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Soal Keamanan Dja- 
wa Barat Tidak Mun. 
| dur—Kata Guber- | 

nur Sanusi | 

    

  

    
.anan itu belum bisa 1neu, |   di New-York, 

nan dewasa ini, dalam ketera- 

mdjutnja dikemukakannja, 
bahwa kalau masjarakat sang 

keamanan ifia an en ponpes se 

terlihat bahwa sy rang memin 
ta penjelesaian jang memakan 
waktu. DN 

“ Pertanjaan2 seperti berapa 
bulan lagi keamanan ini akan 

.pulih kembali, menurut Guber 
nur, hanjalah memantjing per 
njataan2 jg kadang? tidak bi-/ 
sa  dipertanggung-djawabkan. 
Tapi walaupun begitu, itu ti- 

dak berarti harug mengurangi 
perasaan tanggungdjawab, ma 
lahan sebaliknja, karena masja 
rakat menunggu2 pe'aksanaan 
penjelesaian soal keamanan. 
Mengenai peraturan kerdja- 
sama jg dikeluarkan oleh pi- 
hak tentara pada umumnja 

M 

  

Emoh . Ke 
Irian Kana saat itu Gubernur ti- 

lak mendengar adanja kebera : : 
tan2 Latihang bersama antara | Dua Pemuda Indo Lebih 
tentara polisi dan pamongpra | Suka Tjebur Ke Laut.. 
dja diusahakan sebaik2nja de 
ngan menjingkirkan tjara be- 
kerdja jg bisa menjinggung 
perasaan, supaja sudah bisa di 
hindarkan sebelum terdjadi 
peristiwa2 jg tidak dikehenda- 
ki. (Antara). 

. GUNUNG2 BERAPI SUM. 
TENGAH TAK BERBAHAJA. 
Ahli gunung berapi drs le 

Neve jg baru? ini mengadakan 
penindjauan atas gunung2 ber- 
api jang “ada di Sumatera Ter 
ngah menerangkan, bahwa keti 
ga gunung berapi Kerintji, Ta 
lang dan Merapi d: Sumatera 
tidak menundjukkan tanda? jg 
mentjemaskan. Dikatakan pula 
bahwa pada kira2 permulaan ta 
hun depan akan didirikan pos 
penindjauan dipuntjak gunung 
Merapi jang akan memakan bea 
ja kira2 Rp. 14.000. 

V. UCHTNANN dan A. 
Paulus, kedua-duanja pe- 

muda Belanda peranakan, kema- 
ren dulu siang telah melompat 
dari kapal ,,Baud” jg ditampangi- 

Inja ,ketika kapal itu mendekati 
|pinta tambak pelabuhan. Mereka 
segera ditolong oleh kapal ,,Ma- 
ros”, karena kapal Baud itu harus 
berlajar. Sekarang kedua pemuda 
tsb. sedang dim pemeriksaan pi- 
Ihak polisi. Didapat Keterangan 
dari pihak je mengetahui, bawa" 
sebabnja mereka menerdjunkan 
Giri ke laut itu jalah karena me- 
reka tidak mau dikembalikan ke 
Irian Barat. 

    

  

    

Tadinja mereka itu menje- 
lundupkan diri gari Hollandia 
dengan kapal 'Tosari dengan 
tiada visum. Tempat jg ditu 
djunja ialah Nederland, tapi 
setibanja di Surabaja olep Ko 
misariat Keradjaan Belanda 
disana mereka tidak diperbo- 
lehkan meneruskan perdjala- 
nannja dan dengan kapal mere 
ka di pu'angkan ke Irian hing 
Za terdjadi peristiwa diatas. 

Kabarnj, mereka telah me- 
robah sikap ingin mendjadi 

Penera warganegara Indonesia dan me 
Gubernur netap di Indonesia. (Ant.). 

  

  

Atas inisiatip pemuda mahasiswa 
dan peladjar jang berasal dari dae 
rah2 Indonesia dibagian Timur, di 
Djakarta telah terbentuk Panitia 
peringatan ulang tahun ke-VI kor- 
ban 40.000 di Sulawesi” jang berta 
patan dengan tg: 1! Desember 1952 
Panitia tsb. diketuai oleh Makkateru 
Sjamsuddin, sedangkan sebagai pena 
sihat2 antara lain Menteri 
ngan A. Mononutu dan 
Sulawesi Sudiro. 

Mutasi? Dim Pim- 
pinan Angk. Darat 
Kini Sedang Dipertimbangkan Oleh 

Pemerintah ? 
M ZN URUT KETERANGAN jang diperoleh wartawan kita da- 

ri kalangan jg mengetahui, kini pemerintah sedang memper 
timbangkan mutasi? di kalangan pimpinan angkatan darat dalam ' | 
rangka pelaksanaan rentjana tindakan? pemerintah seperti jg ter- 
tjantum dim keterangan pemerintah tertanggal 22 Nopember me- 
ngenai masalah 17 Oktober. Selandjutnja didapat keterangan, bah- 
wa mutasi? ini pertama-tama akan menjangkut beberapa perwira dari angkatan darat. Dalam hubungan ini diperingatkan akan su- 
rat edaran kol. Nasution, kepala staf angkatan darat, jg antara 
Jain berbunji: ,,Demi keselamatan dan keutuhan angkatan darat, jg 
tetap mendjadi tudjuan kita bersama semuanja dan berhubung de- 
ngan keterangan pemerintah tertanggal 22 Nopember 1952, maka 
dirasa perlu memaklumkan, bahwa pimpinan angkatan darat for- 
meel bertanggung djawab atas semua kelakuan jg terdjadi dida- | 
lam angkatan darat di sekitar peristiwa 17 Oktober 1952”, 

lalu Kementerian Dalim Nege 
ri telah mengirim kawat kepa- 
da semua Gubernur, jang ber- 

Mungkin sekali kabinet pada 
hari Rabu malam kemaren me | 

    

Nona. Laila Rusad (Indonesia) dan Dr. Gopal S. Rathak (India) 
waktu menghadliri sidang ,,Pa riitya ke-6” dari sidang umum PBB 

nesia Di PBB 

   
    | Wanita Indo- 

  
ront Nasan Siap 
Perantjis Menghadapi Kepungan 

Pasukan2 Vietminh 
ENURUT KETERANGAN dari pihak pimpinan tentara Pe- 
rantjis di Hanoi pada hari Rebo kemaren, di sekeliling per- 

bentengan Perantjis Nasan (di daerah Federasi Thai), hari itu ter- 
@jadi tembak-menembak di berbagai-bagai tempat antara pasukan 
patroli kedua pihak. Tetapi sementara itu pihak Vietnam melaku- 
kan serangan? terhadap pos2 militer Perantjis di sekitar pertaha- 
nan Hanoi. Salah satu diantara pos militer Perantjis ini, jg letak 
nja kira2 60 mil dari Hanoi, diserang oleh kira2 1 bataljon Yiet- 
nam Ho. Mereka berhasil merebut 
kan-pasukan Vietnam Bao Dai merebutnja kembali. 

pos tadi, tetapi kemudian pasu- 

Tentang pasukan9 jg te'ah 
diangkut keperbentengan Na- 
san, diterangkan bahwa mere- 
ka terutama terdiri dari serda 
du2 Legiun Asing, serdadu? 
bangsa Afrika Utara dan suku 
Thai. 6 

Kira2 40 pesawat pemburu 
dan pembom Perantjis hari Re 
bo kemaren melakukan sera- 

lngan2 terhadap pemusatan? 
tentara Vietnam Ho dan mem 
bom djalan jg beberapa hari 
jl. dilalui oleh pasukan? Peran 
tjis jg mengundurkan diri da 
ri arah barat-daja dan seka- 

kalan pihak Vietnam 
penting. 

— Nasan menunggu2 se- 
rangan pasukan2 Ho. 

" Kota perbentengan Perantiis 
Nasan jg kini telah dikepung 
seluruhnja oleh pasukan? Viet 
nam Ho Chi Minh. pada hari 

jg ter- 

rang merupakan dijalan perbe-! 

Ne Sena ali 

ta $ 

     Ira— Putusan Kal 
TN DALAM SIDANG 

ar 1) ' dari djam 20.00 si: 

. geri dewasa ini. Dan | 
   

     

|| “tindakan? jg tertentu terhadap beberapa pendjabat2 tentara, de- 
menjatakan kepada pers setelah sele- |, mikian Menteri Penerangs 

| sai sidang kabinet tsb. Ba 
| dak sedia memberikan ke 

sekarang masih utuh. 

     

  

Offensif Besar2Zan RRT 
. Di Iodo China 
ENINDJAU? diplomatik di 
Tokio   

ndapat, bahwa situasi kemi- 

lteran di Indo Tjina. kini telah 
mentjapai taraf jg berbahaja, de- 
mikian diwartakan oleh Ernest 
Hoberecht, koresponden staf Uni- 
ted Press di Tokio. Penindjau?2 
ini, demikian Hoberecht, berpen- 
dapat, bahwa keadaan di Indo 
Tjina harus mendapat perhatian 
sebagaimana keadaan di Korea. 
Mereka selandjutnja berpendapat, 
bahwa dunia agaknja tidak mau 
pusing dgn ketegangan keadaan 
di Indo Tjina. Pada umumnja ka- 
langan? diplomatik sudah berpu- | 
tus asa berhubung dgn kekalahan | 

kekalahan jg diderita oleh Perau- | 
tjis di Indo Tjina. Tetapi bersa- 

ma'an dgn itu mereka mulai mem 
punjai harapan kembali, berhu- 
bung terdengarnja berita? tentanz 

pembentukan ,djembatan adara 
ketji?” antara Amerika dan Iundo- 
Tjina guna mengangkut perleng- 

medan perang itu. st 

Beberapa 'kalangan berpen- ' 

“ melandjutkan lagi pembitjaraannja mengenai keadaan dalam ne- 

4 eterangan? lainnja.  Pertanjaan? pers jg 
hanja didjawab oleh PM Wilopo ialah, bahwa kabinetnja sampai 

00 0, Idjam 24.00 mengeluarkan pe- 
Kemungkinan Adanja : 

mengenai keadaan | 
auh pada hari Rebo: 

p- 

kapan-perlengkapan perang ke' 
dalam Angkatan Perang kita 

  

djam 24.00, dewan menteri telah 

telah memutuskan utk mefigambil 

enteri Penerangan maupun PM ti- 

' Perintah harian Kol. 
Bambang Utoyo. 

Panglima TT U Sumatera 
Selatan Kolonel Bambang Uto 
yo jig baru diangkat kembali 

(Sebagai Panglima gleh peme 
rintah pusat, tgl. 26 Nopember 

rintah harian jg ditudjukan 
kepada seluruh anggauta ten- 
tara di TT II jg sekarang ber 
ada di Sumatera Selatan dan 

jg. bertugas diluar daerah, 
sbb: Dengan ini kami perintah 
|kan kepada segenap, anggauta 
tentar, di TT II (Sumitera Se 

'latan) untuk: 1. Bekerdja te- 
rus giat dan djudjur seperti 
biasa. 2. Hilangkan rasa tjuri 
ga-mentjurigai dan haruse di 
hindarkan anasir2 jg akan da 
pat menimbulkan buruknja sua 

(sana. 3. Perintjian dalam hati 
masing2. dengan tenang dan 
waraS akan kekurangan diri 

sendiri dan usaha untuk mem 
benarkan dan mengisinja kem 

bali. 4. Pelihara dan bulatkan 
persatuan mentjapai tudjuan 
jg baik. 5. Kendalikanfah dgn 

'usaha2 jg rasionil technisch 

serta bermanfaat djauh. dari 
segala sentinten2 dan emotie 
6. Hati2 gan tactvol dalam se 
gala2nja untuk membantu pe- 
merintah pusat dan. pimpinan 
Angkatan Perang menjelesai- 
kan kesulitan? negara dan hal2 

sekarang.   dapat, bahw, fihak komunis | 
sedang  menjusun angkatan) 
perangnja untuk melakukan 
penjerbuan kedj n Asia 
Tenggara dan mereka merasa 
chawatir, kalay2 “RRT dalany 

    

  

   
masa datang dengan terya 
rang atau. dengan berkedok se   Rebo terus bersiap2 mengha- 

dapi ap, jg mungkin .akan me 
rupakan pertempuran2 paling 
sengit dalam 7 tahun perang 

sukan9 Perantjis di Indo Chi- 

na Utara, djend. Gonzales de 
Linares, pada hari Selas, ke 
maren dulu telah mengadakan   di Indo China. Komandan pa- 

suatu “akan memasuki Indo 
Tjina. Mereka pada umumnja 
kini memperhatikan sungguh2 

akan kenjataan2 seperti beri- 
kut, , 

1. Fihak Perantjis di Indo 
Tjina telah meninggalkan be 
berapa kedudukan penting dan 
mereka kini telah mundur sam 

pemeriksaan sendiri diperta- : Pai kepangkalan udara Nasan. 

hanan2 sekitar Nasan dari se- Mereka- mengharapkan adanja 

| buah pesawat pengintai. Di se (Keputusan jg menentukan dim 
| pandjang hari Selasa dan ma- 
,lam harinja pesawat2 Peran- 
' fjis dengan tiada berhentinja 
. terus mengangkut segal, ma- 
tjam perlengkapan untuk mem 

| perkuat pasukan2 Uni Peran 

| tjis ig akan mempertahankan 
| benteng terachir didaerah Fe 
derasi Thai itu. 

Sementara itu kegiatan pa 
Sukan9 Vietnam Ho Chi Minh 
se'ama 24 djam jg lalu ini ter 
utanta ditudjukar terhadap 
daerah disebelah selatan jdelta 
sungai Merah. Beberap, sera 
rangan te'ah dilakukan terha- 
dap daerah disebelah utara 
Phatdien, ig semuanja dapat 
dihalaukan oleh pasukan? Pe- 
rantjis. Disektor Nasan sendi- 
ri keadaan hingga kini tetap 
tenang. 
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PERAJAAN MAULUD 
DI ISTANA. : 

Badan Kontak Organisasi2 Islam 
kabarkan, bahwa sebagaimana djuga 
dalam tahun jang lalu, upatjara 
peringatan Maulud dalam tahun ini, 
akan dipusatkan di Istana Negara, 
dimana pada tg. 30 Nopember mulai 
djam 20.00 akan dilangsungkan sua- 
tu pertemuan besar. Didalam upatja 

pertempuran terhadap fihak 
Vietminh. 

2. Tentara Vietminh tjukup 
kuat dan memiliki perlengka- 
pan baik. Suatu patroli Peran 
tjis telah menemukan suatu 
gudang besar tempat menjim- 
pan prahoto2 dan mesiu bua- 

tan Rusia. 
3. Pembesar2 Amerika telah 

mengetahui, bahwa Rusia mem 

punjai 35 divisi di Asia Timur 
Gan tentara RRT mempunjai 
256. divisi. . 
,.4. Djatuhnja Indo Tjina me 
rupakan Suatu antjaman be- 
sar bagi bangsa2 merdeka di 
Asia. (UP). 

Sven Hedin | 

# 
24   Meninggal 

R. SVEN HEDIN sardjana 
dan pengarang Swedia, jg. 

kenamaan, pada hari Rebo pagi 
,telah meninggal dunia dlm umur 
187 tahun di Stockholm. Sedjak ta- 
,hun 1913 Sven Hedin mendjadi 
anggota Akademi Swedia dan ia 

terkenal dari penjelidikan2, jang 
telah dilakukan olehnja di Asia 

Tengah. Karangan pertama Sven 
ra ini akan berpidato H. Agus Ga- Hedia telah diterbitkan dlm tahun 

lim dengan afjara: Muhammad seba- 1887 dan berkepala ,,Melawat ke 

gai pemimpin ummat. Karena Presi- Iran, Mesopotamia dan Kauka- 
den pada waktu itu akan mengada- sus”. Sedjak tahun itu Hedin ham 

ngambil keputusan2 dalam hal 
ini. Meskipun dibeberapa -ka- 
langan diadjukan keinginan 
supaja dikalangan pimpinan 
kementerian periahanan dan 
dikalangan pimpinan tertinggi 
angkatan perang djuga diada- 
kan mutasi2, namun penin- 
djau2 politik berpendapat, bah 
wa tindakan2 tersebut dalam 
waktu singkat tak akan didja- 
lankan. Sebagai salah satu pe 
ranan penting dari tak akan 
 didjalankannj, mutasi2 terse- 
but belakangan itu, dikatakan 
penindjau2 tadi bahwa dikala- 

. ngan2 pemerintahan terdapat 
keinginan jang keras untuk 
mempertahankan kesaiuan da 

lam kabinet, jang amat dibu- ' 
tuhkan untuk menghadapi ma 
salah? jang minta penjelesai- 
an, (Pia). i 

Pemerintah sipil. 
Sementara itu menurut kete 

rangan Seekretatis djenderal 
Kementerian Dalam Negeri Mr 
Sumarman, pada tg, 24/11 jg. 

  

isikan instruksi, supaja dalam 
keadaan seperti sekarang ini, | 
pekerdjaan pemerntahan sipil 
didaerah2 harug  didjalankan 
dan harus ditjegah djangan 
sampai timbul stagnasi. Mr. 
Sumarman selandjutnja me- 
njalakan, bahwa berdasarkan 
Japuran2 jang diterima. pada 
umumnj, perkembangan2 jang 
timbul dikalangan kemiliteran 
tidak mempengaruhi djalannja 
pemerintahan sipil didaerah2. 
Dj Djawa Timur, Sulawesi Se- 

ilatan dan Sumatera Selayan. 
| umpamanja keadaannja' ada- 
'Jah seperti biasa. (Antara). 

m
a
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n
 

  

kan perdjalanan keluar kota, Wakil 
Presiden Mohammad Hatta akan 
memberikan amanatnja: demikian Ba 
dan Kontak Organisasi2 Islam jang 
akan menjelenggarakan upatjara tsb. 

PERUNDINGAN PERDAGA- 
NGAN INDONESIA- 
AUSTRALIA, : 
.Bertempat digedung De Ja- 

vasche Bank Rebo pagi telah di 
buka perundingan perdagangan 
antara pemerintah Indonesia 
dan Australia Delegasi Indone 
sia didalam rerundingasn tsb 
diketuai oleh oleh AA. Ponsen 
diketuai oleh A.  Ponsen 
Australia diketuai oleh A. T. 
Day. $ 

pir setiap tahun mengarang se- 

buah buku dan karangannja, jg. 

terachir telah diterbitkan hanja 
beberapa hari sebelum ia mening- 

gal. Menurut keterangan.dokter, 

maka dr. Sven Hedin telah me- 

' ringgal, karena penjakit virus, jg 

selama 

(UP). 

diderita olehnja sudah 

1 tahun. 

DENASIONALISASI INDUS- 
TRI BADJA. 

Pemerintah konservatif Ingge 
ris hari Rebo telah mengadju- 
kan dalam varlemen rentjana 
rnde1g2 denas'onal'sasi indus- 
tri badsa jang telah Sinasiona 
Isas'kan “cleh pemerintah Bu- 
ruh setrlah perang dun'a II. 

Ob. Kretarto hari ini 
tinggalkan Palembang. 

Seterusnja dari Palembang 
iwartakan, bahwa Rebo sore,    

Overste, Kretarto Komandan 
Brigade X bersama dengan pe- 

ngiring2nja berangkat kembali 
ketempat kedudukannja di Tan 

Tahun 

Ig mbil Tin- 

Tertentu 
Terhadap Beb rapa Pendjabat Tenta- | 

net Kemaren Malam | 
. jang berlangsung kemaren malam: 

   

  

   

      

Penerbit: 
Penjelenggara: Hetami 
Alamat: 
'Tilpon: 

Administrasi 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 

Rp. 1l— luar”kota (dtambah Rp. 0,30 untuk meterai). 

kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. | 

  

Adv. 80 sen per m.m. 

a 

  

meninggal dunia di   

  

Selasa pagi kemaren dulu telah tiba di Tandjung 
»Modjokerto” jang mengangkut djenazah prof. 

Nederland. Suatu delegasi jang diketuai oleh 
prof. Supomo datang menjambut dipelabuhan, Tampak peti 
nazah pelahan2 diturunkan 'kedarat dari kapal. 

  

Priok kapal 
Johannes, jang 

dje-   
  

. 

M 

Ainan Irak. 
Sewaktu panitia mengadjukan 

amandemen2 Barat supaja usul 

India lebih akseptabel, . delegasi 
Irak Fasil al Djamali mengusul- 
kan 2 perubahan jang pokok da" 
lam suatu perumusan kompromi: 

1. Supaja India didjadikan wasit 

dalam komisi repatriasi jang ter- 
maktub dalam resolusi. Rentjana 

India hanja menghendaki pem- 
bentukan suatuykomisi jang ter- 
diri dari Polandia, Tjekoslowakia, 

Swedia dan Swiss dengan seorang 
wasit untuk memberikan keputu-" 
san bilamana timbul djalan-bun- 

tu. Dengan amandemennja ini 

Irak hendak membuatiIndia seba-   Gjung Karang, sesudah berada 
di Palembang sedjak tanggal 

21/11. Kepada Antara dite- 
rangkannja, bahwa dia merasa 
sangat puas dengan keputusan 
pemerintah jang begitu tjepat 
dalam menjelesaikan keadaan 

dalam lingkungan T.T,-II baru2 
ini. Dikatakan selandjutnja, 
bahwa penjelesaian kekeruhan 
dalam lingkungan T.T. II da- 
lam waktu singkat itu sudah 
dibajar dengan mahal sekali, 
berhubung dgn kematiannja 
Letnan I H.S. Simandjuntak 
Kemudian ditegaskannja, bhw 
apa jang sudah dilakukannja 
beberapa hari jg terachir ini, 
djauh dari untuk kepentingan 

-dirinja sendiri. 
Sebagai diketahui Kretarto 

baru2 ini sudah memegang dja- 

batan sementara Panglima T.T. 

non-aktipkan sebagai fgd Pang 
lima TT. II ole-h sebawahan- 
nja. 

Major Darmosugondo, Batal- 
jon Komandan Djago, djuga 
bersama-sama dgn Overste Kre 
tarto berangkat Rebo sore kem 
bali ke Prabumulih. 

Selandjutnja disekitar ren- 
tetan keruwetan dalam T.T. II 
belakangan ini, dapat diberita- 
kan, bahwa Kolonel Bambang 
Utojo sudah mengeluarkan pe- 
ngumumannja jg pertama, di- 

mana dinjatakan akan bertang- 
gung djawab sepenuhnja. Over 
Ste Kosasih dengan G.L.A. sore 

ini berangkat ke Djakarta un- 

tuk beberapa hari lamanja. 
Apa tudjuannja 
rangkan. 

tidak dite- 

OUIRINO PERINTAH- 

KAN MAGSAYSAY TANG- 

KAP TARUC, HIDUP 

ATAU MATI. 

Presiden Filipina Elpi- 
dio @uirino ketika malam 
Rebo jl. memerintahkan 
kepada menteri pertaha- 
nan Ramon  Magsaysay, 
agar supaja pemimpin be- 
sar kaum Huk, Luis Taruc 
ditangkap, hidup atau ma- 
ti. TN ar &. 

    
II, sesudah Overste Kosasih di- | 

  gai anggauta ke-5 jang tetap. 2. 

Para tawanan perang jang tidak 

Gikembalikan supaja menjerah 

kepada PBB, setelah nasib mere- 

ka tak dapat ditentukan oleh kon 

perensi politik. Timur Djauh da- 
lam waktu 60 hari. Konperensi 

ini termaktub dalam persetu- 
Gjuan2 

Rentjana India hanja mengata- 
kan, bahwa masaalah tawanan 
akan dimadjukan dalam konpe- 

rensi politik dalam waktu 90 ha- 

ri setelah gentjatan sendjata Ko- 
rea tertjapai. 

Amandemen2 Sovjet. 
Vishinsky telah “ mengatakan 

kepada Panitia Politik PBB, bah 

wa hanja resolusinja sendirilah 

sementara Panmunjom. ) 

RRT Akan Toiak 
. Resolusi India 
Irak Dan Russia Kemukakan Amandemen2 

ENTERI LUAR NEGERI Sovjet, Andrei Vishinsky, mengas 

takan pada hari Rebo kemaren, bahwa pada hari Senen jl. 

RRT telah memberitahukan kepada India, bahwa RRT tak akan 
menerima baik rentjana kompromi India tentang perdamaian Ko- 

rea. Pernjataan Vishinsky ini, jg diutjapkan dimuka Panitia Poli- 

tik PBB, menghilangkan spekulasi jg optimistis 
langan delegasi setelah Rusia baru? ini menolak resolusi India itu, 

bahwa Mao Tse Tung mungkin akan menerima baik kompromi 

India tsb. Vishinsky mengatakan, 

telah memberikan djawaban jg negatif terhadap rentjana resolusi 
India. Delegasi India di New-York mungkin tidak mengetahuinja, 
karena djawaban itu diberikan pada tg. 24 Nopember kepada duta 

besar India di Peking. Demikian dikatakan selandjutnja. 

di beberapa ka- 

bahwa pemerintah pusat RRT 

“ Tesolusi Rusia jang dimadjukan 
pada tanggal 10 Nopember jg 
lalu. si 

Selandjutnja dalam amande- 
mennja jang ke-4 dan ke-5 Sov 

jet merubah resolusi India, un 

tuk menegaskan, supaja dila- 

rang mentjegah para tawanan 

jang hendak pulang kembali 
dan memberikan setiap fakili- 
tet untuk dapat pulang dengan 
tjepat (Antara-UP). 

. 

. 

NEGARA ARAB AKAN MIN- 
"TA BANTUAN VATICAN. 

Kalangan jg mengetahui di PBB 
menjatakan pada hari Selasa, bahwa 
delegasi2 Arab bermaksud akan 
minta kepada Vatican supaja mem- 
berikan intervensinja dalam debat 
mengenai masalah Palestina jang di- 
mulai pada Selasa sore, dalam Pa- 
nifia Politik adhoc Sidang Umum 
PBB. Ketua delegasi Libanon ka- 
barnja telah minta kepada anggota2 
blok Arab supaja mengadakan hu- 
hungan dengan Francis Cardinal 
Spellman di New York, 
para diplomat Arab di Roma supa- 
ja mengadakan hubungan jang lang- 
sung dengan Vatican. 

N.V. Suara Merdeka Press”. 

Purwodinatan Barat II — 20 Semarang 

Redaksi 1228 Smg. Rumah 1793 Smg. 

      

  
.bahwa untuke mendjasa 

sedangkan ' 
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Aloha : 
(Akan'Didjadikan Pon- 
. dok Negara , Pring- 

gosari“ Jang Hy- 
permoderu , 

ILLA ,ALOHA” di Ta- 
wangmarggu,  dilereng 

gunung Lawu, jang telah dibeh 
oleh pemerintah, dari Mangku- 
negoro VIII dengan ' harga 
Rp. 145.000.— kini sedang diba 
ugun kembali mendjadi pondok 
negara ,,Pringgosari” jang di- 
maksuakar untuk melajani pa- 
ra tetamu agung seperti. presi 
den, wakil presiden, perdana 
menteri, wakil perdana menteri, 
arggota?2 kabinet, ketua dan 
wakil ketus parlemen dan djuga 
para sekrellaris djenderal ke- 
menterian2. Lebih landjut dja 
ga untuk melajani para kepala 
Caerah, pegawai? tinggi, Usta- 
mu? dari luar negeri dan kon- 
perensi?2 jang diselenggarakan 
oleh pemerintah, , 
Pondok ,.Pringgosar 

alati menurut sjar. 
sional: 'valaupun tidak at 

dikata mewah, demikian tuan 

Darmoro  Syrjodarmodjo,. ke- 
pala djawatan urusan tanah 

Tawangmanzgu kepada. PI.- 

Aneta. Pondok ini berdiri di- 
atas Sebuah bukit jang meru- 
pakan pekarangannja, sehing- 
ga mempunjai pemandangan 
alam jang indah lagi luas dise- 

kelilingnja. Pekaranggn distur 

selaras dengan keadaan alam, 

dan untuk maksud ini DUTT 
telah kerdja sama dengan dja- 
watan pertanian dalam hal 
pertanaman dan dengan dja- 

hal 
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An mo 

watan kehutanan dalam 

penanaman 'pohon2. Sehagai 

»Seizoensattractic”, diwaktis 
mngjam “pekarangan jang: : 
dengan taman biinganja dan 

dengan pohon2nja itu, akan di- 
ginari oleh ,,schijnwerpers” jg. 

disembunjikan dibelakgng 
rombolan2 batu2 2s. dibe- 
bzrara tempat. Dengan begitu 

pohon2 itu akan tampak njata 
dengan - latar belakang “sang 
malam jang gelap, Achirnja 
dikatakan oleh tuan Darmoro, | 

tata th 
tertip, permintaan menginap di 
»Pinggosari” harus melewati 

kantor gebernur Djawa Te- 

ngah. (Pia). 

  

ge- 

  

Ac 

ai Bt 
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    jang akan membuka pintu , un 

tuk mengadakan penjelesaian se 

tjara effektif mengenai masa 

demen2 itu adalah sbb.: 

1. Menghapuskan apa jang ter 

maktub dalam resolusi India, bah 

wa tak akandipergunakan pak 

saan terhadap para tawanan un 

tuk mentjegah atau mendjamin 
kembalinja  meneka ketempat 
asalnja. Sebagai pengganti Vi 
Sshinsky mengusulkan, supaja di 
njatakan, bahwa para tawanan 

akan diperlakukan setjara perike 

ta2 serta semangat dari Kovensi 

Djenewa. 

2. Vishinsky minta, supaja di 
tambahkan sesuatu fatsal jang 
baru dalam resolusi India itu, 'g. 
memuat andjuran supaja segsra 

dilaksanakan gentjatan sendjata 
jang sungguh2 di Korea. Fatsal 

ini hendaknja merupakan fatsal 
jang pertama dalam resolusi In 

dia tsb. 2 

3. Sovjet minta, supaja komi- 
Si repatriasi sebagaimana di- 
usulkan oleh India itu diganti 

dengan suatu komisi jang terdi- 
ri dari wakil2 Amerika Serikat, 

Perantjis, Inggeris, Sovjet Uni, 
RRT, India, Burma, Swiss dan 

Tjekoslowakia jang akan diberi 
tugas menjelesaikan soal2 jang 
masih harus diperbitjangkan 
sebagai suatu kesatuan dan 

. terutama Mengenai para tawa- 
nan perang. Mandaat dari ko- 

“misi jang diusulkan Vishinsky 
itu jalah, segera mengambil tin 

| dakan2 guna menjelesaikan ma 
saalah Korea dalam arti. kata 
mempersatukan Korsa jang di- 
laksanakan oleh bangsa Korea 
sendiri, dibawah pengawasan 
komisi' jang diusulkan tersebut 
Mandat ini termaktub dalam 
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Peng Pa Binih 

IM ENGHADAPI SIDANG Darle 
, men tg. 27-11 ini, nampak ke- 
marin kesibukan digedung Parlemen 
sebagai persiapan2 untuk kepenting 
an persidangan tersebut jang ditu- 
gaskan kepada Panitya Persiapan. 

| Untuk mengundjungi sidang, selain 
para anggauta, tiap2- pengundjung 

. 

Persiapan2 

  

harus mempunjai kartu 
Diumlah undangan ada 184, sedang 
untuk umum disediakan kartu istime 
wa 100 lembar. Begitu pula untuk 
orang pers disediakan kartu istime- 
wa 50 lembar, sedang bagi pemo- 

oleh tentara, diganti dengan anggau 
ta2 Mobile Brigade dari polisi. Ru- 
angan persidangan telah nampak ra- 
pi semua kerusakan telah dibikin 
betul. Mulai ini -hari orang mema- 

tret2 pers disediakan band merah de! suki gedung Parlemen tidak lagi ha- 
ngan tjap DPR. Pendjagaan gedung rus melalui pintu belakang, tetapi 

Lembaga Kebudajaan 
pKon Batas aaseh Gencotsehap 

Sidang Parlemen Hari Ini 
istimewa, , Parlemen jang selama ini dilakukan seperti biasa dari pintu depan. PEN 

akan mengambil pilm dari sidang ini. 
Selandjutnja dari sekretariat” Par- 

lemen didapat keterangan, bahwa da 
ri djumlah 85 anggauta jang berw 
mah di Djakarta, dikirakan ada 69 
jang pada waktu"ini ada dikota, se 
dang dari 128 anggauta jang tinggal 

Indonesia 
8 

KAK misa un Malanschaoban 

  

PL Pm rat 

diluar ' Djakarta dikirakan , kemarin 
sudah ada 76 jang sudah ada di Dja 
kastas atau jang datang sore harinja. 
Dengan begitu djumlah anggauta 

jang dikirakan ada di Djakarta 145 
orang dari seluruh djumlah 213 ang 
gauta. Seperti diketahui djumlah guo 
rum ada 107. 

alah Korea. Menurut AFP, aman | 

manusiaan dan sesuai dengan ka | 

karta, mr. S. S. Pelenkahu, 

rian sosial di Djakarta, 

ke Bombay dan Madras. 

Produksi 
Atom 

Dspat Diperbanjak 
Setjara Besar2an 

ETUA KOMISI tenaga 
atom Amerika Serikat, 

Gordon Dean, pada hari Selasa 
menerangkan, bahwa hasil? jg. 
dipcroleh dari pertjobaan? reak 
Ver bara menundjukkan, bahwa 
tidak lama lagi persediaan ba- 
han2 atom mungkin dapat diper 
besar setjara besar2an Dalam 
interview dengan  madjallah 
Bulletin of the atomic Scien- 
Uists”, Dean menjatakan, bah- 
wa reaktor jang telah d/tjoba di 
laboratorlum pertjobaan Arco 
di Iwliana telah bernasil mero- 
bah uranium 238, jang tidak da 
at dipergunakan untuk meng- 
asilkan tenaga atom, mendja 

di plutoniim 239, jarg dapat 
menghentikan reaktor dan ter 
diri t:di atom ,,panas” jang di 
selubungi oleh uranium ,,di- 
ngin” 233 

  
Tap2 atom dari uranitm ,,p4 

nas sang - meletup menghasil- 
kem beberapa neutron, dan ke 
kerapa neutron ini melsttrikan 
atom2 ,,panas” alinnja, sedan:   

' ken perembesan kefnlam selu: 
bungnja akan diserot oleh 

latom2 uranium dingin 238 jg 
dirobah msndjadi atom2 pluto 
nivm ,/remas' 239. Selandjut- 
nja Dean menerangkan, bahwa 
djumlah uranium “dingin” jg 
dapat diperoleh d'dumia ini ada 
lah kira2 140 kali sebesar djum 
lah uranium ,,panas” jang ada. 
(AFP.). , 

Utusan? Indon. 
s 

Kepeibagai Komperens! Internasional 
ARI KEMENTERIAN sosial diperoleh keterangan, bahwa pe 

merintah Indonesia akan mengirimkan mr. Sumantri Prap- 

tokusumo, pemimpin balai persiapan 

kepala bagian luar negeri kemente- 
njonja Julie Sulianti Sulaiman, 

kepala pada bagian kesedjahteraan ibu. dan anak di Jogjakarta 

dan tuan Suharso, dokter kepala pada Rumah Sakit Umum ,,Sura- 
karta” merangkap pemimpin umum rehabilitation centre di Sole, 

pekerdjaan sosial di Jogja- 

  

dokter 

Di Bombay akan diadakan 
konperensi kesedjahteraan 
anak2 ig akan diadakan oleh 
international “union for chil- 
dren dari tanggal 5 sampai 12 
Desember. Sedang di Madras 
akan diadakan konperensi se- 
dunia ke-IV dari international S3 
conference of social work dari “3 
tanggal 14 sampai 19 Desem- 38 
ber. Selandjutnja njonj, Julie 
Soelianti Soeleiman dan mr, 
Sumantri Praptokusumo. akan 
menghad ri “meeting “for ex- 

change of experience in the 

training of auxiliary workers 
in the social welfare field” jg 

    

  

  

   

      

   dise'enggarakan oleh perserika 
tan bangsa2 di Madras dari 
tanggal 22 sampai 26 D'ssem- 
ber. Mereka akan mengundju- 
nginj, sebagai penindjau. Para 
utusan tsb akan berangkat da 

sember., 

Kekonperensi F.A.O. 

rangan dari kementerian per- 
tanian bahwa pemerintah tlh 
memutuskan untuk mengirim- 
kan tuan2 Soehardjo dari ke- 
menterian pertanian dan ir. 
Tan Sin Houw dari kementeri 
an per?konomian kekonperensi 

Organization) di Bangkok jg 
akan diselenggarakan dari tgl. 
1 sampai 5 Desember. Untuk 
mengundjungi sidang “Asian 

Pacific Forestry Commission” 
di Singapura, jg akan diada- 
kan pada tgl. 1 sampai 13 De 
semiber pemerintah memutus 
kan mengirimkan tuan2 ir. Soe 

silo Hardjoprakoso, Ronggur 
Ratuan Malaon dan ir De 
Graag, masing2 kepala djawa- 
tan kehutanan, kepala bagian 
luar" Djawa dan Madura dan   inspektur kehutanan, (Pia). 

ri Djakarta pada tanggaj 1 De. 

Selandjutnja diterima kete- 

FAO. (Food and Agricultural 

    

    

     

    

                              

    
    

  

  



        

     

    

   

7 Rumah Penduduk bigarong-”100 Tera Bang 
Grajak MM Kompleks: Beraksi Pembentukan Panitia Pon 

(Oleh pembantu kita di Magelang) ke III Djawa Tengah. 

ADA ACHIR? ini keada'an gerombolan bersendjata dari Memenuhi . permintaan Beniya 
Merbabu—Merapi Compleks mulai kembali ,menundjukkan | Persiapan PON ke-II Tg 2 

aktiviteitnja didaerah kawedanan Tegalredjo, Grabag kabupaten ngah, Gupernur Pan peta 1 
Magelang, Sehingga dalam, hal ini rupa2nja penduduk mulai banjak dijono ng Ta an £ Palinatan 

|| jang gelisah, terutama para pamong prodjo dan pamong desa jang Ta Fri at p ON Para D: 2 
| kerap kali mendjadi sasaran mereka. Pada malam Senen jl. dimu- aa T KA 2  S De 
ka pasar Pingit, katjamatan Pringsurat, 7 buah rumah penduduk “3 PI KR » ja "3 Po 
“telah dirampok. Gerombolan tsb. terdiri Ik. 100 orang bersendjata, aa ang Ta an - 2 
sten, granat dan lain-lainnja sendjata api. Sebelum terdjadi sa'at Tenan Pa 3 g da aanifya 
perampokan tsb. gerombolan sebanjak 50 orang bersendjata di- pon Lin D: aa Tangan mart 

| sinjalir melalui desa Losari kawedanan Grabag, menudju kearah ' 
Amba Menurut . rentjana  Panitya'Persia- 

na TN pan, dalam Panitya PON“ ke-IIl 
Djawa Tengah nanti ' akan diminta 

Mengenai penJerpuan gerom , tempati anggauta polisi Mo- Hn sebagai Pelindung selam Gu- 
bolan didesa, Banjurip katjama prig, diantaranja jg gugur, aki ' pernur Budijono, djuga Panglima 
tan Pakis, Tegalredjo, pada ' i bat tembakan Nana kes Divisi Diponegoro Overste Moh. Bas 
malam Minggu 1. sehingga Ldjam itu terdapat: Agent po- | hrun dan sbg. Penasehat semua Re- 

| menjehabkan tewasnja tjamat | lisi klas II Kadardjo, agent po jsiden dan Walikota seluruh wilajah 
Pakis dengan. keluarganja, le“ '1isi klag I Sugianto dan Rach- Pjawa Tengah. 
bih djauh dari pihak resmi di | mat, Umar sebagai pesuruh. Aa 
dapat keterangan, bahwa pada Tiika2 berat Handojo Koman- Program kompetisi 
itu malam sekira djam 1.30 ge dan Sie Mobrig dengan isteri- PSIS. |rombolan sudah mengatur sia- |, anggauta . Mobrig Susijo Fd ru, 20-11-1952, djam 430 

y Janda itu. Selandjutnja menu- ' “satnja dari beberapa djurusan, ' dan Djumintar sedang dari Pa: PORIS TA. SSS II SETERAN: : 'rut berita Reuter tadi malam Untuk menghormat Dhalmangan misi persaudaraan ekonomi Dje- 5 buah sendjata bren dipa- hak penduduk biasa Lehar dan CETCS HB — CHTCS IIA PAN- “dari Amsterdam, ' Komisariat pang jg datang di Indonesia, oleh kaekatpan Djepang pada hari isang dimasing2 rumah jg di Suratman dari Pakis menda- AN: POLISI HI — PORIS 

5 | Agung Indonesia di Den Haag | “Senin malam telah dilangsungkan resepsi penjambutan bertempat | diami polisi gan rumah tjamat ' pat Juka2 ringan Ka WIK I — Union II 
| # kemaren telah minta pendjela kdi Hotel des Indes. Tampak mr. in (kiri) kepala hubungan : ' Pakis. Tembakan pertama da-j Pontiol B. 

“ g 10 

Pb Uaa Kenalan aa Puan nan Jae Ten Bi Os Da Sek Yi pihak gerombolan didengar Soal keamanan di-| Minggu, 30-11-1952, djam 4.30 
' geri Belanda mengenai penang ae anoman Ce berada La Dana 21 bitjarakan. POLISI 1. — (ORIS IIB aa 

tag tu- : mah, kemudian disusul deng 23 
Ben aa ta & F pemerintah Korea Utara, me zrosst, ,,Perieles”, demikian Het rentetan tembakan? sendjata IIA PANDANARAN: Union INB dak Oi : an an politik jg 1 Ta "guw” untuk tte- | Parool”. Selandjutnja Antara” fatah meskipun demikian da Pada ng Sela. Penang Sak: 2 Tator TILA. Seterait. 

a un Br 5 terdam menerangkan, bahwa Hu aan In BR Uni da for Karesidenan Kedu telah diadakan| 
| Surat kabar Penata ngumpulkan bahan2 propagan | Amsterd ri pihak polisi masih mengada tw t keterangan njonja 'Su- — konperensi pamong prodjo, jang di- “ " ts bili yi | "Trouw” » saitu Na 2 ea Pn ea Bintan ia Pada anggota kan perlawanan dengan bala: 3 diri oleh para bupati dari daerah Djuara Amateur biljard 
| jg sangat kanan dan sam- su abar 

Na an 3 Pant aa Aa : £ 

SEMARANG 27 NOPEMBER 1952 Partai Komunis Nederlang, dan ' San tembakan dan menurut ke karesidenan Kedu. Konperensi tsb di| Tislie Driffield, djuara bolasodok 
1 PEN 36 AG 1 | pai sekarang bun" terus. |kan, bahwa Sunito tidak pergi tidak Be perhubungan terangan penduduk jg menge- pimpin oleh Sosrobusono bupati jgf Inggeris telah mengalahkan Walter 

k B d k : ' menentang x kemerdekaan Indo- kemedan perang Korea, jg per apa “sadja dgn partai tsb. Menge- tahui, pihak gerombolan ada diperbantukan dikantor karesidenan Ramage dari Scotland dengan 1712 
an ertin a 3 nesia, mengatakan, bahwa Go. gi hanja isterinja. (Antara). nai tuduhan, bahwa Go giat di- djuga jg mendapat luka parah, Kedu. Pe an Sela 1 ana 2 saga Tn pertanding 

1 - | Seterusnja diwartakan, bahwa se h ana- ngenai pekerdjaan narian djuga Soalj an2 biljart merebut kedjuaraan ama 
we te, Keterangan: jang diberikan menteri penerangan Mo- Oon Tara badan Ta maa telah Kementerian Luar Ma Be ea Lae aer 5 Bantuan penduduk | La Baar memberi Na teur sedunia di Sh enpaaa 

men 2 rga pamong prodjo jgli “zara Indi z s tela nutu tentang hatsil sidang Kabinet pada malam kemaren adalah kit hari lagi berharap akan landa menerangkan kepada uasa djak kantor berita ,,Antara kurang setan. | kena a keluarga p itu djuara India son Jone 

5 di korban keganas- lahkan Ameen Junoos dari Bir 
Keegnaanen Dewan aa na an Usaha Indonesia, Mr. Susanto Tirto berdiri di Amsterdam, waktu Go suaminja mendja mengalahka 

Nata mengambil tindakan2 tertentu terhadap beberapa pendja- mendapat #elar Gengan digers prodjo, kemarin dulu djam 11.00 habis utk pekerdjaan djurnalistik L 5 it S na ma dengan 2225 lawan 622 angka. 

semata-mata, hingga mustahil Oleh pihak resmi. diterang ah 

buat RRT di Ne- Isaris Polisi Belanda menerangkan Na 
dah peristiwa 17 Gklpban, Pemerintah selalu bertindak jang hati2 Sea aa diri Sunito (kepada Mr. Karni, bahwa ia tidak hanan pada saat ini dan dalam| bantu usaha mengamank 

tasinja mengenai perubahan2 bea LeDAla “hootap “buku bat dalam tentara. 2 ahwa kepa. gian : : 
— ——— Bagaimana sifatnja tindakan? itu tidak didjelaskan. |tanah di Tiongkok. Barue 2g Komisariat “Agung Indonesia, ada waktunja lagi utk mendjadi| kan, bahwa didaerah Pakis | 

1 ? "$ ATI 

keadaan sekarang sungguh men-|.daerahnja, tentu kalau ada KUDUS. 4 
Jang terpenting didalam keputusan sidang Kabinet dikatakan oleh “TrOUW”', bhw | menerima instruksi untuk memboleh tj 

in Minta Goat Koru 
PA ab Du $      
       
      

   
   

    

     
    

  

   

      
AN ore Samba dari Amsterdam, Ka Se- 3 

ani pembesar? Indonesia dan para ahli pada, Kea, 2 
" ala Maca di Nederland telah berapat untuk mc 

jang akan dilakukan pada Kementerian Luar | 
Ba 2 peri nana iran 

   
       
     

    
    
      

       

  

      

        

  

      
   
       

      

     

    
    

   

    

Y 

       

    
   
    
   
    
    
   

              
        

       

      
      
    

      
      
      

     
      

       
      

            

            

                   

       

       

  

          

       
      

       
      

       
             

         

    

    

   
   

   

   

   

  

    
      
    

     

    
     

  

   
   

    

       

    

  

    
    
      

    
    

    

    
    

      

     
   

     

     

    

          
     bhw 

Direksi Kata di Djakarta te- 
: lah berhubungan dengan Lg 
me menterian Luar Negeri mer 

3. hat penangkapan dan perintah 
pengusiran Wakil Antara di Ne 

"Iderland oleh pemerintah Be- 
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Tetapi Walaupun tiada pendjelasan itu, dapat kiranja kita meng- Trouw” menggambarkan Go (Mr. Karni, boleh Tanu an organisator rapat2 atau “perte-| bantuan penduduk era | 
harapkan, bahwa ,,tindakan2 tertentu” itu akan tjukup bidjaksana, Sebagai seorang kelahiran |Gien Tjwan dan Sah 90. K Mimuan, seperti jg dituduhkan itu.| polisi Mobrig kurang sekali, 

mengingat bagaimana didalam menghadapi soal? jg timbul sesu- Tionghoa jg mendjadi orang- |tahanan, kira-kira djam omi Dipandang dari sudut ini, pena-| andai kata mereka suka mem 

   
    

   

  

  

   

z Salah ter | kahtja masuk. engangkan. Surat2 kabar Be-| tanda2 akan kedatangan ge- | Peringatan Manlud | T ukang tadah kerbau u ialah, bahwa keputusan tersebut tampaknja merupakan suatu Sunito dan isterinja adal ter. Matan "denen Dika Menjen Ke landa jg lain sampai waktu ini | rombolan Suka melaporkan ke Ka ari Ta RARE TAMAN 
.keputusan bulat. Hal ini memberi pengharapan besar,- bahwa j masuk rombongah orang asing Sina Belanda, hari Rebo pembe hanja memuat berita penahanan pada polisi dimana pos ig su- | Sa JURI gkap. 'achirnja Pemerintah toh Sean dapat mengatasi keadaan dengan jg telah mengundjungi medan Jdan pengumuman jg disiarkan k D a su Panitia Peringatan Hari Mauj. Telah dapat ditangkap oleh fihak la Mr..S. Gerbrandy boleh mengun pe g ISAN$ dah ditetapkan. Dan ap jg F 1 Te En an sm 
“eka haikuja. : perang Korea atas ondaakan Tni Go Gien “Tjwan dan Sunito. foleh wakil direktor ,,Antara” dil Jah terdjadi ketika pada ma- la Ag Mgangan 2 Mapan | Mn MEEn ee apa 

K “Het P' Le SPS A Ki 9 Aa ji, ea 5 ngadakan rapat umum bertem orang Kepala Desa Teluk kulon Pe- 
. & r : : Oomentar ,,iiet f aroo 3 an penan ani dak a aporan at di halaman mesdjid besar | tjangaan jang dipersalahkan mendja- 

Kora SINGKAT. $ Te “Het Parcel” jang membela tinda Go Gien Tin datang, sedangkan polisi Mo- kudus, jang sSebelumnja diada |di tukang tadah kerbau tjurian dan 
— Panilya maulud Nabi Mu- kan pemerintah Belanda,  mengata Selandjutnja ada Mi main sa brig ekangNn ne na kan pawai jg diselenggarakan | memberikan Aan pendjualan an 

hammad saw. RSUP Smg. akan (kan, tindakan pemerintah Belanda 5 € | menjamai n banj Ja "t0oleh Pandu2Z (HW, GP Ansor, inak jang palsu. Umum diperingatkan 
Wa N | memperingatai maulud Nabi pa- | terhadap Aidit, Tea Gn daa Buni ANA menadekan pemda rombolan. PEren daa nang Pandu Islam Ind onesia) dengan , supaja Nan kalau membeli 

, 1 jiran n tempat- £ tera k hamus tjotjok suratnja. Soa arga Neg ara: Gea da iga jo adah Bai papa ine Lane Rege kon An berkiiran Goa mpal "pki Ole kepaninan? jg Sin (na has totok denga ska Ka 5 Pang PA BA 1929 pa ara ari bai Pe pen anan jg pokoknja minta kepada pemerintah Te PN nnnan DOAI kes | 2 sa us, Ke Me : PI ota : pentjuri k 

Pendjelasan Kepala 3 BA De Tengah Dieng Pn eakukan kesiatan Tolak 2 |supaja mengambil tindakan jg tje, Peberapa P Pa Oma ju di Bangsri terbongkar sa. darj DPR propinsi jaTeng. 'asing melakukan kegiatan politik jg an oat terhpda batak Ka tlah rakjat dan madrasah, Da 3 beukanoan In aro 
EH ARI SAPTU j.b.l. di harian kita dimuat berita mengenai akan an te. 9 Des. Ka sa tidak dikehendaki. ,,Karena diantara Aa Nan aa manuk ilam usaha social diantaranja Tp an abal aa tni aN atu Lea 

6 pemberian surat tanda Kewayga-Negaraan turunan asing, antara lain akan dirunding all 'bangsa Indonesia dinegeri Belanda ye £ akan mengchitankan- anak jg ak s. me 23 Ka 2 an! u- 5 
jg disiarkan menurut pendapatnja ngeri Kehakiman, Mr. Luk- | beberapa peraturan penerimaan | hanjak komunis dan pengikut? komu Na aa Kabag. Anta Ditembak dibawah tempat Ne Satar metan j8 rian kaju dihutan-hvtan daerah 
man Wiriadinata. Keterangan ini, telah jan menimbulkan kebi- | anggauta baru, kesan2 Guber- | nisme, maka politik pemerintah Bef'8 Oleh £ Sekretaris Djenderal SPS Si tidur. ' | pada Ibu2 je beragama Islam Bangsri, sehingga penojabatt ke- 

ngungan di kalangan masjarakat ketjil turunan asing di kota ini | Nur tentang konperensi SWaPTa- | landa jg baru ini Haa ma mengenali antaranja dikemukakan, bahwa pena | jang melahirkan anak pada tgl eANeana AR Pen | reka Ita antaranya menjatakan pala pendapanja je mengheran- | G0 GL yaah potong SIR Ion" Revan Suri, ratan, Glendalan Bina pa | “njamat Pakis Sahoo Danusu DO “Ata padan Betapa ae. PEANAAYa Menngsatna pen kan, karena utk keperluan tsb., se-akan2 jg-mempunjai kekuasaan tan Pan ai - 5 Da aa Da "5 ap dja "kemudian  Kendak Aas dari dirdjo dengan keluarganja ter lembar kam batik atau panah na ena kaju-? ig 

ada 2 Tnntansi, hingga daa enngA @0e PERAN DOS ME « Ta Diawa Tengah, 30 anta- | Pa N beretaba Ann su negeri Belanda itu, adalah berhubung diri Njonja Sahro, kepernah nah La Pn Ba # disediakan oleh T.P.K.-2 didaerah uas atau pendapatnja dlm soal pemberian surat tanda Banana Bana nembasann a. daeratakaa ah 2 2 Na Pm“ Na dengan politik maba Pan anak: Nong. Siti Suwarti, ah Iwa Misnran kana Ta Djepara untuk perudahaan pertu- 
Nana, “4 mp Henna le PE ERA da daerah2, lainnja oleh DPU lan ota Partai Komunis Nederland”. abang Ams Bean Tingan unta gito dan Herupurnomo, aran kangan dan membubungnja pe- 

i aa ah pembikinan beda 99 kannja itu agaknja diharap akan ke nja Danusuprapto (ipar) dgn 2 Lu Pa Span set yg sanan-2 perkakas rumah dari lu- | Mengenai soal ini, wartawan berita2 dan keterangan? di pers, Ig. itu ada uang 2V/ » juta rupiah. Adakan Go Bah Tjwan adalah lumpuhan kantor berita Antara tja anaknja bernama Sri Kusmin- , Pamu ji kepa 
jar daerah. Untuk mengatasi ke- 'Kita telah memerlukan datang achirnja berlainan bunjinja. - Dgn, . gurus . 1 bang “Amsterdam, ig-baru beberapa arto Purwokerto bersama | | tjunsa2.. 'djahatan-2 ini dimintakan bantu- 235 pada kepala bagian U.P.B.A. di Haa dua atau beberapa matjam (OPR GIAT. f Issorang. anggota : Psh Ae | bulan umurnja itu dan jang telah d gari Panitya tsb diketua oleh Siar ea sae, OP antu 1 5 : : : 6 - : /himpunan Indonesia, jg menurut '. Isama menjelamatkan diri diba | tan dari Polisi Negara Kabupaten 

ndiaapa ae ya Slamet: Ma png Bag Salinan St, Tea Naa an Tap ,Het Parool” terseret kedalam empertng Kenang wah tempat tidur bermaksud Oemar Farouk. ' jepara, jang segera - bertindak 

  

   
  

      

  

  

        

  

  er . 5 1 1 j j ii are se h tan- hin merupakan t ingan : 2 ale : . : tuk mendapatkan keterangan masjarakat golongan ketuk turunan 24.00 01.00, djadi Tan - jaliran komunis. Disamping seba-|, Aa paka! Pa Haa hidup atau mati disatu tem- Orang gila ketabrak sesuai dengan siasatnja. Setelah jang lebih djelas lagi, Sdr. Sla- asing. menjatakan pendapatnja “pada ida djam malam, telah ditang sap | femi ketua Panitia Peramal Bk ag ja, jg i auto. | diadakan pengusut Ba Ten malah 1 
t tidak dapat memberikan penj wartawan kita, bahwa soal ini tidak seorang pentjuri jg hendak ma- |donesia, ia djuga bekerdja keras Hn Uebiboteik & Panda Lose 5 2| ' ma, ternjata ada Komplotan 3 He , karena iapun tidak me-! hanja membingungkan mereka, tapi, suk di rumah Karangtampsl 288. dirinja lebih mengutamakan ' kepen Selandjutnja gerombolan ma “ Ketika malam - Sabtu Aru Ja 5 

dilakukan atas imelakukan kegiatan jg tidak di- 
jutnj orang mandor kepala didaerah Naa 

a keterangan resmi dari pi-j memungkinkan pula menimbulkan Penangkapan ini Ikenenaaki Go “kata batam tingan Belanda. Selandjutnja Sekre | suk dan menembak dengan sen ini auto K. 88 jang dinaiki ol pa pi E 
: : $ Bapa Bajuran dan seorang mandor da- 2 taris Djenderal S.P.S. minta perhati epala Daerah Kudus Pn J 8 Os ' Kementerian jang bersang- kenann jg. La Pa ee en ee jiagi, adalah wakil langsung ' dari | & Taih BN bana kena F5 an kia Mn tjamat | Petakan pulang dari kon | :Yi Gadjah biru jang mendjadi bi- , Bg Danas Ketuguan, spa Ba Warga mal 3 1 Pp Bea jTionghoa peranakan jang telah) an? asing di Indonesia jg mentjam | PA perensi Desentralisasi Sema- ang keladinja. Pentjurian kaju-2 5 g dimuat dalam sura Lem 

: 
  

  

   

: menggadaikan hatinja kepada (puri politik dalam negeri. Dikemuka : ea rang, Sesampainja di kota De- ah berlangsung pada he- 3 23 
Pande eat Hasil konp..UPBA 3 la Aa aa salah N30 Tse Tung. Ia banjak menga- in Getah etarilakatk komentar Korban dari pihak Po- Jika Selpede pa 200 meter berapa bulan jang lalu, dengan : , mengenai reaksi dari. : n £ dakan rapat dari studen2 Tiong- | salah satu koran Belanda di ibu-kota lisi Mobri dari pasar Bintorostelah mena- | djalan mendjual kaju-2 jang se- 

| ngan ketjil turunan Arab Djawa Teng gah ' faham, maka perkathan dalam « L b g . 7 ! 
SR ta hoa peranakan, dgn maksud utk | atas kedjadian tsb., jang dengan se « brak seorang perempuan gila, 'ngadja tidak dimasukkan dalam | Djawa Tengah ini, oleh sir. Sla- Sdr.. Slamet membentangkan rubriek PERNJATAAN PIMPI menjebarkan paham2 komunis. | ngadja telah menghubung?kan pena| Gerombolan selain menjerbu tetapi lukanja sanrat enteng ka stock T.P.K. Dengan mempergu- tidak dapat dikatakan, kare- tentang adanja konp. para ke- NAN ANGKATAN PERANG, Dan lagi Go Gien Tjwan giat da | hanan Go Gien Tjwan dgn kegiatan? jrumah kediaman tjamat Pakis ' rena sebelumnja sudah dikota nakan factuur-2 palsu, kaju2 itu P.B.A. pada umwmnja tidak | pala bagian U.P.BA /'Djawa jang dimuat dalam | Ba ata ha lam Perhimpunan Mahasiswa Pro ' Komunis. (Antara) djuga menjerbu rumah2 ig di hui oleh supir tentang adanja diturunkan dirumah-rumah para 

hanja menjelen ggarakan in-| Tengah jang dipimpin oleh ke rian kita kemaren, per: . 7 orang jg. bendiri ditengah2 dja tengkulak Ta gelap. Dengan ter 

    
  
  

    
  

  

         

   

  

        

    

       
        

1 f 2 - £ ! struksi jang dibikin oleh .Kem. pala bagian U.P.B.A, kantor Me nan tan Perang: (aa 7 ki. 2 lan tetapi direm bagaimanapun bongkarnja komplotan ini bebe- 
Dalam Negeri bagian urusan pe-| Gubernuran (Inspectoraat), ba aa Kakan Perang 1 laa kesala- 5 pa Sa Seslaa No i T Tuan marahi aku lagi Kau kelihatannja me- | djuga masih menabrak, sehing- rapa orang tengkulak sudah di- Ikan bangsa asing. hwa dalam konp. itu sama se- bs 5 koreksi tersebut kami ha- biar dengar sal aku akan terpaksa melepas ebna De na : Pan 5 ga waktu itu djuga perempuan djebloskan dalam tahanan, untuk 

Pendapat UPB4 Djawa kali tidak diambil keputusan2. nian Ban dan pengertian, Se Ba : ang BONE : $ gila itu pingsan, kepada pulisi didengar keterangannja - lebih 
Dalam konp. tsb. hanja dirun- | g dimintai tulung tapi agak landjut. Guna membasmi kedja- 

Pi karena pada waktu itu hatan-2'ini, diseluruh daerah Ka- 
sudah djam 12.00 tengah ma-: jbupaten diadakan pembersihan se 
lam, dimintai tulung mengurus 'tjara besar-besaran oleh fihak 
nja, tetapi tiba2 perempuan gila Polisi. Hingga kini hari kaju-2 ge itu berteriak teriak seperti ti-'lap jang sudah dibeslah tidak ku 

: —. Tengah. | dingkan beberapa hal, melulu 
Mereka . madjukan pendapatnja, tentang soal penjelenggaraan | “1 

ppakah dalam soal keterangan inii pemberian legitimasi bewijs Dalam Negeri bagian UP.B:A, 
| tidak ada perundingan dahulu satul raga W.NI. turunan asing. Antaranja mengenai bagaima- 

temu ataukah tidak aea Komentar kong” tue memang ada (na tjaranja menjelenggarakan 
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$ Ea 23 : 
2 dirinja. Pee a ap? Pars kn terdapat beberapa hal jang | pemberian dispensasi pada TONOLIRL Tn 1 Be hgaa PN Ing debaltian Diaper 

Na Petak nite mengada-| mMendjadi kesulitan, jang oleh |orang2 terkemuka dan. terke- 1 ng pengcedor instruksi“ jg. 'setepat-tepatnja,! konp. akan dimintakan perha- |nal dalam perdjoongna Kemer 2 Ear ISALATIGA mengenai pengumuman ataupun t:an Pn kepada. Kem. 'dekaan. tertangkap. : 
Pada tanggal 19/11-1952 . oleh wu Ken : 2 

Polisi Negara Kabupaten Wono- /Mempunjar sendjata api 
giri telah dapat ditangkap 3 : son der ita, 

orang penggedor didjalan besar Oleh Pp dilan N " 

antara — Nguntoronadi-Wonogiri. | 1, Ba 1 Bina s Saga 4 Ata 

Penggedor2 tersebut. jang ber- Hah di dahan aa Klu naa 

sendjatakan 2. (dua) StengUN | rahun 6 bulan Nadi ali dengan 5 danse peluru, dan satupun 0 dulan Nadi alias Kidin dari 

    
  

   (4 Kau kumintakan nasehat pada Hadidjah. Kanda. 1 
Aku diberi nasehat masak pakai Palmboom kata- 

nja enak betul rasanja. pulo banjak Vitaminenja 

Sungguh bagus. Min. Belaka- 
ngan ini kau madju pesat benar. 

   

            

   

      

Aku kini dapat Hi memberikan 
dan lagi menguatkan badan. Esok kumulal. 
    

kekajaannja akan vitamin” A dan D.     : Masi, DARI DyawA A NAN INDAH,» 

   
Palmboom senantiasa 'mentjiptakan suatu hidangan is. 

timewa.  Margarine tulen berwarna “ kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mam. 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

Kaban rb 

  

   
   

  

    

    

    

  

      

    

blati, setelah berhatsil menggedor 

dirumahnja Sdr.  Kromosemito 

Kp. Bulusulur, Ketjamatan Wono 

giri, pada tanggal 14/15-11-1952, 
jang berhatsil menggondol ba- 
rang-2 perhiasan dan pakaian se- 

harga: Rp. 934,— dan “di rumah- 
nja Pak Dullah  Kartodikromo, 
Kulurredjo, Ketjamatan Ngunto- 
ronadi pada tanggal 18/19-11-52, 
dengan berhatsil “melarikan ba- 

rang-2 pakaian seharga: Rp. 493, 
50.—. Kemudian pada siang hari- 
nja berusaha akan melarikan diri 
keluar daerah Kabupaten Wono- 
giri, dengan kendaraan truk. 'Ti- 
ba-2 disergap sepasukan Polisi 
Negara Kabupaten Wonogiri, dan 
kini sedang diusut perkaranja, 

Rumah pendjara 
modern, 

Baru2 ini li Wonogirj telah 
dimulai pembikinan baru ru- 
mar: pendjara setjara modern 
jang berwudjut: rumah pega- 
wai, kantor, rumah sakit, ru 
angam besar tahanan, dan sel2 
bertempat di sebelah selatan ko 
ta Wonogiri Bangunan terse- 
but akan memakan beaja Ik Rp 
1,8 djuta Kini sedang dikerdja 
1/3nja dari beaja tersebut jang 
akan selesai dalam 6 bulan, Per 
letakan batu pertama dikerdja 
kam oleh Direktur Pendjara Su-   

Patemon ketjamatan. Tengaran, oleh 
karena ia ''mempunjai sebuah granat 
tangan dengan tidak pakai idzin da- 
ti. jang berwadjib. Selandjutnja 
Slamet alias Wiroredjo dari Pa- 
das (Bojolali) mendapat hukuman 
penjara 3 tahun oleh karena ia 
mempunjat seputjuk sendjata Mouser 
dan 5 peluru dengan tidak. pakai 
idzin dari jang berwadjib: Ripo” 
bin ' Reksodikromo dari Bringin te- 
lah dihukum pendjara 1 tahun 3 bi. 
oleh 'karena ia  mempunjai- satu 
revolver (telah rusak) dan satu 
peluru stengun. ' Semua putusan de- 
ngan potongan preventidf. 
Adapun sendjata2 api'itu didapat 

dirumah terdakwa? ketika oleh jg. 
berwadjib diadakan aksi pembersihan 
ditempat kediamannja masing2. 

pe 

TEGAL 
4 Orang pengatjau di: 

tembak mati. 
Pada tanggal 2411-1952 oleh 

Tentara kita Ki. I Bn. 404 telah me- 
ngadakan penggrebegan didaerah 
Ketjamatan Adiverno, dam hingga 
terdjadi tembak menembak antara 
pengatjau dan tentara “kita, jang 
achirnja pengatjau dapat dipukul 
samipai kotjar-katjir dam “meninggal 
kan 4 orang majat, 5 orang dapat 
tertangkap, 1 radio accu dan 2 pis 
tul dapat dirampas oleh tentara kita. 
Kerugian bagi fihak tentara kita, ha-   rakarta - pada - tanggal ' 10-10 | 

1952, 2 Uas al AN it dika? 
tja | orang Sergeant mendapat Ius 

£ 
sg ten ad soo mata  
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Pant s akan me- 
PO AA DU NA, 

3 p ELUM LAMA ini bintang 

menjanjikan seb Ta an s£! Y 1 2 s agu di Rue 

memperlengkapi filmnja ber 
'kepala »LITTLE BOY peta 
Tetapi ia sedikit heran setelah 

aa Sea Bana Na jani anak? be 
dirumah? disekelilingija melem 
parkar uang kepadarja, ,,Siapa 

bilang,” . kata Bing, bahwa 
saja tidak dapat hidup kalau 

  

    

tidak mendjadi bintang “film. 
Tjoba Hibah as.    
saka “Ana 

India 
13 NE NEGE ERI BLOK Asia 

— k terhitan 
PAN — hari Selasa te- . 
lah memutuskan untak menjo 
kong usul kompromi 
penjelesaian masalah Korea dan 
minta supaja resolusi tsb. dida 

hn | afjara sidang 
Panitia Politik PBB. Sementara 
ita delegasi India, Krishna, Me- 
non, menerangkan bahwa ia 
akan lagi mengadakan peroba | 
han2 pada naskah resolusinja, 
dea katanja, bila ia berbuat | 

      kian .maka itu tak akan | 

Manga kritiknja, jang pe- 
das terhadap naskah resolusi- | 
nja, Menon dalam pada itu 
njatakan ia tak menganggap, 
bahwa Sovjet Uni dengan nja- 
ta telah menolak rusolusinja. 
Menon bermaksud hendak me- 
ingadakap pertemuan dengan 
beberap delegasi negeri2 blok 
Sovjet. Bea bersetudjuan dari 
delegasi Soviet untuk menga- 

dakan kontak lagi dengan dia" 
adala, Suatu tanda, bahwa So- 
vjet Uni serta negeri? sahahat- 
nja sak “-melenjapkan pikiran 
akan kemungkinan tertjapai- 

nja suatu Kompromi mengenai 
masalah Korea, kata Menon. 
Selain itu 2 negeri jang me- 
njokong naskah resolusi Ameri 
ka, Selasa malam dengan sua- 

ra bulat memutuskan unuk 
menjarankan, kepada Panitia 
Politik Sidang Umum PBB su-j| 
paja usul kompromi India itu 
diberi tempat jang pertama da 

lam pemungutan suara. (Anta 
ra-AFP)D. 

LULUS UDJIAN UNI- 
VERSIFER. 

Sri Republik Perant: 

Montmartre, untuk | 

India, bagi | 

  Menurut pengumuman fakul- 
tet kedokteran, telah lulus udji 
an dokter II pada fakultet tsb: 
Nj. Poestika Sastroamidjojo, 
dan lulus aa ndokter: T-Asmi 
L no, “ 

, Mark 

jang 

  

AK “wo P BB. 

bagai negara jang 
   

      
     

  

resmi, kaka adat 

         

       

     
    

   

jang statusnja idak ada be 
nja dengan Norm dan Bur 
|gondi€. Akan te Pan 
dalam theorie 
praktiknja, status k 
ra ini sebetulnja sa 
dengan Indonesia & 
dia Belanda dahulu. 

ra djadjahan, j jang 
tidak bebas untuk Naa 2 
tuk dan tjorak pemerintahan- 
Nia sendiri, Kn Ma | jang 
diinginkan, dengan tidak « terle 
pas dari pengawasan Na dik- 
tee-an darj pemerintah negara 
s5. jang mer . diketiga 

Ta merasalka daerah 
djadjahan Perantjis,, dengan 
Gupernur Djenderal duduk seba 
gai Kepala Pemerintah jang | 
mewakili Pemerintah Pusat un 
tuk seluruh daerah Algeria. Ke 
tjuali kehakiman dan Pendidi- 
kan jang langsung dibawah Ke- 
menterian Pusat. semua jawa 
tan dibawah Gupernur Djende 
ral jang berkewadjiban djuga 
mempersiapkan anggaran belan 
dia istimewa untuk ' Algeria, 
membikin konsesi2 dan meng- 
adakan pindjaman2 atas nama 
Pemerintah. Menurut pemilihan 
jang diadakan pada tgl. 4 dan 
11 Febr 1951, anggauta Dewan 
Legislatif Algeria terdiri dari: 
Komunis — 1 orang: Sosialis — 
7 orang, MRP — 2 orang: Ra- 
dical Sosialis — $ orang: Repu- 
blik Merdeka Radikal — 42 
.orang jang semuanja ini untuk 
anggauta “College Pertama. Se 
Sangkan anggauta College ke     aa terdiri dari S1 orang dari 
Partai Merdeka dan 9 orang da 
ri pelhagai2 partai lainnja. : 
Meskipun di Algeria terdapat 

baniak partai politik, tetapi 
dari semua gerakan nasionalis 
iang paling besar pengaruhnja 
ralah UDMA — Unis Den okrasi 
Manifesto Algeria — dan MT 
LD — Gerakan untuk Kemena- 
ngan Kemerdekaan Demokrasi. 
Kedua gerakan ini satu sama 
lan sangat djauh bertentangan, 
baik mengenai tjarania beker: | 
Gia maupun tjorak keanggauta 
-ennja. UDMIA adalah suatu ge 
rakam nasionalis moderaat 
dipimp'n oleh Eehrat Abbas, be 
kas achli obat2an jang telah ber 
usa 52 tahun, pendidikan Peran | 
tjis dan berdiiwa Barat. ' Ang- 
gautanja terdiri dari golongan 
klas tengah dan kaum intelec- 
tueel, jang bertjita2 mentjanai 
hak dan kedudukan jang sama 
dengan Perantj's. Timbulnja di 
sillusie dar kurang puas dikala 
ngan "UDMA inj ialah karena 
mereka dianggap dan diperlaku 
kan sebagai .,warga negara klas 
dua” oleh Perantjis, padahal 
Algeria sendiri setjara resmi te 

jlah diakui sebagai ,,daerah inte 
gral” dari Rep. Perantjis. 

, ” Danibat laun tjorak perdjoa- 
ngan UDMA jang pada mula2 
hanja ditudjukan umtuk terha- 
pusnia kulit dan warna achir- 
nja berobah dari sifat sosial 
dan racial merdiadi satu badan 

Sape ooneyai jang bersifat poli- 

Kesatuan Korea: 
Akan Dibitjarakan AntaraRhee—lIke 

Akan Diadakan Offensif. Besar2an Oleh PBB Di 

Korea? 
ALANGAN2 JANG LAJAK dipertjaja di Seoul hari Selasa" 

menerangkan kepada AFP, bahwa apabila djenderal Eisen- 

hower berkundjung ke Korca, maka presiden Korea Selatan, Syng- : 

man Rhee, bermaksud hendak merundingkan ' dgn dia tentang 7 P3 

pasal2, diantaranja mengenai masalah memperkuat pasukan? Ko- : 

rea Selatan. Ketudjuh pasal? tsb. ialah: 1) Perluasan program per- F 
sendjataan Korea Selatan dan pembentukan beberapa Nat. divisi? 

Korea Selatan dim satu dua bular j.a.d. ini. | 

Selatan setjara kategoris me- 
setjara | 2) Masalah tawanan2 perang. 

. Korea, karena kabarnja peme 
rintah Korea Selatan melihat 
usul -kompromi India dalam 

masglah ini dengan Yaa ke- 
chawatiran. — 

3) Kesatuan seluruh Korea 
dibawah satu pemerintahan jg 
merdeka dan “ demokratis. Me 
nurut keterangan, Syngman 
Rhee berpendirian, bahwa dji 

“ka perundingan2 gentjatan sen 
djata - gagal, maka satu2nja 
'alternatif “ialah melantjarkan ' 
ofensif besar-besaran terhadap 
pasukan? Utara. 2 

4) Pemerintah Korea Sela- 

tan menghendaki, bahwa ko- 

mando PBB lebih mementing- 

kan operasi2 pendaratan dari | | di kenjataan, maka pemerintah 

pada serangan2 udara besar- | Korea Selatan 
besaran terhadap sasaran2 perj djaminan? 
industrian di Korea Utara. 
5) Masalah 

| ngan Korea, nan Korea 
» 

nentang ikutnja 
langsung pasukan2 »Sukarela” 

latan terhadap "pemakaian pa- 
sukan2 ' Tiongkok Selatan 
mungkin akan diatasi, apabila 
tentara Korea Selatan sendiri 
sudah ' mentjapai kekuatan | 
Naas Aung: : 

6) Soal penarikan mundur 
pasukan2 sekutu jang dalam   anggap sebagai 

turut-sertanja | peranan besar dalam lapangan 
nogara2 Asia dalam “pepsra-' pertahanan kolektif di Pasifik. 

keadaan dewasa ini akan di- 
suatu ,peng-i 

chianatan”. 
7) Pembentukan suatu sis- 

tim keamanan di Pasifik dg. 
kemungkinan digabungkannja 
Djepang didalam “sistim ke- 
Lena ini, Djika ini mMendja- 

akan menuntut 

bahwa  Djepang! 
tidak akan sekali-kali diizinkan 

» Papa Dan diahfaban 9 
Dan dewasa. ini, kedua tetangga Algcria — 
'dan Marocco disebelah Barat — sedang 

menuntut hak?-nja 20 

Tidak sedikit para. penindj 
'kan, bahwa pada sa'at Tunisia dan Marocco itu « 

ka dan berdaulat, pada sw'at itu pe 1 
d aa "en di Algei ria 2 

Djepang. Keberatan Korea Se- | Pn 

TI SALAH SATU dari Doa doang : 
Pa Inti h disebut2 

Ip PBB, Taja HN 

ndjadi negara jang 

itu, sementar: 
Atika dala 

jang m 1 
ban se- 

  

   

sedang diperd 

   

  

Algeria. 
Sala satu faktor jang menim- 
bulkan rasa kurang puas dika 

'|langan UDMA bhw dalan pemi 
- Painan 2 ag terachir : 

ngan UDMA telah an 
rintangan jang sedemikian rupa 
dari fihak Perantjis, sehingga 
kaum opposisi tidak dapat mem 
peroleh kursi dalam djumlah jg. 
seimbang dengan kursi lawan- 
nja. Mereka menjatakan bahwa 
dalam pemilihan itu, mereka te 
lah menderita suatu kekalahan 
jang tidak ketjil. Padahal Fah 

| ret Abbas itu adalah seorang pe 
mimp:n pergerakan jang sangat 
populer dikalangan rakjat Alge 
ria. Semuanja itu tidak lain, ka: 
|rena Perantjis telah tjampur ta 
ngan dalam pemilihan tsb. 

Karena berbau kiri, maka 
ditjap agen Kremltin. 

Berlainan dengan UDMA, ge- 
rakan nasionalis MTLD merupa 
kan satu gabungan organisasi 
dari kaum politik jang lebih pro 
gressief dan kaum igama jang 
fanatiek, jang program perdjca 
ngannja terutama didasarkan 
atas perbaikan nasib kaum ke- 
fjil 'an kaum tidak punja, ter 
jlutama jang berigama Islam. 
Gerakan ini berada dibawah 
Messali Hadj, jang telah 3 kali 
ditangkap dan dibuang oleh Pe- 
merintah Perantjis: dua kali ka 
rena activiteitnja dalam gera- 
kan pro-Komunis ,,BINTANG 
AFRIKA UTARA” dan sekali 
dalam ,,PARTAI RAKJAT AL- 
GERIA” jang telah tidak di- 
akui sjah oleh Pemerintah. Pe- 
ngaruhnja sangat besar, s' g 
kan djumlah pengikutnja ma- 
kin lama makin bertambah. Ke 

elu jang menuntut Kangen. L 
: bang 

ini, golo- | 

  

diadakan -pertjobaan jang 

untuk   tjobaan di Farnborough,H. 

(Oleh pembantu 

misaris Tinggi 

“bersembunji 
Jukan olehnja 

jang ketakutan pembalasan kaum   banjakan dari anggautanja itu 
terdiri dari kauns miskin jang 
berigama Islam, karena  me- 
mang hampir 90 pCt dari ku- 
rang lebih 9 ajatan penduduk Al 
geria terdiri dari orang2 Mos- 
jera jang sangat menjedihkan 

. 'Mereka ini miskin, karena se- 
Jain telah tertindas dan terhi- 
sap, “djuga dari seluruh daerah 
Algeria jang 847.500 mil pesagi 
luasnja itu, hanja sebagian ke- 
tjil sadja jang tanahnja dapat 
dikatakan subur, jaitu  ditem- 
pat2 jang letaknja disekitar pan 
tai, sedangkan sebagian “besar 
tidak tjukup memenuhi sjarat | 
“bila dipergunakan untuk kepen 
tingan pertanian. Lagi pula da | 
ri tanah2 js. subur itu, seba-i 

|gian besar mendiadi hak milik : 
orang2 kangsa Eropah, jang. 

# mempergunakan alat2 modern | 

Gapat dipergunakan utk. pemia ! 
raan chewan djawi   untuk kepentingan kehutanan, 
sedangkan kalau dipakai untuk: | 
keperluan pertanian, sama seka 
li tidak memenuhi sjarat2 jang | 
dibutuhkan:..... Disamping - se-: 
muanja itu diumlah penduduk | 
makin meningkat, bahkan dua 
kali lebih banjak kalau diban- 
ding dengan 50 tahun jang la- 
lu. . sedangkan sedjak tahun 
1930 djumlah produksi dari da 
rah itu sama sekali tidak se'm: 
bang dengan bamjak penduduk. 

Dan karena dalam  gerakan- 
nia MTLD dapat menjesuaikan 
diri dengan keingiman rakjat ter 
banjak, maka djuga tidak meng 
herankan kalau pengaruhnja 
makin bertambah 'besar dan pe 

| ngikutnje. pun bertambah ba- 
"haijalke pula. Bahkan dlm, gera- 

| kannja itu, MTLD ini tidak sa- 
dja mendapat backing dari su- 

|rat2 kabar di Algeria sendiri, te 
tapi djuga dari surat2 kabar 
di Perantjis, terutama jang ber 
aliran progressief Malahan da- 
lam demonstrasi2 dan pemogo- 
kan2 jang dilakukan di .Peran- 
tiis, anggauta2 MTLD jang ber 
ada dinegeri itu turut .actief y 
djuga, Dan inilah sebabnja gera. | 
kan MTLD itu ditjap sebagai 
agen Kremlin jang “diorganisir 

Beng an suatu daerah jang strate 
gisch mervang mempunjai arti 
jang penting sekali.  , 

Kalau golongan kanan me- 
namakan M.TLD. sebagai | 
agen Kremlin, maka bagi U. 

gerakan ini 
kaan: saingan dalam mendapat 
kan pengaruhnja dikalangan 
rakjat terutama diantara 
kaum Moslem. Tetapi oleh U. 
M.D.A. dinjatakan bahwa ke- 

   

'gagalan mereka dalam 'mem- 
perkembangkan ' sajapnja itu 

  

tidak karena besarni, saingan j 
dari M.T.L.D. melainkan ' ter- 
letak pada Pemerintah Peran- 
His sendiri jang telah salah da 
lam mendjalankan beleid poli- 
tieknja. Tapi meskipun bagai- 
mana djuga beleid . Pemerin- 
tah Perantjis itu, selama Alge- 
ria ini merupakan suatu  dae- 
rah jang rakjat hidup terhisap 
dan tertindas, selama itu dae- 
rah ini tidak akan terlepas 
dari kesedaran rakjat, jang 
satu waktu mesti akan bangkit 
untuk menuntut hak2nja seba   sin Haa 

gai rakjat jang Toon. .dan 
berdaulat SAN TKERAN Bath 

Tumtuk mengerdjakan tanadenga | 
itu, Tanah pegunungan hanja | 

(seperti | 
lembu), kambing, kuda — atau 

merupakan 

Oleh karena itu Templer ang- 
gap perlu sekali buat berikan 
djaminan keselamatan djiwa ba 
gi tiap2 orang jg memberi kete- 
rangan tsb. Keterangan mereka 
harus sangat dirahasiakan. Di- 
samping itu, sebaga aa: ena- 
rik, Hye sediakan 
yanp ig. besar buat Da ke. 
terangan ig benar2 berharga. 
Tetapi soal hadiah ini hanjalah 
perkara nomer dua, jg betul2 . 
Giutamakan olehnja, ialah dja- 
minan keselamatan djiwa, bagi | 1Ja. 
orang2 jg memberi keterangan 
itu, denvikian menurut Templer. 

Sesuatu keterangan 

dipeZang rahasia. 
Templer djalankan siasatnja 

dng. berkundjung sendiri ke. 

"Nukup 
Bukti 

Dipakainja Orang2 Dje. 
pang Oleh Amerika 

DiKorea 
UKTI2 tentang pemakai 

B an orang2 Djepang da- 
lam perang Korea oleh pihak 
Amerika kini makin bertambah 
banjak, demikian diberitakan 
dalam suatu laporan dari To- 
kio. Berita A.F.P. pada tanggal 
17 Nopember jl. menjatakan, 
pemerintah  Djepang telah 
menggugat kepada pembesar2 
Amerika tentang 
orang Djepang jang diberita- 
kan telah tewas, luka2 atau bi 
lang di Korea, 

Keluarganja orang2 piepane 

  

permintaan kepada Komando 

ganti - kerugian. Pemakaian 
orang2 Djepang itu oleh Ame- 

rika dalam perang di Korea te 
lah menggelisahkan pendapat 
umum di Djepang, , demikian 
',Hsin Hua” wartekan dari Pe 
king. (Antara-NCNA) 

| Seorang sersan angkatan udara 
Amerika telah ditangkap karena di- 
tuduh mendjual rahasia ' pembuatan 
pesawat pantjargas Sabre Amerika 
dari “bentuk  F-86 kepada fihak 
Korea Utara, demikian diumumkan 
hari Selasa oleh markas besar ang- 
katan udara” Amerika ditimur' djauh. 

  

  

Pemandangan dalam resepsi 
pembukaan ' Kongres: Wanita 
Indonesia II di Bandung pa 
da hari Minggu ig dikundju 

.ngi oleh kuNng lebih 400 
orang utusan. Kongres ini me 
ngambil “tempat di" Gedung 
Jajasan Kebudajaan, 

  

    

  

    

  

   

    

    

  

   

  

   

    
    

   
    
   

  

   
    

    

      
    
    
    

   
     

             

       

    

    

    

  

     

   
     

  

   

  

   

   

        

    

   

  

   

              

    

  

   

      

     

   

            

    

    

      

     
   

  

   

Sebajaknaha pernah Lita kabarkan, dewasa ini di bosan telah 
berhasil dengan sebuah 

Jeep tersebut diperlengkapi dengan alat ,.snorkel” (sematjam" pipa 

bernafas -nja motor jeep tadi, pada gambar tampak di 

-samping katja depan), hingga memungkinkan jeep tadi berdjalan 

dibawah permukaan air. Gambar diatas menundjukkan waktu per : 

pshire. Selain dapat menjelam, pun 

jeep ini dapat mendaki jang agak lumajan tingginja. 

SiasatTempler . 
Terutama Kumpulkan Laporan2 Rahasia 

Dari Gerakan Gerilja Malaya 

EMENDJAK DJENDERAL Sir Gerald Templer djadi Ko- 

Inggeris di Malaya dan merangkap djabatan 

diretteur »operasi anti-bandit” (menurut istilah Inggeris koloniaal 

kaum gerilla di Malaya itu adalah bandit2), maka aksi kaum ge- 

rilla di Malaya itu 'tampaknja sepintas makin berkurang. Sera- 
ngan?njapun tampak djarang dilakukan. Templer berpendapat, ba- 
hwa buat lawan gangguan ,musuh jang tak kelihatan” itu, 

jantara rakjat, maka sendjata terpenting jang diper- 
ialah: keterangan. Tetapi buat dapat keterangan ti- 

daklah mudah. Hampir tak mungkin buat mengharapkan rakjat 

pati dengan mereka untuk setjara suka-rela memberi keterangan 
kepada polisi mengensi orang2 jang (agar itu. 

Jngt ee aa 1 

. pelbagai | 

tersebut telah mengadjukan./: 

PBB supaja mereka diberikan | 

“ta Indonesia 1 ini meliputi 

tang susunan organisasi 

jadiningrat dan Seksi Sosial/konomi Nj. Memet Tesuwidjaja. 

itu tentang mengangkat anggo 

ta wanita dalam kantor pemi- 
lihan, baik dipusat maupun di 
daerah: segera terlaksananja 
Undang2 Perkawinan: pengang 
katan tenaga wanita" dalam Pe 

Urgensi program. 
Urgensi program jg disusun 

dalam putusan Kongres Wani 

soal hukum, pendidikan, so-   
.Jeep Selam”.   

kita di Singapura). 

jang 

1 

gerilla itu apa lagi jg bersim-. 

| didalam pemilihan umum dan 
1 h mendesak kepada pemerintah 

“Ibuta-huruf, dikalangan buruh 

sial/ekonomi. 
Mengenai soal hukum, kong 

| res mengandjurkan kepada or 
ganisasi2 wanita supaj, aktip 

ngadilan Agama, latihan/didi- 
kan kepada pendjabat jang me 
ngurus soal talak dan rudjuk, 
pembentukan panitia penjdidi- 
kan wanita, jang merentjana- 

kan sistim pendidikan wanita, 
jang sesuai dengan pokok2 jg. 

dikemukakan oleh kongreg ja- 
itu: menudju. kearah kemeride- 
kaan ekonomi sesuai dengan 
kepribadian wanita: penamba- 
han anggota wanita dari ide- 
wan penasihat Djawatan Penem 
patan Tenaga Kementerian Per 

buruhan: memperkeras penga- 
wasan terhadap madjallah2, 
poster2, advertensi2 dll. jang 
bertentangan dengan kesusila- 
an, $ 

supaja Undang2 Perkawinan 

lekas diadakan. Mengenai pen 

didikan kongres bertudjuan ke 
pada usaha2 pendidikan rak- 
jat, jaitu mengenai pekerdja- 
an2 ig dapat dikerdjakan ber 
sama dalam lapang pendidikan 
rakjat misalnja pemberantasan . 

wanita “dsb-nja diselenggara- 
kan bersama2 menurut kebi- 
Gjaksanaan didaerah2. Tentang 

sosial/ekonon:i diputuskan: me- 
ngadakan pekan kesehatan jg 

diadakan pada sebelum 17 A- 
gustus: penjelidikKan upah? pe 
gawai/pekerdi, wanita baik pa 
da nemerintah maupun badan2 
partikulirs mengadakan peniti 
pan anak2 untuk wanita jg be 
BA» menvadakon Nala ai raan Anak jang berpusat di Djakar- 
si biro didaerah2 jg memberi ta, Fiaan PAN Wanita dan 

penerangan tentang: perbutu aan On 33 
han kesehatan, pendidikan dan. Utusan ke Seminar 
peraturan perkawinan. 

Program umum : Untuk mengikuti seminar di New 
Dalam lingkungan program Delhi "jang diselenggarakan oleh 

: Unesco, kongres telah menundjuk a 
umum dari putusan kongres S. Kartowijono, Nj. Ema Pura- 
itu disebutkan: mengadakan Ta, Ni Memet Tanuwidjaja dan 
hubungan dengan Kementeri- N,. Mr. H. Tumbelaka. Demikian 

Perwudjudan usaha 
bersama. 

Kongres sudah pula mengambil pu 
tusan tentang beberapa usaha bersa 
ma jaitu tentang Jajasan Kesedjahte-     

tiap2 La Ia sendiri memerik 
sa surat2 jg dimasukkan setja- 
ra rahasia oleh orang2 desa itu 
kedalam kotak2 Surat jg, dise- 
diadakan, "Kemudian ia sendiri 
membuka peti? itu, dng disaksi- 
kan oleh kepala-desa. Inilah 

je “kepada orang2 
: “tidak ada barang 

satu & sebawahannja 
Ig dapat tahu siapa sumber jg, | 

keterangan kepada 
nja. Djadi kebotjoran tidaklah 
ada Setiap keterangan te- | 
Sangat rahasia, 

Siasat jg. demikian itu menje | 
babkan penduduk djadi makin 
sedia dalam mentberikan kete ! 
rangan. Oleh karena itu pembas 
mian pe erbuatan2 »terror, pun 
tampak makin berhasil. Djende 
ral Temepler suka berbitjara sen 
Siri dihadapan orang2 desa itu. 
Ia terangkan tentang maksud- 
nja pemerintah buat. mendja-! 
'min keamanan, membasmi keru 
suhan2. Tetapi ia minta Supaja 
orang2 #edeyangan? membantu 

Tr 

    

    

dengan keterangan2 jang diper 
lukan. Disariping itu iapun be 
rikan ultimatum, jaitu batas 
tempo untuk penduduk desa itu 
pikir2 tentang permintaannja, 
Kalay liwat batas tempo 
maka ia perintahkan seluruh 
penduduk desa jang tersangkut 
dikumpul dan dipindahkan se 
muanja ke tempat lain, Desa2 
jang asal itu lalu dimusnahkan. 

: Dengan musnahnja desa2- jang 
asal itu, maka kaum gerilja ke 
hilangan pangkalan2 operasi- 
'nja2. pusat? suppiynja dan pos2 
perhubungannja. Dengan tjara 
demikian kekuatan kaum geril- 
ja @djadi makin berkurang. 

Peranan ,,pager desa” 
sangat penting. 

Ikan ipin itu, Templer pun ' 
telah memperbesar djumlah 
pasukan2 pendjaga keamanan. 
Baik polisi maupun militer. Ia 
mempenbesar 
istimewa dan pasukan polisi 
pembantu. Ia djuga' mengor- 
ganisir pasukan? pagar desa. 
Ia pun telah bentuk satu pasu 
kan Suka rela, jang ditugaskan ! 
djuga keamanan, dan meneri 

ma setiap orang "sebagai ang- 

bangsaannja. Terutama . pasu- 
kan2 pagar desa itu mendapat 
perhatiannnja jang : istimewa. 
Ia Seringkali mengundjungi   sendiri pasukan? jang demiki- 
an.itu buat memberikan an- 
.djuran dan mengobarkan se- 

1inangat mereka. Apabila pa- 
Sukan pagar desa itu dapat ta- ' 

| wan seorang anggauta gerilja, ' 
maka segera ia kirimkan su- 

    

itu, | 

pasukan polisi | 

gauta, tak perduli apapun ke- ' 

an untuk mendapatkan angka2 putusan? Kongres Wanita Indonesia 

(statistik) tentang kedudukan Kh jang berachir hari ini di Bandung. 
pegawai2 wanita ditiap2 Ke- Bagaimana P.P. 19? 

menterian dan djawatan: aa Dapat dikabarkan selandjutnja, 

ngandjurkan kepada organisa hwa. dalam pembitjaraan mengenai 
si2 supaja mengadakan kur 
SuS2 jang berkenaan dengan ke 
susilaan dan ke-Tuhanarn, me- 
ngadakan penjelidikan kemung 
kinan dilaksanakannja pem- 
bentukan2 kursus/sekolah 
vak2 bagi wanita dan menga- 

dakan penerangan mengenai | 

pendidikan vak: menjelengga- 
rakan panti pengetahuan wani 
:ta-jang menjelenggarakan kur- 

' sus2 bagi wanita. 

Sosial-ekonomi. 
Dalam lingkungan program 

mengenai sosial/ekonomi idise- 
butkan: mengandjurkan me- 
ngadakan pertemuan? didae- 

rah2 misalnja pada hari raja 

asbmja dan darmawisata un- 
.tuk mempererat persaudaraan, 
Inengadakan penjelidikan ke- 

mungkinan diadakannja Un- 
dang2 Pensiun dan tundja- 
gan bagi pegawai/pekerdja pe-j Latihan jang harus dialami 

merintah maupun partikulir, oleh para penainnja, sudah ba 

mengadakan werkcentrale un- rang tentu tidaklah ringan, oleh 
tuk mengurangi penganggu: |erena gaja permainan . terse- 

ran. i but Ka an Ma 
'san an. ketjakapan jg besar 

Mino, De rhatian , | Pernah ada game Sekaiabujt olah 
pemerintah | raga ini ,,kedjam” dan kasar” 

Se'andjuinj, kongres telah | namun tidaklah dapat disang- 

mengambil putusan2 jang ditu- 

djukar kepada pemerintah, ja 

j 

HE STRAITS TIMES” 

  
olahraga 

»Barat”.   
dju setjara Thai itu memang 
mempunjai djuga segi2nja jg 
nsenarik, 

'Djalannja permainan. 
Segera setelah suatu pertan 

dingan dimulai, tampaklah sua 
tu Sikap jang segera menun- 
djukkan kelainan olahraga jang 
akan diselenggarakan itu dari 
permainan2 ! Ep Sebagaima- 
na jang sering tanipak “pada 

kearah pendidik politik bagi pendu- tjabang2 olahraga Timur, maka 

duk desa2 di Malaya itu. Ia andjur- adutindju Thai inipun dimulai 

kan mereka pilih sendiri anggauta2 | dengan mengadakan upatjara 

bagi pemerintahan setempat. Dulunja | oleh kedua pemain. 
anggauta2 pemerintahan sematjam Sedang lontjeng2 berting- 

itu Png aa anpetan oleh an ting menurut irama kendang, 

rintah. Tetapi sekarang orang2 desa 

itu diberi se METE buat pilih kedua pemain tampil kedepan, 

lorang2 jang disukainja. Kesemua itu dan dengan iringan musik jg 

'jalah sebagai persiapan buat pemben chidmat, kedua pemain jg ber 

“tukan badan? legislatief. Buat melan pakaian sekagai selimut Se 
(tjarkan tudjuan jang belakangan itu, pita2 ig berwarna itu berlutu 

maka baru2 ini didjalankan undang | dan bersembahjang. Upatjara 
undang kewarganegaraan Malaya jg|ini tidaklah sama seluruh dgn 
baru, jang djuga memberi kesempa- Fuypatjara jg dilangsungkan pa 

tan kepada golongan penduduk Ti- Nda permulaan judo Djepang 

onghoa djadi warganegara Malaya. | dsb, melainkan menurut kesan 

Akibat langkah jang belakangan ini lebih chidmat. Beberapa saat 

ternjata luas sekali. Karena bagian lagi merek, akan bangkit, dan 

terbesar gerilja di seluruh Malaya itu menijelenggarakan suatu ' per 
terdiri daripada orang2 Tionghoa. 

Siasat Templer itu djadinja berhasil tandingan jg berat, dan Ta 

ipula buat menarik banjak sokongan mungkin suatu permainan ah 

|dari golongan penduduk Tionghoa |raga jg paling berbahaja jg 

"sehingga kekatjauan di Malaya itu pernah dilihat orang luaran. 

lambat-lann diadi sangat herkurang. | Sebentar lagi mereka serbu-me 

njerbu dengan lengan dan ka- 
ki naik keatas mentjari mang 
Sa) siku2 lengan mereka men 
tjari rahang lawannj, dengan 
keras: kaki ditekuk dengan lu 
tut siap untuk menutup perut 
atau menjodok lawan dibagian 
badan ini, akan « tetapi djuga 
setiap saat, apabila Jawannja 
lengah, kaki dapat naik setje- , 
pat 'kilat keatas, kemuka 'la- 
wan, 0 

Sembahjang. 
Permainan jang dapat disak- 

Sikan itu sebenarnja merupa- 

kan tjampuran antara  olah- | 
Taga (istilah permainan” 

ra pudjian kepada pasukan 
pagar desa jang tersangkut, de 

ngan disertai hadiah2 jang be- 

rupa uang dan barang. 
Langkah dilapangan 

politik. 
“ 'Djuga djenderal 'Templer telha 
mendjalankan langkah jang menudju   

  

    
  

di New Delhi. ' 

) Putusan2 Kongres Wanita” "3 
| Tehadap Soal PP 19 Tak Diambil Putusan 4 
an IDANG TERACHIR dari Kongres Wanita Indonesia II. di Bandung hari Selasa ' kemaren: 

dulu telah mengambil putusan? mengenai dasar tudjuan dan susunan organisasi, urgensi 

program, program umum, perwudjudan usaha bersama, memilih sekretariat baru, mengutus utu- 

. san ke seminar di New Delhi, usul? kepada pemerintah d.Ll. Kongres Wanita Indonesia "berdasar 

Pantja-Sila dan bertudjuan mentjapai kesempurnaan kemerdekaan negara RL, 

wanita sebagai manusia dan sebagai warganegara “dan ketenteraman serta keamanan dunia, 'Ten- 

diputuskan: 1. Kongres, 2. Madjelis Permusjawaratan, 3. Sekretariat dan 

4. Seksi Hukum, Seksi Pendidikan, Seksi Sosial-Ekonomi. Susunan sekretariat baru 
Sekretaris 1 Mr. Maria Ulfah San toso, “Sekretaris II Nj. S. Kartowijono, Sekretaris III /Nj. Sjamsu- 
din, Bendahari Nj. D. Walandow, Seksi Hukum Nj. Mr. T. Harahap Seksi Pendidikan Nz.- Erna Dja- ' 

  
nita Indonesia berpendapat, 

| tiap perdjoangan kemerdekaan 
lah suatu soal jg selajaknja menda 
pat bantuan dari pada setiap bangsa 
dan karena itu Kongres Wanita Ini 
donesiaNI di Bandung memutuskan « 

dekaan rakjat Tunisia itu, Pernjata 
an ini oleh Kongres Wanita Indone 
sia II dikirimkan kepada Partai Neo j 
Destour “di Tunisia, Panitia Pemban 
tu Tunisia di Djakarta, Pemerintah « 
Republik Indonesia dan umum. 

Tindju Thai 
Diiringi Musik — Kaki Boleh Naik Ke- 

pala — Sebelum Bertanding Sem- 
bahjang Dulu 

mengabarkan, 

: petindju2 Thai, pada waktu ini untuk pertama kalinja ses 

dang mengadakan perkundjungan di Singapura. 

telah memperlihatkan demonstrasi pertandingan? 

nurut permainan Thai jg asli, jg djauh berlainan dgn permainan 

adu tindju jg biasa diselenggarakan di mana2. 
jg dinamakan adu tindja Thai itu, 

banjak mempergunakan kaki daripada tindjunja, 

straits Times”, akan tetapi tindju terbungkus djuga dgn sarung 

tangan sebagaimana jang biasa pada pertandingan? adu tindju 

kal, bahwa permainan 'adutin- 

' soal P.P, No. 

tuskan' sebuah pernjataan” 

  

   

   
   
   
   

  

terlaksananja hak? 

  

   
   

  

     terdiri atas: 

2 

hari  Senit ' 
19 ternjata menarik 

perhatian besar sebagian utusan? 
kongres, baik dari pihak jg menolak 
nja maupun dari pihak jg menjetu- 
djui atau dari kalangan jang ambil 
»djalan tengah”. Beberapa utusan 
telah menjampaikan pendapat organi 
sasi2-nja masing2 akan ' tetapi achir 
nja kongres mengambil putusan bah 
wa soal P.P. 19 itu hanja didjadix 
kan afjara orientasi sadja dan tidak 
diambil sesuatu putusan. Kepada se- 
tiap organisasi wanita diberikan ke 
sempatan sepenuhnja untuk menjams 

paikan masing2 pendiriannja kepada 
panitia ad hoc jang telah dibentuk 
oleh pemerintah, Sementara itu didaw 

pat kabar, bahwa lepas dari ikatan 
kongres ini, oleh 18 organisasi wa 
nita peserta kongres tsb. telah diam 
bil putusan untstk- menolak bersama 
BP 19itu, 

Tentang perdjoangan 
Tunisia. 

   usul2 jang dilakukan 

  

   
    

     
       

     
   
   

     

     
    

     

   

Lepas dari putusan-putusan menge 
nai organisasi, Kongres Wanita In | 
donesia II di Bandung telah memu ' 

terhadap 
perdjoangan kemerdekaan “Tunisia. 
Putusan ini diambil setelah Selasa 
pagi Tajib Slim memberikan ketera 
ngan kepada sidang kongres sekitar 
gerakan kemerdekaan rakjat Tunisia, 

Dalam pernjataan itu Kongres Wa 
“bahwa 

ada 

untuk menjokong perdjoangan kemer 

(Antara)! 

bahwa serombongant 

Rombongan tsb. 
adu tindja mes 

Pada permainan 

para pemain lebih 
Gemikian ,,The 

agaknja sukar dipergunakan) 
Timur dan Barat, Sarung ta- 

ngan dipakai ijuga, akan teta- 
pi djarang kelihatan pukulan 
dari anggauta2 badan ini. Ada- 
pun sarung2 tangan ini, jang 
sesuai dengan kebiasaan berat- 

nja enam sampai delapan oun- 
ce, terutama berguna sebagai 

alat untuk menangkis  sera- 
ngan. Sebelum mulai, maka 
dalam menudju kepodjoknja 
masing2 didalam gelanggangs 
kedua-duanja pemain bersem- . 
bahjang ditetangga. Kemudian 
mereka - menanggalkan pakai- 

anja jang lebar itu, dan me- 
ngadakan beberapa kali.gerak- 
an2 sebagai menjerang dan me 
hangkis, Pertandingan belumlah 
mulai.” 

Ta 

Kaki terdj jang i koral 

Terus mereka bergerak menux 
rut irama musik — atau game 
lan — jang makin lama makin 
tiepat, dan pada setiap gerakan 
badan mereka kelihatan berge- 
tar. Kemudian — tiha2 — mu 

sik berhentii. Kedua ' petindju 
menjentuh badan masing2 
dan menudju kepodjoknja ma- 
sing2. Sekarang pertandingan 
dimulai. Musik befbunji lagi de 
ngan irama jang lebih kuat 
dan gong wasit berbunji sebal 
gai tanda permul-aan pertandi 
ngan. Ba petindju keluar da) 
ri Podjoknja dan bergerak se- 
pandjang tali dengan gaja seba 
gai kutjing jang siap untuk md 
nerkam mangsa. ,# 

. Tiba? seorang dari mereka 
menjepakkan kakinja kearah! 
muka lawannja, siku naik kemu 
ka, dam tiba2 lutut menjodok 
pulung hati Jjawannja — gea 
rangan sebentar, kemudian sa' 
lah seorang tendarspar dilantai, “ 
tidak sadar, Demikian sebagi: 
an dari pertandingan itu. s 

Inilah 'olahraga “nasional . 
Muang Thai, suatu djenis olah 

    

                    

     
| 

8 

  

     

         

  

   

| raga jang setiap Ma mes 
' minta korban sedikitnja se 
orang di Muang Thai sendiri, 
dan jang senantiasa memeru 
kan tersedianja berangkar2 pa 
da tiap2 pertandingan. Pertam 
diagan2 itu b'asanja nssliputi « 

Jina, babakan. Ini adalah olah “ 
raga djuga, akan tetapi Olanta 1 
ga jg sungguh luar dari hiasan



      

      

          
       
     

      

  

    

    

   

  

    
   

    

   
   
   

  

   

    

      
   

   
   

  

   
   

    

   

    

    

   

  

   

   
   
   

   
   
   
   

  

   
   

   

      

    

        

   

  

    

    

  

   

   

      

   
   

   

  

   
    

   

   

   

  

   

   
   

    

. Dengan hormat, 
Saja hundjuk bertau, pada 

Te TEIEM . 
Mati TAN 
Anak perempuan dari Tuan 

Saja harap Tuan/Njonjah 
suka membuang 

Turut mengundang: 
LIEM YOK BIEN 

dengan Njonjah. 

P.S. Surat Undangan kita 

Aiman 
2 1953 . 

£ Tahun ke-III 

Isinja dirobah dan ditambah, 
menurut kebutuhan th. 1953. 
“Dihiasi dengan banjak gam- 
“bar2 mengenai pembangunan. 

5 Harus ada pada tiap-tiap kan- 
“tor dan rumah tangga 

» Kali ini memumat 

SAJEMBARA 
SUSU TJAP NONA 

dengan djumlah hadiah 

3 Rp. 6300.— 

.. Semua orang boleh turut! 

Harga Rp. 8,50 
Le Ongkos kirim 10x 

Pesanlah sekarang pada 

Usaha Penerbitan 
. Gapura N.V. 

“Djl. Hajam Wuruk 8 Djakarta 
: Tel. 3270 Gmb. 
  

  

»INDONESIA”. 

— Hari ini, Kemis 27 Nop. kan- 
r tjabang di Semarang dari 
N, Maskapai Assuransi ,,In- 

donesia” bertempat gi dj. Pur- 
odinatan barat IW24, telah di 

buka resmi, dikundjungi oleh 
e wakil2 dari dunia dagang, pen 

tapradja. 5 
“Pidato pembukaan diutjapkan 

oleh Direkturnja maskapai tsb. 
si Smg. tuan» J.E. Kaihatu, 

kenudian menjusul  pidato2 
: butan darj residen  Milono 

“wakil walikota Mangkupranoto 

dan seorang tamu dari dunia da 

BURUH BIS ,,B08” MOGOK 

pagi hari ini, para pekerdja NV 

Bos, baik bagian bengkel mau- 

pun bagiam bis, telah mogok. 

agian bengkel dimulai | djam 

7.30 sampai 11 dan bagian bis 
6 sampai 11 siang. Pemo- 

an itu disebabkan karena 
usan dari P4 pusat hingga 
i belum diterima jaitu mve- 

tuntutan penglepasan 6 

rdja bagian bis jang oleh 

| Buruh jang mogok itu 

(upun diluar kota, 

T MEDJA HIDJAU. 
sdagang kain-sarung di 

, bernama AM oleh 
da Rp. 1000 subs. 3 
ran membikin nota 

subuhi hafga etjeran. 

Ba 

RRI SEMARANG. 

umaat 28 Nop.: djam 06.15 Pe 

an dam tafsir Al-Gur'an, 12.05 

ahjang Djumaat, 13.45 Bersuka 

sama, 17.05 Taman peladjar, 

jahja Kemala, 19.15 Tindjau 

'air, 19.30 Malam  meraju 

Sekawan, 20.30 Lagu2 pulau 
21.15 Pilihan pendengar, 

| Aneka irama. 

   

      

    

     

    

    

    

  

   

Iendjelang petang 

Hua Jazz, 19.15 Siaran 

aing kulit tjerita Basu -Sekti' 
y sampai djam 5 fadjar, 

  

Ketemunja berdua penganten digedung Hwa Kiauw Kie 
Tok Kauw Hwee, djalan Stadion Semarang, Perdjamuan 

| dilangsungkan digedung Hwa Joe Hwee Kwan, Plampitan 
“ No. 19 Semarang pada djam 11 siang hari tersebut. 

uka.1 ng sedikit tempo jang berharga untuk me- 
njaksikan ketemunja berdua penganten. : 

Terlebih dulu saja utjapkan diperbanjak trima kasih. 

. tensi dianggap sebagai gantinja. 

IBeoe 

ak Nasional! 

besar sipil wakil militer dan koj 

Untuk kedua kalinja mulai 

 'madjikan dituduh pakai | 

200 orang, baik didalam j 

29 Nop. djam 17.05 Taman 
18.00 Obrolan pak Patrol, 

5 O s 
pened 

japen Kopra, 20.15 Jchtisar | 

30 Klenengan Patalon, 21.15 

  

nanti tgl. 28 November 1952 
(atau 12 Tjap-gwee 2503 djam 10 siang, saja hendak me- 
neruskan perdjodoan saja punja putra kedua bernama: 

YOK SENG. 
dengan 

TAN SOE OEN di Semarang, 

/Nonah sekalian sobat andai 

  Kiongtjhioe dan Hormat, 
LIEM JOE DJIEN 

| dengan Njonjah. . 
tidak kirim, harap ini adver- 

    

Chocolade letters mulai 2,2 
Srutu, Hati, Lo Pa Na dal 
Drops & Toffee dalem doos/blik jg. 
manis mungil pantas untuk hadiah. 
Caramels,. Mints & 1001 matjam 

| Kembang gula dari 1,25 — 3,50 p 
ons. Rademaker's hopjes p. ons Ka 
p-blik 12.— Droste's melk/Koffie 
melk & Sport Chocolade p.bl. 24.— 
Flikjes p.bl. 12.— Rowntree's choc. 
blok, Dairy Box, Black magic dil. 
Palmers/Verkade/Victoria  Biscuits: 
Marie, Royal mixed, Sultana, wafers. 
Verkade Honing Oantbijtkoek 12,50 
dari Sukabumi 4.— Speculaas p. 
ons 1,75, Bagelen R. tafel Biscuit 
16,50, Cream wafers p. pak 1,25 
Hen Buah aer: Djeruk keprok, 
Fruit cocktail, Pears, Peaches, Aard- 
beien, Buah Anggur, Leetjie. ' 
Bier, Port, Sherry, Malaga, Toka- 
yer, Bokma Jenever 25.— Beehive, 
Brandy 35.— Gilbey's Scoth Whis- 
ky 60.— 
Christmas/Birthday & Novelty Can- 
dles (lilin), Kaarhouders, Servet pa- 

pier, Rietjes, Ager2, Hunkwee Bu- 

  
ngah, Pudding, Custard, Maizena, 
Tepung terigu, Holl. Jam, Kedju,: 
Van Cooth Roomboter, Rozijnen, 
Krenten, Holl. Sucade. Zilver pille- 
tjes p. ons 5.- Droste cacao 6,50 13.- 
Bluewaltz Brilliantine 6,50, pomade 
7.— Yardley Lavender pomade 15.— 
4711 Cologne 14.— Sabun Castelia 
|2.— Susu kental/entjer p.b. 3— 
10 bl. 290— Nutricia susu bubuk 
10.— Corned beef 6,75, Leverpastei 
KSA 8,50, Salmon Hi.— 20.— 
Champignon 5,50, Maggi sauce/ 
blokjes Boterhamworst, Frankforter, 
Doperwten, Erwtensoep m. kluif, Br. 
bonen m. spek, Ham in -blik dll. 
Last. But Not Least mainamanak 
Kembang Api 3,25, Rokok2, Srutu2 
dan Tembakau Shag/Pijp dari luar 
Negri dengan harga banderol. 

s    

BODJONG 57- SEMARANG TEL 556 

  

Makanan jang sederhana men- 
Gjadi hidangan klas satu kerna 
bumbunja teristimewa sendiri: 

Sate kambing Bandung 
Gule kambing Bandung 
Gado-gado Bandung 

di 

muka Pasar Randusari -Smg. 
Saban hari sampe djam 9 ma- 
lem. Pesenlah djuga untuk U 

punja pesta2. 

December /| 
Lontjeng d.LI. Tjoklat, I 

Rumah Makan Guru Tennis” 

    

UR 
Dengan hormat, 

Saja hundjuk bertau, pada nanti tel. 18 November "1952 

atau 12 Tjap-gwee 2503 djam 10 siang, saj 

neruskan perdjodoan saja 
punja putri bern :. 

D0 dengan F Ti i 

LIEM YOK 
Putra kedua dari Tuan dan N 

  

Djakarta. Ketemunja berdua 
Kiauw Kie Tok Kauw Hwee, 
Perdjamuan dilanggungkan 
Kwan, Plampitan No. 19 Semarang pada djam 11 siang 
hari tersebut. 
Saja harap Tuan/Njonjah/Nonah sekalian sobat andai 
suka membuang sedikit tempo jang berharga untuk me- 
njaksikan ketemunja berdua penganten. 

Terlebih dulu saja utjapkan diperbanjak trima kasih. 
Turut mengundang: 
TAN YOK THENG 

dengan Njonjah. 

  

Jue Ba 

:8 2 Hidangkanlah 
kesedjahteraan rumah tangga akan ter- 

pelihara. Memang, sekarang Bluc Band 
tidak dapat dipisahkan lagi dari medja 
dan dapur! 

las kepada langganan Njonja apa jang 
: diinginkan. Mintalah Blue Band! 

  

   

BLUE BANY 
“kaja akan vitamin dan mempunjai warna bagaikan sinar surja. 

| TAN SOE OEN 
P.S, Surat Undangan kita tidak kirim, harap ini adver- 

tensi dianggap sebagai gantinja. , 

tutur, Warnanja menawan hati, 
baunja sedap, rasanjapun murni dan lezat! 

? Litjau, berkilau 

    

  

th 

  

  lak me- 

   
onjah LIEM 3015 DITEN, 
penganten digedung Hwa 
GA Stadion Setharang, 

digedung Hwa Joe Hwee 

   

Kiongtjhioe dan Hormat, 

    

        

   

    

|... Pitman's College, London. 

II dung (Djawa). 

2 

      

  

PENGUMUMAN 
A Berhubung sudah selesai persiapan untuk menjambut 

| musim hudjan, maka pakerdja'an sudah dapat dipertje- 

| pat maskipun banjak hudjan: KILAT 1 HARI SELESAI. 

Na : BIASA 5 HARI SELESAI. 

| Harap para langganan maklum adanja. 

: Nan Hormat kami 
Wasserij ,,SHANGHAI” 

Duwet No. 18 — Telf. 1035 Smg. 

| |    

Kursus Inggris dengan surat untuk 

) Diterangkan dalam bahasa Indonesia. 
Peladjaran untuk bagian Elementary. . 

' Tamat Kursus, dapat menempuh udjian London di 'Ban- 

Idjazah diberikan oleh Pitman's College, London. 

| Peladjarannja dikirim tiap minggu keseluruh Indonesia. 

' Uang Kursus tiap bulannja Rp. 15.— 

keterangan dapat diminta dengan kirim uang Rp. 1.—un-       
ea 

      

      

  

     

    

. 

nd selalu mendjadi buah 

makanan jang utama dan... 

Katakanlah dengan dje- 

   

MPA Ga 

Warnanja berkilau, kuning ke-emasan! 

9 Hanja ,,Blue Band dengan bunga matahari" 

    

' tuk mendapat ,,Prospektus Peraturan Lengkap Kursus”. 

—.. Alamat: « 
1 POUW'S COLLEGE 

Dj!. Bungsu 33 — Bandung (Djawa) 

88.52-Z-4-55-L 

   

  

Terdapat dalam kaleng 
dari 3-1-1 dan 2kg. 

  

    sebagai emas. 

  

Tak Anti 
Wanita... 

PA sebabnja, tidak 
: diketahui. Tetapi 
adalah suatu kenjataan, 
bahwa dewasa ini diselu- 
ruh kantor2 kepamongpra 
djaan daerah Kabupaten 

jolali, dari Kabupaten 
wedanan2 

Ketjamatan?2nja tidak ter 
dapat seorangpun pegawai 
wanita, Atas pertanjaan 

Wartawan Suara Merde- 
ka, Bupati Bojolali M.S. 
Handjojo hanja mendja- 

wab: Saja tidak tahu, teta- 
pi jang terang saja tidak     anti-wanita...., 
  

MENINGGALKAN SMG, 

'Tadi pagi kapal ,,Generaal Mi- 
Chiels” telah berangkat 
C:T.N, Cie 423 sebanjak 484 djiwa 

dibawah pimpinannja Itd. Suprijanto 

dari Semarang ke Kalimantan, kewi- 

lajah Peleihari. Sebagian dari ang- 
gauta Cie 423 lainnja, akan dibe- 

rangkatkan bersama sisa anggauta 

C.T.N. Cie 415 jang waktu dan tang 

galnja masih menunggu ketetapan 

“Idari Djakarta. 

sebagian   
  

MUHAMMADIJAH 
TJABANG SOLO 

Solo, 23 Nopember 1952. 
Assalamu alaikum w.w. 

Utjapan Terimakasih 
Peringatan ulang tahun Muhammadijah jang ke 40 telah sele- 
sai dan selamat tidak kurang suatu apa. Maka dengan djalan 
ini kami mengutjapkan banjak-banjak terima kasih atas jang 

sama 3 

turut mengerdjakan, membantu dan menjokong jang 
berupa apapun djuga, begitu djuga jang berupa 
do'a pangestu, 

semoga ALLAH s.w.a. membal as amalan-amalan itu dan sela- 

matlah kita kesemuanja. Amien. 

| Sekretaris, Wassalam: 
HADISUNARTO. “An. Pengurus Muhammadijah 

Ketua, 

3 Bag M. IDRIES. 
  

  

BERITA2 SINGKAT. 

— Atas usaha para anggau- 
ta tentara garnizoen order 
kmd. KMKB Smg. telah di 
kumpulkan l.karung beras dan 
uang Rp 540316 untuk kor- 
ban2 peledakan mesiu di Kali- 
banteng. 

— Pegawai kantor pengadi- 
|lan Agama kota kemaren keti 

ka ambil uang di Kas Negeri 
untuk gadji pegawai, telah te 
rima kelebihan Rp 18.900 teta. 
pi hari itu djuga telah dikem 
balikan. 

— Kesudahan pertandingan 
bulutangkis di taman Karang- 
tengah 9 antara You Lhiang 
c. lawan Lan Hua c. berachir 
4—3 untuk You Lhiang. : 

— Dikota ini telah diresmi- 
kan  berdirinja  'Tsing Nien 
Thung Sien Hui diketuai oleh 
Tan Tiauw Sien, penulis Liem 
Thiam An dan bendahara Koo 

Soen Tik, alamat sekretariat 
Duwet 60. 
    

    

  

) Sedap, menimbulkan 
nafsu makan! 

Roy Rogers T21 

  

     
    

Baunja Rasanja 

za Z 2 G £ 
kl, na Na 

sehingga Blue Band £ Ng: 
mendjadi pilihan Njonja! 

Beramal Sambil Menanti" Rezeki !!! 

UNDIAN UANG TJIREBON aRp.l.— 

Tiap2 bulan dikeluarkan 1 undian untuk Badan2 Sosial/Amal 

Undian ke1I untuk Jajasan Dharma Bakti Semarang, mulai 

djual 1/11-52 penarikan tgl. 5/12-52. $ 

Undian ke III untuk Gabungan Invaliden Bekas Badan Perdjo- 

angan, mulai djual 1/12-52 penarikan tgl. 5 Januari 1953. 

Undian keIV untuk Panti Pemuda Semarang, mulai .djual 

1/1-53 penarikan tgl. 5/2-53. 
Pesenan kirim wissel Rp. 12.50 

Terima 10 lot a Rp. 1. — 
Ongkos administratie dan porto 

: Djumlah Rp. 12.50 

Trekkinglijst dikasih tjuma2. 
Hadiah2 dibajar penuh, dapat diterima 15 hari sesudah pena- 

rikan. Pengumuman 10 hari sesudah hari penarikan diharian 

Keng Po dan Merdeka Djakarta. 

Masih menerima Agen2 buat Semarang dan Djawa Tengah. 

Silahkan berbubungan!!! : 

Kantor Pusat Firma ,LAUTAN TEDUH” 

Firma ,,LAUTAN TEDUH” Tjab. Semarang 

Djl. Tjangkol 1, Teif. 677 Djl. Kalibaru Timur 

Tjirebon. (dekat Dowane Ketjil Semarang) 

Kotakpos No, 170 Semarang. 

AGEN2 BESAR 

  
I. Lotenhandel ,,ANG YANG LOK” , 

Kedungluntjing 55 B, Malang — Djawa Timur. 

II. M. Anwar Parudjakan 3 Tjirebon — 

Tjirebon dan sekitarnja. 

III. Firma ,,LUCKY” Pintu Besar 58A, Telp. 1083 Kota, 

Djakarta — Djakarta Raja (Djawa Barat). 

IV. Lotenhandel ,,Tan Siang Tjay” Djl. Martapura 86 

: Kotak Pos 96, Telp. 69/Utara Bandjarmasin — 

Seluruh (Kalimantan. 

    

  

5. 2 

8 SUNNY, WHY ACCUSE ME OF KILLING 

  

Te
   

kereta-api itu 
— Nah, 

, 

    

STERLING YOUR COWS TO FEED 

Dg BAILROAP CONSTRUCTION CREWS? 

N YOU HAVEN'T ANY PROOF/ 
! i 

-- Sunny, kenapa saja didakwa binasakan dan tjuri sapi mitikimu 

untuk memberi makan kepada para pekerdja jg membuat djalanan 

2? Kau tak mempunjai barang suatu bukti! 

ada seorang tetanggaku ig katakan bahwa ia lihat kau 

tembak dua ekor heiwanku ! Bagaimana tentang itu, tuan 
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Rogers? 

HE'S IYING/ IL CAN 
PROVE ...MEY/ 
WHAT!I5 WRONG ? 

    
buktikan... Hei, ada apa? 

  

    
Sowwat as») || “INI MALAM D. M. B. 

Rex" 5.15-7.15-9.155117 th) 
James Mason - Michael Rennie 

Danielle Darrieux dalam 

»5 FINGERS” 
,ORION" 5.-7.-9. (17 th) 
» John Garfield - Gig Young 

» AIR FORCE" 
.Metropole” 4.45-6.45-8.45 

“DJAGALAN" 5.15-7.15-9.15 
Roostyati — R. Lukman 

co DEA DEWI” rar 
Sa aa aa 

  

    
AS & Ik (G pt es 

— Roy! (Sunny tiba2 lompat me 

nubruk, Roy). 
Tunggu dulu sedjenak, Sunny ! 

(Roy pikir bahwa ia bendak dise- 
tang oleh gadis itu). 2 ? 

ja (13,thl, 

  

  

4. Toko Obat THAIJ 

    
  

ng SA as Druk, VII No, 584/1II/A/718 

KALENDER 
,Suara Merdeka" 1953 

Para lengganan jang ingin membeli Kalender ,SUARA 
MERDEKA” 1953 dengan harga Rp. 1.— hendaknja melunasi 

uang lengganan bulan Desember 1952. 

HargasKalender itu akan dipungut berbareng dengan re 

kening-lengganan bulan Desember 1952. j 

Untuk luar kota lengganan2 dapat membeli Kalender tad 

pada Agen jang bersangkutan,. & 
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ANGGUR KOLESOM DAN 

ANGGUR WANITA TJA? 

GARUDA BOt4 DUNIA 

MEMANG SUNGGU TA BOLEH 

TERDISA DARI RUMAH TANGGA 

KARENA KALAU SWAMI ISTRI 

JANG SUDA MINUM INI ANGGUR, KESEHATANJA 

BERTAMBAH, ENAK MAKAN, HILANGKAN TJAPAI 

DAN SELALU MEMBAWAK KEBRUNTUNGAN 

BISA DAPAT BELI DI MANA? TOKO 

    

  

   2 PUSAT PENDJUAL: 

BAN SANYOKPANG: KAPASAN 21 
3 PEKALONGAN: 

1. ENG THAIJ KONGSIE. 15. Toko Obat BAN SENG HO. 

2. Toko Obat TJEE AN HO. js. Toko THIO ENG TJHIANG. 

3 Toke KHOE HAN KIOE. | (. Toko TJHIA YAUW FAN.” 
3. Toko THAIJ HWA. . 

TJOEN HO |4. Toko Obat ,VIC1". 3 
aa aa aman BNN 

  

Me aa Sae ANN Aman mam sa 

Sekolah mengemudi kendaraan bermotor 

»TJITARUM" 
Djalan Tjitarum 21, Telf. 1803, Semarang. 

Masih menerima murid2 untuk beladjar mengemudikan: 
Kendaraan Bermotor sampai dapat Rijbewijs A. 

(mobil biasa) 

  

B. I (Truck2, Bus) C, (Speda motor). : 

Pendaftaran tian hari kerdja djam 8 pagi — 5 sore. 

  

  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 

berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 35 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. ta 

M.S. RAHAT » 
OCCULTIST : : 

Seteran 109 — Semarang. 
  

Akan datang dalam bulan DESEMBER 
dengan kapal ms. CEL EBES 

Spedamotor S5 
— 

250 cc- 
11 P.K. 

k 

  

MOTOR buatan DJERMAN jang terkenal KUAT 
dan boleh Ci PERTJAJA — KNALPOT 2 pipa — 
4 VERSNELLING — TELESCOOP muka dan 
blakang — CHROOM uitvoering. 

Onderdeel: sedia compleet, (datang berbareng dengan 
5 spedamotornja) berarti satu djaminan. 

Mulai sekarang dapat mendaftarkan pada: 
Dealer untuk DJAWA TENGAH 

Firma ,,TAMI” 
Djalan Mataram No. 468 (Kr. Turi) 

SEMARANG. 

Pake: 

  

       

  

  

Ya CITY CONCERN CINEMAS map 
“sk UX ini malam d. m. b. berbareng “ INDRA 
5x Tha 9m lu, 13 tabun) 5.J15- 715- 9.15 

Johany Sheffield - Bomba of the Jungle 

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

Grand 
5. #3 9. 

  

ini malam d. m. b. berbareng Roxy : 
e 3 Ph (13 tahun) 5.15-7.15- 9.15 

4 - Donnald 'O'connor —, Helena Carter”. Bea 

' “Double Crossbones" 
PR apaan color. by Technicolor 
The gay,adventures of bloed thirsty Dave | Perkelaian 
heibat diatas kapal Perampok”! Lntju — Gempar | 

ROYAL 5-7-9.- INI MALAM D.M.B. fu segala umi| 
Abd, Rochman - Kartini - Franz Lantoa Nazar j 

  

  

  

— .»TIGA PENDEKAR, 
& TAR Uu 1g sg Wb 

Film Indovesia baru, lain dari jang lain | 4 2 

  

Tjerita fantasi jang luar biasa kotjaknja. Penonton akan 
tertawa trus2-an melihat kelutjuannja dan keanebannja | 
  

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

»$DLL ABOUT EVE" 
BETTE DAVIS — ANNE PAXTER 

George Sarders Picduksi «Oib Ceriviy Fcx 

1 3 
' 

        

  

  


