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Overste Kosasih Di-non-aktIpkan: 
ne! Bambang Utojo Ditundjur P 

  

 diterim 1 

Kosasih oleh Let. Kol. Kretarto 

Fe tan,Pangku Djabaton Panglima S 

TT Ji Sumatrs Selatan? 

ETNAN KOLONEL R. Kretarto, komandan belanda 
marin dulu telah mengambil over pimpinan tentera 

rium if Sumatera Selatan dari tangannja Panglima Ter. 
tersebut, Letnan Kolonel Kosasih, demikian menurut kabar 

na di Djakarta dari Palembang. Mengenai d 
dapaf kabar lebih djauh dari pihak Kementerian 
wa pengambilan over pimpinan territorium UI dari tangan | 

kannja keterangan pemerintah tertanggal 22 Nopember 1952. 

Malam Mieggu jl. ditempat kediamannja, duta Belgia di Djakar 
fa tuan Van der Stichtelen, telah mengadakan resepsi untuk ke 
'hormatan misi-perdagangan Belgia jg baru tiba. Dalam gambar 
ini tampak pemimpin missi tn. Euvelle sedang bertjakap2 dgn pre 
siden Javase Bank mr. Sjafru din. Prawiranegara.   

' pulang dari Bogor untuk me- 

pertjaja, antara lain telah di- 

dam pimpinan kementerian per 

tahanan Dalam usaha tinda- | 

“par "keterangan, bahwa mente- 
ri neriahanan Hamengku Bu- 

Sudah Terlambat 
Reaksi2 Kalangan Politisi Tentang Keluar. 

&nja Keteranga 
ADA HARI SENIN kemaren pagi ditempat kediaman per- 
dana menteri Wilopo di Djalan Sunda Djakarta, telah di- 

adakan pertukaran fikiran antara perdana menteri, wakil perdana 
menteri, menteri pertahanan dan 

langsung berdjam-djam lamanja. 

latan datang pula dan turut menghadiri pertemuan itu beberapa 

saat lamanja. Menurut keterangan?2, pembitjaraan? ini merupakan 

pembitjaraan persiapan bagi sidang kabinet jang akan diadakan 

hari Selasa ini mengenai langkah? jang akan diambil oleh pemerin- 
tah selandjutnja dalam hubungan keterangan pemerintah tentang 
peristiwa 17 Oldtober jang dikeluarkan hari Saptu malam. 

Hari Minggu malam pembi- 
tjaraan antara para menteri2 

tersebut telah pula diadakan," 
setelah perdana menteri Wilo- 
Po dan menteri dalam negeri 

nemui presiden Soekarno. Me 
nurut sumber jang boleh di- 

pertimbangkan oleh pemerin- 
tah sebagai langkah .pertama 
untuk mengadakan mutasi da- 

kan2 jang akan diambil oleh 
pemerintah selandjuinja, dida- | 

Wong akan mengadjukan usul2 
kepada kabinet.  . : , 

Reaksi aias ketere- 
ngan pemerintah. 

Seterusnja didapat - kabar 
bahwa keterangan nemerin:ah 
mengenai masalah 17 Oktober 
oleh kalangan? politik diteri- 

ma dengan sikap jang hati2. 
Pada umumnja mereka menan 
tikan tindakan2 apakah jang 
akan menjusul ke'rangan ter 

n Pemerintah 

menteri dalam negeri, jang ber- 
Gubernur Isa dari Sumatera Se- 

h & Sae 

A2 Natsir 
Kegelapan Udara Poli- 
tik Hanja 3 Minggu? 

. ATSIR, - PEMIMPIN- Ma- 

N sjumi, dalam perdjalanan 
kembali ke Djakarta dari Suma- 
tera Tengah, di Talang Betutu 
menjatakan pada Antara, bahwa 
-biasanja kegelapan “jg meliputi "bang menjatakan, 
rdara politik di Indonesia ini ha- 

Palembang telah pula diada- 

bernur Sumatera Selatan, Dr. 
Isa, jang djuga dihadiri oleh 
Bambang Utojo, bekas Pangli- 

ma TT II, Didalam pertemuan ' 
ini Gubernur Isa telah menge- 

mukakan keterangan pemerin- 

tah tertanggal 22/11-52 itu 

dan mengatakan ' kepada Let. 
Kol. Kretart» 

berbuat apa2, tetapi (Kretarto 
, meneruskan djuga tindakannja 

mengambil over. pimpinan TT 
IL itu, demikian menurut kete- 
rangan2 pihak Kementerian 
Pertaharian di Djakarta. Dapat 

dikabarkan lagi, bahwa Guber- 
nur Isa kini telah berada di 
Djakarta untuk berhubungan 

dengan pemerintahan pusat 
berkenaan dengan kedjadian 
dikalangan tentera di Palem- 
bang itu. Menurut keterangan 
jang diperdapat, Let. Kol. Kre- 
tarto ini sebelumnja ia dipin- 
dahkan ke Sumatera Selatan 
itu adalah bekerdja pada Ang- 
katan Perang di Djawa Timur 
sebagai seorang perwira dalam 
staf Kolonel Sungkono sewak- 

tu masih mendjadi Panglima 
TT Djawa Timur. (Antara). 

  

Kabar seterusnja dari Palem- 
bahwa mulai 

djam 11.00 siang (waktu Suma-   nja 3 minggu. Sesudah itu tentu 
akan didapat djalan2 menudju 

ke. terang-tjuatja-kemkali,..... 

Sir kemukakan... bahwa selalu 

karena masing2 pihak tidak 

mengetahu!: keadaan jg sebe- 
narnja. Kadang? orang didae- 

  

35 Ra 4 2 s Tani sira 1 n terdjadi kesalahan pengertian lah selaku Perwi a Menengah Ter 
ata e h KE t ritorial kepada pers hari Senen 
antara caerah dengan PUSAL, | Sebagai penggantinja buat semen 

tara w samrpri ditetapkar 

tera Selatan) hari Minggu Over- 
ste Kosasih fgd. Panglima 'T! 

ah dinjatakan “tidak. mungkin lagi... 
Da'am pertjakapan itu Nat- |memimoin TT II. Demikian dite- 

rang! 

Men 

  

ran oleh Major Dule Abdul- 

     

  

oleh pi 

oleh sebagi 

ig ditund'uk 

Pr darianrcats! 

  

  rah melihat sesuatu kedjadian 
dipusat itu sangat besar seka- 

N, pada hal sebenarnja suatu 
kedjadian ketji! sadja demiki- 
an pua sebalikn'a Natsir me 
pgusijungi Suxatera Tengah 
kira2 3 minggu jg laiu untuk     sebut. Dibeberapa kalangan po 

litik diharapkan supaja peme- | 

rintah bertindak sesuai dengan 

djiwa mesi-Manai Sophiaan. 
Tetapi pada umumnja kala- 
ngan2 politik inipun menga- 
kui, bahwa pemerintah sedang | 
menghadapi masalah jang su- 
lit. Meskipun disesalkan, ' bah- 
wa keterangan vemerintah ta- 

di samar2, namun terdapat tan 
da2, bahwa mereka ini akan 

suka menerimanja baik. Kala- 

ngan2 PNI menjatakan, bahwa 

keterangan itu adalah sesuai 

dengan keputusan PNI. 

Pendapat Mr. J. 

Wibisono. 
Mr. Jusuf Wibisono dari Masjumi 

menerangkan, bahwa keterangan pe 

merintah itu terlambat. Tapi ditam- 

bahkanmja, bahwa lebih baik terlam 

bat daripada tidak dikeluarkan sama 

sekali. Dia selandjutnja menjatakan, 

bahwa keterangan tersebut tidak me 

muaskan sepenuhnja, karena didalam 

nja tidak diberikan pendjelasan me 

ngenai beberapa kedjadian jang ber 

hubungan dengan demonstrasi pada 

tanggal 17 Oktober itu. - 

Umpamanja, sampai dimavakah ke 

benaran berita2 jang menjatakan. ba 

hwa telah dipergunakan uang negara 

untuk membeajai demonstrasi itu. 

Hal ini tidak dibenarkan tetapi dju 

. ga tidak disangkal oleh pemerintah 

Pun dia menjesalkan. ' bahwa kete 

rangan pemerintah itu tidak menjing 

gung-njinggung — mosi-Manai Sophi- 

aan, jang menurut pendapataja meru 

pakan sumber daripada kedjadian? 

jang pelik setelah 17 Oktober itu. 

Mr. Wibisono mengatakan, bahwa 

jang terpenting adalah  tindakan2 

jang akan diambil pemerintah kemu- 

dian, karena dengan tiada tindakan? 

konkrit terhadap -perwira jang telah 

melanggar batas2 

ngan? luas masih akan terdapat pe- 

rasaan tak puas. Pada achirnja dite 

rangkannja, bahwa orang insjaf sein 

sjafnja, bahwa masalah2 ini adalah 
amat pelik. ' 

Pendapat Mr. Ta- 

djuddin Noor. 
Mr. Tadjuddir Noor dari PIR me 

ngatakan, bahwa pemerintah telah 

menunggu Lk. sebulan sebelum me- 

ngeluarkan keterangannia itu. Djika 

keterangan tersebut dikeluarkan pada 

tanggal 20 Oktober”-demikian mr. 

Noor, maka masalah2 sulit jang tim 

bul setelah: tanggal 17 Oktober itu 

akan dapat dihindarkan. Dia me- 

nambahkam, bahwa pemerintah pada 

tanggal 20 Oktober sudah dapat me- 

ngeluarkan keterangarnja karena ba 

han2 sudah terkumpul. Ditambah- 

sai, bahwa-djika hal tadi ter 

ka situasi sekarang sudah 
      

menghadiri konperensi Masju 
(mi wilajah Sumatera Tengah. 

(Antara). 

Angkatan Darat dalam ln 

ngan TT II, ialah Overste Krrto— 

to, Komandan Pat. 
rangkan selandiutnja, bahwa tin 
Cakan ini dilakukan set'ara Jegaral 

dan dilakukan djustru demi ke- 

pentingan negara dsn banesa, 
karena Overste Kosasih dianggap 

tidak dapat lagi mengatasi per- 
golakan jg ada dalam lingkungan 

Angkatan Darat jg dipimpinnja. 

Brigade X. 

  

Serahkan Pd'Pe- 
merintah Pusat 

Pemerintah Tak Benarkan Bila Dae- 

Dan pada tanggal 23/11 di 

kan suatu pertemuan diantara 
Let. Kol. Kretarto dengan Gu- 

    

   

     
     

kedjadian ini 
Pertahanan,     

  

   

  

   itu berlangsung sesudah 

t 
TA 4 

Overste Kosasih tidak dapat mem 
'berikan pendirian jg tegas menge 
nai persoalan 17 Oktober 1952 di 
Djakarta, pada hal sangat diha- 
rapkan oleh sebawahannja. 

' Keadaan ini sukar sekali 'di- 
atasi, kalau tidak segera di- 

Airalamssgrata 

   
      

   

  

   
   
    

    

     

   

— Sin 

' korespondennja di Berlin, 

grafis.   

    

: T alun Ke VII — No. 232 

ir Adjaib Or J ALO.... 

“Dapat Djatahkan Pesawst Ter- 
“ bang Dengan Sorotaja? - . 
ARIAN ,Sunday Chronicle” jang terbit di London 

“hari Minggu mewartakan, bahwa menurut berita dari 
sardjana2 Djerman Timur 

telah menemukan ,,sinar jang dapat menewaskan”. Dikata- 

kan bahwa pantjaran sinar Itu dapat mendjatuhkan pesawat2 

    

kini 
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Prematuui 
: Yoshida Tentang'Persendjataan 

Perdamaian Harus Ditjari Dalam Keamanan 

    

      

  

   
   

  

      

          
      
        

Smg. Rumah 1798 Smg. 

egg Sa 

 Djepang 

ata Okazaki 
ERDANA MENTERI Djepang Shigeru Yoshida dlm pidato- 

da hari Senen menjatakan, bahwa 

    

     

   
   

terbang jang terbang sedjauh beberapa kilometer, 
' dapat menewaskan manusia pada djarak jang tak beberapa 
djauh. Dalam berita itu ditambahkan, bahwa 140 mesin jang 
dapat memantjarkan sinar jang dapat menewaskan ini telah 
selesai dikerdjakan oleh pabrik Zeiss, (pabrik katja mata di 
Jona). Dikatakan bahwa mesin? itu telah dibuat setjara ra- 
hasia dan telah dikirim kepada Sovjet Rusia. 
tadi menambahkan, bahwa telah dilakukan per£jobaan? jang 
memuaskan dengan sinar? tadi atas pesawat? terbang Rusia 
jang tidak berpenumpang dan dikemudikan setjara radio- 

pada waktu ini adalah ,,prematuur” bagi Djepang untuk mulai me- 
ngadakan persendjataan kembali. Dikatakan oleh Yoshida, bahwa 
Djepang harus mentjurahkan usahanja jang terpenting utk mem- 
bentuk kekuatan ,,moril dan materiee”. Menurut Yoshida kekua- 

tan pertahanan Djepang akan ditambah setjara progresif sebagai 

halnja hingga sekarang, dan dikatakannja, bahwa kekuatan per- 

tahanan itu harus ditambah dalam djumlahnja utk lebih memper- 

kuat daja beraksi. : 5 

Vietminh Ma- 
. dju Terus 

     

       

        

   

djuga 

Koresponden 

Yoshida kemudian mene- 
rangkan, bahwa Djepang akan 
mengadakan kerdja-sama jg 
erat dengan PBB dan akan 
berusaha mengadakan bebera- 
pa perdjandjian perdagangan ' 

  ar 

Masih Menunggu 
Tindakan2 Pemerintah 

Sikep. Kalangan Brawidjaja Tentang - 
dan pe'ajaran dengan negara2 
lainnja. Pa 
Dalam pidatonja0 Yoshida 

menekankan arti penting dari 
perhubungan Djepang dengan 
negara2 Asia lainnja. Dikata-   ambil tindakan jang tegas. De- Berkeberatan Bila Tin dakan2 Hanja Diambil kannja bahwa pemerintah Dje 

untuk djangan 

rah2 Bertindak Sendiri2 
LEH PEMERINTAH PUSAT hari Senen telah dikeluar- 

kan sebuah pengumuman mengenai kedjadian di Territo- 
rium Tentara II jang berbunji sebagai berikut: Kemaren hari 

Ahad tg. 23 Nop. 1952, telah terdjadi tindakan pembebasan Pang- 

lima Tentara dan Territorium II di Sumatera Selatan dari tugas- 

| nja, oleh pemimpin? Tentara jg berada dibawah pimpinannja, Ke- 
djadian tsb. disesalkan oleh Pemerintah, karena tindakan sendiri 

Mikian keterinz:n tu jang Se- 
landjutnja menjalakan bahwa 
timbang teri.ua jataupun Isin2 

“|perobahan tidak dilakukan, ha- 
nja Overste Kosasih d.bebas- 
kan uari tanggung djawabnja 
sebagai fgd Pan-lima. Penang- 
kapan2, kon-inias:  kesatuan2 
ataupun mutas 2, selain dari 
mengenai funksi Panglima itu 
tidak ada sama sekali. Semua- 
nja berlaku dengan tenang, 
dan segala sesuatunja berdja- 
lan sebagai, biasa. D.katakan, 
bahwa Overste Kosasih me- 
ngenai hal ini tidak diapa2kan, 
baik dilindungi maupun lain2- 
nja, hanja dbawa « berunding 

dengan "baik. Perhubungan 0 
ganisatoris dengan pusat terus 
diajalankan sebagai ea. 
Sedangkan kedjadian jang ter- 
sebut diatas djuga sudah di 
'Sampaikan kepusat menui 
"saluran2nja dan. dengan 
ngirim koerier.. Komunike2 1 

mi belum akan dikeluarkan, 
belumnja ada ketentuan dar 
pusat dan menunggu koerie: 
jg dikirim chusus untuk ke 

tingan ini. Pa 

Bukan perebi 
18 Cb 

  

  

    

      

     

      

      

  
  

  

Terhadap Bawahan Sadja 
ERKENAAN DENGAN keterangan pemerintah pada hari 

S Sabtu di sekitar peristiwa 17 Oktober, kalangan jg erat hu- 

bungannja dgn pd. panglima TT Y/Brawidjaja menerangkan kpd. 
P.I.-Aneta, bahwa sebelum menentukan sikapnja, terlebih dulu hen- 

dak ditunggu tindakan? apa jg 

Geger 
Kurawaya 

Perkelahian Antara 
Polisi Lawan' Orang2 ' 

Afrika3 
ORANG AFRIKA tewas 

15 dan 27 orang luka2, ke- 
tika polisi di Kurawaya, 14 
mil dari Thika melepaskan 
tembakan terhadap rombongan 
besar bangsa Kikuyu hari 
Minggu Gemikian Reuter me- 
ngawatkan dari “Thika, Polisi 

segera berangkat ke Kurawaya 
setelah menerima berita, bhw 

disana  banjak - berkumpul 1 2 Pena 
   | Seorang saksi 

bahwa rombo-.   

    

Dal.m pria tu Overete 
tartb menambah keterangan, 
bahwa tindasan 'ui lakukan 

tdaklah sekali2 “berdasarkan 
kenginan merebut kekursaan 
etaurur sematjam | 'ta, tetipi 
adala usu  Untak aero- 

safar: ne- 
& 

bantu pemerintah 

r 

   
    Insonessia. Wan tindakan jing 

dilakukan in. bersifat semen- 
tara. Segala ketetapan dari 

atasan mengena! persoalan ini 
akan dipatuhi. Demikian Ovei- 

sts Kretarto. Perlu diberitakan, 

bahwa keterangan2 diatas di- 
er.kpu | madahnje Sole gi per 

temasu ye wra2 tan binara2 
dalam lingkungan T.T. '! 
dadakan dj. 10.60. Senin pagi 
di Balai Pertem,an ka 2 
sar Pakmbang. Tentang yerte- 
Tuan ms d xetakan baawa 1g 

dibitjarakan adalah pendele- 
san permakluman pemer'ntah ci 
Sekitar soal “1f Ost5181 J.       jang baru2 in: “dikeluarkan. 

Keterangan Kosasih 
Overste Kosasih kepada pers 

mercrangkan, bahwa dia akan 
menijoba menjelesaikan soal 
ini se.jara intern sadja. Sete- 

     

Pu Le 
wat 

KTA 1 8 ambil sikap me-j 
nentang terhadap polisi disana, 
jang kemudian ' melepaskan 
tembakan terhadap mereka se- 
telah terlebih dulu memberikan 
peringatan. 

S-vbagian dar! angkatan poli- 
Si-telah menutup djalan2 utk 

njatakan selandjutnja, bahwa keterangan pemerintah ini 

'djelas menundjukkan, bahwa pemerintah menghadapi kesulitan? 
besar. Tentang apa jg dilakakan oleh pemerintah hingga dewasa 

ini, kalangan tersebut menjatakan belum puas. 

akan diambil oleh pemerintah. Di- 

dengan 

Akan tetapi setidak-tidaknja, 
pemerintah telah tidak dapat 
membenarkan apa jg terdjadi 
pada tgl. 17 Oktober di Dja- 
karta, demikian kalangan itu. 
Diduga, bahwa pemerintah ter 

lebih dulu hendak mengatur 
segi politik dari peristiwa ini 
dan bhw kemudian baru akan 
diambil :indakan2 teknis. Di- 
anggap bukannj, tidak mung- 
kin bahwa pelaksanaan tinda 
.kan2 jni akan diserahkan kpd. 
“pihak jg tertentu”. Sumber 
PI Aneta selandjuinja menja 
takan bahwa dari keterangan 
pemerintah ini dapat diperoleh 
gambaran tentang djalan apa 
jg akan diambil oleh pemerin- 
tah. Jg mendjadi soal, demiki- 
an kalangan itu, jalah pelaksa 

“Kami berkeberatan terha- 
dap diambi'nja tindakan2 se- 
mata-mata terhadap para ba- 

naan tindakan2 jg akan diam- Aa MEA 

BA en Aa Lrsakdoakdgang Juna il Jalan, bah, 

pang ingin mempererat perta- 

liannja dengan PBB dan nega 
ra2 demokrasi agar dapat me 
melihara perdamaian dunia, 
Terutama untuk ikut memberi 
sumbangan pada usaha meme 
lihara perdamaian dan keama- 
nan di Asia, Djepang ingin 
memperdalam saling pengerti- 
an dengan negara2 demokrasi 
Asia dan memberi perhatian 
sepenuhnja kepada soal perhu 
bungan diplomatik dengan ne 
gara? itu, demikian PM Yo- 
shida. 

Menteri luar negeri Djepang 

Katsua Okazaki jang djuga ber- 
bitjara dimuka parlemen, antara 

lain menjatakan, bahwa kerdia- 

sama sepenuhnja dengan negara 

negara merdeka lainnja akan 

merupakan pokok terpenting da- 

ri politik luar negeri Djepanz di 

kemudian hari. 

Keamanan kollektif, kata Oka- 

zaki ialah satu2nja djalan guna 

mentjapai perdamaian dunia dan 
mendjamin pertahanan ,Djepang: | 

Dalam pidatonja jang pertama 

mengenai politik luar negeri & 

muka parlemen sediak Djepang 

kembali merdeka Okazaki me- 

£ bhw peladjaran ter- 

jang telah diperolehrja 

4 
Sii 

    

   
       

  

  

Si negara manapun djuga 
»stidaklah mungkin” untuk mem- 

pertahankan keamanannja - 

  

  wahan sadja, jg dengan demi 
kian akan mendjadi korban 

dari crang2 lain. Jg mendjadi 
soal dalam hal ini jalah para 
“penjiasat (auctors intel'ectua-     lari, sedang sebagian lainnja 

memasuki wilajah orang2 Ki- 

in. Porcknja. kta, narus ,kuyu. Mereka mengadjukan 

ksmbali pida dasar? Pantiasi- (pertanjaan2 kepada. “rombo-! 

la jang mendjadi Casar Nezera jngan itu, tetapi tidak didja- 
iwab. Komandan polisi meme-: 
'riksa salah seorang pemimpin, 

etapi tidak mwendapat djawa- 
ban jang memuaskan, lalu me- 
nangkapnja dan dimasukkan 

Ikedalam mobil polisi. Rombo- 
'nran tida: mu menjingkir 
Gari tempat ti dan komandan 
tersebut kewudian “ memerin- 
tahkan suraja menembak ka- 
ki2 orang Afrika tadi, tetapi 
mereka ini tidak - Mengambil 
pusing dan tatap tidak me- 
ningkir. Setalah itu komandan 
pol'si segera merintahkan Su- 
paja melenaskan tembakan 
terhada:: msreka. Orang-orang 

Afrika segera mendjatuhkan 

diri. Kct'ka komandan polisi 
tadi berunding dengan opsir2 
polisi lannja, orang2 Afrika 
“tersebut mendekat lagi dengan 
Sikap jarg menantang. Koman- 

les) daripada peristiwa 17 Ok 
tober itu” demikian kalangan 

tsb jg achirnja menerangkan, 
bahwa di Djawa Timur orang 

| sementara waktu akan tetap pa 
da perniataan jg terkenal dari 
TT V Brawidjaja sembil me- 
nunggu tipdakan2 jg akan d'am 
bil oleh pemerintah. 

diri sadjasy dan sekalipun nevara 

jang terkuat tidak pula. akan 

lapat memelihara perdamaian 

dunia sendiri, demikian Okazaki. 

Okazaki kemudian menjata- 

kan, bahwa perhubungan 

seerat2nja harus .tetap 

hara dengan Amerika 
Mengenai perhubungan 

dengan. negara2 Asia 

Okazaki menjatakan, bahwa ner- 

hubungan persahabatan dgn ne- 

gara2 itu adalah suatu keharu- 

san bagi Djepang. 

(Antara-AFP). 
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Usul India Goal?! 
21 Negara Akan Menjetudjuinia : 

Mungkin Naskah Resolusi Amerika Akan Dibekukan 
SUL KOMPROMI India jang telah dircbah (batja di hala- 
man 3 — Red.), kini mendapat sokongan makin banjak, se- ipembom B-:26' Perantjis sementara 

kalipun ada keberatan? dari pihak Amerika, 
oleh menteri luar negeri Amerika Dean Acheson dim sidang Pani- 
tia Politik PBB Senen sorenja. Menurut kalangan jg mengetahui, 

   

" 

Federasi, Thai 
Terentjam 

Ci na 

. 

p'ASUKAN2 Ho Chi Minh 
pada malam Senin jl. 

telah melakukan serangan me- 

reka jang pertama terhadap 

rah Federasi Thai, Pasukan2 

serangan? pembalasan untuk 
memukul mundur 

Vietnam Ho, jang merjerbu. 

benarkan dari pihak resmi da- 
lam serangan pertama terha- 
dap Nasan pasukan? Ho meng 
gunakan dua bataljon. Berita? 
jang djelas hingga kini belum 
diterima di Hanoi, kekota mana 
serdadu? Perantjis jang luka? 
diduga akan diangkut dengan 
pesawat2 terbang dari front 
Nasan. 5 

Lebih dahulu “United Press 
mewartakan dari Honci, bahwa 
menurut pengumuman. markas   hari Senen, gerakan pengundu 
ran pasukan? Uni Perantjis da 

|ri Sonla kini telah selesai “dgn 

| memuaskan” dan bahwa pasu 
kan2 itu sekarang telah dipu- 

' satkan didaerah pertahanan di 
sekitar Nasan. 

Kesatuang pelopor dari tiga 
divisi Ho Chi Minh jg semua- 

nja mempunjai 
“080 orang pada hari Senen ha 
nja tinggal 5 mil darj garis2 
pertahanan Perantjis. Dikota 
«Nasan sendiri, pasukan? Peran 
tjis kini sedang bersi'ap2 meng 
hadapi serangan jg diduga 
tiap saat dapat dimulai, dan 
jg nanti akan menentukan na- 
sib daerah Federasi Thai diba 
gian barat-laut Ind, China. Ge 
lombang demi gelombang pesa 
wat2 terbang Perantjis mulai 

pesawat2 pengintai hingga pe- 
sawat2 DC-4 terus menerus 

membawa mesiu dan perlengka 
pan2 lainnja ke Nasan, dan 
kembalinja membawa pendu 

duk preman. 
Berapa djumlah kekuatan pasukan 

pasukan Perantjis jg mempertahar- 
kan benteng Nasan tidak - diumum 
kan, tetapi menurut keterangan pem 
besar2 Perantjis ,,ribuan” serdadu2 
Perantjis dan Bao Dai kabarnja se 
karang menduduki daerah disekitar       

jg akan didjelaskan 

setelah diadakan pertemuan jg dramatis diantara 21 negeri Barat 
Minggu malam, maka resolusi jg telah dikemukakan oleh Amerika 

boleh djadi akan dibekukan dan digantikan oleh usul kompromi 
India jg telah dirobah. Tapi pendjelasan pertama mengenai satu 
atau dua bagian jg pelik2 masih dinantikan dari delegasi India 
Krishna Menon, pembuat rentjana India tersebut, : 

perbentengan sebagai kubu2 pertaha 
nan. Pesawat? pemburu dam pesawat 

itu siang malam dengan tiada “ber 
hentinja menggempur daerah2 pemu 
satan pasukan2 Ho Chi Minh. 

Djatuhnja Nasan akan menempat 
kan Ho Chi Minh dalam kedudukan 
untuk menguasai seluruh daerah Fe 
derasi Thai, dan akan membuka dja 
lan untuk penjerbuan pasukan2 Ho 
keselatan kenegara bagian Laos di 
Indo-China Barat: (Antara) 

Nasan Diserangs Daerah 
    

    

Nasan, jaita kota perbentengan 5 
Perantjis jang terachir didae- 

Perantjis terpaksa melakukan 

pasukan? # 

Menurut berita2 jang belum di 

besar tentara Perantjis pada 

kekuatan 18. . 
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dan p:lisi memerintahkan lagi Bagian2 'erutama dari usul Sementara itu 21 negeri Ba 

  

tugasnja, dikala- 

maksud Pemerintah. 

Kedjadian di Sumatera Sela 

tan-itu djusieru tidak lain dari 
pad, apa jg dimaksud oleh Pe 
merintah didalam keterangan 
nja tertanggal 22 Nopember 
1952, dimana telah ditundjuk- 
kan, bahwa rentetan kedjadi- 
an2 diberbagai daerah hanja 
bersumber pad, kurang djelas 
nja duduk persoalan jg sebe- 
narnja, dan terlihatnja persoa 
lan2 itu didalam ukurang jg 

kurang sesuajidengan jg sewa 
'Gjarnja. Pemerintah. kini telah 
bersiap2 mendjalankan mak- 
Sudnja seperti telah termak 
tub gidalam sub 5 dari ketera- 

ngannja tertanggal 22 Nopem 
ber 1952 jbl., akan tetapi tidak 
dibenarkan, djikalau didaerah2 
lalu ada tindakan2 sendiri2, 

apapun jg mendjadi dasar per 
timbangannja. Suatu tindakan 
sendiri jg mendahului Peme- 
rintah Pusat pasti hanj, akan 
menambah sulitnja usaha Pe 

ynerintah. 

  
tsb. sangat menambah sulitnja penjelesaian persoalan? seperti di- 

Na 

Pabrik" 
Uang Palsu 

Digrebeg Di Surabaja 

ARI DJUMAT jang la- 

Hu polisi menggerbeg Gee 

Kee Tjiu di Gubeng (Surabaja) 

dan dirumahnja itu diketemu- 
kan alat2 pembuat uang palsu 

lembar uang palsu jang sudah 

selesai ditjetak. Menurut  pe- 

ngakuannja dimuka polisi, ia 

telah mengerdjakan ini mulai 

bulan Djuli jang Jalu, tetapi 

sampai sekarang belum sam- 

ipai mengedarkannja. Peniruan 
uang itu ternjata sangat kasar 
dikerdjakan, sehingga akan sa- 

ngat mudah orang dapat mem-   » Berhubung dengan itu se- 
mua, Pemerintah menegaskan, 
fupaja Jihindarkan sega'a tin 
dakan ig menjulitkan itu dan 
menjerahkan segala matjam 
penjelesaian kepada Pemerin- 
tas Pusat, (Antara). 
  

terang. Tetapi kini orang masih ha- 

“ Fus menartikan tindakan apa jang 
akan diambil oleh pemerintah, demi 
kian mr. Tadjuddin Noor. Achirnja 
dia menjatakan pengharapannja mu- 
dah2an pemerintah akan bertindak 
sebidjaksana-bidjaksananja. (Pia). 

5 pi 

12,50 jg aseli. 

dari lembaran Rp 2,50 dan 600 

rusnja tidak mau berikan ke- 

terangan disekitar pergolakan 
jg ada da'am lingkungan TT 'g 
dibawah pimpinannja ini. Ia 
berpendapat keangkatannja se 
bagai Panglima itu adalah dgn 
besluit Negara, djadi selagi 
bes'uit itu masih dihargai dan 
belum ditarik, maka dia tetap 
akan me akukan tugasnja. 

Suasana dim kota. 
Perkembanga . dalam kalangan ten 

tara sdi Palembang tidak mempenga 
ruhi sedikit diuga suasana kota Pa 
lembang. Pemerintah daerah dalam 
bal ini belum ' menentukan sikapnja. 
Harja segala sesuatunia sudah di 
sampaikan keatas. Kedatangan 
berrur Isa dari Diakarta Senen sore 
ini sangat diharapkan sudah memba 
wa ketetapan2 dan peranan2 dari 
pemerintah pusat, gura menghadapi 
persoalan ini. 

Patut dikabarkan bahwa hari 
Minggu dengan kapal terbang sudah 
bera gkat ke, Diakarta - Gubernur 
Sumatra Selatan Dr. M. Isa. Kepa 
da Antara  diterangkanmja, bahwa 
kepergiannja isi adalah untuk mela   

| mengenai persoalan Angkatan Pe- 

supaja mereka ditembak. Ke- 
mudian diadakan penangkapan 

kompromi India jg telah diro- 
bah itu ada'ah: 1. Menurut     umum dan jang luka2 dan te- 

was disingkirkan. Setelah ini 
keadaan tenteram kembali. 

Dar' Nairobi diwartakan, bhw 
lima orang Kikuyu jang beker- 
dja rama dengan orang2 Ing- 
geris telah dibunuh pada hari 

M'nggu. Dua diantaranja ke- 
palanja dipanggal. (Reuter). 
  

sa ini disekitar persoalan itu dan 
apakah laporan jang dibawanja. Se 
lain dari itu, djuga berangkat dgn 
kapal terbang tsb. Dr. A.K. Gani, 

Gu jg kabarnja djuga untuk kepentingan 
persoalan diatas. Gani ini 
tidak mau banjak bitjara mengenai 
kepergiannja. (Antara) “ 

Kol. Bambang Utojo 
diangkat kembali. 

Sementara itu menurut radio 
Djakarta tadi pagi, pemerintah 
pusat telah menundjuk kolonel 
Bambang Utojo, bekas pangli- 
ma TT II jang kini sudah pen- 

sekali 

porkan situasi daerah jang terachir | siun dam berdiam di Palembang 
untuk kembali memangku dja- 

bedakannja dengan uang Rp. | 4g. Gubernur tidak mau menerang batan Panglima TT II Sumatra 
kas. bagaimana keadaan pada dewa Selatan. 

bentuk lama, status para tawa 
nan perang jg tak mau dikem 
balikan setelah 90 hari perle 
takkan sendjata berlaku, akan 
dikemukakan kepada konperen 
si politik antara Timur dan Ba 
rat jg sementara telah disetu 
djui dalam rundingan di Pan- 
munjom. Bentuk jg telah di 
robah, jalah kcmvs repatria- 
Si netral jg akan mengemuka- 
kan garan2 dalam rundingan 
politik itu, akan menjarankan 
pula tanggal tertentu menge 
nai pengembalian mereka jg 
tak mau dikembalikan. 

2. Bila konperensi politik 
tsb tak dapat menentukan sta 
tus para tawanan perang jg 

tak mau dikembalikan itu dlm 
waktu 60 hari, maka para ta- 

wanan perang tsb akan dipin- 
dahkan dari tangan komisi re 
patriasi netral dan diserahkan 
kepada suatu komisi PBB g 
akan bertanggung djawab utk 
mengurus mereka hingga pena 
hanan mereka berachir.     

rat telah siap untuk mengada 
kan lagi sidang rahasianja Se 
nen. sore jg telah sangat di 

nanti2kan, bila delegasi India 
memberikan pendjelasannj, pa 
da waktu jg tepat. 

Menurut Seorang 'berkedudu 
kan tinggi jg mengetahui, se- 
dikit keraguan bahwa, walau 
pun Amerika menjatakan kebe 
ratan2nja rentjana India akan 

diberi prioriteit dari pada nas 
ih resolusi Amerik, dalam si 

dang Panitya Politik PBB. 
Dan itu akan berarti membe- 
kukan naSkah resolusi Ameri- 
ka tsb dan mengadakan pemu 
ngutan suara terhadap rentja 
na India dan bila disetudjui, 

rentjana tsb akan  disampai- 
kan kepada Peking dan Pyong 
yang untuk mendapatkan dja- 

wabannja. ? 
Panitya Politik PBB akan 

Tangkapanz 
Di Nederland 
Wartawan , Antara" Di- 

tangkap Dan Akan 
Diusir 

EMIMPIN KANTOR bhe- 
rita ,,Antara” jabang 

Amsterdam, Drs. Go Gien 
Tjwan, pada hari Senen telah 
Gitangkap ' oleh, polisi Belanda 
dirumahnja. Disamping itu te- 
Jah pula ditangkap ketaa orga- 
nisasi ,,Perhimpunan Indone- 
sia”, Sunito. 
Penangkapan2 itu  kabarnja 

berdasarkan dakwaan, bahwa 2 

orang Indonesia tersebut 

mengambil 

telah 
bagiam dalam suatu 

hi di Nederland. 

kabarkan, bahwa setelah perka-   memulai sidangnja djam 20.00 
Gmt Senen. 
Dalam sidang tsb Dean Ache 

son djadi pembitjara no. 6, se 
sudah Polandia, Syria, Afgha- 
nistan Chili dan Birma. 

(Antara —UP). 

  
  

aa KA Sena Tau ed Drg 
PP Sa 

tani OVJET. 
LS kutunje 

kementerian luar 

mengumumkan 
eta 

negeri 

diperingatkan,     
ai 
YeLaA 

tersebut tetap merupakan antjaman 
agressi terhadap dunia merdeka. Di 
katakannja, bahwa kaum komunis te 
tap bermaksud hendak ,,menunduk- 
kan dunia merdeka sedikit demi sedi 
kit” dan mengisolir Amerika Serikat 
dari Sekutunja dengan menggembor 
kan perdamaian dan mengadakan pe 
rang dingin dengan propaganda dan 
mengadakan gerakan2 dibawah -ta- 

Dalam buku freedom ring”. 

  

van K unstan an WYalan scha   

Lembaga Kobudejaan Indonasis 
"Kon. Batasinaseh Ganvotechan 

. 

rpen     

nah didalam negeri. Taksiran2 jang 
baru mengenai kemampuan2 Soviet 
serta maksud2nja itu dikupas dalam 
buku ketjil setelah 96 halaman de- 
ngan bergambar, dan berkepala ,,Let 

ketjil 
itu dikatakan, bahwa selain rentja- 
na“NATO, program2 dunia merdeka 
lainnja dalam menentang komunisme 
memuat bantuan militer kepada Yu- 

Kekuatan Blok Sovjet Ada 491 Divisi - 
DAN NEGARA2 Se- 
mempunjai pasukan2 

sedjumlah 491 divisi jang ditempat 

kan di Eropah dan Asia, demikian 
Amerika 

pada malam Senin. 
j bahwa 

dengan Busia jang mempergunakan 
separo dari produksi nasionalnja un 

tuk persiapan2 perang, pasukan2 ' 

Poslavia, pertahanan Laut Tengah ig 
kuat, kemerdekaan Iran, bantuan mi 
liter dan ekonomi kepada Asia Teng 
gara dan Formosa, embargo terha- 
dap RRT, perdjandjian2 perdamaian 
dan keamanan dengan Djepang dan 
perang jang terbatas” di Korea. Se 
landjutnja dinjatakan, bahwa difihak 
komunis terdapat 800 djuta orang se 

dangkan difihak dunia merdeka 1.430 

    

seperti badja, batu-bara. miniak, te 

gay aluminium serta bahan2 strate 

lah, mengubah faktor2 itu mendjad 
suatu kekuatan jang dapat dipergi 

lukan. (Antara — UP), 

4, , : 2 
djuta dengan bahan2 jang penting 

naga listrik, bahan makanan, temba 

gis lainnja. Dikatakannja, bahwa ma 
saalah jang dihadapi dewasa ini ja 

nakan dengan segera bilamana diper 

ra tersebut diperiksa, pemerin- 

tah Belanda bermaksud untuk 
memerintahkan  supaja kedua 
orang tersebut dikirimkan kem 
bali ke Indonesia sebagai orang 
asing jang tidak diingini di 

| derland. 

| LET. KOL, SUKAWATI 

TOLAK PANGGILAN 

WAROUW. 

Wartawan ,,Pedoman” menga- 
barkan, bahwa komandan Maluku 

Selatan jang 
Ambon, letnan kolonel Sukawati, 
telah menolak panggilan letnan 

kolonel Warouw untuk datang ke 
Makassar. Didalam penolakarinja 
Ita-dinjatakan, bahwa dia tida) 

mau datang, sebelum peristiwa 
| Makassar diselesaikan, 

  

i 
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kegiatan politik “aa, tidak diingi 

Ne- 

berkedudukan di 

  

        

   

      

   

        

    

   
    

   

landjutnja di- 1



   
   
    

    
   

   
   

     

       
    

      

   

  

    
   
   

            

   

  

   

    

   

    

t| bagai kota di Indonesia dan denga: 
4 ratkan persaudaraan anta 

o| Kawanan diluar negeri, 

PI SELANG berada di Praag maay. 
PB-IPPI ke-konperensi perdamaian aa 

| yachman jang telah menghac E a onal 
jang diseicnggarakan oleh Inter- 

£. 11 Nopember j jang Ialu di P 
wan , Antara” di Praag 
mengharapkan kedatangan 

Indonesia dan bilamana : 
Bau peladjar dari sesuatu neger 

   
n demikian dapat lebih menge- ' 

v ina peladjar & Iadonpsin dengan     

    

       

Ii BAG : 

| Kepada IUS telah data di Prang, bahwa ena bulan 
kannja pula, bahwa Indonesia | Djamnari 1953 jang akan da- 

Pn tang” JUS akan mengadakan 
sidang eksekutifnja di India. 
“Kepada Indonesia (IPPI, ng 
'MP, dll.) telah diberikan unda- 
'nfzan untuk mengirimkan utu- 
an2nja, karena pertemuan di 

  

   

    

   

  

   

    

   

   
ti an Maan Sen 

        

   

    

   

    

   
Sebagal ntianif sanjetutikan ig beken aan menelan beaja Ta 
besar, ig dilakukan oleh pabeirik2 pembuatan motor2 pesawat ter 
bang. di Inggeris, achirnja telah didapatkan sematjam bahan ki- 
"mia jg bisa dipakai sebagai obat polesan untuk mentjegah motor2:       jang berharga djadi karatan: Bahan Tenan itu diberi mama Shell 
GP ( manga, enak apk, 

dari pimpinan JUS Nionnat ba 
bar oleh wartawan »Antar 

   
   
        : eristiwa usaha2 untuk 

mtungkan  perdjuangan 
        sotenja terdiri dari tampir | 

cair, negara dan rakjat- 2/3 dari warisan parlemen 2 la 
demikian Moestopy Sete-. Van Mook dan hanja 1/3 dari 
Dan Sekarangpun ia parlemen R.I. Jogja — - supaja 

p dengan sangat SU- dapat mempertan, . dja- 
dihadapkan didepan mah- wabkan tindakan2nja | kepada. 

ps alemen ra jang ang- | mereka. 9 "4 
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“India tsb. akan sangat penting jr | 
j bagi negeri2 Asia. | IL terutama . 

Tenggara. He 

Kongres Peladjar f 
sedunia. |   

“Wartawan ,,Antara” tsb. te- 

kini ada dikandung maksud 
1 untuk menjelenggarakan lagi 

Festival Sedunia bagi pemuda 
dan peladjar, seperti jang te- 
dah diselenggarakan di Berlin 
pada tahun 1951. Menurut ren- 
tjana festival ke-IV ini akan 
dilangsungkan pada musim pa- 
nas (kira2 bulan Agustus) th. 

1953 jang akan datang. Dima- 
na festival tsb, akan diadakan, 
belum dapat dipastikan. Hal        

   
  

   

  

. Jtsb. masih akan diputuskan 
dalam sidang counsil pada      

        

   
   

Pe Dalam keterangannja ti: -g. 22 Nopember dgn sekiar. 
kata2 mengenai ,,peristiwa 17 Oktober” itu, pemerinta/. 

penarnja hanja ingin menerangkan, bahwa djustru ia ,,tak Imfsu 
hberi keterangan” jg sebenarnja me mgenai peristiwa tadi... ! 
-——— Sebab apa jg diterangkan oleh pemerintah itu 'tadi 

hanja merupakan suatu kissah retrospek:tip mengenai kedja dian2 

ekitar tg. 17 Oktober“jg sudah ban,jak diketahui umuni, Pe- 
merintah dgn sangat hati-hati sengadja mengelakkan keter'angan . 

genai makna dan tudjuan peristiwa 17 Oktober, 
mungkin dgn maksud utk mendjauhkan diri . dari memPjangkit- | 

kitkan sentimen2 jg sekarang sudah -dianggap telah reda, 
pula mendjauhkan diri dari reaksi? pihak tertentu jg: mung- 
hanja akan mengeruhkan suasana sadja jg Naga akan | 
jukarkan Gjalan penjelesaian selandjutnja. 

. ———— — Jang benar merupakan suatu hal baru dim ketera- « 
1 nnja itu tadi, ialah kesanggupan dan djandji pemerintah untuk 

— mengambil tindakan2 jg semestinja terhadap sementara perwira2 
bas jang dianggap telah mentjampuri politik, serta pula. kesang- 

ja utk terus berusaha mengembalikan Kebulatan dan per- 
Angkatan Perang. Kedua kesanggupan tadi berarti, bahwa 
waktu2 j.a.d. ini mungkin akan terdjadi mutaties ig gron- 

“dalam pimpinan2 angkatan perang, bukannja sadja dalam Ila- 

ngan taktis-militer tetapipun dim lapangan administratief pula. 
“Jang demikian itu. merupakan suatu akibat logies dari perbaikan 
“jg di-njatkan oleh pe otadi, serta — dan ini jg terpenting 

akan merupakan sebagian perwudjudan dari »penjelesaian inte- 
graal” dari segala sengketa jg sekarang Pang berkisar sekitar 
(Angkatan Perang kita. 
————— Din. hubungan ini Pemuas divorharikat. dari apakah 

akan diadjukan oleh Menteri Pertahanan Hamengku Buwono 
na penjelesaian tadi kepada kabinet jg akan berapat hari ini 
jang memang akan berkumpul teristimewa dgn atjara men- 
1 .penjelesaian tsb. Apakah usul Hamengku Buwono itu akan. 
upakan sekedar sumbangan pentjari djalan penjelesaian?, atau 
| usul tadi akan diadjukan dgn alternatief diterima atau tidak 
“konsekwensi -Menteri Pertahanan mengundurkan diri kalau 

usulnja t tidak diterima? Dalam hubungan niat-umum jg telah tam- 
pak pada keinginan sebagian terbesar partai2 jg duduk dalam ka- 

et jg ingin segera adanja penjelesaian, maka kemungkinan al- 
atief sedemikian itu tak ada artinja. Malahan akan bisa meru- 

politieke dissonant dan menambah-nambah. kesulitan bela- 
Sebab mungkin nanti bisa terdjadi kabinet" Neta satu atau lain 

rtimbangan mentjari penjelesaian-nja sendiri, jang berarti bah- 
usul Hamengku Buwono tidak diterima Gengan konsekwensi ke- 
ngkinan mundurnja Menteri Pertahanan. Ini akan berarti, satu 

esaian bisa ditjapai, dan satu kesulitan lain timbul Iagi......... 
Ini. akan berarti pula, bahwa rentetan kesulitan? jg selalu meng-. 
anggu pemerintah kita tak ada habis-habisnja. : Dengan akibat 

ada ketenangan politik di Legara kita! 5 2 

etarta un "3 na 
— 'Pengoperan Kemang oleh Gan aa dktam hubungan 

: rentetan kedjadiar.2 jang serupa.itu, hanja menambah rasa penje- 
- sadja kepada tiap kawulanegara Indonesia jg. ingin segala 

tu dalam A.P. kita itu berdjalan" menurut hierarchie dan di- 
si si, lin militer jg tertib. Dan kedjadian tadi merupakan desakan jg 

t hir dan terkuat, agar segera didapatkan penjelesaian setjara 
integraal mengenai segala kesulitan2 jg sekarang sedang membi- 
singkan A.P. kita. Djanganlah penjelesaian ini sampai tertunda- 
tunda. Makin lama penjelesaian tadi didapatnja, makin besar-lah 

' bahajanja. Keadaan tak Tr Kama kal lagi, : 
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PERBAIKAN AIR MINUM, 
- Panitya Air Minum Kota Be 
sar Semarang minta diumum 

| kan, bahwa untuk memenuhi 
tugasnja disekitar perbaikan 
air minum, membutuhkan ban 
tuan dari masjarakat daerah 
Kota Semarang, untuk membe 
rikan laporan2 tertulis. 
Untuk djelasnja dipersilah- 

kan memperhatikan iklannja 
ig dimuat hari ini. . 

tra” dikota ini jg Ne agan 
ygar ana jaitu tindakan2 

ja Kg angkutan Gd ag ber 
jang aa sopan...     
  

'achir bulan Desember jang 
|akan datang ini. Lain daripada 
Litu IUS akan menjelenggara- 

| dunia ke-III, sesudah festival 
tsb. (bulan September tahun 

| jang akan datang). Atjara dan 
tempatnja akan ditentukan 

“dalam waktu jang singkat. Di- 
njatakan, bahwa dari Indone- 

Sia diharapkan pula kedata- 
ngan rombongan jang besar, 

: baik untuk festival maupun 
Luntuk kongres tsb., jang diha- 
rapkan -.pula dapat meliputi 

(berbagai golongan dan aliran 
pemuda dan peladjar. Pula 

, orang2 terkemuka dapat diu- 
sulkan untuk diundang sebagai 
itamu2 kehormatan dalam per- 
temuan2 tsb, Demikian kete- 
rangan2 jang didapat warta-y 
wan ,,Antara” di Praag dari 
pimpinan IUS. 

  

- MENGHEMAT ONGKOS. 
Seperti diketahui, bila pega- 

wai negeri bepergian keluar ko 
ta, terutanva kekota2 jang letak 
nja djauh, maka untuk menghe 
mat keuangan Negara, pegawai 
tsb. sadapat mungkin mengguna | 
kan kendaraan jang meringan 
kan beban keuangan negara, um 
pamanja tidak perlu naik pesa- 
wat terbang GIA, baiknja naik 
kereta-api ataupun kendaraan 
lain miliknja Negeri. 

Kini oleh pihak Gubernuran 
didapat kabar, bahwa baru? ini 
telah diterima peraturan - baru 
dari Kem. Pertahanan, jang 
antara lain menerangkan, bah- 
wa untuk keperluan pegawai ne 
geri jamg akan bepergian keluar 
kota, dapat menggunakan pesa- 
wat terbang AURI dengan pem 
bajaran jang ringan. 

DITAHAN POLISI. 
Baru2 ini telah ditahan semen 

tara oleh polisi, 5 orang, ma- 
sing2 bernama D. tinggal di Ka 
yangtempel, S. di Demak, K. di 
Kp. Gendeng Sme., D. di Pete- 
|kan dan N di Semarang, karena 
dituduh tersangkut perkara me 
njimpan sendjata api gelap, ja- 
itu 1 repolper dgn. 6 pelurunja. 

KRIMINALITEIT DI SMG. 

Menurut angka2 - dali polisi 
di Semarang, kedjahatan da- 

lam bulan Oktober tidak ber- 
kurang daripada bulan Septem 
ber. Dibulan Oktober ada se- 

Idjumlah 1642 (jang dapat di- 
usut ada-1215), sedang angka2 
untuk perampokan dibulan Ok 
tober ada 54, dibulan Sept. 56. 
Kedjadian2 perampokan -dibu- 
lan Okt.” ada sbb: Kendal 4, 

Ungaran 3, Ambarawa 6, Sala- 
tiga 37, Demak, 2 dan Purwoda 
di 2. Pembunuhan: djumlah se 
Juruhnja ada 12, diantaranja 3 
di Salatiga, tapi djumlah pem 
begalan untuk seluruh karesi- 

. denan turun 19 mendjadi 9. 
  

KELUARAN 

Ne Aoa bisa membatja 
nja 

batja. 

prangko per poswissel. 
Sekarang sudah terbit djilid ke 

-1 buku sehingga TAMAT. 

Alphabet Cake) bergambar oleh 
resep tulen 4 Rp. 8.50. 
Dapat beli pada Toko2 Buku di 
,KENG” djalan Mataram 133. 
sLIONG”, Purwodinatan 12. 

» HO KIM OR”, Purwodinatan 

“SAM KOK 
“Salinan daan CHOU PAW CHANG, dalam bahasa INDO- 
NESIA dan INGGERIS, setiap- lembar dihiasi gambar. 

: jang belum faham bahasa Inggeris bisa se- 
| kalian beladjar bahasa itu. Tana rapih dan enak di- 

5 Terdiri dari 6 djilid TAMAT, saban djilid PEBAN 120 
— halaman, ukuran 16 X 21 cm. Harga sebuah a Rp. 7.50 

RESEP INDUSTRIE KETJAP per copy a Ep. 130 
Buku Kuwe-kuwe Potong & Alphabet 

! TAWANG” Purwodinatan-Timur 20. 

BARU 

bisa mengikuti gambar- | 

1 TIAP BUKAN terbit 

(Slice Cake and 
Sim Tiong TitzKho, 

SEMARANG, 

Mrs. 

I No. 22.   
    

'lah Mendapat kabar pula, bhw | 

kan pula Kongres Peladjar Se- | 

.ai 1952, disamping” bantuan? 

'Atelah dikeluarkan beras 
704,78 

« Oleh pawinkak kita 

3 nja ke Purwokerto, Kep. 

dipusatkan pada gerakan operati 
lah politiek-polisionil agak dikes 

jg merembes dari daerah Kedu, 

Mereka ini ketjuali actief da-' 
lam gerakan offensief, pembaka ! 
ran2 rumah2 rakjat, pentjui- 
kan dan pembunuhan2, gerom'- 
bolan - gerombo-lan ini giat 
pula  mendjalankan  kampa- 
nje jang bersifat infiltrat'e 
kepada: rakjat. Diterangkan dju | 
ga, bahwa mereka djuga keliha | 
tam aktief membentuk susunan 
pemerintahan Negara Islan In- 
donesia (NII). Sebagai Residen 
ditetapkan seorang bernama 
ZO0EHDI bekas alim ulama dari 
daerah Rawalo, dan kini bermar 

dan Karesidenan Banjumas. Me 
nurut dokumen2 jang dapat di 
rampas, menundjukkan bahwa 
daerah Tjilatjap mereka bagi 
dua bagian, jakni Tjilatjap ba- 
rat. dan Tiilatjap . Timur. 
Sebagai “kepala dasrah Tana 
tiap - barat “ditetapkan 
“orang nama Sastro-Utojo k 
dang untuk Tjilatjap-Timur di 
tundjuk seorang bekas Bau 
Grunggang Kawunganten, jang 
pernah meringkuk di Nusakam- 
bangan dan berhasil melarikan 
diri. 

Polisi Da. 

    

kas di hutan perbatasan Brebes: 

F
2
 

| kz atjap 
| Tampak, Aktivitet Pembentukan 

“NIys 
di Hjilatjop ) 

EBELUM MENINGGALKAN Tjilatjap karena kepindahan- 
Polisi Kabupaten Tjilatjap Kom. 

Muda R. SOEDOJO menerangkan antara lain, bahwa sedjak bulan 
Mei 1952 hingga dewasa ini, tugas polisi terpaksa sebagian besar 

8, sedang tugas jg sebenarnja ia- 
ampingkan, dikarenakan siasana 

daerah Tjilatjap-Barat. pada waktu achir? ini. Sedjak bulan itu, 
kata R. Soedojo selandjutnja, bahwa, gerombolan jg selalu meng- 
ganggu keamanan bukannja zuiver D.I. lagi. Pula kelihatannja 

| kian mengganas dgn menggabungnja orang? dari bekas Bat. 426 

| An ah 

|. Polisi 
|. Ekonomi " 
Akan Dipergiat Dan 

Diperkuat 

NTUK — MEMBERAN- 
TAS penjelundupan2 de- 

visen sampai keakar?nja dan 

guna mentjapai stabilisasi per- 

ekonomian didalam negeri, Po- 

lisi Ekonomi jang kini hanja 

»samar2” bekerdja akan diper- 

giat dan diperkuat. Demikian 

“Reserse Kriminil Ke- 

pelislan Sumatera Utara Ko-, 

, Sabirudin, jang baru 

kembali darj Konperensi Ke-j 
na Reserse Kriminil Kepolisi- 

se Indonesia jang berlang- 
sah di Djakarta menerangkan   Untuk diketahui lebih landjut, 

ialah bahwa Tp-Barat memnunjai 
batas2 - djalan Karangputjung- 
Madjenang dan Tjikukun-Sidare- 
dja, sedang Tjilatjap Timur ialah 

daerah2 ig dibatasi oleh dialan 
Karangputjung Lumbir, Kawu- 
nganten dan garis fikctief Sidare- 
dja lewat Ril-baan. Sebagai cor- 

ridor dari utara menudju daerah 
Selatan, ' ialah Karangputjung 
(tobong kapur), sedang dari dju- 

rusan barat, ialah - desa Petimu- 
an (liwat Tjitandui) jang selalu 

mendjadi. garis lalu-lintas.  Ke- 
tjuali dari pada itu, mereka dju- 
£a membentuk b/g kepolisian ig. 

dinamakan, P.O.N.I.LI. (Polisi Ne- 
gara Islam Indonesia) dan seba- 

gai kepala ialah seorang nama 
Karseno (jang pernah mengaku 
djadi Ratu-Adil) tetapi kini tida 
ada lagi karena tertembak dalam 
pertempuran lawan tentara, se- 

dang: seorang lagi ialah orang 

polisian ini terutama mendapat 

tugas mengadakan penjelidikan 
dan pentjulikan? serta pembu- 

nuhan2. Atas pertanjaan didja- 

wabnja, bahwa rakjat daerah 

operatie b/g utara dapat dibagi     merintah.R.I. 2. Mempunjai si- 

kap passief (masa bodoh) 3. Te- 

rang2Zan membantu gerakan 

pengatjau. Oleh karena itu, 

dakan alat Negara kita tidak ha- 
nja dalam lapangan operatie Sa- 

djalankan kampanje penerangan 
untuk mengembalikan/menebal- 

kan kesadaran berpemerintahar 
dan Bernegara.: Achirnja dikemu- 

Kakan, pada umumnja alat2 Ne- 
gara kita, meskipun selalu meng- 

hadapi 

jang memakai nama Tobing-Ma- 

lela asal dari Kroja. Bagian ke- 

tiga, jakni: 1 Jang taat pada Pe- 

tin- 

dja, tetapi giat djuga dalam men-'" 

kepada ,,Antara”. Dikatakan- 
nja, keputusan untuk memper- 

| kuat Polisi Ekonomi ini, ada- 
lah merupakan salah satu ke- 
putusan dari Konperensi terse- 
but. Dalam hubungan ini ia te- 
gaSkan, bahwa di Sumatera 
Utara, Polisi Ekonomi akan 
lebih mempererat hubungan 
dalam pekerdjaannja dengan 
'Djawatan Pengendalian Harga 
Sumatera Utara, jang telah 
bekerdja baik selama ini. 

Menurut Sabirudin, Konpe- 
rensi Kepala2 Reserse Krimi- 

nil se-Indonesia di Djakarta 
itu, jang berlangsung tiga hari 
lamanja sedjak tg. 13 Nopem- 
ber jang lalu, antara lain tu- 

djuannja ialah membahas so- 
al2 keamanan ditiap2 daerah. 
Untuk mewudjidkan keama- 

nan itu sebaik2nja, konperensi 

telah mengambil keputusan2, 

jang tudjuannja lebih menjem- 
purnakan tjara bekerdja dari 
Reserse2 Kriminil Kepolisian 
baik dilapangan administratief 
maupun dalam tehnis beker- 
dja. Salah satu dari keputusan 
ialah untuk membuka Kursus 
Pembantu Magistraat ditiap2 
daerah selekas mungkin. Dim 

hubungan jini oleh Sabirudin 
dinjatakan, bahwa mengingat 
banjaknja kriminaliteit di In- 
donesia ini lebih besar djum- 
lahnja dari sebelum perang 
oleh Kepolisian dianggap per- 
lu untuk menambah kader? 
pembantu magistraat dengan 
membuka Kursus jang chusus 

  
dalam lapangan itu tenaga wani- 

“Katim wanita disebutkan kera- 

   “Jangsungkan hari Minggu 

rid'imadja tentang penempatan 

Preadvies nona Erna Djaja- 
|Idiningrat memuat saran? jg 
Imenjatakan pentingnja pendi- 
'dikan bagi wanita/gadis dgn 
sudah adanja kenjataan bhw 
"sekarang sudah tiba waktunja 
bagi kaum wanita untuk tidak 
lagi berdiri dibelakang Iaki2, 
melainkan disampingnja, , se- 
'hingga harus ditjarikan djalan 
kehidupan jg baik bagi gadis2. 
Dgn. pendapat, bhw negara kita 
pada masa pembangunan mem 
“butuhkan pula tenaga2 vak, 
Nona Erna Djajadiningrat me 
ngemukakan manfaatnja pen- 
didikan vak. 

Sebagian besar dari "pread- 
vies” nona Erna Djajadining- 
rat selandjutnja diisi oleh na- 
ma2 sekolah jg chusus untuk 
wanita dan sekolah2 vak lain- 
nja jg selain oleh murid laki2 
djuga dapat diikuti oleh mu- 
rid2 perempuan. Selain Seko- 
lah Kepandaian Puteri dan Se 

ri, dalam “preadvies” itu dise ' 
but djuga ' Sekolah Menengah 
Ekonomi Pertama, Sekolah 
Tehnik Pertama, jg meskipun 
tidak seluruhnja dapat diikuti 
oleh murid2 perempuan, terda 
pat pula bagian2 jg dapat di 
djadikan suatu vak bagi wa- 
nita2. , 

Pekerdja2 wanita 
Sulaiman Suriaatmadja pada 

umumnja mengemukakan arti 
perusahaan “keradjinan” (pe- 
rusahaan? jg terutama beker- 
dja dengan alat2 tangan dan 

mempunjai pekerdja kurang 
dari 50 orang), matjam2 peru 
Sahaan keradjinan jg ternjata 
dapat diselenggarakan oleh 
kaum wanita, sjarat2 untuk 

mMemperkembangkan perusaha- 
an keradjinan ditanah air kita: 
dan modal untuk para pengu- 
saha, Setelah mengemukakan 
bahwa batas9 antara pekerdja 

an rumah tangga dan pekers 
djaan untuk merambah peng- 
hasilan keluarga diluar rumah 
tangga adalah relatief sekali, 

menurut Sulaiman Suriaatma-: 
fdja soal ig sekarang djadi 
atjara ialah mata pentjaharian 
apa jg terbuka bagi kaum wa 
nita setelah dapat didikan ke 
ahlian. Dalam mempeladjari 

hal ini, dewasa ini belum tiba 

saatnja untuk memikirkan pe 
kerdjaan apa jg dapat diserah 
kan oleh kaum laki2 pada wa 
nita, sebab pengangguran di 

kalangan laki2 pun masih me- 
radjalela. 

Kesanggupan wanita. 
Meskipun diakui, bahwa ke- 

sanggupan wanita untuk beker- 

dja dikantor2 dalam kedudukan 

penting belum dipergunakan se- 

penuhnja, Sulaiman Suriaatma- 

dja dalam .preadviesnja mengu- 
tamakan tindjauannja kepada hal 
mengalirkan kesanggupan kaum 
wanita kelapangan produksi, se- 
hingga dengan demikian dapat: 

memperhatikan dua kepentingan 

sekaligus, jaitr sektor produksi 
dan memperluas lapangan 'pe- 
kerdjaan bagi kaum wanita. Un- 

tuk menundjukkan bagaimana 

pentingnja lapangan produksi dan, 

ta dapat dipergunakan, Sulai- 

man Suriaatmadja mengemuka- 
ikan angka2 jang menggambar- 
kan besarnja arti perusahaan ke-: 

radjinan bagi Indonesia dewasa 
ini dan dikemudian hari. Dianta- 
ra matjam2 perusahaan jang ter- 
njata dapat diselenggarakan oleh   
djinan penghasil makanan dan 

rokok, pembikinan tepung, batik, 

pertenunan, konpeksi, mengan- 
jam, membikin pajung, keramik, 

keradjman kulit dll. Selain di- 

tempat2 pembatikan dan perte- 
nunan, dikemukakan bahwa su- 
dah djadi kenjataan pula bahwa 
perusahaan rokok kretek pun 
mempunjai banjak tenaga wanita 
(tahun 1949 ada 9075 tenaga wa- 

  

I Wan di dj. Stadion hari ini, 
K3 | tz- 25 Nop. genap berdiri 1 ta | 

hun, Berhubung dengan itu te , 
| lah diadakan sekedar perajaan : 

untuk memperingati ulang. ta- 
(hun kel itu, pada siang hari 

ini dengan mendapat perhatian — 
besar. Karena kekurangan tem 
pat, besok kita sambung lebih 
djauh verslag ini: 

UNTUK KORBAN BANDJIR. 
Sedari bulan Djanuari sampai Dju 

dari 
Djaw. Sosial dan badan2 .sosial lain 
nja, oleh Gubernur Djawa Tengah 

sebanjak 
ton dan uang 

Rp 1128.750suntuk korban? bentjana 
bandjir dan bahaja kelaparan didae 
rah Djawa Tengah. Bantuan jg ter 
besar diberikan didaerah2 jang "alam 
kan bentjana heibat,“ jaitu Pati sebe 
sar Rp 225.750, bantuam untuk ben 
tjana bandjir pada waktu belakangan 
ini, keuangannja masih ditunggu dari   sebesar |. 

  pelbagai bahaia, tetapipuntuk itu. ditiap2 propinsi. Inita, kira2 120.000 orang). — An- 
semangat tetap terpelihara. (Antara). 1 tara. 

GENAP 1 TAHUN... BUNUH DIRI.” ' KETERANGAN 
Rumah perawatan Tionghoa Dekat setasiun Tawang tadi ma S. KOMARIJAH. 

lam djam 19.10 sewaktu kereta-api 
tjepat  Surabaja-Semarang hendak 

| masuk setasiun, telah menggilas se 
|orang pemuda, bernama Sutopo ber 
jasal dari Banjuredjo Jogja, ja senga 
'dja merebahkan diri diatas rail, se 
hingga badannja tergilas mendjadi 
dua, Padanja diketemukan 2 surat, 
1 ditudjukan pada 'saudaranja di 
Jogja, berpesan Supaja mendjaga diri 
dan beladjar baik,. jang satunja' ke 

Ipada embahnja di Jogja supaja men 
djaga saudaranja baik2. Djuga dike 
temukan sebuah notes dgn surat2 
keterangan sekolahan, 

PERINGATAN HARI MAU- 
LUD NABI S,A.W. 

Untuk memperingati Hari 
Maulud Nabi Mohamad s.a.w. 
pada hari Senen tg. 24 Nopem 
ber 1952 antara djam 20.09 
dalam lingkungan RT Kp. Su- 
buh/Djekso - telah diadakan 
arak2an dengan diiringi terba 
ngan jg dipimpin oleh Hadji   

Djakarta: 
. 

  Pekik dan Moh. Salim, 
8 . # 

'golongan2 jg terlarang oleh pe 

Telah kita terima surat dari: 
Sar. S. Komarijah jg minta ki 
ta beritakan, bahwa ia telah 

dibebaskan oleh pihak jg ber- 
wadjib paida tg. 14 Agustus jl., 
djadi sudah 3/5 bulan 'berse- 
lang, karena dalam pemeriksa 
an ternjata tak ada bukti2 ke 
salahan sesuatu ig menundjuk 
kan hubungan subversief dgn 

merintah. Setelah pembebasan 
ia pernah menghadap ' Pangi. 
Div. Diponegoro di Semarang, 

KEBAKARAN DICENTRALE 
LISTRIK KALISARI, 
Kemaren siang disalah satu 

bagian dari centrale listrik Ka- 
lisari telah terbit kebakaran jg. 
segera dapat dipadamkan oleh 
pekerdja2 ditempat tsb. 

Menurut keterangan, sebab2 
nja terdjadi kebakaran, ialah 
karena kortsluiting. Berapa ke 

nja Kartowijono, njonja Arudji Kartawinata, 
| njonja Ema na dan lain?. 

kolah Guru Kepandaian Pute- ! 

'ada, Rumah jg rusak 1 (satu) 

hingga dapat 

  

Dik Pan Lelaki—Kata 
ran Djajadinlngrat 

2 DANG PERTAMA Kongres Wanita Indonesia II jang di- 
23 Nopember di gedung Jajasan.' 

Pusat Kebudajaan Bandung dipimpin oleh Mr, Maria Ulfah San-" 
|| toso, jg dima atjaranja pertama membatjakan prae-advies? nonay 

Erna Djajadiningrat tentang: pendidikan vak utk wanita dan Su-r 
tenaga wanita. Diantara wanita? 

terkemuka jg menghadliri sidang ini nampak njonja Sunario Ma-t 
ngunpuspita, njonja Mangunsarkoro, njonja S. K. Trimurti, son”) 
Suwarti, njonja Susilowati Riekerk, njonja Ema Puradiredja, njo-g 

njonja Walandouw, ' 

Porksta Djateng 
Pekan Olahraga & Kesenian Se- 

kolah Landjutan Atas (Porksla) 

jg ke II tahun ini akan diadakan 
di Semarang dari tg. 27 sampai 
29 Des. jd. dan akan di-ikuti 
oleh 7 daerah di Djawa Tengah, 
jaitu: Solo, Jogja, Semarang, Ma 
gelang, Pati, Purwokerto dan Pe 
kalongan. Pertindingan2 jg akan 
diselenggarakan adalah 12 ma- 
tjam, jakni: atletik, bulutangkis, 

tennis, pingpong, basket, bola- 
kerandjang, volley, sepakbola, 
rounders, berenang,  waterpolo 

dan handhball. 
Malam kesenian musik akan di 

adakan hanja 1 malam pada tg. 
j7 malam 28 Des. Porksla ke II 
jada sebagai 'Jandjutan dari Pork 
sila ke I jg diadakan di tahun 'St 
di Sole, sedangkan Porksia ke TII 
:akan diadakan di Magelang tahun 
11953. 

  
(RRT protes Inggris 

Menurut siaran radio Peking, 
Federasi Olahraga seluruh Tiong- 
kok telah menjatakan protes ter- 
hadap Inggris berhubung penola- 

kan Inggris 'utk memberi idzin 
pada pemain? RRT utk mengun- 
djungi pertandingan2 kedjuaraan 

pingpong seluruh Asia di Singa- 

  

  

. bantu Umum: 

"tambang. 

pura. Tindakan Inggris itu dinjas 
takan tidak sehat jg djarang ter 

djadi. di lapangan internasional. 
Penolakan (Inggris utk memberi- 
kan visum itu berdasarkan keada- 
ah darurat jg berlaku di tanah 

djadjahan tersebut. 

Petindju ,sterbang” 
Bonnardell, petindju bangsa 

Perantjis, telah dapat kekalahan 

luar biasa terhadap lawannja, 
Luis de Santiago, petindju “dari 

Spanjol. 
Oleh satu tondjokan Gitu Bon- 

nardell telah menti elat pori 
Setelah semangatn 

ia tjoba lontje k 

tapi sebelum 

kumpul kembali, 
lagi masuk ring, 

  

Sit sudah menghitung 1 i 10 
dan Santiago Gi aa nenang 
dengan £.k.o. 13 

Sport anik 
. Friendlygame sepakbola di 

K Manuk Seteran antara Chung 
Lien Hui dan CES Semarang, 

W (berachit 3—2 utk Chung Dien. 
2. Pertandingan pingpong di 

gedung CES antara CES A dan 
Chung Lien berkesudahan 6—3 
utk jg tersebut belakangan. 

-— Minggu tg. 30 j.a.d. di Ku- 
dus. akan diadakan pertandingan 
basketball antara Pheng You Hui 
Semarang regu laki2 A dan B 
lawan Tsing Nien Hui Kudus. 

Pada hari Djumat” siang 
djam 12.00 dengan bertempat 
diruangan sidang DPR Daerah   Sementara Kota Besar Sema- 
rang, telah dilangsungkan rapat 
peresmian berdirinja perkumpu 
lan ,,Olah Raga Kota. Besar Se- 
marang”. Adapun pengurusnja: 
terdiri dari: 

Ketua Umum: sdr. Salim, Wa. 
kil ketua: sir. Utojo, Penulis 
sir. Sukarno, Bendahara: sdr: 
Purwodarsono, dan 

sdr. E.S. Hadi. 
Ditundjuk sebagai Pelindung 

sdr. Wali Kota, Penasehat: sdr. 
Mangkupranoto (D.P.D.), dan 
Ketua Kehormatan: sdr, Moham 
mad (D.P.U.). Olah Raga Kota 
Besar Semarang mempunjai ba 

leian: Tennis (dipimpin oleh sdr 

| Valley ball 
'mang (Tan Poo Hing), 

Ibrahins), Badminton (Maskad) 
(Mochani), Bere- 

Sepak 
Bola dan Pingpong (Tan Kong 
Khay). 

Aneka Djawa Tengah! 
  

SOLO. 
Tanggul kali Pandan 

Simping putus. 
Disebabkan huwdjan lebat jang 

turun disekitar gunung Merapi 
axaka px, tg. 18-11-52 dj. 20:50 
tanggui kali Pandan-simping 
(Kali Woro disebelah bawah) : 
putus lebarnja ada 90 M. Aki- | 
batnja air bandjir tsb, mengge-j 
nangi sawah2, djalan raja 

Jogja — Solo dan desa Pandan: 
Simping. Korban manusia ta'j 

sedang rumah jang tergenang! 
air 33 buah, dan banjak hak 
milik rakjat jang hanjut kare- 
nanja tetapi berapa djumlah ke- 
rugian seluruhnja, belum diketa 
hui (sedang diselidiki). Djalan 
raja Jogja — Solo terendam 
air jang dalamnja — 70 cm dan 
tertutup pasir jang tebalnja & 
25 cnr, sehingga lalu-lintas ter- 
putus. Pada esok |harinja rom- 

bongan dari Pemerintah Kabu 
paten Klaten memeriksa kedja 
dian tsb. dan segera mengambil 
tindakan2 seperlunja. Djawatan 
Sosial mensberikansokongan ke 
pada penduduk sebanjak 2173 
orang dengan 300 gr. beras dan 
50 sen uang tiap orang buat 
“tiap hari selama 3 hari. Dari 
Djwt. Pengairan telah berusaha 
membendung air jg mengalir ke 
sawah2 dan kedesa itu, sedang 
'dari D'P:U. menggali pasir di 
“djalan raja tsb. jang pandjang- 
Inja tidak kurang dari 60 M. 
agar lalu-lintas segera normal 
“kembali : 

Hubungan Udara 
dengan Solo. 

Besuk pagi ditunggu kedata- 
ngannja di Solo rombongan dari 

emenverian Perhubungan Dja 
“Karta, jarg akar mengadakan 
"pemeriksaan terhadap lapangan 
terbang Parasan di Solo, berhi 
bung adanja kemungkiran di- 
bukatja perhubungan udara Ce 
ngan Solo, Dalam pada itu fihak 
Markas Besar AURI sudah me- 
njatakan persetudjuarnja bah- 
wa lapangan terbang Panasan 
akan didjadikan lapangan ter- 
bang sipil. Besuk pagi walikota 
Solo akan mendjempuat rombo- 
ngan tadi ke Maguwo untuk se- 
terusnja bersama? pergi ke Pa 
rasat, demikian kabar pemban 
tu kita dari Solo. 

TEGAL 
Pengatjau tertangkap 

hidup2an. 
Pada tanggal 20-11-1952 ma 

lam, rumah Lurah Desa San- 

lang telah kemasukan seorang 
pengatjau jang bersendjata 1 
karabyn . mosser, dan telah 
menggarong barang? ' Lurah 
Desa tersebut seharga kl. 
Rp. 410.—. Kedjadian tsb di 
2 oleh seorang anggauta 
O'P.R., dan selandjutnja ia se 
gera menjampaikan berita itu 
kepada Lurah Desa Sangandja 
Ja jang pada waktu itu sedang 
berkeliling desanja. Seterusnja 
O.PR. tersebut bersama-sama 
dengan Lurahnja dan Pamong- 
desa mengadakan pengedjaran 
terhadap pengatjau tsb., jang 

tertangkap hi- 
dup2-an beserta sendjata dan 
barang2 penggarongannja, Ter 
bukti bahwa pengatjau jang   rugiannja belum diketahui, telah ditangkap itu, adalah se 

orang anggauia staf pimpinan 

»issisten Wedono DiI.” Ketja- 

matan Balapulang dan Kerja- 
matan Lebaksiu. Paginja tang 

gal 21/11-195Z pengatjau tsb. 
diserahkan kepada jang ber 

. wadjib. Atas kegiatan dan un- 
tuk menghargai djasanja se- 
orang O.P.R. tsb, guna tjontoh 
bagi O.P:R.2 Chususnja dan 

i rakjat pada umumnja, oleh We 
|aono Balapulang telah  diberi- 
| kan suaty ganda terima kasih 
ja uang sebesar Rp. 200,—, 

TJILATJAP 

Pembunuhan dan 
Penganiajaan 

R. Sukardo wedana Madje- 
mang men@rangkan, bahwa ge- 
rombolan pengatjau jang beki- 
naran di daerah Madjenang se 
belah utara, pada achi-2 ini 
mulai kelihatan mengganas la- 
gi. Tg 18/1911 jbl. sekira 
djam 20.60 gerombolan bersen 
Gjata terdiri dari 40 orang ma- 
Suk desa Benulisan jang ke- 
mudian mendatangi bau desa 
tsb. nama Sugandi jang ditem 
baknja dengan pistul hingga 
mati seketika itu. Gerombolan 
ini kemudian masuk rumah lu 
rah dan merampas uang serta 
barang2 jang 'berharga. Mu 
Gdjur sekali bahwa pak lurah 
waktu itu tidak dirumah, hing 
ga terlepas dari bahaja maut. 

Perlu diketahui, bahwa kepa 
la desa ini adalah angkatan ba 

ru, mengganti lurah lama jang 
mati dibunuh gerombolan. Da- 
ri desa itu gerombolan. menu- 
dju keselatan. Sesampai grum 
bul Peduirawi, mereka menang 
kap seorang tani nama Sukalpi 
dan dianiaia gampai menderita 
luka parah. Selandjutnja 'R. 
Sukardo menerangkan, bahwa 
pada dewasa ini O.P.R. daerah 
kawedanan Madjenang sedang 
menghadapi latihan kemilite- 
ran. Banjak djasa jang telah 
mereka tundjukkan di daerah 
keijamatan Tjimanggu  jakni 

berupa penangkapan2  penga- 
tau merebut kembali desa2 jg. 
mendjadi sarang gerombolan. 

Dari TNI: Bat, 424. jang 
bertugas didaerah itu, O:P.R. 
mendapat pindjaman 50 pujuk 
Sendjata api dan 2 bren. Achir 
nja dikatakan, bahwa dalam 
waktu pendek pemuda2 desa 
akan menerima pendidikan P. 
P.P,K, dan Palang Merah.     

gandaja Ketjamatan Balapu- | 

KEBUMEN. 
Biro Pemega Nasib 

Wanita. 
Di Kebumen baru2 ini telah 

didirikan sebuah badan Biro 
Pembela Nasib Wanita, Biro 
tsb terdiri dari 9 Organisasi 
wanita dalam kota Kebumen 
sebagai anggauta. Sebagai ke- 
tua terpilih Nji, Subirin dari 
Aisjah. 

118 Orang ke Sum. 

Selatan. 
118 djiwa terdiri dari 19 ke 

pala keluarga dari daerah ka- 
bupaten Kebumen, 'bary2 ini 
telah meninggalkan Kebumen, 
berangkat ke Sumatera  Sela- 
tan. Rombongan tsb adalah ter 
masuk angkatan pertama dari   pemindahan umum,  (transmi- 
grasi.umum). : 

dat 

kakinja mengindjak canyas, Was. 

Olahraga KBS. 

Pem- 
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: i Djermar' dan dan Dje le| 
ha. rang Perang Dunia JI/ 
mendjadi kawan jang setia. 

rang buku tadi, Marald 
PMR Ae bpom 

ketika Pena 

ngembalian tawa 1 

        

     

       

  

Dunia Melangkah Kea-| 
lam “ne Bila Tolak 

Usul India 

ERDANA menteri Shri 
Nehru dari India hari 

Minggu menerangkan di Bena- 
res, bahwa apabila resolusi In- 
dia mengenai pemulangan para 

. Mei 1945 dan 2 buah lagi dise tawanan perang dari Korea 
rahkan kepada Sekutu oleh tidak diterima oleh panitya po- 
anak-buahnja, ketika mereka Jitik chusus PBB, maka berarti 

. menerima laporan bahwa Djer : | dunia telah melangkah kearah 
man sudah menjerah, waktu | |timbulnja perang dunia baru. 
mereka berlajar menudju.- ke (Nehru jang mengutjapkan pi- 
tanah-air mereka. 5 diantara ! |datonja dalam pertemuan par- 

| 41 kapal silam tadi, mula2 ada tai kongres menerangkan, bhw 
lah kapal silam Italia, jg disita apabila dunia mengambil lang- 
oleh Djerman ketika Italia kah ini, maka tidak dapatlah 
“menjeberang” kepihak Seku- dikatakan, kedjurusan mana 
tu. Kapal2 silam Djerman tadi jangkah ini akan membawa 

: silam 'Djerman | 
be rasi Pasifik ada 41 

ian, doediantaranja tengge- 
lam dalam pertempuran. Ha- 
nja 4 buah berhasil pulang ke| 
Djerman, “sebelum Djerman me 
njerah. 5 buah dioper oleh ang 
katan laut Djepang sesudah 

  

  
   

" tan & Ak, 

tak Dikerghkan Dju ga Ke Korea?, t 

   
   jang masih una 

  

  

  
  

  

“kota ketjil maupun desa 

berhasil menenggelamkan 162 

buah kapal Sekutu, jg 'berton- 
nage: kira? 1 Ha ton. (UP). 

  

OTA DJAKARTA dan 
kotabaru Kebajoran dg. 

penauduknja jang berdjumlah 
Lk, 21, djuta djiwa, setiap 
detik (second) membutuhkan 

airleiding sebanjaknja 2000 li- 
ter, tetapi jang ada sekarang 
ini, hanja 609 liter jang berar- 
ti dewasa ini masih diderita 
kekurangan air-leiding seba- 
njak 14900 Iiter setiap detik, . 
600 iiter air-leiding setiap de- | 
tik jang didapat sekarang utk , 
kota Djakarta dan Kebajoran 
Baru, diperoleh dari instalasi 
di Bogor. Berhubung dengan 
dideritanja kekurangan air |, 
tsb., Maka didalam kota Dja- 
karta t apa jang dina- 
makan daerah kering”, jang 
pada amumnja terdapat dibila— 
ngan Djakarta Kota. 

   
   

  

' dunia. ,,Kita akan berusaha se- 
kuat tenaga untuk menghin- 
Garkan perang, sementara 

orang sudah ramai “bitjarakan 
(tentang bom atom dan bom 
'zat air”, demikian  Nehru. 
(Beuter). 

Menara 

GANGGUAN KERETA - 
API. F3 

“ Berita terlambat mewar- 
takan, bahwa pada tanggal 
15 Nopember sore kereta 
api  Kalisat (Djember) 
Bondowoso di Utara seta- 
siun Sukowono mendjadi 
rusak mesinnja dan ham- 
pir terguling karena oleh 
lorang jg tidak dikenal di- 
'ril kereta api diletakkan 3 
buah batu besar. 

JOMO KENYATA DIADILI 
“Jomo Kenyatta, pemimpin suku- 

bangsa Kikuyu dan kepala Uni. Afri 
ka Kenya pada hari Senin ini akan 

Fdiadili perkaranja, berdasarkan tudu 
"has memimpin kegiatan2 Mau-Mau. 

  

  

  

ERSAMA- SAMA agn 5 orang utusan Indonesia ke Konpe- 
rensi Perdamaian Asia dan Pasifik di Peking, jg pada hari 

Satca jg lalu telah tiba kembali di Tandjung Priok dgn menum- 
pang kapal »Ejiluwah”, telah datang pula kembali sebagian rom- 
bongan Hoakianw jg telah mengadakan peniadjauan di Tiongkok 

Baru selama kl. 2 bulan, terdiri dari 28 orang dari berbagai tem- 

pat di Indonesia, dian denda terdapat 4 orang wanita. Sebagian 
rombongan Hoakiauw jg belum kembali kini sedang berkundjung 

di sanak-keluarganja jg terdapat di berbagai tempat di Tiongkok. 

Kesan2 Honkeinime 
Dalan: pertjakapan2. dengan. 

sementara anggota2 rombongan , 
Hoakiauw selama dalam perdja- 
lanan diatas kapal, wartawan 
Antara mendapat kesimpulan, 
bahwa. pada umumnja para pe- 
nindjau2 Hoakiszuw ini sangat 
tertarik pada soal2 perdaga- 
ngan dan perekonomian . jang 
berlaku  dimasjarakat: baru 
Tiongkok, sedang kaum wanita 
nja samgat tertarik pada sema- 
ngat kerdja dan kesederhanaan 
ketan wanita. di Tiongkok “Baru 
sekarang, djuga mengenai tata- 
sulisa hidup baru jang bebas 
dam bermoraal tinggi, Mengenai 
adanja stabilisasi harga dan Ie- 
njapnja spekulasi di Tiongkok 
Baru sekarang, menurut (penda 
pat sementara penindjau Hoa- | 
kiauw ini, adalah karena tepat- 
nja tindakan2 pemerintah dlm. 
lapangan perdagangan dan per 
ekonomian pada umumnja. Pe- 
agawas harga tidak periu dila- 
kukan sebagai jang dilakukan 
dinegeri2 lainnja, karena dgn. 
adanja. toko2 negara dan kope- | 
rasi2 buruh dan tani ditiap tem 
pat sudah berarti »prijs-contro- | 
12” jang se-tepat2nja, 

- . Harga-harga. 
Toko2 perseorangan tidak 

hendak mendjual barang2nja 
lebih mahal dari 'toko2 negara, 

apabila toko perseorangan itu 

tidak menghendaki bangkrut. 
Pula, orang tidak lagi berani 
menimbun-nimbun barang (spe- 

kulasi) seperti sediakala djika 

tidak dikehendaki kedjatuhan- 
nja sendiri, Toko2 negara  Se- 

nantiasa mempunjai persediaan 
barang jang mentjukupi kebutu 

han penduduk, dim nsatjam mau 

pun djumlahnja. Bahkan toko2 
negara itu sendiri mendjadi leve 
rancisr bagi toko2 partikelir 
dan perseorangan. Koperasi2j 

buruh dan tani pada umumnja 

dapat nvelajani anggota2nja de 
ngan harga 5 sampai 10” lebih 
rendah dari harga2 yasar, Me- 
ngenai adanja persamaan harga. 
diberbagai. tempat, kota besar,. 

jang 
sangat berdjauhan satu dgn. 
lainnjapun, adalah jang demi- 

Sebagai diketahui rombongan penindjau Hoakiauw semuanja terdi- 
Ma termasuk 7 orang wanita, 

rani. bertindak merugi bagi 
tempat jang, menurut djarak- 
djauhnja dan. sukarnja dijalan 
“perhubungan, mestinja harga 
barang djauh lebih tinggi. 

Disamping keberanian bertin | 
dak merugi ini, terus diusaha- 
kan pembangunan djalan2 per- 
hubungan baru dan perbaikan2 
djalan perhubungan jang lama 
hingga achirnja ditjapai kelan- 
tjaran perhubungan dan tidak 
perlu lagi pemerimtah merugi 

telah adanja induk industri 
(moeder industrie) di Tiongkok 
(Timur Laut), Tiongkok kini 

(menghadapi masa dekat jang 
'gilang-gemilang. Demikian ke 
simpulan dari .pertjakapan dgn. 
para penindjau Hoakiauw. Seper 
ti telah dikabarkan 5 anggota 
delsgasi Indonesia ke Komperen 
si Perdaraian Gi Peking jang 
tiba kembali hari Sabtu jang 
lalu ialah Suroto, Sugardo, Mar 
djoko, Tobing dan Sjamsir. 
Tapak Alka bankor bahwa 5 

anggota delegasi lainnja jaitu Nj. 
Umi Sardjono, Nj. Moh Tam, 
N. Warsini, Adisumarto dan Su- 

man 
kini sedang menudju.ke Wina 

utk serta menghadiiri Kongres 
|Rakjat untuk Perdamaian Dunia 
jang hendak berlangsung disana 

mulai tanggal 15 Desember j.a.d. 
Dua anggota delegasi lainnja lagi 
"jaitu Eddy Abdurachman dan As- 

mu jang djuga belum kembali, 
jang pertama terus serta meng- 
hadiri Pekan Mahasiswa Interna- 
'Sional jang dilangsungkan di Pra- 
ha daiam bulan ini, sedang jang 

  
rium di Peking” berhubung den- 
gan kesehatannja. 

5 merintahan Eisenhower 

#pasukan2 Djepang dan Tiong- 

selandjutnja. Ditarrbah dengan 

Hadi jang belum kembali, | 

kedua (Asmu) atas nasehat dok- | 
ter harus beristirahat disanato- 

Dan Ha 

   

    
| politik dan Hap 

"ya oleh Fee. 

Ferobaban senejund resolusi | 
India itu terdjadi setelah kritik | 

djui resolusi India semula, 

Amerika: mengeluh terhadap 
penahanan tawanan perang jg | 
tidak mau dikemba ala ke: 
tempat. asalnja untuk waktu | 
jang tidak ditentukan. Dalam | 

| ditentukan, bahwa penahanan | 

itu tidak untuk waktu jang 
tidak ditentukan. Dalam. reso- 
lusi jang dirobah itu selandjut- 
nja ditentukan pengangkatan | 
suatu ,,wasit” oleh panita pe- 
ngembalian tawanan perang. 
Wasit ini harus berlaku seba- 
gai ketua panitia tadi, ketjua-' 
li diambil keputusan lain. Pe- | 
robahan . ini sterdjadi karena 
Satan Inggeris jang menghen- 
daki wasit itu merupakan ang- 
gota tetap dari panitia pengem 
balian tawanan perang. 

1 peperangan Korea. 
Sementara s.itu pemimpin 

Partai Republik dalam Madje- 
lis Rendah Amerika, Joseph 
W. Martin Jr., mengatakan 
pada hari Minggu, bahwa pe- 

jang 
supaja 

  
baru harus berusaha, 

kok Nasionalis dikerahkan dim 
peperangan Korea. Utjapan 
tersebut dikemukakan dalam 
interview dimuka. tjorong ra- 
dio. Dikatakannja, bahwa kun- 
djungan Hisenhower ke front 
akan menghatsilkan rentjana 
jang akan sangat berguna bagi 
rakjat Amerika dan dunia. Me- 
nurut pendapatnja, Amerika 
harus menarik kefihaknja ser- 

u rmuat dalam | 
an Dalam pada | 

itu India hari: Minggu telah merobah resolusinja tentang penjele- | 
saian soal tawanan perang Korea dan mengandjurkan supaja ng 
nan perang jang. nasibnja. tak dapat ditentukan | oleh par : 1x perang atau oleh konpere 

. menolak «Gho ketempat 'asalaja, mandi Hg 

Amerika jang tidak menjetu-| 

reSolusi India jang dirobah itu, | 

  

   

  
Setelah ngan rahasia sekian lamanja ucAtnja kini dapat di 
umumkan foto pertama dari pesawat terbang jet buatan Inggeris 
»Hawker Hunter”, Pesawat terbang 'ini dapat melajang di-udara 
Han ketjepatan ig melebihi ketjepatan suara. Djuru terbang Ne 
ville Duke dan A.W. Bedford telah mentjobanja untuk  penerba- 
ngan kira-kira 60: kali. Kini Inggeris sedang membuat ' pesawat2 

  

gsaysay- 

  

Dan Anti Koru 

K 

rang itu 

gala alat2nja. 

ia tak akan sudi mentjeritakan 

orang pemimpin Huk.     .ferbang ear Ing: itu setja “besar2-an untuk Ls pasu 

iper Ridge 

  

  

  

Front 
Usaha2 Utara si sendasan Dapa: 

Disagaikan Oi “Oleh Fihak PBB 
ADA HARI SENEN pasukan? Korea Selatan dengan ban- 
tuan tembakan? seru dari meriam? dan mortir2 PBB telah 

menggagalkan pertjobaan baru dari pasukan? Tionghoa utk meng- 
Sgempur pertahanan? sekutu di barisan bukit? Sniper Ridge. Sera- 

  

Supaja dikerahkan dim : ngan dari pasukan? Tionghoa “tsb. dipusatkan terhadap bukit Pin- 
point dan Rocky Mount-:jang'terletak di barisan bukit? tsb. Akan 
tetapi setiap serangan telah dipukul mundur oleh pasukan? sekutu 

kedudukan? tadi. 

Lebih Jlandjut diberitakan, 
bahwa pesawat2 pembom' Ame 
rika tengah malam Senen dan 
pagi harinja sebelum fadjar 
menjingsing menghantjurkan- 
Sedjumlah 200 truk2' Utara jg 

memuat persediaan2 dan se- 
Gang dalam perdjalanan ke ga 
ris-garis pertempuran. Dengan 
demikian djumlah alat? peng- 
angkutan Utara berisi perse- 
diaan2 perang, ig dihantjur- 
kan dalam waktu lima hari 

|terachir ini sudah meningkat 
sampai 920 buah. Sementara 
itu pesawat2 benteng udara A- 
merika jg berpangkalan di pu   dadu2 Tiongkok Nasionalis di 

Formosa dan ia ingin melihat, 

supaja Djepang lebih dibesar- 
kar hatinja untuk ikut Ta 
rang. 

lau Okinawa mendjatuhkan 

120 ton bom2 diatas sebuah 
pusat persediaan Utara jg sa- 

'ngat luas dan terletak 13 kilo 

Sinanju,. dekat pantai   
Tebak kapat Pa ' demikian 

Martin, tak pernah menerima baik 
tawaran Chiang” Kai Shek- untuk - 
mempergunakan 33.000 orang serda- 

4 dunja bagi peperangan Korea. Pem 
j besar2 demokrat mengatakan, bahwa 
dipergunakannja pasukan? Chiang 
dalam konflik akan menjebabkan tim 

bulnja perang saudara Tiongkok dan 
mungkin akan mengakibatkan perlu 
asan peperangan Korea. Dalam pada 
itu Korea tak pernah memberikan sa ' 
ran, supaja pasukan? Djepang diki 
rim ke Korea. Djepang bukanlah ang 
gauta dari PBB, den para diplomat 
Amerika Serikat berpendapat, bahwa 
ikutnja Djepang . dalam span an | 
akan memberikan alasan bagi Rusia ! 
untuk dengan terang?-an terdjun da 
lam peperangen. Rusia mempunjai 
perdjandjian saling membantu dgn 
RRT, dan masing2 berdasarkan per 
setudjuan tersebvs telah bersepakat 

Juntuk memberikan bantuan, bilama- | 
na timbul serangan dari Djepang. De 
mikian antara lai pernjataan Martin. 
(Antara — UP). ' 

  

H. Kamlon 
. Dihukum Seumur 

Hidap 

aa KAMLON, pemim- 
pin gerombolan Moro di 

Pilipina jang oleh pemerin- 
tah Pilipina telah diumumkan 

udara ini 600 gudang2 penjim 
panan persediaan2 perang utk 
Inusim dingin telah diledakkan: 

(EE, 

NEHRU MEMBERI 
PERINGATAN. 

Perdana menteri India 
“Shri Nehru hari Sabtu 
memberi peringatan di 
Lucknow terhadap usaha2 
orang2 Eropa jang . mau 
mendjadjah bangsa2 di 
Afrika. Nehru menegas- 
kan bahwa politik membe- 
da-bedakan warna kulit di 
Afrika Selatan itu merupa- 
kan antjaman terhadap 
perdamaian dunia dan bah 
wa bila tidak segera diachi 
ri, ,, Afrika akan mendjadi 
Jautan api”. 

INGGERIS TIDAK AKAN 
'SOKONG DIPERLUAS- 
INJA PERANG KOREA . 
HINGGA RRT. 

Aneurin Bevan, pemim-   sebagai orang jang tidak men- 
dapat perlindungan lagi dari 
undang2, karena selama bebe- 

teror dipulau Moro, pada hari 

: mn bersama-sama de 
ngan 18 orang pengikutnja. Ra- 
pat pengadilar jang telah men- 
diatohban hukuman tersebut 
'adalah jang lersingkat dalam: 
sedjarah pengadilan di Pilipina. 
Rapat pengadilan tersebut di- 
langsungkan diatas kapal pe- 
rang - Pilipina jang 
diselat Capual jang letaknja 
dua djam berlajar dari Jolo. 

(AFP). 

PRESIDEN AKA AKAN MERA- 

JAKAN MAULUDAN DI 
TJIANDJUR DAN: 
BANDUNG. ar 

Menurut kabar dari pi: "red 
hak resmi, Presiden Su-     Desember di Bandung. 

rapa tahun telah mendjalankan ' 

Sabtu telah didjatahi hukuman | 

berlabuh | 

pin sajap kiri dari Partai 
(Buruh Inggeris, hari Ming 
gu menegaskan kepada 
Eisenhower jang telah ter- 
pilih mendjadi presiden 
Amerika, bahwa Inggeris 
tidak akan menjokong di- 
perluasnja perang Korea 
hingga Tiongkok. 

(WAKIL PRESIDEN HAT- 
TA AKAN DIRAWAT DI- 
RUMAH SAKIT MULAI 

HARI INI. 
Dari pihak jang menge- 

tahuir didapat keterangan, 
bahwa Wakil Presiden Hat 
ta mulai hari ini akan dira   wat di Rumah Sakit Pusat 
'berhubung dgn kesehatan- 

karno akan merajakan ha-j nja. Berapa lama Wakil 
ri2 Maulud tg. 30 Nopem-| Presiden Hatta akan ting- 
ber di Tjiandjur dan tg. I|gal dirumah sakit itu ma- 

sih belum diketahui. 

meter sebelah Barat Laut dari $' 
Barat j 

“Korea Utara. Dalam serangan 4 

| menguntungkan musuh”. 

terdiri dari satuan? tentara 'Korea Selatan jg mempertahankan 

.. 

Tahun 1953 
Tahua Karl Marx" 
Djerman Timur 

ENTRAL komite Partai 
Sosialis Djerman (,So- 

Tg Kinheitspartai Deut- 
schland” — Partai “Komunis 
Djerman | setelak/ menga 
chiri are ak jang ke-10 “kelinja 
ketika malam Minggu mepgu- 
mumkan, bahwa. tahun 1953 di- - 
njatakan »ahun Karl 
Marx”. Diterangkan bahwa tu- 
gas partai Ang ketan a dim 
»Tahur Karl Marx” ini ialah 
mentjamkan kepada rakjat, be- 
tapa pentingnja arti ,,putera | 

: jerman .jang termulia 
sedjarah. - ' 

innja mengenai 
i untuk tahun 
erdana - menteri 

c H4... mengkritik 
Pombasn n@merintah dan par 
tai SED jang .oppprtunismenja 
“dilapangan koperasi produksi, 

Di- 

'tegaskannja bahwa penting se- 
“kali dibentuk satu ,,tenaga pe- 
Indung jang bersendjata” dan 
“pendidikan ideologi jang Ie- 
bih mendalam lagi bagi mas- 
sa” serta .mempergiat perdjo- 
angan melawan perasaar ijinia 
damai (pacifisme). js. dibang- 
kitkan oleh musuh” (AFP- 
antara), 

ziahstise 

     

   

      

  

Kabinet 
Polandia 

BESIDEN Polandia Boles- 
jaw Bierut kellika hari Sab 

tu jl mengaljukan rentjana 
susunan kabinet baru kepada 
parlemen, Kabinet ini akan di- 
pimpin oleh Bierat jang dibantu 
oleh 8 orang wakil perdana 
menteri, semuanja dari Partai 
Komunis, atau sebagaimana di- 
sebut di Polanda, Partai Persa- 
tuan Buruh, Perbedaan terpen- 
ting antara kabinet Bieruf' dan 
kabinet Josef Cyrankiewicz, jai 
tu kabinet jang mengundur 

diri, jalah dipusatkannja kekua 
saan ditangan satu partai sadja, 

  

   

dan diperkuatnja golongan ahli 
perekeromian di 
Demikianlah menurut keterang- 
an para diplomat di London. 

Dari 28 orang menteri jg di 
adjukan oleh Bierut 27 orang 
adalah anggota Partai Persa 
tuan Buruh. 5 orang diantara 
8 wakil perdana menteri tsb 
diatas tadi, adalah anggota po 
litbiro partai tadi, jaitu Djen- 

deralbesar Konstanty Rokos- 
sovsky, Hilary Minc (ahli eko- 
nomi), Zeonon Nowak dan 
Wladyslaw Dwerakowski (ke- 

dua2nja sekretaris partai) dan 
bekas perdana menteri Josef 
Cyrankiewicz. (Antara-UP). 

  

11 ORANG PEGAWAI TING- 
GI DIPETJAT 

Pemerintah  djenderal ' Mohamad 
Nadjib mengumumkan pada hari Se- 
nin, bahwa Il. orang pegawai .tinggi 
pemerintah telah dipetjat, dalam usa   ha untuk mengadakan pembersihan 
dikalangan pemerintahan. 

  

Amerika . jang habis 
waktu dinasnja dari ketentaraan, ta- 
hun int akan menimbulkan « tempat2 
terluang penting dalam. pangkat2lbkes 

tentaraan jang terlatih baik, demi: 

'kian “kalangan pembesar militer 

Amerika hari Sabtu menjatakan kes   kian ini karena pemerintah be- chawatirannja, Kalangan2 ini 

ngenai pertanjaan bagaimana pro- 
| sentase pasukan2 terlatih dapat di- 
pertahankan pada tingkatan jang 
aman, berhubung dengan keadaan ti- 
dak tentu di Korea,  pemangkasan2 
dalam anggaran  belandja militer 
dan suasana ,,kirim-anak2-pulang” 
jang menghinggapi rakjat Amerika 

mem-sedjak diadakannja: pemilihan2. - De- 

Dp: ERHENTIKANNJA  700.000j benarkan adanja kechawatiran me-mobilisasi dari 700.000 ,.jang | habis 
tentara dinas” serta rentjana pemetjahan le» 

bih “tjepat dalam pengiriman pa- 
sukan2 jang bertugas diluar negeri, 
"telah memusingkan kepala para pem- 
besar jang berkepentingan. ' Mereka 
pun bertanggung djawab atas peng 
gantian, pemanggilan dan. pendidik 

an rekrut2 baru. Sebelumnja" belum 
. 

Angkatan Perang USA Makin Lemah? 
pernah dari mereka diminta sekian 
banjak keachlian dari pada  seka: 
rang, dimana djumlah2 pasukan ig. 
besar harus  dipertukarkan' dengan 
tjepat, sebab kebalikan dari keada- 
en dalam perang dunia kedua, - ketti 
ka tentara dipanggil untuk “menghe- 
dapi perang, maka kini dinas mere- 
ka sudah mendjadi dua tahun. (Rew 
ter), 0 Aa si k 

Ai SSK "Ae OeNaN tg 3 NYI ee AO bek PO 

jaitu Partai Persatuan Buruh, ' 

an atas. ' 

“(Situ lekas ia turun dari tempat 

telah dapat digagalkan, 

, Anti korupsi 
Diuga mungkin ia segan berbitja 

ra tentang suatu peristiwa jang 

terdjadi dikantornja pada , satu-dua 
hari semendjak ia baru pangku 
djabatan sbg. menteri pertahanan. 
Pada waktu itu ada seorang saha- 
bat karibnja jang masuk kekantor: 
nja dng. tiada memberitahu lebih 
dulu. buat menjatakan selamat. Sa- 
habat itu saksikan suatu pemanda- 
ngan luar biasa waktu masuk dikan- 
tom Magsaysay. Ternjata jg. be- 
lakangan ini ' sedang hendak mem- 
beri hadjaran kepada seorang tamu 
jang  tampaknja sangat ketakutan 
dan berusaha sekuat-kuatnja buat 

| menjingkir dari serangan2 sambil 
' mengeluh: Tuan menteri, saja 
| #juma bersenda. gurau !”. Orang itu 
'achirnja dapat menjelamatkan diri 
dengan melompat dari djendela, ig. 

3 meter tingginja dari tanah. Da- 
|lam pada itu Magsaysay kede- 
Ingaran  memaki2: ..Kamu ariak...i. 
kalau berani datang lagi buat ta- 
warkan uang  sogok kepadaku, 
ku hadjar engkau sampai mampus!” 
Belakangan orang jg datang mem- 
beri selamat kepada Magsaysay 
itu dapat keterangan, bahwa orang 
ig. telah melompat keluar djende- 
la itu telah tawarkan nang sogok 
sebanjak 12.000 pesos buat suatu 
pekerdjaan. Semendjak itu “Mag 
saysay terkenal sebagai seorang jg. 

    

nggempur Huk No. 
| Kenalkan Menteri Pertahanan Piliplna—-Suka Bekerdja 

: psi—Bekas Montir Jg 
(Oleh: Woo Kyatang — Pembantu istimewa . »Suara Merdeka”) 

INI MAKIN BANJAK orang Philipina, baik dari golongan tani maupun dari golongan har- 

tawan, jang berani mempertarohkan semua uangnja atas diri Menteri Pertahanan Ramon 

Magsaysay, sebagai seorang jang mempunjai 'harapan besar dim. hari pemilihan umum di Philipina 

bulan November tahun ini. Memang Magsaysay mempunjai sifat? jang bikin ia memperoleh keper- 

tjaja'an sedemikian besar. Riwajat pekerdja'annja sebagai menteri pertahanan 2 tahun lamanja” 
menundjukkan bahwa ja ada seo rang jang giat sekali dalam pekerdja'annja seorang jang senan- 

tiasa tidak keputusan akal? baru, dan seorang jang dapat dipertjaja. Pers Philipina 
Magsaysay djadi terkenal dng. gelaran ,,Penggempur Huk No. 1 dari Philipina.” Ialah jang, te- 
lah menghantam kaum Huk sehingga organisasi jang bersifat Komunis itu hampir? djasi hantjur 

lebur. Ia djuga jarg telah mengorganisir angkatan perang darat Philipina, sehingga angkatan pe- 
empunjai semangat jg. teguh dan mendjundjung satu code perwira jang baru, Magsaysay 

bukan sadja telah gempur kaum Huk itu dng. sendjata, tetapi djuga dengan akalnja. Kepada setiap . 
| orang penganut Huk jg. menjerahkan diri dan sendjata ia berikan tanah buat peran berikut ses 

Tetapi apabila orang berbitjara dgn menteri pertahanan Phili- 
pina itu ,jg dulunja hanja seorang mortir bengkel motor, mungkin 

perbuatan2 luar biasa' jg ia per- 
“nah lakukan. Mitsalnja mungkin ia tak suka berbitjara bagaima- 
na pada dua tahan dulu, dgn tiada. bersendjata dan tak berpenga- 
wal, ia telah menudju ke satu (tempat pertemuan rahasia dgu se- 

Bagi seorang menteri Gndakan sematjam itu terang bukan se- 

harusnja. Tetapi djustru tindakan demikian membawa hasil jang 
bagus. Karena sebagai akibat pertemuan. itu maka banjaklah ang- 

gauta Huk jg suka menjerah, dan rergtjana kaum Huk buat rebut 

pemerintahan Philipina dgn kekuatan sendjata dim bulan Mei jl. 

Ubitjara padanja. Ia dapat me- 
lajani orang? itu dengan “ tje- 
pat. Beberapa tamu2 itu da- 
tang untuk membuat - pengadu 
an terhadap perbuatan2 jang 
merugikan dari anggauta2 ten 
tara. Baru2 ini Magsaysay ke- 
Juarkan aturan bahwa sesua- 
tu pengaduan terhadap ang- 
gauta tentara atau pegawai ke 
menteriannja, boleh disampai- , 
kan kepadanja dengan kawat2. 
Ia menghendaki supaja sesua- 
tu pengaduan itu dapat disele- 
saikan dengan lekas. 

Setiap pengaduan itu ena | 

  

  suka bertindak keras thd. perbuatan2 f 

korupsi. : 

i 
Tetapi ada satu hal jang Mag- 

saysay suka tjerita. Beberapa ha- 

ri setelah mendjadi menteri per- 
tahanan ia ingin menjaksikan 
sendiri bagaimana keada'an dihu- 

tan-hutan, tempat dimana tenta- 
ranja sedang bertempur dng. 
kau. Huk. Angkatan perang 
Philipina  menjediakan sebuah 
jeep ,baru-gres” untuk Magsay- 
say. Buat beberapa kilometer 

djauhnja kendara'an itu berdja- 

lan baik. Tetapi segera djuga 
mogok. : 

Sopirnja tjoba periksa mesin 

buat tjari tahu apa jang menje- 

babkan jeep itu tak djalan. Ia 
tak dapgti ketemukan apa2. 
Achirnja Magsaysay sendiri, jang 

memangnja pernah djadi montir 
bengkel mobil, lalu turun dan pe- 

riksa keada'an mesin jeep tsb. 
Ternjata walaupun jeep itu selu- 

ruhnja baru, tetapi bouge? jeep 
itu sudah tua, Ada orang jg. te- 

lah ganti bouge?2 baru dng. jang 
hckas dipakai. Magsaysay perin- 
tahkan supaja diadakin an 
dikan. Achirnja ketahuan bah: 
memang ada erang dim. Nana i 

jz. main korupsi. Pekakas? auto | 

jg. baru telah didjualnja dan se- | 
bagai ganti dipasang pekakas? | 

lama. Tak perla ditambahkan ba- ! 
hwa orang2 jang - bersalah itu 

dng. tjepat dihadapkan kepada 
pengadilan. Peristiwa itu merupa- 
'kan awal tindakan? anti korupsi 
jg.  diselanggerakan Magsaysay 

dikalangan tentaranja dan tin- 

dakan'iindakan itu masih tetap 

digiatkan hingga sekarang. 

. Orang jg. suka bertindak 
“dengan segera. 

Djam bekerdja jang resmi 
bagi Magsaysay dimulai sebe- 

tidurnja.. Apabila ' tak ada 
orang jang mengganggu pada- 

.nja diwaktu ia masih berpakai 
an, maka biasanja ia dengan 
'tjepat sudah lantas masuk . ke- 
ruang makan. Disitu ia dapat- 
kan bahwa ruangan tsb. pe- 
nuh dengan tamu2 jang hen- 
dak menjampaikan berbagai 
soal kepadanja. Kesukaannja ia 
lah buat mengambil putusan2 
dengan segera. Banjak saha- 
batnja berpendapat bahwa ke- 
Sukaannja bertindak dengan 
segera itu adalah baik, . tetapi 
pun ada djuga bahajanja. Me- 
reka kuatir bahwa pada suatu 
hari. ada seorang politikus jg. 
tjerdik, iang akan sengadja 
bikin Magsaysay “terdjerumus 
dalam sesuatu urusan jang 
Iberbahaja. 

Magsaysay 

dibalas. Pukul rata tiap bulan 
tak kurang dari 200 pengadu- 
an dengan surat maupun de- 
ngan kawat jang dibalas oleh- | 
nja, 1 

Siasat TadabA 
Tamu? jg. terutama dapat 

sambutan gembira dari Magsay- 
say ialah arggauta?2 Huk jang 
datang menjerahkan diri, leng- 
kap dengan sendjata2nja. Setiap 
hari ada sadja diantara 10 dan 
15 anggauta2 Huk itu jang | 
menghadap padanja buat serah 
kan diri. Sepandjang setahun jl. 
banjak tersiar berita didaerah 
jang dikuasai golongan Huk, 
bahwa Magsaysay djandjikan 
hadiah? sebidang tanah, dan se 
buah rumah (Iengkap) dengan 
penerangan listrik dan air lei- 
ding) kepada tiap2 anggauta 
Huk jang 
Djuga banjak tersiar berita bah 
wa Magsaysay ada seorang jg. 
dapat dipertjaja, jg. tak pernah 
ungkiri djandjinja. Oleh karena   

    
Djuga kantor Magsaysay di 

Kementerian Pertahanan itu 
senantiasa penuh dengan ta- 
mu. Ia djarang sekali 
dihadapan medja tulisnja. . Ia 
suka mendengarkan pengadu., 
an2 atau laporan2 jang disam- 
paikan- kepadanj, itu sambil 
berdiri. Kalau ada seorang ta- 
mu jang suka bitjara terlalu 
banjik, maka ia pun lalu ber- 
djalan lagi kelain bagian ' dari 
ruangan kantornja, menghada 
pi tamu2 jang lain. Biasanja 
saban pagi tak kurang dari 50 

( orang jang datang hendak bi 

  
  

duduk « 

ta Huk jang ingin menjerahkan 
Giri lebih dulu menuntut supaja 

“dapat! berbitjara sendiri dgn. 
Magsaysay. 

Menurut  tjatatan sebegini 
djarih sudah ada 4000 anggau- 
ta Huk iang telah menjerah- 

kan diri dan diberi hadiah2 jg. 
didjandjikan itu. Disamping 

(hati rakiat”, 
! Pengalaman saja selama ber- 

' gerilja melawan Djepang telah 

| tak Gapat sokongan rakjat. De-. 
| mikian djuga orang tak dapat 

    'bila tak dapat sokongan rak- 

|jat”. Buat dapat sokongan rak - 
'jat, maka tindakan perjama 

|jang dilakukan Magsaysay se- 
: imendjak ia mulai pangku dja- 

:batannja, ialah buat 

  

jang telah ditjapainja ialah ia 

  

| perang Philipina sehingga me- 

menjerahkan diri. | 

itu, maka setiap orang anggau . 

Banjak Aka'nja 

2 

telah . bikin 

lagi iang masih harus tunggu 

gilirannja menerima hadiah2 

“pan supaja pada achir tahun 
ini sama sekali akan ada 7000 
orang anggauta Huk jang dis 
kembalikan kedalam penghidu- 
pan masjarakat normal. Menu 
rut Magsayasay, pembagian ta 
nah itu harus dipertjepat buat 
tjegah rakjat ketarik kepada 
Komunisme. Untuk renjana 
pemulihan bekas - anggauta2 
Huk itu ia telah dapat kumpul 
uang modal 214, djuta pesos. 
Tetapi hingga kini baru 'dike- 
luarkan 400.000 pesos, atau ha 
nja 100 pesos buat tiap2 bekas 
anggaiita Huk jang telah me- 
njerah itu. Tjara begini terang 
lebih murah daripada pemban- 
terasan Huk dengan kekerasan 

sendjata. 

  
Untuk kepentingen rakjat. 

| 

| nga M5 tak pertjaja bah- 
a pemberontakan kaym Huk 

tita dapat dibrantas dengan ke 
kuatan sendjata belaka. ,,Per- 
tama? kita harus menangkan 

demikian ia kata. 

memberi. peladjaran bahwa 
' kita: tak dapat menang apabila 

membrantas kaum Huk itu apa 

mengre- 
organiSir angkatan perang, su 
paja mendjundjung tinggi pe- 

rilaku jang sopan santun dan 
kedjudjuran. Hasil terpenting 

telah membangun “ angkatan 

irupakan ,ngkatan perang jang 
berdjoang untuk dan..dengan 
rakjat. Magsaysay iakin bah- 
wa ja akan dapat memibrantas 

seluruh gerakan Huk di Phili- 
pina, asal sadja ia tidak da- 
pat rintangan dari inirigue pe 
mimpin2 politik jang mempu- 
.njai kepentingan? tertentu. 

PASUKAN LATT KE-6 AMERI- 
KA SUDAH DIJERLENGKAPI 
DENGAN BOM? ATOM. 

Pesawat? terbang jang terga- 

bung dalam pasukan laut ke-6 

Amerika Serikat sekarang ini 
sudah diperlengkapi dengan bom? 

atom, Gemikian malam Minggu di 

terarzkan oleh komandan pasu- 

kan laut ke-6 Amerika, laksama- 
na John Cassaday, pada djamuan 

makan jang diselenggarakan gu- 

na menghormati dia di Ayhena. 
Dalam keterangannja laksamana 

Cassaday menerangkan, bahwa 

pesawat? terbang jang diperleng 
Kapi dengan bom? atom itu mem 

punjai djarak mendjeladjah sam 
pai 300 mil (kira2 1.280 Kilome- 
ter). 

  

Scotland Yard Ribut 
Gangster2 Inggris Makin Ganas— 
Suka MensGilette Muka Korbannja 

. (Oleh pembantu kita dari London) 
JAWATAN POLISI Rahasia Scotiand Yard Inggeris jg ter- 
kenal ita raungkin akan direorganiseer utk menghadapi ge 

lombang kedjahatan jg sudah semakin bertambah besar. Kedja- 

hatan dan kekedjaman? jg dilakukan oleh gerombolan bersendjata 

semakin memuntjak di kota. London, Birmingham, Glasgow dan 
Leeds. Polisi? rahasia Scotland Yard jakin, bahwa.gerombolan? ber- 
sendjata itu adalah dibawah pimpinan satu orang, jg mempergu- 
nakan tjara2 bandit Amerika Al Copone jg terkenal itu, jg isti- 
mewa mempunjai tugas. melindungi perdagangan? gelap”. Tjara?2 
jg dipakai oleh Al Capone di Chicago itu sekarang dipakai di 
kota? Inggeris. 

Gerombolan2 besar jg mem- 
pergunakan pisau gillette dan 
pisau belati sebagai sendjata, 
kadang2 malah pistol, mengte-j 
roriseer korban2 jg tak berda- | 
ja dan menghantjurkan segala ' 
perlawanan jg dimaksudkan ul 
tuk merintangi  tuntutan2 ge- 
rombolan tsb. Pengawasan te- 
liti telah dilakukan terhadap 
pemimpin gerombolan9 itu, ta 
pi ia.tak dapat ditangkap oleh ' 
karena saksi2 tidak mau mem 
berikan keterangan-keterangan 
karena chawatir akan dianiaja 
Oleh kaki2 tangan gerombolan: 
Gerombolan itu mendapatkan 
uang dari night club kafe2 jg 
terletak di lorongg gelap, serta 
pedagang2 gelap. Polisi tahu 
bahwa tidak sedikit night club 
memberi sumbangan utk men- 
dapat perlindungan atas tem- 
pat2 kiburan mereka itu, tapi 
pihak berwadjib tak-dapat ber 

buat apa2 kalau pengusaha2 
tempat2 hiburan itu tidak mau 
mendjadi saksi, Tas |   

    

Balasan dendam 

Kalau pengusaha2 itu berani 
bertjakap, maka hukuman jang 

| akan mereka terima ialah tanda 
garisan pisau dimukanja jang 
tak akan dapat hilang selama- 
lamanja. Jang mengambil pera- 
nan penting dari djabatan Scot 
land Yard untuk membasmi ge- 
rombolan ini ialah Flying 
Sguad” dibawah pimpinan Chief 
Superintendent. Bill Chapman. 
Chapman sedang sibuk mengor 
ganiseer barisannja jang akan 
bekerdja-sama dengan sebuah: 
sguad lain dibawah pemimpin 

rett. 

Kedjahatan2. di London . dam 
toko2 besar lainnja di. Inggris 

sudah sampai sedenvikian hebat 
kana sehingga Komisaris Polisi 
Sir Harold Seott memberikan 
prioriteit pertama untuk mem- 

itu sebslum perajaan penobas 
tan Ratu Elizabeth tahun “dea 

pan, sal   

itu ada beberapa ribu orang 

tsb. Kini sedang diatur persia- 

  
Chief Superintendent Tom Bar 

bagi gerombolan? pendjahat 
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: Pa J    
   

jang ke-6. Dari tahun ke 
pegawainja menjon, 

& “penuh pengharapan. 
— 6 tahun jang lalu oleh (Kement 

   

   

  

banjak dikuasai oleh Negara, 

Bila diingat, bahwa D.A.M.RI. 
jang pada waktu itu hanja mempu- 

“hnjai kendara'an2 bermotor dan 
| alat2nja asal dari pre-war produc- 

serba sangat, terbatas: 
ajumblahnja itu ditambah pula 
'kesukaran2 akibat “dari blok- 

kade musuh pada masa revolusi 
dil, namun D.A.M.RI. hingga kini 
tetap terus dapat berdjalan, berkat 
kemauan jang keras, semangat be- 

“ kerdja jang tak kundjung padam 
dan kepertjajaan penuh atas diri 

| sendiri dari segenap pegawai2nja. 
Bakti dan sumbangsih jang men- 

| djadi kewadjiban terhadap Negara 
| jang telah diberikan, selainnja penje- 

“s3 lenggaraan angkutan untuk Rakjat 
| selama waktu perdjoangan itu al. 

telah menjelenggarakan pengangku- 

   

   

    
    

  

   

  

     

  

    
ea ke India, unthk,. T.N.I, jang di 
| hidjrahkan untuk, kaju bakar D.K. 

|. AL untuk, kepentingan perundingan 
Indonesia Belanda di Kaliurang 
untuk berkena'an dengan pe- 

-Ngembalian Pemerintah R.I. di 
. Jogjakarta, dll. 5 

Dewasa ini kita - telah mengindjak 
masa pembangunan, dan dalam hal 
ini DAMRI pun turut serta melak- 

“ sanakan pembangunan ekonomi Ne- 
gara jang sehat 

“ menjempurnakan segala - galanja 
“... jang ada pada DAMRI gu- 

.na membuktikan rendabiliteitnja. 

    

   

   

    

     

   

   

  

   

   

     

     

  

     
   
   
   

serba sulit dan jang penuh rupa? 
kesukaran2, rintangan2 itu dapat di 

Et "atasi dng. menggalang persatuan 

dan semangat kerdja jang - kokoh, 
guna memelihara kelantjaran perpu- 
taran roda DAMRI maka dipertjaja 

“- dengan sjarat2 itu, seharusnja ki- 
ta kini dengan mudah memberi isi 
jang Sesempurna2nja kepada DAM- 

.RI-pada chususnja dam Negara pa- 
da umumnja. Mendjelang masa jg 
mendatang, di serukan kepada se- 

“genap pegawai DAMRI dengan 

— PENINDJAU2 KE RRT 
— KEMBALI Laga 

BE Kapal “jiluwak” jang 
|. tiba dipelabuhan Semarang pa- 

gi hari ini diantara lain telah 
$ membawa djuga rombongan 

orang2 'Tonghoa dari. Djawa 
Tengah jang baru2 ini melaku 
kan penindjawan di RRT. Mere 
ika itu ialah 'Tuan2 dr. Oen 
Boen Ing (bersama Njonja) 

“dari Surakarta, mr. Tan Tjong 
“Yan “dari Semarang, STjan 

Gwan Bie dari Djokja dan Tan 
Gwat Beng dari Pekalongan. 

Dipelabuhan mereka dipapak 
.oleh wakil2 dari berbagai per- 
kumpulan Tionghoa dari Sema 
rang dan Surakarta, serta be- 
berapa puluh anak sekolah 
Tionghoa dari kedua kota tsb, 
 Giantaranja ada jang sebagai 
tanda  penjambutan, telah 

 mengkaturkan karangan? bu- 
. Nhga kepada mereka jg datang 

itu. Pun bersama kapal tsb. te 
lah tiba djuga Tuan Oei Liong 

5 Tiny Bari Semarang, jang ikut 
perdjalanan ke RRT sbg. wakil 

| harian Sin Min. 

DARMAWISATA. 
» Darmawisata para konperensisten 
Swatantra, pada rombongan mana 
ikut djuga Gubernur Bediono, Resi 

- den Milono dan lain2 residen serta 
“para bupati, berangkat pada hari 

.« Sabtu dari Semarang menudju. Jog 
|“ ja, dibagi dalam dua rombongan, 

satu menindjau mesdjid Suhada dan 
jg lain ke Taman Pahlawan di Se 
maki. Pun Rehakilitasi Centrum di 
Solo tak lupa mendapat kundjungan. 

“ Disana rombongan disambut oleh 
Dr. Suharso, Kepala R.C. tsb. jang 
memberikan pendjelasan2 tentang 
pekerdjaan2 jg dilakukan oleh para 

| penderita tjatjad. : 
Sampai bulan Agustus 1952 di 

RC, itu diterima sebanjak 534 orang 
| penderita tjatjad, jaitu 304 sipil dan 

220 tentara, jang telah lulus ada 46 
orang terdiri 32 sipil dan 14 bekas 

|. tentara, sedang jg masih ditampung 
“ ada 67 orang, ialah 36 sipil dan 31 

bekas tentara. Permintaan pendafta 
“ran prothese ada 770 buah dan pro- 
these jg selesai dibuat ada 665 buah. 

Makan siang berlangsung dirumah 
makan Pak Amat di Sriwedari dam 
sore harinja rombongan bertolak 
kembali ke Semarang. 

      

  

Jang Telah Dilaksanakan 
ARI INI tg. 25-11-1952, adalah hari ulang tahun D.A.M.R.I. 

gang tiap2 hari ulang tahun ini dengan rasa | 
'D.A.M.R.I. jang sedjak disiarkan berdirinja $ 

karta, berdasarkan fatsal' U.U.D.R.I. 
productie jang penting dan jang menguasai hadjat hidup orang 

turut memberikan murahgresinnga 
| guna perdjoangan dan pembangunan Negara. 

tan untuk R.LA.P.W.IL.- untuk, beras 

dengan j 

Bana masa jang lampau jg| 

"periksa di laboratorium Kese- | 

|tjonto2 air arthetiseh dipasar 

1. BAT dinjatakan tjukup dan 

  

  

tahun unituk sekian kalinja, para 

erian Perhubungan R.I. di Jogja- 
dimana dinjatakan, bahwa 

persatuan, ketenangan dan keten- 
traman serta kesungguhan beker- 
dan “saling bantu-membantu, me- 
'njambut hari Ulang tahua DAM | 
RI jang ke 6 ini, dengan penuh 
pengharapan dan kepertjaja'an, 
bahwa DAMRI pada achirnja da- 
pat menempati kedudukannja jg. 
lajak dan sempurna sederedjat 

   
      

  

         

    

  

      

       
       
           

    

     
      
     

   
  . BARANG KLUAR 

PINTU 

oa BESAR)    
  

dengan badan2 Pemerintah lain- |: (— 
nja. ? ng et 

'Perajaan peringatan berlangsung 
siang hari ini di Lido Bodjong dgn Ye 
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  mendapat perhatian besar. 
Te Lu Ku aa 
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PANITYA AIR MINUM : 
KOTA BESAR SEMARANG. Semarang, 18 Nopember 1952. 

PENGUMUMAN 
No. 24/1952. 

Panitya Air Minum Kota Besar Muna jang mendapat 
tugas mengadjukan usul-usul perbaikan sekitar masaalah air 
minum mengharap dari chalajak ramai, terutama jang berke- 
pentingan, mengadjukan laporan-laporan sekitar masaalah air 
minum Kota Besar Semarang setjara tertulis kepada Panitya 
tersebut, alamat Balai Kota Semarang (Bodjong No. 148). 

A.n. Panitya Air Minum 
Kota Besar Semarang: 

Ketua: 7 

ABUBAKAR IMAM CHOURM MAIN. 

(Bapindo-Semarang) 

        

NAFSU BESAR TENAGA KURANG 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU. Penjakit 
JIRIAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE (Lemah Sjahwat) 
Tanda-tanda penjakit selalu marah-marah, muka putjat maka- 
nan tidak hantjur, Perut Kembung, Kepala pusing2. Lekas 
tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin. Semut-semutan, 
pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung berdebar2, selalu 
mimpi2 untuk itu semuanja disediakan OBAT JANG DITANG- 
GUNG MUDJARABNJA. 
»JARIANOL” Special buat laki2 harga p. botol 
»OVUMATAZOL” pertal buat perempuan 
hareh gerbebol en Seat, Seba Na Pai baba Rp. 25.— 
SANA MINJAK SOERGA DOENIA” buat 

Rp. 20,— 

BLACK HAIR DYE” obat hitam rambut 1004 ti- 
dak luntur garansi harga“ Rp. 5— Rp. 10—, 
Rp. 15—, Rp. 20——, Rp. 30:— dan Rp. 50,—. per botolnja 
ZALF. FACE CREAM TJAHAJA YUSUF buat 
hilangkan hitam2 Djerawat Kukul dan kekolotan 
dimuka laki2 atau perempuan harga Rp. 25.— N. 2. Rp. 10.— 
»SULFAN OIL” obat gatel Kudis Koreng dll. 

5 per botol Rp. 5.— 
Special “nntok Batuk T.B.C. harga Rp.25.— 
satu botol dan batuk kering. 

»KAE” KATRAR-I-NGON, Special obat buat Mata, 
kurang terang, liat putih2 dan putih di dalam Mata, 
keliatan seperti asep, dan lain-lain harga 
Obat2 dikirim diseluruh INDONESIA, Wang di 
muka tambah ongkos 107,. 

Untuk. mengobati segala penjakit luar atau dalam, sakit mata 

kentjing manis, kentjing nanah, mati badan, linu2, bengek 
Sakit Gindjel, sakit T.B.C. perempuan tidak Accoord bulanan 
atau Keputian WASIR (Aambeien) didjamin 10 hari sembuh 
dan keluar Akar2nja tidak dengan Operasi (POTONG) semua- 
nja penjakit diobatin sampai baik. 

(SEDIA OBAT JANG KEPINGIN PUNJA ANAK). 
: WORLD FAMOUS PROF. TABIB FACHRUDIN 

No. 14 Sawah Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. 
Djuga bisa dapat obat2 pada Prof. Tabib G. A. FACHRUDIN 

H.M.B. — Djalan Tepekong No. 3 MEDAN. 
FATEHUDIN & Co. — Toko PUNJAB. 
Pjalan Pasar No. 45 — Djember., 
Toko FATEH — Panggung No. 45 Djember. 
Toko ASIA BARU — Kebon Sajur, Balikpapan. 
Toko FArud — Djalan Kemakmuran, Makassar, 
Tabib GASITA — Ondomohen No. 24. Surabaia. 
“Toko MANIS — Oro-oro-Dowo, Malang. 
ZINDABAD HOUSE — Nonongan 77, Solo. 

»GALINUS” 

Agen: 

ea 

KOTA SINGKAT 
— Dari tjonto2 air jang di- j 

  

'SELALU SEDIA : 1 
'Minjak D.D.T. 54 

hatan Semarang dibulan Okt. Minjak D.D.T. 104 

Djohar dan air leiding di BAT 
dinjatakan baik, arthetisch no. | | (Bawak tempat sendiri) 

Drogisterij ,,ONG” 

Kranggan- Timur 21 
Telf. 1419 Smg. 

Toko Obat ,,ONG” 
Dj. Mataram 249, Semarang. 

arthetisch no. 2 BAT dinjata- 
kan kurang tjukup.. 

— Daftar paling belakang | 
jang kita. .terima, tentang penja | 
kit menular dikota ini sbb: ty- 
phus ambominalis sisa 24 tam 
“bah 6 sembuh 3, paratyphus A. 
sisa 11 tambah 3 sembuh 2, pa 
ratyphus C. sisa 1, dan diphthe 
rie sisa 2 tambah 2 sembuh 2. 

KONGRES GPII. , 
Dalam koran kita kemaren (pagi 

na 1) dikabarkan, bahwa Kongres 

    

BESI TUA UNTUK DJEPANG. 
Pada saat bo, berlabuh ' di Su 

rabaja kapai pang Yasi 
Maru, Djakari 
kyo Maru untuk memuat besi 

LL. Itotchand KL mchan 
#BODJONG 33 SEMARANG TELE 

per L. Rp. 4—| 

per. Ii. Rp. T-— 

GPII jg sedianja akan  dilangsung 
kan tg. 25 sampai 28 Des. dimadju 
kan pada tg. 23 sampai 26 Des. '53,   Roy Rogers 119     ini semestinja bukan 1953, tapi 1952. 

lia jang hendak diangkut ke 
Djepang. Dari. Surabaja akan 
diangkut sebanjak 10.500 tor. 
Sebelum ini telah pernah diang 
kut sebanjak 9.000 ton besi tua. 
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&   more -miles for your money, 

because they are built for the job! f 

DUNLOP 
. MOTOR CYCLE TYRES 

« THE DUNLOP RUBBER CO. LT D. TANAH ABANG B. 22 DJAKARTA 

    

  

  

      A NEW TYRE 
DESERVES.       

  

  

  

    
   
   
    
    

NO, ROY/ GRUB 
AINT A GAMBLER.. 

HE'S Tie FooR 

FESOIN' MY. MEN / 

     
    
    

  

   
    

   

3 D ynamite, apsah itu tem 
“pat dimana Grub Malloy dapat 
“uang jg ia pindjamkan kepadamu 
untuk menjelesaikan djalanan ke 

reta api ini? (sambil menundfuk 
“kepada satu tempat permainan 
dj se 

Tidak, Roy! Si Grub bu 
kan seorang pendjudi ! Ia adalah 
.aannemer makanan 19, mengatur 

2: 2st anak-buahku! 

          

     
    

CONTRACTOR 1 

    
      

     
      

           

    

     

  

   

  

HOWDY, B055/ 
NOUR PARP 
BRONCO'S IN 
THE BACK ROOM 
COUNTIN' LAST 
NIGHT'& TAKEK Z 

ROUND UPN 
THE BOYS 
AN son Jl 
US CHIP 

£ 

7 

    
— Ada baik, tuan? Kawan 

mu si Brenco ada diruang be 

lakang, sedang menglitang 

uang pendapatan kematin ma 

lam! 

.-& Panggil anak2 jang lain 

dan datang kepada kita, Chip! 

    
       

GRUB,I HEARDP 
THE TRESTILE 
CRASH,50.1 
RECKON we $ 
Own HOGAN' HJ 

« RAILROAD/ 

NOZA MEROLINNY 
GENT NAMED 
ROGERS SAVED 

| HOGAN AN'IS 
TRYIN' T! MAKE 
HK THINK IT 
ANT REALLY TH! 

1 CowmeN Tuatis 
» “BUCKIN! HIM / 

    

     

  

          

        
   “.— Grub, saja telah Telu 

balok2 djembatan itu ambruk, 
hingga saja kira kita ig kini 
memiliki djalanan ' kereta api 
si Hogan itu! Benarkah demi 
kian? 

— Tidak! Ada seorang jg 
suka turut tjampur urusan 
orang lain, Rogers namania, 
ig telah selamatkan Hogan 
dan sedang tjoba bikin ia ber 
anggapan, bahwa bukan cow- 
boy2 itu jg telah mentjelaka 
an kepadanja | 

  

(we cant arroro Y/ cone | 
TO HAVE OUR DEAL WORRY, Im 

BUSTEP NOW / BRONCO/ 
5 CHIP AN' THE 

BOYSILL NAIL 

     

  

ROGERS/ IT 
ALL PLANNED/I 

    
  ngan 

— Kita tak dapat membiar 

kan urusan kita djadi gagal 

sekarang ! | 

—  Djangan sibuk, Bronca, 

Chip dan anak2 jg lain akan 

bikin Rogers tak berdaja! Hal 

itu sudah diatur seluruhnja.” 

  

  

Didjual bebas : | 
PLYMOUTH SEDAN Special de Luxe 1952 
STUDEBAKER SEDAN Special de Luxe 1951 

di perlengkapi dengan Radio 
SKODA. SEDAN 1951 
FIAT BERTONE Convertible 1500 cc. 

| COLUMBIA MOTORS COY. LTo. 
Purwodinatan Timur 28 Man 

SEMARANG. 

  

  

Penundaan Bi Beslahan 
Pendjualan umum dari satu truck jang akan dilakukan 

pada hari DJUM'AT, 28 NOPEMBER 1952, guna mendjalan- 
kan putusan Pengadilan Negeri Semarang, perkara P. Nieu- 
wenhuizen melawan V. E. Dorenbosch, ditunda sampai kerau- 
dian hari, berhubung dengan adanja perlawanan dari pihak 
ketiga. ' 

Semarang, 25 Nopember 1952. 

« Panitera Pengadilan Negeri Semarang, 

M, 1. SOEDIBIO. 

v     
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'i/Besokmalam premiere 

  

  

KALENDER HARIAN (da BULANAN 

1953 
S8 PENANGGALAN dengan Tjapdjie Shio 

BISA DAPAT PELI PADA: 

N.V. Hap Sing Kongsie 
GANG TENGAH 7 — SEMARANG. 

  

DITJARI . 

Seorang Pemuda Indonesia 
oentoek dipekerdjakan pada seboeah PERCESAHAAN FOTO 
di Semarang, jang selandjoetnja soscka ditempatkan dilcear 
Djawa. Lebih disoeka jang telah dapat sedikit2 pekerdjaan 
donkerkamer. Lamaran, datang sendiri pada: 

Foto Cursus ,,L, AI IK A" 
Karangtempel 202 — Semarang. 

  

YDm CITY CONCERN CINEMAS mp 
LOUX ini malam premiere flu. 13 tahun) 

5-79. - lobony Sheffield - Bomba of the Junale 

»AFRICAN TREASURE“ 
Hunt for Montain of Diamonds - Jungle sensatie 118 

ROYAL INI MALAM PREMIERE fu. segala um.) 
5.15-7.15-9.15 Abd Rochman - Kartini - Frarz Lantoa Nazar 

  

Petang sIIGA PENDEKAR 
(45I8 455 TARUNA" . 

Film Indovesiaf baru," lain dari jang lain ! 
Tjerita fantasi jang luar biasa kotjaknja. Penortcn kan 
'ertawa trvs2-2o” relibat kelutjuenrja dar bernekannja | : 

GRAND ini malam penghebisan tu. 17 tahun) 
5-79. T.Sumarni - Bono'- Djariah M.Budbrasa - Poniman 

PENGORBANAN 

  

  

Donnsld O'conncr - Helena Carter 

»Double Crossbones" 
color by Technicolor 

The gay adventures ef blood thirsty Dave ! Perkelaian 
heibat diatas kapsl Perampok ! Lutju — Gempar ! 

INDRA ini malam d.wb. (uv. 17 tah) 
5-7. 9» ROD CAMERON.- IANET NIGH 

.FORT OSAGE" color by 
Technicolar 

  

  

  

INI Malam Premiere 

Metropole 4.45-6.45-8.45 

REX $lh- 1.l3- 9.5 
Kedjadian jang sesungguhnja! 

Film Spionnage jg. terbesar, 

berdasaran kedjadian2 jang 8 

sebenarnja.  Riwajat seorang 

  

  

spion jang mendapat pemba- Tn En 3 # 

jaran jang terbesar dalam  JAMES DANIELLE MICHAEL! 
sedjarah! MASON - DARRIEUX - RENNIE 

la ee 
  

“BESOK MALAM 
PREMIERE 

, ORION" 
5.-7.-9. (17 tahun) 
Tjeritera dramatis mu- 

      

   
      

lai dari Hawai sampai : bh 

di Pilipina pada tgl. 7 isone of e 

Desember 1942 waktu most bhrilling 

petjah perang dunia ke 

NEK pictures ever 
Pesawat:” Mary Ann" male Hasan 

jang mendjadi sasaran | crogar remna, 1 PN Ian, 

penguberan oleh Dje- aa AG 3 A WARMER. BROS, PISTURE 

pang! w 

.DJAGALAN” Isi malam” jini malam”,,ORION". 
515-7159-9015 d. m. b. nengabisan 4.45. '6,45.18,45 

Roostyati R. Lukman Film Indonesia paling baru! 
DEWA Nan ('3 tabanj 

Dpuis, VII No, 58WII1/A/718 
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