
      

  

        

  

     

    

      

   
   

    

   

      

   

                

   
    

- tja Kementerian Penerangan 

  

    

  

Pa an di an 
“ia dihinggapi oleh ketakutan 
ig hysteris terhadap : iran ko- 

: | munis sehingga Ta meat 

  

  dang 
tentang banjak Noka sangat 
kabur. 

Dalam pembitjaraannja de- 
ngan banjak pihak Indonesia ia 

. selalu menondjolkan dirinja se 
laku pembela politik pengem- 
Delian krian Barat |      

          

   

    

   
      

    

     
pan gan jang 'idak. emban. 
Tana komentar ing tidak di- 
utjapkan. Demikian djurubi- 

Wim Latumeten. 

Tak pernah bertemu dg. 
Menteri Pertahanan 

Dalam pada itu pihak resmi. 
pada Kementerian Pertahanan 
menerangkan kepada Antara, 

ee 

      

   
    
    
    

  

   
   
   

  

"Usul Resolusi India”. 
“an Korea 

ELEGASI INDIA dalam 
PBB pada hari Sabtu te- 

,Y tap mempertahankan: rentjananja 

utk perdamaian di Korea, sekali- 
pun perdana menteri RRT Chou 
(En Lai dgn resmi telah menga- 
watkan penolakannja kepada ke-   tua Sidang Umum PBB. Dalam 
kawatnja kepada ketua Sidang 
Umum  Lester Pearson, perdana 
menteri RRT Chou En Lai me- 
njatakan, bahwa ia menolak — 
dan menganggap tak ,accepta- 
be?” seluruhnja — tiap resolusi jg 

mua tawanan perang. Ohou tidak 
menjebut2 resolusi India, jg se- 
bagai salah satu prinsipnja meng 
hendaki supaja pen lian ta- 

| wanan perang tidak boleh dilaku- 
: Ikan dgn paksaan. “3 

Dalam kawatnja “Chou me- 

nambahkan bahwa 4 

    
1 | jang menghendaki. supaja sege 

an sendjata 

n sudah itu penjele- 
an mengenai ah tawa- 

an perang Oleh h panitya 
-negara, ada “Satu2nja 

usul jang dapat : bawa ber 
achirnj, perang orea”. 
“Harap mengenai ' berita ini 

Tandjut - perha:ikan 
srita2 dihalaman III 

ri Pertahanan Hamengku Bu- 

  

  

NN 

“permintaan untuk bertemu de- 
ngan Menteri Pertahanan, teta-. 
pi ia jak sampai diterima oleh 

| Menteri. Demikian keterangan 
| pihak Kementerian Pertahanan 
jang dikeluarkan berhubung 
dengan kesan jang ditimbulkan 
oleh wartawan “Het Parool” 
Frans Goedhart, seolah-oleh 
waktu kundjungannja ke Indo- 

nesia ia telah 'berbiijara de-   bahwa Frans Goedhart- belum 
Perak bertemu Be anang 

ngan Menteri Pertahanan Ha- 

Hakan Agan. 

  

Hun Faham Tsb. Tidak Ve 
kan Kemartabatan Dan' Persama:z 

Diantara Sesama Manusia 
|Pernj jataan Bersama Sosialis Indonesia-India-Birma. 

| p AKTAI? SOSIALIS India, Indonesia dan Birma pada 
hari Minggu mengumumkan di Rangoon, bahwa mereka 

meoalar xomunisme kominform karena faham tersebut dalam 
prakteknja tidak membenarkan kemartabatan dan persama'an di- 
antara sesama manusia. Dalam suatu pernjata'an bersama jang di- 
keluarkan oleh sekretariat konperensi socialis se-Asia, partai? so- 

|sialis tersebut ketjuali menolak komunisme kominform djuga me- 
£ 'nentang kapitalisme. jang disebutnja ,,suatu bentuk daripada eks- 

ploitasi oleh Ta NAN dap sesama manusianja”. , 

tiada mendjamin pengembalian se-” 

    

    

        

   

   
   

   
   
   
   
   
   
      

  

Konperensi sosialis se-Asia di 
rentjanakan akan dilangsung- 

ta Rangoon. Pensimpin partai 

sekretaris-djenderal partai so- 
sialis Perantjis, Guy Mollet dan 
Raj Bjoork dari partai sosial- 
demokrat Swedia akan turut 
menghadiri konperensi itu. 
Dalam pernjataan bersama 

ketiga partai2 sosialis di Asia 
tsb. dikemukakan, bahwa pen 

komunisme kominform tidak 
mungkin dipisahkan dari posisi 
Sovjet Rusia sebagai benteng 
pertahanan daripada golongan2 
politik itu. Dinjatakan, bahwa, 
pengikut-pengikut faham komin 
form tidak lain melainkan ada- 
lah pengintai2 dan pelopor2 da 

kam oleh partai2 kominform ig. 
mendjalankan terror dengan 
menggunakan organisasi2 raha 

“sia, praktek2 mana djuga tera- 
Sa dalam lapangan politik. 

Sosialisme berupa 
eksploitasi. 

kapital cme pun ditolak dlm. 
pernjataan bersama itu tadi ka 
rena merupakan suatu bentuk 
eksploitasi oleh manusia atas   

— Tuduhan? Ihd. Go-Senito” 
“Sai Semuanja Tidak Beralasan 

' FENENTANG PEMERIKSA'AN atas Sunito dan Go Gien 
| Tjwan, ,,Antara” di Amsterdam mendapat kabar, bahwa Go 

ditanja tentang djabatannja sebagai ketua Panitya Perdamaian In- 
donesia ditahun 1948, keanggauta'annja dari panitia jang mengutus ' 
Trees Sunito ke Indonesia sesudah pemberontakan Madiun, keang- 
gauta'annja dari P.I. dan perhimpunan mahasiswa Panitera dan 

Pericles, artikel untuk menanda-tangani seruan Stockholm di tahun 
1949, hadirnja pada Kongres Perdamaian di Paris ditahun 1948, 

dan hadirnja pada Kongres Pemuda Sedunia di Berlin ditahun 

Tiongkok”. 

Go mendjawab, . bahwa pani 
tia perdamaian Indonesia pada 
hakikatnja tidak ada kegiatan- 
nja, dan panitia Trees Sunito 
bermaksud memberikan bantu- 
an juridis kepada kerabat dari 
korban2 pemberontakan Madiun 
dan bukan bertjorak politik. Ke| 

- anggautaannja dari PI sudah la | 
ma pada namanja sadja, dan 
Panitera didirikan baru dita- 
hun 1950, sesudah Go selesai 

“— sehingga. oleh karenanja 
idak mungkin ia mendjadi ang 

gauta. Go, katanja lagi, tidak 
pernah mendjadi Tea Pe 

..ricles” s 

— Tentang karangannja . jang 
pro seruan Stockholns, Go mene 
rangkan, bahwa. karar 

Iis beberapa tahun jang le- 
n ini 

  

wat, karena ia pertjaja, bahwa| 
aimana banjak pembesar2 

a pemimpin2 terkemuka Indo | 
nesia, seruan itu satu alat jang 

menudju perdamaian,dan 
nja ia-menghadiri Kongres 

Perdamaian di Paris adalaf ka- 
rena 'ia memperhatikan perda- 
maian, sedang Festival d li 
dihadiri djuga oleh Weribu-ribu 

ang bukan komunis. Di 
ntang kundjungannja jg 
ae ENAN Go, meraja 

tengah jam, dan waktu sesing 
. dipergunakannja untu 

, dan sudah tertu tidak 
tu utk mengadakan perhu- 

   

   

    

   

   

   

bungan. 

Tuduhan? 1-3 Sunito 
. Pemeriksaan atas Sunito ada- 
tah mengenai pidatonja pada 
waktu memperingati seorang 
pahi: wan - wanita,  Hannnie 
   

  

   

  

Tija dari panitia "ntuk 
“berikan bantuan juridis ke 

  

| pada kerabat dari korban? Pem 
. berontakan Madiun, pidato pe- 
milihan Untuk Partai Kammu- 

1951, dan djuga karena menjimpan film Sak »Matahari diatas 

nis Nederland ditahun 1950, 
hadirnja pada Kongres Perda- 
msajan di Paris dan Festival Pe 
muda di Berlin, dan turut tjam 
purnja dalam perkara Spit- 
rer, dan pemogokan pelaut2 

dari Rotterdamsche Lloyd, dan 
pakansinja ke Stockholm. . 

Antara lain Sunito mendja- 
wab, bahwa ia mengutjapkan 
pidato pada peringatan Hannie 
Schaft itu, karena ia tahu, bah 

seorang rakjat Belanda jang ti- 
was dimasa pendudukan nazi 
Djerman. Tentang pidato pemi- 

'lihan untuk Partai Komunis 
Nederland, Sunito mengatakan 
tidak pernah mengadakannja. 

| Perdjalanannja ke Paris utk me 
Perda-. ngundjungi Kongres 

maian disana, tidak djadi. 

|kara Spitzer adalah bersang- 
kutan dengan praktek isteri- 
nja sebagai advokat. Dalam pe 

| mogokan pelaui2 “ Rotterdam- 
sche Lloyd, Sunito mengata- 

kan ia tidak tjampur tangan, 

holm adalah untuk mengundju 
ngi sahabatnja, Duta Besar In 

donesia disana, Mr. Tamgzil. Se   
ft, ditahun 1949 keanggau |“ 

| landjutnja Sunito mengatakan, 
bahwa semua kegiatan ini di- 
lakukannja sebelum tahun 

1950, dan se'alu terang2an. 

Dapat pula dikabarkan, bah 
wa satu delegasi dari P.I. te- | 
lah menghadap Kuasa Usaha 

Indonesia dinegeri Kr 
Mr. Susanto Tirtoprodjo, 

' mendesak supaja bertindak 1 

ras, dalam perkara Gp dan Su j 
to, dan memberitahukan, ba    

menimbu'kan perasaan geli- 

sah dari bangsa Indonesia ter-   hadap Belanda, 

wa pahlawan wanita itu adalah 

Turut tjampurnja dalam per 

|dan kundjungannja ke. Stock- | 

sesanra manusia, usaha mana te 
lah terbukti tidak sanggup me 
menuhi kebutuhan2 emansipasi 
dari rakjat terbanjak. Partai2 
sosialis di Asia akan menempuh 
djalan analisa seperti jang di 
rintiskan oleh Marx dam Engels 
bertalian dengan perkenvbangan 
crganisasi masjarakat kapitalis 
me, akan tetapi dalam itu akan 

mengambil .perhitungan dari. 
perkenrbangafi istimewa dari ce 
djarah perekonomian di Asia di! 
bandingkan dengan perkemba 
ngan2 dalam lapangan? tsb. di 
dunia Barat. 

- 

Lebih djauh dinjatakan, bah 

wa kaum soialis di Asia jakin 
akan kebaikan produksi jang 
direntjanakan untuk ditudju- 

kan guna kepentingan masja- 
rakat dan bukan untuk keun- 
tungan beberapa gelintir ma- 
nusia, berhubung mereka ini 
tidak merupakan djaminan ba 
gi penguasaan produksi oleh 

IT rakjat terbanjak serta bagi 

pembagian iang adil daripada' 

hasil2 produksi. 

Perekonomian sosialis terba 
gi dalam dua sektor, jakni sek 
tor jang dinasionalisasikan 
dan sektor koperasi. Sektor 
partikelir dalam pada itu di- 

idjinkan dimasa peralihan. Per 
njataan bersama partai? sosia 

lis India 
Birma itu mengachiri dengan 

menjatakan kepertjajaan atas 
sistim pemerintahan demokrasi 
dan atas kerdjasama interna- 

sional serta perdamaian “atas 
dasar keadilan peri-kemanusia 
an. (Reuter). 

 Hanja Utk 
Mengail ' ? .. 

Kol, Bambang Sugeng 
Di Bandjarmasin " 

  

m
a
 

sg 

untuk beristirahat dan 

mengail. Dewasa ini saja hanja 

memperhatikan keadaan kese- 

hatan saja”, demikian kolonel 

Bambang Sugeng atas pertanja | 

an koresponden Pl-Aneta di 

di Bandjarimasin, 
Selandjutija 

bahwa hingga kini dia b 

mempeladjari soal? lainnja, ke 

tjuali kesehatannja. Tetapi mu 

lai langgal 1 Djanuari 1 dia 

akan aktif kembali,   Atas Pe an i- 

apakah dia bersedia djika di 

minta duduk dalam pimpinan 

angkatan perang, kolonel Bam- 

bang Sugeng tak mau membe- 

rikan djawaban, Kolonel Bam- 

bang Sugeng telah tiha di Ban- 

djarmasin pada hari Selasa j.l. 

untuk beristirahat - dikota ini. 

ia disertai dokter Soetjahjo. 

kan dalam bulan Djanuari diko | 

buruh Inggris, Clement Attlee, |) 

dapat2 dan pendirian2 daripada | 

Indonesia dan: 

Bardjarmasin mengenai mak- 

| sud kedatangan Kol. B. Scegeng 

Pi-Ancta : 

  

Betapa Al Sal 
bentuk kabinet Junani b. 
waktu ia berbitjara dari 2 
di Athene, jalah rakjat j 
lam pemilihan Tea 

          

  

    

        

    

     
IBUAN UMMAT ISLAM 

diselenggarakan oleh 

  

Iud di kota Tjiandjur. 

| Dalam Tana jg Tu    
   
    

    
    
   

Bae oleh Wakil Presiden 

jg baru keluar dari RSUP set 
dirawat disana beberapa hi 
manja, setjara singkat ditin 
arti ummat Islam sebaga 

sa.w. Dikatakan, bahwa seba 

mengetahui apa 
sebenarnja “oteh : 
dan hanja mengenai Islam jeba 
gai pusaka warisan. Dinjatakan, 
bahwa hendaknja ummat Islam In 
donesia djangan 'hanja merajakan 

maulud sekedar hanja utk mera- 
jakan sadja, tetapi dapat hen- 
daknja menanam arti jg terkan- 

dung didalamnja seperti apa jang 
dikehendaki oleh agama. 

Oleh Wakil Presiden lebih djauh 
diuraikan tentang arti Pantja Si- 
la jg mendjadi sendi negara kita, 

dan mengandjurkan, agar ummat 
Islam Indonesia memberi isi ke- 
pada Pantja Sila itu. Dinjatakan, 

bahwa tidak mungkin ada ke- 
adilan, apabila kita tidak pertjaja 

kepada Tuhan Jang Maha Esa. Se- 
landjutnja WaKil Presiden berta- 
nja, sudahkah kini tertjapai In- 

donesia sebagai negara hukum? 
Negara hukum kita belum lagi 
kokoh, demikian Hatta, jg selan- 
djutnja mengadjak, marilah kita 

  

   
“a nh 2 dika kirakan dari gambar ini, 

alcon dihadapan ..lautan manusia” 
menjokong pendirian politiknja. 

g disediakan. 

“Berilah Isi Pada Pantjasila 
| Andjuran Wk. Presiden Kepada 

ri Sovjet Rusia, Selandjutnja di ' 
njatakan dalam pernjataan ber. 
sama itu, bahwa jang berkuasa. 
dinegara2 kominform ialah pe-. 
merintahan2 diktaktur didjalan . 

TNODk 

  

au Popu. | 
ler Di | Junani 

    
ig. telah terima tugas mem- 

Da 
partainja Papagos memperoleh   

  

D. janganlah Menjan darkan Segala-Galanja 
Pada Peerintah Sadja 

laki? dan wanita, pembesar? ne- 
gara dll., Minggu malam telah menghadliri upatjara per- 

ingatan maulud Nabi Besar Muhammad di Istana Negara, 
adan Kontak Organisasi Islam - Djakarta. 

Sesudah Sjarif Usman selaku ketua Badan Kontak Organisasi Is: 
Jam Djakarta mengutjapkan pidato. pembukaan, 
turut? berpidato Hadji Agus Salim dgn atjara ,,Muhammad sebagai 
pemimpin ummat”, dan Wakil-Presiden Moh. Hatta. Sebagaimana 
Giketahui, Presiden Sukarno tahun ini merajakan Pa mau- 

jang 

kemudian ber- | 

Pemakaian 
Misi Militer 
Belanda 

Tidak Akan Dilandjut- 
kan Lagi 

Ten mag sana 

EMERINTAH kini se- 
dang mempertimbangkan 

soal .memperpandjang atau ti- 
daknja pemakaiar Misi Militer 
Belanda di Indonesia, Menurut 
kalangan pemerintah, kemung- 
kinan besar sekali bahwa pema 
kaian MMB ini tidak akan dilan 
djutkan lagi nanti. Dan soal 
tsb. didalam waktu jang sing- 
kat! ini akan dibitjarakan oleh 
kabinet setjara mendalam. 

Tetapi karena pembangunan 
tentar, Indonesia sendiri ma- 
sih-memerlukan didalam bebe- 
pa wakiu ini tenaga2 ahji dari 
luar negeri pemerintah akan 

berusaha untuk mentjarikan 
pergganti M.M.B. itu dari kala 
ngan negara? lain, jang dari se 
gi pandangan 'politik internasi- 

onal kedudukan negara itu ti- 

dak memberaikan kepada per-   menegakkan negara hukum, agar 
tertjapai kebahagiaan dan ke- 
makmuran 

Dinjatakan, bahwa tidak bisa 
kita membangun negara hukum 
apabila kita tidak mendjalankan 
kedjudjuran. Apabila kita berpe- 
loman kepada keadilan, barulah 

Gapat kita penuhi kewadjiban ki- 
ta sebagai seorang Isiam. 

Wakil Presiden Hatta lebih 
djauh mengatakan, bahwa Islam 

bukan agama abstrak, tetapi 
memberi tuntunan kepada kita se- 
kalian. 

Sesudah mengandjurkan agar pe 
rajaan maulud Nabi djangan hanja 
kita adakan sekedar sebagai iseng2| 
sadja, Wakil Presiden Hatta me- 
'ngenai keadaan didalam negeri de 
wasa ini al. mengatakan, bahwa ba 
njak -hal-hal jg terdjadi achir2 ini 
jang seolah2 menggojangkan pikiran 

AJA DATANG “kemari kita, tetapi apabila kita kembali ke 
pada dasar2 kita semula, maka mu 

'dah2-an dapat kita mengatasi segala 
kesulitan jang kita hadapi itu. Dinja 
takan, bahwa banjak orang  meram 

' pok, merubuhkan kereta-api dsb.-nja 
' dengan menggunakan nama Islam. 
Darul Islam jang dipimpin oleh se 

torang Belanda, Van Kleef, bekas 
| fentara Belanda dan Apra, djuga 
mengaku dirinja sebagai seorang Is 
lam. Terhadap hal-hal jg demikian 
ini, Wakil. Presiden memperingatkan, 
bahwa: aa dak boleh tinggal diam 
dan : ja sadja. Kita seba 

   

      

   

  

  

  

gai : harus memprotes | 
“ diperma an agama Islam, | 
ig berarti pe enghinaan dan 

noda. terhac ama Islam, 

Djuga dalam amanatnja ini 
oleh Wakil Presiden dikatakan, 
agar djanganlah semua soal di 
serahkan kepada  perrerintah 
Sadja, misalnja dengan mengata 
kan bahwa kita mempunjai ,,ge 
leide econonsie”, Kalau semua2 
nja diserahkan kepada prmer'n 
tah, maka sudah pasti tidak tju 

' segi keahliannia 

timbangan? politik luar negeri 
Indonesia dewasa ini dan dari 

telah dikenal 
baik. Pembitjaraan2 setjara in 
formil kabarnja telah dilaku- 
kan oleh pemerintah dengan sa 
tu dua negara jang “demikian 
itu, demikian 'kalangan tsb. 

  

Keadaan Le- 
bih Stabil 

Karya Parlemen  Re- 
" presentatip: Kata 

Guardian 

JiIkA ANGGOTA-anggota 
8” parlemen Indonesia dipilih 

sebagaimana harusnja, tentulah 

akan lebih stabil keadaan disana 

dan akan lebih bertanggung-dja- 

wablah kaum politisi Indonesia”, 

@emikian kesimpulan dari induk 
karangan harian Manchester 
Guardian” jg berkepala ,,Persai- 

ngan di Indonesia”. Patut dika- 

barkan, bahwa inilah komentar | 
pertama dari pers Inggeris ' ten- 

tang peristiwa 17 October. Demi- 

kian wartawan Antara” di Lon- 

don. 

  

kup alat2 jang ada pada reme- 
.rintah. 

Wakil Presiden menutup anva 
| natnja dengan mengatakan, bah 
wa baik perseorangan maupun 
partai, kita semua bertugas' 
Leamberi isi kepada Pantja Sila, 
cjan mengandjurkan, agar kita 
sekalian memperkuat persatuan 
kita guna dapat mensbangun ne 
gara bagi kemakmuran dan ke 
bahagiaan kita sekalian. 

  

| tang soal Irian Barat, . Sidik 
| Djojosukario menerangkan, ba- 
hwa sesudah menindjau ke- 

'adaan di Amerika dan Eropa 
Barat ia berpendapat, ketera- 

ngan pemerintah Belanda bah- 
wa Irian Barat tidak akan dile- 
paskan kepada Indonesia, sama 
sekali tidak merobah niat kita 

untuk mendapatkan kembali 
Iri arat. Sidik 'meudasar- 
kan pendiriannja itu pada ke- 
njataan bahwa ditindjau baik 
dari sudut man-power”, atau 
pun dari Sudut “industrial po- 

wer” dalam hubungannja de- 
ngan pertahanan Nato kedudu 
kan Belanda sama sekali tidak 

mempunjai arti, bila dibanding 

kan dengan Djerman Barat um 
pamanja. 

Sebaliknja Indonesia  mempi- 

njai kekuatan? jang potentieel 

dan dgn memperhitungkan  le- 

taknja Indonesia jg trategis, ma- 

ka djika kita terus mengadakan 

diplomasi jg bidjaksana dan me- 

ngatur keadaan didalam negeri 

sebaik-baiknja, perdjuangan utk 

merebut Irian Barat: pasti akan 

berhasil. Sidik Djojosukarto Se- 

landjutnja mengatakan, kalau pi- 

hak Belanda tetap hendak berke- 

ras kepala, maka pendirian ig de- 
mikian itu akan ma bentjana 

  

buat ekonomi Belan i Indone- 

sia. Mungkin sekali Belanda hen- 

dak mempergunakan keadaan jg. 

ditimbulkan oleh peristiwa 17 Ok- 

tober jang lalu, utk menekan Ki-s 
ta, akan tetapi mereka ripa, bah- 

wa menghadapi Belanda, dalam 

soal Irian Barat, kita sturuhnja 

bersatu. Demikian. kata Sidik. 

Kesan dari sidang PBB 

Sidik mula2. menjatakan .ke- 
puasannja terhadap tjara beker 
dja delegasi Indonesia" dalam 
PBB. Walaupun susunan delega 
si Indonesia sekarang ketjil se 
kali bila dibandingkan dengan 
delegasi dalam sidang2 jang la- 
lu, nansun tjara bekerdjanja su 
dah lebih baik dan tampak ada 
kemadjuan. Pidato Menteri Mu 
karto dalam sidang umun' PBB, 
menimbulkan reaksi jg baik di 
kalangan wakil2 negara lain, 
oleh sebab rupanja mereka me- 
ngerti, bahwa kemerdekaan In- 
donesia adalah hasil perdjua- 
ngan dan bukan suatu hadiah. 

Mengenai erpilihnja djende- 

ral E'senhow' 2 sebaga" Presi- 
den Anterika Serikat, Sidik ka- 
takan, kita harus tunggu dan 
lihat dulu. Bagaimana haluan po 
litiknja baru dapat diketahui se 
sudah peresnsian pengangkatan 
nja sebaga: Presiden dalan: bu 
lan Djamuari jang akan datang. 

Saja  persoonlijk berpendapat, 

haluan politik Partai Republik 

dan Demokrat tidak banjak per- 

bedaannja utk kita. Jang sangat 

menarik perhatian saja, Kata Si- 

dik, pemilihan umum disana ber- 

djalan dgn tidak terdjadi insiden. 

Ketika diadakan kampanje nemi- 

lihan, partai2 jg bersangkutan 

saling mengedijek-edjek, riengolok 

olok, tetapi kalau sudah ada ke- 

putusan, maka mereka tunduk 

patuh pada keputusan dan jang 

viteit, 

Dinjatakan tentang reaksinja 

di luar negeri mengenai peristiwa 

17 Oktober di Djakarta, Sidik te- 

rangkan, bahwa pada umumnja 

orang kurang mengerti keadaan 

ig sebenarnja. Ini antara lain di-. 

sebabkan, berita2 dan s.s.k. dari 

Indonesia selalu terlambat da- 
tangnja. 

DJERMAN BARAT AKAN 
MENJAMPAIKAN SENGKE 
TANJA PADA PBB.   

Pemerintah Djerman Barat segera 
“akan mengadakan pembitjaraas dgn 

wakil2 Israel mengenai kemungkinan 
memacdjukan kepada PBB persengke 

| taan mereka dengar hnegara2 Arab 
: Mengenai persetudjuan — pembajaran 

kerugian antara Djerman dan Israel, 
| demikiar dikabarkan di Bonn paca 
malam Saptu. Kalangan kementerian 

'luar negeri mengatakan, bahwa Djer 

man Barat menjetudjui supaja PBB 
mengambil tindakan dalam hal ini. 
Djerman Barat menghendaki, supaja 

diketahui, bahwa Dierman tidak me 
njalahi politik netralnja antara rega 

ra2 Arab dan Israel, Dikehendakinja 
pula supaja PBB memeriksa barang2 
jang dikirim, oleh Djerman - Barat 
kepada Israel berdasarkan “ persetu 
djuan itu. 

Perdjoangan Kita ,Utk: Merebut lilan 
Barat, Kata Sidik 

Dipandang Dari ,,Man-power” Dan ,-Industrial: 

Power” Kedudukan Belanda Dim NATO Lemah 

ETUA UMUM PNI Sidik Djojosukario jang beberapa waktu 
“jl bertolak ke Amerika Serikat utk duduk sebagai penase- 

hat dalam delegasi Indonesia dlm sidang umum PBB, Minggu siang 

telah tiba kembali di Djakarta. Menteri Luar Negeri Mukarto jang 

' bersama-sama Sidik Djojosukarto menudju ke Amerika Serikat, pa- 

“da waktu ini sedang mengadakan perdjalanan ke Djerman Barat 

dan ia akan berangkat dari Den Haag ke Indonesia pada tg. 3 De- 

Ik sember jg akan datang. 

Atas pertanjaan pers ten- 

    

Renerbit: 
Penjelenggara: Hetami 

Alamat: : 

Tilpon : 
». Administrasi 

- 

Bantuan Rus- 
sia Kpd RRT 
Sedjumlsh Besar Ahl:2 
Teknik Akan Baotu 

Pembanguaan 

EBELUM ACHIR tahun 

ini sedjumlah besar ah- 

ii2 tehnik Rusia ditunggu ke- 
datangannja di RRT, untuk 
membantu Program  Pemba- 
hgunan Nasional di' 

jang menurut rentjana akan 

dimulai pada bulan Djanuari 

jang “akan datang, demikian 
berits2 pers dari RRT. Dalam 

berita tersebut tak dinjatakan, 

berapa: djumlah  penasehit2 
Rusia jang akan datang, teta- 

pi Suatu sumber Tionghs4 di 
Hongkong menaksir, bahwa dg. 
datangnja para ahli? itu pena- 

sehat2 Rusia di RRT akan ber- 

djumlah 10 kali banjaknja da- 
ri djumlah jang ada dewasa 
ini. 

Program Pembangunan Na- 
sional jang perentjanaannja 
telah dimulai didaerah Tiong- 
kek Utara, merupakan suatu 
rentjana jang luas, dengan 
maksud agar Tiongkok dapat 
mentjukupi perindustriannja 
sendiri. 

  

N.V. ,Suara Merdeka Press”, 

Purwodinatan Barat II — 20 Semarang 

Redaksi 1228 Smg. Rumah 1198 Smg. & 

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

Rp. 11— luar kota (dtambah Rp. 0,30 untuk meterai)- 

Adv. 80 sen inap m.m. kol. Harga Pan 60 sen Di lemb. 

Tiongkok | 

   

- Ekspedisi 2087 Semarang. 

      

   

          

   
   
    

  

   
   
   
  

         
    

   

    
    

        

Dilapangan terbang Kemajo- 
ran St Nicolaas disambut 
oleh antara lain walikota Dja 
karta Baya, tn. Sjamzjuridzal. 

Atom | 
Russia. : 

Je Menjebabkan 
Gem- 

pa Bumi Hebat Ba- 
ru2 Ini? 

  

ARIAN KOMUNIS, Peran- 
#jis ,,Liberation” pada hari 

Sabtu mewartakan, bahwa gempa 
bumi jg sangat keras di Siberia 
pada awal bulan Nopember ji. 

mungkin sekali disebabkan oleh 
ledakan atom 'jg mahabesar di 

Sovjet-Rusia. Menurut harian itu 

para ahli jg mentjoba meng-: 

lisir akibat2 dari perledakan tsb. 
mengatakan, bahwa Gelombang 

pasang surut jg menudju denga, 
tjepat ke Hawaii membawa air 
jang radioaktif. 2 R3 

Dikatakan oleh surat kabar : 
itu, bahwa para ahli Sovjet 
dengan ledakan atom ini kabar 
nja sedang mentjoba “mentja- 
irkan es d musim dingin” "jang 
meliputi daerah pantai Siberia 

  

  PEMBITJARAAN RENTJA- 
NA UNDANG? PEMILIHAN | 
ANGGOTA2 KONSTITU- 
ANTE DAN DPR 

Pada pagi hari Sabtu baha- 
gian2.. perlemen. telah mulai 
membitjarakan rantjangan un- 

dang2 tentang pemilihan ang- 

gota2 kanafiLanmia dan dewar 
perwakilan rakjat. Pembitjara- 
an dalam bahagian2 mengenai 
rantjangan undang2 pemilihan 
uMum. jang memuat 128 pasal 

itu akan dilakukan dim enam 

kali rapat, jakni siang dan ma 
ai Bea rur turut selama tiga | 
ari: 

@ Menteri 

dengan  djalan: mengadakan 
arus2 gelombang panas. Dengan 
demikian Sovjet Uni akan mem 

| punjai pelabuhan2 jang bebas 

dari eg dipaniai Siberia Demi- 
kian harian iersebut jang tidak 
menjebutkan Sumber. ketera- 

Kowe itu, (Antara—UP) 

MENTERI MUKARTO DI 
FRANKFURTI. 

Iiar negeri Kabah 
Mukarto Notowidigdo, pada Sabtu 
siang telah tiba di Frankfurt dari 
Zurich. Menteri Mukarto sedang da 
lam perdjalanan penindjauan ke Ero 
pal, sambil djuya menindjau " perwa 

    
kalah menjerah dgn segala sporti : 

Pemuda Indon. 

kilan? Indonesia disana. Ia telah 
Pan Perantjis, yBelgia dan 
Swiss. 

ra 
54 

ama 

Djangan Melaksanakan Begitu Sadja 
Tlap Gerakan: Internasional Jg Belum 
Tentu Sesuai Dgn Kepentingan Indon. 
Pidato Subagio Dim. Resepsi “Kongres ,,Pemuda- 

Demokrat”, 

puro, ketua umum PDI. Dalam 

kedjadian? jg bertentangan dgn 

perdjoangan rakjat Tunisia. 

Dr Yap Wafat 
ADA HARI Djum at ma- 
jam Sabtu jl «g mendadak 

terah meninggal dunia dim usia 
67 taaun, Dr. Yap Hong Tjoen 
pendiri dari Rumah Sakit Mata 
Yap jang (srkenal di Jogjakarta 
belakangan berada di negeri Be 
landa. 

Di tahun 1927 mendiang te- 
lah mendirikai djaga Rumah 
Sakit Buta dar: Sekolah Rakjat 
Tiongkoa jang dinamakan Yap 
Stichting, Gelar dokter telah di 
peroleh di tahun 1915 di Leiden 
dar tahun 1919 memperoleh ge 
lar dector dalam penjakit mata, 
Th. 1949 mendiang berangkat 
ke Eroyah untuk memperluas 
pula pengetahuan dan sedianja 
akan kembali ke Indonesia th. 
1955. 

  

anna 

  

PERSATUAN TENTARA 
FT. VI KOKOH.   Atas pertanjaan PI Aneta, 
major Tjipto Harsono, djurubi- 
tjara T.T, VI, menerangkan, 
bahwa didaerah T.T, VI tak 
akan terdjadi porisilwa2 dalam 
tentara seperti jang terdjadi di 
Meberapa: daerah lai:nja. Ini 
tisebabkar karena persatuan 
dulatn tentara T.T, VI, dari atas 

pn tg. 30 Nopember malam, 
sungkan resepsi kongres ke-V 

sia. Pada malam itu antara lain berpidato tuan Subagia Reksodi- | 

  sampai bawah, adalah kokoh, 
Pokok jang harus kita pegang, 
Gemik'an Ar Tjipto, ialah 
persatuan 

  

Pasukan2 Ho Chi Minh Siapkan Pukulan2 Terachir 
8.| EA PADA HARI Sabun 

bahwa lebih dari 20.000 pa- 
| sukan2 Ho diperkuat dengan se 

“(djumlah besar pasukan? gerilja, 
hwa penahanan Go dan Sunito | semua dibawah pimpinan pangli-! 

ma besar pasukan2 Ho, djenderal 
Van Nguyen Giap, kini telah se- 
lesai dengan gerakan2 penjusun- 

--tan 

an kembali dan siap untuk mem- 
berikan pukulan terachir terha- 

dap pasukan2 Uni Perantjis. Un: 

tuk melawan pasukan2 Ho tai 

pihak, Perantjis mengemukakan 

kira2 10.000 serdadu 

.Legionair Asing” dan Vietnam 

Bao Dai, Sementara itu pesawat2 

Perantjis, 

terbang Perantjis, baik jang ber- 

pangkalan didarat maupun diatas 

kapal induk ,,Arromanches” - te- 

lah menggempur pada hari Sav- 
tu pemusatan2 pasukan2 Ho ses 

kitar pertahaman Perantjis di 
Nasan, 117 “mil sebelah Barar 
Hanoi, 
  

  

Lembaga Kebudajasn Indonasis 
»Kon. Batavisasoh Genontschap 
yaa Kunstan an Wetenschanpen 

      
  

  

sASP mewartakan selandjutnja bah 
wa menurut keterangan kalangan, jg 
dapat mengetahui di Hanoi, pada ha 
ri Sabtu maka pesukan2 Ho didelm 
sungai Merah sebelah Selatan telah 
berhasil menduduki pada hari Sabtu 
suatu pos pihak Perantjis, jang telah 
dipertahankan oleh milisi Vietnam 

  

Bao Dai. Dikatakan bahwa keman- 
z Perantjis diduga kini menut 
saat baik untuk mulai. mengadakat 
operasi besar didaerah delta tsb., sc 

telah mereka dalam minggu ik telah 
melakukan gerakan pembersihan ke- 
tjil2-an sampai 3 kali terhadap pa- 

di Surabaja telah dilang- 

Pemuda Demokrat Indone- 

sa
? 

pidatonja, ketua umum PDI an- 
tara lain mengemukakan, bahwa di beberapa bagian dunia ini ada 
kedjadian2 jg sangat menarik perhatian Pemuda Demokrat, jakni 

demokrasi dan kemanusiaan, se- 
perti penindasan atas rakjat kulit berwarna di Afrika Selatan dan 

Pun ditegaskannja, bahwa 
pemuda Indonesia hendaknja 
djangan melaksanakan begitu 
sadja tiap gerakan internasio- 
nal jang belum tentu sesuai ' 
dengan keadaan dan kepen- 
tingan nasional. Setelah menin- 
djau keadaan politik diluar 
negeri, jang banjak 'menentu-' 
kan keadaan dalam negeri In- 
donesia dan pu'a setelah mem- 
bahas kesulitan2 Isdonesia, ma 
ka tuan Soebagia Reksodipoero 
mengadjukan saran2 supaja: 

1. Pemimpin2 segenap or- 
ganisasi pemuda melenjapkan 
rasa. tjur.ga mentjurigai. 

2. segenap Organisasi pemu- 
da me aksanakan "verjonging” 
diantara pengurusnja sendiri. 

3. antara pemimpin2 pemuda 
hendaknja ada kesungguhan 
hati dan goodwilkuntuk bersa- 
ma-sara berbakti kepada rak 
jat gan hegafa. 

4, para penmida hendaknja | 
menguSahakan: berdirinja ine” 

dustri nasional dan modal dan 
tenaga nasional. 

5. pemuda hendaknja : mem- 
perdjoangan meningkainja ha- 
sil produksi bahan makanan, 
terutama beras: N 

6. pemuda hendaknja menge 
djar keahlian dan membandjiri 

' sekolah2 teknik dan vak, 
7. pemuda herdaknja mem- 

perdjcangan lebih banjak ber- 
dirinja koperasi: 

HADIAH KPD. pMa. 
Palang Merah Indonesia menga 

barkan telah menerima sebagai sum” 
bangan dari N.V, Pharmatie Han: 

gt | delsvereniging J. v. Gorkom 8 Go 
500 buah pompa obat2-an dari 10 
cc dan 500 buah dari 20 cc Yjang 
masing2 menurut harga Pemerintah 
a Rp 1440-dan a Rp 17.—).. Basi 
rang2 tsb. diterima pada tanggal 28   sukan Ho didaerah tsb, (Ant.-AFP) Nopember 1952, 

 



      

    

  

   
    

     

  

   
      

  

Jam an hasil bahan 
lah membuat irrigasi, jg. di 

| sawah2nja, tidak diairi s 
nadah hudjan. : 

  

  

      

  

sPekerdja: an” ir Kaban ig taman 

dilaksanakan dimasa datang ia- 

Jah membuat waduk Bati2 dengan 

“| kapasitet pengairan, 60.000 ha. 

»| (dikabupaten Bandjarmasin), wa- 

|duk Berangas dg. kapasitet pe- 
ngairan 10.000 ha. di Pulau Laut | 

(kabupaten Kalimantan Tengga- 

waduk 'Sembodja dengan ka- 

t pengairan 2.000 ha. dide- 

     
   
   
   
     

      

     
    

    

  

     
   

    

   

  

   

   

uk didataran tinggi .'Tundjung 

(ditengah Kalimantan Timur) de- 

Lean kapasitet. pengairan 20.000. 
  

Maksud membikin waduk Bas. 

ti-Bati adalah untuk mengairi sa- 

wah jang luasnja 60. 000 ha., me- 

njediakan air minum untuk kota 

Bandjarmasin dan Kota Baru, 

menambah perikanan diair ta- 

a- 'war, jang ditaksir akan mengha-: 

      
          

jang dimaksudkan pat 
Menanteran Urusan Pegaw. 

    

ta Tapi aman abu hasil bahan Memang 
. kutan didaratan, diair e 

a Wiederhold, kepala bagian Pekerdja' an 

ntan di Bandjarmasin. , Usaha ' terutama da- 

makanan, kata ir. Wiederho Iagi, ja- 

Kalimantan 

na tehnis, melainkan selalu dengan me- 

      

       
    
    

      

  

   

   

  

   
   

          

   
   

                

   
   

  

   
   

    

   
   
   

    

    

      

    

   
    

    

   

  

     

    
   

   

      

   
   

     

   

    

   
    

  

    
   

   

        

   

  

    

    

    

        

   

  

   

  

arlemen Kita 
  

“pat aa 

masih ada 57 buah lagi jg tetap 

merugi 

njak hal lainnja park 
| Jam usaha mengem 

“hari2, jang datang, adalah djasa 

us sanggup Meera para: 

Kes 'SIDANG DPR KABUPATEN. 
2 idang DPR kabupaten Semarang: 

hari Sabtu 1. dapat menjelesaikan 

an dirunding dalan sidang jad." 
Dina prinsip disetudjui mengambil 

kretaris DPR, pembelian tanah 
| Kartubi di - Bergaslor 

(en seharga Rp 2000.— dimufa 
“kati, tanah itu akan dibikin stand- : 
'plaats bis dan lain2 kendaraan, pun | 
diterima accoord: Peni -pelba 

“ 

52 Moh. Zain dan M. Pacnsy | 
ih “dari GP 2g n sapi, 

dengan menggunaka 
sep rti hendak 

  

para Lana jg. 

n  sopir2 
: Tan 

Kampung  Pendri 
telah memutus 

     da ah. harga 
betul? melawan harga beras 

silkan ikan aan 1000 ton seta- 

SEMARANG 2 DESEMBER 1952. 

— LL —— Terpisah daripada soal apakah peristiwa "Kf Oktobery 

2 Ek dibenarkan atau tidak, tetapi mentjetusnja peristiwa itu 

-sich telah menundjukkan, bahwa di masjarakat kita memang 

rdapat banjak perasa'an jg. kurang, puas terhadap parlemen kita. 
“Apabila perasaan kurang puas itu hanjalah timbul karena bentuk ' 

Susunan parlemen jg. bersifat sementara itu masih djauh daripada 
sempurna, maka perasaan jg demikian itu mungkin masih bisa di- 
lewatkan dgn tiada perlu utk dipikirkan terlalu ,,serieus't 

" djustru perasaan kurang puas itu timbul 
mentara anggauta2 parlemen sendiri. Padahal perbuatan2 itu, asale - 
kan ada kemauan baik, dan sena ada Pa sing, tentu da- 

Beberapa spatu pasak 
Hasan si tugas mereka, dan dgn pula kurang menjelami alis 

ran-aliran jg sesungguhnja terdapat didalam masjarakat hidup ki- 
ta, seringkali telah mempergunakan parlemen itu 
forum utk penjelesaian soal2 negara, tetapi se-akan-akan sebagai 

“medan utk. mempropagandakan kebagusan diri dan golongan sen- 
— diri, dan utk nista-menista pihak Jawannja. Pidato2 jg pandjang2 

diutjapkan, dgn kebanjakan isinja hampa belaka, Sehingga meng- 
hamburkan waktu, membikin banjak soal2 jg penting2 djadi 
bengkelai. Sebagai telah Gikatakan oleh ketua parlemen dalam 
pembukaan sidang parlemen tgl. 27 Nopember jl., dalam tahun ini 

| paflemen hanja dapat menjefesaikan 21 rentjana undang2 

Dengan mengemukakan hai2 jg tersebut diatas 'bu- 
kan berarti bahwa kita melupakan bagian2 jg baik dari parlemen. 
Tetapi perlu kita tampilkan bagian2 jg kurang baik itu, karena 
Gjustru didalam keadaan psyehologis rakjat kita dewasa ini, jang 

haus Selai "melihat usaha2 konstruktif dari pihak pemimpin2nja, 

jg “kurang baik itu mudah sekali membawa pengaruh Ea 
didalam masjarakat hidup kita. 

— Sidang parlemen jg sekali ini, walaupun beb 

: sidang: jg Annie ons rentjana 
“Temen sementara itu sendiri, menurut pendapat kita adalah suatu 

kesempatan jg baik terutama bagi sementara anggautanja jg te- 

“Jah timbulkan kesan kurang bagus di pandangan rakjat itu, dan pu- 

ja bagi anggauta2 parlemen seumumnja, 
prestige parlemen jg telah sangat merosot itu, 
membataskan diri kepada efficiency, 

sing dalam segala sesuatu pidato dan perundingannja. Didalam ba- 

en sementara itu boleh gagal, tetapi dida- 

kan lagi kepertjajaan rakjat utk djundjung 

ggi parlementairisme sebagai sendi bagi demokrasi-Indonesia di 

NA KPU/C. 

kelurahan 
mempu “terachir hampir tiba dan tempo telah sampai 
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Tetapi 

akibat perbuatan2 se- 

2 

dgn tiada menginsi inSiafi 

bukan sebagai : 

ter- 

| tetapi 

belum dapat perhatian. 

utk mentamatkan riwajat par- 

buat menolong kembali 
dengan djalan 

zakelijkheid dan zelfbeheer- 

seketjil-ketjiinja jg pena ini | 

TJENGKEH DARI AMBON 
DAN MENADO? : 

# 2 

-Kita dapat kabar, bahwa oleh Ga 

bungan Importir Indonesia Djawa 

Tengah jg “diketuai oleh tn. Rame- 

'Han, kini sedang diusahakan menda 
tangkan tjengkeh dari Ambow' dan 

Menado jg kemudian akan dibagi2- 

kan pada pengusaha? kretek di Dja 
wa Tengah. Setiap musim daerah2 

tsb. dapat tjengkeh 

3000 -ton jg sebulan jg lalu dipasar 
Djawa Tengah masih  mempunjai 
harga Rp 7000 per ton tapi kini 'te 
lah meningkat mendjadi Rp 10.000. 

/Pendjualan -tjengkeh dari luar nege 
ri, jaitu dari Zargibar sedjak bebe 
rapa waktu jg-acbir ini te tah diatur 

-poleh pemierintah: 

'menghasilkan 

(KONPERENSI D DINAS DJA- 
| WATAN URUSAN AGAMA. 

Tanggai 29/11 .di Semarang 
telah serachir konperensi dinas 
Djawatan Urusan Agama selu- 
ruh Djawa Tengah. Konperensi 
tsb selain dihadl'ri oleh Kepala 
Urusan Agama daeran istimewa 

J ogjakarta, djuga oleh Sekre-j 
taris 'Djenderal Kementerian | 

Agama Kafrawi dan Kepala Dja | 
watam “Urusan Agama Pusat 

K.H. Maskur jang sama mem- 

“berikan keterangan dan pendje- 

lasan sekitar reorgamisa, si Ke- 

nsonterian Agama di isesuaikan 
dengan anggaran helandja peme 

  

#Hikpapan, Tandjung “dan Ban- 

Isan kedua di Bandjarmasin”. 

Inan polder, Ir. Monteiro, kepa- 

   

      

diudara”, de- 

hampir tidak ada, sebab 

& 

Bandjarmasin dan Martapura ber- 

main sport 'diair dan  beristira- 

hat”. Demikian ir. Wiederhold.   
3 , 

Lalu-lintas menerangkan, bah- 

wa selama ini penduduk Kali- 

gunakan lalu-lintas 

ngai timbul perkampungan2 Je: 

penting. Tetapi sehabis perang | 

ini orang .mulai insjaf, bahwa 

untuk perkembangan Kaliman- 

tan selandjutnja, djalan2 dida- 

Iratan harus dibikin, sebab 
penting bagi pemerintah dan 

'perekonimian. .Kini hendak di- 

sempurnakan pembikinan 

lan dari Bandjarmasin 
Jikpapan, dan seterusi 
dibuat djalan jg. baik dari Ba- | 

'likpapan ke Samarinda, dan 

kemudian djalan dari Bandjar- | £ 

masin ke Pontianak. ,,Selain da 

ri itu tlh dimulai membuat Ly 

lan disepandjang pantai 

tan, dari Bandjarmasin ke Ko-! 

:ta Baru: ,,Dan untuk perhubu- 

ngan dindara: disamping lapa- 

ngan terbang di Tarakan, Ba- 

dja- 
ce Ba-' 
akan 

djarmasin, maka telah diran- 

terbang di Pontianak, Sampit, 

Samarinda, dan sebuah landa- 

Rentjana polderi 
Mengenai rentjana pembiki- 

"Ia organisasi polder menerang- 

'kan, bahwa telah Gitjobanja 

membuat polder pertjobaam di 

Mantaren (didaerah pasang) 

seluas 2300 ha. di Andjir 6000 

|ha. dan Mandomai 12.000 ha. 
'Disekeliling polder ini dibuat 
djalan dan djalan besar dari 

selatan keutara. Disebelah se- 

latan polder ini dibuat terusan 

untuk peladjaran, jg. akan di- 

hubungkan oleh sebuah teru- 

san dengan terusan Keara 

disebelah ' utara. 

Disamping itu didaerah Da- 

   

    

      
1 f 

na dan untuk tempat Menauauk : 

" patulintaa " 

Engelken dari Bagian 

| mantan lebih banjak memper- 4 

disungai, 

hingga disepandjang tepi Su- 

ini!4 

tjangkan pembikinan lapangan j 

Dim" Alam Pikiran Bid: 

  nau dibuat polder pertjobaan 
"Alabio, seluas 6.167 ha.”. 

| 

Pembangunan gedung2| 
DAW. 

bagian gedung2 
Umum menerangkan, 

yan der. Pj, Ketan 

dan untuk pegawai. 

ruangan sekolah dengan biaja 

Lk. 24 djuta rupiah. 

Pembikinan poliklinik jang 

lebih mendesak akan memakan 

| ongkos Ik. 2 djuta rupiah. Ka- 

rena di Kalimantan djarak an- 

tara satu tempat dengan tempat 

lain terlalu “djauh, alat2 . pe- 
ngangkutan sukar, dan tukang2 

jang pandai sangat sedikit, 

Pen pembikinan rumah2 

sekolah Gan poliklinik ini di'a- 

kukan disatu tempat, jakni de- 

ngan tjara prefabrication, jg. 

lebih tjepat dan praktis. 

Tentang  pembikinan. rumah 

rakjat, van der Pijl. menerang- 

kan, bahwa di Bandjarmasin 

telah dirantjangkan akan mem- 

buat 100 rumah, dan 800 atau 

900 rumah diseluruh Kaliman- 

tan dengan belandja 10 @juta 

rupiah. 

PERTJAKAPAN2 NATAL 
DAN TAHUN BARU. 

Pada bagian terachir daripada bu- 
jan Desember 1952 dan pada pekan | 
pertama daripada bulan Djanuari 
1953, kepada umum diberi lagi ke- 
sempatan jang terbatas akan berte- 

|lepon dengan keluarga dan handai 
taulan jang ada di negeri Belanda 
dengan pembajaran beaja sebesar) 
separuh daripada tarip biasa. Pa-| 
da tangga! 1 Desember j.a.dsudah | 

dapat dimulai dengan memasukkan, 
permintaan2 "untuk melakukan per- 
tjakapan2 Natal dan Tahum baru 
pada kantor2 Intel atau kantor2 te- 

lepon setempat: permintaan? per-h 

tjakapan ini dilakukan atas tanggu- 
ngan peminta seluruhnja.. Pada tgl. 
15 Desember berikutnja akan  di- 

mulai dengan menjelesaikan “permin- 
taan2 .pertjakapan jang “sudah  di- 

| masukkan itu. 'Bamanja “pertjakapan 
'telah ditetapkan hingga ” maksimum 
3 menit untuk t pertjakapan. 
Memperpandjang Waktu pertjakapan 
sama sekali tidak diperkenankan. 
Isi pertjakapan2. ini “harus. melulu 
hal2 jang mengenai keluarga  sadja. 
Pertjakapan2 mengenai perusahaan 
(perdagangan) tidaklah diperkenan- 

  

  rintah pusat dan berhubung pu- 

la program pemerintah untuk 

menjederhanakan bentuk orga- 

nisasinja. 
& 

“Berhubung waktunja untuk udjian 

“mendesak, maka patla segenap siswa 

KALU/C baik didalafh maupun diluar 

Semarang diserukan selekas . mung 

kin mengadakan hubungan dgn se 

kretariat, alamat sdr. Hermany Djoe 

many, Progo 111/38 Smg, untuk 
membereskan administrasi, 

  kan dilakukan dgr. tarip” istimewa 

ini. Keterangan2 lebih landjut dpt. 
"diperoleh dari kantor Intel atau 
kantor2 telepon setempat. 
LATIHAN KILAT GURU PBH 

Latihan kilat guru PBH di Smg- 

timur akan diadakan pada “tgl. 1 
7 Des. j.ad. di SR Idjom-: 

blang, pada hari Senen, Rebo dan 

Sabtu dari djam 17  sampar 28.30 

sedang untuk Smg-timur “bagian ba- 

' rat akan diadakan pada tgl. 8 , 

sampai 14 Des. djuga pada hari 

Senen, Rebo dan Sabtu, dari djam | 
17 sampai 18,30, 

p
e
n
 

    

Pekerdjaan Isia — Belanda tidak lagi hu- 

- bahwa (bungan persahabatan, tapi per- 

kegiatan membangun gedung2 jmusuhan, 

ditahun 1933 terutama diarah/ Yamin. Ia 

kan kpd. sekolah2 rakjat poliklijdalam keadaan seperti itu rak- 
nik dan rumah2 untuk rakjat | jat Indgnesia dan ,,Pedjambon” 

Ditahun | hendaknja mengerti 
itu akan dibuat kira2 1.200 bahwa background dari segala 

  

   
    

    

   

   

"san pe etakan sendijai 
kesulitan karena selesih 
mengenai masalah 

laupun tak menjebut dengan 

orang2 tawanan di Korea di 

kal Peru Dr. Victor A. Belaund   
   

  

    

   
   

   
   

   

  

   
   

   

   

  

         

  

   
        

  

     

     

  

       
   

  

ulangan ta : 
    

  

   

    

Ekspi 

f ELIHAT KBADA'AN, usaha? exploitasi dan penanaman ba- 
ru dikebun? besar di Sumatera Timur, kalangan jang me- 

$ Beras mengemukakan pendapat, bahwa keada'an dimasa depan 

“ditindjau dari segi kepentingan devisen negara tidaklah begitu 
rooskleurig. Perlu diketahui, kata kalangan itu, bahwa bila diban- 

ding dengan sebelum perang exploitasi kebun? tembakan hanja 

| tinggal 30”, sadja lagi.   
      

        

    
    

  

   

    

   

      
    

   2 
hingga kini masih menemui 
hak-pihak jg bersangkutan 
| Rentjana usul Menon, wa 

baru pohon2 karet sebagaimana 

mestinja menurut keada'an nor- 

maal, sedang pohon2 karet jang 

sekarang sebagian besar telah 
berumur 30 tahun. Berhubung de- 
ngan hal ini, kata kalangan itu, 

akibatnja akan terasa dikalangan 
export, jang diduga mungkin tu- 
run sehingga mendjadi 60 dari 
export sekarang, hal ini dengan 

sendirinja akan besar pengaruh- 

nja kepada penghasilan derisen 

negara. Dimana letak seba» ku- 

rangnja penanaman baru dike- 

bun-kebun karet, oleh kalangan   renjetudjui soal “pemulangan 
sarela, Disebelahnja ialah wa   

Sendjata HM Komplexs 
Dari Mana Datangnja ?: Disamping Mobrig 

kaan Aa EN “Tentara Ikut Men- 
djaga Keamanan 

ET. KOL. MOH. BAHRUN, Panglima Divisi Diponegoro 

(Djawa Tengah), menerangkan bahwa kini sedang diper- 

| timbangkan perlu atau tidaknja di Magelang daerah sekitar Mer- 

babu-Merapi Kompleks (ME-M.K.) diadakan lagi pos2 pendjaga'an 

tentera buat mendjaga keamanan. 

berkena'an dengan meningkatnja 

Keterangan tersebut diberikan 

Ikriminaliteit dan gerakan? ge- 

rombolan dari M.M.K. di Magelang seperti penjerbuan .setjara be- 

sar-besaran terhadap 26 buah toko di Grabag, '25 buah rumah pen- 

duduk di Pingit dan pada hari malam Minggu jang lalu terbunuh- 

| nja asisten wedana Pakis, kawedanan Tegalredjo, Sahro Danusu- 

dirdjo bersama-sama dengan 6 og keluarganja. 

  

Yamin : 
Unie Sudah Tak Ada 

M ENGENAI tindakan NE 
3 rintah Belanda jg mena- 
han Sunito dan Go Gien Tjwan 
Ggn maksud akan 

dari' wilajah Nederland, 

to jg tidak dibolehkan mengun- 

djungi Kengres CPN, 
Yamin, anggota Seksi Luar Ne-j 

geri Parlemen mengrangkan pen- 

dapatnja kepada ,An ?, bah- 

wa soal? itu hanja dapat dipa-, 

hamkan apabila diterima pikiran, 
bahwa dim alam pikiran politici 

(Belanda, Unie sudah tidak gd 

“Iagi. 

Malahan dari pihak Belanda 
seolah-olah hubungan Indone- 

demikian Mr. Moh. 
andjurkan, bahwa 

benar2, 

tindakan pemerintah Belanda 

“#matis, djuga Uchtkogels 

geri 

mengusirnja | 
begitu | up 

djuga pengusiran Aidid dan Njo-f sebut. 

    

  

Mr. Moh.| 

ngan banjaknja gerombolan da- 

'Kesidon Kedu R. Muritno me-' 
nerangkan, bahwa menurut 
penjekdikan gercmbolan dari 
MM:K. ada Ik 300 crang jang 
mempergunakan sendjata auto: 

dan 
sendjata baru bikiman luar ne- 

den tidak bersedia memberikan ' 

"keterangan, siapa-dan tjara ba 

mana sendjata2 itu diselun- | 

untuk gerombolan2 ter-! 

“Diterangkan Saerah Pakis, 

“Grabag, Pingit sedjak 6 bulan 

"jang lalu pendjagaan tentera 

sudah diganti dengan Mobrig 

jang kekuatan serta persendja- 

taamnja tidak seimbang de- 

ry MM.K. 'Tempat2 lan jang 

sampai kini masih tetap diba- 

wah pendjagaaan tentera, ialah 

fasrah kawedanan . Bandengan 

dan Salaman, utk. membersih- 
kan sisa2 gerombolan bekas ba 
taljon 426, jang berkeliaran di 

daerah Kedu. 
Ta 

Seminggu jang lalu residen 
Kedu telah menemui Gubernur 

Dalan: hubungan ini resi- | 

ini diduga al. karena sukarnja 
menarik" modal jang mereka per- 
lukan dari negara mana modal 

itu berasal, umpamanja Gari Ing- 

ris. 
Sementara itu diterangkan dju- 

ga, bahwa dikebun2 kelapa sawit 
penanaman baru djuga dilakukan: 
hal-ini menundjukkan, kata ka- 

Jangan itu, adanja ' kepertjaja'an 
dikalangan perkebunan, bahwa 

| kelapa sawit akan masih mempu- 
njai harapan baik dibelakang ha- 
ri. 
Kalangan itu mengemukakan 

| lagi, bahwa dimasa ini orang ti- 

' dak boleh mengabaikan begitu 
|sadja akan kedudukan kebun? 

| besar di Sumatera Timur, terke- 
|tjuali kalau di Sumatra Timur 
| telah dihidupkan perindustrian 

i jang luas, jang kelak dapat me- 
| nampung kaum buruh dilapangan 
' pekerdja'an lain. 
| Diakuinja djuga, bahwa bukan 
(tidak ada djalan untuk menutup 
kemungkinan turunnja export 

“dan devisen negara dimasa de- 
pan. Djalan itu adalah dengan 
mengexploitir sumber2 kekaja'an 

alam di Indonesia, umpamanja 
lambang minjak di Sumatera 
Utara, (Antara). 5 

| 

  

Semarang-Djakarta I1—2. 
Djumaat sore di” Djakarta PSIS 

'main lawan Persidja dan berachir 
2—1 untuk Djakarta, halftime 1—0. 

| Goal pertama untuk Persidja ditje- 
tak oleh centervoor Muskita sebelum 
istirahat, kemudian menjusul tegen 
punt dari Semarang oleh  kananluar 
Ing Liang, sedang goal kemenangan 
untuk Persidja tertjipta “dari kaki- 
ja Muskita djuga. 

Semarang — Bandung 
02 

Pes hari kedua di  Dja 
karta antara “Semarang XI lawan 
Bandung XI, berachir dengan 2—0 
untuk Bandung, goal pertama ditje 
tak oleh Achmad sebelum ' halftime   Djawa Tengah Budiono, mengu 

sulkan pendjagaan keamanan   itu jalah sedjadjar dengan tin- 
dakan hendak mendjadjah te- 
rus Irian Barat. 

  

- Ditahun 1953 dimaksud akan 

pegawai, dengan belandja 20 
djuta rupiah, dan lima gedung 

kantor provinsi, dengan. belan- 
dja 5 djuta rupiah. Disamping 
itu akan dibuat pula gedung2 
untuk sekolah? landjutam, se- 

membikir 400 rumah untuk ! 

djuga. oleh tentara disekitar 
M.M.K. disamping polisi Mo- 
brig jang sudah ada dan supa 
ja tidak diadakan pembatasan 
wilajah. 

Atas pertanjaan Muritn, me 
nerangkan, bahwa sedjak ge- 
rombolan liar mendjalankan ) pe 
ngatjauan didaerah Propinsi 
Djawa Tengah, sudah 8 orang 
asisten wedana mendjadi kor-   perti S.G.B., SMP, SMA, 

S.T.M dan lain?: untuk rantja- 
ngan ini telah disediakan wang 
sebanjak 5 djuta rupiah, 

,Rantjangan pembangunan , 
gedung2 ini “semuanja, j 
akan dilakukan ditahun 1953, 
memakan ongkos tidak kurang 
dari 100 djuta rupiah. Demiki- 
an yan der Pjl. 

  
KONP, GERWIS DJ, TENGAH 

Tgl. 29-11-1952 Gerwis Tja- 
bang2 didaerah provinsi Djawa 
Tengah mulai dengan sidang kon- 

prensinja bertempat dikota  Sema- 
rang. Konprensi tersebut. mempumjai 
status koprensi kerdja jang ke II 
jang “al. akan mempersoalkan: 

1. Hasil pekerdjaan Gerwis dalam 

'langkah2nja memperluas anggauta 

seperti jang telah mendjadi kepu- 

tusan pada sidang konprensi ke I 
di Djokija. : 
2. Tjara bekerdja Gerwis dalam, 

mengabdikan diri untuk kepentingan 

perbaikan nasib kaum wanita dan 

Rakjat Indonesia. 
3. Usaha2 untuk memperluas ge: 

rakan perdamaian dan pembelaan 

hak2 anak2. 
4, Memperkuat : terselenggaranja 

kesatuan2 aksi kaum wanita dalam 

| membela hak hak demokrasi serta 

kemerdekaan nasional, jang penuh. 

Sebagai penutup konprensi dia 

'dakan resepsi di Gedung GRIS Bo- 

djong pada tgl: 30-11-1952. 

MR. SUTIKNO MENINGGAL. 

Tadi malam djam 3 Mr. Sutik- 

no, wk.-ketua Pengadilan Negeri 

Semarang, telah meninggal dunia 

di rumahnja. Karangtempel. Ia di- 

lahirkan th. 1893" di Kuwu (Pur 

wodadi) dan meninggalkan se- 

orang isteri dan 7 orang anak, di 

tahun 1922 ia melandjutkan pela- 

djaran ke Eropah, djenazahnja 

akan dimakamkan di Bergota b€- 

suk siang, berangkat djam 14. 

| tari ini dan besuk tidak ada si- 

dang pengadilan negeri sehagai 

| tanda turut berkabung. 

  

ban pembunuhan termasuk 4 
asisten wedana Pakis kabupa- 
ten Magelang dengan 6 orang 
keluarganja. Berhubung dgn 
peristiwa Pakig tersebut “kini 
Oleh residen sedang diperdju- 
angkan sSupaja keluarga jang 
masih ditinggalkan mendapat 
tundjangan istimewa dari peme 
rintah pusat. (Antara) 

RAPAT PLENO GRT $9LU- 
RUH KOTA SMG. 

Rapat Pengurus Rukun Tetangga 
Pusat Kota Besar. Semarang jang 
dilangsungkan pada tanggal 30 No- 
pember 1952 dan dipimpin oleh Sdr. 
Djojosoewarno telah memutuskan : 

A. .Rapat Pleno Perwakilan G:R. 
T.2 seluruh Daerah Kota Besar Se- 
marang akam dilangsungkan nanti 
taggal 27/28 Desember: 1952 dng, 
atjara  sbb.: 

a. Hari Sabtu malam Minggu tgl. 
27 Desember. 1952.- 1. Perobahan 
tentang Kemasjarakatam. 2.  Pela- 
poran R.T. Pusat tentany keadaan 
R.T. pada umumnja. 

b.- Hari Minggu tangaal 28 Pe- 
1. Perbaiki 

    
    

sember 1952. 

marang. 
1953. 3. 
Pusat barg 

rus 1 Ta hendaknja 
paling lambat tanggal 15 Decem- 
ber 1952 telah mengirimkaw Pelapo- 
ran 2 jang mengenai daerahnja . dan 
usul2nja kepada  Sekretariaat . R.T. 
Pusat dengar alamat Bagian Sosial 
Kota Besar Semarang Bodjong 148 

| Semarang. 

KONGRES KE VI PNI, 

Dari tanggal 6 sampai dengan 11 
Desember Partai Nasional Indonesia 
(PN...) akan ' melangsungkan kon- 
gresnja jag ke-enam di Surabaja, Ki- 
ra2 seribu wakil tjabang-tjabangnja 
diseluruh: Indonesia akan menghadiri 
kongres tersebut.   tjaraan2 nanti adalah program pars 

v 

Atjara' terpenting diana pembi- & 

ty.12 “pass. Ketangkasan serta  kege 
sitan keeper Han Siong  menjebab 
kan Semarang tidak sampai menga 
lamkan kekalahan lebih besar. 

Djakarta seng Bandung 

Imel 
Pertandingan hari ketiga ada an 

tara Djakarta lawan Bandung. Stand 
2—1 untuk Djakarta. Dengan demi 
kian Djakarta masuk finale “dalam 
pertandingan  kedjuaraan PSSI di 
Surabaja achir Desember ini, Ban 
dung runner up. Kiri-luar Sugiono 
jang tjetak goal pertama untuk Dja 
karta, istirahat ditutup dengan 1—1, 
'tegenpunt dari Witarsa. Kira 5 me 
nit sebelum berachir, Djamiat tjetak 
goal kemenangan, 2—1 untuk: Persi 
dja. Bandung dapat kans lepas tem 
bakan penalty 12 pass, tapi Freddy 
'Timisela nendang bola njasar disam 
ping tiang. 

Di Surabaja. 
Di Surabaja pertandingan2 semi- 

finale PSSI berachir sbb: hari perta 
ma Surabaja XI — Probolinggo XI 
7—0, hari kedua Probolinggo — Ma 
lang 1—2 dan hari ketiga "Malang 
— Surabaja 0—5. 

|. Kedjuaraan ping-pong 
se-Asia 

Sabtu, 29 Nop. pertandingan2 
kedjuaraan pingpong se-Asia di 

Singapura telah berachir. dengan 

regu Hongkong sebagai peme 

nang kehormatan jang tertinggi, 
India pemenang umum nomer dua 
dan Djepang menjusul sebagai no 

mer tiga. Hongkong menangkan 
piala Baroda Cup untuk putera 

dan Kemala Ramanujan Cup un 

tuk puteri. Hongkong menang 
single dan double putera dan men 
djadi runner up single dan don 

ble puteri serta mixed double. 
India  mendjadi djuara single 

dan double puteri dan mixed dou 
ble, serta runner up dari double 

putera Djepang mendjadi runner 
up regu putera dan mendjadi djua 
ra double putera bersama. dgn. 

India. 
Bertepatan dengan adanja per 

tandingan2 tsb. pun diadakan 
kongres pingpong se-Asia dan di 
ambil putusan kongres serta per- 

tandingan2 kedjuaraan ke II 
akan diadakan di Tokio th. 58. 
Maharadja Baroda telah , dipilih 

  

dan pemilihan umum: (Selandjutnja 
pun akan diperbintjangkan pertanja- 
an apakah kongres P.N.I. baiknja di 

| nigsondian setahun sekali seperti 
sekarang ini ataukah duatiga tahun 

sekali, 

  

Aspeknja Tidak 
loitasi. Perkebunan2 Di Bai ira 

3 Naa Tidak Berikan Harapan Jg | 
—.. Baik Bagi Deviezen Kita 

.Hanja Culluur Kelapa-Sawit Dipemtngkan. 

Sementara itu oleh kebun2 ka- 1 

'ret tidak dilakukan penanaman 

dalam tempo sepuluh tahun lagi, 

  

Bantuan Kpd! 
Penganggur: 

Akan Dirobah: Akan Di- 
beri Subsidi 

pa PIHAK jang menge- 
tahaui didapat ketera- 

ngan, bahwa mulai tahun 1953 
jad, semua sokongan untuk ka- 

dalam bentuk 
jang sekarang akan dihapus: 
kan, Demikian pula kredit utk. 

mengumpat-umpat! 

Hui L000mMOT1EP 

Harian ng Locomotief” : .ig da- 

Rae pengukjran Go- Su 
han kepleset ena 

hatkan ketololannj 
Ti Locomotief: Pers. Indones 

sia tidak djudjur dalam 

mukakan soal Go-Sunito. 

orang sadja akan di sir 

land, apa lagi pengusi 

lakukan dgn sebab2 jg 

'san, pers Indonesia suda | 

Padahal di Indonesia suda sekian 

lama dan setjara diam2 beratus- 

ratus orang2 Belanda diusir dari 

Indonesia. $ 

Li Selandjutnja. Locomotief berta- 

n Ja, af kah ia 'akan ketawa atau- 

kah “akan mengumpat - umpat 

(vloeken) karena melihat ketidak- 

'djudjuran pers Indonesia itu. 

Sir-Pong “kalau boleh djawab 

pertanjaan Locomotief jg achir 

itu, bisa kasih -adpies begini: 

sDjangan ketawa, dan djangan 

   

malahan “baik nangis sadja   modal permulaan bagi perusa- 
haan?2 jang didirikan oleh para 
penganggur akan ditjabut, Pem | 
berian pertolongan kepada 
ra penganggur kabarnja hendak 
idiganti dengan subsidi, , 

Subsidi itu diberikan .kepa- | 
da penganggur2 jang membu- ' 
ka perusahaan baru. Tetapi 
perusahaan itu akan selalu da 
lam pengawasan dari pihak jg 
berwadjib. Djika dalam waktu 

itu tidak mempunjai harapan 
akan hidup, maka subsidi 
akan ditjabut kembali dan se- 

gala alat2nja akan ditarik kem 
bali. 
perluan ini akan dipusatkan ke 
pada Jajasan Kredi: Propinsi 

kan berdirinja di Surabaja. 

  

SUPAJA DIADAKAN 
TINDAKAN PEMBALASAN. 

Berhubung dengan larargan peme 

rintah Belanda terhadap Aidit 
Njoto untuk masuk negeri Belanda, | 
dan penahanan “atas diri Go Gien 
Tjwan dan Surito, C.C. PKI dalam 
pernjataan: jg dikeluarkannja “hari 
Minggu  menjatakan menghukum 
tindakan itu sebagai sewenang-we-! 
nang . Selandjutnja dalam pernjata 
an tsb. didesak supaia pemerintah 

Indonesia" mengambil sikap tegas 
terhadap pemerintah Belanda . dan 
mengambil tindakan pembalasan 
perlunja dan jg setimpal. 

10 bulan ternjata perusahaan 

Segala subsidi uniuk ke- 

jang baru2 ini telah diresmi- (pemerintah Belanda, Dan dilaku- 

  

dan ' 
Ispengusiran” beratus-ratus orang 

  

Nangis “karena, ondanks 

segala high-brow, segala snobbis- 

me dan intellektualismenja, Loco- 

imotief tak bisa lihat duduk per- 

karanja soal Go-Sunito. 

Benar beratus-ratus orang Pe- 

“Janda setjara diam2 harus me- 

Ininggalkan Indonesia. Tetapi itu 

bukannja di-usir. Sebabnja tak 

lain karena izin-berdiamnja (ver- 

blijf-visa) sudah habis temponja. 

Dus sendirinja harus pulang. Tak 

.ada penahanan dan tak ada pe- 

ngusiran. Kepergian mereka itu 

'bukannja akibat dari suatu poli- 

stioneel-politieke daad dari pemc- 

xrintah Indonesia, tetapi memang 

menurut aturan? jg biasa berlaku 

di semua negara di dunia ini. 
Beda dgn soalnja Go-Sunito. 

Mereka harus pergi karena tinda- 
kan politioneel - repressief dari 

s0.cowo. 

kan dgn setjara spektakulair. Di- 
tahan masukkan pendjara, terus: 

lakan ditendang keluar! 
Locomotief selandjutnja Jalam 

menuduh ketidak-djudjuran pers 
' Indonesia dan'setelah memperban- 

dingkan pengusiran Go-Sunito dan 

Belanda itu tadi, memberi petuah 

pada pers Indonesia: Hati-hatilan, 

kuman di seberang lautan tam- 
pak, tetapi gadjah di pelupuk 

mata sendiri tidak melihat. 
Sekarang Sir-Pong bertanja.pa- 

da Locomotief, apakah tidak lebih 
baik Locomotief beli kafja-mata 

matanja sendiri??? 

| Sir- Pong. 

  

MAGELANG. 

Mendapat pensiun 
Bertempat di gedung Staf Ko-     

dan goal kedua tertjipta dari penal j 

mando Bataljon HI Genie Territori- 
um IV Djawa Tengah di Magelang 
oleh Pangiima Divisi Diponegoro 
Let. Kol. Moh. Bahrun pada hari 
Rabu jang laly telah disampaikan su 
rat keputusan “pensiun kepada 26 
anggauta bataljon III Genie jang 
telah mendapat pensiun. Selain itu 
djuga diadakan upatjara resmi mem- 
peringati 6 tahun berdirinja bataljon 
INI Genie tersebut. Upatjara2  terse- 
but dihadliri oleh pembesar2 mili- 
ter dan. sipil setempat, 

Tiga anak buta masuk 
S.G.B. 

Dari kalangan pamong pradja di 
Temanggung diperoleh keterangan, 
bahwa tiga orang anak dari rumah 
|Perawatan Anak Buta di Temang- 
gung, belum lama selang ini telah di 
terima sebagai peladjar di S.G.B. da 
ri rumah sekolah buta di Banduag 
selama 4 tahun. 

Injeksi keras Brazilia 
untuk Djawa Tengah 

Oleh ,Jajasan Urusan Bahan Ma 
kan daerah propinsi Djawa Tengah 
telah mulai diadakan injeksi beras 
Brazillia ditiap-tiap ibu kota karesi- 
denan dan kota besar dengan mak- 
sud untuk menekan harga beras jang 
sedjak bulaz2 jang 'achir ini selalu 
naik. Harga beras di Magelang jang 
tadinja sudah turun sampai Rp. 2.90 
kini telah naik mendjadi Rp. 3.— 
per kg. 

Beras Brazilia itu akan didjual ke 
pada umum dengan harga Rp. 2,40 
per kg perangko Semarang. Sebagai 
telah diketahui sedjak beberapa ming 
gu jang lalu di Magelang oleh pe- 

jeksi beras sebanjak 125 ton dari 
Birma dengan harga Rp. 2.20 per kg 
dan 37 ton beras dari Saigon sehar 
ga Rp. 1.80 per kg. Tetapi karena 

tadi sudah tidak enak lagi dimakan 
manusia. 

KUDUS. 

tek akan ditolong. 
Hari Sabtu jbl. dipendopo kabu- 

paten Kudus diadakan rapat, dikun 
djungi oleh Ik 45 pengusaha pabrik 
rokok kretek milik bangsa Indone- 
sia asli di Kudus. Sidang dipimpin 
oleh bupati S. Reksoprodjo. Dite- 
rangkan, bahwa pihak Djaw. Perin- 
dustrian “benar2 hendak menolong 
perusahaan2 rokok kretek milik bang 
sa Indonesia asli di Kudus, ketera- 
ngan  selandjutnja diberikan oleh 
ta. Mundajat dari Djaw. Perindustri 
an dan PF. Soeharto. 

“ Achirnja dibentuk sebuah panitya 
i j 'aderasi | jang akan menjelenggarakan pemu- 

Sh darma dana Bca ban berkembangnja pabrik2 tsb. de 

: ngan Djaw. Perindustrian dan Pa- 
mongpradja sebagai pengawas. 'Pa- 

: nitya terdiri dari sdr2: Muzjahid 

tai dilapangan - keuangan-ekonomi y Muchtar, Sumadji Nitisemito, HMA 
Ma'roef, Husnan Muslich dan Ab- 
dullah Noor, sedang patih Kudus H, 
Hardjowinoto sbg penasehat. 

Jarg mendapat pertolongan tjeng- 
keh diterangkan: 1 pabrik jang men 
derita akibat pendudukan Djepang 

  
Hg 

merintah Zaerah telah diadakan in- 

terlalu lama dalam simpanan beras2, 

Perusahaan rokok kre- 

Aneka Djawa Tengah| 
dan revolusi, 2 pabrik jang berdiri 
sebelum perang sampai saat clash ke 
II, 3. diutamakan pabrik2 ketjil dan 
4 tjengkeh dibagi menurut keadaan 
jang sudah disetudjui. 

Openbare aanbesteding 
masih gagal. 

Sesuai dengan pengumuman iklan 
dalam surat2 “kabar di Semarang 
'baru2 ini, pada tgl 24 jang “lalu 
bertempat di ruang kantor D.P.D. 
Kudus telah diadakan pelelangan 
buat memborong pembangunan 
stasiun motor bus, . jang  dihadliri 
oleh - Kepaia “Daerah dan Ko- 

misi Techniek, sesudah sampul ter- 
tutup dibuka ternjata bahwa har- 

ga jang diminta oleh “para pembo- 
rorig masih melebihi keadaan uang 
jang tersedia, jaitu pemborong2 

memberi harga dari Rp. 170.000,— 
sampai Rp. 237.190,—. Sehingga 
dengan demikian openbare aanbe- 
steding “hari 'itu gagal. Menurut 
kemufakatari para  anggauta DPD, 
akan diadjukan rentjana begrooting 

“lagi buat membangun stasiun bus 
itu sesuai dgn -harga2 bahan pada 
saat ini, jang ' rentjananja diserah- 
kan kepada PUIK untuk dapat dite- 
ruskan kepada fihak Propinsi. 

SOLO. 
Penanaman tanah 

kering. 
Gerakan mentanami kembali tanah2 

kering dan tandus didaerah Surakar 
ta untuk tahun) ini menurut rentjana 

“5 

4.600 ha. Sebagai langkah pertama 
telah didjalankan gerakan terrasse- 
ring dengan lamtoro dan penanaman 

dengan Albizta, turi, agka dll. jang 
dikerdjakan bersama? antara Djawa 
tan2 Kehutanan, Kehewanan dan Per 
tanian Rakjat Daerah Surakarta de 
ngan bautuan: jang tidak sedikit dari 
pihak pamongpradja. 

Penanaman: tanah kering dan tan- 
dus seluas 4:600 ha. tsb terdapat di 

kabupaten2 “Wonogiri seluas: 1.500 

ha dalam tiga kewedanan, Karang: 
anjar seluas 600 ha. dalam dua ka- 

wedanan, Klaten seluas 500 ha. da- 

Sragen seluas 700 ha! dalam'dua ka 

Stdanan dan Bojolali/Seluas 500- ha 
dalam satu ka'wedanan. Penanaman 
tsb dipusatkar pada beberapa 'kawe 

danari, untuk memudahkan pimpinan 
kontrole, dan' agar penanaman jang 

setjara Itras jonda kewedanian2 itu le 
bih mempunjai djaminan akan mem 
bawa hasil2 jang diinginkan. 

Bersama dengan pembangunan dae 
tah pertaniam itu, diperluas pula ada 
nja ,,oro2 parigonan” (lapangan peng 
gembalaan) tetapi jang djuga ,geter 
rasscerd” dam berwudjud setengah 
hutan, guna 'memperbanjak hewan. 

dan gundul 'itu untuk tahun ini div 
rentjanakan -akan memakan beaja se 
besar Rp. 700.000. —. 

Mengenai, luas adanja tanah2 ke- 
ring”dan temah tandus didearah Su- 
rakarta dapat ditambahkan ketera- 
igan, bahwa didaerah Surakarta ini 
terdapat tarsah kering sel 0.500 
ha.,terdiri dari tegal 153.9 a dan 
karas 121.500 hay dan tanah tandus 
dan setengeih tandus seluas 70.500 ha,   

Kalau. bisa 

besar utk lihat gadjah ui pelupuk 

paling sedikit “akan mentjapai angka. 

lam satu kewtedanan, Sukohardjo se ' 
luas 800 ha. dalam dua kawedanan, 

Gerakan penanaman tanah kering - 
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Dirate-mabkota Djepang Aki-.. 
hito, waktu baru2 ini mentja 
pai usia 18 tahun, telah dilan 
tik dengan resmi sebagai achli 

| Iwaris keradjaan Djepang. Un 
tuk upatjara pelantikan itu   “Akihito berpakaian kebesaran 
menurut. tjara Djepang kuno. 
  

ANGSA AFRIKA, didja- 
Gjahan Inggris di Kenya 

Capal' memberikan makan kepa 

da kl, 20.000.600 orang, apabila 
tanah dinegeri itu dikerdjakan 

Inggris, demikian sebuah tuli- 
san dalam bulanan ,,Fact” dari 
partai Labour di London. Dim. 
tulisan ifa dikatakan, bahwa bu 
ruh bangsa Afrika Gi Kenya hi- 
dup sebagai didjaman 
pertengahan. “Tjara satu2-nja 
untuk memberantas kemelara- 

  

| iba I - ya: 2 mesti- 

nja, Gomikian bulanan 33 al 

      

   

r Perwaldlan Tuni 

| Iaut kep un Dada Din: 
“mat jl . menjerang 
buah kapal didekai 
dai timur Aap banran, A pan 

       
" 1 Kel 1 per 

taharan mengumumkan, Nania 
Japoran tadi berasal dari kala 
ngan angkatan laut, 

'Diterangkan bahwa kapal 

Iipatroli tadi mengedjar kapal 
“H silam 

| djam, lalu meluntj 
tersebut selama 314 

rkan bom2 
| silam (depth 'bombs), tetapi 
Ihasil2nja tidak diketahui. 

“Kontak tadi terdjadi diper- 
| airan kepulauan 'Polillo, dekat 
pantai propinsi @uezon di Lu- 
zon. Diumumkan bahwa  se- 
djauh pengetahuan,. disekitar 
perairan tadi tidak ada kapal2 

dalam pada itu diterangkan 
pula, bahwa kapal2 perang: 
Amerika sudah beberapa kali 
mengira -berdjumpa dengan   

: ILMU BEDAH 

“Tangsungkan 
- Gjabatan gurubesar Ilmu Bedah oleh 

Ne Tmn, 

kapal silam, tetapi kemudian 
ternjata adalah ikan paus. (An 
tara-UP).. 

  

M. SOETOJO GURU BESAR 

(Pada tg. 6-12 ja.d. digedung Fa 
kultet Kedokteran Surabaja akan di 

upatjara ' penerimaan 

"M./Soetojo, ahli bedah terkemuka di 

  

  

Menon Toh Akan 
"5 

3 men Vishinsky? 
Peking Dan Wara Adakan Tekanan Tha: peni: 

ALAM SIDANG Pisitya Politik dari Sidang Umum P.BB. 

I Dias hari Djunvat wakil? BURMA, IRA@G dan MESIR me- 
njatakan menjokong resolusi India, jang dimaksudkan untuk me- 
nembus djalan buntu jang dihadapi di Korea. Wakil Burma dalam 
pada itu mengatakan, bahwa ia akan menjatakan blangko dalam 
pemungutan suara mengenai aan jang “sean oleh |. 
Sovjet Uni taptan, masalah tadi. ' 

Menteri negara Inggeris Sel: 
wyn Lloyd mengatakan, bahwa 

solusi: 

  

Tindia 
Setudjui Amar 

AF klu Perajin Tunis 
JAMBUTAN Delegasi Tunisia jang terdir 

Aslam terkemuka, mengumu 

mn kepada pemerintah: pol I 

Ikan antara lain kepada Presi- 

|bernur disemua propinsi 

   
   
    

sia jg datang dari Djal 

Sai 

Rdsbuni tersebut ta Isampat 

den/wakil Presiden, Perdana, 

alamat: delegasi Indonesia, K 
tor Perwakilan Tunisia 
.karta dll. “Dalam resolusi 

   

kan Perantjis terhadap Tunisia 
adalah suatu penindasan jang 
membahajakan perdamaian du 
nia dan memperkosa piagam 
PBB serta mendjatuhkan ke-. 
hormatan PBB dimata dunia, 

membela perdjoangan kemerde 
kaan sesuatu bangsa dari pen- 
djadjahan siapapun gjuga. ' 
Dalam “hal membela per- 

djoangan Tunisia itu dianggap 
sepatutnja djika PBB segera 

Menteri, Kabinet dan Parlemen | 
Perserikatan Bangsa2 dengan 4 

Dial 
itu 

dikemukakan, bahwa kemerde- |! 
kaan ituadalah hak bagi setiap 
bangsa didunia, bahwa tinda- | 

bahwa setiap bangsa wadjib:| 

      

“dengan angan. -Serombor 

dha dari India, j membawa 
gelan Buddha dag murid2-nja 
“'datangan barang2 sutji itu dis 
dia Cambodji bantu meng 

  

   

    
   
   

    

      

     
    
      

  

   

      

   

    

    

   

perutusan penganut2 igama Bud 

  

      
         
   

    

        
       

   

        

   

“di 
berhubung 

“telah diselenggarakan 
. 19 Nopember jl, 

2 jg dipandang sutji, pening 
Sariputta dan Mogallana. Ke' 

dilapangan terbang oleh ra 
nja dalam arak-arakan ' jang   

  

Berang? Jg Dulu DiImp   berusaha melepaskan ' Tunisia 
dari pendjadjahan Perantjis 
dan negara Republik Indonesia 

rikan pembelaan kepada per- | 
djoangan kemerdekaan bangsa 
Tunisia. Demikian antara lai 
bunji resolusi itu.   

  

| silam negara sahabat. 15 Tetapi | 
TUBRUKAN ANTARA DUA 
GUMPALAN BESAR 
BINTANG. 

Tubrukan raksasa dikabarkan te 
lah ' terdjadi antara dua gumpalan! 
luar biasa bintang2 jang letaknja ber 
djuta2 kilometer dari.bumi, demikian 
ahli-ahli -btang” mengatakan -hari : 
Sabtu. Potret2 jg dbuat dgn teleskop 
200 intji dari observatorium ' Monat 

Palmar di California, “katanja mem 
perlihatkan bahwa tabrukan itu ha 
rus terdjadi djutaan tahun 'ig lalu. 
tetapi sekalipun tubrukan “itu kini 
masih “berlangsung:' namun bumi | 
tidak akan terkena pengaruh tubru | 
kan. 

KONPERENSI DINAS : SELU- 

RUH GUBERNUR TG. 16 — 18 
Da : 3 

Dari Bean Dasi sAntara'” 

mendapat kabar, bahwa para gu 
ditung 

Lu. kedatangannja di. Djakarta 

pada pertengahan bulan Desem 

ber jad. Menurut revtjana “pada 
tg: 16 — 13 Desember jad. akan 
Giadakan konperensi dinas oleh 

semua gubernur dan soal2 jang 

'Gibitjarakan jang ' terpenting ia 

lah soak- anggaran “belandja, oto 
nomi- dan soal2 jg. berhubungan 

dengan pemilihan umum jad.   #3 

rea selandjutnja pian 
.kan: 1. Supaja angkatan darat, | 

rentjana. India — jang sudah , -Jaut dan udara kedua belah N 

diamandemen 2 kali itu — me-' 'hak segera “menghentikan se- 
rupakan dasar untuk mentja- “gala permusuhan. .2. asalun 
pai persetudjuan, jang 2 akan repatriasi orang2 tawanan pesf 
dapat memuaskan kedua belah rang setjara sukarela harus «. 
pihak. Dalam pada itu ia meno (serahkan kepada komisi jang 3 
jak amandemen jang diadjukan jdiusulkan oleh Sovjet itu, jang 

? baru. sesudah 

oleh Sovjet supaja diusahakan 
penghentian tembak-menembak | 
terlebih dahulu dan baru sesu- 
dah itu diselesaikan “masalah 
tawanan perang. Sebagai dja- 
waban terhadap pernjataan Vis 
hinsky, menteri luar negeri So- 

vjet, Lloyd mengatakan bahwa | 
sungguh benar bahwa banjak 

orang tawanan perang takut | 

djiwanja akan terantjam, apa-| 
bila Mereka dipaksa pulangke-: 
negerinja, baik jang serdad 

“Tionghoa maupun Korea. 
Berita UP mengatakan, bhw 

   

menteri luar negeri Sovjet Uni / 
Vishinsky kemudiati f2 Andrei 

mengutjapkan pidato pandjang 
lebar, dalam mana ia mengata- | 

kan bahwa rentjana India itu 

»pasti akan gagal”, Diserukar" | 

nja Supaja usul Sovjet diseta-| 
djui. Seperti telah dikabarkan, 
Sovjet menghendaki supaja 

Ibuka pintu bagi penjelesaian 

bertugas menjelesaikan masa- 
lah Korea setjara damai. Se- 
tiap uSul mengenai penjelesai.. 
an soal tawanan perang sjang 

tidak sesuai - dengan prinsipz 
Konvensi Djenewa, tidak dapa. 
dibenarkan dan bertentangan 
dengan peri-kemanusidan “dan 
oleh sebab itu-tidak bisa diteri 
ma baik. Dikatakannja bahwa 

usul Vishinsky itu “dapat mem- 

ge setjara damai. 

' Menon akan senadidi 
amandemen2 Vis- 

hinsky? 
Delegasi “India di :PBB, 

Krishna Menon, hari Saptu 
| kabarnja bermaksud hendak 
menemui menteri Juar negeri 
'Sovjet Uni, Andrei Vishinsky, | 
dalam waktu singkat untuk 
.membitjarakan soal resolusi   terlebih dahulu diadakan peng-' 

hentian tembak menembak dan 
itu diselesaikan 

masalah tawanan perang: 
Pemungutan suara ena 

rentjana India ini ditunda, se- 
kurang2nja sampai hari Senin 
karena penjusunnja aa .jaitu - 

»: Yakan Krishna 'Menon — hari 
— Djumiat Inka nana lagi da- 

| pidatonja '    
shir, 

menantikan instruksi? dari pe- 
merintahnja di New Dehli dait 

| keterangan beberapd 
sumber, 
kembali keadaan, bertalian dg. 
maklumat perdana menteri 

u En Lai pada hari 
1 rentjana Se: 

vjet std merupakan satu?nja 
rentjanid jang dapat diterima 

   

  

  

  

    
rusnja, Debt djuga wakil2 | 
Afrika Selatan, Bolivia dan El: 
Salvador hari Djum'at menja | 
takan: Perta rekala, Tn. 
da TE 

  

   
   

2 Pa an Lai, 
Ber Pp dari. Tokyo me- 

ngata! seterusnja, bahwa 
PM RRT.Chor En Lai dalam 

tementnja mengenai usut 
Soviet, mengenai masalah Kos 

"Men Nala itu sedang “resotusi India itu akan dikemu- 

“1ch djadi Amerika Serikat dan j 
sanggota2 lainnja dalam Pani-| 

  

“ia ingin “menindjau 

India tentang Korea. Orang 

KALI TJIKAPUNDUNG MELU 
AP SEPERTI DLM TH. 1945. 

Djum'at malam kali PPjikapasi 
dung, jang mengalir membelah 
kota Bandung, telah meluap. deg 
mikian rupa sehingga airnja me 
“Iintasi tepi2nja dan menjebab-' y 
“kan tidak 
11.000 rumah tergenang. Dapat 
dikatakan, bahwa bandjir besar 
jang disebabkan oleh Tjikapun- 
dung malam ita hampir mende | 
kati bardjir besar jang pernah 
terdjadi pada tg 24 Nopember 
1945 dan jang mengakibatkan 
lebih Cari 200 orang meninggal 
tani karena tenggelam. 

dlm usahanja Supaja resolusi ' 

India itu ditarik kembali atau 

supaja amandemen2 Sovjet di- 

tjantumkan dalam.resolusi tsb. 

Lebih landjut dari New Delhi 

djurubitjara kementerian luar 

negeri India “katakan, bahwa 

pemerintah India berharap 

hendaknja tak disetudjuinja 

resolusi (India mengenai Korea 
oleh RRT djangan mendjadi 

sikap jang terachir dan hen- 
daknja RRT mempertimbang- 
kan masalah tsb. lebih landjut. 
Djurubitjara tadi katakan, 

pemerintah India mengira, bhw 
beberapa keberatan2 jang dike- 

  
  

  Menduga, bahwa Menon, jang 
telah minta dan disetudjui P3 
mundaan tentang pemungutan 
suara mengenai resolusinja, ' i 
mungkin akan berusaha untuk 
.mentjapai suatu kompromi ba- 
ru dan menerima baik bebera- 
“pa amandemen jang diserahkan 
"Oleh “Vishinsky. t 

Bila demikian, maka seluruh 

ikakan sekali lagi, karena ho- 

' Politik - akan menentang- 
nja. 

Tekanan terbtadap ' 
Delhi. 

' Sementara itu kalangan PBB 
berpendapat, bahwa. Moskow 
dan Peking akan mengadakan 
tekanan terhadap New Delhi. 

| Bom2 Dilemparkan Lagi Di Tunis 
"D' TUNISIA beberapa hari jg. 

achir ini telah timbul sua- 
sana kebingungan, karena ' pada 
tepat pada waktu Perantjis ana 
datangkan bala-bantiuan dari 
isbille dan Aldjazair, terdjadi Di 
lemparan? bom terhadap tempat2 
kediaman pemimpin2 nasionalis 
jang terkemuka. 
Dalam tempo 24 djam, telah 

P . 

    
iibarapan, bahwa usaha2 jang 

(begitu, banjak 

mukakan RRT barangkali ka- 
rena salah-mengerti,.dan India 
"akan mentjoba untuk mena 
'laskan hal tsb. 

Djurubitjara tsb. dalam pada 
dengan gembira  menjambut 
statement pemerintah RRT, 

bahwa RRT akan terus beru- 
saha untuk mentjapai gentja- 
tan sendjata di Korea atas da- 
Sar sama dan pantas. Mengi- 
Ingat demikian luasnja keingi- 
nan dari segala pihak di PBB 
dan. pula RRT, maka pemerin- 
tah India asih  mempunjai 

diadakan bersama? diantara 
negeri. akan 

Membawa hasil. Achirnja di- 
njatakan Sekali akan niat jang 
teguh dari India untuk melan- 
djutkan usaha2nja bagi perda- 
maian,   
terdjadi .pelemparan bom  keru- 
mah pangeran Raouf Bey: Diru- 
mah-tadi tinggal djuga mertua 

nja, jaitu Fathi Zouhir," penga- 
tjara pribadi dari-Bey Tunis dan 
isekretaris ,,Dewan 40”, jang Ja- 
porannja menasehatkan Bey su- 
paja menolak rentjana Perantjis, 
tentang perobahan ketatanegara 

an, Sebuah bom lainnja dilempar- 

  

wadjib dengan segera membe-j 

2g v 

rbadja.s 

isolator 

tjampuran (negara & 

harapkan akan mendjadi dua 

baru? ini, Nilai hasil tekstiel 
151, dan hasil kertas 1367, 

ti 

dju dengan tjepatnja. Dengan   1.754: 
ga listrik — 772, mesin “pen 
bakar (internal combustion en- 
gines) — 603: batu bara 

138. Hasil2 tahun inj akan lebih | : 
tinggi lagi. 

“Tiongkok Timur kini mem- 
buat banjak - mesin, perkaka 
serta perlengkapan? listrik sen-j 
diri jang tadinja diimport. 

Pabrik2 jg. berada dibawah: 
pimpinan kementerian industri j 

adja telah membuat 113 ma- 

tjam barang2 baru, diantaranj 

badja niket-chroommolybdeum 
ilicochroom, badja ma: 

ngaan “bermartabat tinggi, 
pompa minjak tekanan-tinggi 

voltage-tinggi 69. 

volt, transformator eksperint 
voltage-tinggi 225.000 volt da 
lain2nja. 3 
Dalam € bulan pertama ta 

4 p 

hun ini hasil tekstiel telah 
me-. ti 

Iiwati hasil th. jang lalu. 
salah satu perobahan pen 

  

    
    
    

    

         

  

mikian dikabarkan oleh harian Aa Ohin Fang Jih Pae” di Shanghai 

    

  

   

    

1 .pada hasil th. 1950. 

Industri berat-pun telah ma- T Kk k Bi 

menggunakan angka index 100) 5 3 isa 
th. 1949, maka hasil2 th. 19507 
adalah: badja (rolled steel) — 4 

clektrise motoren (dihi- 
tung dim kilowatt) 1320: tera Tak Usah Chawatir Teng- 

Maa Kalau Paksi Ba- 

         

    

   
   
    

     

    

  

   

#dju mandi model baru, jang me 
| mungkinian orang2 jang tidak 
pandai 

Lapung2 dengan oOlomatis, Penda 

€ kang Ingg sris, M. Sharv 

: eda dengan badju2 mandi bia- 

di “air... dengan memakai 

“| dirinja 

1g laa Na "Mereka Nala Buru ba Kamunis Usa. 
.. PBB Mendjadi Katjau Karenanja. e: 
—Oleh: Dr Mv, Blankensisin: Di larang kutip— 

BRAHAM FELLER, ahli perundang-undangan. jang terkemuka, serta wakil adjunk-Sekpeta- 
ris Djenderal untuk urusan? juridis2 PBB, penase 

ngan rasa putus asa jang sangat hebatnja, sebagaimang Ver 
ini, telah melontjat. dari djendela, Jang letaknja pada tingkat kedpabelas dari sebuah. am 1 

pur tangan jang berlekih-lebih, 

Malahan dia senat bukan 
orang jang diburu karena me- 
nganut fikiran komunis sebagai 

|| mana sekarang sedang dilaku- 
kan oleh pemerintah USA. 
Orang menuntut dari dia supaja 

“|| dia menjerahkan orang lain dim 
@jabatan tinggi Amerika jang 
Bidnea Komrunistis untuk diba 
wa didepan hakim. Hal ini tidak 
ditolaknja sedjauh ia melihat 
tjukup alasan2 akan didjalan- 
kannja tindakan? jang tsb. itu, 
akan tetapi para pemburu tidak 
puas2 djuga. 

an tuntutan2, supa- 
ja mentjari korban? lain jang 
lebih banjak lagi. 
Pembunuhan giri Feller me-   

     

di-ikuti oleh 85.00 padr jambar: para opsir2  Cambodja 
berdjongkok memberi Salam waktu barang2 'sutji tadi - dibawa 

melalui mereka: S3 : : 

gi 2 | 8. 

“ Hasil2 Tadustri Di Tiongkok-Timur 
    

  

ASIL2 INDUSTRI perda an? negara dan perusaha'an? | 
kelir) di Tiongkok Timur kini di- 

lipat dari pada hasil th. 1950, de- 

ini akan beritambah besar Agu. 

Berenang? 

dju Bererang Mo- 
dei Baru 

IDALAM DANA olahraga 
di Amsterdam Timur, ba 

u2 ini beberapa orang ahli te- 
h memberikan demonstrasi ba 

berenang dapat ter- 

at baru.ini adalar dari . Se- 

ba, Badju? Ta baru ini 
luar kelihatan tidak ber- 

Sekarang Dihasilkan ' 1 

rupakan suatu pukulan besar 
dalam lingkungan PBB, jang se 
karang tengah mengadakan Si- 

| dang Umumnja di New York. 
Djuga tanpa insiden ini para pe 
ngikut sidang sudah tjukup pu- 
sing dalam menghadapi Rusia 
pada pertemuan2 jang demikian 
tsb. 

Rasa senewen jang biasa bu- 
kanlah suatu- kedjadian jang 
aneh lagi. . 
Kadang2 ditengah - tengah 

umum jang “mendengar itu, 
nampaklah orang2 — kebanja 
Kan wanita — jang berdiri di- 
sana sebagai ,,saksi” jang terla- 

2 » |lu bersemangat. Ketika Lie ba- 
| ru2 ini menerangkan bahwa 

Gia akan meletakkan djabatan 

nja, maka datanglah dikantor- 

nja seorang bekas pegawai 
PBB, berumur 25 tahun jang 
menerangkan bahwa dia telah 
diutug untuk mengganti Le. 
Untuk membuktikan hal ini 
dia membuang pakaiannja se- 
hingga telandjang. Orang Su- | 
dah anggap hal ini: sebagai ke 
djadian lumrah. Orang menil- 

pon mobil rumah sakit jang 

mengangkut sipemuda : 
suatu tempat jang buai e 
tara tjotjok dengan kea daan fi 

kirannja. 
Tapi sekarang seorang laki2 

jang sehat dan tjerdas fikiran 
nja, seorang jang luar biasa ke 

     tetapi dari Na ama. diberi 
t tipis jang di ' 

g: anak -perempuan berusia 

tahun telah dilemparkan ke- 
badju 

kurang | “dari pada LN 

dalam industri tekstiel jalah, mandi Model baru itu. Anak 
bahwa industri tsb. kini Kk tadi bersedia dilemparkan, 
asi Na ag kapas ipun ia tidak pandai bere- 

atau mesin dari luar negeri. ' nang. Agar jakin akan kesela- 
Demikian harian tsb. (Esin matan. 2 ita maka Bra, 

Hua). | nja turut berenang seorang 
yahli. Anak itu Pa tidak 
| tenggelam dan terapung-apung 
| dimuka perairan. Perlu dite- 
gaskan, bahwa  badju mandi 

! model baru ini “banjak faedah- 

inja pada. peladjaran2 bere- 
nang, demikian pula bagi ka- 

   

Kerugian2 
5 ia DiD K. A. 

Th. 1952 Lebih Dari E nak2 jang "menderita sakit lum- 
puh. 

70 Djuta yaa ba Diduga, badju2 mandi model 
tbaru ini pada permulaan 

(IPEROLEH ketera- tahun ' muka “akan  Hapat 
ngan, bahwa djawatan 

kereta api dalam tahun 1951 
mengalami kerugian Rp. 70.009. 
000,—, sedang keragian 
tahun 1952 lebih dari dj 
tsb. diatas. Jang ata 
na sampai sebanjak itu 

| menurut keterangar?2 karena 
kepaikan harga tarif, sehing 

EN oa patan wa t -dja sanga 

“Dengan kenjataan itu maka | 
kini tarif kartjis kereta api di 5 
Turunkan berapa besarnja kini 
sedang “dirumuskan, tetapi ku- 
rang lebih sampai 5094 besar- | 
nja dari harga jang sekarang. | 
Seluruh pegawai kereta api 
pada waktu ini kurang lebih 
14.000 orang.  Pembajaran | 
"uang lembur adalah salah satu ' 
sebab sehingga kerugian DKA 
sebesar itu, “demikian djuga 
pembajaran kerugian (schade | 
vergoeding) jang harus diba- | 
Jar, dan pembajaran wang 
tunggu jang “harus diberikan 
Lt pegawai2 bangsa Be- 
anda 

  

MAJAT BERLUMURAN DA- 
RAH ZONDER KEPALA, 

| 
Majat berupa badan seorang laki? ' 

tak dikenal izag sudah tidak berke 

   

      

    
   

  

pala lagi, hari diketemukan | 
oleh: pol g “dikali 'j 
Bekasi, d penga | 
niajaar, si, be' 
sar kemu sang kor 
ban jg belum u, telah di 
bunuh beberapa ebelum majat 
ja diketemukan ' itu, berdasarkan 
terdapatnja darah jang masih terus 
menetes dileher majat itus Penjelidi 

ikan: lebih idjauh masih dilakukan 
Na 

kan kerumah Al Mestiri 

an lama ,,Vieux Destour” dalam 
Dewan Hmpatpuluh. Sebuah bom ! 
lainnja menimbulkan kerusakan 

pada rumah 'Taboury, pemimpin 

golongan sajap kiri ,,Aksi Demo- 
krasi Tunisia” « jang mengadju- 

karr kemefdekaan lebih luas. Diu 
rubitjara Partai Neo Destour me 

Oukil, ngatakan, bahwa serangan2 tadi 
“jang mewakili partai kemerdeka- 

dibeli dipasar. Hargania kira2 

antara 20 dan 25 rupiah uang 
Belanda. (ANP). 

Suster Elizabeth 
Meninggal Dunia 

Suster Elizabeth Kenny, pio- 
hir wanita jang terkenal diselu 
ruh dunia dilapang perawatan 

| 'Yumpuh kanak? harj Mnggu te 
Mah meninggal dunia dalam usia 

  

ijakapannja, jang mempuiijai | 
nama baik sebagai juris, (mem ! 
bunuh dirinja dengan tjara jg- 

demikian isb. Dan orang”tidak 
lagi ragu-ragu tentang sebab2 
jang- mendorong dia berbuat 
demikian. 
Memang banjak sekali jang 

menjebahkan orang itu, ahli 
juris jang baru berumur 48 
tahun kehilangan  perimba- 
ngan fikirannja, Banjak orang 
mengharapkan bahwa  kemati- 

annja jang iragig akan menja 

darkan mereka jang hingga 
kini paling kuat mentjari ko- 

munis. Akan tetapi djustru di- 
saat orang2 seperti 
thy ,pentjium komunis” - uta- . 
ma merasa dirinja menang, ti 
dak ada harapan akan terbuka 
nja matanj, orang2 itu. Presi 
den Eisenhower akan mengha 

dapi kesulitan? besar djika ia 
“berusaha meneniramkan orang 
orang tsb. Sikap hysierig to- 
koh? jang tidak segar itulah 

djatuhkan dirinja dari gedung 
pentjakar langit di New York. 
Alasan2 untuk jang demikian 

bang untuk memburu orang2 
vike:ter” telah tersusun jakni 
sebuay, panitia terdiri dari ang 
gauta2 senaat jang diketuai 
MeCarren, jang bertugas me- 
njelidiki apakah diantara pe- 
gawai2 PBB itu terdapat pula 
orang2 komunis. Panitia ini 

mempergunakan tjara2 'penje 
lidikan jang kedjam. 

Amerika berhati-hati: 
Bahwa orang2 Amerika ha- 

.rus bersikap hati2 gampang di 
mengerti. Tikeoera mereka ter 
tapat rahasia2 militer jg paling 
penting jg. diperlukan utk me-   

Suster Elizabeth Kenn y | 

66 tahun dirumahnja di Brisba- : 
he. Sedjak beberapa hari para f 
doktor berdjaang untuk meno- | 
2, Naa: An Austra 
ia terkenal i g meninggal 
dunia akibat belan Dok, infeksi 

Pi sa dada dan serangan Ma 
ung, | 

| 
dimaksudkan oleh pihak jang me 
lakukannja, untuk merugikan tji 

ta2 bangsa Tunisia, jaitu kemer 
| dekaan. 

Pasukan2. jang. didatangkan 
oleh Perantjis dari, Marseille dan 
Aldjazair tadi ialah pasukan 
,Chasseurs” (1 resimen) dan es- 
kadron ,,Guarde Mobile”, 

1 

    lindungi dunia mon-komunis da- 
ri serangan Rusia, Rusia sedang 

mendapatkan rahasia2 
militer tsb. dengan segala ma- 
tjanv tjara, Sudah terbukti. bah 
wa banjak keterangan2 berhar- 
ga telah djatuh ditangan Rusia. 
Ahli2 pengetahuan jang terke- 
nal jang selalu menjembunjikan 
sympathie mereka dengan konmu 
nis dan jang dipastikan dapat 
menjimpan rahasia telah menje 
berang kefihak komunis. Bahwa 
lantas beberapa orang senewen 
lekas mendjadi bingung dan 
mentjari 

rankan. Akan tetapi jang aneh 
|ialah kenjataan bahwa orang2 
jang demikian itu diberikan ke- 
kuasaan penjelidikan jang luas 
serta kekuasaan kehakiman jg. 
besar sekali Sebuah negeri bisa 
Ula dibuatnja dengan tjara jig. 
er-ikian imi. 

Beberapa panitya 
penjelidik. 

Pertama-tama ada misalnja 
panitia negara jang bertugas 

| menjelidiki ,,tindakan2 jang “bu 
kan Amerika”, jang baik dida- 
lam maupun diluar Amerika me 
nin“bulkan edjekan jang sengit 
sekah Karena tuduban2 jang 
bukan jang dikemukakan ang- 
gauta2 panitia itu, Tapi tak ada 
sesuatupun djuga jang dapat 
mentjegah mereka meneruskan 
»kewadjiban” mereka jang me- 

"kan MacCarthy selama kampa 

ereka menjiksa| 

ngotorkan kehidupan sesua 
susunan masjarakat. Kemi, 5 
MacCarthy jang terkenal itu 
menjusul dengan tuduhan2 jang 
kotor2 jang menjebabkan suasa 
na mendjadi lebih jelek. Bah- 
kan djenderal Kisenhower sen- 
diri tidak beranj menjamping- 

nje persilihannja, meskipun di- 
antara orang2 jang tertimpa tu 
duhan2 jang kotor itu terdapat 
djenderal Marshall, pelindung 
dan kawan baik dari Eisenho- 
wer, 

Panitia Mc. Carren 
Panitia MacCarren jang ba: 

ru lebih tjelaka lagi, karena 
sebelum apa2, panitia itu me- 
ngumumkan bahwa Organisasi 

PBB boleh djadi akan dikeluar 
kan dari Amerika djika ternja. 
ta, bahwa negeri itu sudah ke 
na infiltrasi jang terlalu ba- 
njak dari pihak komunis. Ini- 

lah merupakan suatu keang- 
kuhan senatorial jang sama se 
kali tidak sesuai dengan sikap 
hormat dari pada seorang ha- 
kim penjelidik. 

Panitia inilah jang telah me 
manggil Feller, untuk membe-   

: menertawakan 

MacCar- ' 

rikan laporan mengenai ana- 
Sir2 komunis dalam susunan 
kepegawaian Amerik, pada 
PBB. Ia dipilih untuk -peker- 

chat pribadi 
telah dikabarkan dlm. 

Trygve Lie, dalam suatu s sera- 

,Suara “ 

    

    

    

jang tidak sehat fikirannja, akan tetapi pandangan pitjik senator?2 Amerika dan nafsu turut Sh 
telah menjebabkan ia mendjadi Aa asa. " 

  

SE YADA HARI Sabtu Sex 
— Orang kepala sukw Afri 

ka Selatan jang berada di Darm 
stadt, Djerman ' memesan st 
djumlah besar obat merang rambut, Ia menerangkan, bah: 
wa ia hendak membuat ' ke-59 
orang isterinja berambut pes 

'ua... 
IREKTUR MUSEUM ,,Rat 
fles” di Singapura, M. W. 

F. Tweedie, mengunramkan, bah- 
wa di pantai barat semenandjang 
Melaju telah didapati gerombolan 
kura? besar, jg 1sgang bertelur 
di pasir. 
Binatang? tadi rata? beratnja 

setengah ton, pandjangnja ham- 
pir 180 senti: di pasir pantai tadi 
diketemukan, ratusan butir telur 
kura? jgbesarnja sebesar bola 
biljard, sKuga2: raksasa ini terma- 
suk djenis kura? jg sudah hampir 
tidak" ada lagi. Satu?nja tempat 
kura2?.ini bertelur, sedjauh penge- 
tahuap : ialah pantai Lanka (Ce & 
Ion). : 

  

TAWAN AN, 2 PERANG 
KOREA UNTUK PERTJO- ' 
BAAN SENDJATA?2 BARU?   djaan itu karena ia seorang ah 

Ii juris jang tjakap dan gekat 
sekali dengan Trygve Lie. Se 
lain itu karena dia seorang 
Amerika sehingga panitia ber- 

hak memberi tugas jang demi 
kian kepadanja. ,,Masa selam” 
dari semua 2.000 pegawai Ame 
rika telah diselidiki dengan te- 
liti. Feller tidak bekerja sem 

"'barangan. Dia harus bekerdja 
sanga# hati2. "Feller ierkenal 
karena alirannj, jang progres- 

sief intellektueel. Matjam2 tu- 
.duhan jang bukan? dilempar- 
kan kepadanja. Jang paling 

ialah alasan 
bahwa dia dulu pernah mem-, 
bantu Frank#in Roosevel# da- 
lam “menjusun politik New 
Dealnja. — 

Diantara sedjumlah . 2.000 
oranc Amerika itu terdapat be 
berapa pegawai? jang mempu- 
njai latar belakang komunis. 
Hal ini harus dilaporkan. Fel- 

rik lebih banjak dari padanja. 
Orang menuduh dia menjem-: 
bunjikan sesuatu. BPS diantjam. | 
Feller bekerdja siang dan ma! 

lam untuk memuaskan para | 

penjelidikK  anti-komunis di 
Amerika. Tekanan jang dila- 
kukan mereka achirnj, telah 
menjebabkan dia membunuh di, 

“rinja. | 
Bahkan publik di Amerika. | 

  

? Radio Moskow dalam menjiarkan 
berita jang berasal dari Korea Utara 
pada malam Saptu mengatakan, bhw 
Amerika sedang menfjoba sendjata2 
baru terhadap para tawanan perang 
Tionghoa-Korea. Menurut doku- 
meri2 jang sangat dirahasiakan dan 
diketemukan oleh kaum gerilja- di 
Korea Selatan, dalam bulan Mei 
tahun 1951 telah diangkut kes Ame- 
rika 1400 orang tawanan untuk di- 
pergunakan dalam pertjobaan2 atom. 
Selandjutnja kantor berita Korea TE 
rara menambahkan, bahwa pada tg. 

15 Djuli tahun itu djuga 100 orang 
dari.kamp 66 telah tewas setelah di- 
pergunakan sebagai ,.sasaran2 jang 
bergerak” bagi |. sendjata2 . mesin 
Amerika. (Antara— AFP). 
  

Pir segenap negeri Eropah Ba- 
rat jang sangat menderita ka- 
rena perang. Rentjana ini jang 

demikian pertentangan dengan 
sikap lama Amerika, tak akan 
mungkin diterima Kongres, dji 

. ka Vysjinsky dengan tidak sa- 

.darnja tidak turut membantu. 
jler. Tapi orang hendak dada Vyshinskye dan pengikut2nja 

dalam sidang umum PBB 1947 
dengan demikian hebatnja me: 

| makemaki pihgk Barat sehing 
ga publik Amerika mendapat 

kesan jang kuat sekali akam 
mengantjamnja bahaja Rusia. 

Amerika merasa diri berhak 
menjelamatkan dunia, dan oleh 
karena itu dia tidak mau mem 

perijajakan apa2 kepada pi- 
hak2 jang ,dilindunginja” 

| mikian anggauta?2 panitia pe- | 

.terharu dengan nasib jang me 'Tak ada orang jang akan max 
nimpa Feller. Tapi bukan de- rah dibuatnja. Tapi panitia2 

senatorial USA" lebih banjak 
njelidik, iang segera  mene- ' merugikan dari pada mengun- 
rangkan bahwa mereka tak | tungkan. 
akan merobah haluannja. Pembunuhan-diri Feller me 

  

rupakan suatu tuduhan jang 

jang menjebabkan Feller men-j 

ini memang banjak. Suatu tja 

dibalik .tiap2 lajar, 
orang2 komunis tidak menghe- 

(pan Barat sama sekali 

Kedudukan PBB di Ame- | 
rika dan sebab2:nja. | 

“Adalah selalu merupakan sua 
tu hal jang aneh, LN ga 
kan PBB terletak di Amerika. | 

Barangkali ini perlu  ,,Volken- 
bond” “dulu merupakan suatu 
keigagalan. terutama karena 
Amerika segera sesudah  bet- 
hentinja perang dunia pertama 
menolak hekerdja santa, dengan 
dunia luar. Ini menjebabkan Se 
naat menolak Perdjandjian Ver- 
sailles, terutama, karena ia nte: 
rupakan bagian dari tjiptaan 

| Wilson. Tidak hadirnja Amerika, 
dalam Volkenbond menjebabkan 
lunpuhnja kekuatan organisasi 
internasional itu. 

Orang barangkali berusaha 
memperoleh djaminan turut ser 
tanja Amerika dalars organisasi 
internasional jang baru itu, :de- 
ngan meretapkan kedudukan- 
nia di Amerika sendiri, supaja 
rakjat Amerika langsung bisa 
wengadakan hubungan dengan 
institut jang baru itu. 4 

Sebuah kedjadian 
gg th. 1921. 
Saja Ga akan suatu kedja- 

dian di Washington pada tahun 
1921, ketika diadakan NP ng, 
si Pasifik. Dalam upatjara 
anggauta? Kongres aa 
tribune se Tapi sana 
tidak bersi sepan, melain- 
kan dengan Taput sekali berte- 
puk tangan. Boleh djadi @jika 

| mereka ibu keberatan akan apa 
jang dikemukakan dalam kon 
perensi itu, mereka akan didak 
kurang mengeluarkan suara ri- 
butnja Mereka nampaknja ti-     
rasional ini dimana negeri me- 
reka mendjadi tuan ramah, ti- 
dak merupakan suata tontonan 
sandiwara, 

didjalankan pala dalam PBB, 
(dan publik Amerika turut tjam- 
pur dalam apa jang dibitjara- 
kan disana, maka hal? tjelaka 

Dipilihnja Amerika sebagai 
tempat kedudukan PBB dalam 
suatu hal tentu sudah ' memw 
punjai pengaruh jang menen- 
tukan. Akan tetapi orang Era- 

tida 

mempunjai alasan untuk ke 
tjewa akan jang demikian tsb. 
Rentjana Marshali telah mefn- 
perbaiki susunan ekonomi ham 

  
aa 

' an jang 

dak sadar bahwa upatjara inter | 

“Djika sikap jang demikian ini | 

boleh diadi akan timbul. | 

sedih. Saja tidak heran kalau 
niat Lie untuk meletakkan dja 

batannja tilak mempunjai hu- 
.bungan dengan kedjadian tsb. 
| Lie seorang emosioneel. Sam! 
pai sekarang dia tidak terge- 
sa-gesSa mengalah kepada teka! 
nan Rusia. Kemudian dia me- 
nerangkan bahwa dia sedia 
tinggal satu tahun lebih lama 
lagi djika belum ada penggan 
tinja. 

Ini memang suatu hal jang 
sulit. Sebab tjalon itu. harus 
diusulkan oleh Dewan Keama- 
nan dan dalam keadaan jang 
.demikian harus tunduk kepa- 
da veto Rusia. 

Tjalon manakah jang bisa 
diterima kedua pihak jang Ta 
tentangan? 
“Lebih djelek dari pada an 

ajalah bahwa Lie telah ka- 
atnja, ialah kegelisa- 
timbul diantara ribu 

an orang2 Amerika itu jang 
bekerdja di PBB. Banjak dian 
tara mereka itu telah “menga- 
djukan permintaan berhenti 
sedangkan lain? lagi mengata 

kan akan. keluar djika ada 2 

' sempatan jang 'baih. 

  
  

ncin “piano sambil lakukan 
(#krobatikj apakah diantara! 
' pembatja 'kiranja. ada J8, sangs 
| gup menandinginja? | 
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| Kalisari 10 — Tilpon 
k umum dan untuk anak2. 
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entirely new! completely different! 

in the type 
the size 

ask he Jady who 

datang lekas! 

baru masuk dengan kapal 
- 

  

General Electric Refrigerators 
5 with across — the — top freezer 

you want and 
you need! 

owns one! 

Pilih dahulu! 
Disediakan dalam Showroom 

,Mapia” 
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Baru terima! Puri 
RAY -BAN matjam?2 Warna. 
BALRIM Goldfiel Frames. 
KEYMONT Platiha ,, 
SHANGHAI OPTICAL Co. 

'Pekodjan No. 82 — Tif. 1125 
: SEMARANG. 
    

” Mohon diri: 
“Kepada para kenalan dan te- 
man2 di Salatiga, berhubung ma 

Wasserij 
- Blakang Kebon 3 Telf. 1554 

Tjepet, Bersih Murah. 
Sedia looper. : 

    

PG 
St tAi 
BADJIGUR di 

YOUNG CHEMICAL COY. BANDUNG 

Bandung. 
Sa am. 

“ASIA" 

    
AGEN: Keplekan Kidul 228, : 

Pekalongan. 

PUSAT: Tjitarum 6, 

  

   
   

kepindahan. Mohon maaf atas 
segala kechilafan dan kekeli- 
ruan. 

Keluarga R. M. SOEPRAPTO. 
ex-Dj. Tuntang 50 Salatiga 
  

  

Dj. Sembodja. 2 Semarang. - 

  

Tua Kembali Muda 

Karangtempel 50 
, - 
TIDAK ADA djam bitjara dari 
tg. 3 sampai 18 December. 

G.J. Dreckmeier| 
TABIB 

  Rambut putih diadi hitam 

|. Yanggung 10095 tidak luntur. 

sg » HARGA: 
— 8Gr. R25,— Dan 3 Gr. R 15,— 

' Special untuk didjual lagi ke 
| untungan bagus. 

00. erbikin oleh: 

(0000 TABIB AMIRODIN | 
| Mepan Kusumojudan 95A Solo. 

|. Agen: ng 5 

- Dil. Ngupasan 12, Jogjakarta. 

  

   
     

  

     

(ATA Adat lalat 

K. Jacohsen 
Arts 

Tjandi Baru Za 
(Udjung Kintelan baru) 

Untuk Penjakit Kulit dan Pe- 
njakit djalanan kentjing. 

jam bitjara: (“9—10) 
(17—18) 

  

     KASIM DADA Kp. Melaju 30 

— TERBIKIN DARI 
KULIT JANG 
LEMAS DAN 

Po BAKAR 
Z00L- TERUS 
DARI KARET 

JANG 
KEKUATANNJA 
LUAR BIASA   

  

    

  

    
   
    

   

      

   

Ini Dia! | 
Sudah Datang! 

»Thamess Truck 
151“ W.B. 

Ini Dia! 
Sudah Datang! . 

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 Ik. Rp. 33.000,— 
#3 750 X20 - Bon n Rp3 316602 

Gunaken S.IP. Tuan sebaik-baiknja. 3 
PERSEDIAAN MASIH TERBATAS! 

N.V. Handel Mij. HIN VOE 
FORDDEALER DJAWA-TENGAH & TJIREBON 

Bodjong 16 Telp, 2000 Semarang. 

l 

- 
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 an 

  

S8. RAHAT. Occultist 
Seteran 109 — Semarang, , “Tr 

SORGA DUNIA! . 
- 

Buku: 

SEXUAL PR OBLEM 
(Bah. Indonesia, Oleh Sapphire). 

Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA: 
Rasianja SORGA PERKAWINAN: 
Rasianja supaja BISA HAMIL: 
Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, 
“dgn tanpa obat atau alat2: 

Kuntji Rasianja MEMILIH ANAK, 
jg. bibitnja ,,SEDANG DITANAM” bakal mendjadi anak 
LAKI2 atau PEREMPUAN, — menurut suka sendiri, — 
jg. 10052 TJAKAP atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR, 
TJERDIK, BIDJAKSANA, AGUNG, MULIA dan BER- 
BATIN LUHUR! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jg. 
an FE Ma tapi sangat PENTING bagi orang2 dewa- 
sa!!! 

Digubah menurut pendapat 25 orang Professor? dan 
Dokter2 jg. kenamaan diseluruh dunia. 

(Anak2 dilarang keras membatja!)! 
1 Buku tebal, indah, dihias banjak gambar? Rp. 25.— 

Begitu terima postwissel, begitu lantas dikirim! 

- (1 orang hanja boleh membeli 1 buku sadja). 
Badan Penerbit: 

KWA GIOK DJING 

x 

: 
x 
ss 

x 

  

           

     

   
   

      

     

      

    Djl. Kramat 2/4 — Kudus. 
  

  

Perusahaan Pengangkutan 

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

kami ada sebagai berikut: 
DJAKARTA: Krekot 18, Telp. 3711 Gambir. 
BANDUNG : Djl. Suniaradja No. 22 Telp..121 Selatan. 
SEMARANG: Petempen Kidul 334A, (Peloran) 7 

Telp. 140. 
Djalan Bakmi 15, Telp. 3161 Utara. 

" Hormat kami, 
SURABAJA:   Roy Rogers 123   

  

       
   

        
     

     

  

   

   

dn De E-£ 

  

   
     

Sunny, peluru? d 
kudamu djadi takut dan 
daripada harus turut saja naik Trigger! 

tjuri2 ternak itu! 

  

& 
UM STiLL NOT SuRE IF YOU'KE j 

Ez WITH THE RUSTLERS WHO e 
BEA SIEAL MY COWS TO FEEP 

SPA YOUR FRIEND HOGAN'& 
RAILROAP BUILDERS / 

953 KING FEATURES SYNDICATP, In 7 

uh2 gelap itu telah menjeba 
sr sama keretanja! Kini kau tak lain 

— Saja masih tetap belum jakin apakah kau bukan kawannja pen 

" 3 

Y WuaT ABOUT MEN FROM YOUR OUTFIT 

     
   

banar am 

mu jang telah menghantjurkan balok 

balok. djembatan kereta-api si Hogan 
tadi pagi? 

17 MK BAW THAT WAS USED 
TO WEAKEN THE TRESTLE 
TIMBERS HAP YOUR CIRCLE        

  

WRECKING HIS TKESTLE THIS MORNING?    
WHAT ARE 
OU TALKING 

KU ABOUTF 

        
— Sebuah gergadji jang 

telah dipergunakan buat 
melemahkan balok2 diem 
batan “kereta-api itu mema 

kai tjap pertandaan “,,Cir 
ala AIA 

Lg Aa aman ama aa SA Rea AT Dea Ber ERA 

S 

— Dan bagaimana tentang orang2 

—m Apa jg kau maksudkan? 

        
P.P.O.K.S. Tjabang Semarang. | 

Untuk segera bekerdja di SOLO: 
: SATU bUEKmKOUDER TIONGHOA. 

Sjarat2: a. beridjazah A atau B 
b.. sudah berpengalaman 

La C. dapat mengetik 
Surat2 lamaran dengan ditulis tangan sendiri dengan ketera- 
ngan-keterangan serta gadji jang diminta dialamatkan pada: 

Reclame & Advertentie Bureau LAUW 

  

| Dj. Ngarsopuro (Ps. Pon) SOLO. 

   
      

    

i u 

- Hadiah jang 

terkenang 
/ Tjatatlah SEKARANG djuga 
PARKER .,21” BARU adalah 
sebuah hadiah pada perka- 
winan, ulang tahun ataupun 

lain? peringatan. Sebuah hadiah 
jang menggabungkan dalam diri- 
nja sifat?: tjantik, awet, dan ber- 
guna, pula jang dapat merapatkan 
persaudaraan antarajang memberi 
dan jang diberi. 
Suatu hadiah jang mengagumkan: 
suatu tanda mata untuk selama'nja, 

Ta' satupun pena Icinnja 
memiliki ini: 
  

1. Pengatur saluran tinta dilindungi hok paten, jan 
mendjamin garis tinta jang rata, pula ta kena 
putus-putus 

| 2. Sifamnja jang chas ,.smooth writing" : selandjumJa 

dapat melinyir diatas kertas serjara ringan dan 
ta tahu rewel 

3. Tempat tandon tinta terbikincdart pli-glass. hingga 
Tuan dapat: melihat banjaknja tinta jang -dida: 

  

      

- lamnja. 
2 

ke) &. Tjara mengisi se-ringan dan se-pastt kita meng 
$ gerakkan jarig kita. 

- 5. Pena jang terbikin dari octantum dengan udjungnja 
& dari iridium, hingga ta dapat rusak. 
3 

£ 6. Ta mempunjat bagian-bagian dari karet, artinya 
I8 ta bisa menipis. 

. 

Wakil Parker Pen Co.: LAWSIM ZeCHa 4 WN, — Djakarta 

Distributir Parker 21: 
KIAN GWAN COMPANY (Indonesia) Limited N.V, 
  

  
Ban-ban jarig mempunjai. badan jang ta' 
mudah dapat dirusakkan serta loopvlak anti- — - 
Slip bertjorak belah ketupat jang istimewa 
kekuatannja, adalah pokok2 jang berpera- 
nan penting dalam pembuatan kendaraan2 
alat pengangkutan. Perlipat gandakanlah 
kefaedahan perusahaan Tuan dengan me- 
makai ban-ban truck GOODYEAR ! 

V (ebi) banjak muatan? berat diangkut dengan 
memakai ban-ban GOODYEAR daripada 

lain merek | 

  

DAYEAR 
Untuk SEMARANG: 

TOKO ZXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW, N. V. 
INGTRACO, Bodjong 27 dan semua Importir2 

Automobiel. 
Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia. 
  

BESOK MALAM ,KEMANTEN PERANG DJEPANG“ 

PREMIERE 

      

    

   

   
       

       
   

     

  

REX PI 
5.00-7.00- 9.00 ES 

“DJAGALAN' The story Of a miscegenetic lovel 
stering 2 

6.30 — 8.30 Shirley YAMAGUCHI 
(17 th) Don TAYLOR 

Shirley Yamaguchi Ba ON PUN Ca manyan - 

(Lie Shiang Len) 

Populair dim fiim | 
film: ah PE PUN BB : sena 

,Sinanojoru” da erang Tjandu”, untuk pertama kali di Amerika. 

Roman antara Timur dan Barat, tidak ada seorang akan berhasil 

merusakkan tjinta jang kekal. NGK 

“Rex” Ini malam pengab: | Djagalan:ini malampengab: 
5.& LI. 9, (17 th) La ga (13 th) 

James Mason - Michael Rennie 3 AN DAYA“ 

TS PANEN Pa 
TINGGAL INI DAN BESOK MALAM PENGABISAN : 
.ORION" 5.-7.-9. (17 th) I.Metropole” 5.-7.-9.- (13th) 

# Joba Garfield - Gig Young $| .. Roostyati — R. Lukman|i 

“ MIRFORCE“ | ,,DEWA DEWI” 3 
Akan Datang: Butterfly ea | Van) datang: M-G-M' Color 

      

  

Wang Tan Fung - Pe Yen | Van Johnson-Kathrya Grayson 

Heavenly Souls! ,brounds For Marriage” 
Film Tiongkok Fechnicolpr j (Djandaku Bertunangan)   

v Druk, VII No, 584/111/A/718 

   

  

'/ BARU TERIMA: ' 

sementara: 

Karangtengah Timur No. 21 

w 

h 

     
    

| MARGA ISTIM, 
VULPEN merk SHEAFFER'| CRAFTMAN kleu 

HARGA HANJA Rp. 51.— 3 
LEKAS DATANG DAN SAKSIKAN SENDIRI. 

Persediaan terbatas. 
1 orang hanja dapat beli 1 bidji. 

     

     
e 25 , 

Lu ' £ j 

mmatkaiireksi “NN ik 
HORLOGERIE Bg : 

Bodjong 10 C — SEMARANG — Telp. 1144 
    

  

   

  

  

  

Omg 

    

   

   

   

AHAAA... PE'II LEMES BENAR 
KAU INI. TJOBA MINTA e 

MINUM SUSU UAP BENDERA 
PADA IBUMIL-SUPAJA 

ENGKAU SEHAT DAN Kuar'l/ 

    
SUSU MANIS 

yap BENDERA 

      

KABAR GEMBIRA 
Usaha Nasional 

SN.V. , PERKAPI“- Semarang 
Dapet menjelesaiken dengan memuasken Urusan Tuan/Sidr. 
tentang: 4 

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 3 

Administrateur R. MOH DJEN | 
Dj. Ambarawa 2 (H.W.) 2 

Telp. No. 1285 Tip. 123—1285. 

Masih ada kesempatan beli saham2 Rp. 1000.— 

di BANK TIMUR 
di BANK NEGARA 
  

  

  

' Utfjapan Terima Kasih 
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 diperka- 
njak terima kasih. . 

Hormat kami, 
N.V. MASKAPAI ASSURANSI INDONESIA 

SEMARANG. 
  

  

1 

  

Desember ada bulan cadeau dan tutup tahun. 
3 P i 1 30 D as "3 h 3 Herlo er 2 hatikanla , Murai tg Pat esem 

Harga istimewa — Korting speciaal — 
— LONTJENG TEMBOK Westminster 2. 

ARLODJI TANGAN Tuan/Njonjah segala 
merk 

VULPEN Parker, Sheaffers, Watermans 
matjam2 model. 

W 
MERAK”" WEKKER Junghans, Mauthe, Kienzle 

beraneka rupa. 
KRANGGAN TIMUR 25, PHONE 1603, SEMARANG 

    
    

0.2) 27301 
N 

SEA TA Ten Sa      
  

Yu CITY CONCERN CINEMAS mp 
Lux ivi malam pengabisan lu. 17 th.) 

5m Tam Goa Faith Domerigue — Robert Mitchum 

, Where Danger Lives" 
Besokmalam premiere Fred Astaire — Rita Hayworth a 

  

        

        

YOU WERE N EV — Naa Oam 

3  LOVELISE diiatita 
  

Grand ini malam d. m. b. (u. 13 tahun)i Hd 
in L.— 9. Donnald “D'connor — Helena Carter j ! 

Double Crossbones" 
Akan datang : RED SKELTON — JANET BLAIR 

Jhe Mad Mr. Jones' 
INDRAS.-7 -9.- ini malam premiere — Ju. segala um, 

TARGET FOR TONIGHT 
ROYAL ini malam premiere (wu. 17 tahun) 
5.7.9. "Hugh Howards dim 

»THE THING 
ROXY ini malam premiere (u, 17 tahun) 
oi Willard Psrker — Anita Louise 

dim Alexander Dumas. kata 

Fighting Guardsman” 

  

of Another 
Wo.id !       

 


