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militer tindakan Warouw itu in- 

. disipliner, 

  

ngedjar kedudukan sebagai Pang 

lima dibantah 
. Oleh Gatot. 

sekeras-kerasnja 

  

Selandj ra ketika dita- tadi. 

si .nja bagaimana pendirian Over 
A ste Warouw (Staf TT VI) 

NP Tg 

z 
F. 
£ 
- 

  Naa keterangan Gatot itu, 
kah djurubitjara 

    

rouw masih berpegang pada 

utjapannja jang meminta supa 
ja scal Makasar diselesaikan 
oleh Panglima Tertinggi. Pen- 
.dirian Overste isb. ditambah de 
ngan andjuran Overste Chan- 
Gra Hasan jang menghenda- |, 

ki supaja gnamyag: sedata-.    

  

| datang Wakil Preside 
Menteri Pertahanan. 

3 

. 
» 

3 

Lehih djaup Sidjelaskan oleh 
djurubiijar, militer Kapten Ra 
Warouw konsekwen pada bunji 

kawatnja kepada Panglima Ter 

tinggi jang njatakan patuh dan 
menerima segala putusan pe- 
meri tah pusat jang disetudjui 
Panglima Tertinggi.: Demikian 
Gjurubitjara “militer Kapten 

Rahasia... ..... 

  

TER- 

   

    

    

ang telah 

pada hari 
Haku sebuah pesawat 

iliter bermotor 4 jg. 

Alaska terbakar di- 
dekat 'Tacoma, ketika hendak 
mendarat dalam keada'an kabut 

si elap. Pesaw: rat itu hantjur 
u hendak mendarat dan 

    

   
awat itu memuat 39 pe- 
£, g, jakni “keluarga dari 

serdadu? jg. hendak pulang kem- 

bali. Diantara penumpang2 itu 

» 
- 

— 

   

    
tjara b$res dan tepat, tapi set jara | 1 

wd c) Gatot jakin Let.- |ri 

“Kol. Warouw. adalah perwira jg 
@judjur, tidak gila hormat dan 
|desas-desus, bahwa Warouw me- 

dikatakan 
Aa hari itu Overste Wa-| 

Irintahan Eisenhower jad. 

: |Goedharat Tentang 
. Mengenai 

ARTAWAN 

nja mengundjungi Indo 

$ S x ! karno. 

Simbolon: 
Keadaan Sumatera 
Utara Seperti Biasa 

€ EMENUHI panggilan 

  

    
tah datang di Djakarta pada ha 
ri Selasa jang lalu Panglima 

T. 1 Kolonel Simbolon dan     
IRanglima TT VI kolonel 
Sadikin telah bertemu dengan 
Menteri Pertahanan. Dalan? 
keterangannja kepada Antara, 
Kolonei Simbolon menjatakan 
bahwa situasi kemiliteran dlm 
territoriumnja adalah biasa se 
perti sedia kala. Peristiwa 17 
Oktober dan soal? jang berta- 
Ian dengan itu, dikatakannja' 
jsama sekali tidak mempenga- 
ruhi keadaan disana, 

Ditanjakan tentang penida 
patnja mengenai keterangan 
pemerintah jg dikeluarkan pa- 
da hari Sabtu malam tanggal 

'22 Nopember jg lalu tentang 
Sikap pemerintah - mengenai 

Antara” 

Amsterdam, bahwa setelah tiga bulan lama- 

Menteri Pertahanan te ( 

  

   Ye 

Indonesia 
meNlitakan dari 

nesia atas undangan dan 
atas ongkos2 pemerintah Indonesia, wartawan Belan- 
da Frans Goedhardt, melemparkan tuduhan2 dan 
Ikata2 jang swt terhadap diri Presiden Su- 

tentung kesan? kundjungannja 
ke Indonesia itu didalam har'an 
Het Parool” , jaitu salah sata 

dulu menjokong aksi 
Belanda kedua teriadap Repu- 
blik Indonesia, menggambarkan 
Presiden Sukarno sebagai 
kang agitasi dan menjesatkan 

masa silam dan karena ambisi- 
nja sendiri dengan menjedihkan 
tidak dapat memenuhi tugasnja 
sebagaimana pemimpin”, 

Menurut F. Goedhart, tenta- 
ra Indonesia sangat katjau- 
balayu dan aparat 
Indonesia telah disusun, se- 
olah-olah Indonesia adalah ne 
gara kelas satu. Parlemen In| 
donesia korup dan ,,anggoia2 
nja jang terhormat” telah men 
djadi kaja dengan djalan men 
dirikan perusahaan2 N.V. Di- 
dalam pinspinan N.V.-2 itu ti- 
dak sedikit djumlahnja ang 
gota parlemen jang duduk se- 
bagai Presiden Komisaris. Me- 
reka telah mempergunakan ke 
dudukannja sebagai anggota 
pariemen untuk mendapa'kan 
pesanan2 dari Menteri2. "   peristiwa 17 Oktober di Dja- 

karta, Kolonel Simbolon tidak 
bersedi, memberi keterangan. 

Kolonel Sadikin jg dikabar 
5 ikan sedang mengadakan per- 

djalanan 'penindjauan diselu- 
ruh Kalimantan, terpaks, me- 
imunda dilandjutkannja perdja- 
flanannja itu, karena harus se- 
gera datang di Djakarta. 

  
Hari Sabtu kedua panglima 

tentara tsb akan bertemu lagi 
Menteri Pertahanan. 

do
no
ik
a 

DULLES TELAH MENDJAN 
DJIKAN KERDJA-SAMA ERAT. 
DENGAN INGGERIS , DAN 
JEROPAH BARAT. 

'Sumber2 kementerian luar ne- 
geri Inggeris pada hari Djum'at 
membenarkan, bahwa menteri Iti- 
ar negeri Amerika dalam -peme- 

John 

Foster Dulles, telah memberikan 
djaminan2 kepada menteri luar 

negeri Anthony Eden, bahwa pe- 

merintah Republik akan menga- 

dakan | kerdja sama jang erat Ge: 

nga n Inggeris dan Eropah Barat. 

Selandjutnja sumber2 itu menza- 

takan, bahwa djaminan2 itu te- 

lah diberikan oleh Dulles daiam 
pertemuannja dengan Eden baru2   terdapat 4 orang Nu sg 

) 
ini di New York. 

  

3 ang Tentara 

TE 

Ang k. Perang RRT 
Tentara RRT Hendak Dimodernisir 

ENTARA RRT kini telah melebihi djumlah 3 djuta orang 
dibantu dgn angkatan udaranja, jang terdiri dari 2.000 pe- 

sawaf udara, demikian menurut, laporan jg diterima dari negeri? 
blok Sovjet. Dikatakan, sedjumlah besar tentara tsb. dipusatkan 
di bagian Utara-Manchuria — propinsi Sinkiang — 

Dan 2000 Pesawat 

n sedjuta 

“olep 

| pok2 jang mendjual 

Demikian Goedhbargdt, 

lainnja di bagian Selatan-Tiongkok, Laporan tsb. kini sedang di- 
peladjari di London dgn terutama memperhatikan serta menghu- 
bungkannja dgn situasi di Korea dan penolakan blok Pl baru? 
ini "engan usul Men India di PBB. 

  

Usaha2 intuk memordenisir 
tentara itu serta memperleng- 
kapinja kabarnja kini dilaku: | 
kan dengan giat dengan hara- 
pan dapat mendatangkan lebih 
banjak perlengkapan2 berat 
dari Sovjet Uni. Menurut lapo 

ran tadi disamping tentara se 
banjak 3 djuta orang itu ma 
sih terdapat lagi sedjumla, be 
sar pasukan2 getempat dan pa 
sukan2 keamanan. Lebih lan 
djut dikatakan, bahwa tentara 
jg besar itu adalah pasukan 

e garis pertama sedang sebagi- 

ta perlengkapan2 itu. Tapi, ka 
tanja, pasukan2 RRT kini be- 

lum mempunjai alat2 sendjata 
jg paling modern dan kendara- 
an2 berlapis badja jg berat. 
Angkatan udaranja djuga tak 
mempunjai tjukup pesawat2 
pembom. 

Djalan2 kereta-api So- 
vjet-RRT diperluas 

Selandjutnja dalam laporan 
itu dinjatakan, bahwa Sovjet 

dan RRT memperbesar usaha2 

Perebutan untuk memper- 
oleh pesanan2 diluar negeri, 

crebutan kursi dan pemberi- 
an2 tanda-mata jang berharga 
adalah mendjadi tanda2 jang 
terpenting daripada penghidu- 
pan politik dan sosial di Indo- 
nesia sekarang. 

Selandjutnja diterangkan 
F. Goedhardt, bahwa - op- 

sir2 TN.I, kebanjakan. buta- 
huruf, berpenjakit tib,c (pa- 
ru2) dan terdiri dari peram- 

sendjata 
kepada D.I. Oleh. karena iu 

mereka .memandang-. Menteri | 
Pertahanan Hamengku Buwo- 

no sebagai suatu penghalang 

bagi mereka. Alasan jang me- 
reka kemukakan ialah, bahwa 
Indonesia sebagai negara -ke- 
pulauan jang luas tidak da- 
pat dipertahankan oleh suatu 
tentara modern. 
Menurut Goedhardt, Ha- 

mengku Buwon, berpendapat, 
bahwa Misi Militer Belanda 
itu sangat baik dan berguna 
bagi Indonesia dan MM-B. itu 
ada didalam ,,tangan orang2 
Jaag sopan dan pandai”, dian 
taranja djenderal Pareira. 

Mengenai Presiden Sukarno 
dikatakan lagi oleh Goedhardt, 

bahwa Sukarno telah main da- 
lang dengan orang2 sebagai 

Bung Tomo, Kolonej Sungkono 
dan lain2. Politik Indonesia 
adalap Suatu perkara ,,inspi- 
rasi jang tjurang, iipu-musli- 
hat menggunakan tjara2 ra- 
hasia dan ichtiar2 jang gelap”. 

anggo'a 
parlemen Belanda dari Partij 
v.d. Arbeid. (Antara). 

Kesan-Kesannla | 

F. Goedhardt jang menulis | 

surat kabar sosialis kanan jang | 
militer | 

i,,ta-| 

rakjat. jang mengalami kesuli- | 
tar2 karena penghidupannja di 

diplomatik ! 
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Ekonomi 

/ 

Pp sia Pusat dan Missi Per 
langsungkan di kantor DEIP 

jar Tedjasukmana, sedang ro! 

tuai oleh ketuanja, M. P. Huve 

menyeka erbagai 

Kran bagian perkapalan, me 
sin? pertjetakan, bahan2 ka 
mis, import-export,- industri 

legasi dari DEIP jg terdiri atas 
lebih kurang 20 orang terdiri 
pula dari berbagai bagian, di 
antaranja 
pertjetakan, berbagai -industri 
jg ada di Indonesia, “import- 

export dil. serta dua orang da 
ri Kementerian Perekonomian. 

Maksud dari pertemuan tsb 
ialah untuk mengadakan per- 
tukaran pikiran tentang kebu- 
tuhan2 dan kesanggupan? dari 
masing2 pihak. 

Indonesia bentuk 

susunan ekonomi baru 
| Dalam pidato pembukaan ke 
tua dari DEIP Suchjar Tedja- 
sukmana meminta perhatian 
dari anggauta2 Missi Persaha- 
batan Ekonomi Belgia terha- 
dap keadaan baru di Indonesia 
sekarang ini. Indonesia pada 

waktu ini, demikian Suchjar 

wa sebagian dari missinja tidak | 
Karena mereka sedang mengadak 

- 1 3 : Ra 

Pemain film Clark Gable jg. sangat populer itu telah tiba di Nai 
robi (Afrika), buat mendjalankan peranan dalam sebuah pilm jang 

:akan dibuat didaerah kaum Maw Mau. Di lapangan terbang ia 
disambut oleh seorang polisi ahak-negeri, jang merasa beruntung 
dapat berkenalan dgn pemain , 2 2 jg termashur itu. 

Nasion 5 
Sedang Kita Bangunkan: Hendaklah 

Luar Negeri Mengiasafi Ini 
Pertemuan DEIP Dan Anggauta Misi Ekonomi Belgia 

  

P 

     
   
   

    
    
   

    
   
   

  

Anggauta2 missi Belgia jg f 
hadir lebih kurang 15 orang fi 

lapangan |€ 
perekonomian dj Belgia, dian- 

t 

tekstil industri badja dll. De-! 4 

| pangan Perdagangan 

“bagian transport Aku 

  

      

    
De, fisit 

n 

miljard rupiah. : 
dibawah dar 4 miljard rupiah. 

| Pendapatan negara dalam tahun 
| 1952 berdjumlah 10,3 miljard ru- 
| piah. Tetapi hal ini dalam tahun 

1 1953 telah berkurang mendjadi .F#250 
I miljard rupiah antara lain karena 
merosotnja konjunktur. 

| Pengeluaran negara jang berupa 
| pengeluaran-sehari2 buat th 1953: 
berdjumlah 7,296. miljard: dalam 

| tahun 1952 hal ini adalah sebesar 
11.7 miljard. 

Devisen negara pada permulaan 
tahun 1953, ditaksir “akan ber- 
djumlah 3 miljard rupiah. 

Didalam anggaran belandja untuk '   

  

ERTEMUAN war dari Dewan Ekonomi Indone- 
habatan Ekonomi Belgia telah di- 

P di Djakarta. Dalam pertemuan 'ter- 
sebut delegasi dari DEIP dike 5 ji oleh ketua harian DEIP Such- 

bagan Missi Ekonomi Belgia dike- 
: M. P. Huvelle menjatakan, bah- 

dapat hadlir dim pertemuan tsb., 
an kundjungan ke pulau Bali. 

uang Thai Ber- 
tindak Keras 
apuskan Kaum Mene- 

'ngah Asing Dari La-j 

'3 EMERINTAH THAI kini 
2 mbuat rentja 

ra untak membantu pengusaha 
nasional mergoper semua per- 
Gagangar: uari orang? asing, 
demikian dikabarkan di ae 
kok. Setelah pada hari Kemis 
diterima baik undang? jang ber 
maksud kendak menghapuskan 
semua karm menengah asing 
uari perdagangan Ikan, kini di- 
ambil fiviakan unik memang 
kirkan pedagang? setempat men 
Capatkar pindjaman2. Dikabar- 
kan selandjuti:ja, bahwa depar 
teman perdagangan luar regeri 
akan bertindak sbg wakil. utk 
membesi barang2 dari luar rege 
ri sutargkar dapartemen perda 
gangan dim negeri akan membe 
ritahukar kevada kaum weda- 
gang Thai soal2 jang berifalian 
dengan kegiatan2 dilapangan 
perdagangar dalam negeri.   Tedjasukmana, sedang meng- ! 

adakan perubahan dari susu- | 
nan “perekonomian jang lama 
mendjadi susunan perekonomi- 
an jg baru. Tiap mengadakan 
hubungan dengan negeri luar 
maka jg mendjadi   

REGU LAKI? INDONESIA 
DUDUKI TEMPAT KE 7. 

Mengenai landjutan  pertandi- 

ngan2 pingpong untuk merebut 

kedjuaraan Asia jang dilangsung- 

kan di Singapora wartawan ,,An- 

tara” jg turut dIm rombongan 
tsb mengabarkan dari Singapura, 

bahwa regu laki2 Indonesia telah 

menjelesaikan . pertandingan2nja 
jang djumlahnja 8, dalam ma- 

ha dimenangkan 2 dan kalah 6 
kali, sehingga dengan angka ke- 
menangan menduduki tempat 

ke-7 dari 9 negara peserta. 
Regu wanita Indonesia mendja- 

di ,,djuru-kuntji” dari rombongan 
4 negara peserta. Semua pertan- | 

dingan jang ' dimainkannja (3 

Tea aan diderita kekala- 

han.   nja untuk memperluas djalan2 

kereta api antara Sovjet. Uni 

Idan RRT. Djalan2 kereta api 

baru kini sedang dibuat anta 

ra Sovjet dan RRT. melalui 
Mongolia Luar. Djalan kereta 
api dari Siberia ke Ulan Bator 
di Mongolia Luar akan diper- 
luag pula hingga Kalgan di Mo 

'ngolia Dalam paralel dengan 
djalan2 kereta api dari Utara 
ke Selatan di Manchuria. 

an besar dari Ik. 2.000 pesa- 
ra itu terdiri dari 1 

A jet, terutama pem 
y didapat dari Sovjet Uni 

sematjam pesawat2 jg kini ta 
rut: bertempur di Korea. | 

Pemusatan? tentara tsb ada 
lah sbb: Ik. 850.000 hingga 
900.000 orang ditempatkan di 
Manechuria, Ik. 750. orang 
di propinsi Sinkiang, Ik. 500. 
000 di daerah2 bagian Tengga 
ra jg berbatasan dengan Bir- 

   

  

dapat pertimbangan2 strategis 
Dan dalam wusaha2 tsb ter- 

BITJARAKAN SOAL2 LUAR 
NEGERI. 
Menurut keterangan jang didapat 

Antara”, kabinet dalam  sidangnja 
jang akan datang akan membitjara- 
kan soal2 luar negeri sedangkan ke- 
sdaan dalam negeri akan dibitjara- 
kan sebagai affara tambahan. P.M. 
Wilopo dalam kedudukanria seba- 
yai acting Menteri Luar Negeri 
akan memberikan laporannja tentang 
soal2 luar negeri jang . dewasa . ini 
memerlukan pemetjahannja jang su- 

dak sedjalan dengan perkem- 

bangan2 baru itu ataukah me 
ireka hendak bertindak berten- 
tangan dg. keadaan baru tadi 

Tiap pengertian tentang 
adaan baru di Indonesia meru- 

bungan antara kedua 

pihak. 

wa Indonesia nan dalam dunia 
perekoromian dapat mentjukupi 
kebutuhan sendiri, baik dalam 
lapang industri, pengargkatar 
dll. Disamping itu Calam menga 
dakan hubungar dengan negeri 
luar, maka kita bermaksud hen 

|dak mengadakan 'bubungan 

"perantaraan yegeri ketiga, 

Dikatakan seterusnja oleh 

Indonesia telah membentuk ba- 

lah dalan' soal import export, 

dari bada: 

menvpunjai -banjak 
ngan2. Tapi tuan2 dalam soal   

perhatian ha Indonesi 
dari pihak Indonesia ialah, apa gan PN 
kah pihak luar itu mau bertin tanam cleh m 

Indoresia pada waktu ini se- si jg mewakili 
darg menjusun ekonomi nasio- tins dari Belgia dan keiduanja 
ral, Jang dimaksudkan dengan jalah bahwa kedatangan missi 
ekonomi nasional itu ialah, bah ts 

Suchjar 'Tedjasukmana, bahwa nesia. Belgia ingin “sekali 
dalan tiga tahun jang lalu ini luas hubungan perdagangan dengan 

rongangkutan dll. Organisasi2 kembangan 

ini subaja menginsjafi, bahwa kan hati dan memberikan 

(Antara — AFP), 

  

Kedatangan Missi Persahaba 
tan Ekonomi dari Belgia itu 
disambut oleh kaum Kn 

dengan gembira 
goodwili jg di 
issi itu dapat 

memberikan hasil sesuai dgn 
maksud diatag itu. 

MP Huvelle ketua dari mis 
ke- Si Belgis dalam pidato djawa 

bannja menjatakan, bahwa da 
pakan dasar penting dalam hu- lam penjusunan missi jsb oleh 

belah pemerintap Belgia diletakkan 

perhatian pad, dua soal perta 

ma, missi tsb merupakan mis 
industri2 pen- 

di Indonesia dengan penuh 
gocdwil!, Belgia, demikian Hu- 
velle, mempunjai industri2 ba 
dja, bahan2 chemis, tekstil 
dil jg mempunjai nama baik 
didunia. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa ka 
langsung dengan negeri terse. lau Indonesia pada waktu ini mem 

bul, dengan tidak menggunakan butuhkan barang2 jang sudah djadi 
hasil dari industri. . maka Belgia 
membutuhkan bahan2 mentah jang 
terdapat dengan melimpah2 di Indo 

Indonesia. “Disamping itu Belgia 
Han2 baru, dan diantaranja ia dengan-sepenuh hati bersedia mem 

bantu Indonesia dalam usahanja per 
dalam lapang tehnik. 

2 tersebut, termasuk Mengenai kundjungannja ke Indone 
firma2 ki 2, 'masih baru dan sia dinjatakan, bahwa bantuan dari 

kekura- pihak Indonesia jang dialami oleh 
missi hingga sekarang ini membesar 

harapan 

memper" 

tahun. 1953 ini pemerintah menje- 
diakan 1750 djuta rupiah untuk usa: 
ka2 pembangunan, jaitu. 19,349 dari' 
djumlah anggaran belandja negara 
semuanja. Dan denga djumlah jang 
disediakan ini Menteri tidak merasa | 
bahwa usaha2 pembangunan akan 
terlambat. 

  
Pembangunan tehnis dengan : 

kapiial jang telah dimasukkan | 
ke Indonesia sekarang ini di- 
kirakan telah tjukup unjuk 
mendukung usaha2 pembangu- 
nan selama tig, tahun, asal- 

kan dapat. dipergunakan de- 
ngan sewadjarnja umpamanja 

mengenai lokomotip2 dan ka- 
pal2 jang dibeli sekarang ini. 

Diterangkan lagi oleh Dr. 
Sumiiro, bahwa penghematan 
jang dilakukan dalam menju- 
Sun anggaran belandja tahun 
1953 
5,5 miljard rupiah dar 5 San ap 
pengeluaran negara jang lalu. | 

Penghematan jane berupa/kem | 
berhentian pegawai2 negri ti- 

dak termasuk kedalam usaha 
penghema'an pada taraf seka- 
rang ini. Penghematan? jang 

mengenai perumusan pegiba- 
jaran keuangan pegawai, per- 
belandjaan barang2 pemerin- 
tah, taktische-fondsen jang ha 
nja akan dikeluarkan kepada 
jang dapat dipertanggung dja 

gara. 

Keuntungan bagi daerah 
otonoom, 

Bagi daerah2 otonoom dgn. 
perhubungan keuangan jang ba- 
ru nanti dibuka kemungkinan 
baginja untuk lebih meng:nten- 
sifir pemungutan padjak, tetapi 
dengan tidak perlu mengadakan 
padjak2 jang baru. Dan penghe- 
matan2 lainnja akan ditindjau 
lebih djauh oleh Panitia Negara 
jang telah dibentuk itu, dgemi- 
k.an Menteri. 
Memang (dengan penjusunan 

anggaran belandja jang seka- 
rang ini adalah diwudjudkan su 
paja telah ada pegangan dan da 
Sar untuk menjempurnakan pin: 

kktu 10 Hari Ini Diharapkan 
dah Disampalkan'Kepada 

Parlemen - 
Tas 1, 795 Miljard: Devisen Dim. Permu- 

laan Th- 1953 Ditaksir 3 Miljard Rupiah. 

. antara lainnja harus 

ini adalah berdjumlah ” 

wabkan menurut aturan2 ne-| 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 

Rp. 11.— lua? kota (dtambah Rp. 0,3 

Adv. 80 sen per m.m. Kol. Pan Pitjeran 60 : 

3 

ENTERI KEUANGAN, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, da- 
lam pertemuan dengan pers menerangkan, bahwa didalam 

waktu Lk. 10 hari ini diharapkannja akan sudah dapat disampaikan 
kepada D.P.R. untuk dibitjarakan rentjana pemerintah 
anggaran belandja sebagai suatu nota keuangan negara beserta 

laporan tentang pergeseran lalu-lintas devisen negara dari sedjak 
tahun 1950 dan 1951. Menurut susunan jang telah tertjapai oleh pe- 

| merintah sekarang, defisit untuk tahun 1953 berdjumlah 1,795 
Sedang defisit untuk tahun 1952 jang lalu adalah 

tentang 

djutnja bahwa penjusunan da 
ri pendapatan-nasional akan 
mendjadi tugas jang periama 

dalam tahun 1953 ini dari Biro 
Perantjang Negara. 

Dan penukaran nama De Ja 
vasche Bank sekarang ini men 

“djadi Bank Indonesia. setjara 
resmi seharusnja akan sudah 
dilakukan dalam achir April 
1953, jaitu dalam masa pem- 
bukaan buku jang baru bagi 
bank tsb. 

| Mengenai kedudukan Liathi- 
baga Alat2 Pembajaran Luar 
Negeri dii erangkannja, bahwa 
dalam rentjana undang? baru 
ientang bank sirkulasi nanti, 

LAAPLN ini akan idipersa'u- 
kan dengan bank sirkulasi itu. 

| Seterusnja Menteri jakin, bah 
wa dengan tjara jang sekarang 

lini pembelian jang akan dilaku- 
“kan dengan dan diluar negeri 
akan dapat diawasi setjara le- 

Ibih baik Jaripada diwaktu2 jg. 
lalu ini. Sebab pembelian2 itu 

didjalan- 
kan menuruti pos2inja jang te- 
lah ditetapkan dan djuga dgn. 

| 

permintaan izin terlebih dahulu, 
“Ginvana pemerintah akan dapat! merintah Djepang 
,mengetahuinja dengan terang. 

Demikian keterangan? Mente 
ri Keuangan Dr. Sumitro Djojo- ! 
hadikusump didalang pertemuan 
pers dikementeriannja. 

Kana 

tan suatu apa, sehingga 

herscholing baik utk tentara jg 

Maupun utk permulaan milisi 

daerah Indonesia ini 

Dim urajannja 
Inspektur Infanteri, let. kol. Su 
karnda Bratanvenggala memberi 
kan £ebuah pemandangan me- 
ngenai nendidikan2 jg telah di 
lakukan selama 3 bulan, jaitu 
dalam bulan2 September, Okto 
ber dan Nopember ini. Selama 
waktu itu telah lulus sedjum- 

lah instructeur jg lambat-laun 
akan menggantikan pekerdja- 
an2 Misi Militer Belanda itu.   pinan keuangan negara dmasa- 

masa jang akan datang, Cmi- 
kian Dr. Sumitro, jang menam 
bahkan lagi, bahwa jang djug ai 
dmaksudkan ialah supaja ke- 
uangan negara dimasa jang 
akan datang djangan sampai 
“mundur. Dan didalam ini tang. 
gumng djawab moril dari negara 
adalah besar sekali adanja. 

Atas pertanjaan2, Menteri 
Keuangan menerangkan selan- 

Kartosuwirjo , 
Memasuki Daerah 

Tjililin ? 
WA ti laporan jang , 

Gisampaikan kepada pi- 
hak resmi di Baudung, Kemis 
siang kira2 pukal 12 00 dikam- 
pung Mangkil, desa 'Tjikedung, 
jang terletak pada perbatasar 
antara kabupaten Tjiardjur 
dan kabupaten Bamidung, telah 
disinjalir ada sebuah gerombo- 
lar terdiri dari 250 orang, Ka- 
bar itu menerangkan djuga, bah 

Ta. gerombolan ita alalah, ga- 

Kartosuwirjo Gan catarg dari 
djurusan Tjidadap (Tjiandjur). 

Sela'm dari berita itu, diteri- 
ma djuga kabar, bahwa kekam 
pung Tjihideung, desa Bunidja- 
ja, telah datang 7 orang bersen- 
djata, jg bermaksud gergi ke 
daerah Gununghalu (distrik Tji 
lin, kab. Bandung). Kabar ini   

  

  

   

    

    

Pane MENTERI Burma, 
U Nu dalam keterangannja ke 

pada pers di New Delhi pada hari 

Djum'at mengatakan, bahwa  keribu 
tan2 di Burma ja ditimbulkan oleh 

lama 

Alat2 weni fta dari Soviet 
ini kabarnja telah 

masuk RRT dalam 
. makin 'banjak Ta 

da 

  

    | kaum ,komunis makin makin 

berkurang. Dikatakan 

bahwa pengaruh kaum komunis 

selandjutnja, 3 : NN Dataran me 
hi 7 dalam menga aan alat2 ser       

s 

& 

    

lang “dengan tiepat, karena suku 

“bangsa2 ig tertentu ig semula terpi 

kat oleh  slogan2 komunis dengan 

djandji2-nja kini melihat  kenjataan 

jang sama sekali berlainan mengi 

ngat djeleknja nasib mereka dibawah 
pemimpin2 komunis. Ditambahkan: 
rije a bahwa sedjumlah besar kaum” 

  

komunis jang mula2 tak mengenal , mengatakan, 
damat scfiap hari menjerahkan diri, 'diadikan daerah otonomi dalam Uni 

bahwa Karen akan 

karena mereka jakin bahwa rentjana2| Federal Burma bulan Maret tahun 
distribusi tanah serta 
dari pemerintah lebih baik daripada 
rentjana2 pemimpin2 mereka, . Ketika 
ditanja tentang tuntutan sukuwbangsa 

Keren untuk didjadikan negara jg 
tersendiri, perdana menteri Burma 

nasionalisasi depari. Mengenai masaalah minjak U 
Nu mengatakan, bahwa politik jang 

hendak dianut pemerintahnja jalah, 
menasionalisir industri “minjak di 
Burma, tetapi pemetintah mengusul 
kan, supaja dalam Yhal ini melakukan 

  

Lembaga Kebuda san 
»Kon. Batasi 

yen Kunsten,   
Indonesia 

sasch Gencerschap 

«n Wetanschanpen'     

tag
 

1 

di 

ma dan Muang Thai, sedang 'gera. Bilamana sidang kabinet jang | kami berusaha sekeras- kerasnja jg baik. menduga hahwa orang2 terse 
Ik. Aeon Tenan di propinsi dan ekonomis, Demikian lapo- 'akan datang itu akan di langsunykan untuk ntengatasi kekurangan2 Sesudah pidato2 itu pembitjaraan but alah pengawal2 dari ge 
Kentongan sepandjang pantai ran itu. (Antara—UP). belum ada ketentuan. pia itu. dilakukan dalam pertemuan tertutup. rombolan D.I. 

g berhadapan dengan Formo- . @ @ 2 1 Ka Ta me da pam P ruh Komunis Di B Mulai Pudar? Kang engar u OMUNLS L Dpirma We Kuaar? 
pur 

prosedur jg hati-hati. Mula2 akan 

dimulai dengan bentuk milik  bersa 

ma, dengan membeli saham2 dan 

achtrnja perindustrian minjak itu 

akan dinasionalisir, setelah mendja 

lankan peraturan jang diperlukan 
untuk mendapatkan pegawai2 jang 
terlatih serta perlengkapan, (AFP) 

rombolan D.I. jg dipimpin oleh” 

Dikemukakannja, bahwa dim 
bulan Oktober jg lalu dari Se 

iko'ah Pelatih Infanteri telah 
'Tulug 349 kern-inStructeurs, jg 
sekarang sudah mulai beker 
dja di Sekolah2 Kader Infan- 
teri dalam 4 Territorium. Se- 
lain daripada itu, dari Sekolah 
Pendidikan Djasmani Tentara 
dalam permulaan ' bulan Sep- 
tember telah lulus 96 bintara, 

|ig sekarang telah dibagi2kan 
| kepada daerah2 dan tempat2 

pendidikan dari semua kesen- | 

jdjataan dan direktorat. Dalam 
bulan Pebruari 1953 akan lw 
lus 65 orang perwira dari Se- 
kolah ' Pendidikan Djasmani 
Tentara itu. 

Menurut pendapat para Ata- 
se Militer asing jg telah me- 
nindjau keadaan dan kesang- 

gupan para bintara dan 'perwi 

ra itu, tingkatan ketjakapan 
nja tidak kurang “dari pada 
tingkat ketjakapan dinegara 
lain. 

Pada achir bulan September 
telah lulus 207 orang pelatih 
umum bintara jg sekarang ts 
lah dibagi2kan kepada direk- 
torat2 (Corps Intendant Ang- 
katan Darat, Djawatan Perala 
tan Angkatan Darat, Perhubu 
ngan Djawatan Kesedjahtera 
an Angkatan Darat, Corps Pe 

meliharaan Rochani Angkatan 

Darat). 

Pendidikan2 jg sedang 
berlangsung 

Sukanda  selandjutnja menc- 
rangkap tentang pendidikan2: 

jang kini masih berlangsung, sbb: 

Pada tanggal 3 Nopember Ya 

Sekolah Pelatih Irifantri ant an 

di 
NX 

jang akan mendjadi pelatih2. 

Depot Bataljond. Mengenai 
der Infantri diterangkan, 
SKI itu sekarang ada 4 buah, 
jakni di Pematang Siantar de- 

ngan 360 siswa, di, Bandung de-   

Nai Barat “ — 20 Semarang 

Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 

  

  

di masa j.a.d. 
bahwa mulai bulan Nopember tahun j.a.d. di tiap resimeri dalam 

sekurang-kurangnja 

Depot-Bataljon. Banjaknja Depot-Bataljon di tiap resimen tergan- 

tung dari pada padatnja penduduk. Persiapan sekarang 

nakan utk mendirikan 25 buah Depot-Bataljon. 

tan ke II diikuti oleh 207 orang, ' 

bahww 

87 Semarang. 

  

    

  

     

    
    

  

    

   

   

Beberap 
Kurang-Adi 
do2 PBB D 

UA PERISTIWA? serangan 

aa jang dilakukan oleh 
anggota pasukan PBB jg ditem- 

patkan di 
Djum'at dimuat dalam hal 2 

muka harian? di Tokio jaitu pada 

waktu pendapat umum di Dje- 

   

pang masih hangat berhubung ES 

dgn peristiwa perampokan taksi 

baru? ini, utk mana tiga serda- 

kini sedang du-serdadu Inggeris 

diperiksa di Tokio. Peristiwa per- 

tama jg terdjadi malam Djum'at 

ibu ialah penganiajaan oleh enam 

serdadu2, jakni lima orang Ame- 

rika dan seorang Inggeris, terha- 

dap seorang wanita sakit jg se- 

dang berbaring dim kamar di be- 

lakang sebuah bar di Tokio.  Ke- 

enam serdadu? itu jg kesemuanja 

berada dim keadaan mabuk ke- 
mudian pergi dgn menumpang se- 
buah taksi. Pengendara taksi Ia- 
Ju dirampok uangnja sebanjak 
900 Yen (dua dollar sen). 

di Kedjadian lafinja terajadi 
' Yokosuka dimana menurut berita- 

berita dim harian2 di Tokio dua 

orang pelaut Amerika telah me- 

lemparkan botel2 whiskey ke se- 

buah taksi sehingga melukai pe- 
ngendaranja. Pengendara taksi 
ju kemudian dipukul lagi. Figa ad 
antara ke-enam serdadu? sekutu 

jg mengamuk di bar tadi telah di 

tangkap oleh polisi Djepang dan 

polisi militer Amerika, sementara 

dua orang jg tersangka telah di- 

tangkap di Yokosuka utk diperik 

sa lebih landjut. Lebih landiut di- 
beritakan oleh United Press, bah- 

wa anggota2 dari partai oposisi 

dlm parlemen Djepang telah ber- 

Gjandji akan menuntut supaja pe 

2 -anggota sekutu ig di 

kan di Djepang, termasuk a 

ta-anggota pasukan2 Amerika. 

(CP). 

Depot-Bataljon? 
Sudah Dapat Dibuka Dalam 

Nopember 1953 
“dilakukan sekarang ini adalah |... Penting Untuk Hersch.oling Semue Perdjurit 

Dan Persiapan Rangka Milisi 

ALAM KEADAAN jang dikatakan orang ,,genting” ini, pe- 

kerdjaan-pekerdjaan js dilakffAn oleh Wesendjataan? dan 
Direktorat2 Angkatan Darat berlangsung terus dgn tiada hamba- 

»Rentjana 5 Tahun” 

nguhan tentara sekarang sudah meningkat kepada fase penghabi- 

gan utk mempersiapkan Depot-Bataljon2 

mengenai pemba- 

jg penting artinja bagi 

atas berbagai tjorak itu, 

Dapat diharapkan, 

terdiri 

bisa diadakan sebuah 

direntja- 

selandjutnja ngan 412 siswa, di Magelang de- 
ngan 368 sisiwa dan di Malang 

dengan 641 siswa. Sekolah Pendi- 

dikan Djasmani Tentara untuk 

bintara dalam pada itu telah di- 

mulai lagi dgn angkatan jang ke 

IL siswa Pengikutnja ada “220 

orang. Dengan selesainja pendidi- 

kan Sekolah Kader Infantri da- 

lam bulan Nopember 1953 

maka akan dapat dimulai pendi- 

rian Depot Bataljon2 diresimen2, 

sehingga semua pradjurit 
mendapat kesempatan 

mengikuti herseholing dan meru- 

pakan rangka permulaan untuk 
milisi. $ 

Herscholing utk koman- 
dan2 kompie dan 

peleton 
Disamping itu dewasa ini di 

Pusat Pendidikan Perwira Ang 
katan Darat sedang berlang- 
Sung udjian para siswa jang 
akan mendjadi guru buat her- 
Ischcling para komandan kom- 
pi dan komandan peleton. 

Jg turut dalam udjian utk 
djadi guru. pendidikan koman 
dan kompi dan komandan pele 
ton itu ada 200 orang. Indone 
sia membutuhkan untuk semen 
tara waktu 90 oranc guru. Me 
reka itu adalah perwira? dari 

seluruh Indonesia dan udjian 
jg mereka sekarang ini adalah 
udjian spesialisasi, supaja me 
reka nanti bisa memberi pela- 
djaran. : 

Disamping Fa perlu ditjatat 
diuga, bahwa “sekarang di 
KMA Breda ada 6 orang tenta 
ra jg sudah memasuki 
peladjaran ke 2. 

   

   

Para biitara jang mengikat 
Sekolah Kauer Infartri dan ta- 
dik sja memang sudah mempu 
njai dasar pendidikan jang baik 
mendapat kesempatan tantuk 
mendjadi perwira dengan masuk 
kepada Sekolah Pelatih Intan- 
teri, Dalam hubungan ini Sukan 
ida mondjelaskan, bahwa anta 
|ranja ada sedjumlah tentara po 
Jadjar jang berpangkat sersan- 
major umyamanja jang sekas 
rang menjadi perwira karena 
masuk SPT itu Demikian bebe 
rapa keterangan Letnan Kolo- 

Koe! Sukarda tentang hasil? pen 
didikan dalam rangka rentjana 
&. tahun pembangunan tentara 
tlewasa ini, (Antara), 

  
  

Djepang pada hari ' 

Kesemptian utk djadi : 

  

      

  

memperoleh “5 
Ihak utk mengadili semua anggo- ”— 

    

& 

Hu, 1 

ak an Sei 

untuk 4 

ta ih AN 
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— AHAAN... PE'I LEMES BENAR 
(KAU INI TJOBA MINTA 6.0.0 
MINUM SUSU AP BENDERA 

L PADA IBUMU, SUPAJA 
ENGKAU!SEHAT DAN KUAT Il/ 

  

E 

SUSU MANIS | 

F Gap BENDERA 

  

'Ifiapan Terima Kasih Utjapan Terima Kasi 
Atas kundjungan, sambutan dan sumbangan karangan2, 

bunga dari Saudara2 pembesar sipil dan militer beserta wakil2 
dunia perdagangan pada pembukaan resmi Kantor kami: 

Purwodinatan Barat 11/24, Semarang 
pada tg. 27 Nopember 1952 jbl. 'kami menghaturkan diperba- 
njak terima kasih. 

Hormat kami, 
N.V. MASKAPAI ASSURANSI INDONESIA 

SEMARANG. 
  

  

KURSUS LISAN 
Tingkatan S.M.P.-NEGERI” Tammat 11, tahun. 

Dibuka tg. 1 December 1952. Waktu Sore (djam 3:30 s/d 6) 

(Dictaat diberi Pertjuma. Pembajaran 1 bl. Rp. 15.—). : 
. Pendaftaran: disertai uang Rp. 5,— “mulai sekarang di S.R. 
Latihan Bandjarsari, sebelah kanan Djawatan Air. Minum Su- 
rakarta — djam 1 s/d 6 sore. 
Djuga diberikan tjara tertulis. Guru2 bevoegd., 
Prospectus boleh diminta Pertjuma. 

INSTITUUT: ,HASRAT”" 
SURAKARTA. 

  

    Ba x 8 & 
IL ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikin dari Tjam 

Duran Obat2 Tionghos jang berfaedah dan mahal, antaranja Kole 
om, dll. Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh 
dsn darah Inj Anggur pun terijampur ng. satinja Buah Anggur 

Amat baik bagi lelaki/perempuan berbadan lemah. Kurang da. 
rah, muka putiet, sir muka kelihatan tua dan lesu tidak berse 
mangat, kaki tangan dingin, bug pinggang sakit, tulang linu, 
kepala suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang Patas perempuan tua dil, Penjakit kelemahan, Minum 
ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah. 
nja. Baik untuk jelaki Ian perempuan, tua atau muda, 

8. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi 

duduk perut, 

(perut tumpah2, kaki bengkak Gil, 
ting. Perlu diminumi sampai fiukup agar badan ibu tinggsl sehat 
dan 11 Maba kandungan tinggal waras, 
ANGG KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan sesu. 
dah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi bersih, 
dan gariti darah baru jang sehat, sir muka mendjadi seger, menam- 
bah air susu ibu, dan menambah nafsu makan, Terutama bagi pa 
Tempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Inj Anggur obat Rheumatiek dibi- 
kin meniituf resep jang sudah termashur turun menurun Dibikin 

bahan obat Tionghoa jang maha! dan mandjur, dengan di. 
tjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan se. 
rsia rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu 
lang, Ta aan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. S minum 8 botol - tentu nanti kelihatan mandjurnja 
dan 6 botol SEMBUH sama sexali. 

Lelga TOKO2 OBAT dan TOKO32 P.&D. diseluruh Indonesia. 
Anggur ,,REN AX & Co”, gurabaja, 

Areni: ,TEK SING TONG” 

8. 

  

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati. . 
Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian 
hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan, 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan mene- 
rangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau, hendak meme- 
tjahkan kesulitan. : Ka 

M.S. RAHAT. “Occultist 
Seteran 109 — . Semarang, 

-. 
3 

S3 

BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG 
: HARUSLAH MAKAN PIL ANOL 

: TANGGUNG 100”, MANDJUR. 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 

| dak hantjur sering marah2 kepala pusing intjok-linu2 muka  putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 
nuw). Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2, buat itu kitg, bikin Pil Viranol- jang tanggung 1007, 
berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.— Djuga ada sedia lain2 Obat.jang 

mandjur. 
Pil Gumbira istimewa buat laki L....ioooo. ani koahkan resah pa Pu ka 
Pil Vitamin buat “perempuan jang dapat penjakit keputihan .,  25.— 
Minjak Tangkur' adjaib buat laki2 ............ Na DennkakaNa Lan 

hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat .....o.oim. 101— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... 1 Oo 

Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 10”. 

Pa Djuga mengobati segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing 
$ s manis,/nana, Linu2, Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, 

Keputihan, Wasir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh 
.akar2rja sonder operasi, semua penjakit diobati sampai baik, 

(“ TABIB WAHID MAWN. Tamiblong 40 — Bandung. — 
“ Agen2:. Abdul Wahid. Prapatan Gambir 13a Djakarta. 

(sebelah Von & €o.). i 
s.. Toko Seth. Pintu Air 30 Djakarta. TN 

Toko Thio Piek, Dijalan Perniagaan 10 Bogor. 
De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. Era 
E. Hidajat. Djalan Gunung adu 32 Tasik. 
R. M. Hamim. Djalan Bent&:& 1 Sukabumi. 
Multi Sports. Kaliasin 9 Surabaia. : 
Toko Seth. Dji. Kemakmuran 100 Makassar. 5 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Fxite. Palembang, 
ZINDABAD HOUSE Nsebngan No. 17 Solo. 
Toko Solo. Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Toko Jilani, Djl, Kemakmuran 112, Makassar. Li 
Tabib, G. M. Fateh Dit, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang. 

Kabar Kota” 
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MAA en En ge pen 

tara” Arusterdam, drs. Go Gien Tjwan dan Sunito, ketua ,Ps 
punan Indonesia” oleh pemerintah Belanda dan adalah suatu tanda |' 
dari permulaan ,,Get Tough”-policy: (politik keras) jg akan didja- | 
lankan oleh Belanda terhadap Indonesia. Dimulai dgn keterangan | 
jg terang2-an menantang Indonesia, waktu Belanda mengatakan t 
bahwa mereka bagaimanapun tak akan menjerahkan Irian kepada 

3 “Indonesia, disusul oleh peraturan bajar uang visa utk tiap warga- 
negara Indonesia jg mengundjungi Nederland: (dulu?-nja tidak), 

kini sebagai langkah jg lebih djelas sifat kekerasannja menjusul 
tindakan2 pemerintah Belanda utk mengusir orang2 warganegara 
Indonesia jg katanja mereka tidak ingini. 1 f 

: Kita tak akan mempersoalkan atau mengurangi hak? 
pemerintah Belanda utk "mengusir tiap orang asing jg mereka tak 
ingini: sebagaimanapun kita tak mau dipersoalkan atau dikurangi 

hak pemerintah kita sendiri utk mengusir orang? asing dari indo- 5 
nesia jg tak kita kehendaki kediamannja lebih Jama disini. Tetapi | 
jg menjolok mata dim soal Go-Sunito tadi, ialah bahwa tindakan? 
tadi tampaknja dilakukan dim rangkaian tindakan2-okol jg kini 
mulai dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, Mengapa, bila 
sebab2 penangkapan dan pengusiran?2 tadi terletak pada keaktipi- 
tetan politik Go—Sunito baru sekarang diambil tindakan, 
sedang toh sudah lama diketahui keaktipitetan 
Sunito dan semendjak tahun 1931 berketjimpungan dlm soal? politik 
jg mengenai Indonesia di Nederland, sedang Go sedjak ia mendjadi 
mahasiswa di Nederland pada tahun 1948 pun sudah aktip dalam 
gerakan kebangsaan Indonesia. 'Teranglah bahwa tindakan terha- 
dap Go—Sunito tadi bukannja suatu tindakan jg insidentil, jang 
»berdiri sendiri”, tetapi suatu tindakan 

maksud serta. tjorak tertentu dan jg termasuk dim rentjana rang- 

kaian .tindakan2 lebih landjut jg lebih bersifat keras dan tegas 

dari Belanda. : : 

kan-tindakan okol dari pemerintah Belanda itu? Bila diteliti dengan 
henar2 tak kurang2-lah adanja warganegara Belanda.di Indonesia ' 
sini jg mendjadi tamu kita jg tindakan2-nja bila diukur dgn uku: 
ran jg sekarang dikenakan oleh pemerintah Belanda terhadap Su- 

nito—Go, pasti akan masuk djuga dlm rubriek ,,orang2 jg tak &w- 

ingini”. Tak kurang2-nja warganegara Belanda disini jg mendjadi 

kaja-raya, memegang kedudukan jg teramat penting dlm kalangan 

usaha dan dagang, tetapi namun demikian selalu berusaha meng: 
halang-halangi terlaksananja usaha2 pemerintah utk memadjukan 

perekonomian dan pengusaha nasional: Tak kurang2-nja pula war- 

tawan-wartawan Belanda jg mempergunakan kemerdekaan pers jg 

diberikan ' kepada mereka di Indonesia ini, utk: memperolok-olok, f 

mentjemJoohkan, menurunkan.(neerhasren) keadaan2 di Indonesia ini. 

Tetapi namun demikian pemerintah kita selalu ber- 
sikap sabar dan bermurah. Belum pernah dilakukan jg keras-tegas 

terhadap orang2 itu tadi. Sekarang setelah menghadapi politik-ke- 

ras jg ditudjukan Belanda terhadap Indonesia, apakah kita akani 

tetap bersikap lunak sadja? Kalau Belanda mau ,,tough”, keras, 

haruslah sikap demikian tadi di-imbangi dgn sikap jg sepadan 

Keras djangan dihadapi dgn kelunakan. Ini hanja akan ditafsir- 
kan sebagai kelemahan belaka, dan akibatnja akan menurunkan 
martabat kita.di pandangan pihak luar. Kita tetap berniat berdamai 

dan bersahabat dgn pihak manapun. Dan bila niat Ne IL ann 
kita itu dibalas dgn sikap jg djauh daripada mengandung niat-per- 

sa.daraan, haruslah sikap kita sepadan djuga, dgn tak membeda- 

beuakan apakah sikap itu ditudjukan kepada Belanda atau pihakf 
negeri manapun! 

CG 25x 4 f 
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jabut Izin Djalan 
Beberapa , Pengusaha Bis Hadapi- Zi 

|. Kesulitan 1 

D 
IDAPAT KABAR, bahwa beberapa hari jl. oleh pihak jg. 
berwadjib telah diadakan pentjabutan perizinan perdjalanan 

"beberapa bis-onderneming, antaranja pada P.O. »Adam”, Bos, A.M. 
Java dan Sendiko dgn alasan sebagai berikut: 

Adam karena mempunjai lebih dari 20 bis, Bos karena perusa- 
ha'an bangsa asing, A.M. Java karena pernah mengalami ketjela- 
ka'an “di Kretek (Wonosobo), hingga mengakibatkan beberapa : 
orang penumpang djadi korban, dan Sendiko karena hanja meng- 
adakan hubungan di beberapa djurusan sadja, jaitu antara Sala- 
tiga—Solo, dgn alasan surat izin permintaan djalan di djurusan 
tsb., katanja pihak jg berwadjib belum diterima, sedangkan surat ' 
permintaan itu, telah lama dikirimkan oleh Sendiko dgn mendapat 
izin sementara pula utk mendjalankan djurusan tsb, diatas. 

Adanja pentjabutan perizi- 
nan ini, mengakibatkan peng 
angguran pada buruhnja Ik. 
Sebanjak 500 orang. Selandjut 
nja dapat dikabarkan bahwa 
soal pentjabutan perizinan ini 
akan “diperdjoangkan segera 
cleh PPOD kepada pihak jg 
berwadjib. Achirnja oleh bebe 
rapa pihak jg bersangkutan di 
terangkan, bahwa mereka me- 
njatakan  keheranannja, kare- 
na pada tgl. 9 bulan 10 '52'jl. 

ga beberapa 'perusahaan/pa- 
brik gula dalam wilajah Dja- 
wa Tengah ini, antaranja Pa 
brik Gula  Gendangwinangun, 
Mo'djosragen, Ketanggungan, 
Tjomal, Pagungan dan Dukuh- 
waringin akan mengadakan pe 
lepasan para buruhnja. Bebe- 
rapa alasan ole, pihak pengu 
saha dinjatakan, antaranja ka 
rena pekerdjaan sudah selesai. 
Mengenai buruh jg akan dile 
paskan itu, adalah dari Gon- 

Penangkapan dan. niat pengusiran wartawan ',,An- 
km      
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    Tembakau Virginia 

lami: Penduduk — 
Tengkulak Suka Banting Hatga 
(Oleh Pembantu Ekonomi Kita Di Jogja) 

ESKIPUN MULA? usaha rakjat desa menanam tembako 
"Virginia telah mengalami kesulitan terutama dalam soal pa- 

Go—Sunito tadi. ' 

jg. memang mempunjai | 

  
Gambar terbaru dari keluarga Eisenhower jg diambil setelah 

'Bisenhower terpilih Mmendjadi presiden Amerika. 

' Daftar Mutasi 
Sudah Disusun Untuk Pemindahan 

Beberapa Perwira 

    
  

  

' Pemerintah Sudah Punja Konsep. Bulat Untuk 
Jang mendjadk perhatian sekarang “ialah, tindakan 

apa jg.akan diambil oleh pemerintah kita utk menghadapi tinda- | Penjelesaian Peristiwa 17 Oktober 
ARI SUMBER jang lajak dapat dipertjaja PI-Aneta mem- 
peroleh keterangan, bahwa kini pemerintah sudah mempu- 

njai konsep penjelesaian peristiwa 17 Oktober. Pemberita PI-Aneta 

'itu selandjutnja mengatakan, bahwa keputusan? pemerintah me- 
ngenai tindakan? jang akan diambilnja telah disetudjui dengan 

suara bulat oleh kabinet. Tindakan-tindakan ini terutama terdiri 

dari mutasi? dalam kalangan tentara. Kini hanja menunggu pelak- 

sanaan keputusan? itu, jang diduga akan dilakukan dalam waktu 

s 

   

  

   

  

wakil2- dari Ipposi Pusat ter- 
diri. dari tuan2 Ir. Tan Hwat 
Tiang, Mr. Soemarto, Njoo 
Tiang Poo dan Liem Djoen Sam 
telah menghadap JM menteri 
Perhubungan dalam. pertemuan 
mana oleh Menteri Perhubu- 
ngan menjatakan mengabulkan 
permintaan delegasi Ipposi tsib 
untuk menunda pelaksanaan 
pedoman baru itu: 

Pelepasan buruh se- 

Gangwinangun  sebanjak 38 
orang, Modjosragen 135 orang, 
Ketanggungan 195 orang, Tjo- 
mal 99 orang dan Pagungan 
dan Dukuhwaringin belum la- 
gi diketahui berap, banjaknja. 
Untuk mengatasi soal ini, ma 
ka pari Sabtu jbl.Panitya An- 
guete Djawa Tengah, jg dike- 
tahui oleh Sd:.. Sadono, telah 
adakan pertemuan untuk me- 
rundingkan soal tsb. Perlu di   kabarkan, bahwa panitya ini 
terdiri dari wk.2 dari Kemente 
rian Perburuhan, Kem. Dalam 

Negeri Kem, Ke-uangan dan 
Kem. Pertanian. 

SUSUNAN PENGURUS 
,KARTIJOSO”, 

tjara besar2Zan 
Seterusnja dari Djawatan 

Penjuluh Perburuhan . Djawa 
Tengah didapat kabar, bahwa 
dalam waktu singkat ini dju- 

  

Baru2 ini telah disusun pe- 
ngurus baru Kartijoso. Smg. 
terdiri “dari RM Soenardi ke- 
tra, Ngabdoelhadi wk. ketua, 

Kasnan  Soedsmoro penulis, 
Prasadja bendahara dengan di 
bantu “ pula “oleh beberapa 
orang Jlainnja. Sebagai advi- 
seur ditundjuk Mr. Surjadi. 
Dapat dikabarkan, bahwa Kar- 
tijoso mempunjai kelas I 2 kl. 
II 2, kl. 3A bag. kesusasteraan 

WAN NE 
Sean 
Tt 

  

AGEN: Keplekan Kidul 228,   Ni! dan kl: IIE B-bag. Ilmu Pasti. 
PUSAT: Tjitarum 6, Sampai sekarang  Kartijoso 

Bandung. 5 jai Ik, 250 anak murid. mempunjai ! Setak Ma 

: 3... AKSI 
Kalisari 19 — Tilpon 2092 

Praktek umum dan untuk anak2. 
Djam bitjara: 5-6 LAN 

Ketjuali Hari Besar dan Minggu. . 9 

» 
  

  

  

  

N 

singkat. 

nja, bahwa remerintah sudah: 
.menjusun.daftar dari pd. nama 
perwira2 jang akan tersangkut 
dalan: mutasi2 itu. Djuga peme' 
rintah seaang sibuk  mentjari' 
pergganti2 dari beberapa -perwi 
ya dalam pimpinan angkatan da 
rat, jang akan tersangkut da- 
lam mutasi? tsb. Soal mentjar:' 

» rergganti ini tak mudah, kare- 

  
ha korps perwira kita masih 
jamat ketjil, demikian djurubitja 
Ira PI-Aneta. 

' Walaupun tindakan2 - jang 
akan diambil pemerintah itu 
memperlihatkan segi2 persana 
an Gengan dj.wa mosi-Manai So 
Pphiaan, namun tindakan2 ini ha 
rus dipandang lepas dari mosi 
itu, demikian ditegaskan ' oleh 
kalangan tadi. Situasi dewasa 
jai adalah dert'kian rupa hingga 
setiap waktu dapat diadakan si 
dang kabirst. 5 

    

   

Pertemuan Wilopo- 
: Simatupang. 

Hari Djum'at pagi kepala 
staf angkatan perang, Sjende- 
ral major Simatupang, telah 
diundang oleh perdana menteri 
Wilops5 kekantornja di Pedjam- 
bon. Perundingan antara pem- 

besar militer dan sipil ini ber- 

langsung 79 menit . lamanja. 
Baik Simatupang maupun Wi- 
lopo tak suka memberikan ke- 
terangan2 tentang sifat perun- 
Gingan mereka. 

Atas pertanjaan, apakah 'ke- 
utuhan kabinet dapat diperta- 
hankan perdana menteri Wilo- 
po mendjawah ,,ja”. 

  

Resolusi Buruh K.A. 
"Kensuiat Persatuan Buruh 
Kereta Api Djawa Tengah me- 
nulis pada kita sbb.: Berhubung 
dengan. terdapatnja . kegelisa- 
han jang sudah memuntjak me 
ngenai persoalan kedudukan bu 
ruh kereta api bekas pegawai 
SS di Inspeksi IV Purworkerto 
(Exploitasi DKA Djawa Te- 
ngah) maka segenap buruh KA 
di Inspeksi tsb. (anggauta SBK 
A & PBKA) telah menjampai- 
kan suatu resolusi mendesak 
Persatuan Buruh Kereta Api 
(PBKA) untuk mentjarikan dja 
lan2 dan mengamsbil - langkah2 

|guna mengatasi kesulitan segs 
nap buruh kersta api disana jg. 
sedang mereka hadapi. 

Guna kepentingan ini Wakil 
Pengurus Besar PBKA di Dja- 
karta Mohamad Noernaith, ang 
gauta Konsulat PBKA 'Djawa 
Barat Endji Sutiadihardja dan 
Kcosul PBKA 'Djawa Tengah 
Matahelemual tanggal 18 No 
pember 1952 telah  mengundju 
ngi Kepala Exploitasi Djawa 
Tengah L.J. Lotulisa membitja 
rakan situasi tsb. , 

Djiwa dari pada resolusi itu 
ialah menghendaki digabung- 
kannja . Inspeksi ' Purwokerto 
kepada/dan dibawas, pimpinan 

Kepala Exploitasi DKA Djawa 
Barat jang berkedudukan - di 
Djakarta. Dalam pembitjaraan 
jang berlangsung selama dua 

djam telah kelihatan kemung- 
kinan djalan2 dan tjara2 jang 

harus ditempuh guna penjele- 
sajian Soal ini. t 

Kegelisahan ini ditimbulkan 
oleh Pimpinan Balai Besar DK 

A Bandung sendiri, olep kare- 
na usul2 kenaikan pangkat jg. 
uSulkan oleh Kepala Exploita- 
si Tengah jang sudah mempu- 
njai motivering jang tjukup, 
tidak/kurang sekali diperhati- 
kan oleh Balai Besar Bandung, 
terigtimewa oleh Bagian Admi 

nistrasi DKA jang , dkepalai 
Oleh R. INSOEHN, bahkan pers 
nah kedjadian utusan - Kepala   

Didapat keterangan selandjut 

at : Jeena sa| 

Blister- 
Blight 

Mengamuk Di 20,000 
Hektar Kebun Teh 

ERHUBUNG dergan ata 
sim hudjar sekarang ini, ' 

penjakit ,,tjatjar tsb.” (Bhster- | 
b»light) meradjalela lagi Gan me 
rusak dari pada dalam waktu jg 
sudah2. Menurut angka2 resmi, 
didaerah? teh dalam - propinsi 
Djawa Barai! sekarang tidak ka 
rang dari pada 20.000 hektar 
taraman teh. rakjat terserang 
oleh penjakit blisterblight, jang 
berarti bahwa 60”, dari kebun2 
teh, rakjat di Djawa Barat ru- 
Sak. Kabar? teracahir menjata- 
kar, bahwa kebun? teh rakjat | 
terutama di daerah Sukabumi, 
di Tasikmalaja (Sembawa) su- 
dah demikian rusaknja sehingga 
hasilnja tidak bisa dipungut | 
lagi. 

Akibat. dari serangan “tja- 

tjar teh” itu, maka djuga pro 
duksi teh rakjat turun. Menu 
rut keterangan, hasil produk- 
Si teh rakjat di Djawa Barat 
ni sebulannja rata2 25.000. 
000 non. Setelah diamuk penja 
kit. tjatjar teh itu tjuma: 1.500. 
000 pon sebulannja, atau keru 
gian kl. Rp 7,5 djuta sebulan- 
nja. Dapat ditambahkan, bhw | 

  

  
'sedjak pertengahan tahun '50 
penjakit tjatjar teh berdjang- | 
kit, ada orang2 ig berusaha. | 
memberantasnja dengan seMm- | 
protan DDT. Tapi karena pe- | 

nfakit itu sekarang” demikian 
meradjalelanja, maka menu- 
rut keterangan pihak resmi 
pemberantasan itu akan lang- 
sung dilakukan oleh “Balai Pe | 
njelidikan Pertanian” di Bo- | 
gor. Berhubung dengan keru- | 
sakan2 tanaman teh rakjat itu | 

dikabarkan, bahwa pemerintah 

pun mendapat akibatnja, jg 

berupa kerugian export seba- 

njak kl. Rp 100.— djuta terhi 

tung sedjak pertengahan tahun 
1950. 

Exp'oitasi Tengah jang mem- 

baw, usul2 diretour kembali 
oleh Balai Besar ke Semarang. 

Tanggal 15 Nopember jl. 

rim lagi utusan dengan mem- 

bawa  usul2 perbaikan nasib 

buruh KA seluruh Djawa Te- 
ngah. Diperhatikan atau tidak | 

nja usul2 terachir ini, itu pula j 

lah jang akan menentukan kon |   
ruh KA Inspeksi Purwokerto. 

Karena Persaiuan Buruh Ke 
reta Api dapat. memperhitung 
kan akibat2 jang mungkin “di- 
timbulkan hanja oleh tjara2 | 

mengurus kepegawaian jang j 

TRAAG dan mungkin pula j 
akan menimbulkan gangguan | 
atas kelantjaran dinas roda per 
kereta apian jang langsung 

akan memukul seluruh lapisan 

masjarakat “dengan ini PBKA 
(Persatuan Buruh Kereta Api) 

menjerukan kepada Pemerin- 

tah (Menteri Perhubungan) un 
tuk mengadakan  penjelidikan 
pada DKA. Bandung semoga 
Ptnverintah Pusat dapat menga 
tasi kesulitan ini. Menurut ke- 
terangan anggauta2 S.B.K.A, 

(Sarikat Buruh Kereta Api) 

"Tjilatjap dan sekitarnja - hing- 
ga ini hari tg. 20 Nop. Pimpi- 

nan SB.K.A (anggauta SOB- 
SU/WFTU) belum memberikan 

reaksi apa2 terhadap kedjadi- 
an ini, oleh sebab mana mere- 

ka menjerahkan persoalan ini 
dan mohon  diperdjuangkan 

| 

) 

    

'nja tidak. ada? Soal 
' sedjak lama mendjadi perhati 

oleh Keih Lopulisa telah diki- 

(lan Dulkangidah jg 

sekwensi dari pada resolusi bu- | 

sar, tetapi dgn pelahan atas usahanja ' Djawatan Koperasi dgn 
bantuan ahli2 perkebunan tembako dari fakulteit Pertanian di 
Djokjakarta, nampaklah tanda?nja mesapunjai harapan baik. Bisa 
diakui, bahwa penduduk desa dim biangan?2 jg dahulu mendjadi la- 
pangan pekerdjaan onderneming tembako Sorogedug : dan Wanu- 
djojo, dlm pengetahuan berkebun tembako, sudah mempunjai pe- 
ngalaman tjukup: tetapi berkebun tembako tidak bisa disamakan 
dgn menanam lain? matjam hasil bumi, sebab memerlukan tehnik? 
dan rabuk2 jg tertentu, oleh sebab itu “bukan hal jg luar biasa, 
bahwa hasil2 perkebunan mereka sangat tidak memuaskan, karena 
pada pan@nan tahun jg lampau, kwaliteit sangat rendah, ham- 
pir rata2 daun? jg dipetik hanja terdiri dari kwaliteit 4 kebawah, 
Dan djustru karena itulah, maka sangat susah utk mendapatkan 
pasar, hingga. masa atau tidak terpaksa membanting harga. 

Pengalaman “demikian, diras 
Sakan djuga oleh penduduk da 

lam' Kabupaten Klaten, jang 
dahulu mendjadi hilangan on- 
derneming tembako  Trutjuk. 
Malahan dari sebab sulitnja 
mendapatkan pasar penduduk 

hampir2 kehilangan . kepertja- 
jaan kepada andjuran? fihak 
pertanian dalam soal perkebu- 
nan tembako. Meskipun demi- 

kian, Djawatan koperasi “di 
Djokjakarta, jang  bekerdja 
bersama gengan Djawatan Per 
tanian dan fakulteit pertanian 
mempunjai kejakinan, bahwa 
berkebun tembako pasilnja le- 
bih banjak daripada tanaman 
jang lain. Te'api bagaimana 
djuga akan diusahakan, tetap 

djuga tidak akan “bisa diha- 
rap, bila tjara pendjualannja 
belum ada sesuatu organisasi 
jang mengurusnja. Sebagai di 
ketahui, penduduk desa umum 
nja tidak mempunjai kekuatan 

untuk tidak mendapatkan voor 
scho: pada waktu mulai.mengu 

sahakan tanahnja, sebab  'bu- 
kan hanja kepentingan rumah 
tangganja sadja jang menun- 
tut uang, tetapi jenaga2 lain 
jang dibutuhkanpun harus di- 
bajarnja. Disamping itu, kalau 
panenan sudah tiba, ia sidak 

'akan bisa mendjual hasil“usa- 
hanja sebagai jang diharap- 
kan, karena kalau hasil usaha 
nja itu tidak lekas2 laku ru: 
mah iangganja pun akan kela- 
paran. Sebab itn,. tengkulak2 
tembako. diantaranja terma- 
suk BAT, jang engetahui 
benar2 akan keadaan ini, nam 
paknja main pura2 tidak mem | 
butuhkan. Hinggs karena. itu, 
membanting harga bagi peta- 
ni2 desa, sudah mendjadi ke- 
biasaan. 

Koperasi ,.Urat”.' 

Atas andjurannja Djawatan 
koperasi, 
mendirikan 

tinja “Urat”, demikian nama 
koperasi rakjat, ig lengkapnja 
“Usaha rakjat? kalau modal- 

inilah jg 

an Djawatan Koperasi, dan su 
kur Jdjuga . bahwa dari Peme- 
rintah Pusat kini Urat telah 
mendapat kredi: hesarnja Rp. 
400.000. Meskipun melihat la- 
pangan pekerdjaannja, modal 

itu tidak hisa dikata besar, te 
tapi kenjataan dengan adanja 
"djiwa” itu, beberapa kesuli 
tan hisa diatasi, sebab petani- 
petani jg menggabungkan diri 
pada crganisasi itu, kebutu- 
“han2nja sedjak menanam bisa 
ditjukupinja, djuga setelah pa 
nen dengan tjepat mereka bi- 
sa mendapat uang jg diperlu- 
kan. Rupanja melihat gelagat 
ini, tengkulak2 tembako pun 
tidak tinggal diam ia lebih 

BERITA PENANGGALAN 
k 
| Langganan No. 5583 di Sema- 
rang, — Tgl.22/11/1933 djatuh 

'hari Rebo Kliwon tgl. 8 Ruwah 
tahun Be 1864 wuku Galungan, 

mangsa. Kanem. 

Langganan No. 534 di Paka- 

iongan. — Hari Ahad Wage bu- 
ditanjakan 

djatuh tgl. 13 tahun Alip 1875, 

Masehi tgl: 29 Oktober 1944. 

Langganan di Djl. wungkal, 

Semarang. — I. Hari Rebo Le- 

gi bulan ' Bakdomulud tahun 
Masehi 1922 djatuh tgl. 6 tahun 
Dal 1863 wuku Kurantil, mang- 

sa Karo, Masehi. tgl. 10 “Agus 

tus. II. Tgl. 24 April 1933 djatuh 

hari Senen Pon 28 Besar” tahun 

Dal 1863 wuku Galungan, mang- 

sa 'Dhesto. HI. Tgl. 31 Agustus 

1932 harinja ' Rebo” Paing “21 

Bakdomulud tahun Dal 1868 wu- 
ku Warigalit mangsa Katigo. 

  

BRINGIN DIMASUKI GEROM- 
BOLAN PENGATJAU, 

Pada malam 28 mengaadap 
29 Nop jbl. ketjamatan Bringin 
“pada kira2 djam 19,30 telah di 
masuki gerombolan pengatja'a 
terdiri dari Ik. 15 orang berpa- 
kalian seragam Jan besenajata. 
kan lergkap. Gerombolar.. tsb 
setelah mengadakan  perampo- 
kan d'beberara rumah pendu 
duk: ketiamatan | Watas, mele. 
paskan (smbakan pula pada sdr 
Hardjowisastro, garu S.E, fiko 
tjamatan tsb, hingga guru tsb 
mendapat luka? parah, 

  

penduduk pun telah | 
sebuah verkoops- 

organisatie. Tetapi apakan ar 

Suka berurusan dengan tangan 

"pertama daripada dengan Urat 
| (tangan kedua), meskipun me $ 
|reka mengerti bahwa harus : 
memhajar lebih mahal daripa- 5 
da tahun jg lalu. Ini bisa di 
buktikan, bahwa menurut per- 

hitungan, . hasil perkebunan 
tembako ' Virginia milik ang- 
gauta2 Urat dalam. tahun ini 
ada (00 baal, tetapi kenjataan 
jg hisa masuk dalam gudang- 
nja Urat hania 3875 baal sadja, 
jg lain digereti oleh tengkulak 
tengkulak tembako, kebanjak- 
an dari Semarang. 

: Di borong B.A.T. 
Disamping itu, bisa diakui 

djuga bahwa banenan tahun 
ini kwalitsitnja tembako lebih 
baik dari tahun? ig lampau, 
karena kalau pada tahun jg'la 
lu kwaliteit 4 hanja beberapa 
procent sadja, adalah Sekarang: 
procentagenja berlipat kali 
ganda, malahan  kenjataan 
bahwa. kwaliteit 3 pun mulai 

nampak. Dan jg sangat: meng 
girangkan, stotk pamenan baru 
itu .kini sudah ditutup oleh 
B.AT., dengan harga Rp 18 
tiap“Kg., demikian fihak” resmi 
memberi keterangan kepada 
Wartawan kita. Harga itu su- 

dah lebih tinggi dari tahun jg 

lalu, dan dia menduga harga 
itu akan bisa meningkat sam 
pai Rp 18 tiap Kg., kalau Urat 

(bisa menahan 3 bulan lagi, te 
tapi berhubung untuk kepenti 
ngan usaha. lebih djauh. maka 

terpaksalah tawaran itu diteri 
ma. Achirnja diterangkan oleh 

“fihak itu, bahwa kredit Rp' 

400.000 rupiah dari Pemerin- 
tah pusat'itu, harus kembali 

| tiap2 tahun'Rp 80.000, dengan 

| demikian dalam tempo 5 tahun 
| lagi, Koperasi Urat itu akan 

| mendjadi milik .rakjat sama 
sekali. Dengan tegas dikata- 

|kan, bahwa angsuran -seba- 
njak itu, bisa dan tidak berat. 

  

SOLO. 8 
Penerangan kpd para“ 
pengusaha hotel dan 
rumah2 penginapan x 

Berhubung Ci Solo banjak  di-..& 

lakukan pelanggaran2 jang dise- 

babkan karena kurang pengerti- 

an, “oleh para pengusaha  'hotel 

Gan rumah2 penginapan terhadap 

peraturan pengendalian harga jg 

telah dikeluarkan oleh . pemerin- 

tah, maka Selasa jl. di Balaikota 

Surakarta telah diadakan pen- 
djelasan mengenai sekitar pera- plb

ntu
np 

en 
Si
p?
 

turan pengendalian harga itu, 
jang diutjapkan oleh" Utusan ! 

Kantor Pengendalian Harga Dja- 

wa Tengah Bagian ' Penghubung 

di Semarang, Purbokusumo. Pen- si) 

djelasan jang diberikan itu me- $ 

ngenai sekitar ' surat “putusan 

harga no: 444, 445, dan 443. se- 

“lain oleh para pengusaha ' hotel 

dan rumah2 penginapan,  perte- 

muan pendjelasan tsb. dihadliri 

pula oleh Kepala Djawatan. Pe- 

“Prekonomian setempat dan para 

wakil pengusaha bioscoop. 

Pendjelasan tsb. merupakan 

dorongan bagi para pengusaha 

hotel dan rumah2. penginapan, 

untuk membentuk sebuah per- 

himpunan jang dapat melantjar- 

kan djalannja hubungan aktara 

pemerintah dan para pengusaha 

hotel dan rumah2 penginapan, 

PURWOREDJO 1 
Kepala gerombolan 

D.I. tertangkap.” 
Kepa'a | gerombolan “DI” 

Amat Sarip dari Djawa Barat 

pada hari Kemig jl. telah ter- 

tangkap di desa Ngiaris katja 

matan Bener kabupaten Purwo 

“eedjo. Penangkapan. tsb di la: 

kukan oleh polisi jg pada saat 

itu Amat Sarip sedang hersem 

bunji Msebuah rumah bersama j 

sama dengan Kjai Saslani ang '' 

gauta gerombolan dari Supadi 

cs. hekas sersan major bataljon 

426 di Magelang. 

PURWOKERTO. 
58 lurah mengadakan 

penindjauan ke Jogja. 
Mulai tg. 2541 sedjumlah 58 Iu 

rah dari daerah kabupaten ' Banju 

mas, dibawah pimpinan Kursin Juda- 

jana mengadakan penind'jauan” ke 
Jogjakarta. Menurut keterangan Kur 
sin penindjauan  iti akan berlang- 
sung selama tiga harLurah2 jang 

berdjumlah 58 arang itu Yadalah lu- 

rah2 Jang baru sadja' selesai menem 

puh kursus pamongpradja angkatan 
jang ke-6 di Purwokerto, 

  

  

  
La dai Tekan 4  



      

     

  

   
      

    
        
    

    
    

        

Oni jg, berpendapat bahwa hasil j 

| tu angka "te 

ifa one” Nasionalis di semua la- 
Taiwan memang tak dapat dipan- 

ata angkal, sekalipun oleh musuh-nja, Re- 
ambah besar Na dan harapan bagi 

t terdapat djuga “banjak 
2. ig sulit berkisar ke- 
an Tiongkok. Disana 

n peraturan? jg sangat keras 
Dalam bada bantuan jg dibe- 

i Tana Me 

Sosialisme 
in Hanje Dari Marx-Engeis 

1 Lenin, & Stalia 

Bis sentral ko- 
. parisi Kemuris 

    

      

   
   

  

   

    

   

     

    

    
   

    

         
   
   

      

          

    

  

   

  

    

  

    

  

   

  

     

    

   

    

    
   

ee “Djur'at | menjatakan, 
Nasionalis dipan tar bahwa sidak benar Tan Sosia- 
suatu bahaj pang » Isme Tjekoslowaka, Polancia 
rentjanan uat sialisme laiunja, sebagai 
kuasaan kembali & oleh: Slantky dan ka- 
  tan Tiongkok itu. 0 

itu maka “Tiongkok 
kinj makin mempe 
nja buat membangun Taiw. 

, melainkar hanja Sosi- 
1 / “Engels Le- 

Ada segolongan ahli2 ekono- ' 

u Calam 
pertanian di Taiwan itu aa buruh 
mentjapai puntjaknja jg terti 
gi, sedangkan perindustri. 
tidak lagi dapat diperbesar 
keadaannja sekaraig: Teta. 

3 'abh2 ekono: 2 

f itonja ci 1 
1 ri Lan » Molotov Ag 
Trinec, £ 

    

Manga kegiatan mereka 
jg 'baru2 ini Senin ku- 

Iman karena spionase dan" peng 
'ehianatan- dalam pengadilan 
perkara ' Slanskycsidi Praha 
|baru? ini, Tesla “mengatakan, 

bahwa sebagai hasil tindakan2. 
“kawanan Slansky. itu paberik 

b ia di Trinec sadja telah me 
alami kerusakan seharga 9 

jard. kroon Ban kan 
djumlah kerugian jg disebab 

aar juga 
salaja hasil be: 
tjapaj angka L. 

Ss jg kini mten- 
0.000 ton (sa- 
aa ba 
   
    

    

   

  

rah partanian € 
anggap nsasih 
kan merndjadj 1.3 Ing 

2.090 000 ton setahunnja, asah 
sadja kaum tani memperoleh. 

tiukup | banjak rabuk, semen kan oleh mereka menurut Tes 
tara rentjana? irrigasi telah , Ha ialah tidak kurang dari 100 

disusun bar u? Lee Na ! miljard kroor Menurut Radio 

ikan, . (Praha rapat tsb” kemudian me 
sebuah 'resolusi ig 

  
    

    
   

   

  

   

   
   
   
   
   

    

    

  

   
   

      
     

  

dan terdakwa2 lainnja. 
1 : (Antara—UP). 

  

2 IMEKAH TAHUN DEPAN 
|MENDAPAT ALIRAN 
EISTRIK2. 
. Seluruh kota Mekah pada per 

n bulan April tahim de 
kan mepdapat aliran Iis 

   

  

sar Fa at “demikian dikabarkan Gi 

kan € impai mendjadi Z Bang ki Djeddah pada hari Djum'at, Di 

10 Demikian djuga @ikenu | tambahkan selandjutnja,, bah- 
wa sebuah paberik tenaga Iis- . 1 £ bahwa hasil katu bara Ie Buat sedang Oleh an 

ih bisa Naa - karena 
     

    

      

ia . M. Tesla pada 

di 

  kekasaran mn Mekati, Pertama? 

  

   

  

Trik 1 

    

   

      

   

    

    

    

     

  

   

  

   

  

   

   

dari tanah NE | 
Djumlah mereka jang 
sar merupakan 
rat bagi perekone 

ran pembagian tani 
taniam. 

'Pertefitaigan Ihorika 
dan Taiwan. ' 

Belana Pepper tahun jl. 
Amerika telah -berikan bam-' 
tuan2 jang besar bak Taiwan. : 
Tetapi “dr Taiwan umnja 
orang berpendapat bahwa ban 
tuan Amerika itu nya 
daripada mentjukupi. Kurang- 
nja bantuan Amerika : itu diang- 
gap terdjadi akibat pertenta- 
ngat pendapat diantara peme 
rintah2 Washington dan Tai- 
pe . Tant paknja Amerika pan 
dan Taat hanialah sebagai 

' satu mata-rantai didalam rang- 
ka pembelaan anti-Komunis jg. 
digalang Anerika di Laut ' Te- 
duh, Dilain pihak, pemer'ntah 
Tiongkok Nasional.s pandai    

  

   

  

     

    
   

Baba an itu adalah pang kena ta 
a modal u untuk rebut kembali 

Tani Pi aah teaobi “daratan 
Tiongkok dikemi Ka Oa 
kar tu pih 
kam," Bak tana 
itu memang tjukup apabila ' Tai 
wan hanja di ipandang dari 
dut siasat Amerika, tetapi. 
ma sekali tidak tjukup ka 
dipandang dari sudut S 

Tg 14 Pihak (3 E "Tiongkok Nasi Pena hwa Hebin . djauh mengemukakan: 

  

"Taipeh itu niengatakas 
Taiwan harus dipandang menu 
rut, pandangan. “Tiongkok Nasio 

'emerintah jang belaka- 
Li kata wali” itu, har us 

ga kembali di tahah “daratan 
Ken Karena perdarcaia 

     

   

  

    

Ken, 'kepada 
pa jang berkuasa 
an. 1 iongkok itu: Se- 
nja mereka katakan, 

iwa apabila Tai an tidak di 
ba ah pangkalan buat rebut 
men an Mona: tu, ma 

ka segala usaha 
da rkuat Tai 

m na jang telah ig 
Hrg KG San 9 

  

ita |) 

bjedian : 
1 akan menghatsilkan. 

( sy dan akan diraikkan 
ja hingga 10.000 Kw. 

gan demikian senyaa djalan? 
ekah seffa masdjic? sepan 

Aa 

     

   

   
   
    

     

   
   

   

      
   

    

   

   

        
   

mu datang kesana dan mengi    
   

  

   
    

      

   

    

    

  

   

   

  

(oten: aa Is 

Sisa 
orang? jang 
Hollywood itu, 

    

   
piisat2 

  

Dan sa 

ly weori 
ke Les Angeles ae apa j: 

"Tapi Bilat" 'selebihnja pada 
Tebing pemandangannia. ga- 

a sadja dengan kota2 "Ameri 
2. ig lain. Djika seorang ta 

  

   

.nap di Roosevslt atau di Hol- 
Iywood :Hotel,-dia tjuma baru 

| berkenalar - dengan Hollywood 
Boulevard ig pada lahirnja ti- 
dak ada bedanja dengan: dja- 

Mustahillah ini Hollywood jg   Miss Wally Martiner, jang 
baru? ini telah terpilih scha- 

“gai »Batu Ketjantikan Sal- 
vador” kemudian dipiliu pala 
oleh Kongres Perserikatan 
Pemuda? Pedagang - Ancri- 
ka Selatan, jg. mengadakan 

pertengian ke-f di Havana,   
Hendak Dihidapkan Me-j 

hari Djumat mengeritik pedas | 

MacArthar di Rowayton (Cor- 

njatakan kepada orang2 Dje-| 

penuhtrja pembentukan suatu 
kemakmuran bersama” di Asia 
Timur Raya jang Bika ambon 

epang guna perkembangan pe 

Dea di Timur Djauh, Dika- 
takan, bahwa 
Artkur ifa sargat 
kan, Apakah Gjendei 
bahwa kemakmuran bersama 

'itu jang Cipaksakan oleh Dje- 

  Cuba: sebagai" Ratu Ketjan- 
tikan dari: kongres tsb. 

“Asia Ti- 
mur Raya 

  

Arthur Dibawah 
Djepang ? 

| ABIAN Manila Times” | 
dalam induk karangan 

keterangar: djerderal Douglas 

nectiort') hari Rebo jl jang me 

parg bahwa dia. menjokong se- 

Mn Mat 
.gheran- 
itu lupa, 

| lapan. Kalau bukan ini apakah 
“ | dan dimanakah letaknja? 

kos Angeles da 

1 wood, 

'buat hampir 

'djadi buah tutur dan buah pe 
na penggemar2 dan korespon 
den2 film dilima benua. Ini bu 
kanlah Hollywood ig dichajal- 
kan oleh herdjuta2 yag 
kartjis diseluruh djagad sema 
diana sorga diatas. dunia, .ser 
tjam alam. dongengan ig. genter 

Kedudukan Hollywood. 
1 Hollywood djuga bukan lagi 
tjuma pengertian sosial jg me 

| liputi perkampungan orang2 
film jg diam .dan, bekerdja di 
Hollywood proper dan kota 

“diluar itu di 
Beverly Hills, Bel-Air, Brant- 

San Fernando Valley, 
Pacirid Palissades dan perkami 
pungan2 bungalow serba me- 
wah di sepandjang pantai S 
mudra Pacific di ) Malibu Bea, 
dan Santa Monica. Hollywood! 
djuga sudah mendjadi pengers 
tian komersil dan diakui atau 
tidak djuga Sudah djadi pes 
ngertian kulturil, tidak sadja 
buat Amerika Serikat tetapi 

seluruh dunia: 
Untuk mengerti aspek2 sosias 

  

Te 

“djusa tidak akan faham den 
mendanai! keterangan? jang di berikan 
ta 'antuk duduk berdjam? di ,.gradu: 
mad Mah, semuanja utk mengeta 

il 

jg G 
mistimewaan “apa?,' KeEpi 

w: cod Fata jum dan Kari Car rol's Restaurant, 

lan? radja Chicago Pittsbuzg” 

mail — Ditulis sia 
| SESUDAH saja diam di Hollywood lama. Ba 

Hang perivdustrian fikunja, 
inggal dikota wa Gari lekat, saja MN ska 

sorang dalam? dan | 
readin “room” 

Tahi SabaaniTa Ja 
pgn sudah 

    
    

    

  

   

: babana dia £ 

  | - 
Pengantar Redaksi? 
Mulai “dgp karangan:ini 

sdr. Usmar Ismailakan me- 

nulis " suatu serie tulisan? . 

mengenai Hollywood” ditilik, 
dari berbagai sudut panda-” 

ngan sosi alas kulturil dan 

ekonomi se i suatu ha-' 
sil selama hampir sepuluh 
bulan dia diam di kota film 

Tahu: 

   

  

    

    
   

    

     

   

    

     

  

” “1 

tjur2 ora La "ketoprak 
Stambul”, akrobat2, pe 
api gan penari? telandjan 
semuanja  mengetok pintu 
studio film. Menurut stat: Nat 
antara tahun 1919-1929 tidak, 
kurang dari 50.000 perempuan 

  

  

    
ke Los Angeles. oleh karena 
tarikan film, hingga: menim- 
bulkan ' tjabulnja velatjuran, 
perdjudian dan pengisapan 
rijuana 
Dari mass 1 
mendapat warisan segala h 

  

  

agandanja jg. dibangunkannja | 
bei keonaran Holl 

tjeraikan Owen Moore'dan 1 
ngawini Douglas  Fairbar 
Pa Walace Reid 
kebanjakan . minum . 

pembunuhan diri seorang “2 
ran terkenal Olive Thomas. Ko 
ran2 di Amerika mendapat 
sumber penghasilan “baru dgn 

berita? kangat seperti "Tiga 
orang bintang film ditangkap   logis, psychologis dan kultur 

nja lebih dulu perlu kita 
ki aspek2 sedjarah pertumbus 
hannja. - 

Pada pertengahan abad ke- 

  

  pari kepada tetarggarja, ada- 

lah salah satu sebab meletusnja 
peperangan jang lalu demikian 
harian tsb. (AFP). 

  

19 emas didapati di California | 
dan ini mengakibatkan bandjir | ' 
manusia dari Timur terdid ! 

    

pendjudi2, cowboy2, pelatjur2, 

dirumah latjur” “Seorang bin- 

'Itang tjantik menembak2 dipes 

ta whiskey gempar”. 

Mulai disensur. : 

Usaha2 untuk mona enkan 

perma nan jang gila ini dimulai | 

pada tahun 1920 oleh. gerakan 

jang dip j oleh para pendi 

gan sesat 

UOLA 
sebut 

Irut Statistik 

elan2 

dari segala pekerdjaan data forang' segala p jaan d an lgu 

aa 

h je! 

Tn Dibantu oleh alat2 pro- sia - — Red.), jang mulai sebagai | 

od kemukakan. 
tersiar keseluruh dunia. Padaj Statistik lagi. KI. 
masa inilah Mary Pickforg 1 men Gl 

1 15 5 Sa pada djuga kl. | 

Mengaa penghasilan mereka, 

  

   

    

   

  

    
     
    
    
    

     

  

      
    

  

    
    

        

Ta La Panai 
Neal alan berebut tji 

1 AL ag Wa-| 
     

   

      

  

    

    

rita2 | | 3 ani Aan ka ae | 
Mega kabar jang suk Temat 
    sn   

1762, dari Oa ANA ai Holly- 

     

  

    
   

      

  

     

       
@ 

Gambar terpeip dari mars ekal Josef Btalin, 
  wood tidak pernah bertjerat da 

1 teman hidupnja "Angka ini 
at Amerika memang agak ren : 

dah djuga, tetapi'kiranja dapat 
'menjangkal b serita2 “jang menga | 
takan, bahwa hampir semua 

di Hollywood kerdjanja | 

  

'a kawin dan tjerai sadja. 
enalkan 

an. Naik Mobi! 
ntuk lebih : memperi        

wa semua orang fih 
ti Spyros P. Skouras' 
ru2 ini mengundju 

“jg tebal, senapan me 

  

na 
asi anti-Komunis Perantjis 

1 tidak pernah naik kapal 
Ika berbahaja, : demikian ditulis 

Sh anis. 

katjung bioskop, baiklah saja | Ba 
beberapa angka? 

574 dari pro- 
er Hollywood tamatan seko 

    

   

    

    

   
ri pada regisseur dan 
“2 dari para pemain. | Gjalanan-perdjalanan jg 

    k.l. 80”, dari para pemain : 
la Doo da 23 kurang dar 

$ 15.00 455 kurang, dari | : 
$4000.—. Kalau bepergian dengan 

mobil 
Berita itu mengabarkan selan 

djutnja, bahwaigeslan tidak me 

2: Kata 
. 

ai 

  

    
   

  

am waktu 45 jahun pers 

z ia film di Hollywood 
t Ijadi industri “jang 
ke-3 sesudah industri mobil-ba 
dja dan minjak tanah dengar 4 PAR 3 tikan.gan direnungkan oleh pa 
penanan “aonn ra pedagang Indonesia jang gi 
$ 2 000.000.000 (se a. k 

. la import-exporf”dan para fi 
dalam produksi Ba 

   
   

    

  

     

  

king nansir jang selaju mati 
p3 Te ani : -ag ikutan uangnja tak akan kem- 

film saban minrgu se “bali, djika ditanam dalam per- 
industrian film. Meskipun ba- 

jg pilihan, bila ia mengadakan,,p jalanan aga m 
api ata mobily demikian menurut 

| dari orang2 pengadu lai 

pendeknja manusia dari ber- 'ta,guru2, perkumpulan2 perem 
non In 
pandjang tahun dan mensbelan- 

solusi “puan jg mengambil 1090T resotu kurt3ig tidak kang “dari $ 500 djakan uang untuk. pembeli t 
   

gaimana anska2 ini membikin 
djiga berpikir: Adalah   

t "Menteri pertahanan Patipi 
Ramon Magsaysay, hari Djury'at 
tela 

g malam akan memperoleh kit karena utjus buntu dan akan 
K dibedah. 6 

dimasukkan ke rumah sa- 

  

  

  

5 
, 

Rentjana infiltrasi. ga demikian 

RMS itu, menurut keterangan2 

jang biasanja dapat dipertjaja 
tadi: ialah melakukan infiltra- 
si dibeberapa daerah Indone ' 

sia dan menimbulkan ganggu- 
| an2 keamanan, jang. tampak- 
nja dilakukan dalam rangkai 
an usaha buat melemahkan ke 
dudukan pemerintah Republik: 
Indonesia. Dari penjelidikan 
selandju! nja ternjaia, bahwa 

pemerintah Republik  Indone- 
sia sudah 'menerima laporan2 
disekitar kegiatan ' komplotan 
RMS dalam waktu belakangan 
ini! Tindakan? apa jang sudah 

|aiay akan diambil pemerintah, : 

tuk diberikan 'keterangan, tapi 
'| soal ini sudah mendapat per- 
u hatian penuh pemerintah.. 

Aiatowerta »Pemandangan : 

Jang mendjadi pertanjaan, ia- 

      

UNIA MENDAPAT berita2 me 
ngenai pertjobaan jang paling 

moderr untuk. mentjapai puntjak 1g 

tertinggi diseluruh dunia, Mk Eve:   ' rest 

A fjara perhubungan jang. paling, ku 
“bangun ' 

dipegunungan Himalaya, 

no, jang sudah ada sedjak zaman 

purbakala, jaitu melalui pelari2. Pe- 

“ Biaja Disediakan 100 Djuta Doilar 
he | an Lagi Mengantjam 

tk 

sn Amerika moarkA 100 duta dolioik: 

“dengan perantaraan Nikujulu, Sebagian daripada usaha tsb. kata- 

nja sudah berhasil, dan sedjumlah an telah dapat dibelinja ' 
1 dari Amerika. 

Yindonesia. 

dianggap: belum waktunja un- 

lah Gek, mana bae RMS 4 
| dalam rangkaian 
"gi Pasifik. 

    

    

| 
| 

lari2 ini terdiri dari orang2 bangsa. 

Nepal, ketjil tetapi uler. badannja. 
» &      

  

Keamanan Indonesia. 

katakan jang diperoleh dari sumber2 jang biasanja 
La Gapat dipertjaja mengatakan bahwa 
- kangan ini tampak sekali kegiatan komplotan RMS diluar negeri 

didalam usahanja untuk melakukan suatu rentjana jang tidak ke- 

jin bahajanja buat keadaan keamanan di Indonesia djika tidak 

segera diambil tindakan? jang perlu 
nesia. Mena aa 1 ini, Taka Pe at dinegeri Belan- 

dalam waktu bela- 

oleh pemerintah Republik 

jang dilakukan 

besarnja dari 

Amerika. Dalam hubungan ini 
Didalam rentjana komp! otan | diduga bahwa dibelakang kom 

| plotan RMS berdiri komplotan 
sih @jauh Jang diperoleh. dari sumber2 | in: ernasiunal jang mempunjai 

sesuatu. kepentingan terhadap 

Meskipun: sampai 
sebegitu djauh belum dapat di 
buktikan sampai dimana ' ter- 
sangkutnja “anasir2 Belanda, 
Amerika dan sebagainja dalam 
komplotan tersebut, tapi meli- 
hat kegiatan serta kemampusi 
an keuangan jang dimiliki kom'j: 
blotan RMS, menguatkan du-f 
gaan, bahwa kegiatan mereka 
itu tidak berdiri sendiri, se- 
hingga mesti ada. sangkut- 
pautrja dengan komplotan in- 
ternasional.: 

Dalam hubungan ini diduga 
bukan . mustahil — komplotan 
RMS "didjadikan ' kuda-tungga 
ngan buat mengimbangi tuntu 
tan Indonesia mengenai Irian 
Barat, sedang disamping Be- 
landa, sudah  @jelas terdapat 
laing negara jang mempunjai 
“kepentingan strategi 

“mandangannja indah dan hi- 
“| dup murah. Demikianlah Los 
'| Angeles mendjadi apa jang di 

Ea "sebut ,boom town”, hingga ta 

'mentjapai puntjaknja karena 

(tumbuh Sitengah2 kekatjau- 

MENTERI PERTAYANAN PHI- 
LIPINA 1 ren, RUN bagai asal usul. ,,Datangnja ke 
SAKIT. California mendjadi sembo- 

bagi si pengembara dan si pe- 
nganggur. California  digam- 
harkan sebagai sorga, dimana 
tak pernah hudjan dan mata- 
hari bersinar sepandjang ta- 
hun tanahnja subur dan pe 

hun 1919 bandjir manuSia itu 

tiga perkara: Pertama karena 
pembikinan film jang dimulai 
tahun 1907 ternjata adalah se- 
ruatjam tambang emas jang 
baru, kedua karena di Long 
Beach orang menemui. emas 
tjair jaitu minjak- tanah dan 
ketiga karena tanah mendjadi 
mahal, jang menjebabkan men 
djadinja perdagangan tanah. 
Begitulah perindustrian film 

balauan ini, hingga tidaklah 
djelas lagi batas2 orang2 
kaja karena menemui minjak 
tanah atau karena bikin film. 

.Bandjir pemain?” 
Ditambah . lagi datangnja 

jan jg sangat menarik, terutama “trian film Hollywood. Tapi ha- 

ig: | 

untuk menghantam perindus- 

silnja ialah, bahwa dalam 37 ne 
gara bagian dimana - rentjana 
ungang2 : sensur dintadjuka 
tjuna dalan: 33 negara bagian | 
undang2 itu betul2 didi jalankan. 

tributer film Amerika jang | 

mengangkat Will Hays sebagai 
ketuanja. Jang disebut ,,Hays: 
Office” itu kemlidian mendjadi 
sematjam biro Sensor. Den-ikian 
lah dimulai suatu pembersihan 
umum jang berdjalan sampai 
saat ini, Dengan kerdirinja se 
buah Central Casting Bureaw 
dan Calf Bursau jang mendaf- ' 
tarkan dan memanggil pemain2 
dan pada figurant stjdis2 film 
tidak lagi dibandjiri oleh sem- 
barang pelatjur  Stud'is2 menga 
Kakan psraturan2 moral terha- 
dap penrain2 dan pegawai2nja 
jang djuga dimasukan  keda- 
lam perdjandjian2 kerdja.. Per 
lahan2 « Hollywood mendjadi 
berhati2 dan berdjaga2 supaja 
djangan lagi tordjadi sesuatu jg 

ka untuk mendapatkan uang. 

Berita2 sensasi.   membandjiz ' sematjam manu- 
sia jg tidak kalah keistimewaan 
nja dari pendjudir dan pela- ' 

Dan kalau sekarang 
kita batia berita2 jang menga- 
getkan seperti Zsa Zsa. Gabor 

    

PBB di New. York -berdjaba 
drei A. Gromyko. Pada wak   militer 

pertahanan 

ata 

Dengan tiada bersepatu “atau beshan 
dal, mereka lari melalui padang sak 
dju dan es, tidak menghiraukan ba 
tu2 jang tadjam atau angin. kentjang 

dgn 'djauh diatas pegunungan Himalaya. 

| Mercka merupakan mata rantai jang 
pertama, jang. menghubungkan pang. 
kalan expedisi ini, jang letaknja pa- 
da kaki Mount Everest jang tinggi! 
nja 29.000. kaki, dengan “dunia Iuari 
Pelari2 tadi biasanja menempuh dja 

njak disebut sebagai tjalon   ig akan “diambil oleh piftak 

"leo e Longorenii - Dari Pun Jlamatan Asia seluruh- 

rak dari Namecha Bazar, 
jang . terdekat dari kamp expedisi 
Swis tadi, ke 'Katmandu, ibu-kota 
Nepal, selama 10 nk 13" hari SL 
ang-malamy mereka , lari beranting, 
masing2 sedjauh 6 sampai 8 mil. Se- 
bagai bandingan dapat disebut “disi- 

ini, bahwa “expedisi Swis' tadi mes 
nempuh djarak Tadi dalam tempo 19 
Yrari, | Djarbk antara Namcha Bazat 
an, Kapan adalah 

jaitu desa 

        
  

Carlos D, Romulo: (kanan) da ri Philipina 

taris-djenderal PBB. Keangka tannja banjak bergantung pada sikap 

  

1 50 mil. Bea! 

  

dalam ' sidang ' umum 
tan tangan dengan wakil Russia An 
tt terachir ini namanja Romulo ba 
pengganti Trugve Lie sebagai sekre   

orang2 jang telah membangun 

Kirim dunia untuk mengisi 

65 ar sereening-time - “selu- 

ruh bi p diseluruh djagad | 

'Pada tahun 1922 barulah terben | 
tuk gabungan produser dan dis- |: 

dapat merusakkan tenaga mere ' 

masih | 

"000000 pada..k.1..15000 bbios- | 
kop. Hollywood memakai 201 

FR mua bahan film jang di 
    

  

   

   
   

  

'$ 140000000 kepada kurang 
h 30:00 orang pegawainja. 

'Angka2 ini memeningkan ke- 
ipala bagi para pengusaha film 
di Indonesia, tetapi djuga ang- 
ka2.ini memberi bukti jang nja 
ta, bahwa film adalah ,,big bus 
siness” suatu kenjataan sebe 

n Mengeluarkan uang -! 

kan dan memimpin usaha jang 
begit tu besar | 
Sarankan ,,tjuma segerombolan 

avonturier, orang2 

betul? seperti di 

edan, orang 
|tolol tak punja otak, orang2 
jg. kerdjanja tjuma-raain pe- 
rempuan sadja orang2? historis 
dan biadab”? Inilah crang2 jg 
membelandjakan £aban tahun 
tidak kurang dari $ 200009009 
untuk membikin 350-400 buah 
film? Apakah serangan kegai 
bandibelakang sukses jang 
maha besar ini? 

(Diarang Pap)   Sar gadjah jang patuk. diperha 

  

  

Pada Djum'at | paginja Sse- 

besar2 pemerintah Chili, dian 
taranja 'bekas.tjalon presiden 
Salvador Allende, ketua pergu 
ruan tinggi kedokteran di San- 
tiago dan. walikota  Conechali 
mendatangi rumah tempat ke- 

lahiran,  tstapi semua tamu 
itu dengan tegas ditolak oleh: 
bidan de Figureoa karena ka- 
tanja menurut pembesar2 di- 

|inas kesehatan tidak seorang- 
pun dibolehkan memasuki ru 
mah, dimana 'baji kembar tu 
“djuh itu dilahirkan. Menteri ke 
sehatan Chili, Dr. Waldemar 
Coutis setelah mendengar ka- 
bar tentang kelahiran itu, se- 
gera memberi perintah supaja 
segala. matjam pertolongan di 
berikan kepada ibu, dan K 

pemerintah akan memikul se- 
gala perongkosan perawatan 
tudjuh, anak kembar tsb. Dinas 
kesehatan kota Santiago sege- 

  

la dengan mengirim pelbagai 
alat kedokteran. Menurut kete 
rangan bidan de Figureoa, ibu 
dan anak2 berada dalam ke 
adaan baik, diantaranja ber-   (Russia. 

rifta2 mengenai kemadjuan atau na- 

sib expedisi Swis tadi mula2 diba- 
wa oleh 'petundjuk2 dijalan bangsa 
Nepal (disana disebut ,.sherpa”) ke 
INamcha Bazar, dari Yenn ini mulai 
ari-beranting dari para atlit jang | 
dak diketahui namanja ini. ke Kat 
mandu, dan dari Katmandu berulah 
'kabar2 tadi dikirim ke Swis melalui 
telegrgf. « Katmander sendiri, walau: 
rai dapat ditjapiy dalam tempo 55 2 

tjak H imalaja 
     

     

   

  

    hang. (Antara — UP). 

  

PEP 

embar 7? 
Suatu Kelahiran Jang Menggemparkan 

“Di Cenchila—Chil 
EORANG WANITA CHILI, Carmen Malina, 
32 tahun, pada Kemis malam jl. telah melahirkan baji kem- 

bar tudjuh, semuanja perampuan. Demikian menurut keterangan 

js disampaikan oleh bidan Adela de Figureoa kepada pihak jang 
berwadjib di Conchila, “dekat Santiago, 
dilahirkan. Baji?2 itu katanja dilahirkan dgn selamat di rumahnja | 
dgn pertolongan seorang dokter 

'djumlah orang doktor dan pem 

ra memberikan bantuannja pu 

menit dengan” Damar terbang Tabu ' 
Patna' (India), « sesungguhnja masih 
merupakan kota jang terpentjil dian 
:tara bukit2 jang letaknja dikaki Hi 
Iralaya "Kota ini ketjuali dapat ter- F 
(fapai dengan pesawat terbang, has 
'hja bisa didatangi dengan berdjalan- 
kaki, naik kuda atau djoli sadja dari 
setasion kereta api jang terdekat? 
dan djalannjapun melalui 2 sela 'gu- 

t 

| 
| duga akan diumumkan 

   

  

. Pondjag aan Stalin katas Fepeidt. 
Dan Kereta AR, 

TH Chusus Suara Merdeka” ) 

SICTATOR JOSEPH STALIN 

   

   
      | angan jg Nano dari or 

»Perda vian dan Kemerdekaan”. 

terbang sebab ia menganggap ter- 

oleh madjallah Mingguan organi- 

sasi itu »Pertahankan kebenaran”. Bila Stalin mengundjungi vila- 

nja di Corinka, jz terletak 25 mil dari Moskow, kata madjalah itu 

seterusnja, atau bila ia bepergian ke,rumahnja jg letaknja 27 mili 

dari ibu kota Sovjet, ia selalu mempergunakan mobil. Untuk per- 

. Iebih djauh, seperti mengundjungi rumah 

kediamannja dekat Scotchi di pantai Laut Hitam jg memakan waks 
Ul tu 24 djam ANpakow, ia mempergunakan kereta api. 

terus menghilang sendirian. Bi- 
la Stalin mengadakan perdjal 
nan dengan mengendarai. mobil, 
maka barisan pengawalnja ham 
pir2 menjerupai parafe kenda- 
raan berlapis badja. Dimuka $& 
kah Y orang polisi dengan me- 
ngendarai motorfiets, disusul 
GibSiakangnja. oleh. dua mobil 
kerlap:s badja jang berdjalan 
sebelah menjebelah, masing- 
masing mengangkat 6 
serdadu. Dibelakang ini berdja 
lan mobil jang- dinaiki oleh ke- 
pala pengawal pribali Stalin 
Kenvudian san dua buah 
mobil:peribadj Stalin jang ber- 
djalan dengan Hak 200 kaki 
antara satu Sama lain, Kedua 
mobil ini mempunjai lapisan da 
ri badja. Dikatakan, bahwa su- 
pir kedua mobil ini tidak menge 
tahui sampai saat terae chir- mo 
bil mana jang akan Sinaiki oleh” 
Stalin. Dikeliling mobil ini jang 
diendslanja semua ditutup dg 
kain benderet 12 orang polisi 
dengan mengendarai motorfiets. 
an dibelakang mobil Sta 
lin jang kedua terdapat sebuah 
mobil berlapis badja dari penga 
wal peribaginja. Tidak berapa 

| djauh dibclakangnja menjusul 
sebuah mobil radis jang disusul 
oleh 9 orang polisi dengan mo- 

-torfiets masing-masing “berdja-   
| jang berumur 

Gimana ketudjuh baji itu 

dan dua orang djururawat. 

kat pertolongan dengan penam 
bahan zat azam. Hingga kini 
tidak seorang wartawan atau 
djurupotretpun dibolehkan ma 

benar ' tidaknja kelahiran jg 
menggemparkan itu. 

Sementara itu ditengah2. ke- 

gemparan jg. meliputi kota San- 
Jtiago berhubung . dg. lahirnja anak 
kembar  tudjuh, pada hari ' Djus|. 

m'at tersiar kabar2 jang: menja- 
takan bahwa gara2 tentang kala- 

hiran itu hanjalah suatu sindau- 

gurau .dari para mahasiswa sa- 

dja, jang pada waktu ini sedang 
mengadakan perajaan musim se- 

mi di Santiago. t 
Pembesar2 pemerintah maupun 

polisi Chili tidak mau . memberi 
Sesuatu kepastian tentang benar- 
tidaknja kelahiran tsb. karena | 

mereka hanja mendapat laporan 

dari bidan jang bersangkutan. 
4 Seterusnja beberapa surat ' ka 

barijang terbit di Santiago pada 
Djum'at pagi djuga “menjangsi 
kan kebenaran tentang kelahiran $ 
itu, karena para wartawan dang 

ajurupotret. jang mengerumuti | 
rumah “dimana baji2 kembar itu 

katanja dilahirkan tidak boleh 

masuk. untuk membuktikan sen 

diri. Menurut wartawan U.P4 jgi 
"hingga. sekarang Katanja 
melihat baji kembar tudjuh 4 ig 
ialah bidan, doktor dan 

ngan. 

ta wartawan sekarang 

mengetahui benarstidaknja kedja 
dian itu, dan suatu kepastian df 

u didalam 
waktu jang singkat Jagi. t 

  

Suk rumah untuk mengetahui 

Hanja suatu sendaur| 
gurau para mahasiswa 

telah | 

dita er 
wat jang telah memberi perasa 

Pembesar2 pemerintah dan pa | 
sedag 

mengadakan segala usaha Un 

          

W Ea 

lan tiga Bee sebaris. 

bawa insinjur2 militer jang ber 
sendjata, terd'trj darivahli2 mes 
handai randjau. Dat sesudah. 
ini barulah menjusul kereta api 
Stalin istimewa Dibelakang 
kereta ap: Stalin “dalan “djarak 
beberapa wagon kereta api | ia- 
'Iah ,,kereta sceurity” jang mem 
hawa satu kompi pengawal jang 
dipilih. Kereta jang ditumpangi 
Stalin kabarnja terdiri dari IL 
gerbong dan ditarik oleh sebuah 

'lok jang berlapis badja. Lang- 
Sung dibelakang lok ini ialah: 
sebuah gerbong. jang “dipersen- 
“@jatai dengan 4 senapan mesin, 
dan dua meriam penangkis se- 

.rangan udara. “Dibelakang ger- 
bong ini ialah 4 gerbong lain jg 
dipergunakan utk. tempat: tis 
kur pasukan pengawal peribadi 
Stalin.“Sebuah gerbong wakarn 
memisahkan keempat gerbong 
pengawal itu - “dengan ger bong: 
jang ditunggangi Stalin jang 
diuga mempunjai lapisan badja 
istinsewa. Gerbong jang ditum- 
pang! Stalin menurut kabarnja 
adalah gerbong jang ketudjuh 

Pintu utk masuk gerbong Stalin 
ini dari gerbc ng2 lain tidak ada 
Kedua gerbong jg @itunspangi 
Stal'n itu diperlengkapi dengan 
!dua ruangan He uah rua- 
ngan “duduk, se 
tjil untuk kant: 

  
   

  

    
pa 

  

makan, sebuah tempat | 
'dan . kamarv mandi Ger- 
| ba adalah ate 1g radio 
Salin ini dan dibelakang iju 

'kut ukan pengawal peribadi 
nja, Pada tempatsistirahat Sta- 
'lin di Setehi, diktator Merah! 

jap jang  dipakainja di La 
Peran 
kit : means nara 

CHAU EN LAI SOKONG Usu n3 
'SOVJET DI PBB, " 
(Menteri luar negeri RRT, Ctou 
&n Lai, hari Djum'at 
sokongan ' sepenuh2nja kepada 

us Soviet di PBB tentang pes 
majelosaian soal Korea. Dikatakan, 
bahwa usul Sovjet Itu adalah saw 

tuanja djalan jang mual untuk 

   

  
segera, 

at 

SG 

orang | 

Kalau dgn. Leterh api. : 

Mula2 sebuah kereta api ment 4 

AE 

mentpunjai pula sebuah kapal: 

memberi . 

      

lompat kedalam. mobilnja dar AN 

Ea
 

  

atau jang kedelapan dari depan. T 

A3 

Tamora 

adalah 2 gerbong lagi MENGARS ay 3 

    

mengachiri perang Korea dengan :2 

 



    

   
      
     

    

     

        

    

  

““ sementara: 
Karang 

. 

" Masih ada kesempatan beli saham2 Rp. 1000.— 

: 

2 Tanggung bisa bikin baek. 

3. Obat Kuat orang Laki2 

  

'Rp. 2,50 buat balasan. 

3 

  

KE Gajah jang” | 

3 

3 Tjavattah SEKARANG djuga 
7 PARKER ,21" BARU Ld. 

sebuah hadiah perka-— 
Na ulangtahun ataupun 5 

lain? peringatan. sebuah hadiah - 
jang menggabu dalam diri. 
nja Ag tjantik, awet, dan ber- 

la jang dapat merapatkan 
Love antara jang memberi 
dan jang diberi. 
Suatu hadiah jang mengagumkan: 
“suatu tanda mata untuk selama'aja, 

  

   

08 2 

—. Ta' satupun pena lainaje 
T naa ini: 
  2 SEA 

A.A Fongiu saluran. tinta dilindungi hak paten, jan 
| mendjamin garis tinta jang rata, pula ta “keng 

putus-putus 

2. Sifatnja jang chas smooth writing” : selandjutnja 
dapat melintiir depag kertas aa ringan dan 
ta tahu rewel 

3. Tempat tandon tinta Mena ik glass. Pa AA “$$ 
Tuan dapat melihat kesa tinta jang did FX 
lamnja. , $ 

&. Tjara mengisi se-ringan dan se-pasti kita meng 
gerakkan djari? kita. Rs 

5. Pena jang terbikin dari octanfum dengan 'udrunignya 
dani tridium, hingga ta" dapat rusak. 

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

  

: "eror Ri 

    
  

“Wakil Parker Pen Co: Lawsim Tecua & MV, Distauta 

Distributizs Parker 21 
KIAN Te uga MERPANY (indonesia) Limited N.V, 

  

TE 

KABAR: GEMBIRA 
Usaha “Nasional 

NV. , PERKAPI" - Semarang 
Dapet menjelesaiKen dengan memuasken Urusan Tuan/Sdr. 
tentang: 

1.  Pembongkaran/Muatan dari dan ke Kapal 
(Stuwadoring) 

  

2. “In- en Uitklaringen dan Expeditie 
3... Pergudangan (Veem) 
4. “Transport. 

DIKERDJAKAN OLEH AHLI- AHLI. 
Alamat Kantor di Kota Directeur M. T. RITONGA 

Administrateur R. MOH DJEN 
Dj. Ambarawa 2 (H.W.) gtengah Timur No.21 

: Tilp. 123—1285. Telp. No. 1285 

di BANK TIMUR 
di BANK NEGARA . 

a bekerdja di SOLO: . 
SATU bUEKHOUDER TIONGHOA. 
beridjazah A atau B 

b. sudah berpengalaman 

c. dapat mengetik 

Sutat3 lamaran dengan ditulis tangan sendiri dengan ketera: 

keterangan serta gadji jang diminta dialamatkan pada: 
Reclame & Aadvertentie Bureau LAUW 

Dj. Ngarsopuro (Ps. Pen) SOLO. 

- $$ »Suara Merdeka” 1953 . 
Para lengganan jang ingin membeli Kalender ,,SUARA 

MERDEKA” 1953 dengan harga Rp. 1.— hendaknja melunasi 
uang lengganan bulan Desember 1952. 

“Karga Kalender itu akan dipungut berbareng dengan re- 
kening-iengganan bulan Desember 1952. 

Untuk luar kota lengganan2 dapat membeli Kalender tadi 
pada'Agen jang bersangkutan. 

Besa MS pg 3 

  

        

  

. SMPJSMA bin. ABIC 
“Aek. Tinggi Hukum/Ekonomi SRIWIDJAJA 

- Njutran 234 — Kotakpos 8 — Jogjakarta. 

Peladjaran dikirim dengan tertulis Pe : 
djuga lisan. 

x Keterangan (prospectus) lengkap dari masfag? sekolah 
dapat diminta: sertai Lg 1,50. 

  

LL an aa aa aa AL aa aa. 

Karena apa Anglo areng , JERA" mendjadi wika NIONIA ? 
# MENGHEMATKAN 509 PCT. PEMAKAIAN ARENG! 

$ KEKUATAN PANASNJA SEPERTI GAS! 

£ TA USAH DIKIPAS LAGI API TETAP MENJALA! 
$  DAPUR TETAP TINCGAL BERSIH! 

& MENGREMATKAN PAKERDJAAN! 

# BARANG BAEK DAN KUAT! 
Dapat dibeli pada: & 

Boekhandel UNIT Y 
Toko SAN DIMAS 
Toko TIMUR BESAR 

Toko TAN KONG KIEN 

  

Seteran 44 Semarang. 
Bodjong 57 Semarang. 
Kintelan-lama 29 Semarang. 
Karangtempei 278 Semarang. 

AA ' , Law Mn ana na Na, 

"EN 
4   

  

“antar Keren 7 
Sa 

  

  
  

  

  " an 

  

| TERBU Dagi 
KULIT JANG 
LEMAS DAN 

P PAKAF 
Z00t - TERUS: 
DARI KARET 

'JANG 
KEKUATANNJA 
LUAR BIASA 

  

  

Untuk membangun keperluan 
RUMAH TANGGA datanglah 

di 
MEUBELMAKER 

COAN HIEN Rol 
Pandean 101 — Tilpon 1813 

Semarang. 
Eig: SOEN BOK SOEN 

Terima segala pesanan-pesanan 
tentang beng perang, Rumah 
Tangga! 

PERHATIAN! 
  

  

Baru terima" 

RAY -BAN matjam?2 Warna. 

BALRIM Goldfiel Frames. 
KEYMONT Platina ., 

SHANGHAI OPTICAL Co. 
Pekodjan No. 82 — TIf. 1125 

SEMARANG. 

Mohon diri : 
Kepada-para kenalan dan te- 
man2. di Salatiga, berhubung 

kepindahan. Mohon maaf atas 

segala kechilafan dan kekeli- 
ruan, 

  

“Keluarga R. M. SOEPRAPTO. 

ex-Dj. Puntang 50 Salatiga 
  

Dj. Sembodja 2 Semarang. 
  

  

Tua Kembali Muda 
Rambut putih djadi- hitam 
Ijap Foto ,,Himpat Bintang” 
Tanggung 1004, tidak juntur, 

HARGA: 
5 Gr. BR 25,— Dan 3 Gr. R Ib5,— 
Special untuk didjual lagi ke- 
untungan bagus. 

Terbikin oleh: 

— TARBIB AMIRODIN 
Mepan Kusamojudan 95A Solo. 
Agen: 

Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 
Semarang. 

SAE AA SA alat dd ol doko 

K. Jacobsen 
Arts 

Tjandi Baru Za 
(Udjung Kintelan baru) 

Untuk Penjakit Kulit dan Pe- 
njakit djalanan kentjing. 

Djam bitjara: (910) 

. (417—13) 

    

    

KEKUATAN 

KEGEMBIRAAN 

KEMADJUAN 

" TOMICUM UNTUK WANITA & Eat 

Seks Obat TAT AN, DO Tya Lara Gate 9 

/9 ourantanon Kn" 

Distributors KA 

Harmsen Verwey 

Dunlop N. V. 
Djuga dapat beli diantero 

Toko2 di INDONESIA: 
rm 

Wasserij ,,ASIA" 
Blakang Kebon 3 Telf. 1554 

Tjepet, Bersih Murah. ' 
Sedia looper. 

        

Suami Isteri Bidjaksana 
Rumah Tangga Sempurna 
Hidup Sebagai Disurga 

Rahsia Suami Isteri Bahagia 
Gubahan 17 Professor - Dokter 

PENGANTINAN 
SEUMUR HIDUP 

Oleh: NJOO CHEONG SENG 
Terbit 17 DECEMBER '52 

Pesan Sekarang R 10.80 Pr.   
Petjinanketjil 555 — Malang 

        

ZONDER OPERATIE 
Spesial sakit AAMBEIEN 

(Wasir) orang Laki korang 
koewat (Peloe) IMPOTENTIE 

Orang Perompoean sakit . KE- 
“ POETIAN dan tida Tjotjok 

Darai 

Segala waktu kita bisa kirim 
obat2, 

Ls Obat Sakit Akambeien 
5 Rp. 50,— 

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

Akan 

"Rp 100— dan Rp. 50 
TB. Surat2 harap'disertai uang 

Aa Harga 

  
“Djam bitjara: Pagi 8—1 

Sore 4—6     Minggu Alap $ Hanja 
AMIRODIN | 

Depan Korsoemojodan 95/A 

SOLO, 

Langganan 

  

  
| Rp1 “Rp I— 3 

"Suara Merdeka” 1953 
pat 

terbit pada PERTENGAHAN DESEMBER 

Kertas Halus, Formaat Besar, Dua Warna, Leng- 
kap dga Hari. Pasaran, Tempat Memoranda dil. 

Rp 2.50. Buat ,SU AR A MERD EKA" 

  

KESEHATAN 
dan 

»PRANA” AGENCY SERVICE 

  

     

    

     

  

   

  

    

  

  
  

  

|(Yacian SUARA MERDEKA" 
.Ibisa didapat pada Agen2 dibawah ini: A 

- 

AMBARAWA Sdr. SIAUW THIAM HC Tok, (AWB Ladoena di 
j odojo 

BARENG (KUDUS) 5 ABDOELOUJALIL Djekulo i 2 

KAYAK BANDJARNEGARA. 1 NU'MAN : Kauman Tengah 

Ha K UDbus BA ge santap he" . : BATANG : LAUW TJIEN GWAN Djl. Raja (Muka standplat Bus) 

A. MA'ROEF — Ngembalredjo — Telft. No, 41 KUDUS. BLORA Rn OEBI TIANG SIOE Djl. Rumah Sakit 

: BODJA ( SOEROKO — 

- BOJOLALI 2 SUKARDJO d/a Djav, Pener. Katjamatan 

| Kamus Pengetahuan Umum BONDOWOSO # 1 10KO Ne an Dt Die ui putisi" 

oleh ADI NEGORO. Merupakan | BREBES et 1 1. Na 
buku kamus: politik, ekonomi, 4 Bg 

t MAK TGKO ,, MATARAM / — — g 
Nan gl Aan 1 Sdr. R. S$. RADIJO (Kenckan PB-I/186 
Penerbit: Pe DJOKJA » TJENG TIK KIK Gladak Pengutahan & 

s»BULAN — BINTANG” JAPARA 5 OEI TIANG HIEN Djl. Muka Gadean & 

DL TT Umar 28 Djakarta KEBUMEN" 1 SAEBANI.: Djl. Renville 17 

Pe an 1. “. IkEDUNGDJATI ». 2 HARDJOPRAJITNO sa 
si KENDAL ». ISKANDAR MASRURI Djil. Raja 120 

| AMPLOP WASIAT | kenDAL $.. M, ROMDON Pekaoman 
Sedia beribu-ribu amplop | KLATEN " 1 WIRJOSUTEDJO Djl. Raja 120 
jang telah dizegel, masing2 | kKybUsS - 3 KWIK KOK HIEN Hee 58 

isi 10 (sepuluh) lembar Ikybus 5 LI HWIE YAUW B5” Raja 13YA. 

sLOTRE - KETJIL” N. V. IKkUTOARDIJO t SUWANDI Timur Bui 26 
KEDU. MAGELANG 3 TAN KING SIEN Djuritan 34 

Harga: MUNTILAN ATM. KOO YONG TJWAN " Dil. Raja 31 
t.amplop serie A Rp. 12,50 | PARAKAN Ba LIE PAK HAN Pasar Lama, 34 

1 amplop serie B Rp. 22,50) PATI PE» M. ABDOEUKADIR Toko ANA 
2 PEKALONGAN 35 LAUW THIAM BIE Djl. Grogolan 5 

Hadiah Pertama: PURWOKERTO » K. SUROREDJO Djl. Karang Andjing 9 
Serie A ...... Rp. 10.000,— | pryRWODADI (GROBOGAN) ,,  ISMOENIARNO Hardjowinangun 5 
Serie B....... Rp., 15.000— | pryRwOREDJO TOKO ,,KARTOSENTONO” Djl. Pandekluwih 1 

PURWOREDJO » OEMAR HASAN Djl, Plaosan 
ABONNEMEN. REMBANG 3 KOO KIOE HAK Djl. Plabuhan 11 

Berlanggananlah setiap bulan ' SOLO TOKO ,,LAUW” Pasar Pon 

Lotre Ketjil N.V. KEDU. SOLO 2 R. SOEROJO Djl. Panti 110 

5 lembar serie A: si HARSO — — 

Mekorartaal sii. Rp. 190— Ban Sdr. 'R. SUPARDI D. KA, 

Pi KAYAK WN et aa mai Rp. 36.— IsALATIGA. 1 R..SOEROJO Djl. Tuntang 47 

EP ETNNUN (enab ana rep is Rp: 70.— TEMANGGUNG 3 YANG CHANG LIN "Untag 

5 lembar serie B: TJEPU OEI KHING SWIE Djl. Ketapang 

1 kwartaal .......:. Rp. 34 — | TJIREBON rs TOKO ARFAN Djl. Djagabajan 225 

Se bun (Ai kakua Rp... 66.— IyNGARAN ss SUPARNJO Pudak Pajung Mriteran 

Kana 1 Nut, Rp. :130.-— $ n Muka P.T.T. 

Kirim poswessel pada: TROSARI £ M. SUE Saba Peg. Rumah Gadai Negeri 

N. V. Kedu Jogjakarta. “WONOSOBO Pa SUKIRMAN Tukang Blangkon Aloon2 2 

  

  

SORGA DUNIA!! 
Buku: 

SEKUAL 
(Bah. Indonesia: Oleh Sapphire). 

#sRasianja SURGA PERKAWINAN, 
$ Rasianja supaja BISA HAMIL, 

“ dgn tanpa obat atau alat2: 
& Kuntji Rasianja MEMILIH ANAK, 

  

LAKI2 atar PEREMPUAN, — menurut suka sendiri, 

jg. 100 

Sati! 

Dokter2 jg. kenamaan diseluruh dunia. 
(Anak2 dilarang keras membatja!) 

1 Buku tebal, indah, dihias banjak gambar? 

Begitu terima postwissel, begitu lantas dikirim! 
(1 orang hanja boleh membeli 1 buku sadja). 

Badan Penerbit: 

K WA GIOK DJING 
& Dji. Kramat 2/4 — Kudus.   

PR OBLEM: 
# Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA: 

x£ Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, 

jg. bibitnja ,, SEDANG DITANAM” bakal mendjadi anak 

& TJAKAP atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR, 
TJERDIK, BIDJAKSANA, AGUNG, MULIA dan BER- 
BATIN LUHUR! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jg. 
Maha Dahsjat, tapi sangat PENTING bagi orang2 dewa- 

Digubah menurut pendapat 25 orang Professor2 dan 

Bp. 25.— 

  

  
  

PN JA TON 
N0359 

SEMARANG 

(DITJARI: 
LOS BESI 

Lebar 20 M. sampai 24 M. — Pandjang 50 M, — 
Tinggi 7 M. 

Keterangan pada: 
Kantor Arch, - Aann. ,, TAN HWAT SING” 

    

KABAR GIRANG 

“ Provisitn & Dranken 
Dj. Slamet Rijadi 101, SOLO 

Pembukaan Baru. CBRAL BESAR! 

Harga Reclame. Mulai tg. 3 s/d 13 Dec. '52. 

Agen: Kalo sudah langganan, 

Ham dan Dodol Garut. 

  
  

Ini Dia! Ini Dia! 
Sudah Datang! Sudah Datang! 

»Thames“ Truck 
FORD 159 WB. 

| dengan cabine separo atas mesin (semi forward control) 

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

ISTIMEWA kekuatannja (4/5 ton). 
ISTIMEWA RENDAH harganja 

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

3 150 X 20 SS EK AA Rp. 3406r-- 

Gunaken S.I.P. Tuan sebaik-baiknja. 
PERSEDIAAN MASIH TERBATAS! 

N. V. Handel Mii. MIN YO £ 
FORDDEALER DJAWA-TENGAH & TJIREBON 

semarang. Bodjong 76 Telp, 2000 

      

SOLO: Mertokusuman 23. 

: SEMARANG: Pontol 11/2. 

PERHATIAN! PERHATIAN! 

Toko »s TUNG" 

dapat dikirimkan prangko. 

Ban-ban 

slip bertjorak 
kekuatannja, 

nan penting 
alat 

c00D/ 
Untuk aa” 

TOKO SELECTA, 

T Automobiel. 
Selandjutnja Agen2 

  
jang mempunjai 

mudah dapat dirusakkan serta loopvlak anti- 

pengangkutan. 
kefaedahan perusahaan Tuan dengan me- 
makai ban-ban truck GOODYEAR ! 

V (GeBah baniak muatan? - berat diangkut: dengan 
memakai ban-ban GOODYEAR daripada 

TOKO SHXCELSIOB, 

badan jang ta' 

belah ketupat jang istimewa 
adalah pokok2 jang berpera- 
dalam pembuatan kendaraan? 

Perlipat gandakanlah 

lain merek! 

  

ra
 #YEAR 

TOKO AMERICAN, 
TOKO KAUW, 'N. V. 

INGTRACO, Bodjong 27 dan semua Importir2 
a 

diseluruh Indonesia. 

  

yan 

in het bezit van diploma 

  

VACATURE 
Bij cen drukkerijbedrijf bestaat gelegenheid tot plaatsing 

Een Bedrijfsleider, en 

Een Boekhouder tevens Correspondent, 

Engelse en Nederlandse taal. 

Zonder referenties orincdig te solliciteren. 

Brieven onder No. 3/3324 van dit blad . 

B en kennis vah Indonesischie, 

  
  

Perusahsan 

Memberitahukan dengan 
kami ada sebagai berikut: 

DJAKARTA: Krekot 18, 
BANDUNG : 
SEMARANG: Petempen 

SURABAJA: . Djalan Ba   O. K. S. 

Djl. Suniaradja No. 22 Telp. 121 Selatan. 

Pengangkutan 

hormat bahwa kantor- kagjar 

Telp. 3711 Gambir. 

Kidul 334A,. (Peloran) 

Telp, 140. 
kmi 15, Telp. 3161 Utara, 

Hormat kami 
P.P.O.K.S. Tjabang S Sering. 
       

Druk, VIL.No, 584/111/A/718 
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