
     

    

   

   
   
    

   
   
    

   
   
   
   

  

   
   

   

DE
L 

BB
E 

Ih,
 

bi
a 

e
n
t
a
r
 

ini
 

TN P
N
 AR 
TA 

5 Map
 a
k
a
 

Ha
 

K
a
n
a
 

en B
UTA 
HA

 
Pa 

  

  

Ki Panglima 

Akan Mela Dan Taat Pada Ttap2 ) 
. Putusan Pemerintah Jg Diseludjui 

Tertinggi 
NG SENAI KETERANGAN pemerintah tg. 22 Na 

malam, Overste Warouw telah ketok kawat pada Panglima 
Tertinggi jang tembusannja diteruskan pada Menteri Pertahanan, 
KSAP dan KSAD. Bunji lengkap kawat itu sbb.: a. Pengumuman 
pemerintah tersebut menandakan ada perhatian pemerintah atas 

tuntutan? constructief dari sebh 

isi pengumuman 
setengah? dari pihak pemerintah. 

gian Angkatan Perang. bb. Tapi 

tersebut gambarkan pula suatu tindakan ragu2/ 
c. Banjak perkataan2/kalimat2 

jang amat Giplomatis tersusun, sehingga dapat timbulkan tafsiran 
beraneka-warna oleh 

pergunakan kata? | 
d. Keterangan 

    

   

  

menurut hemat kami s inja ber 

  

'kisar kepada soal3 iang « 
akibat sadja (17 Okesber),. se- 
dangkan penjelesaiannja kami 
anggap dapat ditjap ' dengan 
.memetjahkan pokok px csoalan- 
nja dalam hubungan. sebab 
akibat seluruhnja. e. Karena 
nara kepertjajaan kami telah 
kami tjurahkan pada Presiden/ 
Panglima Tertinggi maka utk 
konsekwen dalam “pernjataan 
kami, kami njatakan menerima 
dan taat pada tiap2 keputu- 
San2 pemerintah jang telah di- 
setudjui 
tinggi. 

f. Harap. 

  

— tegas lagi dalam sesi ja 
.tsb. didalam sub. diatas tadi. 
“Demikian bunji kawat Overste 
Warouw jg dikirim tg. 24 No- 
pember petang. 

"Sudiro: diharijahaja 
2 5 terang. 

Dalam pada. itu mengenai ketera- 
ngan pemerintah disekitar peristiwa 
17 Oktober, Gubernur Sudiro menja 
takan atas pertanjaan ,,Antara”, bah 
wa ia melihat tjahaja terang dalam 
usaha penjelesaian masalah Makasar, 

sesudah ada pembitjaraan dengan 

Presiden/Panglima Tertinggi. Wakil 
Presiden dan Kabinet. Keterangan pe 
merintah tsb dapat didjadikan pedo 
man. Demikian Sudiro. Dalam pada 
itu Let. Kol. Chandra Hasan mene 
rangkan, bahwa diantara resimennja 
dan komando Territorium VII tefah 
terdapat suasana kerdja-sama. Ia me 
lihat darr keterangan pemerintah, 
bahwa sudah terdapat djalan keluar 
dari kesulitan2 dewasa ini dan kete 
rangan pemerintah 'itu dapat djadi 
pegangan. Keterangan ini diberikan 
oleh Let. Kol. Chandra Hasan un- 
tuk menghilangkan tafsiran jang bu 
kan2 tentang radiogramria-baru2 ini. 

Mengenai keadaan umum di Sula 
wesi Selatan dikatakanrja ada ke- 
madjuan2 dalam gerakan pembersih 
an terhadap gerombolan2. Peristiwa 
Makasar tidak sampai mempengaruhi 
keadaan, ia hanja berkisar dikala- 
ngan perwira2 atasan sadja. Ditam- 
bahkanaja djuga tidak benar ia ha 
nja bisa masuk Pare-pare dengan 

izin komandan tentera di Pare-pare | 
Andi Sele, Tentang. uang | Kapten 

Bank Rakjat Pare-pare Andi Selle 
djelaskan, bahwa tindakan itu diam 
bil untuk tjegah djarngan sampai dja 
tuh ditangan tidak berhak. Pengam 
bilan itu disaksikan oleh kepala po- 
lisi. Sekarang” uang itu ada dalam 
pengawasan sektor tiga dan Bank 
dapat gunakan uang itu dengan ber 
hubungan dengan sektor tsb. Kalau 
keadaan sudah reda, seluruh uang 
itu akan dikembalikan pada Bank 
Rakjat Pare-pare, demikian Andi 
Seile. 

Perkembangan di | 
Makassar. 

Seterusnja dari Makassar ,,Anta 

ra” kabarkan atas pertanjaan pi 

hak pers, dalam .konpereasi pers 
Senin Sore, Kapten Rahasia te 

srangkan, bahwa Major Lahade, 
jaitu djuru bitjara Kol. Gatot 

Subroto masih dilindungi. Pada 
Selasa pagi Kapten Rahasia be 

narkan berita, jang mengatakan 
bahwa Overste Sukowati tidag 
bersedia penuhi undangan Over- 
ste Warrouw, sebelum peristiwa ' 

16 Nopember di Makassar dise 
lesaikan. Tetapi dikemukakan, 
bahwa hal itu terdjadi karena 
Overste Sukowati belum tahu du 

duknja perkara. Kepada para 

wartawan di Makassar telah di 
sampaikan pengumuman  bersa 

ma Gubernur Sudiro dan Li. 
Kol. Warouw, dalam mana dinis 
takan larangan , berdemonstrasi 

baik untuk mereka jang pro 
maupun jang anti parlemen. De : 

mikian djuga suatu berita mili 
ter dari Makassar harus diketa 
hui stafkwartier terlebih dulu, 

Wartawan ,,Antara” kabarkan 

dari Paris, bahwa penasehat eka- 

nomi pada kedutaan besar Indo- 

nesia di Paris Sudomo telah di- 

pilih merdjadi anggota pimpinan 

perkumpulan penasehat2 dan 

atase2 dari perwakilan? negara2 
asing di Perantjis, 

wa Ban 

ga termasuk Angkatan Ta 

  

oleh Panglima Ter- 

supaja Panglima 
Tertinggi dan pemerintah lebih 

wu sulah kembali, Gar3.meno-. 

harap 

  

"endjelssan Djaru- 
Bitjara TT IV .... 

Berhubung dgn berita jg di- 
lanseer oleh surat kabar Harian 
»Merdeka” Djakarta tg. 26-11-52 
tentang adanja desakan dari para 
Komandan? Resimen di TT IV 
kepada Panglima TT IV dalam 
menghadapi peristiwa 17 Oktober, 
maka Djurubitjara TT IV perlu 
mendjelaskan, bahwa desakan itu 
tidak ada. Pada tg. 22-11-52 pagi 
di Stafkwartier TT IV memang 
telah diadakan pertemuan antara 

Panglima dgn para Komandan? 

  

dimana oleh Panglima didjelaskan 
kedjadian? sekitar 17 Oktober. 
Pada garis besarnja sesuai dgn 

Ikenjataan? jg terdapat dim kete- 
rangan Pemerintah jg diumumkan 
pada tg. 22-11-52 malara. Dalam 

“Ipertemuan itu terdapat saling pe- 
ngertian jg baik dan terdapat ke- 

bulatan tekad utk tetap memeli- 
hara keutuhan TT IV. 

Pasukan Ali 
Menjerah : 

' 150 Angg. Kahar Masa 
kar Serahkan Diri Dgn 

sa Sendjatanja 

  
EBIH KURANG 3 atau 
4.000 penduduk jang me- 

ngungsi didaerah Lawu akibat 
gerakan Kahar Muzakar sudah 
kembali lagi. Djuga penduduk 
jang menjngkir didaersh Lai- 

lorg mereka Djawatan Sosial 
sudah sediakan 50 ton beras 
Can lebih 4.060 potong pakaian. 
Sedangkan dari PMI diterima 
8 ton beras dan 2 ton ikan ke 
ring. Bemikian antara lain 

Resimen atas undangan Panglima, | 

  

  dan Lenin.   Hari ulang revolusi Sovjet Russia ke-35 tahun dan 
kan pemerintahan Komunis dinegara itu, baru2 ini telah dirajakan 
di Taman Merah di Moskou oleh beribu-ribu kaum buruh, 
diantara lain djuga memamerkan poster2 dengan 'gambar2 Stalin 
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Lana 

n pers PM Wilopo terangkan, 
'ahwa usul jg akan dimadju- 

kan oleh Menteri Pertahanan, 

sebagaimana diputuskan oleh | 

Ikabinet baru2 ini masip belum 

| selesai, dan oleh karena itu ma 
'ka belum dibitjarakan dalam 
1 idang menteri2 kemaren ma- 

lam, Mengenai keadaan dida- 
lam negeri dewasa ini peme- 
rintah akan bitjarakan lagi se 
'dapat mungkin dalam sidang 
abinet hari Rebo ini, demiki- 

    

   
   

  

   

   
    

  
Kurangi Padjak 
Salah Satu Dari. 

pemerintah baru jang terdiri dari 

ngurangan padjak2, 

Kelima usaha memperkokoh 
tentera Irak, keenam pembentu | 
kan panitya penjelidik: untuk | 
menentukan pihak2 jg bertang 
gung djawab atas kerusuhan2 | 
jg terdjadi baru2 ini, ketudjuh i 

mengadakan pembersihan thd. 
semua anasir2 jg tidak di-ingin 
da'am aparat2 pemerintahan, 
kedelapan mengadakan organi- 

sasi jg mendjamin keadilan so   sial, Lebih Jlandju AFP warta 
kan dari Bagdad bahwa ku- 
rang lebih 150 orang jg ditang 
kap pagi hari Senen telah di 
pindahkan pada hari Selasa ke: 
dalami kamp“ interniran di 
Aibughreib, ditempat mana ter 
dapat pula markas besar dipi- 
si berlapis badja tentera Irak. 

DJENAZAH ALM. PROF. DR.   diterangkan oleh djarubitjara 
militer “Kapten Rahasia pada, 
pers tengah hari Senen, Ditam | 
bahkanrja, bahwa fihak Djawa 
tan Per rtanian sudah sediakan . 
150 (sr bibit dan 4000  patjul 
urtuk usaha2 pertanian bagi 
mereka. 

Tentang gerakan operasi di- 
katakan, bahwa baru2 ini te- 
lah datang menjerahkan diri 
pasukan Ali Malaka dan Daud 
Sidja berdjumlah 150- orang 
bersama sendjata2nja. Penje- 
rahan ini dilakukan pada Ba- 
taljon, 716 disekitar daerah 
Tjamba dan. Sungguminasa. 

.Rotierdamse Lioyd kepada dele 
gasi 

W.Z. JOHANNES TIBA DI 
TANDUNG PRIOK. 

Selasa pagi dipelabuhan Tan- 
djungpriok dilakukar upatjara 
penjerahan djenazah almarhum 
Prof. Dr. W.Z. Johannes oleh 
kapten kapal "Modjokerto” dari 

pendjemput kedatangan 
djenazah jang diketuai olsh 
Prof. Supomo. Sebagai diketa- 
hui, Prof. W.£, Johannes ketika 
melakukan stadieopdraht peme- 
rintah di Nederiand meninggal 
dunia dinegeri tersebut pada ts. | 
4 September dan djenazahnja 
kemudian dibawa dengan kapal 
tersebut diatas ke Indonesia. 

  

Terserah 
ri PSI 

WK Tetap'Duduk Atau Keluar Dari 
Kabiner Bi'a Sultan Bernenti 

Menteri2 PSI Duduk Seba 

lakukan, 
masih bersifat sementara. Djika 

Mengenai kabar, bahwa PSI 
akan menarik menteri2nja, dji- 

ka Menteri Pertahanan Ha- 
|mengku ' Buwono berhenti, 

Sjahrir ' menjatakan, ah 

partainja - dengan principieel 

menganggap selama . ini kabi- 

net disusun setjara ,,zaken-ka- 

binet”, bukan ,,koalisi”. Djadi 

'dengan begitu menteri2nja du- 

duk sebagai perseorangan, dan 
dalam hal ini partainja tidak 
keberatan. 

| Duduknja mereka tidak ter- 

ikat pada partai, dan apakah 

mau berhenti atau tetap  du- 

duk, terserah kepada mereka 
"masing2. Tentang sikapnja ter- 

|hadap kabinet Wilopo sekarang 
lia mengatakan, bahwa sebelum 

iperalihan dilaksanakan, PSI 

isenantiasa menjokong kabinet, 

'sampai kepada 
man pun dibantunja. PSI tidak 
“pernah melakukan Pa jg. 

principeel. Dan adalah prema- 
(tuur untuk . sekarang mentjo- 

ba2 berbuat ini dan itu selama 
rakjat belum diadjak turut 

  
  

lalias diadakan pemilihan 
lumum. 

Kewadjiban kita. 
Sjahrir mengakui keadaan 

jang ruwet sekarang dan ada- 

Sjahrir 
ALAM pertjakapan Selasa pagi kemaren, 
Ketua Umum P.S.L., menerangkan, bahwa selama ini P.S.I. 

selalu menjokong kabinet jang mempertjepat terlaksananja pemi- 
Iihan umum dan terbentuknja Konstituante. Selama ini belum di- 

tidak ada gunanja berbitjara banjak, 

demikian Sjahrir, dan baginja tidak perduli siapa dan partai mana 

jang menang, barulah dengan. melalui udjian bisa dipikirkan Peak 
menjusun organisasi Pena jang kua 

#bersama 

bahwa | 

jannja, dan 

ag Suki- 

Mente- 
Sendiri” 

    

gai Pereeorangan, — Kata 

Sutan Sjahrir, 

karena segalanja 
pemilihan umum sudah diadakan, 

dengan . sungguh2 
dari kesul'tan2. 

Kesedaran. akan kepentingan 
harus “dibangkitkan 

untuk meniusun organisasi pe- 
merintahan  sebaik2nja. Ia 

'berichtiar 

untuk keluar 

tu Tupa oleh “Simar 

8 Pasal Program: 
Baru Pemerintah Irak 

OUREDDIN MAHMOUD, perdana-menteri Irak jang baru, ': 
menjatakan dalam sebuah proklamasi 

Selasa, bahwa ia telah memberikan garis? besar tentang program 
jg diumumkan hari 

8 pasal Dalam program tersebut 
tertjantum sebagai berikut: Pertama pembentukan sebuah panitia 
utk menjelidiki undang? pemilihan ke arah perobahan, kedua pe- 

ketiga kemerdekaan pengadjaran dan pen- 

didikan, ke-empat mentjiptakan politik ekonomi jg Tn me- 
lindungi sumber? kekajaan nasional Irak. - eka 

- Bunuh: Diri 
Lta. Simaodjantak Tak 
Ts 

'taa Dewasa tai 

kedapatan meninggal dunia di ka- 
marnja 

kepalanja. Maksud bunuh diri ini | 
rapan ja telah Girentjanakan 

Giri, sebagai Pn dari surat 

jig ditinggalkannja didalam kitab 

Indjil, ig ditaruhnja lebih dulu di 
kepalanja, ketika akan lakukan 

perbuatan ne£kat itu. Surat itu Gi 

tudjukannja kepada semua kawan 

kawannja dan seluruh rakjat In- 
Gdonesia. Didalam surat itu ja me- 
njampaikan isi hati dari seorang 

warganegara Republik Indonesia 

ig tarut tegakkan kemerdekaan 
Indonesia, mengenai keadaan di 

sekitar angkatan perang pada ma- 
Sa achir2 ini. 

Ia njatakan bahwa isi pro- 
klamasi 17 Agustus 45 adalah 
tjukup dan lengkap bagi kita 
sebagai pedoman dalam mene- 
ruskan perdjoangan. Oleh ka- 
rena itu ia harapkan supaja 
persoalan 17 Oktober '52 itu 
Segera mendapat penjelesaian, 
djangan timbulkan permusu- 

han dan membawa korban. 
Djustru karena itu, kata Si- 

mandjutak dalam suratnja ia 
ingin pergi terlebih dulu, kare 
na ia katanja telah berusaha 
dengan sepenuh tenaga, tetapi 
usaha itu timbulkan - ketjuri- 

gaan2 pada dirinja. Walaupun 
ia jandjutkan usaha itu, tetapi 

1 menurut dia akan timbulkan 
perang saudara antara kita, 

karena orang2 djuga hendak 
selesaikan soal ini, demikian 
antara Jain isi surat itu. Berhu 
bung meninggalnja Simandjun 
tak ini, pemerintah propinsi 
putuskan supaja hari ini se- 
mua kantor2 dalam kota Pa- 
lembang kibarkan bendera se- 
tenvah tiang sbg. tanda berka 
bung. Menteri dalam negeri 
mr. Rum dalam radio telefoni 
interlokal dengan gubernur Isa 
njatakan belasungkawanja 
atas “kematian ' ini. Djena- 
sah Let. I Simendjuntak dima 
komktan 'Gjan' 15.00 kemaren 
dengan sega'a kehormatan dan 
dihantarkan oleh berbagai ka-   memperingatkan, bahwa se- 

mendjak dulu dinegeri ini ter- | 
dapat kepentingan internasio- 

langan. 

PEMBELIAN? DARI LUAR NE- 

ual, jang tak dapat diabaikan | GERI DLM. TAHUN 1953 HA- 
Disehutnja se- 

berkepentingan | 
begitu sadja. 
peLti Amerika 
'strategis-militer, Belanda mem- 
punjai kepentingan ekonomi.! ! 

Bagi kita bangsa Indonesia ha- / 
rus berhati2 sikap dan tindak: j 

sekah? satu sama | 

lain djangan senantiasa berse- | 
Iisih. Ia mengharapkan adanja ! 
persatuan jang Gi ep baik ke- 

an maupun (Sum- 

ker-Antara). 

Ket 

(MENTIETUSNJA pertempura: 
diantara tentara RRT dan 

| Tiongkok Nasionalis didaerah perba 

tasan Birma tampaknja tak akan da 

pat ditjegah lagi, karena pasukan2 

kedua pihak kini sudah saling ber 

hadapan, demikian diberitakan dari 

'Rangoon. Kedua pihak itu kini se   "Hah kewadjiban kita semua utk dang berhadap hadapan dgn  hanja! 

NJA Rp. 1 MILJARD. 
Mensarut rentjana pemerintah 

| pembelian Dena dari luar ne- 

geri dalam tahun '53 akan hanja 

sobesar satu miliard rupiah, de- 

mikian kabar jg diperoleh .Pe- 

mardangan”. Elal ini berhubung 

dgn penetapan deficit oleh kabi- 

net etc jtahun 1953 sebesar 

Rp. 18 milja ara, Sebagaimana di- 
ketahui desi Ta: negaran beland 2 

tahan 1950 berdjumlah KL. Rp. 

miljard, 

1 

terpisah oleh sungai Mekong. Pihak | 

RRT kabarnia telah membangun ya 
ris pertahanan disepandjang sungai 
Mekong itu, sedangkan tentara Tiong 
kok Nasionalis sedang madju “kearah 

utara-timur dari Kengtung. 

bah -Berita2 terachir mengatakan, 

  

    

   

han Mel hat Keruwe-| 

JAM 13.00 Selasa sore Let. 
ILH.S. Simandjuntak, kepa- | 

Ia staf Bat. 205, seorang anggau- 4 
ta gerilja di daerah Sumatera Se-f 

latan jg sangat disegani Belanda, - 

    

    

      

  

   

dgn tembakan pistol” dif 

Na 3 

n keterangan PM. Suatu pe- 
'njelesaian terhadap keadaan 
itu memang harus didapat se 
'jepat mungkin dan konsepsi 

(untuk penjelesaian ini dari ka 
1 binet haruslap bulat, kat. Per 
| dana Menteri achirnja. 

(Antara). 

   

Kol. Bambang Utoyo 
terima pengangka- 

tannja. 

' Dalam pada itu Wartawan PI- 

ikineta kabarkan dari Palembang, 

bahwa Kol. Bambang Utoyo telah 
terima pengangkatannja. Hari 

(Selasa siang telah diadakan tim- 

bang-terima komando TT II an- 

fara Let.-Kol. Kretarto dan Kol. 
ISambang Utoyo. Gupernur Isa 
terangkan, bahwa pengangkatan 

Kol. Bambang Utoyo tepat sekali, 
karena ia populer. di kalangan 

iliter dan sipil Dalam pidato 

- upatjara timbang - terima 
Ka Bambang Utoyo serukan su- 
L&nja melihat ke hari depan. An- 
tara jang sudah terdjadi dan jg 
'akan terdjadi ia adakan garis hi- 

Yr tebal, katanja.   
Sintia” mmanbarkan bahwa 

' talam pidatonja diwaktu upatja- 
$ . timbang terima itu, Kol. Bam- 

3 ang Utoyo Ba bahwa 

keinsjafan untuk atasi kesulitan 

jg. dihadapi, sehingga ia rela la- 

kukan tugasnja itu. Ia selandjut- 

nja harapkan bantuan perwira2, 

bintara2 dan pemerintah sipil un- 
tuk lakukan tugas tsb. 

Gupernur sipil dr. Isa utjapkan 
terima kasihnja atas kerelaan pi- 

hak angkatan perang jg. telah 
mengadjak kepadanja  tjampuri 
penjelasaian urusan jg dihadapi 
dewasa ini. 

Kursus 
" Pandu 
Utk Pertinggi Pengeta- 
shuan Komisaris2 

Kepanduan 

Mah ENGINGAT kebutuhan 

Tahun Ke VII — No. 233 

Sementara itu atas pertanja | 

  

    
don) MALAM kabinet telah bersidang selama 2 djam 

Menurut Menteri Penerangan didalam sidangnja itu 

dian kedjadian didalam Tentara “Territortum II Sumatera Selatan 
pada hari Minggu jang baru lalu, dan Dewan Menteri achirnja te- 
iah setudjui . tindakan jang telah angkat kembali Kol. Bambang 
Utoyo selaku Pendjabat Te di daerah Sumatera Selatan. 

  

Sovjet 
Tolak 

Usul kompromi 
Baru India 

M ENTERI LUAR 
Sovjet Uni, Andrei Vi- 

shinsky, dalam sidang Panitia 
Politik Sidang Umum PBB ha- 
ri Senen sore katakan, bahwa 
ia tak dapat menjetudjui usul 
kompromi India untuk menje- 

Shinky katakan kepada sidang, 
bahwa ia tak dapat menjetu- 
ladjui dasar? dari resolusi kom 

deadiock masalah tawanan pe- 
rang Korea. Dinjatakan, bhw 
resolusi tsb. tak dapat: diang- 
gap tjukup. Komisi repatriasi 
jang diusulkan dalam resolusi 
India itu dalam hakekatnja 
menjokong maksud2 Amerika. 

Vishinsky djug, menolak 
usul2 jang dikemukakan oleh 
Mexico dan- Peru. Ia menolak 
pula naskah resolusi iang dike 
mukakan oleh Amerika dan di   sokong oleh 20 negeri Barat 
lainnja, dengan alasan, bahwa 
reso'usi tadi menjetudjui Si- 
kap komando PBB dalam pe- 
Tundingan gentjatan sendjata 
di Panmunjom dan  menjerw- 
djui pula perlakuan tak me- 
ngenal veri kemanusiaan ter-   

“ hbahwa prinsip tsb. & 

hadap vara tawanan perang di 
Korea. 

Ia dalam pada itu sekali la- 
gi menjatakan apa jang dise- 
but prinsip repatriasi sukare- 
la tak dapat digunakan. seba- 
gai dasar untuk menjelesaikan 
masalah. iukar-menukar tawa- 
nan perang-dan menerangkan, 

dalan ber" 
tentangan dengan - Konvensi 

Djenewa 1949 (Antara). 

Palar Duta 
Di India? 

N ALANGAN?2 jang boleh 
Gipertjaja menerangkan 

kepada wartawan PI Areta di 
New York bahwa dalam berita2 
jang tersiar sekararg ini, 
dalam mana dinjataka:z ban- 
wa L.N. Palar akan diberhenti- 
kar: dari djabalannja sebagai 
wakil tetap pada PBB dan di- 
angkat mengdjadi dutabesar di 
India, ada tersimpul djuga hal2 
jang benar. Tetapi rentjana ini 
masih dalam stadium persiapan, 
demikian kalangan? wa, Keputu 
san jang pasti belum diambil 
mengenai hai itu. 

Palar sendiri tidak mau m.m 
berikan keterangan apa2 ten- 
tang berita2 mengenai kepinda- 
harnja ke New Delhi itu.   masjarakat sekarang mem 

alat pendidik Yabeat dan achlak 
anak2 maka Panda Rakjat In- 
Gonesia akan mengadakan kur- 
sus untuk komisaris2-nja pada 
tanggal 24 — hingga 29 Desem- 
ber bertempat di Djokjakarta. 
Kursus tsb. djuga Cibuka untuk 
komisaris2 dari semua kepandu 
un jang tergabung atau akan 
menggabangkan — diri dalam 

| RINDO (Ikatan Pandu Indone- 
| sia). Dim. hubungan ini dikabar 
ikan bahwa Djawatan Kereta 
Api telah memberi kelonggaran 
reduksi 50”, kepada semua pam 
Gu dan pemimpin2 pada ang- 
gauta Ipindo jang bepergian 
naik kereta api untuk kepey,lu- 
an kepanduan. 

  
Selain dari itu dikabarkan 

pula bahwa pimpinan Ipindo 

telah mendapat keteranran, 
bahwa Kepala Urusan Pegawai 
dalam prinsip setudju memberi 
perlop kepada pegawai2 negeri 
jang Mengikuti kursus kepan- 
duan diluar perlop tahunan jg. 
mendjadi hak mereka. Aturan 
ini akan mendiadi salah satu 
factor penting dalam perkem- 
bangan kepanduan dan mer- 
pakan Sokongan pemerintah 

jang tak ternilai harganja ter- 
hadap pendidikan anak2 mela- 
lui kepanduan. 

Demikian kabar jang disam- 
paikan oleh pengurus 
Pandu Rakjat Indonesia. 

wa kekuatan pihak RRT di perbata 
san Birma terdiri dari kira-kira 6000 
djiwa, sedangkan pasukan gerilia 
Tiongkok Nasionalis dibawah  pim 
pinan,djenderal Li Mi terdiri dari 
10.000 djiwa, dan baru2 int” telah 
diperkuat lagi dengan pasukan2 Ian 
nja, jg kebanjakan ' masuk dengan 

perkembargkan kepanduan sbg, ' 
Dr. 

servator pada Museum Keradjaan 

Belanda untuk Ilmu Bangsa? di 

Leiden, oleh South Pasific Com- 

mission diberi tugas beberapa 

minggu pergi ke Irian Barat, utk 

menjelidiki djumlah dan perpin- 

dahan penduduk disana, demikian 

dikabarkan oleh ,,Algemeen Han- 

delsblad”. 
  

R 
Galam empat bagian, jg terbagi 

pengumumannja, keanggautaan, 

Pemilihan dilakukan lang- 

sung. Djumlah daerah pemili- 
han ada 15, jaitu Djawa Ti- 
mur, Djawa Tengah (termasuk 
Djokja), Djawa Barat, Suma- 
tera Selatan, Sumatera Te 
ngah Sumatera Utara, Kali- 
mantan Barat, Kalimantan Se 
latan, Kalimantan Timur, 

  
besar Sangihe — Talaud — Minaha- « 

sa — Sulawesi Utara — Dong 

RRT & KMT Siapkan Diri Di Mekong | 
(Oleh: Thakin Ba ThoungPembantu kita di Birma) melalui negeri Thai. Menurut suatu 

berita jg belum dapat dipastikan ke 

benarannja, pihak Tiongkok  Nasto 

nalis itu telah membuat djuga sebuah ' 

pangkalan di Chiengrai, Thai. Dari ' 

tempat ig belakangan ini gerilja | 

Tiongkok Nasionalis di Birma dgn 
waktu2 tertentu bisa dapat kiriman 
supply, ig diangkut melalui udara. 

negeri | 

Penerbit: N.v. aan Merdeka Press” 
Penjelenggara: Hetami 
Alamat: Purwodinatan Barat II — 20 
Tilpon: Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 

Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10-— didalam kota, 
Rp. 1l.— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 

Adv, 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per Ismi. 
   

  

Tetap Tenang:-lah! 
Seruan KSAD Kepada Segenap 

Angg. Angkatan Darat 
ERHUBUNG dengan keterangan pemerintah tanggal 
22 Nopember 1952, kepala staf Angkatan Darat telah 

mengeuarkan surat edaran dalam lingkungan Angkatan 

Darat dan kepada instansi pemerintah jang dipandang perlu 

. jang bunjinja sbb.: 1. Demi keselamatan dan keutuhan 

Angkatan Darat jang tetap mendjadi tudjuan kita bersama 
semuanja dan berhubung dengan keterangan pemerintah ter- 
tanggal 22 Nopember 1952, maka dirasa perlu memaklum- 
kan, bahwa pimpinan Angkatan Darat formeel bertanggung 

djawab atas semua kelakuan jang terdjadi didalam Angkatan 

Darat disekitar peristiwa 17 Oktober 1952. 2. Dengan ke- 
pertjajaan penuh kepada P.J.M. Presiden/Panglima Terting- 
gi dan pemerintah, maka dengan ini. diminta kepada semua 

anggota dan bagian Angkatan Darat untuk tetap tenang 

melakukan tugas kewadjibannja masing2 dan memberikan 

' bantuan sepenuhnja untuk keselamatan negara dan tentara 

serta menghindari segala sesuatu jang diluar disiplin. 3. Su- 

paja tetaplah sadar bernegara dan bertentara. 

Demikianlah bunji pengumuman kepala staf Angkatan 
Darat, kolonel A. H. Nasution. — 

Penahanan Drs. Go 
        | Tindakan Belsnda Harus Kita' Balas lesaikan masalah Korea. Vi- 

Dengan Tindakan Jang Sema 

    
    

  

promi India untuk menembus | 

S. Kooyman, seorang kon- ' 

paikan pemerintah kepada parlemen, terdiri dari 128 

Mr. Susanto Djandjikan 

terhadap wakil Kantor Berita 

ren. 
Sementara itu dalam per 

tjakapan dgn ,,Antara” mr. Djo- 

dy Gondokusumo njatakan, bahwa 

tindakan pemerintah Belanda utk 

tahan orang2 Indonesia sudah 

tentu akan timbulkan pula tinda- 

kan pembalasan dari pemerintah 

Indonesia. Tindakan reciprociteit 
dari pihak pemerintah kita harus 

pula didasarkan alasan2 jg sama 

seperti jg dilakukan pemerintah 

Belanda. Dikatakan, bahwa me-j 

|mang tindakan2 sematiam ini se-j 

fakan2 mendesak kepada kita utk | 

dgn tjepat laksanakan diktum 1: 

dari mosi Manai Sophiaan, jang 

desak supaja segera berachirnja 

pekerdjaan Misi Militer Belanda | 
di Indonesia. Kalau hal jg demi- 

kian itu terdjadi, maka pihak Be- 

landa akan lebih rugi daripada ki- 

ta, dgnikan Mr. Djody Gondoku- 
Sumo, ha Pe na 

Bersangkui-paut dng 
soal Irian 

Mr. Tambunan terangkan ia 
belum tahu betul alasan2 sebe 
narnja jg timbulkan tindakan2 
pemerintah untuk tahan war 
ganegara2 Indonesia di negeri 
Belanda. Tapi ia katakan pula, 
bahwa kalau alasannja tidak 
kuat, maka sudap tentu akan 
akibatkan diambilnja tindak- 
an2 oleh pemerintah Indonesia 

terhadap warganegara2 Belan-   da ig lakukan kegiatan politik 
dan militer di Indonesia. Ka- 
lau ig demikian itu terdjadi, 
maka pihak Belanda akan le- 
bih rugi daripada kita, demi 
kian mr. Tambunan. Ia tam- 
bahkan, bahwa ia jakin warta- 
wan drs. Go Gien Tjwan tidak 
akan djalankan politik jg me- 
rugikan bagi Republik Indone 
Sia. Ia yatakan, tentu hal pena 
hanan :ni ada pula sangkut 

pautnja dengan tuntutan Indo 
nesia terhadap Irian Barat da 

jlam arti bahwa pemberitaan 
wartawan “Antara” itu menge 
nai Irian Barat sedikit hanjak 
mempunjai pengaruh terhadap 
pikiran umum dikalangan ka- 

    
um progressief bangsa Be'lan- | 
da. 

Merenggangkan hubu 
ngan. 

men gatakan, Mr: Tenang 
  

Pemilihan Umum 
Diremlangb an, Tidp2,300.000 Pen-i 

. duduk 1 Anoa. P 
ENTJANA UNDANG2 pgmilihan umum anggauta?2 Konsti- 
taante dan anggauta? parlemen, jang kabarnja telah disam- 

il msn 

(?) fatsal 
dlm 16 bab, jaitu jg berikan ke- 

tentuan-ketentuan tentang hak pilih, daftar pemilih, badan? penje- 
lenggara pemilihan, penetapan djumlah anggauta pentjalonan, daf- 

tar tjalon, pemungutan dan penghitungan suara, hasil pemilihan, ! 

antjaman hukuman, uang djami- 
nan dan tentang peraturan? peralihan. 

gala — Poso. Luwu Manidar — 

Pare2 — Makassar — Bone — 
Bonthain — Sulawesi-Tengga 
ra, Ma uku Utara Tengah dan 
Tenggara Sunda Ketjil jg dulu 
rupakan keresidenan Timur, 
Sunda Ketjil ig dulu rupakan 
keresidenan Bali Lombok dan 
Irian Barat. 

Pembagian2. 
Djumblah anggauta Konsti- 

tuante ditetapkam dengan mem 
bagi djumblah perduduk warga 
negara Indonesia dengan: 150. 
000, sedang djumblah anggauta , 
parlemen ditetapkan dengan 
menroagi djumblah penduduk 
itu dengem 300.000. Anggauta2 | 
tsb dipilih oleh warganegara ' 
Indonesia, isng dalam tahun pe 
milihan sudah berumur 18 ta- 

(hun keatas. Batas umur untuk 
'tjalon anggauta2 Konstituante 
atau Parlemen menurut Pen- 
delasan dalum memorie rentja | | 
na undang2 itu adalah 25 th. 

  
  

Bantuan Sebesar2nja 
UASA Usaha Indonesia di Nederland Mr. Susanto Tirto- 

prodjo mendjandjikan bantuan jang sebesar-besarnja dalam 

perkara penahanan dan pengusiran Drs. Go Gien Tjwan, pemimpin 

Kantor Berita ,,Antara” di Amsterdam dan Sunito oleh pernerintah 

Belanda. Mr. Susanto akan mefdesak supaja pemerintah Indondsia 

memadjukan protes sekeras-kerasnja atas tindakan jang tidak adil 

dan sama sekali tidak beralasan dari pihak pemerintah Belanda 

»Antara” di Nederland. Demikian 

kawat jang diterima di Djakarta dari Nederland Selasa pagi kema- 

bahwa soal venahanan itu tam 
bahkan pula satu faktor lagi 
jg merenggangkan hubungan 
Indonesia dengan Belanda. Le 

bih2 aasanp jg dikemukakan 

  

Drs. Go Gien EBiwan dgn Njonja. 

tidaklah terang sama sekali: 
Penahanan atau pengusiran 
warganegara Indonesi, dari ne 
geri Belanda harus segera di 
susul dengan tindakan js Sa 
ma pu.a oleh nemerintah Indo 
hesia terhadap warganegara 
Belanda, demikian ia tambah 
kan, Ia kata, umumnja bangsa 
asing termasuk pula bangsa 
Belanda seringkali kedapatan 
tjampur tangan da'am "urusan 
dalam negeri Iridonesia dan hal 
ini ,tidak boleh dibiarkan sa- 

dja. Sebetulnja sudah lama ki 
ta harug bersikap tegas terha- 
dap perbuatari tjampur ta- 
ngan jg rugikan megara kita 
ini. Kita harus berani djuga 
asingkan mereka ini, demikian 
pula dengan bangsa Belanda. 

Menjiapkan proefschrift 
Seterusnja mengenai drs. Go 

Gien Tjwan lebih djauh “warta 

wan ,,Suara Merdeka” menda 

pat keterangan, bahwa dewasa 

ini ia-sedang menjiapkan proet 

schriftnja untuk menempuh. ge 
lar doctor dalam ilmu  kesusass 

teraan. ,,Prosfschriit jang hen 

dak dibuatnja tadi berkalimat: 

,Agrarische Hervormingen in 
China” jang akan berdiri dari 8 

a9 bagian. Kini jang sudah 'ia 

siapkan ada 2 bagian. Drs. Go 

Gien Tjwan dulu kelahiran dari 
Malang dan adalah saudara dari 
Cr. Go Gien Hoo, internist jang 

kini "bekerdia padasrumah sakit 

Elizabeth, Semarang. 

Tentang sdr. Sunito dapat di 

takan, bahwa ia adalah berasal 

Na kampung Badran Solo, 

ljak tahuan 1932 sudah berada di 

Na tan Isterinja .adalah se 

orang bangsa Belanda djadi ad 
pokat dan kini menipunjai anak 

2. 

S8- 

Pemerintah toruh 

perhatian, 

Atas pertanjaan pers thd, di 
targkap:ja drs. Go Gen Tjwan 
oleh pemer.ntah Belanda itu, 
memori pencrangan  Mononutu 
Luata gan kemari: bahwa kedja 
Wan itu dapat peratian sepe- 
murni dari pemerintah Indone 
sa, Adalah kewadj bai neme- 

'rintah urtuk perhatikan (srha- 
Can pihangkapan atas dirinja 
set'ap warganeyarg Indonesia 
oleh sesuatu pemerirtah asing 

dilktar negeri, Dengan demikian 
duga 
Simitb, dan pula mengena pe- 
ristiwa Njoto dan Aidit itu pe- 

    

merintah pun berikan perhatis 
amnja djuga. (Ant), 

    

terhadap penangkapan g 

& Lb ka Ne 
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al Ja 3 en Hi Si ngunan ig dilakuk: aa 

   pembangunan jg selen sgaraka. 

rakjat dgn 
      Knp an | desa, 3. pembangunan oleh De 

1 g Lr 4 2 8 4 SAE Mp Keaa ak ssi 2 

"sesudah : it penga- Sa sendiri dengan beaja dari 
   

  

Kas Desa, 4. pembangunan jg 
“diselenggarakan oleh Pemerin- 
tah autonoom, 5. pembangunan 
oleh Propinsi. 2-3 

dari ex-bataljon 426, 
un usaha2 pembangunan 

1 Bojolali, kini dengan | 
           

   

      
    

        
    

   

  

     
      

    

    

  

    

  

   mengenai keuangan. Djem 
dan djalan2 jg penting 

j seluruhnja telah dapat di 
i, hingga perhubungan 

'" Pembangunan2 jang diselenggara- 

kan oleh Propinsi antara lain ' jalah 

djalan Bojolali-Ampel, dalam mana 

termasuk pula perbaikan2 'djemba- 

tempat2 lain serta dja | tan2 Kenteng, Tompakan, dan Sru- 

roda perekonomian da- | wen (Tengaran). Kantor Kediak- 

berdjalan lebih lantjar. Te -saan, perbaikan Asrama Polisi, tam- 
Mdalasn nada in mosilk ba bahan. kelas untuk gedung2 S-M.P. 

djembatan2 jg kini ma- dan S:G.B. dsb. Selain itu oleh 

sa 7 "“ #Demerintah Daerah Kabupaten Bo- 
erupakan djembatan2 da |' “" 

5 :  olali “telah diselenggarakan pembi- 

t, dan belum mendjadi kena 0 buah perumahan rakjat, ig 
abatan2 permanent. Pem beajanja didapat dari Jajasan Kas 

an tsb dapat dibagi-ba Pembangunan. Untuk tahun ini 
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5 

g HwalWan Semarang 
peringati ulang tahunnja ke 1 

25 NOPEMBER 1952 genap satu tahun jg Rumah 
rawatan Tiong Hwa I Wan menempati gedungnja sendiri 

Stadion, Berhubung ulang-tahun itu, kemaren (Selasa) 

| bertempat di ruangan muka dari rumah sakit tersebut oleh pengu- 

nja telah diadakan sekedar peringatan dengan perdjamuan se- 

derhana. Perhatian nampak besar, terutama dari kalangan dokto- 

idato pembukaan diutjapkan oleh 
etua Tiong Hwa 1 Wan, tuan The 

Tjo “dengan pernjataan terima 
“atas bantuan para doktoren, 

n2 dari para penderma, kegia 
i para pengurus H5 kesetia 

i para personeel. Diterangkan 
“bahwa rumah sakit itu telah 

kerdja dengan rugi. di tahun 1951 
ancitu lebih dari Rp 100.000 
pada penutup tahun 1952 ini di 

harapkan kerugian sebesar itu dapat 
perketjil. Banjak kritik2 telah di 

   

  

memberi doorlichting kepada 
14 orang. Djika di-ingat, bhw 
setahun ig lampau hanja tju- 
ma terdapat beberapa djurura 
wat dan 2 orang bidan, maka 
kini personeeinja Ik. ada 30 
orang, nampaknja suatu kema 
djuan. Handicap satu2nja jg 
dialamkan adalah soal keua- 
ngan. Dua orang zuster jg beri 
djazah speciaal didatangkan 
dari Eropah, jaitu zuster Lie 

“dari gerombolan? grajak dan dari "pasi 
"dirasakan akibat?nja oleh penduduk daerah Boj 

liam terus dikerdjakan, “Pembangunan oleh | 

ipun mengalami kesuli- | x propinsi. 

rakjat, jang akan  dibagi-bagikan 
keseluruh kawedanan2 dalam wil | 
jah Kabupaten  Bojolali. Menurut 
rentjana. masing2 Kawedanan akan 
mendapat bagian 5 buah 'peruma- 
han rakjat. Oleh Djawatan Peng- 
airan diselenggarakan pembangunan 8 AS AAN EN 

1 Djenderal Perantjis De Linares, | 
Indo China telah memberi pudjian kepada tentara pajung Peran 

dam2 serta object2 pengairan jang 
besar2, 3 z 
Pembangunan oleh Pem. 

E3 |. Autonoom. 
Dalam tahun 1951 dan 1952 ini 

oleh Pemerintah Autonoom te- 
lah dikeluarkan uang untuk usa- 
ha2 pembangunan sebanjak R. 

isebanjak R. 195.000. dan tahun 
1952 sebesar R. 212.000. Uang 
tsb. didapat dari hatsil usahanja 
sendiri. Subsidie dari Pemerintah     

| 

Pusat hingga sekarang sangat 
|sedikit djumlahnja, djika diban- 
'Gingkan dengan kerusakan2 jang 
dialami oleh daerah Bojolali, jg 
selaruhnja ada Ik. 700 buah, ha- 
ik jang berupa'kerusakan besar 
maupun ketjil. Dari djumlah tsb. 

'paru. sebagian sadja jang telah 

| dapat dibangun kembali. Ba- 
'njaknja subsidie jang hingga se- 
| karang diterima dari Pemerin- 
(tah Pusat barulah sebanjak R. 

"553.000. sadja, jalah untuk pem- 
| bikinan Gjembatan besar di Bo- 
 |joromo dan Wonosegoro seba- 

$ njak R. 216.000. dan untuk per- 
ibaikan  djalan  Bojolali-Tampir 
dan Bojolali-Tjepogo sebesar R. 
337.00. Maa 

Sedjak tahun 1951 telah di 
bangun 14 buah djembatan 
djurusan Bojolali-Selo 2 buah 
djurusan Bojolali-Klaten 2 bu- 
ah, dan Bojolali-Musuk 10 bu- 
jah dengan beaja Rp 93.000. 
'Djembatan2 tsb telah dibangun 
dengan beaja dari Staf "K”, 

tentara dalam pengedjaran ter 
hadap pemberontak ex-bataljon 

Gemolong telah dibangun 5 bu 
ah djembatan darurat. dianta- 
|ranja 4 djembatan2 besar dgn 
'beaja Rp 30.000. Djembatan2 
'darurat tsb dapat jahan Ik. 5 
tahun. Seterusnja kini telah-di 
mulai pembangunan djemha- 
tan2 permanent antara. Ka 
ranggede-Suruh jg akan me- 
makan beaja Rp 90.000 dan 
djembatan Karanggede-Wono- 
Segoro jg akan memakan bea- 
ja Rp 150.000. Kini tinggal Ka 
tjamatan2 Djuwangi dan Wo- 
nosegoro sadja jg masih belum 
dapat didatangi dengan kenda 
raan bermotor. Pembangunan 
Kota Bojolali telah didjalankan 
pula dengan giatnja. Antara   dan bukan maksud pengu 

ik membela diri, tudjuan 
ng Hwa I Wan adalah mey 

an perawatan dan menjembuh | 

Tong Hoa dan zuster Liem 
Tian Bing, sedang sebulan jg 
lalu zuster Gouw- Wie Sioe, 

ON : 2 djuga dari Eropah, telah meng 
a penderita sakit (patinten). ! ' uropan, : 

ta pengurus baru menerima gabungkan diri pada rumah 

er pimpinan rumah sakit itu “dari, perawat tsb. : 

“Liem Tjay Sien, telah banjak aa ir kliniek dan 

kan perbaikan2 dan kini nam ! Fancy Ja k » 

nja kemadjuan2, antara lain da | sumbangan2. 

t disebut satu dua tjonto disini,| - Oleh ketwa diterangkan, bhw 
lah: mengadakan kursus2 murid2' di hari Natal (Kerstmis) bu- 

rawat, memperlengkap obat2any | lan depan, di halaman Chinese 

aikan soal makanan patifnten, | English School di Bodjong akan 

mperlendkap inventaris dan alat2j diadakan fancy fair pendapa- 
eperluan rumah saxit, seperti . per 'tannja untuk kag Tiong Hwa 

rentgen. ha pabrik Siman (T Wan, Lebih djauh dapat di 
ja “telah dipesan “dat "demiki tee Io eaap 

var harga Rp 96000 dan kini Kabarkan, bahwa, Te 5 3 
rkakas itu masih dalam perdjala j Desember jad. Klinik ang 

“sedikit hari lagi akan tiba. Hwa 1 Wan BAKAR Pa 3 2 

abi umum, selain ilu 1 pengu- 
Terbuka untuk segala Ma kentatun Pemyabssni 

bangsa. 
Aiibaddan Ten Ahotl oteh “aneh SN Tn «« -Diterangk eoAh Ojau. an bahwa um burup : 

| ketua, mede Meng pda pa Torwepsn dalam PPPS, bila 
Aw 1 ti 2 

san dokter seperti lain2 
sakit 'artinja patienten 

andel oleh masing2 buis- 
ija sendiri, dus bentuk 
wa 1 Wan itu ada se- 
uliana hospitaal pada 

'petjah perang. Ditegas 
, bahwa Tiong Hwa 1 Wan 
terguka bagi segala bangsa, 

pandang kekajaan atau 
an. Mengenai tarip2nja 

am 4 kelas, jaitu 

      

     

  

    

  

   

  

    

   
     

        

   
   

   
   

   
   
   

    

   
   

    

   

   
    

   
   

        

   

    

       

      

  

tan dengan tjuma2 di klinik 

| tersebut. 4 
Bertepatan dengan perajaan 

ulang tahun ke 1 itu, telah di 
terima sumbangan darj Kian 

Gwan sebesar Rp 1000 dan da 

ri PPPS djuga Rp 1000. sedang 
Constructie werkplaats “Sama”. 
dikota ini telah menjumbang- 

   

sakit bisa mendapat  perawa-| 

kan gebuah kelemeng (bsl) js.| 

Jain kini telah didirikan stasion 
bis dengan beaja Rp 30.000,——: 
3 buah kiosk dan 1 toko tem- 
plek dengan beaja Rp 30.000: 
Taman Sriwidjaja dengan bea- 
ja Rp 15.000,—, lapangan olah 
raga dengan bea'a Rp 50.000: 
pelebaran djalan ke-Paras dan 
Tampir dengan beaja Rp 40. 
000,—: pembelian 2 rumah un 
tuk kantor DPD/DPRDS dan 
untuk SR sebesar Rp 35.000, 

| perbaikan djembatan2 dalam 
kota Rp 80.000, dan Jain seba- 
gainja. 
Pembangunan oleh rakjai. 
Pembangunan jg diselengga- 

rakan oleh rakjat dan desa itu 
terutama mengenai perbaikan2 
bendungan? serta saluran2 pe 
ngairan, serta usaha? lainnja 

dilapang perbaikan pengairan 

pengairan jg telah diselengga- 

rakan oleh desa seluruhnja ada 

80 buah, sedang ig diselengga 
rakan oleh rakjat setjara go- 

tidak diketahui,   

    

   

segera dipasang diruangan 
25, “" Rp. 20 dam situ. : 

Kabupaten. Bojolali akan menerima . 
tambahan lagi 25 buah perumahan | 

  
407.000, jalah untuk tahun 1951 | 

dan banjak dipergunakan oleh: 

426. Didjurusan Karanggede- 

'mendapat bagian tanah itu ada 

dan pertanian.  Bangunan2 

tong rojong ada 34 buah. Be- 

rapa besar jig telah dikeluar 

kan untuk pembangunan tsb 

hanja dari 
djawatan Pertanian mereka te 

Jah menerima bantuan berupa 

uang sebanjak Rp 5.000. dan 

berupa barang sebanjak 50 kan 

    

    

“Gis di Hanoi, ig baru2 ini ambil   
   

- 

“ye ETERANGAN-BERSAMA 

kan perundingan? sedjak tg. 17 N 

untuk rekonstruksi perekonomian 
perhubungan perekonomian jang 

Selandjutnj, kedua belah pi- 
hak berpendapat bahwa. untuk 

kepentingan perhubungan ini 
pengusaha bangsa Indonesia 
dan pengusaha bangsa Dje- 
pang seharusnja mengambil 
peranan nenting. Kedua: dele- 
gasi dalam pada itu mengin- 
tjafi atas pendirian2 dan ke 
pertingan nasional masing2 
dan berkehendak untuk menje 
lenggarakan perhubungan itu 
atas dasar kemanfaatan bagi 

  

Ba Pembagian tanah. | 
Orang2 disitu umumnja adalah 

Lean jang tidak mampu, jang 
£ mempunjai 3 “jang 

kini telah meritapat MIN Seed Spa 
hah dari tanah2 bekas onderne-' 
ming. Tanah2 tersebut telah di-' 
usahakan oleh rakjat setjara jg 
Sering dinamakan ,,wilde occupa- 
tie”. Berhubung dengan belam 
adanja pedoman2 jang tegas da- 
Ti pemerintah atasan, maka pi- 
hak Pemerintah Daerah kini ha- 
nja mengawasi, agar djangan 
Sampai. terdjadi.. pertjektjokan 
dalam membagi2 tanah itu, dan 
agar djangan sampai seseorang 

   
   

      
  
      
   

    

      

     
    

      

    
   

    

Perlu Diadakan Untuk 
Perekonomian Indonesia Dan Djepang 
Hasil2 Perundingan Perekonomian Dengan Misi 

kemaren oleh delegasi pengusaha Indonesia dan delegasi 
persahabatan ekonomi Djepang sbb: Delegasi pengusaha Indonesia 

bersama delegasi persahabatan ekonomi Djepang setelah mengada- 

1952.di Djakarta, perundingan? mana telah berdjalan dengan ra- 
mah-tamah dan lantjar telah dapat kejakinan bersama bahwa utk 
kepentingan pembangunan perekonomian nasional Indonesia dan 

sehat antara- kedua bangsa: 

: kedua "belah pihak  (mutual 

t
i
k
 

"3 

     

    

komandan. pasukan? Tonkin Gi 

bagian dalam gerakan tentara 
jadi dalam peperangan di 

n Sehat: 
Kepentingan 

     

    

  
Djepang 7 

telah dikeluarkan hari Selasa 

opember sampai tg. 25 Noperaber 

di Djepang selajaknja diadakan 

benefit). Oleh karena periun- 
idingan2 dilakukan diatas da- 
sar partikelir maka dapat dibi 
tjarakan kemungkinan? setja- 
ra lunas, teliti dan zakelijk Se 
terusnja tidak dilupakan, bah- 
'wa hasil2 perundingan untuk 
dapa: dilaksanakan masih. ha- 
tg mendapat persetudjuan da 
Yi pemerintah masing2. 

- “Mengingat, bahwa perhubu- 
ngan antara kedua pemerintah 
masih belum mempunjai “ben- 

tuk jang tegas, maka hasil2 
pembitjaraan djustru oleh ka- 
Yena itu dapat mendjadi sum- 
bangan guna dasar perhubu- 
hgan antara kedua negara di- 
kemudian hari. Dalam pada itu 
kedua delegasi berpendapa:, ba 
hwa mengingat kedudukan In- 
donesia dan Djepang amat pen 
ting dibagian dunia ini maka 
perhubungan - kedua. negeri 
akan harus diatur dalam wak- 
tu iang tidak terlalu lama. Pe 
rundingan2 telah meliputi Ia- 
pangan perdagangan seluas2 
nja dan dalam hal ini telah     mendapat bagian tanah jang ter- 

lalu banjak, sedang lainnja ter- 
lalu sedikit. Rata-rata tiap orang 
kini mendapat bagian tanah selus 
as 0,75 Ha. Menurut ' taksiran 
djumlah penduduk jang telah 

Ik. 15.000 orang “dan luas tanah 
jang telah dibagi ada Ik. 12.000 
Ha. Sedangkan Gjumlah perusa- 

haan semuanja ada 16 buah den- 
gan tanahnja seluas 14.090 Ha. 

Para ,wilde -. occupanten” itu 
bahkan hingga sekarang belum 
Gikenakan padjak. Menurut ke- 

terangan, dari ke 16 ' onderne- 

ming jang ada didaerah Bojoolali 

itu hingga kini baru satu sadja, 
jang telah meminta untuk . mes, 

ngusahakan kembali perusahaan-. 
nja, jalah perusahaan teh di Am-' 
pel, kepunjaan PPRI. 

Penerangan listrik. 
Penerangan listrik jang telah 

hantjur dalam clash ke-II jl. kini 

telah diperbaiki “kembali oleh 
Aniem, dan sedjak-bulan Djuli 
jl. telah dapat dibuka kembali." 

Akan tetapi voltasenja ternjata: 

sangat rendah, hingga untuk da- 

pat membatja sadja bagi para 

lengganan Aniem masih harus me 
njalakan lampu teplok disamping 

lampu listriknia. Hal itu sangat 
Gdisesalkan oleh para langgapan 
Aniem, kdrena untuk peneranzan 

jang tidak penuh itu mereka tiap 
bulannja harus membajar sewa 

penuh. Mereka. harapkan, agar 

hal ini mendjadi perhatian “ dari   
mendjadi inti . pembitjaraan 
adalah export dari Indonesia 
ke Djepang mengenai bahan2 

mentah guna industri2 di Dje- 

pang dan export dari Dje- 

pang ke Indonesia mengenai 

capitals:goods dan eguipment2 
jang komptt dan lain2 bahan 
guna pembangunan perindus- 

trian nasional di- Indonesia. 

Soal pengangkutan 

“Didalam rangka pembitjara- 
sh tentang perdagangan ini te 
lah dibitjarakan pula sedalam2 
nja hal pengangkutan (pelaja- 
ran) guna mengangkut ba- 

rang? perdagangan2 tsb. dan 
disamping ini dipikirkan pula 
djalan2 penjelesaian pembaja- 
ran antara Satu sama lain, su 
paja soal keuangan djangan 
mendjadi penghambat kelan- 
tjaran perdagangan itu. Kemu 
dian telah diadakan  pertuka- 
ran pikiran tentang kemungki- 
nan penempatan tenaga2 ahli 
Dijepang untuk dipekerdjakan 
diperusahaan2 Indonesia dan 
pengiriman orang2 Indonesia 

ke Djepang guna memperluas 
pengalaman praktis diperusa- 
haan2 di Djepang. Achirnja ke 
dua belah delegasi berkehen- 
Jak untuk mentjari djalan se 
terusnja guna mentjapai hasil 

sebagai jang dikehendaki. (An   pihak jang bersangkutan. tara). 

              

     
              
     

      

     

g untuk perem- 5 ana 
ersalin (bevalling) |. 

satu minggu be, 2 ne ai 
alat2 keperluannja, Ini Di a! 2. 

50 untuk kelas 
S. 

dengan cabine separo atas 
    

    

ruangan2 dipakai untuk 

am- Pendirian pondok 
ini begrotim: 

  

ISTIMEWA. kekuatannja 

. 
y 750 X 20 

»7 

   

  
  

Dalam minggu ini akan masuk: 

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

ISTIMEWA RENDAH harganja ) 

d/band 700X20 laadverm. 4 ton Ik. Rp. 33.000,— 

Pemegang S.IP. dapat mendaftarkan pada: 

NU. Handel 
FOBDDEALER DJAWA-TENGAH & TJIREBON 

. Bodjong 16 — Telp, 2000 — Semarang. 

tong semen. 

Ini Dia! 

»Thames"“ Track 
157“ WB. 

mesin (semi forward control) 

England. 
(415 toh). 

5) ” ”, Rp. 34.660.r— 

  

  

ruh Kota Besar Semarang 

Harga beras ditetapkan 
sen) tiap Kg. dan tiap2 djiwa 

Sjarat2 pengambilan: 

a. 

b.  Djika tidak mempunjai 

sertai daftar dari Lurah 

djam 5 sore,   
(Rapindo-Semarang) 

PENGUMUMAN 
No. 25 / 1952. 

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa untuk penduduk selu- 

“akan diadakan pembagian beras 
jang dimulai dari tanggal 29 Nopember 1952 sampai dengan 

14 Desember 1952 melalui warung2 beras. 

Menundjukkan kartu beras (kartu kuning atau biru) di- 

sertai kartu penduduk YK.K.K. — Kartu Kepala Keluarga) 

membeli beras dengan menundjukkan kartu penduduk di- 

Pembagian tiap2 hari kerdja 

Semarang, 22 Nopember 1952. 
A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

HADISOEBENO SOSROWKRDOJO 

Rp. 2,30 (dua rupiah tigapuluh 
dapat pembagian 3 (tiga) Kg. 

beras, kartu penduduk dapat 

jang bersangkutan. 

Kota Besar Semarang, 
Ketua, 

| han depan. 

Ikan usul oleh Gerwis, 

dari djam 8. pagi sampai 

   
       
Perlu Dladakan. 

da um 

Usul2 itu antara lain2 dima- 
'oleh P erwari, 2 Gerwis, 

GPII Puteri, Partai Pu 
sri Nasional Indonesia Medan, 

Departemen Pergerakan Wanita 

      

    

PSSI, PWKI, Muslimaat, Wani- 
ta Demokrat Indonesia, Partai 

# Wanita Rakjat, Budi Istri, Per- 
wani, Parkiwa, dll. Hampir se- 
“mua organisasi? wanita jang 

ksul mengenai urgensi program 
(sehingga dengan demikian da- 
'patlah diketahui bahwa Kon- 

” #igres Wanita Indonesia II ini ba 
njak menaruh perhatian terha 
Cap program kerdja untuk ta- 

Politik. 
' Mengenai politik telah diadju 

: 5 PWKI, 
GPII Puteri, Muslimat dan Per- 
wari, Gerwis mentinta pelaksa- 
naan hak2 demokrasi bagi kaum 
wanita, dlm. pemilihan umum 
dalam djabatan2, ikut tjampur 
organisasi2 wanita dalam penga 
wasan terlaksananja Undang2 
Perkawinan dan usaha mendja 
ga infiltrasi  pendjadjahan. 
PWKI dalam usulnja meminta 
kepada pemerintah supaja se 
orang wakil dari organifasi wa- 
nita diperbolehkan duduk dalam 
sidang pengadilan, bilamana di 
adili seorang wanita. GPII Pu- 
teri dalanv usulnja jang terma- 
suk dalam lapangan politik me 
nginginkan supaja organisasi2 
wanita mengadakan perajaan/ 
peringatan2 kebangsaan bersa 
ma-Sama, Usul ini sedjalan dgn. 
usul dari Muslimat. 

Perkawinan 
Mengenai soal perkawinan 

usul2 jang niasuk ternjata le- 
bih banjak dan sebagian 'besar 
menjnggung peraturan - peme- 
rintah no. 19. Wanita” Demo- 
krat Indonesia mengusulkan su 

(kan peraturan pemerintah no. 

putusan, demikian djuga usul 
dari Partai Wanita Rakjat. Par 
tai Puterj Nasional Medi me- 
njatakan tidak setudju dengan 
peraturan pemerintah no. 19 de 
ngan alasan antara lain menam: 
bah rusaknja moreel wanita. 

jang berhubungan dengan Un- 
dang2 Perkawinan. Gerwis dim. 
hal ini mengusulkan supaja 
Undang2 Perkawinan bagi selu 
ruh Indonesia dan bagi berma 
tjam-matjam agama lekas di- 
adakan. Usul sematjam itu di 
adjukan pula oleh Wanita PSII 
dengan tambahan supaja tiap 
perkawiman dilakukan dengan 
memakai surat perdjandjian ni- 
kah (huwelijk contract) agar 
supaja wan'ta mempunjai hak 
menuntut djika ada kedjadian 
jang melanggar peraturan ka- 
win. Usul Persatuan Wanita In 
donesia Indragiri tentang ini di 

Suara tidak setudju diksmuka- 
kan pula oleh Persatuan Wani-j 
ta Indonesia Bangka dengan' al2 sosial tjukup besar dan usul2 

mengemukakan alasan? antara jang mengenai ini diadjukan oleh 

lain karena akan memperbesar , Gerwis, Partai 
pengeluaran belandja megara. ! PWKIParkiwa, Wanita PSI. 

Banjak djuga dikemukakan usul : 

jia 
Utk Bela Fihak Isteri 

Sekitar Usul2 Dim Kongres Wanita Di Bandung 

tsb. diatas itu memadjukan usul : 

i ngolah 

Nikah 

  

e ONGRES WANITA INDONESIA II di Bandung setelah 

: membitjarakan prae-advies2, kemaren dulu” membitjarakan 
usuix jg dimadjukan tertulis oleh berbagai organisasi wanita. Pa- 

ja usul? itu diutjapkan kepada keinginan memperbaiki 

Susunan organisasi Kongres Wanita Indonesia,urgensi program dan 
Soal2 keanggautaan, Dalam pada itu mengenai usul? tentang ur- 
'gensi program oleh beberapa organisasi dimadjukan pula saran? 
“mengenai lapangan politik, spsial, ekonomi, pendidikan. 

Un- 
dapat 

dan 

sertai keterangan, supaja 
Gang2 Perkawinan itu 
memperlindungi ranita 
anak2 jang terlantar. 

Mengenai soal perkawinan 
ini Budi «-Isiri mengusulkan, 
supaja pemerintah mengada- 

  
kan ketetapan bahwa baik wa- 

| dak periksa rumah tsb. nita maupun laki2 jg akan ka 
win diperiksa dulu oleh dokter 
dan kepada pegawai pernika , 
han diberitahukan supaja ti- 
dak melangsungkan perkawinan 
tanpa surat pemeriksaan dari 
dokter. Budi Istri djuga menge 

mukakan keinginannja, 

madu harus dapat 

supa- | 
“ja djikasisuami hendak bera" 

idzsin duly 
dari istri jang pertama dan K4 

rus berbuat sesuai dengan hu- 

kum Islara. 
Pendidikan 

Perhatian terhadap soal pendidi- 

kan untuk kaum' wanita djuga nam- 

pak besar dan tentang “ini 

telah diadjukan oleh " Wanita De- 

mokrat, Gerwis, Partai Wanita Rak- 
jas, Barkiwa, Wanita PSII, Ais- 
jiah,  GPII Puteri, Muslimat. Ten- 
tang ini Wanita Demokrat mem: 

peringatkan, “bahwa usaha 
lapangan pendidikan ini dimaksud- 
kan untuk "memberi buah kepada 
perbaikan "nasib wanita “dengan me- 

teori “guna mempertinggi 

kedudukan wanita dan kesedjahtera- 

an rumahtangga.  Gerwis dalam 
usul pendeknja meminta » perhatian 
kongres .akaw usaha2 pendidikan 
rekjat, “sedang: Parkiwa  menitik- 
beratkan usulnja kepada soal2 pem- 
berantasan buta huruf, mengadakan 

kursus2 ' tentang kesehatan, pendidi- 
kan  kanak2,” keradjinan tangan, 

usu 

  

' pengetahuan umum dil, Wanita PS 

paja kongres memperbintjang . 

19 walaupun tidak mengambil : 

II mengusulkan dilakukannja usaha 
usaha untuk memberantas krisis mo- 
ril dan supaja pemerintah. memper- 
keras pengawasan terhadap mendja- 
larnja bibit2 kerusakan jang ditim- 
buikan oleh: film2, “buku,  madjal- 
lah2, pendjudian, minuman . keras 
dil... Usul daripihak Aisjiah antara 
lain | supaja mengadakan lapangan 

hpendidikan guna mentjari penghidu- 

i 
1 
: 
i 

  

pan sehari-hari jang meringankan 
beban rakjat dan tentang ini diusul- 
kan supaja “pendidikan vak dipene 
tingkan. : 

3 Sosial. 
Djuga perhatian terhadap so- 

Wanita Rakjat, 

Gerwis menitik-beratkan usulnja 
kepada pelaksanaan Undang? 

Dasar sementara R.I. pasal 28 

ajat 3, karena dalam praktek 

masih ternjata sangat banjak 

jang belum dilaksanakan dan se- 

bagai tjonteh dikemukakan bah- 

wa dalam lapangan pekerdiaan 

dinas pun. masih banjak kaum 

wanita jang menerima nafkah 

labih. sedikit dari pada  laki2. 

leh Gerwis diadjukan pula su- 

paja kongres menuntut kepada 
pemerintah untuk . mengadakan 

peraturan pensiun, selain kepada 

pegawai negeri, djuga kepada pe- 

gawai diperusahaan  partikelir. 

Usul dari Partai Wanita Rakjat 

  

Rampok di Ke- 
bonlantjung 

Tadi malam kira? baru djam 
9 rumah seorang menduduk 
Tionghoa di Keboglantjung 127 
dikota ini telah didatangi 3 
orang berpakaian seragam, "3 

dz seorang membawa pistol 
seorang lagi membawa sten- 
gun. Ketika itu penghuni ru- 

masih duduk diserambi 

depan. Tamu? itu menegor ka 
tanja penghuni rumah itu ada 
simpan ringgitan palsu dan 
katanja mempunjai hubungan 

    

(dengan pembikin2 uang palsu 
di Surabaja. Maka mereka hen 

Penghuni rumah tjuriga me 
lihat sikapnja tamu2 itu dan 
minta bantuan pak lurah, jg 
segera datang ditempat tsb. 
Demikianlah latji2 medja dan 
brandkast diperiksa isinja, 
Mendadak orang jg pegang pis 
tol telah Iepaskan tembakan 
kebawah, Orang2 didalam ru- 
mah mendjadi bingung, saat 
ini telah digunakan oleh ta- 
mu2 bersendjata itu untuk me 
ngumpulkan uang kertas dari 
brandkagt itu sebanjak Ik. Rp 
10.000 — kemudian mereka 
menghilang naik jeep jg sudah 
siap sedia disamping rumah, 
menudju ke djurusan Krang- 
gan. 4 

| LATIHAN KILAT. 
dalam ! Latihan kilat untuk anggauta-2 

Staf T.T.IV, jang dimulai pada per 
mulaan bulan November 1952 dan 

' bertempat di lapangan Pontjol pha- 
' se pertama dapat 
| 

  

diharapkan akan 

selesai pada penghabisan bulan De- 
sember 1952 jang akan datang. Tgl 
24-11-1952 di Magelang dimulai la- 
tihan bagi komandan? Peleton T.T. 
IV: dari angkatan ke II. Penutupan 
latihan bagi komandan? kompi T.T. 
IV angkatan ke III, akan dilakukan 
nanti pada tanggal 28-11-1952 “pagi 
di Simongan Semarang. Angkatan 
jang ke IV, waktu permulaannja ma 
sih akan ditentukan lebih Tandjut. 

KETUA IPPOSI. 
Dalam pertjakapan (dengan 

pers ketua Perserikatan Peng 
usaha Otobis seluruh Indone- 
sia, tuan Tan Hwat Tiang me 

nerangkan, kini sedang diuSa- 
hak kepada pemerintah pu- 
sat tentang putusan2 kongres 
Ipposi di Bandung tg. 5 jl. me 
ngenai pedoman Kem. Perhu- 
bungan ttg. 21 Agustus 1952, 
dan Ipposi pun sedang melak 
sanakan berbagai rentjana, 
baik mengenai anggauta2 orga 

nisasi maupun soal perburu: 
han, sociale voorziening dll. 
Sehingga kini Ipposi mempu- 
njai 250 anggauta pengusaha 
big jg memiliki 1500 buah bis 
dan 1500 crang buruh, 

  

— 

antara lain supaja Kongres Wa- 

nita mengadakan jajasan untuk 

mendjamin pedjoang wanita. Oleh 

Parkiwa diusulkan supaja diada- 

kan werkcentrale untuk mengu- 

rangi pengangguran, berusaha 

membatasi pelatjuran, memper- 

baiki kesehatan rakjat, mengada- 

kan tempat penitipan anak2 dan 

mengadakan konsoltasiburo. De- 
mikian antara lain usul2 dari 
berbagai organisasi wanita jang 

didjadikan bahan  pembitjaraan 
oleh Kongres Wanita Indonesia 

II di Bandung. (Antara). 
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| cao jang sebetuinja termasuk djnga wilajah Tiongkok. 
begitu besar. Luasnja hanja 16 Km? 

     

pi menurut sedjarah sedjak tahun 1557 
Macao ini baru'diakui sjah sebagai daerah ajadj: 
setelah pa adakan perdjandjian dengan Tiongkok. la tgl. 1/12-1887 

0 Pusat Kedjahatan Di Timur Djauh | 
Na x High-Low Fan Tan Dan Tpontu Gelap. Sa 

23 JAPAKAH " JANG TIDAK mengenal MACAO, 
Suara Timur Pjauh??? Letaknja pada muara 

  

   

ahan Portugalbaru 300 tahun kemudian jaitu 

Pemerintah daerah djadjahan rah? lain di Asia, Meskipun di « 
Macao berbentuk ON, jang 

     
luas Gaerahnja meli 

        
it Belakangan ini di. 

jatakan sebagai daerah auto- 
noom jang berdiri sendiri, 

terlepas dari propinsi Macao. 

5 t Faktor penghidupan. 

dan: 

banding dengan ketiga perusa 
haan lainnja pabrik:. smertjon i djuga 

ang “Net ena itu bukannja merupakan suatu 
tak jauh da se- PeTusahaan'iang .djahat”, te- 

an “Maa: “tapi ini dapat djuga dikatakan 
sebagai suatu-perusahaan - jg. 

ribut”. Dan'itulah pwa 
nj. barangkali, maka perusa- 
haan 'ini .'hanja- melajani 
orang2 bangsa Timur “belaka. 

    

    

| Karena kebanjakan dari mere- 
"ka itu memang gemar betul2 
, mengadakan perajaan jang idi- 

23 | rakjat.| ramaikan dengan letusan atau 
| Diseluruh kota Macao, Istana 'ledakan........:! 
Uskup merupakan pandangan| Setiap hari diwaktu sore ba- 
jang paling mentjolok mata. Le njak ,,rickshaw”  (betjak ' de- 
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. aman dan megahnja, 

taknja diatas bukit jang paling 
tinggi. Dan dari djauh istana 
ini kelihatan berdiri dengan 

diantara 
.gedung2 berdinding batu, jang 
merupakan sebagai tempat ting 
gal dari para “daan Beber” ig. 
harus bertanggung djawab atas 
lantjarnja djalannja pemerinta 
han kolonial di Macao. Lebih 
djauh kepedalaman, jaitu didae 
rah perbatasan, pasukan RRT 
kelihatan mondar-mandir men- 
djaga keamaman di Pos2 diba 
wah bendera merah jang berbin | 
tang enar.- Dan dalam suatu 
daerah jang terletak diantara 
Lambang2 kediajaan  Vatican- 

.ngan pengemudinja . dimuka). 
naik turun bukit dengan mela- 
lui djalan2 baru, dimana non2 
atau zuster2 dengan djubahnja 

| jang serba putih model abad 
16 berdjalan kian kemari de- 
ngan mukanja dihadapkan ke- 

| bawah dan dimana anak2 ' ke- 
tjil sedang bermain2 didjaga 
oleh perempuan Tionghoa jg. 
bekerdja sebagai ,,duenna” 
atau babu. Dari atas bukit be- 
tjak itu meluntjur kebawa te- 

'rus kekota. i 
Masuk gang keluar gang me 

lalui pos2 polisi jang berpakai- 
an seragam berwarna khaki.   

|daki tempat jang lebih bersih, 

     
       

        

sebuah daerah djadjahan Portugal jang ter- | 
sungai Canton ditanah semenandjung Ma- 

: ongkok. Kalau daerahnja sebetulnja djuga tidak | 
ngan djumlah penduduk kurang lebih 400.000 orang. Teta- | 

Portugal telah berkuasa atas daerah itu. Meskipun 

akan mendengar Suara kemeli- 
tik, jang diikuti oleh suara gu- 
muruh. Mereka ini adalah 
orang2 jang sedang bermain 
mah-jong, suatu permainan dju 

itu. Dan permainan ini djuga- 
lah jang sangat menarik per- 
hatian kaum pelantjongan, se- 
hingga tidak sedikit ang ma- 
Suk kedalam kas pemeriniah 
oleh karenanja......... Ada dju 
Sa matjam pertaruhan dalam 
permainan mah-jong jang sa- 
nga: digemari oleh kaum pelan 

1 

dan Fan-tan. 

gunakan “hanja tiga dadu dan 
uang taruhnja diletakkan di- 
atas papan semaijam .papan 
roulette jang telah diisi - de- 
ngan nomor2 besar dan ketjil. 
Sedangkan dalam pertaruhan 
»fan-tan” yang taruhannja itu 
diganti dengan kantjing me- 
Gja jang sedikit atau banjaknja 
tergantung kepada petaruh. 

Hatel Central. 
Bagi mereka jang menghen- 

dapat datang ke Hotel Central   
PN Kn Der Na : Dan hanja polisi berpa kaian se 

pada perusahaan? terbesar di Satu2nja tanda, bahwa Macao 
seluruh Macao — jaitu perusa- | itu adalah daerah djadjahan 

haan madat, perdjudian, perda | Portugal. Sebab kalau tidak 
gangan gelap atau smokkel dan j ada mereka ini, orang “tentu 
paberik mertjon. akan mengira bahwa Macao 

, : diah : fitu daerah Tiongkok. Karena 

Puent: kedjahatun | dimana sadja diseluruh kota, 
Sungguh tidak salah kalau rumah9 dapat dikatakan ru- 

orang Barat menamakan dae-| mah Tionghoa semuanja. 
rah djadjahan Portugal ini | - ! 

sebagai ,,Pusat segala Kedja- High low-Fan Tan. 
hatan di Timur Djauh”. Kare-. 

| Kalau orang berdjalan mela na didaerah ini memang terda orang lja 
pa: Iebih banjak kedjahatan ' Ini gang2 ketiil ber'belok2, ke- 

djika dibanding dengan dae- mana sadja is itu pergi, tentu 
Lama «encer 

  

  

| 

| taan Pimpi- BK 
Telah Diadjutan Kepada Presi- 

— den Pada Tanggai 17 Oktober jl. 
“ " NGEKATAN DARAT pada tg. 17 Oktober jang Jalu telah 

2 memadjukan keinginan?nja kepada Kepala Negara, dianta- 
ranja pembubaran parlemen sekarang, jang tertjantum didalam ! 
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jang akan diumumkan kepada chalajak ramai. | 
Tetapi Kepala Negara memerintahkan supaja surat pernjataan itu 

. Gjangan diumumkan. Sekarang harian ,,/Merdeka” jang mengang- 

njataan itu seluruhnja, jang bunjinja seperti berikut: 

  

Rapat Staf Umum Angkatan 2 
Darat dengan para Panglima ' 
Terrjtorium tg. 16 dan 17 Ok- 
tober 1952 di Djakarta memu- 

   

tuskan mengeluarkan pe Ki 
taan sebazai - tertera dibawa 3 ae 

ini : POS Pn Tt .gg 

#1, Pimpinan Angkatan Da- | “' Li er CS 

al ane Pen Diaga Ma idatang- 
ngan? disidang Dewan Perwa- |." Nari Bi NE 
kilan Rakjat Sementara jang |» kan Dari Bir DA 
sekarang ini mengenai persoa- 
lan Kementerian Pertahanan 
dan Angkatan Perang. | |. jan Perekonomian js baru kem- £ 2. Tjara -beberapa abasir : bali dari Thailand dan Birma 
membitjarakan soal2 | sekitar | untuk "arusan pembeliah beras, 
Angkatan Perang dengan ' dalam minggu? jg akan datang 
membesar?kan rahasia2” Ang- | in! beberapa banjak beras lagi 

  

jk. Darat | 
| kelijk. Mereka akan berteriak2 

gap waktunja sudah masak untuk mengumumkannja, memuat per- | 
Hamana mereka 
untung! 

"4 “martojo. dari Kementeri-| 

  katan Perang untuk sengadja @kan tiba di Indonesia dari ke- 
ditafsirkan : dengan maksud2 Ben ai Pn anang kemang. 
jang destructief dan dengan Martojo Oa na and, Ta o- | 
tidak disertai fikiran2 jang okasi Sala an TI ana la 
contructief, menundjukkan ten- 'gari pemerintah Thailand unt Ke 
dens2 usaha pemetjahan Ang: “Indonesiaselama tahun 1952: th | 

ituvakan membahajakan pula djamlah besar lagi telah dapat 
untuk dipakai pada lapangan2 dibeli di Bangkok, jang  seba- 
lain, 5 .. galannja tlh sampai di Indone- 

# 8 Muslihat demikian itu Sia. Ra ah 
ja ilakukan terhadap Ang- PA Ai 
Pa Paua Hn Lisan FN rea Djepang, Pilipina, Sajlon 
hadap Alat? negara lainnja Jan Inggris mengirirakan 'utu- 
adalah sangat berbahaja, ka- San2 untuk mentjari beras di 
rena akan mengakibatkan bhw Pasaran Bangkok. Di Rangoon 
faktor? kesiikaan atau keben- Pemerintah Indonesia menda- 
tjian partai belakalah jang-di- . Pat kesempatan -besar' untuk 
utamakan diatas unsut2 kedju- membeli heras. Diantara nege- 
djuran dan ketjakapan.  Ti2 membeli beras, Indonesia 

“ “'4, Pernjataan2 rakjat jang mendapat allokasi "jg terbesar 
berwudjud tulisan2 dalam su- dari Birma. Dalam tahun ini 
rat2 kabar, madjalah2 dan se- juga Indonesia masih menda- 
tjara individueel maupun setja- Pat kesempatan untuk .mema. 
ra rombongan serta 'demon- Sukkan beras dari Birma, di 

strasi2, menguatkan “kebera- luar alokasi jg telah didapat- 

ran, bahwa tjara beketdja De Wa itu. Dengan djaminan2 al | 
wan Perwakilan Rakjat semen- 1Okasi haru dari Bangkok gan 
tara jang “sekarang” ini me- Rangoon tersebut, ditaksir per 

ngandiing,bahaja bagi. negara. Sediaan beras telah dapat men 
x 5, Demi keselamatan nega Wukupi kebutuhan dalam nege 

ra dan keutuhan Angkatan Pe- Ii Indonesia. Demikian menu 

rang, pimpinan Angkatan Da- rut Brotomartojo. (Antara). 
rat memutuskan: k : : 

a. men Kepala. pa | ala Jutk an 
untuk membubarkan Dewwn per Derbaikan pimpnan Angkatan 
wakilan Rakjat sementara jang Perang dan penjempurnaan2 
sekarang ini dam membentuk Pertumbuhan Angk. Perang. 
Dewan Perwakilan Rakjat baru” “6. Tidak akan 
dalam tempo jang singkat de- pemerintahan jg bagaimana 
ah Oa ea kehendak-  pvin djuga tjoraknja, dapat me- 
rakjat. , 

     
  

c. melandjutkan pelaksanaan 

|'laksanakan tugas untuk kepen- 
b. meng-istirahatkan anasir2 tingan negara, selama tjara be 

di Dewan Perwakilan Rakjat kerdja Dewan Perwakilan Rak 
sementara jang Sekarang ini, |jat sementara jang sekarang 

. 1 Aa na 
| Ssiain Indonesia, djuga Ko | 

“baunja ,,odor” opium, jg. 

Ihanfa sederhana sadja. Sebuah 

ada suatu f 

jang telah menjediakan rua- 
ngan ditingkat satu sampaj em- 
pat untuk keperluan djudi sg 
mata2. Andaikata dalan" menga 
du untung di Hotel Central imi 
gagal, mereka dapat pergi ke- 
tempat perdjudian lainnja, ja 
itu disuatu gedung bertingkat 
tiga miliknja seorang  Tiong- 
hoa, Disini tempat perdjudian 
itu lebih menarik dari pada di 
tempat2 lainnja. Sebab mereka |: 
jang sedang mengadu nasib di 
sekeliling medja ditingkat atas, 
dapat menukar atau mengirim 
kan uangnja kepada Ketua Pe 
njelenggara Perdjudian dengan 
tidak usah naik turun tangga. 
Disitu telah disediakan pesawat 
automatisch, jangiakan mengan: 
tar uangnja itu kepada ketua 
PES Uang jang berlaku 
dalam perdjudian itu hanja dol 
lar Hongkong atau dollar Ma 

Gi jang sangat umum didaerah | 

tjongan itu — ialah high-low/ 

Dalam high-low jang diper- | 

  

  

Kini wakil India Dr. S. R 
mendjalankan tugas sebag 
gian legislatif” UNESCO di Paris. Pada gambar ini tampak D 5. Radhakrishnan sedang disambut dan diberi selamat: Olah Btn land Sargeant, wakil Amerika. Sidang tsb. dikundjungi oleh wakil2 

|N 

  dari 65 buah negara anggauta2 PBB. : 
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  kan penderitaan? itu. 

i Sebagai djuga presiden Roose- 
velt dan perdana-menteri Chur- 
Chill telah gagal dalam meniadjau 
pada kemungkinan - perkembang- 

van kedjadian2 dihari kemudian, 
jaitau bahwa  penumpesan Nazi- 
isme dan Fascisme akan memper 

itiepat pertumbuhan Komunisme 
di Eropa dan Asia, demikian dju 

ga Kisenhower jang pernah pudji 
peradjurit Sovjet dimasa perang, 

'telah gagal buat bajangkan ke- 
jmungkinan perkembangan soal2 

politik dan ekonomi jang akan di 

hadapi Asia pada masa sesudah- 
nja perang, walaupun peperang- 

an itu berachir dengan kemenang 
an Sekutu. Kini ia harus tjurah- 

untuk   kan perhatiannja tjoba 

memperoleh pengertian tentang 

harus paham tentang seluk-beluk 

Pengari     AN 
«Banjak Merembes Dalam Kalangan 

Pemerentah Di Amerika 
Djuga Kalangan Usaha Tidak Terluput Dari 

Pengaruhnja. 
—— Oleh: Virgil Peterson —— 

v IRGIL PETERSON, direktur Komisi Kedjahatan Ch,” cago dan ketua National Association of Citizens Cri- , me Commissions, menjatakan dalam rentjana dibawah ini jz ditulis istimewa utk ,/Suara Merdeka”, bahwa pengaruh gang Y 

Gangster 

hatan paling besar jg dihadapi 

oleh badan baru itu, 

Pengaruh mereka 
fat korupsi 'itu dipergunakan- 

nja pada pemilihan? dan de   cao. Sedangkan uang luar nege 
ri lainnja, dapat ditukarkan dju 
za kepada Ketua Penjelenggara' 
kalau mau dipertaruhkan. 

Seperti ,detectief Charlie 
Chan” kalau sedang mengusut 
perkara, orang2 Ticnghoa jang 
duduk mengelilingi medja djudi 
itu semuanja tenang, tidak ada 
jang gugup — tetapi sangat za-' 

ribut kalau sedang tawar mena 
.war harga satu pak rokok. Te 
tapi dalam perdjudian sebalik 
nja. Roman muka mereka akan 
tetap tenang dan tidak berobah, 
meskipun uangnja habis masuk 
kekantong Ketua Penjelengga- 
ra, Hanja orang2 asing sadja 
jang akan tersenjum riang, bi 

itu mendapat 

Menjedot asap 
sampai lega. 

Kalau perdjudian diakui se- 
bagai suatu -perusahaan jang 
Sjah, maka pemadatan ditjap 
sebagai perusahaan gelap. Te- 
tapi meskipun demikian, peme 
riniah Macao tidak mengha- 
lang2i adanja perusahaan ini. 
Karena kenjataannja tidak se- 
dikit uang jang masuk dalam 
kas pemerintah dengan adanja 
perusahaan isb. Menurut pera- 
turan orang asing dilarang me- 

ngundjungi tempat itu. Sehing- 

ga kalau ada orang jang ingin 

ngan djalan memberikan suap 
mereka dapat pula menguasai' 
alai2 pemerintah kota dan ne- 
gara2 bagian Mereka bisa, dan” 
pernah menjuap para 'hakim, 

wan perwakilan gan pembesar? : 
pemerintah lainnja sebagai dja 
lan untuk memperluas kekua- 
saan mereka dan untuk melin- 
dungi perdagangan2 gelap 'jg. 
mereka .lakukan. Apa jang 
saja katakan diatag bukanlah 
isapan djempol semata-mma, 
tapivssemuanja mempunjai buk 
ti : 

Perhubungan Costello (se- 
orang pendjahai pendjudi) de- 
ngan badan2 politik “di New 
York jang telah diakuinja itu 
adalah salah satu dari bukti? 
itu. Kota2 lain djuga mempu- 

  

Dengan membajar 45 rupiah 
(5 dollar Macao) orang' sudah 
akan dapat benbaring  dibal&2 
itu selama tiga menit, -dan 
mengisap 8 Sedotan tjandu...... 
Sebelum mulai mengisap, orang 
itu masak tiandunja diatas api 
lampu minjak terlebih dahulu 
sambil digulung2 dengan dja- 
rumnja sehingga sebesar bidji 
kapri. Sesudah itu gulungan 
Opium iSb. dimasukkan - keda- 
lara lobang mangkuk pipa, Se-   mentjoba betapa, nikmatnja si 

duran dibale2 sambil ,,menje- 
dot asap”, terpaksa harus per- 
gi ketempatnja dengan diam- 

penneanaka ka 

Djalannja “masuk keluar 
gang — gelap, kotor dan her- 

katan Perang. Tjara2 demikian “selesai diangkat, Selain itu, se-. belok2, Kalau baru sekali sa- 

dja datang ketempat itu, orang 
mungkin tidak akan dapat 
kembali. Sebab selain letaknja 
tempat itu djauh didalam kam 
pung, djalannja djuga tidak 
aman. Bahkan kadang2 di- 
gang2 madat ini lebih banjak 
gangguan djika dibanding de- 
ngan gang2 di Hongkong jang | 
telah termasjhur penuh ni 
ngan pendjahat2 itu......... Ka- 
Jau dilihat dari luar, tempat 
madat ini kebanjakan gelap Sa 
ja, tidak ada lampu dan letak 
nja pun diruangan tingkat 
atas. Dan orang masuk kerua- 

ngan itu, dari' fangga bawah 

tentu sudah dapat menghirup 
se- 

tiap detik keluar melalui sela2 
ruangan iSb. er 

Bale2 tempat mengisap itu 

dipan kaju, lampu ihinjak kela- 
pa atau “spirit lamp”, sebuah 

pipa pandjang sematjam pipa 

perdamaian bangsa Indian, dan 

sebuah batang metal jang keli- : 

hatannja seperti djarum goni. ' 
  

Pe aa Eisenhower 
mungkin akan mengadakan 

pembitjaraam rahasia dengan djende- 

tal Chiang Kai Shek setelah Bisen-   jang bsrtendeng seperti tersebut jini tidak diachiri. 
diatas dan mengambil tindakan # 7. Maka dengan tindakan2 
terhadap pendjahat2 Angkatan 'ni pinvpinan Angkatan Darat | 
Perang, jang menjalahi kewa- | bermaksud memungkinkan ba- 
djiban penjimpanan rahasia2 | gi pemerintah untuk melaksana- | 

|... kam tugasnja.. Angkatan Perang, : « 

  

hower selesai menindjau Korea, de- 

mikian diberitakan di Teipeh hari Se 

nin. Menurut kabar, soal mengada- 

kan pertemuan itu telah dibitjarakan 
| kan2 Tiongkok Nasionalis di Korea, 

landjutnja dgn kepala diatas 
bamtal dan kedua temgan me- 
megang mangkuk itu, opium 
dibakarnja Beberapa de- 

. tik kemudia-n, dlm sua'u rith- 
me jang nampaknja betul2 
membikin Jega, disedotlah asap 
ig keluar dari udjung pipanja, 
disertai dengan tarikan napas 
jg menundjukkan  kepuasan- 
DIA. 9. t 

Tjandu dari Iren. 
Kebanjakan dari tjandu jang 

datang di Macao, dikirim dari 
Iran. Akan tetapi djuga jang 
diterima dari propinsi Yunnan 
(Tiongkok) dengan ' melalui 
Burma dan Siam. Dan semua- 
nja itu dikirimkan - setjara 
diam2 atau smokkel. Sebab 
Maca, memang daerah ' smok- 
kel. Dan apa sadja “akan di- 
smokkel ke daerah ini. Bah- 
kan dapa: dikatakan, bahwa se 
bagian dari mas, 
negeri dan minjak untuk RRT 

djuga dikirim (dismokkel) me 

lalui Macao. Dan untuk mengi- 
rimkan harang? setjara gelap 
ke RRT ini memang mudah, 
karena pelabuhan  Macao itu 
letaznja berbatasan dengan 
RRT. Hanja kesukarannja air 
tidak begitu dalam, sehingga 
tak mungkin kapal9 besar 
akan dapat masuk kepelabuhan 

terson menguraikan djuga harapan2 

mendiktekan politik jg hendak didjalankan oleh pemerintah. Mere- ka bisa mempengaruhi, atawmemerintah 
besar-pembesar pemerintah jg disukainja: 

uang Juar | 

ster dalam kalangan pemerintahan adalah masaalah kedja- 
Amerika pada waktu ini. Pe- 

jg dapat dilaksanakan 

intahkan pengangkatan pem- 

jang bersi njai orang? jang bekerdja di- 
bawah tanah dan tjalon? jang 
melamar djabatan pada peme- 

Iiengan Asia. 

soal2 tersebut, karena Amerika 
tidak lagi dapat menarik diri da 
ri Asia. 

Setelah mentjapai hasil militer 
jang gilang-gumilang, Eisenho- 
wer djadi presiden Columbia Uni- 

versity dan sedikit sekali atau 

tidak sama sekali mentjurahkan 
perhatiannja kepada soal2 Asia. 
Ia terutama mentjurahkan per- 

hatian kepada soal mengandjur- 

kan Amerika untuk selamatkan 
Eropa dari komunisme, Seperti 

jang ternjata daripada utjapan2 
jang ia kadangkali pernah umum 
kan. Tetapi ia tidak pernah me- 

ngatakan bahwa Asia pun harus 

diselamatkan untuk bangsa2 Asia 
sendiri. PEMBINA | 
Pengalaman ,,on te spot” satu2 

nja jang pernah diperoleh Eisen- 

hower di Asia jalah di Philipina, 

jaitu tatkala ia masih berpangkat 

major dalam staf djenderal Dou- 

glas Mac Arthur, jang dalam ta- 

hun 1935 mendjadi penasihat mi- 

liter kepada presiden Manuel 
duezon. Karena kekurangan pe- 
agetahuan. tentang soal2 Asia itu, 
naka perlu sekali Eisenhower me 

1gadakan perhubungan langsung 

Sambutan? Asia 
terhadap kemenangan Eisenhower': 

lalam pemilihan presiden Ameri- 
ka baru2 ini dengan tegas menun 
Ijukkan dua ariran, satu aliran 
ang mengenai bagian Asia Timur 
lan satu aliran pula jang menge- 

8 

rintah tidak berani membantah Lai Asia Tenggara. 

mereka. 
Charlie Binnagio jang mati 

terbunuh ditahun 1950, adalah 
pemimpin politik jang sangat 

pembesar polisi, anggota2' de- (besar kekuasaannja di Kansas 
City, dan pengaruhnja dirasa- 
kan diseluruh Missouri, semen 

|tara perhubungannja dengan 
gerombolan? pendjahat dju 
diketahui dinnana-mana. 2. 
' Di-Chicago, gerombolan pen 
Gjahat jang dipimpin oleh Al 
Capone. mendjalankan rolnja 
mulai dikalangan pemerinta- 

“han ditempat? ketjil sampai ke 
pada pemerintah negarg bagi- 
an dengan djalan mengadakan 
perhubungan rapat dengan de- 
wan2 perwakilan dan pembe- 
Sar2 pemerintah lainnja. 
Kedjadian seperti ini kita 

dapati hampir disemua kota2 
besar Amerika, meskipun -ja- 
ra. mendjalankannja berbeda. 

Soal kredjahatan lain jang 
paling besar dihadapi'pemerin- 
tah menurut pendapat saja, 
ialah infiltrasi pendjahat2 se- 
maijam ini kedalam perdaga- 
ngan2 legal Pendjahat2 jang 
terkenal itu menanam milioe 
nan dollar kedalam perusa- 
han2 jang legal seperti hotel, 
night-club, restoran dan herba- 
gai perusahaan industri. 

Kesulitan jang dihadapi disi-' 
ni ialah tidak untuk membuk- 
tikan bahwa perusahaan? itu 
tidak sjah, tapi malah djuga 
untuk menibuktikan kepenti- 
ngan pendjahat2 itu dalam per 
usahaan2 tersebut, o'eh karena 
sering s€kali mereka mendja- 
lankan rolnja dari belakang 
front2 jang legal, jaitu dengan 
djalan mempunjai dukbel boek 
gang andil2 jg tersembunji. 
gang adil2 jang tersembunji. 
Undang? tidak “bisa berbuat 

apa2 terhadap hal ini. 
'Djalan paling baik untuk 

memberantas kedjahatan ini, 
menuru: pandangan saja, ialah 
dengan komisi2 kedjahatan jg. 
dibentuk oteh rakjat seperti 
National Association of Citi- 
.z0n Crine Commissions jang 
baru didirikan itu. 

Dengan perantaraan badan2 
'Seperti ini “kegiatan? pendja- 
hat2 itu dalam perusahaan2 

'legal-atau tidak legal dapat di 
bongkar dan dengan demikian 
dapat membangkitkan opini 

umum terhadap mereka. Akan 
tetapi langkah2 berupa moreel 
ini gadja belumlah lagi menju- 

(kupi. Kita tidak mungkin da- 
pat memelihara tenaga moreel 
dalam tingkat atas ini buat se 
lama2nja dan  perdjuangan 

di Washington dan Taipeh.  Perte- gara terbatas dalam gerakan terha- 
muan itu jang tidak akan diadakan dap pantai RRT. Kalangan jang me 
di Taiwan, bermaksud merunding- Ingetahut di Taipeh menjatakan, pe- 
kan soal pemakatan pasukan2 Tt | merintah Tiongkok Nasionalis mera 
ongkok Nasionalis. Menurut ketera- | sa berkeberatan dengan gerakan pa- 
ngan beberapa kalangan, 
(kementerian 
tidak menjetudjui digunakannja pasu | 

  

tetepi menjefudjui pemakaian se: 

Pentagon | sukan2nja jang terbatas, itu. Berhu- 
“pertahanan Amerika) «bung dengan itu, maka orang ber- 

pendapat, bahwa dalam pembitjara- 
an rahasia itu Bis€nhotver akan ber 
usaha memperoleh persetudjuan Chi 

| & 
“ 

berhubung dengan bahaja ini mung 
kin Tiongkok Nasionalis akan .me- 

Utamakan Eropa 
atau Asia? 

Mengenai Asia Timur, walau- 
pun pada kulitnja tampak kegem 
biraan terhadap kemenangan Ei- 
senhower itu, tetapi pada dasar- 

nja terdapat pula perasaan gcli- 

sah. Perasaan gelisah ini bukan 
sadja terdapat di Djepang, tetapi 
djuga di Taiwan. Kegelisahan jg 
sebesar itu tak tampak di LEhi- 

lipma terutama karena bangsa 

Philipina berpendapat bahwa “ne 

rika toh akan membela negara 
itu, berdasar persetudjuan yerta 

hanan bersama diantara kedua ne 

gara tersebut... Tetapi mengenai 

Djepang dan Taiwan tidaklah ter- 
dapat suatu persetudjuan jang 

konkrit, dalam pengartian bahwa 

Amerika terikat kepada kewadjih 

an untuk djuga bantu pembelaan 
kedua daerah tersebut. Tidak ada 
nja persetudjuan (jang konkrit 

itu menjebabkan kegelisahan di 
Djepang dan Taiwan, mengenai 

politik jang akan dianut oleh Ei- 
senhower jaitu apa ia akan meng 

utamakan Eropa ataukah Asia. 

Entah, apakah kegelisahan itu 
berdasar atau tidak, itulah tak 

Iapat dikatakan dengan.pasti. 
Kegelisahan jang dimaksudkan 

itadi timbul daripada kesangsian 
jjang didasarkan atas anggapan 
bahwa Eisenhower dan - anggau- 

  
| ta-anggauta kabinetnja mungkin 
akan menganut politik jang 'ber- 

  

membasmi pengaruh2 pendja- 
hat seperti ini adalah suatu 
usaha djangka-pandjang. 

Tapi dibantu dengan pertim 

bangan2 mortel itu badan2 ti- 
dak resmi itu dapat  memberi- 
kan penerangan kepada masja- 
rakat, bahwa adalah untuk ke- 
pentingan mereka sendiri per- 
lunja diadakan pembasmian ke 
djahatan2 jang teratur itu pa- 
da segala tjabang pemerinta- 
han, termasuk usaha2 mereka 
untuk menguasai mesin2 poli- 
tik negara. 

Rasa kepentingan bagi diri 
sendiri ini hanja dapat dibang- 
kitkan atas dasar kemasjara- 
katan, jaitu. bila .masjarakat 
telah menginsjafi bahwa peda 
gang2 gelap itu telah menje- 
babkannja harus membajar- pa 
djak lebih tinggi, harga tinggi 
dari barang2 jang mereka beli 
dan dalam mendjatuhkan jak- 
siran harga barang2. 

Dengan lampu sorot dibidik 
kan kepada pendjahat2 itu ser 
ta kawan2nja dan dibimbing 
oleh kepentingan diri sendiri, 
maka masjarakat dapat menga 
dakan sapu bersih, dengan me 
mulai bekerdjaan itu pada pe 
milihan2. 

ang terhadap pandangan Pentagon 
(kem. Pertahanan Amerika) dan Chi 
ang Kai, Shek sebaliknja akan. ber- 
usaha" supaja Amerika membatalkan 
heutralisasi Taiwan. Pada umumnja 
orang berpendapat, bahwa netralisa 
81 Taiwan dapat menimbulkan front 

dan ' 

| 
kedua bagi kaum Komunis” 

» 0 uo 
t:AsiaEisenhowe: 

Bagaimana Wudjudnja Nanti? — Apakah la Akan 
Mengutamakan Eropa Dan Menomor-Dus-kan Asia? 

. —Oleh: Amir Laharis Korr, Istimewa — j 
AMA DJENDERAL DWIGUHT KEisenhower, jang baru? ini terpilih sebagai presiden Amerika, 
terkenal Juas di Asia. Tetapi kebanjakan orang Asia anggap ia mengenal hanja sedikit sekak 

tentang seluk-beluk Asia. ,,Populariteit” Kisenhower di Asia pada hakekatnja disebabkan oleh dja- 
sanja jg gemilang bagi kemenangan Sekutu dim Perang Dunia II. Dengan menghantjurkan perse- 
kutuan Nazi-Fascisme di Eropa, sekaligus Eisenhower telah bikin dirinja dipandang tinggi oleh ana- 
sir-anasir demokratis di Asia, Apabila ia tetap hendak mempertahankan 'populariteit itu maka ia | 

Asia berikut segala penderitaan2nja, dgn maksud utk anelenjap- 

sifat ,,pelahan” “di Asia Timur. 
Politik jang demikian itu ialah 
buat memberikan tjorak jang 

“agak berlainan daripada politik 

Asia dari mendiang Roosevelt, 
sebagaimana politik tersebut te- 
lah 'dilangsungkan oleh Truman. 
Ada kemungkinan besar, bah- 
wa dibawah pimpinan Hisenho- 

wer, Washington akan tjoba dja- 
lankan satu ,,politik: Republikein 
baru” terhadap Asia, supaja mem 

beri tjorak, baru kepada politik 
internasional Amerika. 

Pada tingkat dewasa, ini be- 

Jumlah terang bagaimana akan 

sifatnja politik baru itu. Tetapi 

mungkin bahwa Eisenhower tidak 

akan tjoba pandang Asia sebagai 

suatu bagian dunia jang terpisah 
dengan mempunjai pula hubung- 
an-hubungan. internasional jang 
tersendiri, tetapi Asia akan di- 
pandangnja sebagai bagian - dari 

dunia Barat. Tetapi Partai Repu-: 
blik (partainja Eisenhower)  su- 
dah lama tidak memegang pimpi 
nan dalam pemerintahan Ameri- 

ka. Oleh karena itu tidak mudah 
bagi mereka untuk dapat menga- 
tasi soal2 dunia jang ruwet, ter- 

utama soal2 Asia. Pemasukan se- 

suatu pandangan Partai Republik 
dalam politik luar negeri Ameri- ! 
ka jang seluruhnja, mungkin me 
nimbulkan pertentangan bukan 
sadja di Eropa, tetapi djuga 

Asia. Kebanjakan  pemimpin2 
dari Partai Demokrat jang pernah 
berhubungan erat. dengan soal2 

Asia, semendjak . didjalankannja 

politik mendiang Roosevelt, kini 

kurang lebih telah dapat mengerti 

tjita2 dari bangsa2 Asia, walau- 

pun mungkin mereka tak dapat 
menjetudjuinja.. Apabila pengeta- 

huan dan pengalaman dari golong 

an pemimpin2 tersebut tadi tidak 
dipergunakan dengan benar “oleh 

pemerintahan Eisenhower jang 

akan datang, Amerika akan ter- 

timpa oleh berbagai keruwetan da 
lam  hubungannja dgn negara 

negara Asia. 5 

: Potitik kedaerahan 

SES. 5 di Asia? 
Bentuk politik luar negeri jg. 

baru dari pemerintahan Eisen- 
hower akan beruntung kepada 
Soal apakah Asia dan Amerika 
akan “dapat. bergandengan se- 
bagai negara2 tetangga jg, baik 
ataukah Asia harus terima Ame 

4 

didunia jg, dikulit tampaknja 
bersahabat kepada negara? 
Asia. Untuk djelasnja adalah 
densikian. Dalam : mengumum- 
kan satu politik umum menge- 
'nai Asia, pemerintah Kisenho- 
wef itu harus menegaskan sikap   

-hnja thd: Djepang, Taiwan dan 
iPilipina disatu pihak, dan thd. 
negara2 Asia Tenggara di lain 
pihak. Ini berart! bhw. psmerin 
tah Bisenhower harus menje- 
lenggarakan Jua matjamv-politik 
jg. berdasar kedaeraham di Asia 
jang keduanja itu dihubungkan 
kepada politik Asia, jg umum. 
Politik jg, berdasarkan keadaan 
sedaerah2 itu akan mempermu- 
dah negara2 Asia untuk menger 

an Eisenhower itu. 5 
Terutama Asia sangat ingin 

lt di peristiwa perampokan 

seorang Tionghoa, 
pura? berlaku sebagai 

Djakarta dengan Biro Kriminil 

Seorang 'lainnja, dg. 3 kg. 
masnja, kini masih berada dim 

pengedjaran , pihak berwadjib, 
dan menurut keterangan didu- 
ga dalam waktu jang singkat, 
peristiwa ini sudah dapat dise- 

lesaikan. Tentang  djalannja 
perampokan 3 kg. mas itu, le- 
bih djauh diperoleh ketera- 
ngan, bahwa pada sore hari 

minggu jang baru lalu itu, te- 
lah datang kerumah seorang 
Tionghoa, T.B.H. dikampung 
Baru, dua orang tidak dikenal, 
jang dengan membawa se- 
diumlah “besar uang, mene- 
rangkan bahwa mereka ber- 
maksud membeli mas. Sesudah 
dikeluarkan, dan setelah ter- 
djadi tawar-menawar, sipemi- 

lik mas jang membawa 3 kg, 
masnja, oleh kedua ,,pembeli' 
itu diadjak naik jeep untuk 
pergi keSsuatu tempat, dimana 

menurut keterangan 

  
| 

Pembitjaraan Rahasia Chiang — Eisenhower 
njetudjui yerakan pasukan2nja jang 

terbatas itu seperti dikehendaki oleh 

kementeriar' pertahanan Amerika. Me 

nurut kalangan di Taipeh, rundingan 

“rahasia antara Bisenhower dan Chi 
ang Kat Shek itu mungkin akan di 

adakan di: Okinawa djika rundingan | 

itu djadi dilaksanakan. (Antara —jkatanja, masih berada dalan 

-.. 'penjelidikan, (Antara). AFP). 

    owe 

, On ne ang 0. 

mengetahui bagaimana akan 

  

    

bentuk reorganisasi jg, akan ter 
djadi dalam Kementerian Luar 
Negeri Amerika. Djuga ingin 
mengetahui bagainvana bentuk 
politik pertahanan internasional 
jg. akan diambil oleh Eisenhos 
wer dan sampai dimana segala' 
sesuatu itu ada sesuai dengan, 
usaha2 dan diplomasi jang se- 
kian lama telah didjalankan di 
sja. Timur dam Asia Tenggara, 

Asia Tenggara bertanja 
|. Dalam pada itu Asia Tenggara 
pandang terpilihnja EHisenhower 

sebagai satu petundjuk bahwa 
Amerika akan lebih mengutama- 
kan soal2 Eropa. Oleh karena itu 
segala sesuatu perobahan jang 

akan terdjadi di Kementerian L., 
N. Amerika, terutama akan dias 

rahkan kepada usaha mengutas 
makan soal2 Eropa itu. Kebanjas 
kan negara2 Asia Tenggara ingin 

mengetahui dengan tegas, apakah 
politik Pantuan-ekonomi sebagai 
jang telah didjalankan pemerin- ' 
tahan 'Truman akan dipertahans 
kan terus, atau diubah, ataukah 

| politik jang demikian itu akan 
“diperluas, supaja dapat makin 
memperbaiki perekonomian bang“ 

'sa2 Asia. 
Tetapi dinegara sebagai 

'partaian 'adalah besar sekali, mas 

ika politik“presiden jang mewa- 
Ikili sesuatu partai adalah erat 
, sekali dengan kehendak pemim- 
| pin2 partai: Oleh karena itu, ma- 
'sih harus dilihat- apakah Eisenho- 

wer. akam dapat mengadjak- par- 

tainja buat menjokong didjalan- 

kannja tindakan? sebagai jang di 
inginkan oleh negara2 AsiasTimur 
dan Asia Tenggara itu. : 

Soal #iainkok pun 

Adalah terang bhw. buat meng- 
amankan hubungan Amerika dgn. 

negara2 Asia Timur dan Asia" 

Tenggafa itu, pemerintahan Hi- 
senhower harus mendjalankan po- 
litik-politik' kedaerahan jg dapat 
diterima oleh kedua daerah itu, 
Politik2 kedaerahan itu harus dis 
susun sedemikian rupa sehingga 

tak akan timbulkan pertentangan 

Gdiplomatik diantara kedua. dae- 
rah itu. Tidak adanja kegentingan   

rika sebagai negara jg terkuat, ji hower menggalang 

ti akan keingiman2 pencerintah- | 

karta, dalam waktu jang singkat, 

terlibat dalam perampokan 3 kg mas tersebut, kini sudah berhasil 
ditahan, berikut sebuah jeep jang dipakai oleh kawannja sewaktu . 

mendjalankan rol kedjahatan itu. : 

'diplomatik diantara kedua. daerah 

itsb. akan memungkinkan Kisen- 
satu politik 

'nmum terhadap Asia, sebagai ba- 

gian dim rangkaian politik inter- 

nfisionalnja jg bertitik berat ke- 
pada Eropa. 1 

Pun negara2 Asia Tenggara 

sedang menantikan dgn -penuh 
perhatian” bagaimana ' Eisenho- 
wer akan menghadapi soal Tiong- 

kok. Umumnja orang mengerti 
betapa besarnja kesulitan2 jang 

dihadapi Amerika utk dapat me- 
ngadikan “sesuatu  penjelesaian 

dgn RRT. Walaupun ' demikian 

orang harap, bahwa Eisenhower 

akan dapat memandang keadaan 

di RRT itu setjara jg realistis 

dan akan berusaha  sekuat-kuat- 
nja buat mengurangkan sebanjak 
banjaknja keadaan ,tidak-keten- 
tuan” jg“ terdapat. di. Asia Timur 
itu.   

, 

ng Djakarta Mendaulat “ 

  

TH DJAKARTA PADA HARI Minggu jang baru lalu, terdjas 
3 kg mas seharga I.k. Rp. 150.000,4 

dilakukan oleh 2 orang tidak dikenal, jang mula? datang ke rumah 
T. B.H. (pemilik mas) dikampung Baru, dani 

seorang pembeli mas, 

setimpukan uang jang diduga berdjumlah ratusan ribu rupiah. 
Berkat kerdjasama jang baik dan erat antara Reserse Kriminik 

dengan membawa 

Komando Militer Kota Besar Dja- 

1 dari 2 orang jang dituduh 

akan - dilakukan. pembajaran 
harga mas tersebut. Tetapi 
tiba2 “ditengah  djalan, kedua 
orang itu memaksa pemilik 
mas serahkan 3 kg. mas tsh., 

setelah mana pemilik mas di- 
turunkan dan ditinggal dites 
ngah djaran. 5 ! 

Ada ,,hal2 tertentu” 
Demikianlah, sesudah mene- 

rima laporan tentang terdjadi- 

hja peristiwa ini, pihak polisi 

KMKBDR, bekerdja' keras, dam 

ra dilakukan, berhasil  me- 

djahatan. Seorang lainnja bera 
ikut 3 kg. mas, kini masih bera 
ada dalam  penjelidikan pihak 
berwadjib. Lain keterangan 
lagi jang didapat mengenai 

dalam soal 3 'kg. mas itu, ter- 
dapat ,,hal2 tertentu”, baik 
terhadap pemilik mas .maupun 

  
dalam soal ini. Apa jang di- 
maksudkan dengan ,,hal2 ters 
tentu” itu, 
sedangkan dari   

di 
Amerika, dimana pengaruhnja ke : 

penting, 

dengan bekerdjasama' dengan 

berkat penjelidikan jang sege- ag 

nangkap seorang jang dituduh 
tersangkut dalam peristiwa ini, 
berikut jeep jang dipakai se- 
waktu mendjalankan rol kes ' 

peristiwa ini menjatakan, bhw 

orang jang disangka terlibat : 

tidak diterangkan, " 

pihak resmi " 
sendifi “tentang hal“ini belum 
diperoleh sesuatu keterangan, 
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. Anggur ,PAX“ tjap BINTANG 7 
ntuk menjembuhkan pinggang dan punggung pegal, ku- 
darah, Muka putjat, badan kurus lemah, tidak napsu ma- 

waktu malam berulang? kentjing, kepala sering pusing, 
berkunang2, kaki tangan tida bertenaga, seluruh badan 

tjapai, penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki dan laen2 

  

       
      

   

  

    
     

    

   

  

   

menikah, djika sering minum ANGGUR ,,PAX” TJAP 
ITANG 1, akan kumbali semangat bergelora, tubuhnja te- 

Njat Njat Fung (Anggur Wanita) 

Datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan perut sa- 
kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, mata 

ur, pinggang berasa pegal kaki tangan kurang tenaga, se- 

m ANGGUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BIN- 

jang lemah akan mendjadi kentjang pula, menam- 

Sa Dapat beli diantero Toko2: 

, N. V. ,,BINTANG TUDJUH' 
BE (Chemicalien Industrie) 

Krekot, No. 11, Djakarta. 

Baik orang tua Maupun muda, sudah beristri atau 

at kurang, rambut rontok, dan laen2 penjakit. Silahkan 

badan mendja- 

  

SOLO Mulai tg. 25 s/d 27 November “52 
“Film Besar Jang Mendapat 8 Oscar . 

,BLL ABOUT EVE" 
BETTE DAVIS — ANNE BAXTER 

   
     George Sanders Produksi 20th Century Fox 

    
   

    

   
    

    

   
    
   
   
     

   
    
   
    

   
    

    

    

    

    

    

TABIB 

), ASTHMA, KEPUTIAN 
lain-lain Penjakit. Obatij | ke 35 tahun 

  

    Ik Mobil Bis: Vracht-Auto) 
rik2: Kantor2, Sekolahan: 
duan: Perkebunan, Ru- 

'Tangga (Huis-Apotheek) 
b. dapat beli pada: 

'Drogisterij: ,,ONG” 
ran Timur 21. Telf. 1419. 

Semarang. 8 

HUMBER 

   

  
14/12 jg akan datang oleh 

ntap Daerah Sementara 

an beras kepada pendu- 
Dengan ketentuan tiap2 
3 kilogram harga Rp. 

30 sekilogramnja. 

ig bersangkutan harus j- (tahun lala 396).   ai Kartu Kepala Keluar-| rerti tersebut dibawah: 

'Bagi mereka jg tidak mem- 
injai Kartu Beras, dapat 

sunakan Kartu Pendu- 
i dengan DAFTAR 

RAH dimana pendu- 

selebihnja 196. 
BUKU2 GEWONE - 

(suatu tjara 

Ik lebih djelas barap| |. 
erhatikan iklan Dewan 

srintap Daerah Sementara 39 Jo aan   hari ini. 23 

  

  

  

| Seteran 109, Semarang. || Tanggung murah ! 

ecialist untuk | WASIB (Ak Untuk memperingati hari pembuka'an toko kami jang 

“segan garantie sem-| | Tanggal 26-11-1917 — 26-11-1952 

Muli 9. 286 - 11 umi 1. 28 “ll 

Kami adakan HARGA-HARGA SPECIAAL 

Baru trima: 
Sepeda prempuan merk PHILIPS-MISTER-RIGBY- 

Sepeda laki merk UNION 

Onderdeel-onderdeel asli. 

DJUGA SEDIA: 

Matjam-matjam onderdeel-onderdeel untuk sepeda 

TOKO SEPEDA 

HAP SING HIN 
Bodjong 35 — Telp. 1100 — Semarang. 

sa f Ag ad aa 4 TES : m5 ni pe un PA 

Aerkesghpr 2 SUATU KANTORAN SOSIAL DENGAN TIDA | 
 MEMUNGUT UNTUNG 

- 
me SALA 

'Besar Semarang akan dil SAAD» aa ANA 4 ARANG« 

"DE SPAARBANK TE SEMA 
Didirikan tahun 1853 

Purwodinatan Barat IL Nos. 2/4 — Semarang. 

'Menurut fasal 14 dari anggaran 

Intuk mendapatkan pemba gewone-inleg/deposito untuk tahun 1953 ditetapkan 3124 

undjukkan “Kartu Beras” | “rulai 1 Djanuari 1953 pada kantoran kita berlaku tarip2 se- 

BUKU GIRO -INLEG 
24 4, setahun sampai Rp. 5.000.—5 

INLEG/DEPOSITO 

untuk menabung djumblah2 bundar 

dari Rp. 100.—, Rp. 500.— dan Rp. 1.000.— dengan 

sjarat jang pengambilan wang harus dimadjukan 

tiga bulan dimuka) : 

Besar Semarang ig di “dendesa 25 Nopember 1952 

    

  

can Didjual . 
buah Rumah Gedung      

    

      

   

  

sa terima kosong. 

rantaraan s.k. ini dibawah No. 3/3316. 

  

NI sudah bisa dapat beli: » 

SPECULAAS- | 

Sekolah2, Perkumpulan? dan Pesta2 dapat rabat 
g) istimewa,“ 

Kranggan Barat 134 
Semarang Tilp. 925. 

fatas tanah Ini. Verponding didalam kota Semarang. 

! diharap berhubungan langsung dengan pemilik de- 

L ecember St. Nicolaas 

Toko Roti ,, SELINA” 
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AAN JANG ISTIMEWA 

  

pm 
'Hanja sedikit dari harta kita jang dapat 

idak membosankan sehari-hari seperti pena 

“jang istimewa ini. 
— Berkat tjara-mengisi Aero-metric, jg. hanja 

- | terdapat pada Parker ”51” jang baharu ini. 

| pena Tuan akan lantjar menulis diatas ker- 

|. tas, sedangkan mengisinjapun lebih mudah 

— lagi. 
— Terdapat di Toko-toko jang ternama, boleh 

| Pilih mata-pena jang Tuan kehendaki, 

Ko al Perwakilan Pabrikdan Six Repsmastr TAWSIM:ZECHA-&. CO. N!V. DJAKARTA 
4 « 3 » 

HI. ABDULKADIR 

   

  

ST. NICOLAAS 
sudah dekat. 3 
HADIAH jang berharga untuk 

anak Tuan jalah SPEDA LAKI 

merk terkenal jang baru se- 

perti: Ud 
RALEIGH, RUDGE, - 
HERCULES, E.N.R., 

. HIMA, dan lain2 lagi. 
SPEPANJA ditanggung 

&a origineel! 

TOKO SPEDA 

  

“Djl, Seteran 10 — Semarang — Telf. 1954, 3, 

  

dengan penuh kejakinan ditelannja tablet- 

tablet '"ASPRO"” Mereka tahu, bahwa 

tablet-tablet”ini akan lekas sekali meng- — 

hilangkan demam. Tiap tablet dibungkus 3 F2 

dalam 'Sanitape'” Iklim jang lembab tdak Z/ | 

' mempengaruhi sifatnja jang mudjarab itu. 

Tablet-tablet "ASPRO" 
pengobatan paling tepat 
untuk sakit haid, jang datang 
setiap bulan pada wanita. 

  

Juwel 

23 

     

  

dasar, bunga tetap atas buku2 

. . 8 
x Kap , 

“1 : 

DIREKTUR. 

  

  

    

    

      

  

   

    

   

    

   

s3 Dengan sabun biasa 
pakaian lekas kojak! Maksud 

hemat dengan pengeluaran 
uang itu sebaliknja Njonja 
menderita lebih rugi, sebab 

pakaian lekas kojak 
karenanja. Ini berarti 

bukan menghemar! 

  

PSI PARKER SETS 
1 'ST. NICOLAAS & KERST- CADRAUX NJANG PALING BERHARGA 

er TIO Horloger 
BODIONG 58, TELP. 1514 SEMARANG, 

  

     

   

    

   

    

Tetap keras 

sampai sisanja 
jang teracbir! 

buatan UNILEVER. 

. sabun jang paling hemat untuk segala tjufjian! 
3 ae Urarn 

"1 Pijama lekas tejak sebab 
dirjutji dengan sabun biasa. |    

  

Li Ben 
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Distributir : JACOBSON VAN DEN BERG & CO. xv. 

  

  

    

 VACATURE | 
S5. 52-3-135-8 

Tjontohlah saja! Sebab meng: 

      

Bij een drukkerijbedrijf bestaat gelegenheid tot plaatsing 

van : 

Een Bedrijfsleider, en 

Een Boekhouder tevens Correspondent, 

  

in het bezit van diploma B en kennis van Indonesische, 

Engelse en Nederlandse taal. 

Zonder referenties onnodig te solliciteren. 

Brieven onder No. 3/3324 van dit blad . »     hemat bahan pakaian dan uang! 
  
      

  

Hemat jang bidjaksana, kalau 
Njonja mentjutji dengan sabun' 

Tjap Tangan, jang dapat dipertjaja! 
Njonja akan merasa, betapa 

halus busahnja itu untuk 
segala tjutjian jang 
kasar sampai kepada 

jang halus. 

5-79. (17 tahun) 

“jg. ulet dan tabah hati- — “gg? mafletasuuwan 1 
nja telah mengatasi se- Pa anu ap " | K 

gala rintangan oleh Dje- TR A WARNER BROS. PICTURE Y 

pang jang menjedihkan. Ny) Ae 13 

  

Roy Rogers 120 
  

I WAS HEADING 

| CAMP TO SEE YOU, 
A4 ROY ROGERS 

    

& 

— Sunny Kane! Saja se- 
dang menudju ketempat psme 
liharaan ternakmu ! Saja mau 
berbitjara dengan kau! 

— Saja sedang menudju ke 
perkemahan kereta api buat 
ketemui kau, Roy Rogers!         

    
SUNNY2" 

    

WHAT 
ABOUT,     STEALNG A1 COWS 

TO FEEp HOGAN'8 
RALKOAD 

        
— Ada urusan apa, Sunny? 

— Tentang hal membinasa 

kan dan mentjuri sapi2-ku gu 
na memberi makan kepada 

anak-buah Hogan ig membuat 

dialanan kereta-api itu! 

  

ABSUT KILLING AND || 

CONSTRUCTION CREWS/ 

    

  

THIS'LL TAKE CAKE O' THAT MEDPLIN' 75 
COWPOKE ROGSERS FOR GOOD AN' ALL YA 

5 

BE LUKRE' YOU DONIT HIT TH' | 2 
GALI TH' B055 HAS GOT 3 
OTHER PLANS FOR HER 

  

— Ini akan ,bereskan” untuk selama-lamanja si cowboy Rogers 

ig suka turut tjampur urusan orang lain. 

-— Hati-hati djangan kena tembak nona itu! Madjikan kita mem 

punjai' rentjana lain mengenai dirtnja!   
IN I MALAM 
PREMIERE 
,ORION" 

Tjeritera dramatis mu- 
lai dari Hawai sampai 

di Pilipina pada tgl. “7 

Desember 1941 waktu 
petjah perang dunia ke 
1. 
Pesawat terbang Ame- Pena 

rika ,Mary Ann” (B- MAL 8. WALLIS 

17) dgn anak buahnja HOMARI HAWAS- £ 

dh HR 
| oneofthe 

most barilling 
pictures ever 

    
   

  

    
  

.WMetropole” Pengabisan | Isi malam ,.Rex" 

445- 6.45- 8.45 d.m.b. 5.15- 7.15- 9.15 : 

James Mason -— Danielle Darrieux — Michael ' Rennie ” 

an 
Sm
a 
A
A
N
 

si
 

2 Century Fox FIVE FINGERS“ 

Presents: 

'DJAGALAN" Ini malam d. m. b. 5.15-7.15- 9.15 (13 tbj 
?66 Pilm Indonesia Roostyati Dewa Dewi paling baru! 

R. Lukman 99 

BESOK MALAM dga ,Metropoie' 4.45- 6.455 8.45- 

Ip CITY CONCERN CINEMAS mp 
2 UX ini malam d. m. b. fu 13 tahun) 

5x Tam Gen Johnny Sheffield - Bomba of the Jungle 

»AFRICAN TREASURE", 
Hunt for Montain of Diamonds - Jungle sensatie ! 

Grand 5.- 7.- 9.- ini malam premiere (13 tahun) 

saus”  Donnald O'coonor — Helena Carter: —. 

AL an 

»Double Crossbones”.” 
Situ color by Technicolor kb 

The gayjadventures of blood thirsty Dave! Perkelaian 

heibat diatas kapal Perampok ! Lutju — Gempar | 

Besokmalam Roxy 6.45- 3.45 DOUBLE CROSSBONES 

ROYAL INI MALAM D. M. B. ju. segala um.| 

5.15.7.15-9.15 Abd. Rochman - Kartini - Franz Lantoa Nazar | 

PROXY ale AUNR "3 
6.45 -8.45, 
pengabisan Film Indonesia baru, lain dari jang lain ly 

Tjerita fantasi jang luar biasa kotjaknja. Penonton akan 

tertawa trus2-an melihat kelutjuannja dan kesnehannja |! 

«INDRA ini malam d.m.b. Iu. 17 tab.) 

5 Tu 9» ROD CAMERON - JANET , NIGH e 

»FORT OSAGE “eeameotor 
Rintangan hebat terhadap rombongan dari ,FORT OSAGE" 

  

. Druk, VII No, 58W111/A/718 

 


