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ialah mendidil 
     

" hogmati pendirian orang lain. Orang 
“Cc annja dimanapun djuga, tetapi mr 
“Orang untuk menjatakan pendi 

"90 wakil? 
Da Ah ab 

   

EWASA INI di ru- 
: mah sakit kabupaten 
Djember sedang dirawat 

- Misdi, seorang wanita jang 
| tinggal di desa Djurang, 

$ ketjamatan Tapen, kabupa- 
ten Bondowoso. Semulanja 
dia diangkut ke rumah sa- 

kit itu karena menderita sa- 
kit perut, tetapi setelah di- 
bedah oleh dr Gregorie, ter 
njata, bahwa dia mengan- 
dung baji jg kini sudah ma- 
ti dan ditaksir berusia tiga 

S 

ak Demokrasi: Kata Presiden Sukarno 
Tak Dapat Didjalankan Dgn Paksaang Dlm Revolusi Nasional 

sia Harus T ergolong Semua Golongan Jg Anti-Imperialis : 

partai? politik dan 

" Malu'ia mend'adi propagandis 

  

   

  

ENJESALKAN peristiwa 17 Oktober itu, sebab pada hari itu orang telah 

djak-indjak demokrasi. Kita tahu, bahwa di belakang demonstrasi tadi ter- 

i tak murgkin didjelmakan dengan paksaan. 

arkan terulangnja peristiwa 17 Oktober itu. Dan djalan satu?nja ini 

Kita harus mendidik diri sendiri demikian rupa, hingga dapat meng- 

jang berwatak memang harus berani mengutarakan pendiri- 

eka harus pula bersedia memberikan kesempatan kepada lain 

anja”, demikian presiden Soekarno pada hari Senin petang dide 

  

| anisasi? rakjat di Bandung. 

Presiden Soekarno. memulai 

pidaton's dengan menjatakan, 
bahwa sedak puluhan tahun jg 

5 

persatuan nasional. Persatuan 

tlak untuk memenangkan revo 

lusi nasional. Akan tetapi per- 
satuan nasional hanja' mung- 

| kin diwudiudkan atas dasar de 
| mokrasi dan tanpa dasar ini ti 

.dak mungkin -ada persatuan 
kaga. BA 

Presiden selandjutnfa menge 
'mMukakan, bahwa sudah ratus- 
an kali ja menegaskan, bahwa 
revolusi nasional belum lagi se 
lesai. Bukan harnia revolusi na- 
sional Indonesia itu jang be-   tahan, 

&   
Letourneau: 1 

Jg Bertempur Di 'lado 
China Adalah Mem- 

. bela Perantjis 
y) ESIDEN-MENTERI un- 
: Yak negara? bagian Indo 

an China, Jean Letourneau, dal 
suatu pertemua,, di La Fleche 

pas t, 

mengatakan bahwa 

  

   ertjaja dengan djandji Peran 
tjis maka tak seorangpun akan 
menaroh kepertjajaan laci kepa 
dja Perantjis”. Dengan mening- 
gaikan Indo Chipa, Uni Peran 
tjis akan am demikian Le 
tour Antara). : 

  

   

  

KONSOL DJENDERAL INDO- 
NESIA JG BARU BUAT 
NEW-YOBE. - - 

Didapat kabar, bahwa oleh pe- 

merintah akan ditundjuk sebagai 

Na 

II Imperialisme telah .merobah: 

lum selesai, melainkan djuga 
| revolusi2 nasional dilain? nega 
ra Asia. Revolusi Indonesia ha 

njalah. merupakan sebuah ma 

ta rantai dalam rangkaian re 
Ivolusi2 dinegara2 Asia, jang 

| menentang imperialisme. Revo 
lusi2 nasional itu baru dapat di 

| selesaikan apabila imperialisme 
sudah dibasmi ar sekali. 

Presiden seterusnja memberi 
uraian jang pandjang lebar me 
ngena' hakekainja imperialis- 
me gambil menerangkan, bah- 

wa itu adalah suatu kelang-   

nafonal itu adalah sarat mu-. 

"melawan imperialisme”, 

Kini hanja terbuka satu 

imperialisme. Dalam front per- 

satuan nasiongl haruslah ter- 
dapat semua unsur? jang ber- 
sifat anti-imperialistis. Dalam 
revolusi nasional di Asia ma- 
kanja harus pula tergabung 

golongan? jang anti-imperialis- 
|tis, baik ia Muslimin, nasiona- 
'lis, sosialis, maupun kominis, 
jang semuanja harus bersatu 
pada dalam front jang kokoh 
kuat, karena harus berdjoang 

demi-- 
kian presiden Soekarno. 

Dinjatakan seterusnja, bh 
djuga di Indonesia tidak 
mungkin terdapat persatuan 
nasional jang kokoh kuat apa- 
bila kaum Muslimin, nasiona- 

lis, sosialis, dan golongan? 
lainnja tidak bisa bekerdja sa- 
ma dalam perdjoangan dalam 
melawan imperialisme, 

Demokrasi. 

Menuruz presiden Soekarno, 

maka demokrasi merupakan da 
sar satu2nja dapat mempersatu 

kan semua.golongan mendjadi 

kesatuan jang erat. Sjarat ter 

penting untuk mewudjuikan de 

mokrasi ialah kemerdekaan. 

mengutarakan pendapat. Seti- 
ap orang harus bebas menge-   sungan daripada kapitalisme 

dunia barat jang dalam perte- 
ngahan abad jang lampau men 
tiapai perkembangan jang de- 
mikian tingginja, sehingga ter 

| paksa mendjadjah negara2 ter- 
belakang di Afrika dan Asia un 
tuk memperoleh daerah  sum- 
ber penghidupan baru. - 

penduduk dinegara2 terdiadjah 
mendjadi miskin dan melarat. 

Kemiskinan dan kemalaratan, 
jang mendjadi sumber daripa-   konsol djenderal Indonesia jg ha- 

ru di New-York, Mr. Ahmad Na- 

tanegara. : 
. Mr. Ahmad Natanegara ini se- ' 

karang adalah anggota staf Ke- : 
menterian Luar Negeri di Djakar- 

tar , 3 

Keharusan-Kerdija 
00. Aken Diwadjibkan Untuk Pe- 

muda-Pem 

Hubungan Baik 

D 
Mohammad Nadjib 
dewasa ini antara Mesir 

hendaki sangat terpeliharanja 
gara. : 

Adalah 

hargaannja jg tinggi 

merintah Djerman untuk hi-. 

Ba baik2 dengan bangsa2 Arab 

ing berdjumlah 50 djuta, kira 

tidak akan menguntungkan 

bagi Djerman bila kehilangan 

jang 
nja 

perhubungan dagangnja denoan 

negara2 Timur Tengah, semata- 

mata karena hendak membikin 

enak hati satu djuta orang Ja- 

hudi”, densikian Nadjib jang Se 

i berpendapat, bahwa. 
,rakjat Djerman sebenarnja ti 

dak suka meratifikasi perdjan- 

: kerugian dengan 
dan bahwa harian? 

tidak menjiarkan se- 
pembajaran ganti 

Achirnja ditegas 

kan oleh perdana menteri Mesir 

itu bahwa diputuskannja perau 

landjutnja 

djian ganti 
Israel itu” 
Djerman , 
luruhnja soal 
kerugian itu”. 

& 

bungan dagang dengan Djer- 
man itu tidak 

Trus 

pl. 

    

  

    
—. Wadjib kerdja : 

Berita $ 
mengatakan bahwa hari 

telah, disampaikan 
yaenterian keuangan 
ah rentjana undang 

  

a 
kerdja 
Katanja 
sshatkan oleh 

dalam - waktu tertentu 
    

dr. 

ri djenderal Nadjib, ketika 

    
     
  

   
   

  

   

beberapa waktu jang lalu ber 

kundjutip: ke Mesir. Berdasar- 

kan undang? tersebut, akan ter 

bentuk sebuah ,,barisan kerdja” 

terdi | pemfida2 Mesir, ig 

k i djuga oleh para pe 

   

    

ALAM PESANNJA melalui tjorong Radio Mesir jang ditu- 

djukan kepada rakjat Djerman, 

menjatakan harapan, 
“dan Djerman tidak merugikan perhubu-' 

ngan baik antara kedua negara tersebut. Nadjib menegaskan peng 

: Djerman dan karena itulah ia meng 

perhubungan baik antara kedua ne- 

akan begitu berat 

terasa oleh Mesir dari pada, ha 
menerima suatu fait accom 

kenaan dengan adanja pa- 
ken asing di Mesir, N: djib 

apkan, hendaknja pa- 

itu selekas mungkin me 

kan Mesir. & 

pemuda2 Mesir? | 

4 lain dari AFP, Kairo 
inggu 

kepada ke- 
Mesir sebu 

2 dengan 

'mana seluruh pemuda Mesir, 

akan dikenakan kewadjiban be- 

tindakan ini telah dina 
Hjalmar 

Schacht kepada perdana ma 

na mereka akan di- 
h dalam pekerdjaan2 sosial 

: Maa Nan Para ma- 

: hasiswa akan didahulukan men 

dapat panggilan sedang setiap 

da revolusi2 nasional. : 

Oleh sebab itu hanja ada 

satu criterium untuk mendjadi 
seorang. revolusioner, jakni 
bersedia  berdjoang melawan 

udi Mesir 
4 Nadjib Peringatkan Djer man Agar Tetap Pelihara | 

Dgn Negara2 Arab 

perdana menteri djenderal 

'Ghiri kemerdekaan menjatakan 

inal menuntut adanja ,,go0od re 

ver untuk menutup 

  moga? pengertian salah 

mukakan pendiriann'a sendiri. 

,iDi Argentina, Brasilia dan 

Spanjol rakjat tidak pernah me | 
ngenal kemerdekaan menjjata- 

kan pendapatnja. Oleh- sebah- 
nja dinegara2 tersebut tidak 
ada demokrasi Makanja sa- 
ngat disesalkan ketika pada ig. 

17 Oktober orang hendak men 
ioba.dengan paksaan .menga-. 

pendapat itu. Persatuan nasio- 

  

17.Oktob 
“Telah Berusaha Mengin- | 

   
   
menghendaki Supaja ' segera 
badakan penghentian “tembaksmet 

rimbak di Korea dan supaja soal 
pengembalian tawanan? perang 
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2 buah pemandangan dari 
selesai dengan kemenangan 
tjis. Hasil pemilihan ta'di kab 
gabungan dalerah Saar deng an 
rapat propaganda pemiliha 
Jenhauer, ketua Partai Sosi 
paganda pemilihahnja. 

Diterir 
Resolusi India 

terima Oleh 
Sidang 
Amandem 

ANITIA POLITIK Sid: 
pada malam Selasa tel 

ngenai masalah Korea. Kep 

suara 53 lawan 5 dan 1 bl 
ne, Byelo-Russia, Tjekoslo 
suara blanko ialah Tiongkok : 

ikut serta dalam pemungu 
oleh Panitia Politik ini meli 
menentukan, bahwa djika soa 

dikembalikan ketempat a: 
waktu 30 hari sesudah pe 
tangani oleh konperensi pol: 
'kan kepada organisasi P.B.B. 4 

ir 

IS   

  

Usal pe an Sovjet. jan   
lationship” (hubungan baik) 
'antara semua golongan revolu 
sioner. ,,Good relationship” ha- 
nja dapat bertumbuh diika me 
reka jang bersangkutan berse- 
Gia memberikan pengorbanan2. 

| Djika orang mend'adi marah 
setelah mendengarkan -penda- 
pat orang lain dan dalam ke- 

marahannja mentjabut revol- 
mulut 

orang lain tadi, maka perbuat- 

an ini bukanlah merupakan da 

sar iang tepat bagi ,,good rela 

#ionship” ini. Bagaimanapun 

djuga kita harus dapat meng- 

hormati pendirian orang lain, 

ini untuk mendjamin persatuan 

nasional jang kokoh”, demiki- 

an presiden. 

Pada achirnja ia Menegas- 

"kan sekali lagi, bahwa revolu- 

si nasional belumlah selesai. 

Adalah memalukan djika orang, 

berpendapat bahwa tjita2 re-   untuk 5 kepentingan pemuda jang selama latihan ke | 

k kh lihatan keistimewaannja, akan 
| diberi keutamakan memasuki 

Daftar2 pemilihan 

tidak dirobah. 

, Dikabarkan selandjuinja 
bahwa bagian pemilihan dari 

kementerian dalam negeri hari 

ran kepada pemerintahan2 

| daerah, dalam mana diterang- 

ikan bahwa tahun ini daftar2 

| pemilihan tidak akan dirobah. 

Menurut  undang2 pemilihan 

tahun 1935, daftar2 itu harus 

'dirobah tiap bulan Desember 

tetapi surat edaran jang baru 

dikeluarkan itu didasarkan ke- 

pada undang2 kemudian dalam 

| mana dikatakan bahwa peroba- 

bin. Djuli. Kalangan2 politik 
mengartikan tindakan ini seba- 

gai tanda bahwa djenderal Na- 

djib tidak menghendaki dilang- 

menduga bahwa pemilihan2 

akan diadakan dalam bulan 

Pebruari jang datang ini. 

Tahanan2 politik di 
- bebaskan. 

Kalangan2 jg mengetahui di 

Kairo menerangkan hari Senen 

i kepada koresponden AFP, bahwa 

299 orang tahanan politik, dian- 

taranja terdapat bekas perdana 

menteri 

di akademi-militer, sedjak Nadjib 

melakukan coup tg. 7 September, 

akan dimerdekakan hari itu. Se- 

lain dari bekas perdana menteri 

Nadjib Hilali 

opsir tinggi dari pemerintahan 

sebelumnja, bekas kepala kabinet 

radja Hafez Afifi, bekas menteri 

dalam negeri Morteda el Maraghi 

|dan bekas menteri keuangan Ga- 

'ki Abdul Motaal. 8 

  
  

| djabatan2 pemerintah. 

Minggu mengirim surat2 eda- 

han2 harus dilakukan setiap 

'sungkannia pemilihan2 sebe- : 

|lum musim panas tahun jang 

akan datang. Sedianja orang 

Nadjib Hilali jg ditahan 

volusi sudah tertjapai seluruh- 

. nja. 

O Irido-parai setjara de fac- 

(to belum ada ditangan kita. 

|Tapi, baiklah untuk sementara 

waktu kita tidak bitjara ba- 

njak2 tentang Irian barat itu. 

Waktu akan tiba dalam mana 

revolusi: Indonesia mengenai 

Irian Barat akan mengutara- 

kan: bahasanja sendiri, jakni 

bahasa revolusi nasional”, de- 

mikian diterangkan oleh presi- 

den. ! 

Pidato presiden berlangsung 

lebih dari Satu - djam dan pe- 

nuh dengan kutipan dalam ba- 

hasa Belanda dan Inggris. 

Antara lain dengan begitu 

sadja presiden Soekarno Me- 

ngutip 10 kalimat pernjataan 

Jean Jaures dalam bahasa Be- 

landa, ketika sosilis bangsa 

Perantjis ini mengutuk imperi- 

alisme, 

  

15 ORANG TEWAS DISAMBAR 
GELEDEK. 

Pada achir minggu jg baru lalu 
| sebaniak 15 orang tewas disambar 

| geledek ketika angin rihut monga- 
muk di Witwatersrand dan Pre- 
toria di Afrika Selatan. 

  

Anna Pauker 
Akan! Dihadapkan Ha- 
kim ?3 Mungkin Terlibat 

Dalam Kalangan2 
Sabversief 

M ENURUT UNITED Press, 
siaran Radio Bukarest 

pada hari Senen menundjuk- 
kan, bahwa bekas menteri lu- 
ar negeri Rumania, Anna Pau- 
ker, mungkin akan dihadapkan 
dimuka pengadilan, Radis Bu- 
karest dalam siarannja itu me- 
ngut'p Pe perdara menteri 
Gheorghe Dheorghiu-Dej jang 

   

      

     

  

    

  

     
   

   

                

   

       
    

   

            
   

        

    

     

   

   

         
     
    

    
     

    

    

   
   

          

ilihan umum di Saar jg baru? ini 

i Keiserlauterny Kanan: Erich Ol- 

mum PBB 
& 

menerima baik resolusi India me- 

dan Polandia, 

     

an:8- blanko. 

  

   

   Me PERSaagn Ser nan 

Pemilihan 
Di Saar 

— 

  

tai Rakjat Keristen jg pro Peran- 
ja akan memudahkan sekali peng 
Perant#s.. Gambar ikiri: sebuah 

sedang mengutjapkan pidato pro   
genai Korea Di- 
anitya Politik 

'ussia Ditolak. 
Umum P.B.B. dalam sidangnja 

a diambil dengan perbandingan 

ang menolak ialah Russia, Ukrai- 
jang memberikan 

ionalis, sedangkan Libanon tidak 
a. Resolusi jang diterima baik 

djuga amandemen Denmark jang 
anan? perang jang tidak dapat 
ak dapat diselesaikan dalam 

an perletakan sendjata ditanda- 
ka soal tersebut akan diserah- 

uhnja diserahkan kepada ko- 
penjelesaian masalah Korea 

, ditolak dengan 
“suara 46 lawan 5 
Jar setudju ialah 

negara? blok Sovjet, sedangkan 
jang blanko ialah negara2 blok 
Asia/Arab. 5 

  

Tahun Ke VII — No. 238 
PA en PA Op Ape 

asib 

“Insengatakan, 

   # 

  

   
Eisenhower Akan 

Kundjungan Kisenhower 

latan Berdjoang Didepan 

ARTAWAN 

Dalam pada itu kalangan jg. 
berkuasa di Seoul hari Senin 

bahwa. kundju- 
ngan Kisenhower kepada Korea 
terutama mempunjai 3 maksud, 
jakni, 

$ 1. mempeladjari kemungki- 
man melakukan offensif terba- 
tas jang dapat - memperpendek 
garis pertempuran hingga Ik. 
150 Km. ke Utara, Garis pertem 
puran jang diperpendek . ini 
mungkin akan diserahkan kepa- 
da pasukan2 Korea Selatan dgn. 
pasukan2 PBB menjokong diba 
gian belakang. Angkatan laut 
an udara PBB, seperti jang su 

dah2 tetap memberi sokongan. 
$ 2. memperkuat tentara Ko- 

rea Selatan dengan djalan mem 
beri lebih bamjak alat sendjata 
modern. | 

3. menjelesaikan perhubu 
ngan jang buruk antara Korea 
dan Djepang. 

Penjusunan kabinet 
Eisenhower selesai. 

Selandjutnja Djen. Eisenho- 
wer hari Senen telah mengang- 
k8t Martin Durkin dari Chicago 
sebagai menteri perburuhan dan 
Sinclair Weeks dari Boston se- 
bagai menteri perdagangan. 
Weeks, 59.tahun, adalah ketua 
panitia keuangan nasional se- 
mendiak 1949. Dialah seorang 
pengusaha dan multi-millionair 
di Masachusett. 
Dengan pengangkatan itu, ma 

ka penjusunan kabinet Eisenhc- 
wer telah selesai. Kabinet ini se 
bagai berikut: 9 

Luar negeri — John 
Dulles, 

Pertahanan — Charles Erwin 
Wilson. 2 

Keuangan — George M. Hum 

- 

Poster   
Beberapa bagian jang : 

penting. 
Mengenai pemungutan suara 

atas bagian2-dari resolusi India 
itu, perlu diketahui, bahwa ba 
gian iang menghendaki supaja 
komisi pengembalian tawanan2 
perang terdiri dari wakil2 Tje 

koslowaka, Polandia Sweden, 
Swiss dan seorang arbiter dite- 
rima baik dengan perbanding- 
an suara 53 lawan 6. Bagan 
jg. menetapkan, bahwa terha- 

dap lawanan2 perang tidak bo 
leh dilakukan tekanan sataupun 
paksaan, baik dengan maksud 

'untuk mentjegah, maupun un- 
tuk menijela pengembalian me 
reka ketempat asal masing2, di 
terima baik dengan perbanding 
an suara 54 lawan 5. 

Pendjelasan Menon. 
Sebelum diadakan pemungut 

an Suara tampil kemuka utus   

  

antara lain menjatakan, bahwa 

di Rumania kini sedang diper- 
siapkan pemeriksaan perkara 
terhadap anasir2 subversif, 

Dikatakan, bahwa anasir2 
itu adalah orang2 jang Mentjo 
j2 meruzakkan persediaan ma 
kanan negara dan mengatjau- 
kan pembagian makanan . de- 
ngan Maksud untuk mengatjau 
kan ekonomi sosialis. Dalam hu 
bungan ini United Press me- 
nambahkan, bahwa ketika An- 
na Pauker dipetjat dari dja- 
batannja selaku menteri luar 
negeri dalem musim semi jl. 
ia antara lain dituduh tidak 
dapat memikul tanzgung sja- 
wah jang bertalian dengan pe- 
ngumpulan dan pembagian ma- 
kanan (Antara. 

  
an India, Krishna Menon, un- 
tuk “memberikan pendjelasan 
terachir tentang resolusinja. Ia 
menjesalkan, bahwa dalam de 

| bat mengenai masalah Korea 
ini tidak ada wakil dari Repu- 

blik Rak'at Tiongkok. Dalam 
pada itu ia menjatakan harap- 
annja, bahwa djika pemerintah 

Peking dapat memahami mak 
sud India iang tersimpul dalam: 
resolusi tersebut, maka resolu 
Si itu mungkin dapat mendjadi 

djembatan untuk mempertemu 
kan kembali kedua belah pihak 
jang bertikai guna melandjut- 
nja perundingan2. 

Ia tidak dapat menerima 
usul perobahan Sovjet dengan 
mengemukakan alasan bahwa 
djika sesolusi India itu didja- 
lankan, maka itu dengan sendi 
rinja akan menghasilkan peng- 
hentian  tembak-menembak. 
Pun usul verobahan Irag jang 

menghendaki, supaja India du 
duk dalam komisi repatriasi ja 

wanan2 perang sebagai negara 
anggota 'ang ke-5, d'tolaknja 
dengan menegaskan. bahwa ko 
misi itu harus terdiri dari 4 ne 
gara dan seorang arbiter jang 
harus dipilih oleh 4 negara ang 
gota tersebut. 

  

"phrey. 
Dalam negeri — Douglas Mc 

Kay. 
Djaksa Agung — Herbert 

Brownell. 
PTT. — Arthur Summer- 

field, 
Pertanian — Benson. 
Perburuhan — Martin Dur- 

kin. 
Perdagangan ' — Sinclair 

Weeks. 
Dan selandjutnja pembesar2 

sebagai berikut jang berhak 
menghadiri sidang kabinet: di- 
rektur MSA, Harold Stassen: ke 
pala kantor mrusan djaminan 
susial, njonja Oveta Culp Hob- 
by. 

Djepang Dan 
Anggota PBB 
Keberatan Ujadi Angg. 
Kalau Sjaratoja Harus 
Persendjatai-Diri 
ERDANA MENTERI Dje- 
pang Shigeru Yoshida me- 

njatakan hari Senen, bahwa Dje- 

  

pang akan menolak keanggau- . 

ta'an Perserikatan Bangsa2 bila. 

sebagai sjarat keanggauta'an itu 

Djepang harus mempersendjatai 

diri sepenuhnja. Yoshida jg mem- 

berikan keterangannja itu dimuka 
panitia anggaran belandja dari 

madjelis rendah menegaskan, bah 

wa ,Djepang belura sembuh selu- 

ruhnja dari luka?nja dlm perang 

dunia kedua, utk sanggup melak- 

sanakan program persendjata'an 

kembali sepenuhnja dewasa ini”. 

Dikatakan, bahwa Djepang akan 

berichtiar mendjaga keamanan re 

tahanan bersama. (UP). 

Pendapat Vishinsky 
Menteri luar negeri Sovjet 

Uni, Andrei Vishinsky, jang ber 
bitjara sesudah Menon, mene 
rangkan, bahwa pemerintah2 
RRT dan Korea Utara telah me 
ngemukakan pendapat mereka 
dengan djelas, bahwa perleta- 
kan sendiata jang didasarkan 
kepada resolusi India tsb. ada 
lah tidak mungkin dilaksana- 
kan. Dia sendiri berpendapat, 
bahwa usul kcmspremi India itu 
tidak mengandung dasar2 jang 
memungkinkan tertjapainja per 
setuljuan perletakan sendjata 
di Korea, sehingga haravan 
akan lekas tertjapainja persetu 
Gjuen sematjans itupun tidak 
ada, (Antara). 

  

iralisssi"-nja ? 

| Memperpendek Garis Front: Kabinet:nja Telah Se- 

| lesai Terbentuk: Kemungkinan Pasukan2 KorearSe- 

lakang 
MINGGUAN Amerika ,/Time”, Henry Lu- 

ce, hari Senen menerangkan di Taipeh, bahwa djenderal 
Eisenhower mungkin akan membatalkan retralisasi Taiwan se- 

, telah dia dilantik selaku presiden Amerika, Dikatakannja, bak 
wa Esenhower sendiri menjetudjui pembatalan itu, Selandjut- 
nja, dikatakan oleh Luce bahwa 
Tiongkok Nasionalis di Korea atau ditempat 
ditentukan oleh pemerintah di Taipeh sendiri. 

  

Penerbit: 
Penjelenggara: Hetami 

Alamat: Purwodinatan 
Tilpon: 

Rp. Ll.— 

Adv. 80 sen per m.m. kol. Ha 

  

Be 

iwan 
Melepaskan ,,Ne- 

   

  

Ke Korea Bertudjuan Utk 

: PBB Hanja Bantu Dari Be- 

pemakaian pasukan? 
lainja haruslah 

soal 

  

Pertahanan Bersa- 
ma Junani-Jugo- 

siavia ? 
ALAM KOMINIKE 

JD aiketuarkan pada waktu 

jang bertepatan di Belgrado 
dan Athene pada hari Minggu 

dinjatakan, bahwa kundjungan 
delegasi militer Junani jang di- 
pimpin oleh djenderal Christes 

:. Ja 

NV. »Suara Merdeka Press”. 

Redaksi 1228 Smg. Rumih 1198 Smg” 

Administrasi - Ekspedisi 2037 Semarang. 

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

luar kota (dtambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
rga Etjeran 60 sen per 1emb. 

  

   
Barat II — 20 Semarang 

  

   

  

3g 0. 

| Diedjaka Malih 
Wanita Tjantik 
Akibat Operasi... 

EORANG LAKI? bekas 
 pradjurit di New York jg 

berusia 26 th. kini telah dirobah . 
dari laki2 mendjadi seorang pe 
rempuan jang tjantik berambut 
kuninc (blond), setelah ia men 
dapai! operasi? berturut2 di Den 
mark, demikian dikabarkan oleh 
Daily News di New York malam 
Senen, Perempuan baru itu di- 
kenal sebagai Christine Jorgen- 
sen, jang tadinja bernama Geor 
ce W. Jorgensen Jr., anak seo- 

-   

    

   

  

  

bahwa ia berobah mendjadi pe 
rempuakr, setelah ia mendapat 
operasi? besar dan ketjil 5 kali 
dan Ik. 2.000 indjeksi. 

George Jorgensen tak mem- 
beri tahukan kpd orang tuanja. 
bahwa ia kini mendjadi anak 

perempuannja bernama Chris- 
tine, sebelum bulan Djuni jang 
lalu, setelah operasi2nja itu 

berhasil. Perempuan baru itu 

kini tel&h mengirim Surat pan- 

djang lebar kepada oranc tua- 

nja, dalam mana ditjeritakan- 

nja tentang Sperasi2 jg telah 
merobah dia dari laKi2 mendja   'Joanny ke Yugoslavia baru? 

ni telah memperkuat hubu- 

ngan antara ke-2 negara terse- 

but. Dalam pada itu telah di- 
ketemukan pula dasar bagi 
perkembangan hubungan? ita 
lebih landjut. 

Kalangan penindjau di Bel- 
grado berpendapat, bahwa sta 

tement itu menundjukkan ada 
nja kemadjuan kerd'/a-sama 
tentara Junani dan Yugoslavia 

dilapangan tehnik kearah ke- 
mungkinan mengadakan perta- 

hanan daerah Balkan itu ter- 
hadap kemungkinan timbulnja 
agressi dari blok komunis. Di 
peringatkann'a, bahwa kundju 
ngan jang bersifat militer Se- 
mata2 dari opsir2 tinggi Yu 
goslavia ke Athene dalam bu- 

lan September tahun, ini telah 
merupakan kesempatan jang 
“pertama untuk mengadakan 
konter-jang langsung. 
Selandjutnja kalangan penin- bersama. 

di perempuan, disertai pula 

photo-nja. Operasi tsb dila- 

kukan.di rumah sakit Richs di 

Kopenhagen dibawah pimpinan 

seorang Profesor Hamburger 

dg telah termashur dunia. ? 
(Antara-UP) 

. 

  

djau tersebut. ' mengatakan, 

bahwa agak prematur untuk 

mengatakan suatu perdjandji- 

an, tetapi meskipun demikian, 

diKhat dari sudut komunike jg. 

dikeluarkan pada hari Minggu 

itu, pembitjaraan2 jang dila- 

kukan baru2 ini antara Junani ' 

   
dan Yugoslavia telah memun 

kin terdapatnja pendjelasan 
dari soal2 tertentu jang diha- 
dapi oleh missi militer Yugo- 
slavia dalam kundjungannja ke 

Athena pada bulan September 
tersebut. Dikatakannja pula, 
bahwa tampak kemadjuan ke- 

arah persetudjuan pertahanan 

(Antara). 
  

ALAM RAPAT TWEEDE 

Akan Ditunda? 
Menteri Kehakiman Belanda Memper-- 
tangguhkan Pengusiran Go-Sunito 

Kamer menteri kehakiman Be- 

landa akan memberikan keterassan tentang penahanan ter- 

rang tukang kaju, Dikatakan, 

hadap dirinja Sunito dan Go Gien Tjwan, masing? ketua Perhim- 

punan Indonesia dan direktur ,,Antara” di Nederland. Dalam achir 

minggu jl. dalam suatu rapat dari pimpinan perkumpulan pers 

asing telah diambil keputusan, bahwa karena Go anggota perkum- 

pulan tsb., setiap keterangan dalam pariemen mengenai alasan? ba- 

gi penahanannja dan kemungkinan pengusirannja akan dipeladjari 

dengan sungguh-sungguh. s 

gara dgn djalan mengadakan per- | 

Ketua perkumpulan menja- 
takan kepada dewan harian. 
bahwa keterangan2 jang menja 
takan, seakan-akan 'perkumpu 

lan telah mengadakan interven- 
si atau perantaraan dalam per- 
istiwa Go ini tidak benar. Ka- 
rena ada berita2 jang menja- 
takan, bahwa adanja drs. Go 

dilapang terbang Schiphol un- 
tuk menjambut - kedatangan 

dua pemimpin PKI jang kemu- 
dian disuruh 'pulang lagi, mem 
berikan alasan untuk mengam- 
bil tindakan2 terhadapnja, ma- 
ka dianggap penting untuk 

tiap koresponden asing di Ne- 
derlang untuk mendapat kere- 

yrangan dari pemerintah. 
Perkumpulan pers asing te- 

lat minta keterangan lebih 
Jandjut kepada pemerintah B-- 
landa “apakah penahanan :er- 
hadap dirinja Go itu ada hu- 
bungannja dengan pekerda 
an2-nja sebagai  wariawan” 

Perkumpulan selandjutnja te- 

lah minta kepada polisi can 
pembesar2 di Amsterdam un- 
tuk mengambil langkah, bahwa 
kepada Go diberikan hak2 ing 
biasanja diberikan kepada ta- 

hanan2 politik. 

Pengusiran ditunda. 
Menteri kehakiman telah me- 

mutuskan, bahwa pengusiran 
Go dan 
hingga waktu jarg #kan ditetap 
ka looh landjut. Selandjutnja ia 
tidak bersedia memberikan kete 
rangat: tentang alasan penunda 
an ini. 

Dalam pada itu komisariat 
agung Indonesia di Den Haag 
dengan pedas telah minta kete 
rangar?2 tentang peristiwa ini. 
Jaug diketahui dengan njata ja 
lah, bahwa berhubung dengan 
langkah Indonesia dan interpe- 

| lasi komunis di Tweede Kamer, 
pemerintah Belanda tidak ber- 
maksud menimbulkan fait ac- 
compli. Sementara itu kuasa 
usaha Indonesia, mr. Susanto 
telah mengundjungi Go dan Su 

' nito. 

  
  

  

Pp 2 JANG defenitif 
daripada pemilihan2 jg 

diselenggarakan didaera, Saar 
untuk pembentukan parlemen 
baru menundjukkan  kemena- 

terdapat beberapaklisan gilang gemilang untuk 
partai rakjat Kristen jang di- 
pimpin oleh perdana menteri 
Paul Hoffman. 

Hasil2 tersebut sbb.: partai 

rakjat Kristen 239.393 suara 
(54,94). sosial-demokrat 141, 

  
  

855 suara (32445), 
41.346 suara (94X), 

rakjat demokrat 14.744 suara 
(334). Djumlah suara jang 
dikeluarkan ada 579.231, djum- 
Tah mana adalah 93”, daripa- 
da djumlah rakjat jang berhak 
memilih. Suara2 ang tidak sah 
berdjumlah « 141902” Atau 
2449p. : 
Dengan hasil2 diatas maka 

perdana menteri Hoffman. dan 

komunis 
partai 

g 

kabinetnja ' jang pro Perantjis 

itu telah memperoleh kelebihan 
suara jang luar biasa besarnja, 

sehingga harapan2 akan diga- 

bungkannja kembali daerah Saar 
dengan Djermam dalam waktu 

Singkat jang akan datang agak- 

nja sudah lenjap samasekali. 

Djumlah suara2 blangko kira2 
25 itu adalah djayh lebih ke- 
tjil daripada jang diharapkan 
semula oleh partai2- jang anti 

pemerintahan sekarang dan pas- 

  

  van Kunstenan 

Lembaga Kebudajasn Indonesis 

nKon. Batavisasch Gancarschop 

G 
4 

Waetenschanpen'     

ti merupakan pengalaman jang 

pahit - bagi para. pemimpin edi- 

daerah Saar jang pro Djerman. 

Dalam suatu keterangan dike- 
luarkannja pada tengah “ malam 

hari Minggu melalui tjorong ra- 

dio, perdana menteri Paul Hotf- 

man  mengutjapkan harapan- 

nja, bahwa hasil2 pemilihan se- 

karang disadari sepenuhnja oleh 
orang2 di Djerman Barat, kare- 

na menurut keterangan Hoff- 
man di Djerman Barat lelah 

9 

Partai Rakjat Keristen Dapat Kemenangan Di Saar 
timbul harapan2 chaejal”  hahwa 
kebanjakan rakjat didaerah Saar 

menolak kabinetnia.. (UP). 
Dalam Kanselir Djerman Barat 

“dr. Konrad Adenauer menjatakan 

hari Senen, bahwa pemerintah fe- 

deral Djerman Berat tidak mung. 

kin dapat menganggap sjah pe- 

milihan-pemilihan umum jang di- 

adakan hari Minggu di Saar itu 

sebagai pernjataan suara bebas 

seperti dikehendaki oleh .enkjat 

Idaerah tersebut. 

Sumito ditangguhkan ' 

ai 

Pernjataan 
A.C.O.M.A. 

/ ALAM STATEMENTNJA 

/ D.P.P, Acoma (Angkatan 

Comununist Huda) jg berkedudu- 

kan di Jogja menjatakan sikap- 

nja jg tidak dapat membenarkan 

tindakan Ibnu Parna c.s. paling 

achir dgn mendirikan partai baru 

di Malang baru? ini. Dinjatakan, 

bahwa pendirian partai baru itu di 

djalankan setjara menihggalkan 

azas2 demokrasi dan dikerdjakan 

di luar lingkungan organisasi Aco 

ma jang merupakan tindakan pe- 

metjah jg dgn sendirinja tidak 

mendjadi tanggung djawab organi 

sasi Acoma. 

Pendirian partai paru itu ti- 
dak dapat dipertanggung-dja 
wabkan terhadap perdjoangan 
pemuda chususnja. .perdjoa- 
ngan nasional umummnja serta 
merupakan pengchianatan 
jang berbentuk sekiarisme dan 
anarcisme. Demikian a.l. per- 
njataan tsb. 

Ditegaskan achirnja bahwa 
kedudukan organisasi Acoma 
tetap sebagai organisasi mas- 
sa pemuda. 

Sokong kabinet Wilopo 
Dalam statemeninja jang 

lain DPP Acoma menjatakan 

sikapn'a pula mengenai kete- 
gangan parlemen-kabinet bah 
wa perkembangan dalam nege- 

ri telah demikian rupa bergo- 
laknja, sehingga sangat dibu- 
tuhkan kebidjaksanaan untuk 
menjelesaikan “ke'egangan 'sng 

net. 'Membubarkan narleraen 
jang sekarang ini, meskipun 
belum sempurna, sebelum pe-   milihan umum jang bebas dan 
rahasia diadakan, sangat me- 

rugikan perkembangan demo- 

krasi ditanah air kita. Sebalik- 

nja dengan sengadja atau tis 

dak sengadja menunda-nunda 
uemilihan umum berarti menge 
kang hak rakiat. 

Fihak lain menganggap kon-. 

sekwensi sebaliknja ialah pem- 
bubaran kabinet Wilopo, Sikap 
demikian ini tak dapat disetu- 
djui pula olsh pemuda jang ma 
dju. Mengingat kesediaannja 
kabinet Wilopo sampai saat ini 
htuk berusaha melaksanakan 
progran:2 jang berfaedah bagi 
pembubaran kabinet berarti 
kepentingan nasisnal, menuntut   menghambat kemasljuan nasio- 
nal, 

  

       - 

  

ada antara parlemen dan kahi-.. 

Tn 

 



              

  
  

    
     

       

  

       
      
    

n itu al Setia mimpin Lt 
sepakat antara para 2 |. Malamnja meopa ai ipen- 

enteri. Menteri penerangan dopo Nanga kentara Apaan 
  

     

    
      
        

  

       
      
   
     

  

              

      
   
   

Mononutu mengenai masa- 13 
ini hanja berkata: »Peme- “da dia an “belu 1 

  

“1 San Mada ai pemimpin sar | 

  

M SEUAL 
| (Bah. Indonesia. Oleh Sapphire). 

   
   

  

   

        

     

ta - Rasianlo » SORGA. Ba 

  

, TJAKAP atau TJANTIK 

BATIN. LUHUR! 'Dan 1001 
Maha Da 
sat 5 

 Digubah menurut 
Dokter2 jg. kermaan diseluruh dunia. 
(Anak2 dilarang keras membatja!) 

 banja) 

  

     
   

      

   

    
   

  

1 Buku tebal, indah, 
- 

E£ Begitu terima postwissel, b Pn 2 @ h Ga itu lantas dikira! 
Be SR aA O. Ae Saga Pena erbit: nja boleh membe i1 buku. sadja). 

on GIOK DJING 
25 Dj. Man Ta Kelar:   

   5 mber 2 Ta. Wakti 
8 (Dictaat diberi Pertjuma. Pembajaran 1 bl. Rp. 15.— 

| Pendaftaran: | disertai uang : 
Latihan Bar i, sebelah 

5 djam 1 $/d 6 sore. 
berikan tjara tertulis. Guru2 bevoega. 
us diminta Pertjuma. 

O INSTITUUT: 
SURAKARTA. 

gu 

  

   

  

   
   

  

sae BLEM 

4 ak 
) ad bakal mendjadi anak 

3 

t 

Pp. 5,— mulai sekarang di S.R. 
anan Djawatan Air Minumi Su- 

  

& Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA, 

menurut suka Te, AI 
1 SEHAT, P AR, 

TJERDIK, BIDJAKSANA, AGUNG, MULIA dan BER- 
matjam RASIA2 LAIN, jg. 

Medat tapi sangat PENTING bagi orang2: Dewa: 

pendapat 25 orang Professor? dan 

— Hain k gambar? . Bp 25— ihantarkan 

Eh 

: 

wah pimpman bangsa Indone- | i 
sia sendiri, dan berharap supa- ' 
ja negara Republik Indonesia 
akan banjak-mempunjai kapal2 

lain menegaskan, bahwa. nega- 
ra Republik Indonesia membu- 
ama banjak lagi tenaga2 pe- 
m Indonesia untuk ALRI 

mn. gun mengawal seluruh kepu- 
, dalam negara Republik 

ia. Kemudian diadakan 
| antara perwira2 
ada dengan para ha 

Baginja ha Kemis diada- 
kan defile oleh anak buah ,,Ga- 
djah Mada”  bersama2 angka- 

     
|| (sub darat Gan Mobrig dimuka 

gubernur “ Maluku, komandan | 
Gadjah Mada, komandan resi- 
Imen infanteri 25 dan kepala 
polisi Mobrig. 

| Pada pukul 10.30 dengan di- 

iringi oleh residen Djosan se- 
bagai wakil gubernur dan ko- 
'mandan resimen infanteri 25, 
Ipara tamu dari ,,Gadjah Ma-: 

|da” menudju ke Taman Pahla- 
"wan Slamet  Ryadi di Tulehu 

    

.#|dimana diletakkan karangan 
Ibunga  dimakamnja - marhum 
overste Slamet Ryadi oleh ko- 
mandan »Gadjah Mada”, resi- 
den Djosan, overste Sukowati 

H dan komandan ' ALRI dipropin- 
» Psi Maluku. 

| Malamnja diatas kapal ,,Ga- 
djah Mada” oleh pihak tamu 

Idiadaran pula resepsi jang di- 
hadiri. oleh banjak undangan 
sipil dan tentara, 
Tidak ketinggalan sorenja 

diadakan pula pertemuan ra- 
mahstamah antara anak buah 

|| Gadjah Mada dengan rakjat di 
Hotel Negara. 

Pada hari Djum'at pagi dg. 
oleh  sedjumlah 

banjak penduduk, kapal pe- 
| mimpin ,Gadjah Mada” me- 
ninggalkan kota Ambon. : 

  

  
u Sore Ne 3.30 s/d 6) 

»HASRAT” 

  9 
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& ADI o BAN. /PHILIPS?, SERRES”, 2,N.S.E 
“Gk LAM APHO ON : 
“GRAMAPHOON , PHILIPS” 518. 

| HORMAT KITA: 

  

"9 Na Telf, 1493 
SEMARANG 

  

»PHILIPS” dan 'RADIV 

Toko TAN TJOEN BING 
Dj. Be Biauw Tjoan 70 

  

    
-pusing 

yutan mata kurang e 
am tidur sering takut2 

Dan, 2 iranol | 

B5 Bea tara (tm ' 
le 2 tjape ang 4 
1u2 muka i 

Pp! 
9 tanggung 1007, 

a ada, Nan lain2 Obat jang 

15.— 2 
25.— | 

To 

10.— 5 

5 babat Kentjing 
-.. Hm Pukanaa” 

oa 13 Tr Mn 
sll 

     

  

      

    

   

    
| rusnja dibatja: 

. 4 | Kabar Kota 
Hear “Mbah Po”. 

. Bu ulan Djanuari 1953-di Sema- 
rang akan terbit pula sebuah su- 
rat kabar harian dlm bahasa In- 

| donesia dgn nama ,,Kuang Po". 
Sebagai- direktur ialah sdr. Liem 

Hap. Ping dan pemimpin-redaxsi 
sdr. Tjoa: Tjie Liang. 
Alamat tata-usaha dan redaksi 

dari harian jg akan diterbitkan 
itu ialah Puwodinatan Barat 1I/ 
|20-22. Nomor telepon  (sementa 
.ra) 2087 Semarang. Pertjetakan 
akan diselenggarakan oleh Per 
tjetakan ,,De Per mena 

  
LATIHAN KADER WANITA. 

Latihan kader wanita jg, dise-: 

lenggarakan oleh Insp. Pen.-Mas 
Kota, akan diadakan hari Senen 

tg. 8 s/d Sabtu tg. 13 jad. di Ba- 
lai Wartawan Bodjong, tiap hari 
dimulai djam 9 sampai 12 siang. 

| Pendaftaran di Purwodinatan 28: 
ditutup ian 5 Des. 

KEPANDUAN PUTERA £ 
INDONESIA, 

4 Minggu pagi djam 9.30 oleh 
Centraal Bestuur Surakarta telah 

dilantik pengurus tjabang Ame- 
ronkusumosuwito, kwartier tjah.. 
1: Smg. Dhasuky RC. Sedjak 6 
-bulan berdirinja KPI tjab. Smg. 
|telah terbentuk 5 kelompok. Ala- 
mat kwartier tjab. ialah Gen-' 
| dongkidul No. 1124B. 1 

| MEMPERINGATI HARI 
| MAULUD NABI. 
| Dalam memperingati Hari 
Maulud Nabi dikota ini, ternja 

'ta anggauta kepolisian Sema- 
rang tidak mau ketinggalan. 
Senen malam bertempat dj can 
tine polisi Bodjong telah dilang | 
sungkan malan: peringatan Mau 
lud Nabi, dimana selain anggau 
ta2 polisi Semarang. juga para 
keluarganja dan beberapa. pem- 

| besar polisi Kar Semarang, an 
| taranja pak Soegiarto tampak 

hadlir Sdr. Johny Anwar seba 
| gai ketua panitya Hari tsb mem 
Ibentangkan maksud dan tu- 
|djuan pertemuan itu, lalu pak 

| Muljadi Djojomartono Wene- 
Laga makna Hari. Maulud 

' Nabi 

Le marana Ma 
PEMBETULAN eka 
Dalam berita ki 

  
y 

Te 
! kemaren 
Ld i halaman muka jang berkepa 
| Ia “Menolak 'Kominisme Model 

9 Kominforny” terdapat kesala- 
han jang dapat menimbulkan 
salah faham. Perkatakaan So- | 
sialisme berupa ekploitasi seha 

KAPITALIS- 
MK BERUPA BKPLOITASI”, 

  

  
perang. N 

Komandan ,,Gadjah Mada”, | 
major Simandjuntak antara 

|jaannja bawa lari 

|rang dari 100 crang, berpakaian 

  

   

      

     

  

Deli oom yak kawedanan Graba 
“matan Dukun, Sawangan, - pendudu 

“Maka satu2nja djalan buat 
melenjapkan gerakan gerombo- 

Ian dari M.M, Complex itu ti-4 
dak lain supaja didaerah itu di 
adakan militaire-bijstand. 

Pada malam.tgl 27/11 jbl di- 

didatangi gerombolan. Di desa 
tersebut mereka merasuki ru- 
mah2 penduduk, barang2 keka- 

Pengedja- 
ran ig dilakukan oleh polisi Ma 
brig .terdjadi tembak-menensi 
bak, achirnja. gerombolan mela: 
rikan diri, sedang dari pihak po! 
Iisi tidak “ada djatuh korban. 
Kekuatan gerombolan tidak ku- 

seragar dan bersendjata api. 

Dua orang penduduk 
dibunuk. 

PP erankkan ing disertai permai 
bunuhan telah terdjadi, baru2 
ini didesa Tjandiredjo ketjama- 
tan Borobudur. Penduduk desa 
bsrnama Pawiroredjo dng Har- 
djoutomo, setelah barang2nja 
dirampok seharga Rp. 1.119.50 
kedua-duanja diikat tangannia 
kensudian ditembak mati, 

Bekas kepala desa dida- 
“— tangsi gerombolan 

          

  

    

   

  

     

      

| ESIDEN KEDU R. Muritno menerangkan, 
' achir2 ini kabupaten Magelang sekitar daerah Merbabu— 

desa. Grabag, Tlagoredjo, Pengo 
nan, Kieteran dan Ngasinan tih. 

fdung. 

  
“oleh ailjulannja, wakta ia 
r Surakarta guna “bersem 

.— Photo ,,Boedaya” 
« 

Pang   
E En Desa Gelisah 
Daorat “Magelang Daer 
£ Mendapat Gangguan2 Gerombolan « 

e pembantu Ma di Magelang). 

ah Jg Kini Sering 

bahwa pada 

, Tegalredjo dan daerah katja- 
inja mengalami banjak gang- 

.gyan gerombolan bersendjata dari 'Merbabu—Merapi-c omplex. Se- 

djak dibunuhnja fjamat Pakis oleh gerombolan baru? ini, 

tan sekali dari pihak pamong prodjo. dan pamong desa sendiri 

rupa-rupanja mulai.banjak jang gelisah, di waktu malam terpaksa 
mengungsikan diri ke tempat lain jg masih aman. 

|Sidney 

keliha- 

Sp arks: 
Bapa Nan 

. Buat Djamin Kesatu- 
an Indonesia 
AKI, PRESIDEN dari 
bagian perhubungan da- 

ri R. CA, (Radio Corporation of 

America) Sidney Sparks hari 

panen Hj. terbang ke Singapu- 

ra “dari Kemajoran sesudah 

tinggai untuk beberapa haris 

lamanja di Djakarta dan Ban- 

Sebelum berangkat ia 

menjatakan, bahwa ia 
mendapat kesan Indonesia 
pada waktu ini mendapatkan 

madjuan? dalam menjusun 
perhubungan tilgrap jang baik 
didalam negeri. Dinjatakan, 
bahwa alat2 perhubungan ada- 
lah sangat penting bagi Indo- 
nesia. Alat2 tersebut penting 
untuk. perhubungan perdaga- 
ngan dengan luar negeri dan 
disamping itu penting pula' utk 
mendjamin kesatuan negeri, 
apalagi kalau diingat bahwa 
Indonesia terdirj atas pulau2. 

Sparks jang mewakili peru- 
sahaan pembikinan - radio dan 

YP 1 AA MMA 

alat2 electronic “jang sangat   Bersamaan dengan waktunja 
sekira djam 20.00 dirumahnja 

tan Mertojudan telah didatangi 
gergnvbolan bersendjata terdiri 
8 orang, berpakaian aneka war 
na mereka dengan paksa me- 
rampas barang2 seharga. Rp. 
1.500.- Penghuni rumah silamat hi 

berani lapor kepada polisi, lain | 
hari akan didatangi lagi. 

10 orang membantu: | 
seram tertangkap 

4 orang penduduk desa Nga-. 
diredjo ketjamatan Setjang dan 
6 orang dari desa Kaponan Pa- 
kis, telah ditangkap polisi, ber | 
hubung terdapat bukti peperik | 
saan jang wadjib mengakui tu- | 

waktu mendjalankan penggedo : 
ran dan pembunuhan didaerah | 
Pakis. 

2. ORANG HUKUMAN 
KE BALI 

Baru2 ini oleh direktur rumah pen 

| djafa Mlaten, telah dikirimkan ke 

'Bali, dua orang hukuman, jaitu 

| Moh. bin Sarimin dan 'Sirat 

Tarni, keduanja berasal dari daerah 

Ijapara dan masing2 mendapat huku 

man 7 tahun dan 22 bulan. 

Ingat kedua orang hukuman itu mem 

punjai bakat dalam soal "ukiran, ma 

ka oleh cirektur “rumah pendjara 

tsb. telah dikirimkan ketempat tsb. 

UDJIAN TERTULIS TT 
AGAMA. 

Dari. ciS71 “Orang 
udjian tertulis guru Agama “di 
Djawa. Tengah - telah lulus sbb.: 
Semarang, 16 orang: Salatiga, 21: 

Demak, 15, Purwodadi,.17: Ken- 

dal, 6: Pati, 18: Rembang, 4: Blo- 
ra, 12: Kudus, 8: Djepara, 11: Pe- 
kalongan, 20: Pemalang, 4: Te: 
|gal, 12, Brebes, 261” Purwokerto, 

53: Purbolinggo, 38:  Bandjarne- 

“Igara, 19: 'Tjilatjap, 25: Magelang, 

|21: Tentanggung, 31: Wonosobo, 
125 Purworedjo, 245 Kebumen, 
16: Surakarta, 175 - Karanganjar, 

64 Wonogiri, 15 Klaten, . 22) 

Sukahardja, 19: Bojolali, 43: Sras | 
jan, 24, 

“Udjian lisan. dan praktek akan. 

diadakan tg. 15, 16 dan 17 Desem-.   pertama pada udjian j.a.d. 

bekas desa Banjuredjo ketjama |: 

rut membantu ' gerombolan di- |' 

bin |: 

Mengi, 

pengikut 

tertulis akan mendapat prigriteit , “ 

j Kwee Ik Hoo, 

“besar Hu, menjatakan, bahwa 

ig dapat - menjaksikan  kema- 

djuan2 di Indonesia kalau di- 
bandingkan dgn. tahun 1950. 

Pada waktu itu ia mengun- 

jungi pula negeri ini. Dinja- 
tetapi dengan antjaman kalau Hakan pula, bahwa kalau Indo- 

'hesia dapat mempertahankan 

| kesatuannja dan djika tidak 
jada “apa2. jang mengganggu, 

'maka Indonesia dapat mendja- 

| Ga pemimpin dari bagian dunia 
|ini,“Dinjatakan ia sangat ter- 
tarik oleh kesungguhan dari 

|pembesar2 PTT jang ia temui 

demikian pula pembesar2 lain- 

Inja. Kritiknja terhadap Indo- 

| nesia- ialah, bahwa orang2 di- 

| sini sering ' menundjukkan ke- 

(ragu-raguannja sebelum ' me- 

'ngambil keputusan jang kon- 
| Pa (Antara). 

: Pemerintah Afrika. Selatan 
Djum'at telah 
  

LATIHAN BENTARA 
TERR. IV, : 

Senen ji. di Wonosobo telah 
dilangsungkan  upatjara pem- 

rial angkatan ke-V jg diikuti 

luruh Terr, IV. 

KHONG KAUW HWEh. 
Tiap2 Minggu sore djam 16.30 

Hwee di Gang Lombok 60, meng- 

adakan pertemuan untuk umum.   Atjara bulan Desember. 'sebagai 

berikut: 

Tg 9 Tjeramah ,,Djangan lupa” 

oleh sdr. Lie Ping Lien. 

  

Gerak-gerik bangsa 
Afrika dilapang sport 

hari 
mengeluarkan nomor 

“bukaan latihan bentara Territo- 

oleh Ik/ 180 orang bentara se- 

sampei djam 18.30, Khong Kauw 

  

Sehabis 

  

Menurut njonja Surjadjanega 
ra, sekarang pinipinan pengurus 
Pro Juventute sebagian besar 
sudah ditangan orang Indone- 

1 sia. Sebagai perkumpulan jang 
ada dibawi 2 pengawasan Ke- 
nventerian Kehakiman dan ber- 
maksud untuk memberantas ke- 
diahatan pada anak2 dibawah 
umur 16 tahun, Pro Juventute 
ini sekarang perlu dikenal oleh 

- chalajak ramai Indonesia. Seba 
gai diketahui, dirasa sebelim 
perang perhimpunan itu 'hanja 

|untuk anak2 orang Belanda, ka 
rena anak2 orang Indonesia dja 
rang melakukan kedjahatan. Ta 
pi sekarang, sebagai akibat pe 
rang, ternjata banjak anak In- 
donesia dibawah umur jang ter 
lantar dan diantaranja banjak 
jg. ditangkap oleh polisi karena 
melakukan kedjahatan, 6 

Berapa djumlah anak2 
jang lakukan kedjahatan, 
Menurut laporan tahunan Pro 

Juventute Bandung, dalam ta- 
hun 1951 sadja ada 221 anak jg. 
harus diurus oleh Pro Juventu- 
te. Dari sedjumlah itu ada 112 
orang jang telah melakukan ke 
djahatan2, sedangkan jang lain 
lannja diserahkan kepada Pro 
Juventute karena tingkah laku 
buruk atau karena keadaamnja 
membutuhkan pengawasan jang 
tertentu. Djuga dalam tahun ini 
djumlah anak2 jang harus di- 
urus oleh Pro Juventute itu su- 
dah kurang lebih 200 orang. 

Kedjahatan2 apa. 
Kedjahatan2 jang dilakukan 

oleh anak2 menurut laporan 
Pro Juventute adalah pelbagai 
nvatjam. Antara lain.jang terba 
njak ialah pentjurian, pentjope 
tan, kelakuan djelek, menolong 
Pan, perbuatan2 jang 
mgembahajakan. dan. merusak- 
kan kesusilaan. Disamping itu 
ada djuga jang nvelakukan ke- 
djahatan2 berat, seperti jang 
baru2 ini telah dihukum . oleh 
Pengadilan Negeri Bandung, jak 
hi seorang-anak berumur 14 ta 
hun, putera. seorang pegawai 
tinggi Djakarta. Anak itu dgn. 
membawa seorang kawannja te 
lah datang ke Bandung dan me 
larikan nvobil seorang Tionghoa 
dari garasi. Ternjata anak itu se 
kelumnja telah melakukan peni 

ipuan di Bogor. 
k- Ada djuga segerombolan 
anak2 jang digunakan oleh 
orang2 dewasa. Pihak berwa- 
djib, demikian njonja Surjadja 
negara, telah mempunjai sang- 
kaan, bhw anak2 gelandangan 
itu.ada jang mengerahkan ytk. 
melakukan kedjahatan. Tapi un 
tuk bertindak pihak berwadjb 
belum mempunjai bukti2. 5 

Rumah Pendidikan semen: 

tara Pro Juventute 
Pro Juventute Bandung mem- 

punjai sebuah ,,Rumah Pendidi 
kan Sementara” di Tjimindi (an 
tara Bandung dan Tjimahi). Ru 
mah itu sematjam ,,doorgangs- 
huis”, dimana anak2 jang telah 
ditangkap oleh polisi, dirawat 
sambil menunggu putusan  ha- 
kim. 

Didalam rumah Pendidikan 
Sementara itu, jang ada diba- 
wah pimpinan Mangundibrata | enomonsom 
dan isteri, anak2 tsb. 2 dam II 
peladjaran sekedarnja dalam 
hal membatja, menulis dan 
menghitung: mengerdjakan ke- 
'bun: pendeknja harus beladjar 
hidun seperti manusia lazim, 
jakni harus mengerdjakan sega 
la sesuatu dengan tata-tertib 
dan dibawah pengawasan. 

Diantara anak2 itu ternjata 
ada iang melakukan kkedjaha- 
tan, jaitu karena kedjangkitan 
penjakit sematjam' penjakit 
skleptomanie”. 

| Anak2 demikian amat sukar 
untuk disembuhkanni2, karena 

    
  

istimewa dari ,,Berita Negara”, jang 
muat penentuan bahwa pelanggar2 
larangan berapat dan hasutan didae 
rah? jang didiami oleh bangsa Afri 
ka, dapat didjatuhi hukuman pendja 

Tiap2 Minggu sore djam 15.00 

sampai djam 16.30, taman kanak2 

Idan pembatja'an. 

ra selama 3 tahun atau denda sebe 
sar £ 300, 

Dengan demikian, maka mulai ha 
ri Djum'at bagi bangsa Afrika berla 
ku penetapan, bahwa tidak boleh Ie 
bih dari 10 orang bangsa Afrika di 
perbolehkan melakukan  sembahjang 
bersama, menghadiri perkawinan, me 
nengok keluarga jang berkabung, 
Sport atau ,peristiwa2 luar biasa” 
lainnja. 

Pelti Semarang. 
Kesudahan Pa tennis di 

Semarang pada Minggu jl.: PT Ken 
dal Il — PTKBS II 2— 3, BSN 

ORG IT 322 OK Ie PE 
1—4, atjara Minggu jad.: BPM — 

“PTKBS MI, TTC H.— CHTGS II, 
SIG PTS hk 

Basket-Ball: 
Minggu sore di Kudus diadakan 

pertandingan persahabatan bas- 

ketball antara regu laki2 Pheng 
Ts. 14 Tenja-djawab, dipimpin You Hui Smg. bag. B. lawan 

oleh sdr. Lie Ping Tien. "Tsing Nien Hui B. Kudus jang 

Tg. 21 Tjeramah '.,Tay Hak Tji berachir 35-14 untuk Semarang, 
Too” “oleh. sdr. Tan Bing sedang regu A. menang 39-30. 
Oe dan , Tunduk pada na- Minggu malam di Plampitan 35 

| "3 sib” oleh sir. Tan Ngo dilangsungkan rapat basketball- 
Siang. bond Smg. disetudjui permintaan 

Tg. 18 ,Masjarakat dan. uang” berhenti dari Kuo Yu Hui, pe- 
oleh sdr. Lie Ping An dan ngurus th. 1952/53 diketuai oleh 
.Kewadjiban” Oleh sdr. Kho Kian Ngo, sekretariat Gg. 

Pinggir 6 dan dj. Mataram 556, 

   Jerang Banjak Anax2 Jg 
lantar Dan Mendjadi “Uas 

Seorang Anak Pegawai Tinggi Mentjuri Mobil .. Apa 
Ja Dikerdjakan Oleh ,.Pro Juventute”? 

ADA TANGGAL 22 sampaitanggal 28 December. j.a.d. .Per- 
: “ himpunan Pro Juventute Bandung akan mengadakan Pekan, 
Felkkenalan kepada masjarakat di Bandung. Selama waktu itu Pro 
Juventute akan mengadakan sebuah pameran, penerangan? dan 

| mengedarkan collecte-bus “utk usaha? perkumpulan tsb. Dalam 
pertemuan dgn pers Bandung, ketua Pro Juventute njonja Surja- 
djanegara dan anggauta pengurusnja nona Kelling telah mean 
kan Matana gann tentang keadaan perhimpunan tersebut. 

    

'kan upatjara penutupan kur- 
sus diplomatik dan konsuler | 

Ter. 

Kursus Diplomatik | 
Dan Konsuler 

Sa ENEN di Kementerian Lu 
3 ar Negeri telah diada- 

dan kursus kanselir, Dalam 
upatjara tsb. oleh 
Djenderal Kementerian Lu 
Negeri telah diserahkan Surat2 
idjazah kepada mereka jang 
lulus dengan baik dari kursus 
tadi. Kursus diplomatik dan 
konsuler ini telah diikuti oleh 
55 orang pegawai? dari Ke- 
menterian?2 Luar Negeri dan 
Pertahanan. 

Menurut pihak Kementerian 
Luar Negeri, kursus diploma- 
tik dan. konsuler jang kedua 
ini mungkin sekali merupakan 
kursus jang terachir. Sebab te- 
naga2 jang diperlukan untuk 
djabatan2 dinas luar" negeri 

akan diharapkan telah bisa di- 

perdapat  selandjutnja. dari 
Akademi Dinas Luar Negeri jg. 
sudah berdjalan hampir tiga 
tahun itu. Dari kursus kanse- 

lir itu telah lulus 21 orang, jg. 
terdiri semuanja dari pegawai2 

Kementerian Luar Negeri sen- 
diri. (Antara). 

pembawaannja. Disamping itu 
sifatnja.itu seolah2 mwendjadi 

Bringin (Salatiga 

| tapi terang d, 

Sekretaris)“ 

lami serbuan gerombol 
pakaian Mirip sebagai 
serapan dan m 
ita2 gutomatis, B 1 
nja anggauta? geroi 
tak diketahui deng 

   

Pata Pa 
piah, mengi- 

tara penduduk 
i korbar terdapat 

a jang tergalong 
   

   

Lehih djauh ada seorang” De: 
gawai pendidikan Masjarakat, 
sdr. Karli jg telah diambil oich 
gerombolan itu dari rumaanja, 
lalu dibawa kemuka stasiun 

dan ditembak mati disitu. 
'Seorang bintara territorial ke- 
tjamatan Bringin telah dipaksa 
pula menjerahkan 2 buah re- 
volver dan 1 buah pandgrana:. 

Seorang pegawai ketjamatan 
telah dapat melarikan diri ke 
Getas untuk meminta perto- 
longan jg. berwadjib. Tetapi 
tatkala pertolongan jg diminta 
itu tiba di Bringin | gerom- 

| bolan sb. sudah dapat melari- 
kan diri. 

Dulu di ketjamatan tsb. telah 

terdapat sebuah pos polisi. Te- 
tapi beberapa waktu jl. pos po- 
lisi itu telah dihapuskan. 

Dapat djuga ditambahkan, 

bahwa keterangan, diantara 
gerombolan itu ada jg. mema- 
kaj ikat2 kepala dari kain me- 

rah. 

na ee 

UPATJARA PENJUMPAHAN   ada djuga jang berbuat kedja- 
hatan karena mau ,,gagah-gaga 

pada kawan2nja bahwa ia pem 
berani..Tapi ada djuga jang ter 
bawa2 sadja oleh kawan2nja 
atau karena butuh untuk hidup. 

Pendeknja kedjahatan tiap 
anak itu mempunjai sebab jang 
mzatjam2, telah mengalami pe- 
ngaruh lingkungan dan pergau- 
lan (milieu) jang beraneka-ra- 
gamnja. Ada jang mudah diper 
baikinja, ada djuga jang sukar. 

Bantuan apa jg. dapat di- |, 

berikan masjarakat. 
»Tjimindi” 

Djika Pengadilan Negeri te 
lah memeriksa perkara? -rre- 
ngenai anak2 itu, maka ada di 
antaranja jang harus dikemba 
likan kepada orang tuania, ada 
djuga jang harus dikirimkan ke 
Tanggerang. Dalam: usaha supa 
ja anak2 itu tidak terus mene- 
rus meresot ahlak dan sema 
ngatnja, masjarakat bisa mem- 
bantu usaha Pro Juventute Je- 
ngan menerima anak2 itu diru 
mah, atau dengan memberi pe 
ladjaran sesuatu vak, atau ds- 
ngan memberi sumbangan wang 
kepada Pro Juventute. 

Lagi pula, karena diantara 
sebagian besar dari anak2 itu 
pengertian ,,ini kepunjaanku itu 
kepunjaanmu” sudah kabur, ma 
ka ada baiknja dari masjarakat 

han”, mau memperlihatkan ke 

18 PERWIRA2 KMKB SMG. 
Berhubung dgn selesainja susunan 

fformasi dalam pembangunan Angka 
'tan Perang, maka sebagai salahsatu 
langkah menudju ke : pembangunan 
tsb., 
dung KMKB Bodjong dilangsung- 
Ikan upatjara penjumpahan 18-perwi 
ta2 KMKB 'Semarang. Penjumpahan 

(tsb. dilakukan oleh overste Saragih, 
selaku wakil Panglima Dip: Dipone 
goro, dengan dihadliri ' pula oleh 
'Wali-Kota, Residen . dan ' Kepala 
Kepolisian Kar. Ser TIRTA serta be 
berapa pembesar sipil dan perwira2 

lainnja. 

Mereka jg diambil su mpahaja tadi 
pagi itu adalah Komandan KMKB 
majoor Sugiarto Wiriokusumo, kap- 

ken Imam Subandi, dts. Sediono, Its. 

Sumitra. Iskandar, Lts. Suwardjo, 
(ts. Slamet Suhendrio, ts. Supar- 
min, Lts: S. Siswo Saputro, Ltd. 
Marwoto Suko, Ltd. B. M. Cholil, 
Ltd. Mas Solichin, Ltd. Herry Su- 
karno, Ltd. Sunardi, Ltd. Solichin 
(AL, Ltd. Kistam, Ltd. B.M. Dumiri 

dan Ltd. Krisno Sutjipto. 

UNDAUNG2 ANDJING GILA. 
Kantor residen Semarang. ka- 

barkan, bahwa masa mengenai 

peraturan ordonansi tentang an- 

djing gila untuk daerah “kotabe- 
sar Semarang diperpandjang lagi 

sampai tg. 1 Maret 1953. 

PBH KALIGAWIE. 
Pengurus pembukaan PBH Ka- 

ligawe jaitu ketua Sudarsono, pe-   sendiri ada bantuan tentang 
itu. 

nulis Siswojo dan bendahara . Su- 

rani. 

  

'Aneka Djawa Tengah) 
  

SALATIGA. 

Pengadilan Negeri di Salatiga 
baru2 ini telah mendjatuhkan huku- 
man pendjata dua tahun 3 bulan 
kepada Wongsoprawito berumah di 
Margodadi  ketjamatan Ampel, dan 
hukuman pendjara satu tabun 9 bu: 
lan kepada “ Dulkoji berumah di 
Tengaran, oleh karena terdakwa2 
tersebut telah turut ambil bahagi- 
an dim. perampokan serentak js. 

mereka lakukan dalam beberapa 
Waktu jl. dimana mereka mendapat 
bahagian barang2 dan uang” tunai 
seharga & Rp. 4000.— Kawan2 me- 
reka dalam perampokan ini dapat 
meloloskan diri. ' Hukuman2 ' terse- 
but dipotong waktu mereka dalam 
tahanan, 

Pentjuri sepeda ketangkap 
Seorang murid dari salah 

sekolah landjutan partikelir 
latiga pada" hari Saptu' jl. telah 
mentjuri speda dari salah seorang 
guru dari SuMJI. jang sedang me- 
ngadjar diwaktu sore. Malang pen- 

suatu 

di Sa- 

'tjuri itu diketahui oleh seorang 
murid S.M.L., lalu dikedjar dengan 
teman-temannja. Setelah 'ia ditang- 
kap lalu dipukuli oleh murid2 S.M. 
L itu, sehingga dalam keadaan luka 
parah ia diserahkan “kepada jang 
berwadjib, 

“—.'Konp. Pendidikan 
Masjarakat. 

Dalam konperensi Pendidikan Ma 
sjarakat jg berlangsung dari tg. 27 
sampai 29 Nopember j.l. di Hotel 
Kali-Taman Salatiga dan  dikundju 
ngi oleh kepala2 Pendidikan Masja 
rakat- kabupaten dan kotapradja se 
luruh Djawa Tengah jang mendjadi 
pokok pembitjaraan jalah program 
pekerdjaan tahun 1953. 
pelaksanaan P.B.H. akan diperluas. 
Kursus2 untuk pengetahuan umum 
akan disesuaikan dengam keadaan di' 
masing2 tempat. K.K.O.D. (Kursus 
Kemasjarakatan Orang. Dewasa) jg 
kini diselenggarakan ditiap2 ketjama   tan akan ditambah banjaknja, 

v 

' Dua perampok gekunahi 

Mengenai j 

MAGELANG. 

Korupsi pada D.P-U, 
Dari pihak resmi “didapat kete- 

rangan, bahwa kepala polisi  kabu- 
baten Magelang, kini telah dapat 
membongkar. perkara  ketjurangan 
iang terdjadi pada Djawatan Peker- 
djaan Umum Provinsi Djawa Te- 
ingah daerah Kedu di Magelang 
dalam soal 'alat2 perbaikan gedung, 
djembatan2 dibeberapa tempat da- 
lam daerah 'karesidenan Kedu ditak- 
sir tidak kurang dari Rp. 100.000.— 

R,S. kepala djawatan jang dalam 
pekerdjaannja . sebagai 'praktyk in- 
sinjur kepala, sedjak pada tanggal 
12. Nopember jbl.' telah ditangkap 
polisi dan sampai kini masih da- 
lam tahanan. 1 

lah dapat bantuan dari tenaga achli 
technik dan tuan Waterbolle achli 
keuangan Pusat D.PLU, Djawa” 

Menurut ke- 
kes 

Tengah di Semarang. 
terangan jang telah mengatan 
tjurangan mava telah dapat: 
tikan idan. menurut taksiran 

Banjak Ik. Rp. 100.000.— 

KUDUS. 

      

Telah datang tiengkeh sebanjak 
15 ton bruto kwaliteit luar negeri 
buat dibagikan kepada pengusaha2 
rokok keretek jang rada di Kudus, 
dengan harga se kg nja Rp. 57,50, 

Perlu kiranja diketahui bahwa 
Djawatan Perindustrian kini lebih 
berhati-hati lagi dalam pemeriksaan 
bagi pergusaha2 jang ' memadjukan 
permintaan tjengkeh, tetapi dasarnja 
tetap jaitu tiap2 pengusaha jang 
sudah membeli banderol per 1000 
nja dpt. 2 kg. tjengkeh buat klobot 
dan 1 kg buat kertas. 'Menurut ke- 
terangan kemungkitan besar pada 
permulaan bulan Janua 
kawpembagian tjengkeh akdmedibagi- 
kan melalui bond's, sedang Djawas 

tan Perindustrian hanja sebagai pes 

ngawas sadja, ' 

  
  

tadi pagi di halaman muka ge! 

Peperiksaan polisi, setiap hari te- 

Pembagian 1 jengkeh. 
# h A lagi. 

ketahun mu 
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an kanan di Djerman Timurf 16 nk 
itu kini lemah karena kerap! ik dapa “pula Ki 
kali jadakannja pembersihan k bahwa nama Hirohito 
dikalangan mereka oleh peme- | 
rintah. Pun banjak anggota 
mereka telah melarikan diri 
Djerman Barat, ditangkap 
pemerintah Djerman Tim 
dan selama tudjuh tahun be 
kangan ini - dikedjar-kedji 
Mereka jang masih 3 g 

gan luas jang terletak di 
Y sg sae ng Is. 

   

      

   

   

    

  

    

        

(pat kaum patani, Aa 
mahasiswa dan buru dari 
kota, bahkan boleh dibilang se 

"| mua lapisan. rakjat gembira. 
“sekali ketjuali kaum komunis 
jang berusaha. tidak menga- 
Pak F 

Pena Djerr an Tana 
dengan saksama. terang 
telah membentangkan tjara | 
pelaksanaan maksud mereka, 

  

  

     
   

  

jakni nasionalisasi perindustri-| @ 
an, pentjabutan hak-milik darif Mahon: 
.petani2- besar”, nemibent ang 3 
tentara dan “tindakan2 u Tak Pertjaja Korea-Uta- 
va LN orang2 Kang p| ra Akan Adakan Of- 
Pe en Una 5. fensip Besar2-an 

MOMAHON, 2 Sjah moud : | Bisa dari- Iran € 
laut bersama-sama: dengan permaisuri pal. 

da hari Sena PAN g ke 
    

   
dan dan sekitarnj Aa -S € 
ta permaisuri disambut dengan gem 
bira -olel sebarjak 27.000 kaum pe- 
kerdja pada, perindustrian minjak. Da 

  

mengadakan offensif 'setjara 
Mean Dikatakannja, bahwa 

lam sebuah-pidato Sjah Iran: menja f serangar besar2an akan menim 
takan, bahwa pabrik2 penjaringan mi| bulkan korban jang besar difi- 
njak sampan dipertahankan dalam | hak Utara. 
keag 2 sementara menunggu j 7 

w | -melandjutkan wa Korea Taorujakaa Bae 
-Sjah da» per- jang ideaal untuk Ka er per 

          

  

   

   

ae ini sedang . da- tahanan dan keu,tangar? akan 
nan. kelitpa di. Tan." Se- selalu terjapat difihak jang 

mempertahankan diri. GR 
  

. Didekat New York Tiap Ku 
Harus: aa AN , 
   
     

    

   

    

  

$ AN eat Tea sebagai TSjorga Dunia jg 
a vaktu”. Dalam 

Lita, dag seorang pun ig dapat 

. besar Jari rumah? tidak 

an Data Ne Lani pompa air. car anak ja dikata atap ru- 
maan itu nampak Pa anthene-televisi jang bertjabang- 

sawat terbang partikelir Nat meluntjur dari atas dan | 
ju ke teluk membuang sauh. Datang ber-weekena me- 

Dewan keadaan sela jan 

    
   : Hear Mentri dan ketertiban, 

pandang —Gipulau API”, ih Kei itu, diadakan djuga pera 

pulau jang Tetaknja dng turan2 atau jang Jazim disebut) 
pantai Gan tak begitu djauh dari “Code”. Fatsal 1 dari peraturan 

: N Sg ken: Pandjangnja ha- itu melarang setiap orang membi | 
   

  

   

    
kin ribut. Fatsal 2 melarang siapa) 

Isagja mempergunakan bahasa ka: 

  

bih dari “800 meter. “Tetapi i meski 
     

    

pun ketjil, dipulau itu terdapat. 6 sar — ordinaire taal — atau me- 
pelabuhan, jang tjukup besar.bagi. ngutuk. dimuka umum: Fatsal 3 

kapal2 ketjil untuk bersandar. Dia |melarang setiap permainan djudi. | 
jang pantai, hanja sa- | | Dan, fatsal 4. melarang membuka 

   pakaian Gitepi pantai. Demikian 
pula membawa makanan. kepantai 
itu djuga tidak diperbolehkan. Ini 

an (berarti bahwa piknik-pun telah di 
$ Jarang djuga dipulau Api itu. 

Semua kutjing harus berkalung | 
kelinting, untuk memperingatkan 

| semua burung bahwa ada bahaja 
jang datang 'mengantjam. An- 
djing2 tak diperbolehkan masuk 
ke restaurant2 atau ketoko2. De) 

| ngibian pula andjing?2 itu dilarang | 
masuk kedaerah pantai, ketjuali| 
dipagi hari dari djam, 6—9. Sesu- 
dah itu.maka binatang2 tsb. hanja 

tu2nja jang paling banjak dipergu 
nakan untuk. mengadakan hubu- 
ngat dari Tempat, Se Dan 

     
   h 

Tang. terdapat djuga sebuah- jeep, 
jang semata2 dipergunakan untuk | 
mempertjepat 'langsungnja part. 

bungan itu. 

— Dalam sorga jang... 
aan letaknja itu hampir sama 
tingginja dengan permukaan air, 

ajadi banjak ramalan2 jang tidak 
begitu optimistis mengenai hari 

kemudian. dari pulau itu Lagi 
pula baru beberapa ta 
dipulau tsb. ur aan mo- 

  

   

    

  

   

      

   

            

   
     

      

   

   

4 Kotoran didja- 

- Denda. 25 dollar 
Net - Dan siapa sadja jang melang- 
Igar peraturan ini — kalau pina- 
na jang bertanggung djawab 

Idjuga jang memilikinja — dikena' 
kan denda 25.dollar jang harus di 

“bi d bajar sekutika itu  djuga. Dgn 
settle- | penuh kehormatan orang jang 
an”. Te bersalah itu dibawa kemuka ha- 
1 jang kim, dengan dikawal oleh peker-j 

3 pada jang Sudan. Hal ini au 
t, bahwa . dalam aa   

  

Interanja, Tana sebagai polisi. 

Tempat bernaung 
Ketjuali semua larangan terse- | 

“(but diatas, rakjat disini dapat hi- 
N j dup betul2 bebas dari segala rasa 
LA | takut dan chawatir. Ka 

2 KALA tidak ada, sebab berlainan dgn 
TA Tg tu pemilik daerah2 didaratan Amerika, disini 

5 ba ata Pe Tn | rakjat tak mengenal gangster dan 

! An 2 pula, tak mengenal perbedaan war 
mp "na dan kulit. Itam atau Putih, di 

1 pulau ini rakjat mempunjai hak ig 
| " sama, Mereka. dapat duduk sama 

. rendah, dan berdiri sama tinggi. | 
| oleh) Di Ocean Beach terdapat djuga 

as” lapa jang disebut. »RUMAH Ke-| 
En ELAKAAN” jang didiami oleh | 

rang dokter dan ,,pasukan” pe 

atak Ta 

  

'inatannja jang sedjati kepada 

1japakah gerangan jang mera- 

( duga bahwa penghormatan itu. 

1 hito. 

I ngan iangan gemetar bila hen- 

|la'.riwajatnja setjara kontan2 

i se-|dja. mahasiswa jang. melakukan j pe 

Tab an Ia Fang at Inda 
|iah orang2 jang Na 

  

“Ia jang jarang istimewa untuk | 
menundukkan kepalanja dimu- 
ka pintu geubang masuk ke- 
istana, sebagai tanda penghor- 

Keizer Hirohi-o. Tak seorang : 
Wuga jang dapat memastikan 

paikan kembali tali perhubu- 
ngan antara rakja: dengan kei 
zernja itu. Banjak orang men- 

adalah terhadap ,,Keizer” dan 
bukan kepada manusia Hiro- 

Baik kawan maupun lawan 
menamakan Hirohito sebagai 

manusia jang tak menarik se- 
dikit djuga, baik dalam muka 
nja maupun dalam tindakan- 
nja. Ia berkatjamata, dan ko- 

mis ketjil menghiasi mukanja. 
Manusia Hirohiio hanja Jebih 
sedikit 5 kaki tingginja. Pakai 
an Seragam. jang dipakainja 
.Sering2 djelek potongannja, ti- 
dak sesuai dengan badannja. 
Dikepalanja ia memakai se- 

buah topi jang diangkainja de 

dak memberikan selamat. 
Desas desus dikalangan ista- 

na mengatakan, bhw kemung- 

kinan meskipun Hirohito mem 
punjai tempat pemangkas sen 
diri diistana, namun ia masih 
tetap menolak setiap pertjoba- 
an untuk membuatnja kemba- 
l mendjadi seorang jang baik 
rupa. 
Week, dari negara ia 

mendapat tundjangan sebanjak 

$ 27846 “setahun tanpa pa- 

djak, ia tidak menukar pakai- 
annja setiap hari dengan baru, 

4 

dan dasi? jang dipakainja pun | 
telah tua2 pula. 

Tampaknja ia gelisah bila 
berhadapan “dengan. chalajak 
ramai. Gelagainja tak lebih se 
perti seorang pegawai ketjil, 

|iang sudah setengah umur, 
suaranja ketjil “dan 2 

'kemalu-maluan. - 

. Begitulah gambaran periba 

di Hirehito dan rakjat Djepang 

sudah mengetahui ini semua- 

| nja oleh karena harian2 “jang 

terbit di Tokyo mengupas Sega 

pada zaman pendudukan. Hiro 

| hito bangga kepada dirinja Se- 

| bagai salah seorang dari bebe-. 

rapa Orang manusia jang bisa | 

memegang kipas dengan djari 

'kakinja. Lebih2 lagi ia dapat 

pula memainkan kipas itu sam 

dat sebagai . Sakura bernj: janva”, 
sa — terut: ma atas ,,naschat” djenderai Dow- 

i Kedudukan penting, 
| Yana het: Sa sesukan Menang m 

bagai buah tangan. 

diana Sets Djepang ini t 

   

    

  belaka 

sesudah -masa pendudu- 

dak merokok, tidak 
|dan ingin supaja “dilajani de 
ngan makanan2 jang telah di 

ka kepada tjoklat? 
/Anserika. Mereka 
djunx keistana. dan 
kesukaannja ini selalu : 
'bawa “beberapa blik tjok 5 se- 

Ia djarang kel: 
ka chalajak r 
"hari ia muntjul 2 anggap se- 
bagai suatu peristiwa penting. 

gang kedudukan ,Keizer”. 
“Sebagai keturunan jang ke-j 

123 dari Kaizer Djepang jang 
pertama, Hirohito selalu disam 
ye dengna mesra, tepuk surak 

Pena an: bendera bila ia 
an 
gerinja kemana-mana, Penjam- 
butan jang diterimanja itu ber 

lam. jang dibuat orang dahulu 
Pada. waktu Hirohito melempar 
kannja kesaktiannja dan meng- 
achiri kechalajan jang telah hi 
dup selama 2606 tahun itu me-f 
reka mengatakan di tahun 1946. 

to. Tapi peristiwa2 paling bela-| 
kangan menundjukkan bahwa | 
kesaktian itu masih djauh dari- 
pada lenjap. Apakah gerangan 
jang menjebabkan ia semakin | 
populer? 

Memaksa pendapat | 
rakjatn ja? | 

Rakjat Djepang dari golo- | 
ngan tua, seperti PM Yoshida, | 

menghormatinja sekurang-ku 
rangnja sebagai -,,sembojan ne 
gara” malah ia merasa Djepang 
harus kem bali kepada zaman la 
ma. 

Generasi muda, pun meng 
mati Hirohito, tapi sebagai n 
nusia kedudukannja sama dg 
mereka. Mereka berangga 
bahwa ,,Keizer adalah tali 
satuan bathin negara Dje 
jang baru”. Untuk pemuda2 i 
adalah sembojan ultra-nasiona- 
'isme jang sedang memuntja 
pada waktu ini. Keizer Hirohis: 
to, jang tidak suka na bej 
Juni pernah kelihatan berbit 
"dengan suara keras bila marah- ' 
sebenarnja adalah sembojan per ' 
mainan bagi beberapa kalangan 
di Djepang. Umum menerima 
bahwa peperangan Pena bu 
kanlah atas-kehendak ohito, 
tapi. atas kehendak sa anang 
jang telah ,,menipunja”. 

Tidak sedikit golongan 2 Dje 
pang jang menganggapnja pa 
sembojan ,, rasi” baru d 

Djepang. Mereka sangat Na, 
ketika Hirohito kembali istana- 
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  bil berenang. , 

: Suka i joklat | 
Hirohito tidak banjak kepan 

daiannja, begitu pula kesuka- 

|annja sangat sedikit meskipun 
|ia mempunjai kumpulan ku- 
man2 dan tumbuh2an keffjil 

dari laut jang paling lengkap | 

'Malahan ada 2 buah. Jang satu 
semata2 dipakai untuk upatjara 

Igama Katholiek, sedangkan jang 

satu lagi untuk keperluan upatja 
ra Igama lainnja. Bentuk kedua | £ 

geredja itu sangat modern, diper' 
lengkapi dengan lampu neon dan 
alat pengeras suara. Karena ken 

| daraan dilarang, djadi jang ada 

djuga hanja kendaraan sematjam 
kereta pantai — strandwagen — 
jang tjukup besar untuk BENER 
3 orang anak2. 

Tempat bernaung seniman 
Demikianlah keada'an di Ocean 

Beach — Pulau Api — ,Sjorga 
Dunia” jang tak mengenal waktu. 
Anak dapat bermain didjalan2 
menurut. ekehendaknja. Aman 
dan tenteram dan tak usah takut 
akan tergilas truck -atau kenda- 
ra'an lainnja. Kadang2 orang ig. 
sedang berdjalan berhenti seben- 

tar. Untuk mendengarkan. suara. 
merdu,. jang sajup2 meresep ke- 

diperbolehkan sampai diluar garis (dalam sanu bari. Horowitz jang 
sadja, dengan didjaga keras oleh 
seseorang jang tjukup kuat mena ' 
han andjing itu. Binatang2 dila- 

Irang membuang 

memainkan lagu itu. Ini berada | 

“dipulau ini semata2 untuk - bela- 
djar. Karena Pulau Api itu me- 

mang sungguh tepat untuk didja- | 

Idikan-,,tempat bernaung” - toe-" 
|vluchtsoord terutama bagi orang2 
achli musik, componist dan penu- 
"lis. Dan ditempat ini djugalah 
'Componist Gershwin telah berhat- 
sil mentjiptakan ,,PORGY. AND: 
BOSS” — jaitu sebuah lagu jang 

Isangat terkenal. 
- Tetapi kalau pulau Api itu me- 
rupakan suatu »toevluchtsoora” | 

bagi achli usik, componist atau 
tidak demikian halnja ba- 

gi. wanita manneguin. Mereka da- 

   

Seruan ECAFE: Bambu-Kaju Bisa Gantikan Besi 
YEMAKAIAN LEBIH bas, 

  
| 

nja jang besar jang telah rusak 
sbg akibat serangan pesawat 
B-29 dimasa perang. 

Mereka lebih ea tinggal da- 
lam sebuah bunggalow dipeka- 
rangan istana jg hanja mempu- 
njai lima buah kamar. Hirohito 
berkata, bahwa penduduk Dje- 
pang lainnja lebih memerlukan 
rumah “pemondokan daripada 
ja memerlukan istana. 

Hirohito tidak sedikit pula 
menimbulkan keheranan atas ke 
gembiraannja hidup menurut 
bangsa jang telah mengalahkan 
hia. Misalnja ia sangat Suka 
memakai pisau2 tjukur buatan 

Amerika, pakaian tjara barat, 
mobil Cadillac, surat kabar ten 
tara ,,Stars and Stripes”. 

-. Nama-jang diberikan kepada 
djenderal Douglas MacArthur 
ialah ..Gensui' dan ja merasa 

sympathie rada djenderal itu. 

hidangkan. Tapi ia sangat Si Th 

£ 

  

     
   

   

  

    

Meskipun banjak kekurangan- 6: 
Nja hamun ia masih meme , 

an perlawatan dine-| 

tentangan dengan suatu rama-, 
    

  

&. 

bahwa itulah achir nasib Hirohil 

H 

P,amddal pertama" 

2 lam waktu 
lama, dapat. dirikan suatu- Universi 

Aa ae djika di-ingat, bahwa 

    

   

  

     

    

     
   
   
       
   

     
   
   

  

     
    

  

itu ialah puteri dari graaf 

utk mengadakan pembitjaraan 

Pemuda ini ialah Alessandro Giunta, seorang turunan keizer Na 
poleon jang termashur, waktu ' baru-baru ini menikah dengan nona $ 
Raimonda Ciano, tiutju. dari Benito Mussolini. Penganten wanita 

Mendijabat »Pinisepuh“ Dalam Taman-Siswa 
' Modal Pertama Pembentukan Universitet 

Siswa Baru Terkumpul Uang : 

IDAPAT KABAR, bahwa dim waktu jg singkat, 
Luhur Taman Siswa di Jogja akan mengirim 3 utusannja 

ke Hjakarta, jaitu Patah, dokter Sahir 

  
 Ciano. spami dari Edda Mussolini, 

ktip Lagi 
Taman- 

Rp. ' 37 22 captan 

Madjelis 

dan dokter Martohusodo 

dfn beberapa anggauta Parlemen 
|. jg mendjadi pendiri? Universitet Taman Siswa. Tentang hal tsb., 

Kihadjar Dewantoro menerangkan kepada ,,Antara”, bahwa di se- 

kitar usaha utk mendirikan Universitet Taman Siswa kini sudah 
dipandang masak waktunja utk membentuk suatu Panitia Peran- 
tjang jg mungkin - akan berkedudukan di Semarang terdiri dari 
Ik. 50 anggauta, sebagai pendiri? Universitet tersebut. 
Diterangkan pula, bahwa saran? 

juntuk menempatkan perguruan ting 
|gi itu kelak di Djakarta, disambut 
baik oleh Madjelis Luhur. T.S. 

Atas pertanjaan, berapa djumlah 
uang jg kini sudah dikumpulkan un 
tuk pendirian itu, didjawab: Rp 3722. 
"Sebagai pengumpulan pertama, djum | 
lah tsb. dikatakan symbolisch, jaitu ! 
'berkenaan dengan sedjarah Taman 
Siswa jg didirikan pada tg. 3-7-'22. 

' Mendjawab pertanjaan, K. H. De 
Wantoro optimistis bahwa - dengan 

sedjumlah itu, da 
jg tidak akan terlalu 

in, seperti Sawiri Gading, Krisna 
ipajana dll., dapat djuga menga 

na Ain Untvsrenak Selain. ia. dasar 

'“'kan harapannja “tentang keuangan 
| ifu kepada 'peminat2 Taman Siswa, | 
“Ki Hadjar pun menerangkan kemung 
Dan didapatnja subsidi dari Peme 

Hn Soal kebutuhan kepada : 
| Guru Besar, K. H. Dewantoro ber 
| perdapat, bahwa djika perlu tidak | 
akan segan2 mendatangkan tenaga2 

mengidzinkan membuat suatu Ubi 
Versitet penuh, menurut pendapat | 
nja bisa Ran satu fakultet sadja 
dulu jang dipandang urgent, jaitu j 
fakuitet Paedagogie. 

Menurut pendapatnja fakultet itu ' 
sebaiknja mengutamakan aliran ,,pen 
didikan bebas” jaitu bendihkin jg 

4 

rut.bakat masing2, jg dalam pelak 
sanaannja akani menerima djuga ali 
ran-aliran .pendidikan bebas dari 
Rudolf Steiner, Dalton dan Montes- 
sori, demikian Dewantoro. 

“5 

Dewantoro aktip kemba- 
li dalam T.S. 

Selandjutnja K. H. Dewantoro me 
nerangkan, bahwa menurut putusan 
Kongres “TS. jg lalu ia aktif kem 
bali djadi” ,,Pinisepuh” (pemimpin 
kedjiwaan) Taman Siswa, sesudah 
non-actief sedjzl- mendjadi anggauta 
Parlemen. 

Atas pertanjaan apakah ia akan 
merasa, bahwa panggilan hidupnja 
dalam dunia pendidikan sudah sele 
sai djika nanti Universitet. “Taman 
Siswa berdiri, K. H. Dewantoro me 
nerangkan, bahwa meskipun pokok2 
haluan Taman Siswa menurut pen 
dapatnja telah masuk kemasjarakat,   Pengaruh2 Amerika tampak- 

nia mendalam pula dikalangan | 
rakjatnja. 

Dizaman sebelum pendudukan 

rakiat itu mendjongkok. keta- 

nah untuk memberi hormat apa 

bila ia lewat, sekarang tidak | 

Jagi 
“al ini tidak pernah keliha- 

tan lagi di Tokyo. ,Rakjat me- 

mang suka kepadamja”, kata 

seorang pembesar Diepang, tapi 

perbuatan mendjongkok itu ada j 

lah tidak sesuai dengan penghi- 

|dupan tjara Barat, jang ditu- 

“rut oleh Djepang sekarang”. 

tang ke Ocean Beach diwaktu 
weekend”. Maksudnjaj untuk me- 
narik perhatian para Radja Mode. 
Tetapi sajang! Sebab peraturan 
jang berlaku tidak. mengenal pa- 
kaian Bikini, pakaian mandi sete- 
|ngah telandjang. | Atau djelasnja 
di Ocean Beach — Pulau Api — 

semua gadis dilarang berada di- 
muka umum dengan- paha terbu- 
kas 

Hertengariikan dengan kesusila- 
ai, kata orang! 

sdlain dari bambu dan kajus 

njak bambu. dan kaju kelas dua tsb, para ahli dida- 
kelas dua, sebagai 

besi dan kaju kelas satu, un- 
ganti dari -Jam konperensi itu mengandjur 

kan supaja penduduk Asia 
tuk ramuan perumahan rakjat Tenggara djangan 'membuang2 
di Asia Tenggara, sangat dian- ' 'ampas tebu, serbuk penggerga 
djurkan oleh. Badan Pekerdja “djian dan 

Ekonomi untuk kaju. dari Komisi 
serpih2. penebangan 

Para ahli itu mengata- 
'Asia dan Timur Djauh, setelah kan, bhw semua barang2 jg bi- 
lima hari mengadakan konpe-! asanja dibuang ini, djika diker 
'rensi tentang perumahan dan | djakan lagi, dapat didjadikan 
bahan perumahan. di New De- ! bahan2 bangunin. Dan mereka   terdam api Geredja. djuga ada, 

    

  
hhe 5 Nan industri kimia dinege 

    

namun tetap terbukti, bahwa sisa2 
djaman jg lampau tetap terus minta 

' perhatian. Menurut K.H. Dewanto 
ro, tiap2 zaman dan alam baru ha 
rus di-ikuti dalam menindjau kem 
bali dan mengadakan perubahan jg 
mengenai isi serta tjara melakukan 

pendidikan. Dan sekalipun sifat dan 
bentuk Taman Siswa tetap: tidak 
berubah, jakni atas dasar2 cultureel 
dan nasional, ia tidak boleh beku 
dan harus tetap dynamisch. 

"Panggilan hidup saja dalam la 
paag pendidikan belum selesai, mes 
kipun sudah banjak jang tertjapai,” 
demikian Dewantoro mengachiri ke 
kerangannja. 

  

TORNADO MENGAMUK DI MA- 
“RAISBURG DAN FLORIDA. 

Diduga, bahwa kira2 400 orang 
telah mendapat iuka2, sewaktu 

tornado angin berputar) - menje- 

rang kota2 Maraisburg dan Flo- 

rida di West Rand. Mobil2 ambu- 
lance dan bus2 segera dikirim ke 
tempat kedjadian tsb dan dengan 

perantaraan siaran radio segera di 

mintakan bantuan darah utk ke- 
perluan para korban tsb. 

ri2 tsb. akan begitu madju, 
mengerdjakan j dipergunakan untuk menggantikan se ' pembrkinan rumah jang murah itu ha hingga dapat 

in isemua, 
Selandjutnja, Badan - Pekerdja ini 

mengandjurkan supaja diselidiki“ del pat djuga dianggapnja 
ngan teratur kemungkinan bagi pe- 
makaian tanah liat, kapur dan ium- 
pur jang kini banjak 
ang di Asia Tenggara, Para ahli itu 
mengandjurkan spj. didirikan pabrik 
untuk memberi tjontoh  bagaimanna 
mengerdjakan bambu dan kaju kelas 
dua tsb, dan bagaiman4 membikin ba 
tu bata, genteng dl, dari tanah liat, 

  

jajasan2 

| kan, 

dari luar, dan djika keadaan belum : 

menitik-beratkan pada individu menu ' 

  

terbuang-bus |" 

Partai Baru 
'Di Djerman | 
Tj ita2-kan Kesatuau Ne- 
gara Dan Anti Persen- 

djataan-Kembali 

EDJUMLAH kira? 150 
&j orang penjokong gerakan 

netralisasi Djerman, termasuk 

"pula didalamnja para guru-besar, 
mahasiswa dan ahli? ekonomi) pa 

da hari Minggu telah membintuk 
partai baru, jakri ,,Partair Rak- 

:jat Seluruh Djerman”, 

  
5 

e 

Dalam manifesnja dinjata- 
bahwa partai tersebut 

! bermaksud hendak menjerifkan 
kepada semua orang Djerman 

supaja. berusaha mentjiptakan 

negara kesatuan Djerman dg. 
kemerdekaan ' dilapangan per- 
ekonomian dalam dan luar ne- 
|geri serta politik. Selandjutnja 

dituntut penghentian usaha2 
persendjataan kembali ci Dier-, 

, man Timur dan Barat serta di- 
'adakannja perdjandjian p 
:Maian dengan 4-Besar untu 
mempersatukan Djerman dan 
negara Djeman jang baru itu 

| 

Perad juri Amerjka Tida 

IK Sana an 

jang baru lalu tidak mempunjai 

pun strategis — dalam beberapa 

lah akan direobah — tidak sadja 

Kira-kira 50 km sebelah Utara 
dari kota itu, divisi motor berlapis 
badja Amerika telah mendirikan mar 
kas besarnja di Bad: Kreznach, se 
dangkan disekeliling  Kaiserlautern 
isendiri, telah: terdapat 4 buah pang 
kalan angkatan udara, Gsamping 2 
buah lainnja jg terletak disepandjang 
garis diantara  Saar dan  Koblenz. 
Selandjutnja, untuk dapat  mengada 
kam latihan perang2-an pasukan da 
rat setjara besar2-an, disekitar kota 

Baumholder telah disediakan sebuah 
,manoeuvre-terrein” jg terbesar dise 
luruh Djerman. Sementara itu untuk 
dapat merawat anggauta pasukan jg 
luka2, kini sedang sibuk dikerdjakan 
4 buah rumah sakit, 3 diantaranja   | sing2. 
mempunjai capaciteit 1000 orang ma' 

Disamping itu, satu daerah 
hutan jang luas sekali, telah selesai 
dibikin rata. Dan kini daerah: itu 
telah dipagari rapat2 dengan kawat 
berduri untuk kemudian  diperguna 
kan sebagai pangkalan .tempat. pe 
njimpanan sendjata dan bahan2 pe 
rang lainnja. 

Selandjutnja sebuah stasiun 
radar telah didirikan djuga di- 
kota Birkenfield, sedangkan se 
buah laboratorium telah lama 

sibuk dengan penjelidikan2 gan 

pertjobaan2 Sementara itu, 
utk mempertjepat langsungnja 
perhubungan dengan  Bor- 

| deuaux (Perantjis), telah sele- 

| sai dibikin pula sebuah djalan 

| baru jang . mendjudjur dari 

kota Baumholder jg kemudian. 
dg. melalui garis pangkalan ba 

| han makanan Amerika terus 
monudiu ke Djerman Selatan. 

| Menurut dugaan, hingga seka- 
rang pembikinan pangkalan 

' militer di Kaiserlautern ini te- 
lah memakan biaja kurang da 
ri 3 miljard dollar. 300 buah 
firma Djerman telah mengada 

kan konirak dengan fihak mi- 
liter dan masih ada 500 buah 

lainnfglagi jang telah menga- 
djukan offerte, .iang hingga 
kini masi, menunggu djawa- 
ban. 

»Kotu Amerika” jang 
terbesar di Eropah. 

Sedjak Amerika Serikat me- 
ngadakan ,,invasie” kedaerah 
pendudukan Perantjis di Kaiser 
lautern ini, dikota itu telah ter- 
Gapat 25 toko gan 3 nightclub, 
jersemuanja itu baru sadja sele 
sai, dibikin Dapat dipastikan, 

balwa Vogelven — bagian ter- 
depan dari kota Kaiserlautern 
ini — dikemudian hari akan me 
rupakan suatu kota ig terbesar 

| diseluruh . Eropa. KI. 10.000 
erda-! Orang serdadu dan sipil Ameri- 

k | Ka akan menempati kota itu. Di 
| samping itu, menurut rentjana 
| masih akan didatangkan 6000 
! orang pasukan Anterika lainnja 

harus mendjadi anggauta PBB. | lagi untuk kepentingan pembiki 

(Antara). 

AN 

punjai 

sidang2 Parlemen akan me- 
ngandjurkan kepada Pemerin- 

| tah supaja ketentuan2 itu dise- 
butkan pada rentjana undang- 
undangnja, misalnja bagaima- 
ha tjara pengangkatan apabila 
tidak ada dari golongan terse- 
but jang terpilih. 
Mengenai prinsip, bahwa un- 

tuk pemilihan umum jg akan 
datang hanja diadakan satu sa 
dja kiezerkorps, kedua anggau 
ta itu sangat menjetudjui, ka- 
rena djustru prinsip tersebut 
menudju kepada penjelesaian 
soal menorieit dinegeri ini. 

Selandjutnja Baswedan me- 
hngingatkan tentang kurang 
perhatiannja golongan majori- 
tet.dalam Parlemen terhadap 
golongan minoritet dalam ma- 
sjarakat. Menurut Baswedan, 
sedjak di Badan Pekerdja Jo- 
gja dan sampai dalam Parle- 
men sekarang,  holeh dikata   

Dan lumpur ditepi2 “sungai dapat 

men, untuk pembangunan rumah, ka ' 
ta para ahli tsb, dan pasir2 lautsda | kesehatan atau terdjauh dari bibit pe 

perlu untuk | njakit, tjukup lapang dan mendapat 

| diselidiki 

Untuk merendahkan ongkos pembi 
kinan suwah, Badan Pekerdja itu te 
lah menjelidiki beberapa tjara: dian 
taranja dikerdjakan sendiri, diseder- 
hanakan bentuknja, serta diringan- 
kan bunga pindjaman jang diberikan 
kepada rakjat jg membikin rumahnja 

  

nan pangkalan udara dari 

Perwakilan Minoritet 
Baswedan Dan Siauw Minta Ketentuan 

Dalam Undang2 
Direntjanakan Dlm. Parlemen Golongan Tionghoa 

Dapat Sekurang2:nja 9 W akil: 
NGGAUTA2 PARLEMEN dari pihak minogitoit A. R. Bas- 
wedan dan Siauw Giok Tjhan, 

pemilihan Konstituante dan Parlemen mengenai golongan minori- 

teit, menerangkan kepada ,,Antara”, bahwa menurut pendapat me- 

reka dalam rentjana undang? itu tidak disebut-sebut ketentuan? 
jg mengatur tentang perwakilan minoriteit jg telah terdjamin da- 

lam Undang? Dasar. Hanja didjelaskan dlm  menaorie-pendjelasan 
dari pada rentjana undang?, bahwa golongan tersebut akan mem- 

wakil sekurang-kurangnja 9 wakil (Tionghoa), 
(Bropah) dan 3 wakil (Arab), diva Parlemen dan 18 (Tionghoa), 

12 (Eropah) dan 6 (Arab) dim konstituante. 

Kedua anggauta itu dalamtiap2 

Eropah 6: Arab 3. 

tentang rentjana undang2 

6 wakil 

pembitjaraan mengenai 

soal minoriteit pasti dilakukan 
oleh anggauta2 Badan Peker- 
dja atau Parlemen dari Mn 
gan minoritet itu sendiri, £ 

hingga menimbulkan kesan, se 
olah2 - pihak. majoritet dalam 
badan2 perwakilan itu kurang 
mengetahui soal2 minoritet ka 
rena kurang perhatiannja. Da- 
lam hubungan ini Baswedan 

mengemukakan suatu persama 
an, jaitu timbulnia suara? ten- 
tang daerah2 dari wakil2 Par- 
lemen jang asalnja dari.dae- 
rah2 jang kadang2 merupakan 
suara? jang sangat tadjam. 
Hal ini menurut Baswedan ka 
rena majoritet dalam Parlemen 
seolah2 kurang  perhatiannja 

terhadap daerah2, sehingga 
daerah2 itu jang semestinja 
djika dari dulu2 diperhatikan 

tidak usah mendjadi persoalan 
dalam Parlemen, lalu mendjadi   

| 

persoalan jang hangat. 

Disamping itu  diakuinja, bahwa 

trus pula memenuhi sjarat kebersihan, 

hawa jang segar dan tjahaja mata- 
hari, tjukup mendapat air bersih, ada 

Pai patahan Dikatanyan Pemimp 
Montgomeriy Ayam “Akan Undurkan "1 

iri ? : 

Didjadikan . Pangkalan NATO IgT 
— Chusus ,Suara Merdeka” — 

AISERLAUTERN sebuah kota. Tea 
Perantjis dDjerman 

besar di selurah Eropa, tetapi djuga sebagai benteng jg terkuat da- 

lam rangkaian pertaharan Serikat di ,,BARAT DJAUH". 

8 diperpandjang lebih 

    
in-2nja: 

    

   
   

        

    

Populerj 

     

   

  

jang dal 
arti penting — 
bulan jg ialu Ta tema     

  

sebagai gelanggang, dimana sedang dilaksanakan: rentjana: 

hanan negara? Basa Dalam waktu jg sangat singkat, kota ini "tes 
sebagai pangkalan militer jg ters 

13 

Landstuhl. Dan dalam djums 
lah sebanjak ini, belum terhi- 
tung para anggauta keluarga 
jang akan mengikutinja, 

Mengenai perkembangan? is. 
terdjadi disekitar Kaiserlautern 
ini, surat kabar ,,RHEIN 
PPALZ” menulis, bhw ,Sedjak 
Amerika berhatsil menemukan 
lembah sungai Rijn ini, didaerah 
itu telah nsengalami suatu per- 
kembangan “jang: hanja dapat 
disamakan dengan perpindahan 
Setiara besar?an dari Amerika 
ke ,,Barat Djauh"......... 

» Tjampur-tangan Eisen- 
hower perlu: 

Sementara di Kaiserlautern, 
Amerika sedang men.pertjepat 
perlaksanaan “project pertaha- 
nan Serikat di Eropa, didalam 
organisasi" NATO sendir: dewa 
sa ini telah timbul suatu kete- 
gangan, jang Sedikit atau ba- 
njak tentu akan mempengaruhi 
perkembangan sistim -pertaha- 
nan Serikat di Eropa Barat. 
Angganta2 penting dalam Mar 
kas Besar Djenderal Ridgway, 
berpendapat “bahwa salah satu 
tugas dari Bisenhower sebggai 
Presiden dan CiC- (Commander 
in Chief) dari Angkatan Perang 
Amerika Serikat Serikat ialah 
mentjegah. bertambah  meluas- 
nja. ketsgangan itu. Dan mere 
ka memandang penjelesaian ma 
Salah ini begitu urgent, sehing 
ga tidak mungkin kal lau sampai 

lama lagi 
— atau setidak2nja menunggu 
sampai tgl. 20 Djanuarip jaitu 
hari dilantiknja tiap2 Presiden —s 
baru di Amerika Serikat, Mer 
ka menjatakan, bahwa.  sehax 
rusnja sekarang ini djuga hen- 
daknja telah diadakan  perte- 
muan' diantara Presiden baru- 
atau wakilnja dengan ,,the pro- 
per authorities” (pe mbesar2 je. 
seme€Stinja) untuk mentjari dja 
lan guna menjelesaikan masa 
lah tsb. 

Montgomery mengun: 
durkan diri??? 

Pokok2 penting jang ' merupakan 
background ketegan gan dalam -rga 
nisasi NATO itu'ialah karena ti sek 
adanja kerdja sama 'ig eratsdi 
Ridgway da Mo 
Panglima. Montgomery 
wa dirinja telah  dike 
dan didak di-indgjikan begi 
terutama ketika 
perti halnja dalam kundjungan Ridg 
san ke Junani dan Turki baru-baru 

, tak seorangpun dari opsir Ingge 
ris anggauta Staf Ridgway jang di 
adjak untuk ikut serta. Monfgomery 
merasa bahwa disengadja atau tidak, 
orang2 Inggris setjara teratur mulat 

didesak mundur — ,.pushed into the 
background” — shirt Fisenhower 
meninggalkaR SHAPE. Selandjutr 
Montgomery pun merasa san 
tjewa dengan adanja tendens2 

Ie 

   

  

    

tu IS 

ternjata ba fita 2 Sa 

   
dalam 

Markas Besar Angkatan Udara, bah   wa  Djenderal Amerika Norstad 'te- 
lah mengambil “keputusan2 dengan 
tidak mengadakan pertimbangan ter 
lebih dahulu dengan opsir2 Inggeris 

| jg: mendjadi pembantunja. Montgo- 
| mapan menjarkikal: bahwa dia akan 
' mengundurkan diri “dari kedudukan 
| nia sebagai Wakil Panglima Besar 
"Tentara NATO.' Tetapi djika ia 
tidak dapat menemukan dijalan lain 
untuk " menjelesaikan masalah " ini, 
maka djuga tidak mustahil, kalau ia 
akan meninggalkan djuga kedudukan 
ne ita 

Marsekal Juin — the 

right man on the 
right place?? 

Selain dgh. Montgomery, di- 
antara Ridgway dan Marsekal 

' Alphonse Pierre Jum pun tidak 
terdapat kerd'ja sama pula, Teta 
pi dalam hal ini. pokok kesala- 
han jang terbesar terletak pada 
achli militer Perantjis itu sendi 
ri. Sebab meskipun persoonlijk. 
Juin merupakan seorang jang 
Lacceptable, sebagai seorang ahli 
"militer dalam NATO ia sering 
menundjukkan sikapnja jang 
seigenwije” dam lantjang. Dan 
perbuatan lantjang jang tera- 
Chir ialah sebuah intervieuw de 
ngan surat kabar Barcelona da 
lam mana antara lain ia menja 
takan bahwa memang sudah 
seharusnja kalau angkatan me- 
rang Spanjol digabungkan dju- 
ga kedalam NATO. Padahal ia 
mengetahui betul2 bahwa seha- 
gian besar dari anggauta NATO 
itu tidak dapat menjetudjui tin 
dakan2 jang sematjarn' Ten ! 

Disamping semuanja itu, di 

kalangai para colleganja sen- 
diri, Juin pun telah pula terkes 
nal sebagai seorang achli mi- 
liter jang anti Amerika. Ber 
kali2 baik dimuka umum mau 

pun dengan perseorangan ia 
menundjukkan sikapnja jang 
anti Amerika itu. Dengan pcx 
dag ia mentjela politik Ameri- 
ka di Afrika Utara, 

Demikianlah karena  mengis 
ngat semuanja itu mulai tim- 
bullah pertanjaan dikalangan 
atas dari SHAPE: Apakah 
Marsekaj Alphosse Pierre Juin 

& 4 

aus 
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lini — jang ketjakapannja ses 
'bagai seorang militer memang   kamar mandinja, ada tempat pembu 

angan sampah, dan terdjauh dari 
gangguan asap dan bau busuk. Or- 
ganisasi Kesehatan Sedunia diminta 
untuk mempeladjari sjarat2 jang ber 
hubungan dengan bahan bangunan 
ini, (Antara), 

    

  

PEKIPS: agan 

Las 

dapat dipudji betul-betul 
| merupakan sthe right mar 
«on ths :right place” terus 

sea dalam suatu organisasi. 
peptaltona internasional sepers 
HNATO itu???? 
(Disambung dihal) IV) 4 

  



  

“brik satu-satunja jang menge- 
uarkan ini Terigu dan sudah | 

  

r mBsbur diseluruh Indonesia. 

Pilisbury Mills, than. 585 SE. 

Water Avenue PORTLAND 14, 
ke OREGON, U.L.A, 

P1 Cable address: £ 

Pesenlah LANGS IN NG pada pa- — 

12325, 

  
  

k ae 150, 1000: dan 1500 Watt: 
PERSEDIAAN SANGE TERBATES! 

Keterangan boleh dapet pada: . 

DESSTO:/ 

se ht ar Kai 
SIAPA TJEPET TENTU DAPET! 

.. 

: F SETERAN 142 
«” TILP. 820 
  

“ #HAMDULILLAH : 
PILLSBURY — PORTLAND. Last lahir dengan selamat: 
  

  

GEG 
Tank Wanita laku. 

ja Pokok penting ketiga "jang 
|. menjebabkan adanja ketega- 
Oa dalam Magkatan, Te 

: n mentjela" dari Washin 
mengenai tank ,,TUREN ND, 

bikinan Perantjis. Dewan Per. 
senapan Nasional Perantjis sa 
ngat terkedjut, ketika mende- 
ngar bahwa Washington men- 
tjela gualitet yank model AMX 
jang besarnja 13 ton ini dan 
setelah Washington tidak mau 
mengakui tank sb. sebagai 

| kendoraan berlapis badja jang 
: ,geschikt” untuk keperluan | 
Derang tank modern. Padahal 
achli2 Amerika sendiri memu- 

pa dji mutu dan kwaliteit dari 
tank itu. 

..  » Selandjutnja Djenderal En 
yan Pa wakil Italia da- 
am APE mengakui 

t »TURENNE"? ma ana Lo k “ cendented” (belum ada Ba 

      

ngannja) ketika diadakan de- 
monstrasi tank itu, Swit- 
serland dan veden 
lah memesan 200 
buah dari tank2 model Turen 
ne” ini, sedangkan Belgia Ne 
geri Belanda, Italia dan 
Spanjol telah mendaftarkan di 

2 Ti sebagai pemesan berikutnja. 
, Pembesar? Perantjis 

masing2 te 

  

1 ga, bahwa adanja pernjataan & 
mentjela dari - fihak Amerika 
ini sebetulnja dimaksudkan | 
untuk menghalang2i adanja 

. produksi besar2an dari tank 
: ,Turenne” ini. Karena mau ti- 
dak muu ini tentu akan meru 
(pakan suatu saingan bagi in- | 
“dustri2 sendjata Amerika sen- | 
Fi g 

  

    

  

   

    

      
   

ck Kb 

   

  

    

  

   

    

dan 1001 

— Peradjurit contra 

“ Rr, MACHMUDAH ERNA 
: . HIDAJATI - 

anak saja jang ke-IV, pada tg. 
ag Nopember 1952. 
Semoga ia kelak mendjadi ang- 
gauta masjarakat jang berguna | 
bagi Agama, Nusa dan Bangsa. 
Amien!! "ET 

Ach. Djamhari Ichsan 
St, Muchibbah Romli, 
Kantor Urusan Agama | 

' Kab. Bojolali. 
BIA ANEH AAA AAA AN AAA AAA 

KENANG - ..« kapenbetndat 

PRAKTIS dan "BERHARGA ! 
buat ST. NICOLAAS dan 

POLSHORLOGES — 
ZAKHORLOGES — 
STOPWATCHES — 
REISWEKKERS — 
TAFELKLOKKEN — 
WANDEKLOKKEN 

dari Merk2 

| Hido 
| — MULTIFORT 

Manga : 

  

    

ETERNA    
MA 

OA TN 
ANTIMAG NE TIGUE 

  

  

      

  

ea 

TYAYA 
KE 

  

    

(TI 
aa    

Pa ga 

: SER AG 1914 
- 

  

: P. 51 sets 
. Sheaffers Chresf de tin 
Junghans - Kienzle - 

Tawanan HORLOGER 

Oo" 
nan 58 — Telf. 1514 

SE 

    

4 Muria Djuru Rawat 
segala Bangsa jang telah       

  

   

   

  

   
   

          

“Ikan bahwa makin bertambah 

Te NATO itu sendiri.s 

, Berpengalaman 
Pelamar2 diharap datang di 
Kintelan Baru No. 4 Semarang. 
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#NAR masalah ini, tak se- 
un jang dapat mera- 
“Tetapi dapat ditentu- 

   

  

angan itu, ini akan 

tara? suatu malapetaka bagi 

   

  

    
    

Mauthe. ' 

KERSTMIS 1 

. Sex . Tinggi Hukum/Ekonomi SRIWIDJAJA 

3 Keterangan (prospectus) lengkap dari maSing2 sekolah 

» dan KAP 

: Kp. PENGAPON - 
N9359 
Se 

  

  

Selalu ada sedia: 

& Tembakau Virginia 

$ Tembakau Shag 

£  Tembakau-Mole 

& Tembakau Madura dil. k 

Kwaliteit terdjamin, 

| harga melawan 

i Toko Balita s UNGARAN" 
-Dji. Mataram 16 @andean) — Semarang. 

SMP/SMA bgn. A/B/C 

  

      
  

Njutran 234 — Kotakpos 8 — Jogjakarta. 

# Peladjaran dikirim dengan tertulis (schriftelijk) : 
djuga lisan. 

“dapat diminta: sertai Rp. 1,50. 
  

ses" 

5 KOLESOM mPOTREN 
, 1 snp LK DL        

k ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikin dari Tjam 
puran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja Kole 
som, dll) Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh 
wan. darah Inj Anggur pun tertjampur . dng, serjnja Buah Anggur 
jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da 
rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu fidak berse 
mangat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, tulang linu, 
kepala suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat 
'laki2 kurang. Parag perempuan tua dil, Penjakit kelemahan, Minum 
ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah 
aja. Baik untuk lelaki dan peraapuan, tua atau muda. 
ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi perempuan jang 
duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, sakit 
perut tumpah2, kaki bengkak dil, Sakit lemah dalam waktu bun 
ting, Perlu diminumi sampai tlukup agar badan ibu tinggal sehat   

| 
| 
| 
| 
| 

Pa se ikan Kepada Saudara2 jang telah 

| BTA Ia: ara 
Ta 

tidaknja Taun omar Kind 

dan baji dalam kandungan tinggal waras. 
8. ANGGUR KOLESOM SENG'HWA Perlu diminum perempuan sesu. 

Gah bersalin. agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi bersih, 
dan ganti darah baru jang sehat. sir muka mendjadi seger, menam 
bah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi pe 
Trempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 
dipudjikan. 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Inj Anggur obat Rheumatiek d'bi. 
kin menurut resep jamg sudah termashur turun menurun Dibikin 
dengan bahan obat Tionghoa lang mahai dan mandjur, dengan di- 
tjampuri Kolesom dll Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan se 
gala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu. 
lang, urat2 dan lain2 bagian bagan, baik jang sudah lama atau jang 
baru, Sesudah minum 8 botol sentu nanti kelihatan mandjurnis 
dan 8 botol SEMBUH Ma ana, 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan KO32 P.&D diseluruh &. 
Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”, Surabaja. 5 Ta 

.TEK KING TONG? enam 

Nn. The Lian Tjie 
BIDAN 

Mulai hari ini pindah ke: 

Gang Kemuning 28 
(Pav.) Telp. No. 1620 

DITJARI SEGERA: 
. SKOKANG 1 UKANG GAMBAR 

MA Hebih disuka seorang Wanita, 

MAU SEWAH. | jang mempunjai feeling diuta- 

Na . “inakan. 
Satu rumah di Solo, Suka ganti ' pera pelamar diminta datang 
kerugian d.1I sendiri pada tiap2 hari kerdja. 

r J LA »SAMPURNA” DUPLICATING. 
ds Afd, Stencil 

Lodjiwetan Kidul No. 1 Wotgandul dalam 52 
SOLO. Semarang 

ma ari aman Lan 

agent: 

  

Men ebi maen kasih. 

memberikan bantuan berupa 

Pn bunga dl pada wa- 
atnja ibu kami: 

NJ. ABDUL 'MU'D g 
pada tanggal 24 Nopember 
1952 dirumah kami Keprabon 
Wetan 5 Solo. 

a/n. Keluarga jg. berduka 
tjita: 

Dia MUV'ID 
SABKE KKU KOKKKKUKKRRK ARA 

aa mL mL 

  

  La pan MAUT mar HA AA Ha 

      

     

      

ang, Bbabija Th 
u tak ber asil binasakan Te 

  

   
   

  

Gara2 gadis itu Jang merinta- 
.. Saja toh tak dapat ambi 

ko untuk tembak ati padanja! 
   

    

   

    
   

Fr ALLUS HERRO “WIL Ta 
| Sou MAS AA GREAT 

5 

      
-  Pedahal saja Kanan 

dengar, bahwa kau ada se 
'orang pembidik jang djem 
pol, 'hipsi Apa jg telah 
terdjadi ! 

'— Seperti telah ku kata 
'kan, itulah gara2 si gadis. 

vs. Sekarang tutup mulut 

mu! 
Sk 

    

   

  

   
   

  

      SURE, CHIPS, 
SURE!/ IL WAS 
ONLY KIPDIN'/ 

si ( yov'ee GONNA KEEP 
THAT BIG MOUTH 

| SHUT/UNDERSTAND3, 

I-VONIT KNOW WHAT nu 
TELL TH' BOSS IP. HE ASKS | 
5 WHAT Heran 

          
    

   

      

   

            

— Kau harus tutup mulutmu jang 
besar itu, mengerti ! 

— Tentu Chips, tentu, Saja hanja 
2 omong memain ! 

—. Saja tak tahu “apa " 
jg saja akan katakan pada 
'madjikan kita, kalau ia 
tanja apa jg telah terdja" 
dil 
— Saja tahu! 

   
- emara ng | 

  

| agan yaa 

  

Modemagasija 

  

Modistes Bodjong 23 

& : Telefoon 1513 

Tailors 

  

Kenang-Kenangan buat ST, NICOLAAS dan KERSTMIS 
£. Mainan anak2 keluaran dari Europa, bagus dan 

x .. Istimewa 
$. Kaen2 keluaran jang Paling Baru 
&  Dames dan Heren Mode - Artikelen 

(Max - Factor MAKE UP Hollywood Artikelen 
3 Compleet buat segala keur.   Kerst - Artikelen dan Kerst - Versierselen 

# Dan masih Den ejaan Ha Baru. 
2 

    

SUDAH TERBIT 
| Pestaka BEKTIDJAMAL ajah BETALDJEMUR, Nudjum ra- 
mal dari pendita Bektidjamal dan Betaidjemur, isinja: Faala- 

#kiah, Tjara membuat kepastian Tuhan (Lochilmakful), Sede- 
kah arwah matjam2, Ramal Kalamudeng (Kala mengerti), 
'Ramal Radjah muka, Tabi'at lakunja tanggal, untuk menge- 
tahui barang hilang, asalnja penjakit dan obatnja, melarikan 
diri d.I..nja, Sang Kalagama, Hari lahir dan bersatunja, Ala- 
mat matjam2, Tabiatnja bumi, Ilmu nudjum bintang 12, Ma- 
salah perhitungan orang sakit, Matjam2 perhitungan hari, 
satu2nja primbon jg. telah terbit di Indonesia dengan muat ra- 

|tusan isi Pestaka, jg. sulit maupun jg. biasa terpakai (ter- 
dengar), djuga memuat banjak primbon sebagai bandingan, 
misalnja: Sa'at bermatjam2 sa'at, hingga dapat memilih, Hari 
Gitjampur dengan pasaran hingga dapat merupakan Perhitu- 
ngan matjam2, Djuga perhitungan TOKROWARTI, orang2 

| besar banjak berdjegal2-an, orang2 ketjil banjak naik gadjih 
(pangkat), orang2 dagang selandjutnja. Berkat dari K.S. 
Agung: Jang menjimpan ini primbon akan teguh selamat hen- 

“Idaknja. 1 buku  Pestaka Baktidjamal 
' F25, — ongkos kirim bebas. 

ajah Betaldjemur"Rp.   
TOKO BUKU SADUBUDI 

Purwopuran 58 — Solo. 

  

Wa aa an -, 

Drogis terij 

CcITo 
Djl. Demak,75 - Semarang - Telf. 853 

      

li “ 5 2 ea 

mu Buat Mendjadi Dewa? 
Djikalau orang membuatja buku PRIMBON PONTJO- 

BUKAN ! WAKRNG tidak bisa mendjadi Dewa, tetapi ditang- 
gung iantas mengerti RAHASIA ALAM dan RAHA- 

SIA MANUSIA. Ini buku salinan dari kitab pusaka dalam Kera- 
ton Tiongkok 1000 tahun berselang, jang digunakan oleh Ahli- -nu- 
djum keizer turun-temurun. 

tinja warna dalam pengetahuan ilmu gaib. 

warna dengan tabiat manusia, kesehatan badan dlls. &. Artinja 
warna dalam pengetahuan ilmu Astrologie. & Keadaan dan ber- 
wudjudhja warna serta sebab-sebabnja suatu djenis menurut. il- 
mu alam dan Barometer. 
rut ilmu Siangmia (melihat tampang muka). 

xx Per hubungannja 

“ Rupa2 penjelidi- 
kan tentang warna atas segala djenis menurut ilmu pengeta- 
huan (science). 
Buku PRIMBON PONTJOWARN O dirangkap dalam ALMANAK 
TJERMIN 100 TAHUN sehingga mendjadi satu buku raksasa te- 
bainja 300 halaman, ukuran besar 18 Xx 26 cM. dengan omslag 3 
warna. 

ALMANAK TJERMIN,100 TAHUN mulai tahun 1861 sampai 
dengan 1960, komplit 4 penanggalan (Masehi/Tionghoa/Djawa/ 
Arab) dengan hari Pasaran dan Pranotomongso, Wuku dan Tjap 
Dji Shio. Diseluruh Indonesia belum pernah diterbitkan buku jang 

sedemikian lengkap. untuk kepentingan segala golongan masja- 
rakat dan kebahagiaan semua Yumah-tangga. 
Karena sukarnja teknik pertjetakan maka buku raksasa ini me- 
ngalami 3 X terlambat, tetapi sekarang sudah ditjetak selesai. 
Harga satu djilid Rp. 50.— tambah 10x ongkos kirim. 
Pesanan hari ini dengan sebutkan dari iklan ,,Suara Merdeka” 
dapat harga istimewa tjuma Rp.35.— onkos kirim bebas. Ditjetak 
sangat terbatas dan persedidan sudah hampir habis, maka 
harap lekas pesan sekarang Supaja tidak ketinggalan. 

Penerbit: s1 JERMI «6 PASAR BESAR 79 
SURABAJA 

Sid CITY CONCERN CINEMAS 
LUX ini malam premiere (u. segala um.) — 
Sa. 9m Fred Astaire — Rita Hayworth 

YOU WERE NEVER Xaver ga 
LOVELIER' host orchestra 

Akan datang : Humphrey Bogart — Katharine Hupburn 

sTHE AFRICAN OU EEN“s  Technicolor 

  

an 

  

      
  

ISINJA : Asal-usulnja warna, kombinasi dan tjampurannja. “ Ar- : 

x Ru pa-rupa warna dan artinja menu- 

celah wetaf dengan Tg pada 
djam 03.00, tanggal 1 Desembe'/ 1952. 

Mr. R. SOETIKNO 5 
Semasa hidupnja Hakim pada Pengadilan Negeri Se- 3 

kari .Senin 

marang. 
Pemakaman djenazah adista Gitatitan pada hari 

lasa djam 15.00. : 
Semoga arwahnja diterima di P ngkuan Mahi. 
Inna Lillahi Wa Inna Illaihi Ro ji oen, 

Ikut berduka tjita: Jang berduka Kita 
Kel. R. Iman Soedjono- Semarang. Kel, SOETIKNC 
Kel. Ir. R. Dermawan Mangunkusumo 

: Djakarta. 
Kel. R. MORE - aka 

Kita selalu djual ET, ER: A 
KAEN—KAEN TEXTIEL 

Dari jang HALUS sampai KASAR, beraneka-warna, 

tjorak dan kwaliteit, tak dapasisebutkan satu demi sa- 

tu, dari banjaknja matjam, 
Untuk kepuasan saudara/saudari 
diri berbelandja di Toko kami. 
HARGA MELAwAN —PELAJANAN MEMUASKAN 

Toko ,SO0 LO" 
Dji. xedamaran No. 6 Semarang. 

(Rumah-baru, seberang Pasar Djohar Timur) 

  

    
sdabkab Dig sen- 

    
3 

Alamat jang sudah terkenal 

untuk: SEPATU Tuan Njonjah dan Anak-anak. 

Djuga seaia Matjam-matjam Actentassen Koffer Klompen d.L.. 

Harga Bersaingan! 

» ROYAL - SHOES" 
Na Mataran, 208 (Ambengan) — Tel. 2113 

Semarang. 
    

Baru Terima lagi: 

RADIO BIN LISTRIK 4 Rp. 555.-— 2g 

| Merk: PHILIPS — ERRES — N.S.F. 

Suara keras, makan Stroom hanja & 20 Watt. Dapat tangkap 

siaran dalam dan luar Negeri. Sedia segala matjam onderde- 

len. 

Untuk para Radio-monteur atau Pedagang diberi KORTING 

SPECIAAL. 

Radio Sampoerna 
Erkende Service Dealer: Philips - Erres - N.S.F. 
Gang Pinggir 1 — Telefoon 892 — Semarang. 

Buka: 8—i1 siang — aa 0 
Lema Ema MMA EA Mba ana BU 

Menghaturkan Banjak Terima Kasih 
Dengan ini djalan di haturkan banjak terima kasih, pada 

Tuan2, Njonja2, Saudara2, Pamili dan Sobat-ande, jang telah 
undjuk banjak perhatian maupun jg. telah memperlukan kirim 

sumbangan d.l.I. pada waktu hari nikahnja kami punja tjutjuk, 

anak: 
LIKN YOK SENG dengan TAN SWAT LIE “ 

tg. 28 November 1952. 
Dengan segala hormat, 

» LIEM SIAUW LIONG 
TAN SOE CEN — LIEN JOE DJIEN 

dengan Kaluarga. 
  

  

Alamat jang terkenal 
,antuk: 

Segala matjam pekerdjaan pertjetakan terutama menje- 
tak kertas sigaret Paberik Rokok Kretek 
Pekerdjaan menggaris buku? 

Memotong kertas terutama Banderol. 
Mengasah piso mesin potong kertas 
Harga pantas-Pekerdjaan radjin dan Tjepat 

| Djuga bisa dapat beli matjam?2 Kertas dan Tinta-Tjetak. 

PERTJETAKAN 

THE ENG LIAN 
Kalikoping 13 & 15 — Telp. Nr. 1546 — Semarang. 

a
r
a
 

  

UDJIAN PRAKTIJK STENGGRAFIK DAN MENGETIK. 

Diselenggarakan oleh ,,Persatuan Guru Stenografie & Typen” 

Surakarta pada tgi. 21 Desember 1952 di Solo. 
Uang udjian untuk: 

I. Stenografie/Typen tingkat A Rp. 25,— 
IT. 55 5 B Rp. 35,— 

III. Mengetik tjepat Rp. 15,— 

Pendaftaran disertai uang udjian selambat-lambatnja tgl. 
15 Desember 1952 pada Sekretariat P.G.S.T., Djl. Beskalan 13, 
Solo. 
  

  

WANTED . ! 

Typist 
KNOWLEDGE OF ENGLISH ESSENTIAL 

PLEASE CALL AT: 

PURWODINATAN UTARA 19 — SEMARANG 

P
A
G
E
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—.. 

INI MALAM "KEMANTEN PERANG DJEPANG" 

  

Grand ini malam premiere tu. 13 tahun) 
In Tam Ga RED), SKELTON — dn BLAIR 

Jhat Mad Vir. Jones" 
Akan datang: Philip Friend - Ches Coburn - Wanda Hendrix 
THE HIGHWAY MAN: Made History 

at Night. 

INDRA 5.-7-9.- ini malam d.m,b. (u. segala um.) & 

TARGET FOR TONIGHT 

  

  

'lekan datang: film Indonesia berwarna jang pertama 
dgn. Rd, Mochtar-Netty Herawati-Rd. Sukarno-Nana Madjo 

Rodrigo'de Villa pem Ansco - color 
Harga tempat ditetapkan R4— R250— Rl— 

ROYAL ini malam pengabisan (u.17 tahun) 

Sya Tam Gm Hugh Hewards dim 

2, THE THING Ganre" 
»FIGHTING GUARDSMAN" 

ROXY inimalam d.m.b. (u,17 tahun) 
7. 9.« Willard Parker - Anita Louise dlm Alexander Dnmas 

  

Yen nanang 

  

        sFighting Guardsman“ 

R
e
a
 

! PREMIERE 

Ma JAPANESE I 
mam 1WAR BRiDE 

,DJAGALAN' ad 
6.30 — 8,30 , Ma 2 

Shirley YAMAGUCHI: 
(17 th) Tata TAYLOR - 

A BERNHARD PRODI Shirley Yamaguchi 
(Lie Shiang Lan) 

Populair dim fiim 

film: 

UCTION 
Distributed by 2Gth Ara 2 G 

ma kali di Amerika. Roman antara Timur" dan Barat jang 
. Sangat me ngharuhkan | 

ORION BESOK MALAM Premiere 4.45-7.-9.15 (13 th) 
Butterfly Wu — Wang Tang "ng — Pe Yen 

Chin Siu Thian Tang coudi aan penata Lita Mogekek berhikajat dlm WARNA jg INDAHI 

Ini malam pengab: JAR FORCE" 
5. To O- (17 th) 

Berhubung SUCCES BESAR diperpandjangkan 
Metropole Ini dan Besok Malam: 5.— 7.— 9.m (13 ta) 
Roostyati 
R. Nan » DEWA DEWI Pal ega La A 

AKAN DATANG: Van Johnson — Kathryn! GPnaaa 5 Ke 

M-G-M: as itunds Far MAKtiagg”entandaku'Sertunangan)   
WDruk, VIL No, 584/401/A/718 

  

(SINANOJURO“ dan ,PERANG TJANDU" utk Bad Kn 

  

   

    

  

so 
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On ongapn. 

 


