari mengenai | sedjarah, bahwa perdjuangan kaum 

' men, bukan dari kas P2hwa kalangan2 Amerika Se- 
NR bukan dari kas rikat pada PBB menerima baik 

: partai. 

Mengenai hubungan antara pe- 
merintah dan partai? pemerintah 
dinjatakan, bahwa “antara kedua 
pihak itu "harus ada kerdjasama 
dan saling pengertian jang se- 
baik-baiknja, tetapi pertanggung 
an djawab atas pemerintahan 
adalah ditangan pemerintah, Ini, 
berarti, bahwa pemerintah pada 
hakekatnja adalah bebas dari 

"DIBERHENTIKAN SERENTAK. Ma sebagai anggota United Na- | Acting walikota Manila, Barto- tions Educational, Scientific “and 
lome Gatmaian hari Kemis mem- Cultural Organisation. Hasil pe- 
beri perintah “utk menghentikan mMungutan suara adalah 44 setu- 
dgn seketika. 42 anggota 'kepoli- dju, 4 menolak dan 7 blangko, se- 
sian Manila dgn alasan sebagai dang 3 anggota jang hak memilih 
sOrang2 tidak disukai”. tidak hadir. 

es: Inger 1 NY 2 - "& bm C0 

memperebutkan pasar2 dan bahwa 
persaingan ini tidak akan reda, se 

  

bahwa perdamaian jang adil 
Para Indon, dkoraibala ren dan terhormat itu hanja bisa 
Pala em, ag MR ae , Itertjapai dengan |,kemenangani: 
|tjana India  dirobah, hingga ' | nvutlak” dan ini hanja bisa di 
2 aan Oi Tn NI tjapai dergan ,sanksi2 total 
awanam jang tidak mau dire- | terhadap resor”, (Antara— batriasi katangan UNKRA atau Abg agresor' . (Antara— 

membentuk satu komisi jang | waw Tembaga 1.» 
chusus dibentuk untuk mengu- Ne Ti 2 Hone 

ADJALLAH Russia :,,New Ti 
"8 mes” dalam siarannja jang pa ! 

kota jg telah hilang itu menu 
rut dugaan akan memakan 
waktu tiga hulan. Pangkalan 
perkemahan akan ditempatkan 
didekat palung sungai Shagag, 
jg telah kering berabad abad 

dari Pakistan sekarang ini ke- 
djurusan selatan melalui tanah: 
gurun Kajahtan) berkembang 
beradaban dan dim. wilajar 
inilah terletak kota Rung Ma 
hal. Nama Rung Mahal dapat 
diartikan dengan "tempat ber 
Sukatjita”. Dr, Hannah Rydih 
mendasarkan pendapatnja dari 
kesuSasteraan kuno dan tjeri- 
ta2 dongeng. Menurut kesusas 
teraan kuno itu disebut ten- 
tang adanja gapura2 dan 'ben- 

    
  

  

rus mereka. Kata sumber2 
Amerika tadi, dengan deniki- 
an maka rombongan PBB ini 
'dapat ',menjebarkan orang2 
jang tidak mau dipulangkan, | 

   
   

    

raba. adira banana Spa tjampur, tangan Komu- “ling achir telah memuat suatu kara kalipun apabila kedua pesaing tsb. berusaha dengan sekuat tenaga un| bagian jg ketjil sekali dari soal: tsb, monopolis ditudjukan kepada usaha teng2. Pemeriksaan endahu- 
Dijaga 2 2tukaa Da3” “parlentan 2: x Ft Pa |. Jangan mengenai kartel minjak inter | sampai kepada persetudjuan untuk| tuk merebut kedudukan2 Inggris /di | dan belum menggambarkan keadaan | untuk memetjah-metjah dam kemudi Iiah t Ian h KA dr 

hapan nda Tia mena -) . Anggota ke-5 dari kotri- (nasional, dimana antara lain dikata | membagi-bagi pasar ataupun untuk | lapangan industri minjak, jang“ s€benar-benarnja, apa lagi inti Jan membagi-bagi kekuasaan “dunia | “W PN Naa un An 
La 2 om 191 Tepatriasi didjadikan ,,Wa- (ikan, bahwa “perdjuangan antara Ing | bersama-sama menghisap kekajaan maksud jg tersembunji dibelakang |dan ,,mentjukur gundul” negara2| tentukannja hasil2 seni berupa 

meskipun pade saat sekarang ini It 
s pot2. Menurut taksiran hasil2 

Dikansky berpendapat, bahwa Ia 'tabir kartel tersebut, djadjahamn dan negara2 pengekornja. 
poranujang' diumumkan “oleh Komisi | ' Dalam pada. itu dikemukakan, bah 
Dagang Pusat Amerika Serikat mel wa sudah mendjadi kenjataan jang 

“ 

gris dan Amerika Serikat” untuk | suatu daerah djadjahan," ' 
memperebutkan sumber2 minjak di 
sertai “pula oleh perdjuangan untuk 

it”. India mengusulkan supaja 
komisi ini terdiri dari 2 wakil 

' Blok Sovjet dan 2 wakil Blok: 

belum dipilih oleh rakjat,  seku- PD K jang ditulis CDi) 
rang-kurangnja harus ' meman- arangan jang ditulis oleh M. Di 

| kansky itu selandjutnja menundjuk |       seili ini telah berumur 'beribu2 
(Antara) tahun, 

( ' bl Lana Dae . 

 



   Hana 

  

   J ang di kenang-kenangkan 

dengan kapal: TEL 

. Excelsior: 
Excelsior 

h 

Ten: Te 

  

“Akan datang 
SPEDA MOTOR jaag Si kesat 

1. .dan dengan kapal MANURAN 

..1FXpress. Radex 125 cc 
" Express Radex 100 cc 

   
3 

EMACHUS 

Twin 250 cc 

15 cc. 

   
    

  

     

  

   

    

1 , Pt O d 

   

   

Toar 150X20 » 

aah 1 

Bodjong 16     
  

YABIR 
: Sebkbaa 109 — Semarang. 
'Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pu- 
.djian. Specialist untuk Wasir 
(2 "enggan ASTHMA KEPU- 
TIAN, IMPOTENTIE dan lain? 
Penjakif. ZONDER OPERATIE 

(Pagi 9—12 
Dj. bitjara (Sore 5—7 

kibiajaal "———.— 
RUMAH? (Gekoppeld) 
tembok 

    

    

    
    

    
    

    
     

  

    

di Magelang Djl. Manggik 1429 
an 1430. Keterangan kepada: 

: “Nj. €. REMEEUS 
5 aka Mataram 719 Gredja Pro- 
| testan muka Pasar Peterongan 

Semarang. 

i : .Cursus SAMPURNA 
x Dj. Demak 18 (Karangbidara) 

SEMARANG. 
Peladjaran waktu Sore/Malam 
mulai 5 Desember 1952: 

- Boskliouden A (Boekhouden) 
Hitung-Dagang/Ilmu-Hukum 

  

bagan DNA Rp. 22.50 
2 Bahasa Inggris ...... an A21 
“Bahasa Blanda ...... es Aa 

SALATIGA. 
Pembelian gedung 

Balai Kota. 
Dalam urgentie-program D.P.R. 

kota-ketjil Salatiga untuk tahun ini 
termasuk post Rp. 300.000 untuk 

pembelian gedung balai-kota jang 
sampai pada saat ini masih menje- 
wa dari Semarangse Administratie 
Maatschappj (Semadmy). Ketika 

'u ini pak walikota pergi ke 
Djakarta antara lain djuga meu- 
tjari ..feeling” tentang pembelian 

3 gedung itu dan kabarnja dalam) 
prinsip telah didapat persetudjuan 

— dengan fi atasan. Adapun se- 
bahagian dari uang Rp. 300.000 
akan dipergunakan untuk membu- 
'at sebuah panggung (verdieping) 
ruangan sidang dan kantor D.P.D. 
Mudah-mudahan retjana ini lekas 
dapat dileksanakan, 

  

    
  

N.V. Gomeenschappelijke Mijnbouw Mastsehappi , Billiton“ 
Mentjari Untuk Perusahaannja di Luar Djawa 

Beberapa Tenaga Muda 
jang baru lulus dan peritjanah S.M.A. sebaiknja 
Bahagian B. 

Surat2 kepada Kotakpos 78 Djakarta. 

Tjalon2 jang diterima, akan dapat surat panggilan. 

  

  

BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 1007, MANDJUR. 
Viranol Extra strong buat laki? jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 
dak hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2 muka putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 
nuw). Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2, buat itu kita bikin Pil Viranol jang” tanggung 1007, 
berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.— Djuga ada sedia lain? Obat jang 
mandjur, 
3 Selain Beei ma MARIA ai RA Rp. 15.— 

iramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,, 25.— 
Minjak 'Tangkur  adjaih buet Jaki2 «0 ..co”coocoooo.oo.oooroo » dO— 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ............... # 10— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... » 10— 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 10Y,. 
Djuga mengobati segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing 
manis,/nana, Linu2, Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, 
Keputihan, Wasir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh 
naa Aha Sonder opa. Yeah penjakit diobati sapa baik. 

ABIB WAHID MAWN. Tamblong 49 — Ban 
Lan Abdul Wahid. Prapatasi “Gambir Tn pg 

(sebelah Von & Co.). : 1 
Toko Seth. Pintu Air 30 Djakarta. 
Toko Thio Piek, Dijalan Perniagaan 10 Bogor. 
De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32 Tasik. 
R. M. Hamim. Djalan Benteng 1 Sukabumi. 
Multi Sports. Kaliasin 7-Surabaia. 
Toko Seth. Djl. Kemakmuran 100 Makassar. 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite. Palembang. 
ZINDABAD HOUSE Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo. Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang. 

KURSUS LISAN 

    — JO6J4. 
. Rp. 260.000 utk. reboisasi ' 

daerah Jogja. ' 
| Dari kalangan pemerintah da ' 
“erah didapat kabar, bahwa pe 
merintah pusat telah memberi- 
'kan uang sebanjak Rp. 260.000 
guna biaja reboisasi didaerah 
'Jogja. Menurut keterangan 
itu tanah2 gundukakibat pene 
bangan gelap dan penebangan 
jang dilakukan oleh pemerinta 
han Djepang “tk didaerah Jogja 
ada 230.000 ha. , 

. KUDUS. 

   

    

  

    

  

     
   

      

   
      

    

   
     

    

   
     

    
    

         
    
    

  

   

  

   

Aa 

- Penggelapan. 
S.D. bekas pegawai bagian Tata 

“Usaha Daerah Otonoom Kudus ke- 
“maren tgl. 19 telah ditahan oleh 
Pulisi karena pengaduan, telah me- 
makai uang hasil pendjualan buku 
Pentjatatan ,,Lahir Mati” sebanjak 

“Rp. 400,— jang semestinja harus 
disetorkan ke kantor D.O., disam- 
ping itu sudah berkali2 dipanggil 
untuk  menjelesaikan  pekerdja'an 
jang masih djadi tanggungannja 
S.D., tetapi panggilan itu diabai- 

“kan. 
. Maulid Nabi Muhammad. 
“Menurut  rentjana  periindjauan 

“keliling dari K.HLA. Wahab Has- 

'bullah dari P.B. Nahdlatul "Ulama 

'ke Djawa Tengah bagian Utara, 

besuk tanggal 30 November dan 1 

Desember 1952 kota Kudus dan Pa- | 

ti djuga akan didatangi, dengan 

@engadakan rapat chusus dengan . 

anggauta2 N.O. dan resepsi. jang 

mengundang tamu2 sambil memper- 

ingati hari peringatan maulid Nabi 

' Muhammad S.A.W. 

- 

    

|. »Tingkatan S.M.P.-NEGERIP” Tammat 11/, tahun. 

Dibuka tg. 1 December 1952. Waktu Sore (djam 3.30 s/d 6) 
(Dictaat diberi Pertjuma. Pembajaran 1 bl. Rp. 15.—). 
Pendaftaran: disertai uang Rp. 5,— mulai sekarang di S.R. 

Latihan Bandjarsari, sebelah kanan Djawatan Air Minum Su- 
rakarta — djam 1 s/d 6 sore. 
Djuga diberikan tjara tertulis. Guru2 bevoegd. 
Prospectus boleh diminta Pertjuma. 

INSTITUUT: ,HASRAT” 
SURAKARTA. 

  

  

ESpeda bermotor: Solex 
Sedikit waktu akan datang ! ! ! 

5 Lekas ambil pesanan sekarang persedia'an tinggl sedikit 

Didjua! dengan Hara EL. Rp, 2500.— 
Satu-satunja DEALER | 

! 
$ Fa. CENTRUM & Co. 

Karangtempel 2380/2382 — Telf. 1257 Semarang. 

  

  

AWET MUDA DAN TETAP GAGAH PERKASA 

Karena chasiatnja: 

Arak Hai Kau Pisa tjap ,B O EA J A" 
jang sudah terkenal untuk Tuan dapat mengekalkan ketjinta- 
an SwaMi-istri, serta sama2 puasnja. 

Pusat pendjual: 

KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp, 1885 Semarang. 

Ba ta 0 
Akan ton. dalam bulan ini: 

dengan cabine separo atas as ai cab over engine) 

Kluaran baru dari: Ford Motor Co. Ltd. Dagenham, 

MBWA kekuatannja (4/5 ton). 

ta RENDAH harganja P : 

3 d/band 700X20 laadverm. 4 ton Lk. Rp. 33.000— 

| Pemegang S.P. dapat mendaftarkan pada : 

IM. V. Handel Mi. HIN YOE| 
FORDDEALER DJAWA-TENGAH & TJIREBON 

Telp. 2000 

  

& 233 hi Dia ! 

,Thames" 1 Track . 

England. $ 

Bea Rp3 350001 

  

Setelah Bersalin 40 Hari 
Seluruh tubuh brasa lebih ring- 

“kliatan banjak lebih-muda dan 

gil 
sehat benar. Semua ini Njongeg 
dapat membuktikan dengan mi- 
num: 
DJAMU- HABIS BERSALIN » 
Tjap Portret Njonja Meneer | 

Semarang. 

rang. | 

MUA 
DJL. DEMAK -129 TILP, 6fi 

SEMARANG 

  

Agen2: Depok 36B, Mataram | 
414, 697, 210, 942, 682, Lemah- 
gempal 52, Petekan 36, Darat 
33, Pontjol 88, Dj. Demak 12, 
Labuan 14, Gg. Tjilik 19, Ber- 
gota 10. 
  

  

Kamus Pengetahuan Umum 
oleh ADI NEGORO 

Merupakan buku kamus: 

Politik, Ekonomi, Sosial. 
Kebudajaan dll, A-Rp 10.— | 

Penerbit: 

BULAN BINTANG | 
Dj. T. Umar 25 Djakarta. | 

  

Selalu ada sedia : 
Alat-alat mobil Tulen 

Iintuk: 

FORD — CHEVROLET 
DODGE — JEEP 

Dina T » Ta an 

Harga bersaingan ! 

N. V. INGTRACO: 
Bodjong 27 — Telf. 264 

. SEMARANG. 
  

gembira, kesehatan bertambah- | 
tambah, dan anak jang mung- | 

itu mMendjadi montok dan | 

Mintalah Daftar Harga seka- | 

Toko Pedamaran 90 1 

  
Permuda Kembali , 

kas dan enteng, tjahaja muka | 

h 

MEN NIkaaaa “| 

“ran Membuat Deknja (bibit). 

  

  
Y Tea 
3 ngan Aa 

4 Aa 

YOUNG CHEMICAL COY. BANDUNG 

  

AGEN: Keplekan Kidul 228, 
Pekalongan. 

PUSAT: Tjitarum 6, 
Bandung. 

ZONDER OPERATIE ' 
Spesial sakit AAMBEIEN ! 

(Wasir) orang Laki korang 

koewat (Peloe) IMPOTENTIE 
orang Perompoean sakit KE- 
POETIAN dan tida Tjotjok 
Darah. : 
Tanggung -bisa bikin baek. 

Segala waktu kita bisa kirim 
obat2. 
1. Obat Sakit Aambeien  . 

Rp. 50,— 

Obat Keputian of 
tidak tjotjok bulan 
orang perempuan Rp. 100,— 

Obat Kuat orang Laki2 
Rp. 100,— dan Rp. 50,— 

T.B. Surat2 harap disertai uang 
Rp. 2,50 buat balasan. 

Djam bitjara: Pagi 8—1 

Sore 4—6 
Minggu tutup. 

AMIRODIN 

Depan Koesoemojodan 95/A   SOLO. 

  

  

     

      

“DINAMITE WHO's 
SLOOVTHIRSTY GENT 
HO WANTS TO WIP 

OUT THE COWNEN 8 BREAK 

DPR 13: BKN FEATURES SYNDICATE, Ine. WORLD RIGKTS RESERA KI 

   
   

    

    

  

bersih semua pemelihara sapi? 

— Saja Grub Malloy! 

tidak memindjamkan uang kepada ki 

0 “Dynanite, Mba tuan jg haus darah ini, 

jang memastikan, maka cowboy2 itu 
'kereta-apinja dan bikin rudin padanja. 

— Ia benar, Roy! Saja sudah rudin sekarang ini apabila Grub 

kannja, sebagai mitsalnja 
Kalau Hogan tidak mengambil tindakan djalanan kereta-api kau 

ljal n ini! 8 
Bhar. Memuonaban  2ArAkn — Dynamite! ... Balok2 

djembatan kereta-api itu 
telah digergadji oleh pe 

    

    

      

    

  

    

IM GRUB MALLOY/ - f MEN PON T  & PYNAMTE! Yook at) HMM....SEEMS FUNNY 
UNLESS HOGAN HAS J HE's RIGHT, ROY/ EIGHT A THING “.. COWMEN THIS, ROY.V IHEYP LEAVE A SAW H 
A SHOWDOWN, ID BE BROKE NOW THEY NEEM, LiKE sana 2g | THE CINGLE K |) WITH TH KANCH gg 
THEYLL RUN HS IF GRUB HAPN'T YOUR RAILROAD/ : 19 A CATTLE BRAND ON IT, LYING 
Ea ARP aa 7 ( AROLUND FOR SOME- 

    

     

     

LOANEP ME MONEYZ 

    

MIPA L 

  

THAT'S SAY, 
IT CAwEp/ 

HERE! 2 PROOF/ 

    

  

    
—- " Orpag #dak akan me- 
musuhi sesuatu ig diperlu 

jang ingin sapu 

melihara2 sapi! Itulah se 
babnja djadi ambruk! Ini 
Buktinja | 

11    
aa 

— Lihat 

adalah tempat peliharaan sapi. 

- Hmm. 

» mereka tinggalkan sebuah 

dengan pertandaan nama perusahaan 

nja untuk diketemukan orang ! 

      

    

   

  

          

  

      

    

BOPY TO FIND 

       

  

ini, Roy! »Circle K” 

Tampaknja aneh jg 

gergadji   
drama pertjintaan — semua didalam film ini ! 

  

AK - LES 
(ONG GWATELIONG:: 

aa 1230 - Semarang 
(Kidul Sekolahan Christen Tionghoa Karrenweg 

masuk mengulon). 

TAART garreren (membuat menghias taart dari glazuur dan 
botercream) bagian Cursus ke I. 
DROOGGEBAK (kuwih keringan) Roomsoes, kaassoesjes, 
rikolin, melk-koekjes, putu Blanda, klapper-koekjes dan masih 

banjak pula matjamnja jang tak dapat disebutkan satu demi 
satu. 

SNY-TAART (taart potongan) dibuat dengan rupa-rupa 
model: letter, welkom, P.F. appel, bebek, ati, dan sebagainja, 
djuga bisa membeli tjitakannja. 

SPOED-CURSUS 
Cursus 3 minggu membuat: roti tawar, melk-brood, roti kadet, 
roti warmbhollen, roti sobek, roti kedju, roti ketjik, saucys- 

“brood, bladerdeeg, roomhoorns, bak pao, moatjikwee, bikang 

ambon, soesmaker, wafels dan lain-lain djuga diberi peladja- 

  

Extra cursus istimewa mana salat NONA 

  

CLICHE: LIJN, RASTER dan ETIKET BERWARNA. 
  

| BARU TERIMA LAGI: 
Philips Bin.-206U R. 555,— 
Erres KY-452U 2 05D,— 
N.S.F. H-226U 3 “Sbb 
N.S.F. H-380A 2 1700,— 
Bveready radio-batterij » 1 140— 

Persediaan terbatas, hanja utk para-pemakai sadja 

SUPER RADIO COMPANY 
Seteran (Duwet) 5, Semarang 

  

MUSIM HUDJAN ! Agan 
Hawa berobah dingin, untuk 
mendjaga kesehatan minumlah: 
(2. ANGGUR KOLESOM 
Menambah anget, sehat dan 
bebas dari penjakit. 5 
ARAK OBAT HAI LIONG 

TJONG YANG TJIU. 
Menambah urat-sjaraf lebih 
kuat dan semangat lebih muda. 
Terbikin menurut resept Sinshe: 
OEI SOE WAN jg. terkenal 
mandjur. 

Pusat pendjual: 

V Rumah Obat 
KONG TJIE TONG 

. Gang Warung 106 Telp. 816 
SEMARANG. 

  

  

  

— 

  

ANGGUR SOM DJIONG POW 

SIN TJIOE. BUAT ORANG 
LELAKI. 

ANGGUR HOE G0O SOM 
DJIONG TJIOE buat orang 
prampuan. 

ANGGUR POW THAY 
orang prampuan HAMIL. 

ANGGUR BRANAK. 
ANGGUR RHEUMATIEK. - 

Masing? TJAP ,,RUMAH” 

a tiap botol besar R. 12.50 botol 
ketjil R. 6.50. h- 

A
a
 

A
N
 
Kn
 

HP
 a

g 

buat 

m
e
 

T
e
g
u
r
 

Aa
n.
 
s
a
 

ARAK OBAT KOLESOM tjap 
KUDA 

botol besar a R. 12,50 . botol 

ketjil R. 6.50. 
ANGGUR KOLESOM tjap Ku- 
da botol besar Aa R. 15.— botol 

ketjil R. 7.50. 

Rumah Obat 

,NGO HOK TONG” 

Gang Pinggir No. 1 Telp. 1658 

Semarang.   

  

TS LL 

Spbu CITY: CONCERN CINEMAS: masani 
LUX ini mlam penghabisan (u. segala um.) 

Samin Gm (Francis Langford — Judd Holden 
Tony)Romano'- Ben Lessy and G.I.'s all over the World! 

“»Purple'Meart Diary" ! 
“IUntuk"'Kebranian” Pimpinan dan Kesatria" an) 

dengan Njanjian2 merdu jang menarik dan mengikat | 
Matinee Minggu pagi dj. 10.— - 

1 

Mulai Minggu pagi Louis aa — Janet Blair 
Matinee dj. 10— 

The" BLACK? ARROW: 
d. m. bs5.- un Oni 

pemuh actie — Sepsasi —/ Heibat -- gempar! 
(17 tahun) 

“GRAND ini malam d.m.b. tu. 17 tahun) Royai 
4.45-6.45-8.45 T. Sumarni - Bono - Djuriah 5.15- 7.15- 9.15 

M. Budhrasa — Poniman 

,PENGGRBANAN: 

  

    

  

  

      

   
    

51
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Distributir Parker ,,21”: 

    

Hadiah jang ». 

terkenang 
Tjatatlah SEKARANG djuga / 
PARKER 21” BARU adalah 
sebuah hadiah pada perka-5 
winan, uldhg tahun ataupun 

lain?! peringatan Sebuah hadiah 
jang menggabungkan dalam diri- 
nja sifat?: tjantik, awet, dan ber- 
guna, pula jang Gapat merapatkan 
persaudaraan antara jang memberi 
dan jang diberi. 

A Suatu hadiah jang meniiilumkik: 
K) suatu tanda mata untuk selamarnja. 

      

     

  

   
    

   
   

  

    

    
      
   

         

     

  

            
     

       

     
        

Ta' satubun pena lainnja 
memiliki ini:       

  

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

    
        

  

2. Sifatnja jang chas ,,smooth writing” selandjutnfa 
dapat melinyir diatas kertas seyara ringan dan 

ta tahu rewel : 

    

  

      

   

  

3. Tempat tandon tinta terbikincdart pli-glass, hingga 
Tuan dapat melihat banjaknja tinta jang dida: 
lamnja.     4. Tjara men sepastt kita meng: 
gerakkan 

gan se-ringan dan 
jari? kita 

  

   
   
   

   

S5. Pena jang terbikin dari octantum dengan udjungnja 
dari #ridium, hingga ta dapat rusak 

$: Ta mempunjat bagian-bagian dari karet, artinja 
ta bisa menipis. "     
  

Wakil Parker Pen Co.: LAWSIM ZECHA & Co NY, - Djakarta F3 

KIAN GWAN COMPANY (Indonesia) Limited N.V. 

  

Men anakan 

Bisa beli langsung kepada 

Juwelier ,, TIO" 
BODJONG 58 Telf. 1514. SEMARANG Haag revat 

  

  
  

Telah lulus dalam. udjian: 

Modevakschool ,,DORGASs 
(Djl. Demak $3 — Semarang) 

Nn: Fatimah, Mevr. M. Zeelig, Nn. 
Lie A Lan, Nn. S. Moeddarti, Nn. Thio Ghie Nio, Nj. Djoewar- 

sih, Nn. Sajekti, 

Masih terima murid2 baru. 

Nn. Siek Kiem Jing dan Nj. Soewardjiman. 
Pemimpin: Nj. SO BIE GWAN. ka 

  

  

RADIO-BIN-LISTRIK-PHILIPS a Rp 555.- EZ 
Tersohor lakunja seperti gula, Sekarang dapat dibeli di: “4 
(Siapa tjepat, tentu dapat:) 

Buka: 8—1 siang Minggu tutup. 

Pemilik baru: Liem King Hwie Dir. 

Radio Sampoerna 
Erkonde Service Dealer Philips — Erres — NSF 

Gang Pinggir 140 Smg. Telp. 892. 
(Blakang Pos Polisi Sebandaran) 

Cursus Kilat Radio Pa 
Monteur. pa 

  

Heran sai 

  

Senen Malam 

PREMISRE 

,ORION' 
4.455 6045- 8,45 
  

Sis: 715. 945 

  

Film Ind onesia 

keluaran paling 

baru! 

  

PERHATIAN! 

  

Baru terima: 
RAY -BAN matjam2 Warna. 
BALRIM Goldfiel Frames. 

KEYMONT Platina ,, 

SHANGHAI! OPTICAL co 
Pekodjan No. 82 
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INI MALAM D.M.B., "3 
.Rex“ 5.00-7.C0-9.00 (17th) | 
Mitzi Gaynor- Dale Robertson | 

»Golden Girl” 
20th Century Fox Technicolor 
Matinse: Minggu pagi dj. 10 

Metropole 5.-7,-9. (l7th| | « 
Rod Cameron - Adrian Booth | 

,OH! SUSANNA' 
Matinee : Minggu pagi dj. 10. 
  

Isi & Besok malam pengab : Ka 
Orion 5.00-7.00- 9.00 A7th) 
Lana Turner — Ezio Pinza 

uM RIM PERIUM" 

TE. 1125 

SEMARANG. 
Eren sena 

  

LIEM TAILOR 
High class 
working 

  

. M-G.M's Technicolor 
Matinee: Minggu pagi dj. 10. 

Diagaian 7.-9.- (17 th) 
. Fred Astaire- Red Skelton 
Vera Ellen - Arlene Dahl:: 

sa Three Little & Words" 4 

THE 
  

for special woolen 

37 Seteran (Duwet) 

  

  

    

SEMARANG. 2 , 
film Indonesia baru jang! menarik" ! ea Pe M-G.M3 Technicolor” 

Matinee Minggu pagi Royal 9.45 — Grand 10.15 Hn HARI MAIN.-NJA !! 5 
INDRA ja Ka b Bi abi Hatsil STENCIL tergantung tea Dara KPAI Na Ta 

ni malam d. m. b. u. ah. " on- ael Renn | 
5.— T, —9, Robert Amstrong — Helen Mack Be » Danielle Darrieux dalam 

»TheSON of KONG giaa Heibat — Serem — Gempar !“ 
Matinee Minggu pagi dj, 10- 

ROXY INI MALAM D, M. B. fu. 13 tahun) 
79. Roomai Noor - Siput Serawak - Neng Yatimah! 

: ena Tarian2 Njanjian2 . 
ketawa kesedihan 5x 

  

  

    
  

SOLO Mulai tg. 21 s/d 24 November '52 | 
Harry James, Maureen O'hara, Dick Haymes 

dia 

»D0 YOU LOVE ME ?" 

  

  Film Njanjiaa Dan Music In Technicolor 
2)Th. Ceat, Fox 

  

Manan 

Pokok perhatian dari: 

.SAMPURNA" Duplicatings 

PN Aga na an 

»» FINGERS“ 
“Berdasaran kedjadian2 jang se- 
benarnja. Riwajat: seorang spion 

jang mendapat pembajaran jang 

terbesar dalam sedjarah! 

Wotgandul-dalam 52 

SEMARANG.   
  

  
  

  

ag PPN 

  

  

LEMPARLAH uang Rp. 600.— Tuan akan mendapatkan 
1 HORLOGE merk MIDO WATERPROOF ANTI-0CHCC, 
ANTIMAGNETIO, 
Jang tuan pakai akan memuaskan. 
DATANGLAH: di adres tersebut. 

MAS 

  

AN    

   

TOKO cg 

  Ti, uda | NYI A N 5 
Telp. 336 3 

KRANG GAN WETAN 27 SEMARANG    
  

at Druk, VII No, 58WIII/A/118   


