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Bahan Fan 
. 2 Apa jang seh, -rdjadi 
“pada tanggal 17 &kLiber itu 

- Si tersebur adalah satu 'kedja- 

jan kapal2 lau: dari Tandjung. 

  an 

“ @MAPTU MALAM Kabinet telah mengadakan sidangnja daridjam 17.30 sampai 21.30. Selesai 
uang itu telah dikeluarkan pengumuman jang berbunji: Setelah mengadakan pertukaran 

fikiran dengan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan Wakil Presiden, Pemerintah. 
. mengeluarkan keterangan sebagaiberikut: 1. Perkembangan politik ditanah air kita pada waktu 
jang achir? ini menundjukkan tanda? terganggunja persatuan antara kita sama kita. Keadaan 
jang demikian ini tidak boleh berdjalan terus-menerus, karena persatuan nasional kita sangat di-- 
perlukan untuk menjelesaikan tugas nasional kita jang lebih besar.  Djalan perkembangan politik 

raim dilukiskan diatas itu dapat dilihat dari kedjadian2 dibeberapa daerah. Pemerintah 

— telah menjelidiki dengan saksama sebab2 jang mempengaruhi perkembangan? jang demikian itu. 
bahwa sumber pokok dari sebab? itu terletak pada kurang djelasnja duduk persoalan jg — Ternjata, 

sebenarnja, sehing » persoalan tersebuk terlihat didalam perbandingan? 
jang sewadjarnja. 

cadalah suatu demorira si dari 
sebagian rakjat di Dakarta jg. 
pada pokoknja menintui: pem- 
bubaran Parlemen. Demionstra 

dian jang tidak berciri 'sendiri, 
tetapi harus dipahami, dalam 
hubungannja dengan perdeha- 
tan2 gi Parlemen jang berming 
gu2 mendahuluinja. Hal ini te- 
lah didjelaskan oleh Perdana 
Menteri didalam Pidato-radio- 
nja pada tanggal 21 Oktober 
1952 jang telah lalu. Sekarang 
jang masih perlu didjelaskan 
lebih landjut, ialah terbawa- 
nja Tentera kedalam skedjadi- 
an pada tanggal 17 Oktober 
itu. Soal ini telah menimbu—- 
kan bermatjam2 tafsiran. 

5 Kenjataan2 
3. Terlebih dahulu Pemerin- 

tah per'u mengemukakan ke- 
njataan2 jang telah terdjadi 
pada hari tersebut. Memang 
harus diakui, bahwa beberapa 
arang perwira dan anggota 
Angkatan Perang mengambil 
bagian didalam demonstrasi 
pada tanggal 17 Oktober itu. 
Ketjua'i itu geraknja tentera 

— PdisiSore 
— Dengan Berita2 Terachir 

rintah 
Terhadap Pelanggaran : 

.ra membubarkan Parlemen ig. 

. sekarang serja membentuk 

& 

     

De- 
wan Perwakilan Rakjat Baru 
dalam tempo jang singkat de- 
ngan memperhatikan kehendak 
rakjat. Mereka djuga menga- 

ja keinginan2 ini dan keingi- 

nan2 dilapangan keamanan po 
litik jang telah -ditjantumkan 
didalam suatu surat pernjata- 
an itu boleh giumumkan kepa- 
da chalajak ramai. Akan teta- 
pi.Kepala Negara memerintah- 
kan supaja surat . pernjataan 
itu djangan diumumkan. Pe- 
rintah Kepala Negara/Pangli- 
ma Tertinggi itu ditaati. 

Esok harinja para Panglima 
Divisi dan Pimpinan Angkatan 
Darat menghadap Perdana 
Menteri dan Perdana Menteri 
telah menjatakan dengan te- 
gas, bahwa Parlemen tidak da- 

pat dibubarkan begitu sadja. | 
Ketjuali itu Perdana Menteri 
menjatakan pula, supaja ke- 
inginan membentuk - Dewan 
Perwakilan Rakjat Baru dalam 
tempo jang singkat 'itu dja- 
nganlah diudjudkan sebagai 
Suatu desakan, melainkan di- 
pertjajakan kepada kebidjak- 

Batas2 Lapangan Tugas Tentara | ——— 
Keterangan Pemerintah Tentang Peristiwa 17. Oktober Ia 

djukan permintaan agar supa- | 

   | 3 k ht 2 

Oli: 

jang kurang: sesuai dgn 

  

 Taicheng Mau ' 
#Diserang RRT 

Berratus2 Kapal :« 
Disiapkan 

RT BERMAKSUD mela- 
kukan serangan besar?an 

terhadap pulau Taicheng jang | 
merupakan urat nadi gerakan 
gerilja Tiongkok Nasionalis, de 
mikian diberitakan oleh dinas 
rahasia Tiongkok Nasionalis ha 
ri Sabtu, Menurui! berita tsb., 

| beratus?2 kapal dan perabu telah 
disiapkan di Shanghai untuk se- 
rangan itu, Pulau Taicheng ter 
letak 150 mil di sebelah selatan , 
Shanghai dan Ik. 150 mil di ba- | 
raflaut Taiwan, (Reuter), 

Sementara. itu seorang dju- 
rubitjara militer di Taipeh, ibu 
"kota Taiwan, hari Sabtu jl. me 
nerangkan, bahwa 'pemerintah ' 
Tiongkok Kuomintang tidak 
pernah mentjari tenaga? luar 
negeri, untuk dipakai dalam 
angkatan perangnja. Ketera- 
ngan ini diberikannja berhu- 
bung dengan diterimanja beri 
ta dari Tokyo bahwa 2 orang 
bangsa Djepang di Kyoto telah 

  
  

sanaan Pemerintah. Sesuai de-     ngan permintaan Perdana Men   setjara luas pada hari itu su- 
dah barang tentu tidak dapat 
dimengerti oleh rakjat umum. j 
Umpamanja sadja baik dide- 
pan Par'emen, maupun dide- 
.pan Istana Presiden ditempat- 

kan beberapa meriam jang ter- 

tudju kearah gedung2 terse- 

teri untuk menundjukkan ke- 
patuhan mereka terhadap Pe- 
merintah, maka Pimpinan Ang 
katan Dara, dan Panglima Ter 
ritorium kemudian kembali pu 
lang ketempat masing2, 

£ 4. Kenjataan2 jang telah diu- 

.   but. Hubungan? kawat dan til- 
pon dihentikan untuk bebera- 
pa djam lamanja. Keberangka- 

Priok, maupun keberangkatan 
dan pendaratan pesawai2 ter- 

bang di Kemajoran diurung- 
kan. Djam malam pada hari Ita 

am “menggerakkan demonstrasi 
Oktober itu tak dapat 
Djuga tidak 
raknja tentara setjara luas melebihi | perbaikan2. 
apa jang diperlukan untuk mendjaga 
keamayan. 
dibenarkan pula tuntutan fihak Pim 
pinan Tentara untuk membubarkan 
Parlemen, karera ini terang berarti 
memasuki 
rintah 

pelanggaran2 batas2 lapargan tugas 
tentara 

tindakan2 jg semestinja, dimanapun 
pelanggaran? itu terdjadi. 

itu diadjukan mulai pukul de- 
lapan. Keesokan harinja Yua 
surat-kabar dan dua madjalah 
dilarang :erbit untuk waktu jg 
tidak ditentukan. Dalam pada 
itu terdjadi pula penangkapan 
terhadap beberapa  anggoia 
Parlemen. Kemudian kesemua 
tindakan2 itu atas perintah Pe 

merintah ditiadakan. 5 
Pada hari tanggal 17 Okto- 

ber itu pula setelah para de- 
monSiran mendengarkan pida- 
to Presiden dan kemudian pu- 
lang, datang pula menghadap 
Presiden/Panglima - Tertinggi: 
sebagian besar Panglima Ten- 

tera dan Territorium seluruh 
Indonesia jang pada waktu itu 
ada di Djakaria, serta sebagi- 
an Pimpinan Angkaian Darat. 

raikan diatas ini kiranja tjukup da- 
pat 

ingin 

tanggal 17 Oktober itu sebtah2 rer- (3 
jadi. “suatu perebutan Kikurasaan,- sae tin oo o7 

perlu 

beberapa orarg perwira dan anggo- 

harap 

tafsiran 

bahwa 

menghilangkan 
menamakan, 

jang 
pada 

Pemerintah 

ikutnja 4 
£ 5. Dalam pada itu 

menegaskan, bahwa 

Anggota Angkatan Perang -“da- 
17 

dibenarkan. 
dapat dibenarkan ge- 

dapat | Achirnja tidak 

  

japargan politik. Peme 
tidak bermaksud membiarkan 

dan akan ini, mengambil 

£ 6. Sekarang Pemerintah. meny:- 
supaja setelah mendengar 

Gituntut dimuka hakim, kare 
na. mentjoba menjelundupkan 
orang2 Djepang setjara suka- 
rela ke Taiwan, untuk melaku 
kan dinas militer disana Beri 
ta UP dari Taipeh mengata 
kan, bahwa menurut kabar da 
ri Djepang, kedua orang Dje- 
pang jg dimaksudkan diatas 
tadi mentjoba selundupkan 80 

. orang saudara setanah-airnja 
ke Taiwan. (AFP). 

  

pendjelasan 'ini seluruh rakjat dai 
segala fihak ig bersangkutan merg- 
hilangkan segala tafsiran jang -bu- 
kan2. Pemerintah akan berusaha 
sekuat2rja untuk mengembalikan 
keuletan dalam Angkatan Perang ki- 
ta dan tetap berusaha mengadakan 

Demikian keterangan 
Pemerintah tertanggal 22-11-1952. 

Pidato Warouw 

tidak djadi 
Seterusnja pidato jg menurut Kapt. 

Rahasia akan diutjapkam oleh letran | 

kolonel Warouw melalui radio Ma | 
kasar pada hari Sabtu malam tidak 
djadi diutjapkan. Menurut kabar ata$ 
permintaan dari Djakarta pidato let 
nas kolonel Warouw itu tidak djadi 
diutjapkan. 

    Didalam pertemuan “ dengan 
Panglima Tertinggi/Presiden, 
jang dihadiri pula oleh Wakil 

Presiden dan Perdana Mente- 

ri, dan dimana datang djuga 
K.S.A.P., mereka itu mengemu | 
kakan segala.isi hatinja. Jang 
dikemukakan mereka itu ada- 
lah suatu keinginan agar su- 
paja Panglima Tertinggi/Kepa 
la Negara membuka djalan jg. 
memungkinkan Pemerintah 
untuk melaksanakan tugasnja. 
'Diblan jang! mereka usulkan 
itu, ialah supaja Kepala Nega- 

  

INDONESIA AKAN MEM- 
BELI MINJAK DARI 
IRAN? 
Bekas Menteri Keuangan 

Republik Indonesia dulu, 
Mr. Lukman Hakim, jang 
kini ada di Teheran, me- 
nerangkan kepada pers di- 
sana kemarin, bahwa ia te- 
lah datang di Iran untuk 
berunding dengan peme- 
rintah Iran tentang ke- 
mungkinan Indonesia 
membeli minjak dari Iran. 
Semua negeri Islam harus 
bantu-membantu — untuk 

memperkuat kemerdekaan 
nja. Demikian ditambah ' 

oleh Lukman Hakim, me- | 

nurut berita A.F.P. dari 
Teheran. 

  
KONGRES GPII. 

Dari putjuk pimpinan Gerakan 

Pemuda Islam Indonesia diperoleh 

kabar, bahwa berhubung dengan 

beberaps3 hal, kongres APII ian 

ke IV jg dilangsungkan di Dia- 
karta dimadjukan dan akan di- 
adakan pada tg. 23 sampai 26 De-, 

sember 1953.  Sedianja kongres 
itu akan dilangsungkan pada tg. 

25--28 Desember, 

    

' aa memakan 

Usul' Sri, Sultan 
. Akan Dibitjarakan Dalam Si- 

dang Kabinet Besuk 
Sebagian Besar Anggauta2 Kabinet Menghendaki Per 

baikan Dim Pimpinan Kem. Pertahanan 

ADA HARI SELASA besuk, Dewan Menteri akan bersidang 

lagi untuk melandjutkan pembitjaraannja mengenai tinda- 
kan-tindakan jang dapat diambil oleh pemerintah bagi penjele- 
saian soal? jg timbul didalam negeri sedjak tg. 17-10 j.L, satu dan 
lainnja bertalian dgn bab 5 dim 

Juarkannja pada tg. 22-11 jg baru lalu. 

ngan-kalangan jg biasanja mengetahui. Didalam bab tsb. 
lain tertulis: ,,Dalam pada itu 

keterangan pemerintah jg dike- 
Demikian menurut kala- 

antara 
pemerintah perlu menegaskan, 

bahwa ikutnja beberapa orang perwira dan anggota Angkatan Pe- 

benarkan. 

rang dim menggerakkan demonstrasi 17 Oktober itu tak dapat: di- 

geri sekarang ini telah mendja 
Djuga tidak dapat dibenar- di tanggung-djawab dari kabi- 

kan geraknja -entara setjara 
luas melebihi apa jg diperlu- 
kan untuk mendjaga keama- 
nan, Pemerintah tidak bermak 
Sud. membiarkan pelanggaran2 
batas2 lapangan tugas tentara 
ini dan akan mengambil tinda 
kan2 ig semestinja, dimana- 
pun pelanggaran2 itu terdja- 
di”. Menurut kalangan2 tsb se 
landjutnja, didalam sidangnja 
itu nanti Dewan Menteri akan 

menerima uSul2 dari pihak 
Menteri Pertahanan mengenai 
usaha untuk  menjelesaikan 
persoalan2. tsb diatas. Hal ini 
telah diputuskan didalam si- 
dang kabinet Sabtu malam jg 
baru lalu. 

Tanggungdjawab kabinet 
Sebagai pembawa suara dari 

par-ai2 jg diwakilinja, kabar- 
n'a nada sebahagian besar da 
ri para anggota kabinet hidup 
pendirian yntuk 

' perbaikan dalam pimpinan Ke 
menterian 

Angkatan Perang sebagai dja- 
lan untuk menjegsaikan soal2 
jg dihadapi 
kini. Maka itu usul2 dari Men- 
teri Pertahanan itu kelak akan 
Sangat besar arti serta penga 

mengadakan 

Pertahanan serta 

oleh pemerintah 

ruhnja terhadap keadaan dida 
'lam pemerintah sendiri dewa- 
Sa ini dengan mengingat bhw 

pemetjahan soal2 didalam ne- 

ne- seluruhnja dan tidak ha- 
nja terbatas kepada seorang 
Menteri sadja. Banjak sedikit- 

nja, melihat perkembangan ke 
adaan dikalangan partai2 poli 
tik dan pemerintah sekarang 
ini, sidang kabinet jg akan 
membitjarakan usul2 dari pi- 
hak Menteri Pertahanan itu 
akan dapat pula menentukan 
apakah kabinet Wi!lopo seka- 
rang ini akan tetap utuh atau 

akan harus mendjalani sesua- 
tu perubahan. Demikian kala- 
ngan? jg biasanja mengetahui 
itu. 

Sementara itu diperdapat pu 
la kabar, bahwa oleh Dewan 
Menteri te'ah diutus Perdana 
Menteri Wilopo dan Menteri 
Dalam Negeri untuk meng 
mukakan kepada Presiden, jg 
sedang berada di Bogor, kepu 
tusan2 ig telah diambil o'eh 
kabinet didalam sidangnja Sab 
tu malam itu. 

KALA DJAWATAN Kere- 
ta Api di Bandung mengu- 

mumkan mulai tanggal 1 Desember 
1952 tarip2 penumpang di Djawa 
Sumatera Selatan dan Sumatera Ba- 
rat diubah, sedang di Sumatera Uta- 
ra perubahan akan “dimulai pada 
tanggal 1 Djanuari 1953. ' Menurut   

at
 

    
   

  

   

   

  

  

Kapan BR 
  

Pembukaan Lem. 
ss baga Pers 

  

  

  

   
        

     

Tentara: 
gang Ke 
. Kabinet Irak Berhenti—Demonsitrasi 

Memunijak 
Gedung USIS Dibakar — 

lainnja Luka2 

“ig mengetahui, 
utk meletakkan djabatan pada 

djadi di djalanan? kota Bagdad 

Demonstrasi? jg semula dila 
kukan oleh para peladjar di | 
Bagdad pada hari Sabtu pagi 
mengenai perselisihan perguru 
an, kemudian mempunjai si- 
fat politik ketika demonstran2 
J2. bukan-peladjar ikut meng- 
ambil bagian gan mengadakan 
hasutan2 jg anti-pemerintah: 
Menurut komunike resmi jg di 
keluarkan oleh pemerintah, da   

'itu terdjadi 

: mendapat luka2. 

Pada hari Sabtu malam didjalan Ngabean 2 (Jogjakarta), - telah 
dilakukan pembukaan Lembaga Pers dan Pendapat Umum jang 
diketuai oleh rekan Sundoro. Pembukaan tsb. selain dihadliri oleh 
wartawan2 dari Jogja, Solo dan Semarang, pun dikundjungi oleh 
sekdjer: kempen. Ruslan Abdu 'gani dan prof. Schneider, gurubesar 
sIlmu-Pers” pada universiteit Gadjahmada. Tampak pada gambar 
walikota Jogjakarta, Mr. S. P urwokusumo membuka almari buku2 
tentang ilmu kewartawanan jang mulai malam itu disediakan di     gedung Lembaga Pers tadi. ' (Foto: TTK spesal ,S-Merdeka”). 

India.Akan Mero- 

Me dng aa nba De aim - 

Untuk Hindari Pel 

semula. 

Naskah rentjana India dalam 
bentuk. baru ini belum lagi 
diumumkan, tapi menurut ka- 
langan tsb tadi India mengada- 
kam perobahan2 seperti tsb diba 
wah ini: 1. Mendjamin bahwa 
orang2 tawanan perang jang 
tidak ingin direpatriasi tidak 
akan ditahan untuk waktu jang 
tidak ditetapkan didaerah Ne- 

“tra! sesudah persetudjuan gen- 

tjatan gendjata ditandatangani. 
2. Mengangkat ”wasit” pada 

komisi jang bertugas menetap- 
kan nasib orang2 tawanan pe- 
rang jang tidak mau dpulang- 
kan kenegerinja tadi, sebagai 

anggota tetap dari komisi 

tersebut. Sebelum itu Inggris 
berseru supaja Amerika mene- 
rinra ba'k rentjana India jang 
semula, sebagai "kesempatan 
jang terbaik hingga kini, untuk 
mentjapai perletakan sendjata 
dengan sjarat2 jang dapat dite 
rima baik”: (Antara — UP) 

Amerika hendak mem- 

blokir usul2 India? 

Sementara itu pada hari 
Minggu Amerika Serikat mem 
berikan isarat2 untuk memblo 
kir usul kompromi India ten- 

tang penukaran tawanan2 pe- 
rang di Korea/Atas perminta- 
an Amerika, wakil Australia 
kesidang umum PBB Sir Per- 
'cy Spender, menjerukan kepa 
da 20 negara jg tadinja telah 
menjokong resolusi Amerika, 
supaja mengadakan rapat ki- 
lat pada Minggu malam. Te- 
lah di beritakan, bahwa reso- 
lusi Amerika itu menghendaki 
pemulangan tawanan2 perang 
Utara setjara tidak dipaksa. 

Menteri luar negeri Amerika 
Serikat, Dan Acheson, pada 
hari Minggu terbang ke New 
York dari Kanada untuk dapat 

hadir dalam rapat luar biasa 
'g menurut rentjana dilang- 
sungkan mulai pukul 6 sore 
waktu setempat, United Press 
menambahkan, bahwa seruan 
untuk mengadakan sidang ki- 
lat itu dikeluarkan sesudah 
timbul erpetjahan pertama 
antara Amerika dengan Ing- 
gris dalam hubungan dengan 
politik terhadap Korea. 

Menteri luar negeri Inggsris 
hari Saptu telah menegaskan, 
bahwa pemerintahnja Mencit 

  
pengumuman itu, tarip beaja kereta 

3 untuk beberapa. djarak tertentu 
diturunkan: anak2 berumur 36 bulan 
keatas sampai 10 tahun ' membajar 

| beaja separuh dari orang dewasa, se 
“dang anak2 berumur dibawah 36 te 
| tap bebas dari 
| duki tempat 

bah Resolusinja? 
   

    

telah merobah rentjana resolusinja jg dimaksudkan utk memetjah 
kan masalah tawanan perang Korea..Dikatakan bahwa diadakan- 
nja resolusi India dlm bentuk baru ini disebabkan karena kegem- 
paran, jang ditimbulkan oleh pertentangan pendirian anitara Ing- 
gris dan Amerika, mengenai rentjana India dalam bentuknja jang 

an. Pendirian 

, atu dipertjaja 
-New- York, India 

'Strasi dan kerusukan2 jg ter 

lam . perkelahian -jg sesudah 
antara para de- 

monstran dan polisi seorang 
tewas dan 52 orang lainnja 

: Sebab2nja 
Kabinet Mustafa el-Nuri te 

lah dibentuk pada tgl. 13 Dju 
li jg lalu dan bertugas sebagai 
pemerintahan sementara guna 
mentpersiapkan pemilihan2 
umum. Menkubumi Abdul Illah 
ig pada Sabtu malam menerima 
baik permintaan berhenti kahi 
net Mustafa el-Nuri, baru? ini 
telah membubarkan parlemen 
dan memutuskan untuk meng- 
adakan pemilihan2 umum, te 
tapi. ia tidak. mengumumkan 
kapan pemilihan2 itu akan di 
adakan. Sesudah tindakan9 ini 
partai2 oposisi menjatakan pen 
dirian mereka jg tidak menje- 
tudjui sistim pemilihan2 umum 
dalam dua tingkat itu, dan me 
reka kemudian mulai menga 
dakan kritikan2 pedas terha- 
dap pemerintah jg dituduh kor 
rup. 

Ketegangan politik demon- 

  
djadi pada hari Sabtu kemaren 
dulu diduga ialah alasan jg se 
benarnja jg menjebabkan aja 
tuhnja kabinet ig berusia 4 bu 
lan dari perdana menteri Mus- 
tafa el-Nuri. 

Djuga kerusuhan2   
| Kapal Se- : 

. lam Asing :| 
Tidak Terdapat Diper- 
airan . Indonesia—Kata 

Major Langkay 
g OMANDAN MARITIM Ma 

kasar Major ALRI, Lang- 

kay, tidak dapat membenarkan 

berita2 tentang adanja gerakan 
kapal selam asing di perairan se- 

kitar kepulauan Makasar, pantai 
Bonthain dan Selat Salajar. Da- 
lam konperensi pers jg diadakan 
di Makasar pada hari Sabtu jl. di 
terangkan oleh major Langkay, 

bahwa sepandjang penjelidikan pi 
hak ALRI dan menurut laporan? 
jg disampaikan kepadanja, tidak 
dapat dibenarkan berita? tentang 
adanja gerakan kapal selam asing 
ita. 

    

  

Mungkin, kata major Langkay 
selandjutnja, jg terlihat orang 
ialah kapal2 kita sendiri jg se 
dang mundar-mandir mendja- 
lankan tugas atau kapal2 da- 
gang ig sedang berlajar pada 
malam hari. 

  

belakang usul India  bersangku 
| tan. Eden mengemukakan, bahwa 
usyl India itu tidak menjimpang 

dari-prinsip pemulangan setjara 

sukarela dari tawanan2 perang di 

Korea, akan tetapi fihak Ameri 

ka sebaliknja berpendirian, bah 
wa usul tsb menjimpang dari prin 

Sip ini. Sementara itu telah @nja 

takan dengan tegas, bahwa per 

petjahan Inggeris-Amerika dim 
masalah ini sama sekali tidak 
menimbulkan kerugian pada hu 
bungan2 persahabatan antara ke 
dua negara2 ini. Menurut ka'a   

     

ngan2 penindjau di PBB, perte 

muan luar biasa antara 21 nega 

ra2 Barat Minggu malam itu di 

adakan berhubung dengan mak 
sud -delegasi Amerika untuk men 

tjari tahu pendirian ke-20 nega 
ra2 jang tadinja telah menun 

djang resolusinja. Kalangan2 tsb. 

berpendapat, bahwa delegasi 
Amerika Serikat hendak mentje 
gah timbulnja perpetjahan te 

rang-terangan dengan Inggeris 

dan dengan lain2 negara2 Barat 

apabila nanti berlangsung perde 

batan terachir dan pemungutan 
suara dalam sidang umum PBB 

mengenai usul India. . (UP) 

  
umumkan pula, bahwa mulai, tang- 
gal 1 Desember 1952 itu beaja2 mi- 

nimum untuk kereta-api-expres  di- 

turunkan, sedang  beaja minimum 
ratuk beberapa kereta-api-tjepat di- 
hapuskan, . Demikian pula beaja pe- 
numpang kelas Isuntuk djarak djauh 
diturunkan, Sebagai rjontoh  ter- 

diluar Bagdad? 
Seterusnja kalangan2 jang me 

ngetahui di Bagdad pada hari 

Minggu menjatakan, bahwa ke 

tua Senat Irak Jamil Madfai te 

lah menarik kembali kesanggu 

pannja untuk membentuk kabi 
net baru, setelah ia pada Sabtu 

malam menjetudjui . permintaan 
mangkubumi Irag Abdul Illah 
untuk berusaha mengatasi krisis 
kabinet di Irag dewasa ini. Ka 
bar2 terachir menundjukkan, 

bahwa pembitjaraan2 untuk mak 

sud tsb. pada waktu ini masih di 

landjutkan antara Abdul Illih 

dan pemimpin2 poolitik Irag. Ka 

bar2 dari propinsi2 Irag Jainnja 
sementara itu menjatakan, bak 
wa kerusuhan2 jang pada hari 

Sabtu timbul di Bagdad djuga te 
lah meluas dibeberapa daerah 

tertentu. Keadaan di - bukor 
Bagdad sendiri pada hari Ming 
gu pagi kemaren terdapat 

tenang. Polisi jang bersengjata 

dan berkendaraan truck menga 

dakan patroli didjalanan2. 

Seorang pembesar Irak menerang 

ERDANA MENTERI Irag Mustafa el-Nuri pada Sabtu ma- 
B- lam telah menjampaikan permintaan berhenti kabinetnja jg 
tak berpartai kepada mangkubumi Abdul Illah. Menurut sumber2 

PM Mustafa el-Nuri telah mengambil keputusan 
hari Kemis 

ialah bukannja akibat dari demonstrasi? 

Administrasi 

kuasaan 
Kipan 

Kn) 

Dan 52 

Di. Bagdad 
1 Orang Tewas 

jl, dan tindakannja itu 

anti-pemerintah jg ter- 
pada hari Sabtu kemaren dulu. 

Sabtu membawa korban seorang te 
was dan.52 orang luka2, pada hari 
Minggu mulai timbul lagi dengan 
hebatnja, tetapi hingga kini belum 
diketahui dengan pasti berapa kor 
ban jg djatuh. Para demonstran itu 
jang djuga terdiri dari kaum ,parti 
san perdamaian" membawa slogan? 
»Kita menghendaki perdamaian, 
»Hantjur kaum imperialis Inggris- 
Amerika”, Slogan2 lainnja menuntut 
Supaja perdjandjian Inggris-Irak di 
hapuskan, supaja undang2 pemilihan 

Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 
» Ekspedisi 2087 Semarang, 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.-— dilalam kota, 
Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk meteran, 
Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 69 sen per lem 

       
    

   
     

   

     

  

si Bean aan Aan yan 

Preas", 

- 

Irak 'Pe- 

Hari Kemis petang jl. telah 
tiba dilapangan terbang Ke 
majoran delegasi perdagangan 
Belgia jang dipimpin oleh tn.     jang dinamakan palsu ditarik kem 

bali, dan supaja ,,pengchianat2 nega 
ra dihukum. (Antara—UP) 

Sementara itu kepala staf 
tentara Irag Djenderal Nurdin 
Mahmoud, malam Senen mes 
ngumumkan dimuka tjorong 
radio, bahwa tentara Irag telah 
mengoper kekuasaan dan kepa 
da rakjat Irag diserukannja, 
agar Supaja bekerdja bersama 
dengan tentara untyk memeli 
hara ketertiban untuk kepenti 
ngan keamanan 'nasional. Dika 
takannja, bahwa ja telah di 
minta oleh Mangkubumi Amir 
Abdul Illah supaja membentuk 
Sebuah kabinet, Sementara itu 
tentara sudah menguasai tem 
pat2 jg strategis dikota Bag- 
dad..Sedjak mobil2 lapis badja 
mulai berpatroli, keadaan dim 
kota mendjadi tenang. (AFP). 

  

    

    
   

  

   

    

   
   

    

   
     

Awvelles. Tampak duta Belgia 
di Indonesia, tuan Van der 
Stichtelen, mengutjapkan sela 
mat datang pada tuan: Auvel 

les. : 

Tanda Mo- 
bili, Dinas 

Mulai Berlaku Besu 
Djanuari 1953 

ARI kalangan Jajasan 

Pa 

kan rentjana untuk memberikan ( - 
tanda? kepada: semua kendara. 
an pemerintah mulai 
1953. 
akan berbunji ,,Mobil untak 

Tanda? tsb. anta. 

    

kan di Bagdad pada "hari 
gu, bahwa dalamkerusuhan2 jg. 
berokabar diibukota Irag 

lik Inggeris ,Irag Times” 
dibakar oleh kaum “demonstran. 
Diperintahkan 
kantor milik asing di Baghdad 

amanan. Dari beberapa 2 : 2 
kota didapat kabar, bahwa disa Ita antara Tain menjafakan, bala 
ha tampak kaum demonstran 
mengendarai 
njaan tentara. 
perkelahian antara polisi dan ka lah ,,menundjukkan watak 

nas”, Kendaraan? jang didjual Tt. 
dengan angsuran kepada para 
pegawai, akan dibebaskan dari | 
peraturan tsb. k 

TELEGRAM PKI KEPADA ka 

  

SeteruSnja dgn resmi diumum 
Ming 

pada 

  

    

  

hari Minggu, ketjuali gedung di |KONGRES CPN. t 2 
nas penerangan Amerika Seril Menurut CC PKI, nerlondam 
kat, djuga gedung suratkabar mi dengan Kongres CPN (Partai ' 

telah I Komunis Nederland) jang dimu- 
Jai tg. 23 Nopember, gan karer 

Supaja “segala ditolaknja delegasi PKI untuk   san : 5 masuk negeri Belanda, maka PKI 
Nee In eeana Mpu ant aRe hari ini mengirim telegram kepa lir, ditutup, karena ke 5 Tan 

5 - Ta da Kongres CPN itg. Telegram 
bagian 

wa tindakan pemerintah Belanda 

kepu jang melarang delegasi PKI utk 

itu mengundjungi Kongres CPN ada- H5 

jang | 
dari pemerintah ' 

kendaraan2 

Sementara 

um demonstran masih terus ber anti-demokrasi 

  

kobar. (AFP). Belanda”. s 4 

. Tn Kongres:Wanita 
Wakil2”22! Pusat Organisasi 6. 

Wanita Hadir 
Walikota Bandung Kemukakan ” Angka2 Polygami” 

jg Menggemparkan 
ONGRES WANITA INDONESIA 11” di Bandung Sabtu ma- 
lam belah memulai sidang?nja dgn terlebih dahulu mengs 

adakan resepsi di ruangan rumah Gubernur Djawa Barat dengan “— 
uraian dari sekretaris umym 1 Mr. Maria Ulfah Santoso. Dani re | 
hak sekretariat Kongres Wanita Indonesia hadlir seluruh anggo- 1 

# 

4 

k 3     
  

tanja, sedang utusan? dari berbagai organisasi jang datang dari ' 
berbagai tempat di Indonesia pun sudah hadlir, jaitu 22 pusat ors 
ganisasi. 1 aa 

mengadakan beberapa kali sidang ! 
nja, sedang sidang terachir pada 
tg. 19 Oktober 1952 terpaksa di- 

Kawat2 utjapan selamat ber- 

kongres antara lain diterima dari   kan bahwa jg penting ialah djargaa 

sampai ada kekosongan dalam peme 

rintahan, karena keadaan demikian 
itu akan menambah bahaja akan ter 
djadinja kerusuhan2 lebih lardjut. 
Dikatakannja. bahwa djika- kabires 
baru tidak segera diumumkan, - ada 
kemungkiran bahwa tidak, ada - se 
orangpun akan berani memikul tang 
gung-djawab urtuk putusan jang 

mungkin ternjata perlu untuk memeli   hara ketertiban didalam negeri. Dua | 
orang pemimpis politik jang pada | 
Sabtu malam telah disebut2 sebagai | 
tjalon perdana menteri baru. ialah 
Nuri Said, ,,orang kuat Irak”, jang | 
diharap akan segera dapa' mengam | 
bil tindakan2 untuk mengembalikan 
ketertiban, dan Hikmet Sulaiman, 
pemimpin dari partai Progressii. Di | 
duga bahwa Sulaiman sebelum me | 
njetudjui membentuk kabiret. lebih | 
dulu akan menuntut supaja diadakan | 
perobahan dalam. undang? pemilihar | 
dan supaia pemilihan2 umum  setje 
pat mungkin diadakan. 

. Berita seterusnja mewartakan, bah : 
wa sedjumlah orang Irak jg menga | 
dakan demonstrasi dan kerusuhan2 
pada hari Minggu telah membakar 
gedung dinas penerangan Amerika 
Serikat di Bagdad. Setelah .memba 
kar gedung Usis, para demonstran, 

' diantaranja ada jg bersendjata pis 
tol dan pisau blati, mentjoba meng 
halang-halangi barisan pemadam api 
mendekati tempat kebakaran itu. Pa 
da djam 1.30 siang waktu ditempat 
gedung tsb. masih menjala: didalam 
gedung tidak terdapat anggota2 staf 
Usis. Perkelahian2 antara kaum de 
monstran dan polisi jang pada hari 

i 

  
Tarip Kereta Api Bulan Depan'Diturunkan Lagi 

tang turunnja beaja penumpang itu, 

menurut pengumuman tsb adalah 
sbb: .Trajek Djakarta — Surabaja 
kelas 1 dulu Rp. 216,50-dan “ beaja 
rang akan datang Rp. 166, kelas 3 
dulu Rp. 75,50 jang akan datang 

Trajek Bandung — Su: 

  

Rp. 68.— 
rabaja kelas 1 dulu Rp. 209, jang lu Rp. 15,50 jad, Rp 12.— 

Presiden, Wakil Presiden, Perda- 

na Menteri dan Menteri Pereko- 

nomian, sedang Menteri PPK jg 

semula sudah menjatakan akan 

hadlir, karena harus hadlir dim 

sidang kabinet, mengirimkan wa- 

kilnja utk membatjakan pidato 

sambutan. Djuga diterima kawat 

kawat utjapan selamat dari ber- 

bagai organisasi wanita jg tidak 

sempat mengirimkan utusan, di- 

antaranja djuga terdapat kawat 

dari Indonesian Club Singapore 

seksi wanita. Diantara hadlirin 

dari pihak undangan nampak Gu- 

bernur, Residen, Walikota dan ke 

pala-kepala djawatan Gi kota Ban 

dung. Selain permainan orkes- 

angklung jg dimainkan oleh anak 

anak Sekolah Rakjat, malam re- 

sepsi diramaikan dgn gamelan jg 

dimainkan oleh wanita2, ketjuali 

tukang gendang. 

batalkan, karena di Djakarta se- 
dang berlaku larangan berapat. 

Diantara usaha2 jg dikatakan be- 
lum berhasil ialah menentukan 
Hari Kanak2 bagi Indonesia dan . 

sekarang baru dimupakati Pekan ' 
Kanak2. Djuga usaha supaja dlm Pa 

Kantor Pusat Pemilihan Umum 

ditempatkan dua tenaga wanita, 
sampai sekarang menurut Mr. Ma 

ria Ulfah Santoso belum berhasil. 

Pidato selandjutnja dari Mr. 

Ulfah Santoso berisi saran2 jang 
menitik-beratkan pentingnja pen- 

didikan vak bagi kaum wanita 

umumnja, gadis2 Indonesia pada 

chususnja. Karena itu, demikian 

pembitjara, kongres jg kedua ini 
menitik-beratkan perhatianaja ke 
arah pendidikan yak dgn disertai 
usaha merombak segala halangan 
nalangannja. Pidato Mr. Maria UI 
fah Santoso diachiri dgn ketera- 

. J5 | . ngan, bahwa dewasa ini fase me- Pendidikan vak penling | runtut hak sudah tewat tapi, dm 
bagi wanita! dak sampai kepada masanja rem 

Mr. Maria Ulfah Santoso sela- | pergunakan hak2 tsb. utk mentja- 
ku sekretaris umum I dalam pai kesedjahteraan sosial dan peri 
uraiannja terutama mengemuka- kemanusiaan dim segala iapa- 
kan sepak-terdjang Kongres Wa-' ngan. LN 

nita Indonesia selama dua tahun|  Sambutan2 pada malam resepsi. 
sedjak kongresnja jg pertama pa- tsb. selandjutnja diutjapkan oleh 
da tahun 1950. Diterangkan, bah- O. Judakusumah “selaku wak 
wa Kongres Wanita Indonesia pa Menteri PP dan K, Gubernur Lja 
da permulaan berdirinja mempu- wa Barat dan Walikota Bandung. 
njai anggota 68 organisasi wanita 

di seluruh Indonesia dan selain i Angka2 polygami al bag BA na Walikota Bandung dim pidato- mempunjai sekretariat djuga Gi- |, La arja i i 
bentuk Madjelis Permusjawara- Pendeta enbang Jean 
tan jg selama dua tahun ini telah wa-peristiwa perkawinan, pertje 

raian, rudjuk dan polygami, te 
utama di Djawa Barat berdasar- 
kan berita2 pers jg diterima dari 
Kantor Urusan Agama, seperti jg 
disiarkan baru2 ini ,Sadjian 

sangka2” itu dimaksudkan oleh ' 
66,50. Semua beaja penumpang ba- Walikota, supaja djuga kaum wa 
ru itu sudah termasuk toeslag. Trw Nita dan Kongres Wanita Indone 
jek Bogor — Bandung kelas 3 dulu Sia II menaruh perhatian pada Rp. 14,— jg akan datang Rp11 keburukan2 jang timbul di sekitar 
Semarang — Jogjakarta kelas 3 dw soal. perkawinan dewasa ini. 

(Antara), 5 

    

   

                            

     
     

  

    
     

   
    

    

   

   

    

   
  

akan datang Rp. 162.— kelas 3 dir 
lu Rp. 73, jang akan datang Rp.



  

     
     

  

    

   

        

   

            

   

   

  

    
   
   

  
mengalami kerusas 

anja 6 mesin tik Ta 

isa Inja Presiden segera. memang- 

itu 
“kaleng, dan nama penu- 

a alamatnja adalah pal- 
lang Post ata8 tuntutan 

  

Naas 

|aewasa ini menerangkan 
berapa tjara, 

i | kta satu-satunja : 
n national dan perdamaian. Politik bebas, jang menudju kepada per- 

a mungkin kita laksanakan, apa- | 

bila dikalangan bangsa sendiri kita tidak sanggup mendatangkan 

      

  

Hen ta 

    
   

dasarkan atas saling memaafkan 
Es mengharapkan, , Supaja 

dasar jang kuat 
     

  

    

dan memelihara perdamaian. Dan 
tidak mungkin tertjapai, selam 

  

tingan golongan dan kepentingan 

Pan 2 Feng 
'Atas dasar kasih-sajang ta- 

di menurut Sutardjo hendak- 

gil ,orang2 dari fihak sdr. Si- 
matupang” dan orang2 dari fi 
hak sdr. Bambang Supeno” un 
tuk berdjabatan tangan diha-|       

   

   

    

   

  

   
       

itu telah menarik kem- 
jlisannja, tetapi rupanja 

. Murid9 itu belum puas 

tidak dipenuhinja bebe 
tutan lainnja.. Demi- 
penjerbuan itu lalu di-' 

an. Pihak jang berwadjib, 
anja Residen dan Poli- 

pihak2 jang bersang 
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SIA ENG DL . EP Kami 

Tabas 
— 

. 

TEMA TAN LA 1 
£ 

SEMARANG 24 

bar Kota 

berikut: ketua Bambang 

  

penulis 

olusi 5 
ih djauh dalam konperensi itu 
diambil resolusi jang dikawat , 

udian kepada Menteri Per | 

jan dan bunjinja sbb.: | 

perensi regional pengusa! 

@dikundjungi 
Djawa Tengah, telah me 

| keputusan Menteri  Perhu 

16 jang bunjinja kita kutib se 
singkat dibawah ini: - - 

» 

Perhubungan, 

onperensi mendesak segera di 

an “tsb. berikut pedoman2nja, 
ensi menguasakan kepada 
untuk mengadakan sesuatu 

jg nanti akan dimadjukan 
kongres angkutan bermotor se 
Indonesia pada tg. 15 Desem 

2, di Jogja atau di Djakarta. 
“jang akan diselenggarakan 

agi angkutan bermotor. 

erangan Tn. Prawoto 
seksi pengangkutan, tuan 
Soemodilogo, dalam perte 

'dengan para wartawan, mene 

pendapatnja mengenai bank 
ssurantie jang - ditjita-tjitakan 
uk bagaimana bank itu akan 
an, bergantung kepada pu 

apakah akan 
5 atau lain, tapi 

ja berupa saham (andil). 
kesulitan dalam mengusaha 
dan assurantie itu adalah 

nja tenaga2 tehnis jg tjakap 
mengerdjakannja dan 'mengu 

mikian kata tn. Prawoto. 
| peraturan2 jang seharusnja 
wati DPR (parlemen) te 
dilaksanakan berdasarkan 
darurat, hal ini bukan me 

enai peraturan2 Kementeri 
gan, pw mengenai lain 

sturan dari Kementerian Per 
ub 

Statistik kendaraan 
bermotor 

raturan baru, bati- 

  

sti, mungkin akan di- 

nur istik di an 
500 pengusa- 

ja 315 dipegang 
ih. Di Sumatera 

ja 2100 ber- 

hanja ada 
golongan 

umatra, bisa 
ijak bis, karena di- 

nan kereta api tidak 

    

Indonesia hanja ada 4600 
is milik Indonesia as- 

anah Djawa dibagi men 
tu vette- dan magare 

4 vettelijnen hanja ada 

saha raksasa, Xepu- 
i Perhubungan itu 

pariai2 politik, jang berdiri di 

ad US 
an i 

jus! Dikawstkan Kepada Menterl 
am, 5 4, 2 ot si | Perhubungan 

» ONPERENSI regional pengangkutan kendaraan bermotor 
Djawa-Tengah jg berlangsung di Semarang telah berachir 
tang 22 Nopember jl. Dalam konperensi tersebut telah di- 

, mendirikan Persatuan Angkutan Bermotor Indone- 
Tengah (Pabid) dengan susunan pengurusnja terdiri 

di Indonesia Djawa-Tengah), wakil ketua Sudjono (Dir, NV , 
jokojuwono (DE. NV Fortuna), sedangkan para 

issen diambil tiap-tiap karesidenan seorang. : 

motor (bis dan truck) bang? 
ia pada tg. 22 Nop. 1952! 

oleh »pengusaha2 | 

tg. 21 Agustus 1952 No. 

“Konperensi berdiri dibelakang : 

nnja putusan? Menteri Per " 

mendirikan bank dan assuran- pat diberikan kepada 

perti di tanah Djawa. Di | 

dapannja. Kedua fihak beserta 

kutan hari Djum'at itu telah 

mendapatkan “suatu penjee- 

saian jang dapat diterima oleh 

kelua belah pihak. “Demikian 

diterangkan kepada kita. (An- 
tara). x KPI 

ana NB anan 

SUARA 
MERDEKA 

Mean | 

  

NOPEMBER 1952. 

8 

Sajekti (penulis chusus Dewan 

menghendaki agar perhubungan2 
di vettelijnen tidak dimononoli 

oleh pengusaha2 raksasa melulu. 

00000 -Putusan2 Menteri 
Perhubungan 

Keputusan2 Menteri Perhubu- 
ngan tg. 21 Agustus 1952 itu ada 

sbb.: : : $ 

1, Membatalkan semua surat 
edaran mengenai peridzinan oto-' 

  
- ibis ketjuali jg dikeluarkan oleh gan 

| Walikota. 
2. Menetapkan pedoman2 utk | 

sebagai terlampir pada keputusan j 

itu. 

3. Keputusan itu berlaku mulai | 
hari ditetapkannja (21 Agustus | 

1952). 
| Fatsal dim pedoman jg terpen: 
ting jaitu jg tertjantum dlm fat- | 

sal 4: Idzin utk menjelenggara- | 
kan perusahaan otobis hanja da- 

| 
i 

diberi Warga Ne-'guh. Demikian Suroso. (An- 
gara Indonesia. Djadi menurut fat, tara). 5 
sal tsb. hanja memungkinkan 

' £ - 
'warga negara Indonesia berusaha | 

| (membaharui idzin) pengangku- 
tan dgn otobis dan tidak meng- 
idzinkan bangsa asing berusaha 

Akan tetapi pada waktu menafsir 
kan faham warga negara ini ha- 
rus diperhatikan, bahwa pemorin 

tah berkewadjiban rnembantu Gan 
melindungi golongan2 (mendjadi 
bukan perseorangan) warga nega 
ra jg lemah perekomomiannja. 

Harus masuk gabungan 
# He pink Akbar 

ngangkutan telah diputuskan, 

bahwa pemerintah hanja akan 

berhubungan dengan organisa- 

si, tidak pada perseorangan. 

Pendirian pemerintah itu diam- 

bil dim rapat panitia tersebut 
tg. 9 Sept. 1952 jg tertulis sbb: 

Pemegang idzin bis diharuskan 

mendjadi anggauta dari Suatu 

verserikatan pengusaha2 bis 

jang ada -“ditiap2 propinsi, jang 
tudjuannja memperhatikan ke 

pentingan anggautanja, perse- 

rikatan rnana harus tergabung 

pula dalam suatu federasi (ika 

tan) jg meliputi seluruh In- 
donesia. 

Para pengusaha bis djadinja 

jg werkingsfeernja tidak ba- 

njak meliputi daerah propinsi 

sadja, tetapi djuga jang ber- 

pengaruh seluruh Indonesia. 

Ini berarti, bahwa para pengu- 

'saha jang: tidak masuk didalam 

gabungan, akan tidak diperbo- 

lehkan | mengusahakan — pe- 

'Ingangkutan bis. Itulah sebab- 

  
'nja maka didaerah2 propinsi 
kini tekah didirikan persatuan 

pengusaha bis dan truck, se- 

dang DIEIP akan mentjoba me 
njatakannja gabungan2 tsb. 

alam satu organisasi jang me 

liputi seluruh Indonesia, j 

  

   
     

   

  

a para pemimpin didalam hati sen- 
Giri tidak tjakap menjusun dan memelihara perdamaian jang tidak 
dapat digontjangkan oleh hawa nafsu untuk mengedjar kepen- 

“Sutardjo — Kartohadikusumo, 
“pemilihan umumpun tidak ! 

tua Umum Parindra, 

sektor pengangkutan bis. 

“Oleh Panitya Ko-ordinasi Pe-' 

diharuskan masuk persatuan 

  

lutlak Utk Redakan Suasana || “Dewasa Ini—Kata Sutardjo | 
Sain YAN (KUSUMO wakil ketua , Dewan 

xgenai tjara pemetjahan krisis politik 
enerangkan sebagai pendapatnja, bahwa antara be- jang paling baik ialah tjara pemetjahan, jang di- 

dan saling melupakan segala ke- 
filsafat Pantjasila sekarang di- 

  

untuk menggalang persatuan 

perdamaian dikalangan bangsa 

diri sendiri, demikian Sutardjo. 

belakangnja, memberi man- ||: 
daat kepada Kepala Negara se 4. 
bagai lambang kesatuan bang- 
sa, untuk mengambil tinda- | 
kan2 jang perlu dan adil untuk | 
menghilangkan segala sebab2 
kekeijewaan jang dimasa lam- | 
pau mendjangkit dalam hati |! 
pada kedua belah fihak. Mes: 

-kasih adalah menurut filsafat | 

| 

| Dikota Sarajevo, Yugoslavia, kini djuga dipergunakan auto2-bis 

jang bertingkat dua, sebagai jg lazim tampak di London. Bis be 

gini sangat populer diantara penduduk Sarajevo, jg menamakan 

| kendaraan itu ..cardak” jang berarti ,,rumah tingkat dua”. Bis2 i 
    

“itu memangnja djuga berasal dari Loridon dan telah dibeli dengan 

perantaraan kedutaan Yugoslavia disana. :     
“. $   nurut Sutardjo, dalam hal me 

ngambil tindakan2 itu Presi- 
den disertai oleh sebuah De- 
wan Panitia terdiri dari um- 
pamanja lima orang, jang dike 
tuai oleh wakil Presiden Mo- 
hammad Hatta. ! 

Disamping itu  Sutardjo 
menghendaki supaja Bung Kar: 
no memanggil pemimpin Sege- 
nap partai2 politik, jang men- | 
djadi sumber segala perselisi- 
han, untuk diminta kerelaan- 
nja supaja mengadakan penje | 
derhanaan dalam kepartaian | 
dengan dijalan. me'akukan peng 
gabungan partai2 jang dalam 
dasarnja sama tudjuannja, su- 
paja tinggal 2 a 3 partai jang 
besar sadja. Dengan penjeder- 
hanaan kepartaian itu, maka 
menurut Sutardjo ,,wrijvings- 
vlakken” jang menimbu'kan 
perselisihan dan perpetjahan 
dapat sangat diperkurang: 
»Djikalau usaha ini tidak di- 
@djalankan, saja kuatir”, katai   
akan membawa banjak perbai | 

kan dalam keadaan politik di- 

negeri kita ini. Dan djika da: | 

kas da'ang. perbaikan, 
nasib rakjat 

ta akan tetap tinggal 
adaan terlantar”. 

Pendapat Suroso. 
Dalam pada itu, Suroso ai 

dalam 

1 mene- 

rangkan, bahwa djika dipan- 

dang dari sudut kemilitairan | 

maka kedjadian2 di Surabaja 

dan Makasar itu sungguh amat 

genting (ernstig), tetapi dim 

hal ini orang hendaknja dja- 

ngan mengambil kesimpulan? 

jang bukan2, terutama menge- 
nai pertahanan negara. Ten- 
tara kita seanteronja, Menurut 

Suroso, masih tetap mempu- 

me 
a
m
a
n
 

f 

artinja mereka itu tetap masih 
ber-nasional-bewust jang besz 

akan tetap kompak ! 
menghadapi musuh jang akan | 
melanggar kemerdekaan sadja | 

'melaksanakan peridzinan otobis /r4 kita. Sudah tentu sadja 
adanja disiplin jang teguh 
akan membawa bertambah | 

sempurnanja kesatuan dan ke-| 
kuatan pertahanan, Maka ka- 
rena itu adalah seharusnja di- ' 
uSdhakan dengan keras supaja 
disiplin dalam kalangan Tenta- 
ra kita akan mendjadi lebih te- 
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DR. SUGIRI MENING- 
'GAL DUNIA 

Pada tg. 22 jbl. djam 9.30 
pagi telah meninggal dunia di 

' Surabaja, Dr. Sugiri dalam 
|usia 48 tahun. Dimasa hidup- 
( nja mendiang adalah anggauta 
Dewan Partai Rakjat. Dr. Su- 

“giri dilahirkan tg. 17 Oktober 
1904 dan lulus Stovia di tahun 
1929, kemudian membikin pro 
mosi dan mendapat gelaran 
Dr. Sebelum petjah perang du 
nia ke II, Dr. Sugiri pernah ke 
liling dunia antara lain ke Ero 

itu, Kantor Djawatan Penera- 
|ngan 
(meninggalkan tulisan "Merdeka 

ST |zonder KMB” dan "Kini mel- | 

lam keadaan politik tidak le- deka Imperialis”. Sebelum mun- 
maka dur, 

berpuluh djuta asrama Mobiele Brigade dan 

jang sekarang masih menderi |menggondol beberapa lembar | 

ke pakaian dan merana an sok $ 

(Menurut taksiran pemilik. ba- 'pesisgg Kedu, Bupati Magelang, | h herai a- 

|rang2 jang d'gondol itu tidak 23 2 gelang, | dak usah heran, bahwa dew 

|kurang dari Rp. 60.000.— har- 

ganja. Waktu bala-bantuan po- 
lisi dari Magelang datang di: 
Grabag djam 23.00, gerombolan 

' sudah melarikan diri kedjuru- 
| san 
| mereka terus dikedjar oleh yi- 

ihak polisi dan asok paginja di- 

adakan aksi pembersihan. . 

(K.R. mengabarkan, bahwa gerom 

ibolan pengatjau dari MM-complex 

|jang tidak diketahui kekuatannja 

pada malam Achad kemaren dulu 

njai djiwa revolusi jang kuat |sekira djam setengah dua, menjer 

(bu Pakis, (Tegalredjo, Timur Ma 

'gelahg). Menurut dugaan mereka 

(Lan Chiu Chung Hui jg hari 

  

Serangan Grabag 
| Grombolan Menjerbu Waktu Rakjat 
»..«« Sedang Nonton Film 

' ENJAMBUNG berita penjerbuan gerombolan bersendjata 

IP kekota Grabag (kabupaten Magelang) malam Rabu jang 

lalu, lebih djauh wartawan kita beroleh keterangan, bahwa malam 

itu djam 21.00 kira2 120 gerombolan »Merbabu-Merapi Kompleks” 

jang dipimpin oleh Muchajat menjerang dari djurusan selatan. 

Gerombolan berpakaian seragam, bersendjata lengkap, mortir, 

bren, karabijn dan sendjata api lainnja. Pada malam itu, kebe- 

tulan di Grabag sedang diadakan pertundjukan bioskop keliling. 

A.W. dan keluarganja tidak mem- 

bukanja dan segera menjemburji- 

kan diri. Dengan ganas gerombo- 
lan masuk rumah dgn merusak 
pintu dan menghudjani peluru ke 

seluruh peloksok, sehingga karena 

nja It orang menemui adjalnja 
seketika itu djuga, dan dalam per 

lawanannja selandjutnja 4 orang 

mendapat luka2 berat. 

Bala bantuan lain jg dari Mage 
lang terlambat. Kawat2 telpon dari | 
Pakis ketempat2 lain oleh gerombo | 
lan telah diputuskan. 

Penonton lari simpangsiur 
Mentjar: keselamatan sendiri2. 
Penduduk belum sampai panik. 
Tembakan2 jang dilepaskan 
oleh polisi, sifatnja hanja mem 
tahankan diri, sanvbil menvng- 
gu bala-bantuan dari Magelang 
Gerombolan sebagaian masuk 
kekamter polisi, tetapi supaja 
tidak mendapat apa jang tjari, 
karena lalu pergi dari tempat | 

djugan dikundjungi den 

Dja 
(perca 

| Indonesia dibawah 996). Isi le 

  

Ta te 

ung    

“kita: 
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ALAM KETERANGANNYJA kepada ,,Antara” Menteri Per- 
'tanian Moh. Sardjan mengatakan, bahwa Kementerian 

nian segera akan membuat rentjana perbaikan produksi ta- 

Inaman djagung di Indonesia dengan berangsur? mempergunakan 

djenis2 baru dari Amerika Tengah, Bukti2 menundjukkan bahwa 

djenis2 baru itu sangat baik ditanam di Indonesia dan kwaliteit 
serta hasilnja dibandingkan dengan djenis jang terbaik dari dja- 
gung Indonesia adalah djauh lebih tinggi. Menteri Sardjan baru? 
ini telah mengundjungi Balai Penjelidikan Pertanian 
untuk melihat2. hasil pertjobaan dari 5 

| Amerika Tengah. 
# 

Menurut Menteri kalau luas ! 
tanah untuk djagung dewasa ' 
ini tidak ditambah tapi dipa- | 
kai djenis baru? itu serta di'' 
pakai tjara2 wenanaman jang ' 
lebih baik, dipergunakan pupuk | 
hidjau, pupuk kandang dan |! 
pupuk buatan setjara effek- | 
Lif, maka produksi djagung 
bisa dinaikkan dengan 30045. 
Hanja harus diingat, ba- 
hwa umur tanaman djagung 
djenis2 “baru itu sampai ma- 
saknja memerlukan antara 100 
sampai 110 kari, sedangkan 

  

(djenis Indonesia ada jg mem- 
butuhkan 70 hari jaitu djenis 
“gendjah”. Han 

Pertjobaan jg dilakukan di 
Bogor itu terdjadi sedjak bu-. 
lan Pebruari 1952 dengan pim 
pinan Robert IL Jackson, ahli 
penanaman djagung dari “Spe 
cial Technical and “Economic 
Mission to Indonesia” dari A- 
merika Serikat. Jg gitjoba di 
tanam 4 djenis ig dihasilkan 
oleh Balai Penjelidikan Perta- 
'nian tropis di Antigua (Guate- 
mala Amerika Tengah). Pertjo 
baan itu dilakukan bersama2 
dengan djenis djagung Indone 
sia jg terbaik, jaitu Gele Mana 
lo. Hasinja ternjata 55 sam- 
pai 664, lebih besar daripada 
Ge'e Manado (terutama dje- 
nis 149 — 48 dan 67 — 51). 
| Ketjuali buahnja lebih besar 

dan berat, dan lebih 'banjak, 
pun djuga pohonnja lebih kuat, 
dium'ah daunnja lebih banjak. 
Kwalifteitn'a djuga tenbukti le 
bih tinggi, isi proteinenja ra- 
ta2 lebih dari 92  (dienis 

maknja (vet) lebih dari 496, 
djenis Indonesia rata2 446." 
Diika diingat keunggu'an dje-   Waktu mereka pergi maka ternja 

ta pakaiam dan sementara sendjata | 
Mobrig dibawanja. Sedang barang2 
buruk al. 2 topi badja-palsu (dari | 
blik) mereka tinggaikan. 

Berhubung dengan peristiwa tsb. | 

gerombolan merampok 

Walikota dan Kepala Polisi Mage | 
lang kemaren telah mengadakans pe | 
meriksaan di Pakis. Pula dikantor | 
resmi telah dikibarkan bendera sete | 
ngah tiang. Tae 

Menurut keterangan dari kalangan | 
Mobrig Tegalredjo korban2 tersebut | 
diatas ialah: A.W. Pakis, sdr. Sah | 
ro, dengan isteri dan 3 orang anak 

nja, masing2 berumur 16, 14 dan 3 
tahun, 1 orang tamu prempuan dgn | 
anaknja, 3 orang Mobrig, 1 pemban 
tu Mobrig, sedang jang luka2 berat” 
1 komandan Seksi, Y Mobrig, 2 rak 

jat. Mereka itu dibawa kerumah sa- 

kit militer. A 2 z 
Didapat kabar selandjutnja bhw ke 

luarga aw. akan dikubur ke Garung 

Wonosobo, dan dari Mobrig masih 

sengadja menudju rumah A.W. akan dibitjarakan. dengan keluarga 

Pakis. Segera mereka mengetok mereka masing2 di Jogja, Solo- dan 

pintu rumah A.W. tersebut. Tapi Banjumas. 

Merapi-Merhabu Kompleks, 

(Antara) 
“ Sementara. itu menurut korr. 

  
DEBAT RAMAI D MATI SELAGI MANTIJING. 

nis2 djagung Guatemala itu, 
ditambah pula dengan tiara 
mengolah tanah jg lebih. baik 
dan dipe'iharanja kekuatan ta 
nah dengan pupuk2 orang ti- 

sa ini 1 ha di Amerika meng- 

hasilkan antara 40 — 70 kwin 

tal diagung, sedang 1 hadi In 

donesia, apabila ditanami dgn 

djagung djenis “gendjah”, ha- 

ni, menghasi'kan 3 sampai pa 

ling tinggi 7 kwintal. 

Rentjana pemerintah ialah segera 

hendak mendatangkan bidji2 baru da 

ri Amerika Tengah itu jang akan di 

sebar keseluruh daerah jang baik un 

tuk tanaman djagung dengan meliwa 

ti balai2-benih di 250 tempat. Balai 

ini sudah segera bisa mentjapai rak 

jat ditempat2 jang tertentu Gimana 

sudah tersedia golongan jang dina- 

(makan zaadtelers. Djika berbarangan 

Idengam ini, pupuk jang diperlukan 

dapat djuga disediakan, maka ditemi 

pat2 jang tertentu jang baik untuk | 

djagung djenis2 baru itu, beramgsur2 

sampai tempo paling lama 3 tahun 

produksi  djagung di Indonesia 

ibisa berlipat dua kali (produksi dja- 

agung di Indonesia dewasa adalah 2» 

  
  BARAT BASKETB: 5. Minggu pagi kemaren beberapa 

pemuda Tionghoa telah pergi ke 

laut untuk mantjing, mereka ke- 

mudian naik perahu, karena di 

tepi rupanja tidak ada ikan jang 

mau dipantjing. Sekonjong-ko- 

njong selagi salah seorang melem 

par pantjing, ja telah terdjatuh 

dan mati seketika itu djuga, de- 

mikian kita dikabarkan. 

. Rapat anggauta dari Basket 
balibond Semarang Chung Hua : 

Minggu kemaren berlangsung 
di THHK Plampitan dan di 

pimpin oleh ketua tn. Lie 
Giauw Tjoo, mendapat: perha- 
tian besar, tapi pun tak luput 
dari perdebatan jg ramai, se- 
hingga rapat itu jg dimulai 

djam 9 pagi baru berachir pa 
da djam 16 liwat. 

Tudju djam lebih orang sa- 

KORUPSI? 

Beberapa orang kondektur Dja- 
watan Kereta Api menemui bebe- 

Eu r ib |rapa lembar vrijbiljet jang diper: 

ing -hertebat . dengan... seng gunakan oleh orang jg mestinja 

untuk menjusun anggaran da- dak berhak. Vrijbiljet itu kemu: 
sat dan al NA PELK UTUH dian dibeslag. Dari pihak asalnja 

lan, achir2 A.D. itu diterima | rejum diketahti. Dikabarkan, bah 

baik setelah diadakan sedikit | va di Solo, DKA setempat telah 
perobahan. Dalam rapat tsb te ' kehilangan 1 blok & 100 lembar 

    
lah dibentuk verificatie-comm. | 

terdiri dari CHTCS, Chung Lie | 
dan Sin You She sedang inven | 
taris-comm. terdiri dari wakil2 |   

pah, Amerika dan negara2 A- 

sia. Dr. Sugiri dulu pernah 
'mendjadi anggauta Parindra. 

Djasa2 dari mendiang anta- 
ra lain adalah ketika petjah 

revolusi 10 Nopember 1945 di 
Surabaja, oleh Bung Tomo men 
dang telah ditugaskan pada 

"pengusahaan pesawat2 terbang 

di Malang untuk menggempur 

kembali musuh. Dari pemim- 
pin PMI di Rumah Sakit Pu 
sat Surabaja mendiang men- 
djadi dokter di front. 

Dr. Sugiri meninggalkan se 
orang isteri dan 7 anak. Bagai 
Dewan Partai Rakjat, mening 

hilangan besar. RIP. 

1.500 ORANG BURUH TEXTIEL 

ANTJAM MOGOK. 
Sedjumlah Ik. 1.500 orang bu- 

'ruh perusahaan textiel ,,Djantra” 

Semarang jg tergabung dim SB 
Textiel setempat telah mengan- 

tjam mogok terus sampai masa- 
Tah jg dituntut dibereskan oleh 
pihak madjikan. Pemogokan akan 
dimulai tg. 29-11 jg akan datang 

dan sebahnja, a.l. Karena tinda- 
kan pihak madjikan jg selama ini 
telah memetjat Ik. 22 orang ,/dgn 
tiada sebab dan tidak memberi 

pesangon”. 
,Djantra” adalah ,,perusahaan- 

Atjampuran”. 

| 
  
    

gainja Dr. Sugiri ada satu ke 

Sin Chung dan Sin Yu Thung | 
Hsueh Hui. Badan pengurus | 

| 1952/53 berdasarkan pemi- | 

Hihan stembiljet terdiri sbb, jg | 
nanti akan menentukan sendi ' 

Iri tugasnja masing2, 
Tan Ping Lok, Kwee Swan 

(Gak, Kho Kian Ngo, Siauw 
iBoen Tat, Tjan Tjing Kio, Oei 
iDiam An, Kho Siong Khing, 
Oei Liong Djwan, Tan Tjong 
Ik, Pek Kok Djwan, Tjoa Hong 
Siok, Lie Giauw Too, Njoo 
Siauw Giem, Kho Gan Thung, 
Kho Thian Swie, Tjoa Hong 
Tjhwan, Lie Yung Lie, Phan, 
Chuang Fa dan Ho Yong Teh. j 
Reservisten (tjadangan) ada- | 
lah Tan Biauw Tjay, Khoe | 
Kian Gwan dan Kang Tjok 
Goen. : 

KE KALIMANTAN 

1 Sebagian dari CTN Cie 415, se 
banjak 356 orang” (bersama keluar 
ga) Minggu kemaren telah berang 
kat dari pelabuhan Semarang menu 
dju ke Sampit (Kalimantan), sisanja 
sebanjak 250 orang akan menjusul 
belakangan. Rombongan jg berang 
kat itu sdipimpin oleh Lts. Brotoka 
darsih. Lebih djauh dikabarkan, bah 
wa pada tg. 27 jad. Cie 423 di Ma 
gelang akan berangkat djuga ke 
Bandjarmasin, ialah ke Pelaihari? 
Ik. 600 orang (berikut keluarga)     lakan berangkat kesana. 

& 

vrijbiljet jg kosong. 

MURID2 DIADJAR MEMPER- 
GUNAKAN DJALAN. 

Barisan Keamanan Lalu Lintas 
(BKLL) Sumatera Utara, mulai 
memberikan kursus2 kepada mu- 
rid2 sekolah di Medan, bagaimana 
semestinja bertindak di djalan2 
raja, supaja dgn adanja penger- 

tian pada anak2 sekolah itu, da- 

pat diperketjil ketjelakaan 
lintas di belakang hari. Kursus 

BKLL ini hari Rebo telah diprak- 

tekkan berupa suatu latihan. oleh 

murid2 Mothodist English School 

di Medan dan boleh dikatakan 
telah berhasil. Latihan mendapat 

perhatian, antara: lain2 dihadliri 
oleh Kepala Kepolisian Sumatera 
Utara, 

   
SIARAN RRI SMG 

Senen 24 Nop.: djam 17.05 Gen- 
ding2 dolanan, 19.15 Tindjauan luar 
negeri 20.30 Rudjak “ulek Semara- 
ngan, 21.15 Tidjauan tanah air, 21.30 
Manasuka 'Tossema, i 

Selasa 25 Nop: djam 12.05 Kron- 
tjong aseli Tosema, 17.05 Taman Ke 
panduan oleh Pandu Rakjat kelom- 
pok VII, 18.00 Serba serbi Angk. 
Perang, 18.55 Hiburan petang ” OK 
Tjahja Bulan, 19.15 Dunia Slahraga, 
20.15 Ichtisar pers, 20.30 Gujon 
maton, 21,15 Gambjong Gobjos, 

lalu 

djuta ton setahun). Berbarengan de 

ngan produksi beras jang sudah tam 

'pak agak memuaskan, maka tambah 

an produksi djagung itu segera akan 

membantu kembalinja stabiliteit so- 

sial dam ekonomis dinegeri kita seba 

gai salah satu tiang jang pokok un 

tuk melandjutkan usaha pembangu- 

nan. Demikian Menteri. 
maa AA 

'Ketjewa 
Mahasiswa Indonesia 

Di Djepang Mengalami, 
“5 Banjak Kesulitan2 

1 AHASISWA? Indonesia 
dan djuga mahasiswa2 

asing lainnja jang datang ke 

Djepang dengan penuh pengha- 
rapan untuk beladjar pada uni- 
versitet2 di Djepang terpaksa 
pulang dengan hati ketjewa, de- 
mikian dikabarkan oleh United 
Press dari Tokio. Mahasiswa2 
(sb, mengalami kepahitan, bah- 
wa fasilitet beladjar dan asra- 
ma? sesudah perang di Dje- 
pang sangat kurang mentjuku- 
pi kebutuhan, 

Soal ini telah dinvintakan per 
hatian kepada menteri pendidi- 
kan Djepang, demikian dite- 
rangkan oleh kalangan jang ber 
wadjib jang selandjutnja me 
njatakan, bahwa kementerian 
pendidikan akan mengadakan pe 
meriksaan, 'Mahasiswa2 dari 
Indon-esia dan negara2 Asia 
Tenggara lainnja atjapkali ti- 
dak mungkin mendaftarkan diri 
pada universitet2 negeri, karena 
peraturan2 pembatasan jang 
berlaku disana. Sekalipun mere- 
ka berhasil djuga menuntut ku- 
liah2 pada universitet2, mereka 
tidak dapat mentjapai gelar, 
Sebelum perang dunia kedua, 
Djepang mempunjai asrama2 
jang semata-mata untuk maha- 
siswa2 asing, dimana djuga ter 
-dapat kesempatan untuk mem 
peladjari bahasa Djepang dan 
beladjar bersama-sama dengan 
mahasiswa2 Djepang, tetapi 
sesudah perang berachir menu 
rut mahasiswa2 jang bersangku 
tan, tidak ada suatu sistem jg. 
teratur untuk mempeladjari ba 
hasa Djepang. (Pia). , 

  

  

'Amerika'g 
Tjotiok Untuk Ditanam Di Indonesia 
Usaha2 Untuk “Perbesar Hasil 'Djagung Ditanah-air, 

& : 
& 

@# 

di Bogor 

djenis bidji2 djagung dari 

    

    
       

  

    

PSIS masuk 
semifinale 
TjeribomPakalorgan 

SO 3—l 
Landjutan “pertandingan se 

gitiga hari kedua (Sabtu) an- . 
'tara Tjirebon XI lawan Peka- 

Hlongan XI berachir 3—1 untuk 
Tjirebon. Kedua pihak nampak 
sama kuatnja tapi Pekalo- 
ngan tak “mempunjai sehut- 
ters. Baru seprapat djam “ber 
main, kiridalam Tjirehon sco- 
red 1—0 dari satu trekbal jg 
'pullen dan 5 menit kemudian ka 
an tjitak goal kedua 
(2—6) dari satiy soloren, kee- 
per Pekalongan memburu ke- 
"luar tapi mis dan bola digiring 
masuk dalam gawang, jg ko-   ”Djajaprana dan 

Bawangputih” 
Perusahaan Film Negara akan se- 

gera memulai pembikinan film ,,Dja- 
ja Prana”, suatu tjeritera jang ma 

sih hidup subur' dikalangan rakjat 

pulau Bali. Untuk keperluan itu pe: 
ngarang/sutradara Kotot Sukardi te 

lah 2 kali menindjau ke Bali, me- 
ngundjungi tempat2 dimana konon 

tjeritera ini bersumber dan mengada 

"kan pertukaran fikiran dengan para 

achli sedjarah/agama di Bali. Untuk 

film tjeritera tersebut disadurnja dari 

lontar aseli, sedang seluruh opnamen 

akan dilakukan dipulau Dewata itu. 

Disamping itu, sekedar mengisi ke- 

tiadaan film Indonesia jang chusus 
untuk kanak2, P.F.N. telah memulai 

memilemkan tjeritera ,,Bawang Me- 

rah dan Bawang Putih”, suatu tje- 
ritera kuno jang amat digemari oleh 
tiap anak Indonesia. Djuga film ini 

sebagian akan diambil dipulau Bali 

dengan ,,latar belakang” penindjau- 

an dan tjandinja jg permai. Regie- 

nja dipegang oleh Kotot Sukardi pu 

la. Seperti diketahui, Kotot Sukardi 

ladalah pentjipta ,,Si Pintjang” jang 

Isebagaimana dimaklumi telah berha- 

sil mendapat penghargaan istimewa 

di Film Festival Internasional di Pra 

ha tempo hari. 

tjong pergi datang, achir2 ada 
lah King Lok jg berdjasa me 
robah stand mendjadi 3—0 

untuk Semarang dan dengan 
stand tsb wasit Djuwahir tiup 
peluit pertandingan berachir. 

Dengan kesudahan tsb pun 
kali ini PSIS keluar sebagai 
djuara dan akan masuk dalam 
Semifina'e melawan Bandung 
dan Djakarta. 

Di Djakarta. 
Runner up Persidja kelas A jaitu 

Maesa hari Sabtu ji. telah bertan 
ding lawan runner up Persidja kelas 
B. ialah Hercules, kesudahannja Her 
cules menang 2—1, sedang hari 
Minggunja Bintang Timur “menang 
2—0 atas BVC. 

Pelti Smg 
Kesudahan pertandingan ten: 

nis hari Minggu. kemaren: 
BPM — PT Kendal II 5—0, 
DKA. H — PTKBS UU 41, 
STC NT — TTC 41, atrara 
| Minggu iad: PT Kendal II — 

“PTKBS MN, DBCI — TTC HI, 

(OK I — PTII. 

“song, Sambai halftime stand 
| tidak berobah, 

Di bahgk kedua buat semen 
(tara Waktu Tjirebon  terku- 
ring, ftapi keepern'a ig kalm 

dapat dipertjaja. Sebuah voor- 
zet dari kananluar Tjirebon di 
terima @eh kiriluarnja dan di 
tamatkars dalam djaring (3-0). 
Permainan Peka'ongan mendja 
di katjau samenspel tak nam 
pak, barisan belakang beker- 
dja keras untuk menghalau ba- 
haja. Beberapa menit sebelum 
bubaran, Pekalongan dapat 
mendjundjung kehormatan de 
ngan membikin satu tegenpunt, 
ihingga finish ditutup dengan 
sStand 3—1. 
| Semarang-T jirebon 3 

. Minggu kemaren dengan 
lamain bagus PSIS menang 3-0 
ratas Tjirebon XI. Tehnis per- 

imainan Semarang ada lebih 
(baik dari bihak lawannja, jg 
thanja enthousiast buat semen 
| tara waktu sadja. Pendjagaan 
'belakang dari PSIS dengan 
Beng Gwe, dan Keng Lieh ada 
tjukup safe, sedang middenli- 
nie memberi voeding barisan 
depan herulang2, voorhoesd—- 
nja main lebih giat dari pada 
hari Djumaat jl. Pihak Tjire- 

bon telah memperlihatkan pem: 

belaan jg tjukup baik. 
Goal pertama tertjipta dari 

penalty 12 pass jg diambil oleh 
halfkanan Tiong Hie, dengan 
tepat ho'la njelosor diudjung 
'bawah goalpaal is susah di 
tangkap oleh keeper, dan demi 

kianlah dengan stand 1— 
orang turun minum. 

Baru sadja permainan dimu 
Tai kembali kananluar Ing 
Liang kirim voorzet ketengah 
dan diterima oleh centervoor 
King Lok jg. zonder.ajal pula 
telah deponeer kulit bundar 
kedalam ' djaring  Tj'reboni 
(2—0). Mendapat kemenangan 

ini Semarang hermain tambah 

gembira dan keras, sebaliknja' 
adalah berat bagi Tjirebon utk 
membikin tegenpunt, karena 
ka'langannja selalu terkurung, 
permainan dilakukan setengahi 

lapangan. Setelah bola diko- 
(Disambung di kol. 7 pam. ini)   

'Aneka Djawa Tengah| 
  

(JOGJA 
Tundjangan istimewa 
bagi buruh DKA jg. 
tewas di Linggapura 

Diperoleh kabar, oleh Kan- 

Djawatan Kereta 

'Api Eksplotasi Tengah akan se- 
“ gera dikeluarkan uang Rp. 30.000 

: tundjangan istimewa 

(tor Inspeksi 

— “untuk 
bagi keluarga 3 orang masinis 
.stoker dan remmer kereta api jg 

akibat peristiwa (tewas sebagai 

di Djawa Tengah sedang dipertim- 
bangkan permintaan paberik gula di 
Trangkil untuk dalam tahun2 jang 
akan datang diperkenankan ' mena- 
nam tebu dari areal seluas 800 ha 
mendjadi 1.100 ha. Sampai dima 
na djauh pertimbangan itu belum 
Kiketahui, tetapi menurut kabar jang 
diperoleh »Antara” Semarang, 
berhubung “permintaan tsb kini jang 
berwadjib .tsb bertumbuk pada 2 

, prinsip jang bertentangan satu sa- 
ma lain. Kalau idzin itu diberikan, 
berarti akan menghemat tjita2  pe- 

Linggapura baru2 ini. Tundjang- 
an tersebut adalah jang pertama 

|diberikan oleh djawatan pada bu- 

jruh disamping pensiun dan tun- 
idjangan menurut peraturan jang 

|ada sekarang dan merupakan ha 
sil tuntutan dari pihak buruh jg 
diadjukan pada djawatan dengan 

,mendapat persetudjuan pula dari 

Kementerian Perhubungan. 

Rentjana pendirian 
pabrik gula 

Dalam sidangnja Rebo jang lalu 
DPRD Jogja menjetudjui rentjana 
didirikannja sebuah paberik gula jg 
diselenggarakan oleh Dewan Ekono- 
mi Daerah. Selain itu Mr. Kasmat 
anggauta Dewan Pemerintah Daerah 
seksi Keuangan menerangkan, bah- 
wa pemerintah daerah menjetudjui 
pendidirian paberik gula tersebut se- 
bagai salah suatu djalan kearah 
'industrialisasi daerah — Jogjakarta. 
Menurut rentjana sebagai permu- 
laan akan disediakan beaja sebanjak 
Rp. 10 djuta. 

Achid Masduki dilepas- 
kan dari tahanan, tapi 

akan di stadsarrest. 
Achid Masduki ketua praksi 

Masjumi didalam DPRD Jogja 
sedjak kemarin telah dilepaskan 
dari tahanan, tapi tidak "boleh 
meninggalkan kota sampai saat2 
jang ftidak ditentukan. Seperti di- 
ketahui ja ditahan sudah 9 bulan 
lamanja disuatu tempat di Dja- 
wa Tengah, sedjak peristiwa ba- 

taljon 426. Selandjutnja dapat di- 
kabarkan, bahwa pada tg. 21 No- 
pember pagi anggauta2 DPRD 
Susanto dan Sumarto selaku Pa- 

nftia Urusan Tahanan menemui 
pihak. jang berwadjib di Jogja 
untuk meminta keterangan  ten- 

tang alasan stadsarrest atas diri 

Achid Masduki. 

PATI 
Perluasan areal 

nanaman tebu rakjat jang nampak- 
nja kini sedang berkembang ' di 
situ, sebalikja, kalau idzin itu tidak 
diberikan akan ,,mengekang” kema- 
djuan produksi paberik jang besar 
pula 'artinja bagi deviezen negara. 

TEGAL 
Garong beraksi. 

Pada hari Rebo malam Kemis tg. 
19-11 djam 21.00 rumahnja sdr, Ha 
dji Asrori Kp. Sentanan Tegal, se 
konjong2 telah didatangi oleh 
orang jg tidak dikenal dan bersen 
djata sebuah pistol berpakaian pre 
man. Setelah masuk dalain rumah, 
mereka menodongkan pistolnja kepa 
da penghuni rumah dan meminta 
uang serta. barang?-nja “dgn paksa. 
Setelah berhasil mengambil harang2 
dan uang tunai sebanjak kl. Rp 5945 
3 garong tersebut lalu menghilang. 
Oleh jang berwadjib, “kiti sedang 
dilakukan penjelidikan, 

TEMANGGUNG 
Menjuburkan tanah 

Pamongpradja kabupaten Temang 
gung sudah berunding dengan Kan- 
tor Penempatan Tenaga daerah Ke 
du, untuk meminta bantyan sebesar 
Rp... 105.000.— guna ' menjuburkan 
kembali tanah kering serta pembangu 
nan ekonomi desa jag tidak masuk 
kompetensi. pemerintah otonom ' kabu 
paten. Menurut patih Budiman pada 
azasnja telah didapat  persetudjuan 
antara kedua belah pihak dan seka 
sang sedang diminta pengesahan da 
ri kepala Inspeksi Kantor Penempatan 
Tenaga Propinsi Djawa Tengah di 
Semarang. Selain itu rakjat desa Tem 
barak (Temanggung) dengan peran 
taraan pamongpradja mengirimkan 
surat permintaan kepada Kementeri 
an Perhubungan dan Tenaga Pusat 
di Djakarta, supaja didesa tersebut 
diadakan pemasangan aliran listrik, 
dan biaja sebesar Rp. 85.000.— sudah 
disediakan oleh penduduk Sebagai 
diketahui, desa Tembarak letaknja di 

pelerengan gunung Sumbing 7 km. 
sebelah selatan kota ' Temanggung, 
penduduknja hidup dari bertanam 

tiga 

  tanamas tebu 
Kini oleh.pihak jang berwadjib   tembakau dan tidak sedikit keuntung 

annja. 
Bias nah 
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DA "Ig 

mu pesanan 
jaan PBB, (Unesco), Dr, Jaime : 3 

1? Torres Bodet, Seks aan IA 

5 NN 
“ilia, dan a 

genai . 
inta berhenti tersebut Bodet 

ntara lada menerangkan, bah- 
'a budget jang ternjata lebih 

rendah dari pada budget tahun 
ang lalu itu menundjukkan, 
ahwa Unesco rupafija telah 

“'mengambil politik jang bersi- 
“fat mundur. Perlu diketahui, 
bahwa konperensi Unesco di 
Paris da'am sidangnja pada 

“ma'am Saptu telah menetap- 
kan anggaran belandja unuk 

/2 tahun sebanjak 18 djuta dol- 
“Iar, jang berarti lebih dari 
120”, dibawah tingkat jang mi- 
nmum. Keputusan ini diambil 
sete'ah terdjadi debat selama 
djam dimana wakil2 dari 

Amerika Serikat dan Inggeris 
enghendaki diadakannja peng 

1ematan2 jang keras. Menurut 
2: endapat berbagai-bagai kala- 
'ngan dalam Unesco, penghema 

an jang demikian. itu akan me 
aksakan dikesampingkannja 
berapa program pendidikan 

dan kebudajaan ng Tag 

mendesak. 

Budget. Tahun 1053 h 

“Dibowah Ming | 
X8 — minimum. | 

Dalam pendjelasannja me- 
keputusannja untuk 

    
   

    

     

  

   
   
    

   
   
   
    

    

  

    

     
    

    

    

   

   

  

   

Untuk dapat kabari Lanka ran 
lam suatu tambang batu bara, di 
sington, London, baru2-ini te lah   tadi. 

Untuk Djawa dan Madura 

Sjarat2 lain untuk memper-   
    

    
   
    

    

   
   

  

Seterusnja Ut Head: India di 
“Inesco, Sardar Malik, pada 
"ari Saptu menerangkan sete- | 

» direktur djenderal organi- ' 
25 tersebut, Torres Bodet, | 
inta berhenti, bahwa Unesco ' 

ini mengahadapi suatu krisis . 
besar. Dikatakan bahwa kri- 

: ini tidak disebabkan o'eh 
asan? pemasaran. karena — 

ah entinja B “adalah dise- 
- 'babkan oleh soal jang prinsi- 

iil. Dalam Demnan ini de'e- 

- “gasi India mempunjai sympa'i 

$ jang sebesar2nja terhadap si- 
“kap Bodet. Achirnja disaran- 

A kannja, supaja soal berhenti- 
hja Bodet ini djangan dibitjara- 
kan dim suasana jg sekeruh 

Hi Peperti sekarang ini dan supa- 
ja sidang ditunda. 

- Anggaran belandja | 
3 .Unaya th. 1953 

disetudjui 

engenai (Anggaran belandja tahun 

953 bagi United Nations Educatio- 

al Scientific and Cultural 'Organisa 

ion (Unesco) hari Djum'at telah di 
tudjui sebesar 18 djuta dollar. Usul 

jukan oleh wakil Peranijis dan 

pemungutan suara berhasil dengan 29 
jawan 21, 4 blangko, 5 tidak hadir. 

Usul semula jang diadjukan oleh se 

kertaris  djenderal Unesco meliputi 
ggaran belandja hampir sebesar 

01/5 djuta dollar (AFP). 2 PA 

MASIH ADA PERUNDI- 
'NGAN ANTARA: 
RUSIA-RRT? 

     

   
   
     

    

   
    

    
   
    
   

   

    

    

  

oleh VTV ialah bahwa jang 
| berkepentingan tidak pberbaha- 
ja untuk keamanan dan ke: 

Itertiban umum, tidak tergo- 
Liong orang melarat dan Sang- 
gup memelihara dirinja dan ke 
Iyarganja dengan sepantasnja, 
tidak pernah dihukum karena 

kedjahatan.  VVI diberikan 
oleh Hoofg van Plaaiselijk Be- 

s'uur (HPB) kepada. isteri2 
jang sah dan anak2 jang ma- 
sih dibawah umur dari seorang 

penduduk asing jang. sudah 

mempunjai VTV. 

perataan Na RI. 

Pada waktu ini nama dari- 
pada kedua surat2 keterangan 
diatas ialah Surat Izin. Pendu- 
duk (SIP) sebagai gantinja 
VTV dan Surat Keterangan | 
Kependudukan (SKK) sebagai 

gantinja VVI. SSK berdjenis 

dua, jakni model A. untuk se- 
mua penduduk asing jang lahir 
di Indonesia dan model B. jg. 
berlaku bagi isteri2 jang sah 
serta anak2 dibawah umur jg. 
lahir diluar Indon. Sekarang 
ini penduduk asing di Indone- 
Sia belum diwadjibkan mempu- 
njai SIP. Hanja diberikan SKK 

batu bara”, dimana para peng undjung seolah2 merasa dapat ma 

suk dalam lobang2 tambang batu bara jg sebenarnja. Luas model 

pertambangan ini ada 837 me ter persegi, dan diperlengkapi “dgn 

segala alat2 pertambangan jg asli, seperti lori2 dsb. “Tampak sua 

tu pemandangan dalam salah satu gowa di model pena" 

negara? anggota. Desakan Vi- 

5 | Pe ting Tak Tolak' Na Tour.” 

  

sewadjarnja tentang keadaan da 
»Science Museum”, South Ken- 
dibuka suatu , “model tambang   

Surat Penduduk. 
Beberspa Peraturan Jang Penting Ba- 

gl Orang2 Asing Di Indonesia 

ALAM ,,Berita Imigrasi” dimuat sebagai berikut: Seperti 

umum dikgtahui semasa pemerintah Hindia Belanda dahulu 

kepada penduduk asing di Indonesia dapat diberikan dua djenis su- 

rat-surat keterangan, jakni Vergunning tot Vestiging (V.T.V.) dan 

Verklaring yan Ingezetenschap (V.V.L.). 
V.T.V. diberikan oleh gubernur 

djenderal, sedangkan untuk daerah? seberang oleh gubernur atau 
residen. Keterangan ini diberikan kepada mereka jang mempunjai 

keterangan idjin masuk jang sedikitnja ngak berlaku 10 tahun. 

1 mengatur La Hilda jang di- 
perlukan, misalnja. surat? 
surat2 nikah dsb. 

Definisi 
Agressi 

1 Vishinsky Minta 
Ketegasannja 

kelahiran, 

  

ME ENTERI Juar negeri aa 
Andrei Vishinsky h: 

ri Djum'at mendesak 
Perserikatan. Bangsa2 supaja | 
membuat definisi tepat dan ti- 
dak dapat! diberi tafsiran ber- 
lain?an mengenai agresi serta 
pelaksanaan j djudjur dan 
tepat pula dari definisi itu oleh 

shinsky ini diutjapkan dimuka 
panitya' perundangan dari Si- 
Gang. Umum PBB, 

Ia menegaskan bahwa usaha2 
jang dilakukan oleh Sovjet Uni 
kearah pembatasan makna agre 
Si oleh negara2 Barat agar su- 
paja dunia mempunjai pega- 
ngan untuk mendjamin perda- 
nvaian, serantiasa menemui ten 
tangan teratur dari pihak nega 
ra2 Barat. Negara2ini pada ha 
kekatnja menanda tangani ,,per 
diandjian2 jang meragukan” de   kepada mereka jang menga- 

djukan permintaan. misalnja 
karena perlu mengadakan per- 
djalanan keluar negeri. yan 

|sarkan VTV dahulu maka war- | 

dari orang2 tua jang diakui se-      

     
     
   

   
   
    

  

    
   
    

   
   
   

    
   

  

   

    

   
   
    

   
   

      
    

    

     
   

      

   

      
      

  
  
   

   

apat di Hongkong kabar-' 

ja selama tiga bulan ter-' 

“'hchir ini di Moskow di- 

“hdakan perundingan anta- ' 

“ra Rusia dan RRT jg ber- 
untuk memper- 

dan kemiliteran kedua ne- 

a ke 14 orang pembesar 

uar negeri RRT jang turut 

ri Chou En Lai pada tang 

“gal 17 Agustus ke Mos- 

kot delapan orang di- 

lantaranja masih ting 

gal disana, ketika 

'En Lai pada tanggal 27 
| September bertolak pu- 

3 lang ke Peking. 

k PERUTUSAN PERDAMAIAN 

' KE PEKING TIBA KEMBALI. 

! Dengan kapal sTjiluwah” pagi. 

ini telah kembali di Djakarta rom 

| bongan jg terachir dari perutu- | 

| san Indonesia ke Konperensi Per | 

darmaian Asia dan Pasifik jang | 

' baru2 ini | diadakan di Peking, ' 

| Mereka itu jalah Suroto, Sugardo, 

Mardjoko, Tobing dan Tamsir. Di 
pelabuhan Tandjung Priok diada 

| kan pemeriksaan jg. teliti terha 

dap barang2 mereka dan doku- 

men-dokumen, pamftlet2 dan gam 

bar- gambar jg mereka bawa tlh. 

tahan “utk diperiksa lebih lan- 
jut oleh pihak Kedjaksaan. 

MARSEKAL JUIN MENDJADI 
ANGGOTA ',,ACADEMIE 
FRANCAISE”, 
Marsekal Alphonse 

lima besar pasukan? N 
Eropah Tengah, pada h: 
mis telah terj 
gota ,Academie 

Juin, pang 
NATO di 

i Ke 
   

Franca'se”, 

pasukan2 Pe- telah memim 
erbu Italia, 

Menurut berita jang di! 

eri bersangkutan. Dianta: 

dengan menteri luar nege: 

“Chou 

h mendja ang 

bagai penduduk Indonesia, 

| tida diharuskan mempunjai do- | 
'kumen imigrasi, karena golo- 

| ngan tersebut tidak disebut2 
imigrasi jang lampau. Akan j 

“tetapi karena zaman dan ke- 
adaan berobah maka semua 
penduduk asing dengan tidak ' 

“ mengetjualikan kebangsaan 

manapun juga diwadjibkan 
mempunjai dokumen imigrasi, 
aritara lain SKK untuk mereka 
jang berhak menerimanja. 
Berhubung sekarang Djawatan 

Imigrasi merupakan instansi jang 
berwadjib memberikan Surat2 ke- 
terangan Kependudukan, maka 
dari seluruh Indonesia diterima 
permintaan2 dengan perantaraan 
kantor2 imigrasi di daerah2. Per- 
mintaan2 SKK itu diterima di ba- 
gian Kependudukan dari Djawa- 
tan Imigrasi Pusat di Djakarta, 
jg diberi tugas menjelesaikan dgn 
“teliti dan seksama semua permin 

ta'an-perminta'an itu. Jang meng- 
adjukan permintaan terutama ter 
diri dari pendudyuk2 asing di In- 
donesia jg hendak berangkat ke- 
luar negeri dan harus mempunjai 
SKK, karena dgn tidak adanja su 

"rat keterangan ini mereka nanti 

! tidak mungkin mendapat idjin ma 

suk kembali (re-entry permit) ke 
Indonesia. 

Perlu diperhatikan. 
| Dalam banjak hal kepada mereka 

itu diberikan SKK model A. Mereka 
jang mengadjukan permintaan untuk 
ini harus lebih dulu membuktikan ba 
hwa mereka dilahirkan di Indonesia 
dengan menundjiN uan surat kelahir 

an jang diberikan oleh Kantor Pen- 

fjatatan Sipil (dahulu 
Stand). Selain itu harus mereka buk 

tikan, bahwa mereka tidak pernah L 

tinggal diluar Indonesia lebih dari 

satu setengah tahun. Berhubung de- 

tu singkat jang akan datang Djawa 
tan Imigrasi akan mengadakan re- 
gistrasi orang2 asing di Indonesia, 
|dimana antara Jain akan diselidiki 

'siapa2 diantara orang2 asing jang di 
daftarkan manti sudah dan belum 
mempunjai dokumen2 imigrasi (izin 

1 

Juin dalam perang dunia ke-2 (masuk, SIP atau SKK) maka kepada 
So orang2 asing di Indonesia 

diandjurkan supaja mulai 
# 

  

ganegara2 Belanda jang lahir | 

ea 

“sekarang 

ngan maksud mengasingkan 
Sovjet Uni dan  menjiapkan 
agresi, demikian  Vishinsky. 
(AFP). 

Banana 

Karen Gi- 
at Lagi || 

6Buab Kota Sebelah Ti 
mur Rangoon Diserang 

| EK URANG lebih 1000 Ka- 
ren telah melakukan se- 

rangan serentak terhadap enam 
buah kota ketjil didistrik Tha- 
ton, sebelah timur Rangoom. 25 

Se SNN ar dalam pe uran2? sengi 
jang Lerdjadi, demikian diumum 
kan Djum'at malam di Rangoon. 
Diduga bahwa pihak penjerang | 
menderita kekalahan? besar. 
Mereka telah membakar bebera 

dusun, merampok pasar? ke 

: dia mengenai tawanan per 1g 

tvdis! 3 'aced 

| Pk Satalan perang dut Aa 

: York dan disiarkan 

| Usul Mengangkat Suatu Paniya— 
Netral Disambut Baik DI RRT 
ALAM REAKSI resmi Ri jang pertama terhadap usul? 
India mengenai tawanan. perang Korea, Radio Peking hari 

Sabtu mengatakan bahwa,usul2 itu tidak tjukup djika Korea Utara 
dan RRT tidak mengambil - 

| mengangkat suatu panitia netr. 
: : Mongkpk, demikian Tai, R k 

Dalam pada itu bana be 
“rita Sovjet TASS hari Sabtu 
menjatakan, bahwa usul2 ski 

“Korea bermaksud mercbah t 
wanan perang itu bara 

person”, 

achir. Dalam berita dari Nom 
oleh Ra- 

dio Moskou jang kendang di 
Paris, TASS seterusnja menga 
takan, bahwa panitia pengem-       

23 POkong 
    

    

  

    
   

   
   

   

    

| dalam pembitjaraan?. Usul 
“telah disambut 5 dengan baik di 

Palar 

. Usai India Ten- 
tang Korea 

D. ALAM sidang lengkap pa 
R Anitya ' politik Sidang 

Umum Perserikatan Bangsa? 
N Palar menjatakan dapat me 

ujokong resolusi India. sebagai 
a jang paling dekat kepa 

  

     'ba'ian tawanan perang itu ter- 
“utama untuk mengurus kamp2 ' : 

& 
Ag 

tawanan perang, dimana para 
tawanan harus berdiam untuk 
waktu jang tidak ditentukan 
setelah permusuhan dihenti- 
kan. Achirnja TASS mengata- 
kan, bahwa usul2 India itu se- 

henarnja ,dalah usul2 Ameri- 
ka jang telah girobah bentuk- 
nja. 

Peking tidak menolak | 
kata Nehru. 

Seterusnja Perdana menteri. 
India, Shri Nehru, hari Sabtu 
membantah berita2 jang me- ' 
ngatakan, bahwa pemerintah 

Peking telah menolak usul2: 
- India mengenai tawanan pe- 

rang Korea. Nehru jang berbi- 
tjara dalam konperensi pers di 
Lucknow, menerangkan bahwa 
ia tidak menerima berita dari 
Peking jang melihatkan usul2: 
India itu ditolak atau diterima 
baik, demikian berita AFP. 
dari New Delhi. Berita2 dari 
London mengatakan, bahwa 

'Peking telah menolak usul2 In- 
Gia itu dengan melalui duta be- 
sar India di Peking. Seterusnja- 
Nehru menerangkan, bahwa 
usul2 tersebut dirantjang sete- 
lah mengadakan banjak rundi- 
ngan. Memang mudah. untuk 
mengeritik beberapa bagian 
usul itu, tetapi kami berpenda- 
pat, bahwa usul tersebut ada- 

| Iah suatu djalan jang memuas- 
"Yan untuk menjelesaikan ke-” 

ukaran ini. Usul itu tidak me 
'njelesaikan soalnja, - tetapi ia 
membuka djalan untuk men- 

2 t#japai penjelesaian, demikian 
| Nehru, 5 | 

Reaksi Korea Selat 

Dalam pada itu, menurut 
U.P., kalangan pemerintah Ko- 
rea Selatan hari Sabtu menja- 
takan, bahwa Korea Selatan 
dapat menjetudjui usaha per- 
dana menteri Shri Nehru utk 
mentjapai perdamaian dunia, 

tetapi akan menentang setiap 

penjelesaian soal Korea jang 
tidak berisi persatuan Korea. 

Sementara itu siaran ,,Voice 
of America” hari Sabtu me- 
ngatakan, bahwa pendirian 
EBisenhower 'jang menentang 
pengembalian tawanan perang 

setjara paksaan adalah suatu 
pukulan dimukanja Rusia. Me- 
nurut Siaran radio” Amerika 
tersebut, keterangan Eisenho- 
wer itu ,akan mentjegah So- 
vjet Uni menjebar kekatjauan 

dalam sidang umum PBB se- 
belum isenhower dilantik se- 
bagai presiden Amerika, (Ane- 
ta—UP). 
  

MUKARTO AKAN DI LONDON 
EMPAT HARI. 
Menurut wartawan ,,Antara” 

di London, Menteri Luar Negeri 
Indonesia, Mukarto Notowidigdo, 
dalam perdjalanannja pulang ke 

Indonesia nanti, diduga akan sing 
25 |gah di London tiga atau empat 

hari. Kundjungan ini adalah tidak 
resmi, dan mulai tg. 4 Desember 

jang akan datang. . 

MINTA SUPAJA PAKISTAN KE 

"LUAR DARI COMMONWEALTH 

Bekas menteri Chaudri Nazir 
Ahmad Khan pada hari Saptu   

mudian mengundurkan diri dgn. 
barang rampasannja. Selain itu : 
sebuah bus telah ditahan dari 
50.000 rupee kepunjaan penum- 
ang dirampas. Di Bogale Ik. 

150 barat daja Rangoon, se- 
orang anggota polisi ditjulik 
sesudah mereka membakar kota 
tsb. (Reuter), 

HUKUMAN MATI SUAMLISTE- 
RI ROSENBERG 12 JAN. '53. 
Hukuman mati jg didjatuhkan 

atas mata2 atom Julius dan 
,Ethel Rosenberg akan didjalan- 
kan pada tg. 12 Djan. 1953, demi- 
kian keputusan jg diambil oleh 
'hakim federal Irving S. Kaufman 
jg diumumkan hari Djum'at di 

'New- York. Mahkamah tinggi 
'Amerika Serikat telah dua kali 
menolak permohonan pemeriksaan 

'ulang perkara suami-isteri  Ro- 

senberg itu, jg telah didjatuhi hui- 
kuman mati sedjak bulan Maret 
1950. 

  

“EMUA PASUKAN2 Peraru , 
tiis jang bergerak diduerah'! 

Pogeran Thai pada hari Saptu te- | 
lah mengundurkan diri ecdiaradsint | 
Sonta dan kearah benteng  pertaha- 
nan Nasan, 20 km sebelah tenggara | 
Sonla, demikian diumumkan oleh, 
markas besar pasukan2  Perantjis. 
Sementara itu semua pesawat ter 
Pe Jong ada telah diberi instruksi 

imengadjukan mosi kepada parle- 
men jg berisi permintaan, supaja 

Pakistan ' keluar 
| wealth dan mengadakan bebera- 

pa perobahan jg perlu dalam un- 

dang-undang dasarnja.« Sidang 

parlemen dalam pada itu ditunda 
tanpa membitjarakan mosi tsb. 

'DJEPANG . HENDAK BELA- 
DJAR SISTIM PENGAIRAN 
INDONESIA. 
Wartawan ,,Antara” mengabar 

kan dari Tokio, bahwa Kemente- 

Djepang jg berusaha menambah 

rimkan suatu rombongan penjeli- 
dik ke Indonesia pada permulaan 
tahun jad. utk. beladjar tentang 
pengairan di Djjawa jang sangat 

madju, karena keadaan pertanian 

di Djawa mempunjai banjak per- 
samaan dgn keadaan Na di 
bjepang.   
untuk membantu pasukan2 tersebut 
dalam gerakan2nja mundur ini. Da: 
sukan2 Perantjis jang berada dida 
erah sebelah tenggara Nasan ' kini 

| bertempur sambil mengundurkan diri 
|xerjara — besar-besaran, sedangkan 
benteng pertahanan Muongsai jang 

| terletak disebelah barat laut Sonla 
| telah ditinggalkan. Pertempuran2 dis 
daerah Thai dengan tiba2 mendjadi 

     
    

  

dari Common- | 

rian Pertanian dan Kehutanan | 

bahan makanan jg sangat keku- | 
rangan berentjana akan mengi- | 

4 Gasar umum dimana pendi- 
rian? Serikat dan komunis da- 

'at bertemu”. Palar menambah 
nnja, bahwa Indonesia dalam 

hal ini masih tetap berhak me- 
ngemukakan rentjana-kompro- 
mi sendiri atau mengadjukan 
amendemen? terhadap usul In- 
dia itu, bila ternjata tidak ter 
dapat persesuaian faham menge 

(Up an al India sekarang ini. 
ta 

  

PENULIS HENRIETTE 
ROLAND HOLST #: 
Kemaren penulis pe- 

njair wanita bangsa Belan- 
da Henriette Roland Holst- 
Kan der Schalk, telah me- 
ninggal dunia dalam umur | 
83 tahun di Amsterdam. 
Sjair2 tadi terkenal berna- 
faskan sosialisme. Henriet 
te Roland Holst terkenal 
sebagai salah seorang pe- 
nulis Belanda jang paling 
terkenal. 

  
.IRAO DAN BOLIVIA SOKONG 
USUL INDIA 

Bolivia dan Irag pada hari Sap 

:tu menjokong usul kompromi In- 1 

dia utk mengachiri perang Korea 

dgn djalan membentuk komisi2 | 

netral guna memetjahkan masa- 
lah tawanan perang. Menteri luar 
negeri Irag Fadil al Jamali, men- 
“desak kepada Panitia Politik Si- 
dang Umum PBB utk mempertim 
bangkan usul India itu dgn se- 
dalam2nja dan semasak-masak- 
nja dan menegaskan, bahwa tawa j 
nan-tawanan perang tidak mau di 
kembalikan ke tempat asalnja ha 
rus diberi perlindungan djangan 
sampai mereka dilibatkan dalam 
.kalangan2 melawan negara -asal 
Aa 

    

  

NA 

nament" 
Operasi Inggris Thd 

Gerakan Mau 

Mau Aa 

ARI DJUM'AT serdadu? 
“Inggeris bersama - sama 

dengan kolonis Eropa jan» ber 
kendarakan kuda polo serta 
orang? dari suku Masai jang 
berpakaian kebesaran perang te 
lah mulai mengadakan gerakan 
serenfak terhadap para penga- 
nut gerakan Mau Mau jang me 
njembunjikan diri ditempat? pe 
gimungan kira? 2000 meter di- 
atas permukaan laut. Operasi 
bersama iri diberi nama operasi 
»Polo-Tournament” dan diarah 
kan kesuatu tempat jang letak 
nja kira2 130 km. sebelah barat 
laut Nairobi, 

Mendjelang mata hari terbit 
ekspedisi menjerang tempat ber 
sembunji Kikuyu Mau-Mau sebe 
lah barat Naivasha, dilemvbah 
Rift jang tinggi letaknja, Se- 
mentara itu pesawat2 pengintai 
beterbangan diatas “angkatan 
bersendjata, jang terdiri atas 
anggota dari Lanchashire Fusi- 
leer, dari ,,Kings African Ri- 
fles” dan dari resimen . Kenya, 
serta satuan2 polsi dan polisi2 
tjadangan. Selain dari itu eks- 
pedisi membawa andjing2 usut 
jang terlatih. Diantara obat2an | 
jang mereka bawa terdapat se- 
djumlah serum anti-gigit ular. 
Majah seorang pengendara kuda | 

membawa pemantjar radio utk. | 
rei Bea) kontak tetap dengan | 
pesawat2 pengintai. Sementara | 
menurut dugaan, tempat sem 
bunji Mau-Mau semakin dekat, 
kuda2 pony jang sudah pajah 
mendaki gunung dgn berman 
Gikan keringat. 

  

TANGKAPAN? DI MESIR. 
Polisi Kairo dalam tempo dua 

hari telah menangkap 123 orang 
jang wmembahajakan keamanan 

dalam negeri, demikian diummm- 

kan oleh kepala kepolisian djen- 

deral major Ahmad Hasan hari 

Kemis. Penangkapan2 dilakukan | 
ketika diadakan razzia dibagian2 

luar. kota Kairo, jakni segera se- 

telah perdana menteri djenderal 

Nadjib menegaskan dalam pidato- 
nja hari Senin, bahwa ia ,tidak 

lakan lebih lama lagi membiarkan 
|kaum penghasut meradjalela”.   MISI PERDAGANGAN DJE- 
IPpANG DIMINTA DATANG 
DI DJERMAN BARAT. - | : 

: 1120 mil jang baru selesai diba- 
Pemerintah Djerman Barat te- 

lah meminta kepada pemerintah 

Djepang utk mengirim misi per: 

dagangannja ke Bonn, utk me- 

njiapkan daftar baru barang2 jg 

akan -dipertukarkan,. demikian ' 

kantor berita DPA Kemis malam. 

Dikatakan lebih landjut bahwa 

djuga akan 'dirundingkan pem- 

bajaran untuk tahun 1953. 
  

dirikan suatu induk maskapai 

jang sangat dibutuhkan 
NAMPO RINGYO KEK. K 

Wakil2 dari perusahaan2 in- 
dustri kertas, pulp dan sutera 
tiruan Djepang jang terbesar 
nsengambil bahagian sebagai 
direktur dari maskapai baru itu 
dan jang diangkat mendjadi 
presiden-direkturnja jalah To- 
| kuichi Kuribayashi, bekas pre- 
: siden-direktur Nanyo 
K.K. Induk maskapai baru itu 
bermaksud akan mendirikan 
perusahaan2 exp'oitasi utk di 
kerdjakan dihutan2 di Sunate- 
ra dam Kalimantan di Indonesia, 
Mimdanao di Pilipina, Irian dll. 
Akan tetapi berhubung dengan 

. belum adanja perhubungan ne- 
gara jang resmi antara negara2 
tersebut dengan Djepang, maka 
rentjana pekerdjaan konkreet 
dari maskapai exploitasi jang 
baru ittr amat tergantung pada 
perkembangan politik 'interna- 
sional sekitar negara? terse- 
but dimasa jang akan (datang. 

Seterusnja berkenaan 'hubu- 
ngan dagang dengan Djepang, 
kalangan pedagang Indonesia 
di Medan tidak'ah demikian | 
optimistis mengingat deviezen | 
dollar Indonesia sekarang. Se- 

baliknja kalangan itu berpen- 
dapat, bahwa serviece dalam 
hubungan dagang dengan Dje 
pang lebih menguntungkan da 

iri pada service dalam hubu- 
ngan dagang Inggris dan Be- 

|landa, sebab tiap pesanan dari 
(Inggris atau negeri Belanda 
baru dapat diterima setelah 

tiga bulan, sedang pesanan da 

i   

ri Djepang akan dapat dilak- | 
sanakan dalam tempo satu bu. 
lan setengah. Sementara itu 
dari kalangan karet rakjat di | 
Medan mengenai hubungan da, | 
gang dengan . Djepang didapat 

makin merekabai. Nasan sendiri 
kini ada ' dibawah antjaman lang 4 
sung dari pasukan2 Ho Chi Minh | 
jang besarnja tidak kurang dari 2 
divisi, Semua pesawat terbang ang 
katan udara Perantjis dari segala 
matjam dan bentuk kini dikerahkan 
untuk menjerang pasukan2 Ho. Ghi 
Minh dengan. maksud untuk agak, 

. 

Kohatsu | 

untuk mengexploitasi hutan? di 

telah mendirikan 

daerah Selatan) dengan “modal sebesar 100 djuta Yen dalam rapat 

pendirian perseroan jang berlangsung tg. 13 Nop. jang baru lalu. 

  

Nadjib Tak 
Kan Berhenti 
Ia Pertjaja Pada Ke- 

besaran Allah 

MN URUT . djurubitjara 
markas besar tentara Me 

sir hari Kemis di Kairo, perdana 
menteri djenderal Nadjib tiada 
bermaksud hendak meletakkan 
djabatan selaku perdana men- 
teri, demikian Reuter mewarta- 
Kan dari ibukota Mesir. Djaru 
biljara tsb. menerangkan: Per 
dana menteri Nadjib pertjaja ke 
pada kebesaran Allah dan akan 
kewadjiban jang terletak pada 
pundaknja bertalian dengan tji- 
ta2 dan kesengsaraan rakjat Me 
sir. Ia Wdak akan meletakkan 
djabatan, demikian ditambah- 
(kan oleh djarubitjara tadi, 

  

Lena bhw Jami rakjat 
' memerlukan alat2 dari Dje- 
ipang dan tenaga2 ah'inja. Di 
tegaskan pula, bahwa hubu- 

ingan dagang -Indonesia Dje- 

(pang tidak dapat didasarkan 

tjuma pada penjempurnaan 
pembelian, pengangkutan dan 
eksport bahan2 mentah Indone 
sia, tetapi sebaliknja pun ha- 
ruslah dipentingkan mendapat 
kan alat2 ig diperlukan Indo- 
hesia. Dalam Mennenn ini di 
kemukakan pula, betapa pen- 

' tingnja  digolakkan kredit ke- 
pada produsen2 karet rakjat 

|untuk kepentingan produksi 
karet. (Antara). 

darat Perantjis. Menurat 
pembesar2 " militer Perantijis, 
jang terhebat dari peperangan 

rantjis sementara ini 
Lungsikan penduduk daerah2  berba- 
haja ke Hanoi, 

E
n
g
 

sedangkan “ alat2 
sendjata, mesiu dan perlengkapan2 

mengurangi tekanan2 - atas pasukan2 V perang lainnja dikirimkan  kesekitar 

erah-daerah pertempuran 

jang bersangkutan menjatakan, 

/ 

Mentjerminkan maksud 
RRT. 

Para pembesar di Washing- 
ton itu selandjutnja berpenda- 
pat, bahwa peristiwa ini men- 
tjerminkan maksud RRT untuk 
menjerbu kedaerah Indo China, 
akan tetapi dalam pada itu tia- 
da seorangpun dapat mengeta- 
huinja dengan pasti. Ini oleh 
penrbesar2 itu diartikan pula, 
bahwa pihak »komunis” mem-   

| punjai produksi militer jang tju 
kup untuk melakukan' pepera- 
ngan di Korea, untuk mentju- 
kupi kebutuhan2 bagi pertaha 
nan daerah Tiongkok Darat dan 
untuk keperluan2 di Indo China, 
Keterangan2 jang diberikan 
oleh pembesar2 Amerika pada 

| hari Senen ini memberikan pe- 
tundjuk jang terang, bahwa ma 
salah Indo China adalah salah 

| satu masalah penting jang men 
djadi pokok pembitjaraan dalam 
pertemuan antara Truman dan 
Eisenhower pada hari Selasa jl. 
Dalam pada itu pemerintah Tru 
man menganggap keadaan di 
Indo China sebagai sangat mem 
bahajakan, sehingga pemerin- 
tah jang baru perlu mengambi! 
ketentuan2 'baru tahun depar 

ini. : 5 
Melalui djaral 

7.333 mil. | 

Berita United Press dari 
Washington jang didasarkan ke 
pada keterangan pembesar: 
Amerika itu selandjutnja me 
njatakan, bahwa truk2 dan ami 
Disi buatan Sovjet itu diangku' 
kedaerah Indo China melalv' 
djarak jang pandjangnja tidal 
kurang dari 7.333 mil, jaitu me- 
lalui? daerah2 Siberia dan 
Tiorgkok. Bagian terachir dar 
djarak itu adalah berupa perhr 
bungan kereta api sepandjang 

hngun tahun jang lalu, sedang- 
kan udjumgnja jang paling sela 
tan ialah Chen Nan Kuan, se- 
buah kota didekat perbatasan 
Indo China, Ditempat ini setiap 
minggu dibongkar ribuan ton 
persediaan dan perlengkapan2 
perang. Dari Chen Nan Kuan, 
alat2-perang itu diangkut kedae 
rah Indo China dengan tenaga 
orang melalui daerah2 pegunu- 
ngan. Pekerdjaan ini dilakukan 

& oleh buruh pengangkutan dari Exploitasi Hutan 
d1 Berhasrat Usahakan Hasil2. 

Hutan Kalimantan —Sumatra Dan Irlan, njuman 

Tonkin. 

Berapa besar persediaan 
jg. sebenarnja? 

alat2 sendjata jang 
| ' diketentukan oleh pasukam2 Pe- 

EPERTI TELAH dikabarkan, kalangan industri kertas, rantjis baru2 ini menurut berita 

SY para dan sutera tiruan Djepang jang berentjana akan men- itu berupa 250 ton mesiu, 3 
buah meriam, 1.500.000 peluru 

Asia Tenggara guna mendatangkan kaju?2 sebagai bahan mentah senapan dan alat2 perang kwa- 

industri mereka itu, 

. (N.V. Perseroan Industri Perhutanan di jg paling menggelisahkan hati 
liteit baik lainnja. Dalam hal ini 

para ahli strategi ialah, kalau2 
jang diketemukan itu baru bagi 
an ketjil sadja dari persediaan 
komunis” jang -sebenarnja. 
Suatu hal jang menarik perhati 
an lagi ialah kenjataan, bahwa 
alat2 sendjata itu diketemukan 
disuatu daerah iang terletak ha 
nja 400 mil dari daerah Birma 
dan 350 m'l dari daerah Muang 
Thai. Kenjataan ini oleh pembe 
sar2 Amer'ka itu didiadikan sa 
lah satu bahan pertimbangan, 
bahwa bahaia ang mengan- 
tjam Indo China ini mungkin da 
pat membahaiakan pula daerah 
daerah tetansganja. Menurut 
hasil2 penjelidikan selama ini, 
tampat? persediaana Jat2 sendja 
ta pasukan2 Ho Chi Minh seha- 
gian besar terletak didasrah 
Thai Nguyen. Dersikian United 
Press. (Antara). 

WILLIAM GREEN MENING- 

GAL 1 
Presiden A.F.L. (American 

Federations of Labour), Wil- 
liam Green, hari Djum'at telah 
meninggal dunia dirumahnja di 
Coshocton, Ghio, demikian di- 
umumkan oleh markas besar 
federasi buruh Amerika terse- 
but. Gresn meninggal karena 
serangan perjakit djantung. 
Green mendjadi presiden AFL 
semendjak 1924 dan kini beru- 
mur 79 tahun, 

  

KEPULAUAN MONTE BELLO 
RADIO-AKTIF, 2 

Di Canberra hari Kemis di- 
umumkan dengan resmi, bahwa 
kepulauan Monte Bello dimana 
pada bulan Oktober bom atom 
Inggeris pertama diledakkan, 
masih Yetap mengandung baha 
ja radio aktif dan sebelum bu- 
lan Djanuari, bahkan mungkin 
sampai beberapa waktu lagi, 
tidak boleh didatangi oleh pen- 
duduk preman.   

3 Siasat » Blitzkrieg" , Vietminh Di Indo China 
ngan kenjataan, bahwa dalam wak: 

ga: , pendapat Nasan dalam diumlah2 jang besar, 

babak 
di 

Indo China kini rupanja sudah ham- 
pir dimulai. Komando tertinggi  Pe- 

telah meng- 

Memilik gelagatnja, djika ' pasukan2 
Ho Chi Minh dalam  mendjalankan 
siasat gerak-tjepat-nja tidak  berha- 
sil menguasai komando tertinggi pa- 
sukan2 Perantjis, maka pasukan2 
Perantjis jang mundur ke Nasan 
akan dapat dilindungi dengan sen 
bakan2 artilleri jang seru sekali, 

(Antara— AFP) 

"Sendiata Russia . 
| Untuk Vietminh? 
(Tanda2 Akan Timbulnja Fase Baru Dim 
Perang Dingin“ DI Asia Tenggara 

ENURUT BERITA United Press dari Washington, dida- 

di Indo China telah diketemukan 
alat? sendjata buatan negara? ,,komunis”, diantaranja truk? dan 

mesiu buatan Sovjet. Pembesar? Amerika di Washington meman- 
dang peristiwa ini sebagai tanda akan timbulnja perkembangan 
dan face baru dalam , perang dingin” di Asia Tenggara. Para ahli 

demikian berita itu, bahwa pasu- 

kan? Perantjis dalam gerakan?2nja didekgt Phu Tho, 150 mil dari 
daerah RRT, telah menemukan 4 buah truk ,,/Molotova” dari 2V, 
ton dan 1.527 buah peluru mortir buatan Sovjet dari 120 mm, 

Dikatakan, bahwa ini adalah untuk pertama kalinja didalam daerah 

Indo China diketemukan perenakapan? buatan Sovjet. 
  Zad 

“Tak Akan 
» Ditambah 
Djumlah Pasukan Dje- 
an Tetap.110.000 

Orang Manna edaran 

ABINET Djepang telah 
memutuskan akan untuk 

semeatara tidak akan menam- 
bah pasukan? keamanannja jg. 
dewasa ini berdjumlah 110.000 
anggota, demikian dikabarkan 
Oleh harian ,/Imiori”, Beberapa 
waktu jang lalu dalam pers Dje 
pang ferdap2t ramalan? bahwa 
ketika asisten sekretaris Juar 
negeri Amerika Serikat John 
Allison awal bulan ini mengun- 
djungi Tokio, ia telah mende- 
sak kepada pemerintah Djepang 
supaja memperluas pasukan? 
keamanannja, : 

Pun beberapa pembesar dari 
kementerian luar negeri menge 
mukakan dugaan2 bahwa peme 
rifitah baru Amerika Serikat da” 
ngan John Foster Dulles seba- 
gai menteri luar negeri, akan 
memperbesar tekanan sedemi- 
kian kepada Djepang, Harian 
“Yomiori” menegaskan bhw per 
dana menteri Yoshida beserta 
sara menteri lainnja dari kabi- 
net Djepang, hari Kemis | telah 
mengambil keputusan bahwa 
ntuk sementara Djepang tidak 
ikan memperbesar pasukan2 ke. 
manannja. Agaknja, demikian 
litulisnja lebih landjut, penserin 
ah Yoshida akan Isbih dahulu 
nentjurahkan perhatian untuk 
nempertinggi mutu dari pasu- 
1an2 keamanan jang ada dewa 
'a ini dengan 'sendjata2 baru jg. 
ikan dipindjam dari Amerika 
Serikat. (UP). 

Tinggal 
Separo 

Anggaran Belandja Dja- 
wa Barat Tahun 1953 

ENURUT keterangan pi- 
hak resmi, berhubung de 

ngan keadaan keuangan negara 
sekarang, maka djuga angga- 
ran belandja tahun 1953 untuk 
Propinsi Djawa Barat akan di 
kurangi hingga Lk, separo dari 
yentjana anggaran belandja ta 
han 1952. Diterangkannja, le- 
bih djaah, bahwa anggaran be- 
landja tahun 1952 untuk Pro- 
pinsi Djawa Barat itu direntja 
nakan sebesar Rp. 348 djuta. 
Ini adalah Gjumlai plafond, se- 
Lab didalam prakteknja subsidi 
dari pemerintah pusat itu hanja 
diberikan dengan autorisasi dari 
pekerdjaan2, sehingga selama 
tahun 1952 inf Propinsi 'hanja 
menerima Rp, 220 djuta. 

Atas pertanjaan berapa djum 
lah plafond jang akan direntja 
nakan dalan anggaran belandja 
tahun 1953, pihak resmi itu men 
djawab, bahwa menurut rentja. 
na Propinsi Djawa Barat akan 
mendapat Rp. 168,— diuta, 

Tjulik 
“ Anak2 
104 Murid Sekolah Di 

Cebua Telah Dilari- 
kan Orang 

  

KANT YR perkabaran ,,Phi 
lippine News Service” ha 

ri Kemis mewartakan dari Ma- 
nila, bahwa telah ditjulik 104 
anak2 sekolah untuk didjual 
sebagai budak belian kepada pe- 
dagang2 Moro. (suatu suka 
bangsa di Philipina), Selama 
dua baka berturut-turut telah 
hilang setjara rahasia inak2 da 

ri kota Cebu, Rahasia ini telah 
terbongkar, ketika seorang 
anak, Dionisic Espanola, berusia 
14 tahun berhasil melarikan di- 
ri dari pentjutikamnja, 

Anak tsb menerangkan, hhw 
pada hari Sabtu malam ia te- 
lah disergap oleh beberapa 
orang jg.tak dikenal disuatu 
djalan. di Cebu. Ia kemudian 
diangkut kedalam sebuah pra- 
hoto, dimana sudah ada 60 
orang anak2 lain. Menurut ke 
terangan Espanola, anak2 ta- 
dj agaknja telah diberi gbat ti 

dur, Espanola dan anak2 itu 
diangkut kedalam sebuah ka- 
pal jg membawa mereka keko 
ta Ligan (dipulau Mindanao). 

Ia tlh berhasil melarikan diri 
dari kota tsb. Kantor pekabaran 
tadi menambahkan, bahwa ka 
langan2 pemerintah menaruh 
sjah wasangka, bahwa anak2 
itu telah ditjulik untuk di- 

djual dengan harga mahal ke 
pada pedagang2 Moro. Pihak 
iberwadjib di Pilipina sedang 
melakukan penjelidikan jg sek   sama, (AFP), : ba   

MAN 
AN
A 

2 e
n
 

Na 
ba

t"
 

        

         
         

         
      

       

         
        

        

         

    

          

e pa 

    

                                 



   

    

    

  

Tua Kembali Muda 

Tjap Foto ,,Empat Bintang” 

“HARGA 
    

   

       

   

  

untungan bagus. &: 
Terbikin oleh: T 

TABIB AMIRODIN 

. Agen: 

Sema rang. 

   
  

: Ditjari ea $ 
   

HUISHOUDVROUW. 

Sjarat2 
a. Umur dataran 25—35 th. 

ib. Segala bangsa. 

  

   
    

pat kerdja. 

   
ke: Grand Hotel ,SIN HOA” 

kamar no: 2. Djalan Pandana- 
ran No. 151 Semarang. 
  

#emllok 
Adpertensi 

Dalam Harian 

.MERDEKA' $     

   
     

   

   

    
     
   

    

   

   

   

      

   

    

  

SUARA 

    

book 

  

tertjinta: 

terlahir Tan 

dalam usia 78 tahun. 

Jang berdu! 

Anak Mantu: 
Oe: Hian Tjiang 

| Ie Boen Siong 1 

Touw Kiat Siang 

Oei Djing Haij 

Tidak mengirimkan Surat 

» Rambutf putih djaci, hitam | 

5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R15— II! 
“Special untuk didjual lagi ke- | 

| Depan Kusumojudan 954 Solo. || 
: Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta. | 
1 KASIM DADA Kp. Melaju 30 n 

1 KINDERJUFFROUW ATAU ||! 

.C. Suka tinggal dalam bag | 

Pelamaran setjara mondeling | 

  

: UNDANGAN 
Dengan hormat, 

Saja hundjuk bertau, pada nanti tgl. 28 Rote Mbar 1952 
| atau 12 Tjap-gwee 2503 djam 10 sia ja hendak me-: 
| neruskan perdjodoan saja punja putra kedua bernama: 

LIEM YOK SENG 
n | dengan 

TAN SWAT LIE 
| Anak perempuan dari Tuan TAN SOE OEN di Semarang, 
.. Ketemunja berdua penganten digedung Hwa Kiauw Kie 

Tok Kauw Hwee, djalan Stadion Semarang, Perdjamuan 
dilangsungkan digedung Hwa Joe Hwee Kwan, Plampitan 
No. 19 Semarang pada djam 11 siang hari tersebut. 

  

Saja harap Tuan/Njonjah/Nonah sekalian sobat andai 
suka membuang sedikit tempo jang berharga untuk me- 
njaksikan ketemunja berdua penganten. 

Terlebih dulu saja utjapkan diperbanjak trima kasih. 

Turut mengundang: . Kiongtjhioe dan Hormat, 
LIEM YOK BIEN , LIEM JOE DJIEN 

dengan Njonjah.. dengan Njonjah. 

P.S. Surat Undangan kita tidak kirim, harap ini adver- 
tensi dianggap sebagai gantinja.     
  

DILEVER DARI PERSEDIAAN JANG TERBATAS 

Speda Bermotor DUCATI 
4 Tact Motor dengan Zweefzadel 

Band ukuran lebih besar, 
dan masih banjak lagi perobahan technis. 

 COLUMBIA, MOTORS Coy. id. 
penailihatan Timur. 28 — Semarang. 

Didjual DOUGLAS 350 ce Twin 1952 Rp. 12.500-—   
BERDUKA TJITA 

“Dengan sedih kami mengabarkan bahwa pada hari 
Kemis tanggal 20 November 1952 djam 15.09 sore telah . 

. meninggal dunia dengan aman dan tentram 

Mamah Mertua, Mamah Tjang, dan Maktjo kami jang 

“Njonjah Djanda LIE WIE DJIEN 

— Hari kuburnja telah ditetapkan pada hari Rebo tang- 
. gal 26 November 1952 brangkat dari rumah Djalan Gam- 

“biran No. 13 Lasem, djam 14.00 ke kuburan Polandak. 

dengan sekalian Tjutjuk2 dan Bujut2. 

tensi dianggap sebagai gantinja. 

  

N 

Ma amah, 

: 

Goen Nio 

ka tjita: 

Anak prempuan: 
Lie Tjiang Tjoe 
Lie Tjisng Siem” 

(Nj. Lei Tiauw Tj: na 2 

Lis Tjiang Hwa 
Lie Tjiang Ien 2 

Lie Ella | 

(Nj. Tjan Hong Toan) 
Lie Water 

Hoeim, harap ini adver- 

  
  

   

  

   
    

    

  

     

  

untuk: 

Pekerdjaan menggaris buku? 

x 

Kalikoping 13 & 15 — Telp. 

— Alamat jang terkenal | 

: 'k Segala matjam pekerdjaan pertjetakan terutama menje- - 

tak kertas sigaret Paberik Rokok Kretek . 

&. Memotong kertas terutama Banderol. 
Mengasah piso mesin potong kertas 

| & Harga pantas-Pekerdjaan radjin dan Tjepat 
 Djuga bisa dapat beli matjam? Kertas dan Tinta- Tjetak. 

PERTJETAKAN 

THE ENG LIAN 

Bum, Gap jang terjatat sjah dari Pepsodent Ltd, 

    

— Dengan hormat, " 
Saja hundjuk bertau, pada nanti tgl. 28 November 1952 

p-gwee 2503 djam 10 siang, saja hendak me- 
perdjodoan saja punja putri bernama: 

“TAN SWAT LIE 
dengan 

01 EEM YOK SENG 
| Putra kedua dari Tuan dan Njonjah LIEM JOE DJIEN, 
Djakarta. Ketemunja berdua penganten digedung Hwa 
Kiauw Kie Tok Kauw Hwee, djalan Stadion Semarang, 
Perdjamuan dilangsungkan digedung Hwa Joe Hwee 

   

  

'atau 12 T 

Kwan, Plampitan No. 19 
hari tersebut. 

  
Turut mengundang: 
TAN YOK THENG 

dengan Njonjah. 

P.S. Surat Undangan kita tidak kirim, harap ini adver- 
. tensi dianggap sebagai gantinja. " 

Selesai dikerdjakan dalam : 
Kertas illustrasie, tjetak 2 

kap dengan pasaran dan w 

Pesan 26 keatas potongan 

  

                  

   
   

   
   
  

Nr. 1546 — Semarang. 

  

  

  

  

   
   

    

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

      
    

    

   
   
   

    
   

Kedjuaraan ping- 
pong se-Asia 

Pertandingan2 

kan oleh gubernur Singapura 
J.E,-Nicoll, 67 pemain jang me 

“wakili 9 negeri telah ikut per- 
lombaan tsb. 

. Pada pembukaan pertandi- 

“kedjuaraan itu telah terdjadi 
kegemparan, karena pemegang 

—  kedjuaraan single putera sedu- 

. nia (djuara dunia man single) 

Hiroshi Batok € dari Djepang te- 

ena pe baru berumur 
31 tahun dengan angka 15—21, 
3 16, 21—9. 
    

Pabtandjata sa Djepanglah jang 
menang dengan 5—l, dengan 
mana Djepang telah memperta 
hankan kedudukannja. 

kong tidak alamkan lawan jang 
tangguh seperti Indonesia, ka- 
rena muSuhnja adalah Korea, 
sedang Birma belum nampak 
datang wakil2nja. 

Kegemparan 
berhubung dikalahkannja dja- 
go Djepang 
Hayashi oleh djuru nasional In 
dia, K. Jayant engan 19—21, 
21—15, 21—14. Hasil2 jang di- 
tjapai untuk perebutan Baroda 
Cup ada sbb.: Macao menang 
dari Korea-Selatan dgn 5—1, 
Djepang menang dari Indone- 
sia dengan 5—1, Singapura 

menang dari India dgn 5—1. 

merebut Hamala Ramanujam 
Cup berkesudahan sbb: Macao 
menang dari Indonesia dengan 
3—0, Hongkong ' 
Singapura dengan 8-0 

Tetapi dalam  pertandingan2 

Hong- 

    

Saja harap 'Tuan/Njonjah/Nonah sekalian sobat andai : 
suka membuang sedikit tempo jang berharga untuk me- 
njaksikan ketemunja berdua penganten. 

Terlebih dulu saja utjapkan Dak trima kasih. 

Pesanlah : KALENDER BULANAN 1953 

   kleur, 
karton. Memuat djuga tanggalan Tionghwa dan Djawa, leng- 

  

TJETAKAN TERBATAS! 
Harga R. 2.— tambah prangko 10 pCt. 
Pesan 25 lembar potongan 

Penerbit AB. SITTIi-SJAMSIJAH — Solo sapindan 28 
Mintalah daftar harga buku? ge as baru. 

berseri-seri jang memperlihatkan gigi putih- 
bersih-rapi akan selalu menarik dan dikagumi. 
Saudara mengetahui rahasia rajuan senjuman, 
karena saudara mengetahui bahwa Pepsodent me- 
agandung Irium. Irium, mudjarab terhadap segala 
selaput jang merusak gigi, adalah bahan terbaik guna 

  

     

    

Sya pada djam 11 siang 
t | KWALITETNJA 

Kiongtjhioe dan Hormat, (seperti botol lama) 
TAN SOE OEN 

lam botol jang     
segelnja 

Mempunjailah 
djati karena 
pemalsuan. 

nulaan bulan Desember 1952. 
Ukuran 21—25 cm. pakai 

. Memakai tempat peringatan. 

obat rambut jang 

20 pCt. Ongkos kirim bebas. 
25 pCt. 

Dalam BOTOL BARU sa 
Mudah Memegang Botu!nja 
Mudah Mengambil Isinja 

sama 
ISINJA sama 
ZEGELNJA sama 
untuk mendjaga pemalaugn 

Tuan akan menjukai Brylcreem da- 
u dan bagus ini, 

jang mudah dipegang dan mudah 
diambil isinja. Sesungguhnja bung- 
kusan jang baru ini, ialah pengganti 
jang baik dari botol besar jang 
biasa. Dan Tuan mengetahui, 
wa Tuan mempunjai Brylcreem se- 

mentjegah 

senan- 
tiasa sebotol Brylcreem — 
tjara satu?nja untuk rambut bagus 
dan berkilat. Mintalah Brylcreem — 

sebaik-baiknja 
dalam bungkusan jang menarik. 
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itulah      

       
        

  

  

        
    

   

...saksikanlah sendiri hasil Pepes jang 
Mtb: rasa segar dan senang ! Senjuman 

E 

pemeliharaan mulut. Djadi Pepsodent adalah obat gosok gigi 
jang berfaedah buat gigi putih, bersih dan rapi. 

Segarkanlah mulutmu sebabis makan 
dengan Pepsodens. 

ppooale 
bata gigi putih bersih! 

wates (INAEVEN 

   

   
L ngenduna 
mer UM 

  

2-F1/g-5209 " 

PULANG SADUA DULU.... 
MINTA SUSU WAP BENDPERA/ 3 

  
  

Sat ena 

India pada 

kedua  terdjadi 

lainnja, Tadaki 

    

ct KS 

HA 

pena nn Pm, LAN 

3 

: kedjuaraan saat terachir telah undurkan 
” pingpong seluruh Asia telah | diri. f : aa em 3 

dimulai di Singapura pada hari s Pe SE Ta Ia na saka” aj AI 
Sabtu jl., pembukaan - dilaku- Kegemparan kedua Le mg aa “) 

C2 Na Na al Aa ) 

: SUSU MANIS 

Yap BENDERA 
  

Pertandingan2 bagian puteri 

rangkan kehidupanmu. 
'menang dari | tjahkan kesulitan.   Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati. 

Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemud:an 
hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan mene- 

Periksalah djika kau, hendak meme- 

- Ss RAHAT. @Occultist 
Seteran 109 — Pn 

     

    

      

ITE, YOU GOT PROOF SUNNY 
Pa CcLe K Cov YS SAWED 

TRESTLE SPAN/ WIPE “EM OUT, 
-OAN YOU NO MORE MONEY 

€ ma 2 eka Haa adalah 
telah menggergadji putus balok2 

n itu! Sapuh bersih” mereka 
saja tak lagi memberi pin 

uang kepadamu! 
1 

  

/ ROYAF IL Com Pa z 
DO AS Gus. SOMETHNG 
MALLOY SAYS, le, FUNNY | 
UM BONE / 9           

  
— Roy, kijua saja tak — Pemelihara2 sapi itu se 

berbuat sebagai katanja si harusnja membantu  pembua- 
Grub, maka sajapun tjela tan djalanan  kereta-api, ini 
ka! 3 dan : bukan  menentanginja ! 

— Ada apa-apa jg aneh Apa kau mau tunda dulu 
ig sedang terdjadi disini | »permakluman perang sam 

pai saja dapat berbitjara dgn 
mereka? 

  

      

  

   
      

  

F Oka, ROY, an Y 

| 
/ 

    

THT Risa 
CINAMITE 

HIOGAN... 

   

El 
' SEE THAT IT G 

Tek NA, POESNITY/ yi" 

  
Roy, Baiklah, 

saja kira pembitjaraan belaka 
tak akan ada faedahnja! 

— (Si Grub berpikir) Be- 

Pan tetapi ' 

narlah katamu Hogan.... 
Saja akan djaga bahwa, pem 
bitjaraan itu benar tak akan 

berfaedah, re 

9 

            
    

Perusahaan Pengangkutan 

O. K. S. 
Memberitahukan dengan hormat bahwa kantor-kantor 

kami ada sebagai berikut: 
DJAKARTA: Krekot 18, Telp. 3711 Gambir. 
BANDUNG : Djil. Suniaradja No. 22 Telp. 121 Selatan. 

  

SEMARANG: Petempen Kidul 334A, (Peloran) 
« Telp. 740. 

SURABAJA: Djalan Bakmi 15, Telp. 3161 Utara. 

Hormat kami, 
P.P.O.K.S. Tjabang Semarang.     

  

  

  

Ym CITY CONCERN CINEMAS mb 
LUX isi malam d. m, b. (13 tahun) 

5.-7.- 9. Louis Hayward — Janet'Blair 

,The BLACK ARROW/ pekubasis 
akan datang: Johany Sheffield - Bomba of the Jungle 

sAfrican Treasure” — Josie sensatie baru | 

GRAND inimalam d.m.b. tu. 17 tahun) 
6-:7.-9. T. Sumarni - Bono - Djuriah M.Budbrasa - Poniman 

,(PENGGCRBANAN' 
'film | Indonesia baru jang menarik ! 

aa datang: Donnald O'conor - Helena Carter 

ap Ta Crossbones" 
color by Technicolor 

au Perkelaian heibat di atas kapal perampok ! 

  
  

SINDRA ini malam premiere (u. 17 'tah ) 
5.- 7 9» ROD CAMERON - ea Kan 

66 
,FORT OSAGE "Teelenlar 
  

ROYAL INI MALAM PREMIERE Ju. 17 tahun) 
5—/ 9m  Randolph Scott — Louis Allbritton 

,Che Doolins of Oklahoma' 
ROXY ini malam d.m.b. (u. 13 th.) 

7.- 9. Roomai Noor - Siput Serawak - Neng Yatimah 
«“Tarian2 Njanjiao2 da berdoa ia amin 

drama pertjintaan — semua didalam film ini | 

  

  

Akan datang: Abd. Rochman - Kartini - Franz Lantoa Wazar 

s»TigasPendekar Taruna” 
Film "Indonesia baru Lain dari jang, lain | 
  

  

  

  

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

dim 

»D0 YOU LOVE ME ?" 
, Film Njagjiaa Dan Music Ia Technicolor 

v .2)Tn. Ceat. Box 

Druk, VII No, 58W/1II/A/118 

  
  

  | 

      

. Matropole:4.45-6.45-8.45   
      

GOODYEAR 

DE LUXE 
ALL WEATHER 

  

Liburan Tuan atau bepergian untuk dina 
dengan berkendaraan mobil, memang adalah 
suatu ketika jang memuaskan sekali djika 
mobil Tuan diperlenskapi dengan memakai 
ban2 jang dapat dipertjaja. 
Karena itu, ikutilah djedjak pengendara2 
mobil diseluruh dunia...... 

V Leteh, Jbanjak orang berkendaraan dengan memakai 
ban Goodyear daripada lain merek 4 

    

Soon 
Untuk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERIC AN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW, 
N.V, INGTRACO Bodjong 21, 33 
dan semua IMPORTIR2 AUTOMOBIL. kg 
Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia. 

INI MALAM 

PREMIERE 

,ORION' 
445- 6454 8,45 

AT bud 

-Djagalan') 
5.15- 7 15- 915 

#& (13 tahun) 

Film Indonesia 

keluaran paling 
baru! 

  

  

    

  

Besok Malam Premiere 

    

    

  

REX 3.li- I.la- 4. 
“(17 #tahun) 
Yatim Spionnage jg. 

berdasaran kedjadian2 

terbesar, 

jang 

sebenarnja. 

spion jang mendapat pemba- 

Riwajat seorang star 

JAMES DANIELLE MICHAEL! 

  

  

jaran jang terbesar dalam MASON DARRIEUX - RENNIE 
sedjarah! 

»Rex“ INI MALAM Pengabisan 5.-7.- 9. (17 tb) 
Mitzi Gaynor € 20th Century Fox 

Dale Robertson Golden Girl Ferhatuator 

»Metropole” Ini malam. pengabisan 5.-- 7,— 9.m (17 thl 
Rod Cameron 
Adrian Booth OH ! SUSANNA"“ 

SEGERA DATANG: John Garfield — Gig Young in 

Warner Bros » 20 IRR TORCE' 

  

  

  

 


