
  

   

      
  

    BNN ERA mendekatnja bamba " untuk   

tai-partai politik 
ara maka kinp telah tampak kegiatan? dari par- 

mengadakan persiapan? untuk kampanje pemili- 
: Ka umum. Sungguhpun sebelumnja telah pula diadakan persiapan? 

: setjara insiden 

j tegiat, karena waktunja sudah 
an umum ini, pada waktu ini 

gi 'a-bagian parlemen. Diharapkar, 

namun setelah 
Ps 

        

selesai dalam bulan Keran 1953. 

"abiolan RUU ini 
sebagai undang2 maka menu- 

rut para ahli dapatlah pemili- 
han umum diharapkan akan se 
lesai dalam wakiu enam bu- 
lan, sehingga dengan demiki- | 
an, pada permulaan 1954 da- 

“patlah terbentuk Konstituante. 

Wektu untuk mengadakan per | 
Siapan bagi kampanje pemili- 
han itu, dianggap agak sempit, 
antara lain berhubung dengan 
belum begitu tinggirtia tingkat 
intelek rakjat-umumnja, ditam | 

“bah lagi dengan masih banjak 
nja buta huruf dan masih ku- 
rangnja -keinsjafan 4 rakjat 
akan kepartaian, jang djum- 
lahnja tidak kufang dari 25. 

Partai2 besar seperti Masju- 
mi dan PNI kini sudah mula 
mengaktiveer mpersiapan2 ini. 
PNI dalam kongresnja di Su- 
rabaja nanti akan mentjurah- | 
kan perhatian besar pada soal 
pemilihan umum ini: Masjumi | 
telah “mengadakan Komite 

Aksi Pemilihan Umum” dalam 
rangka persiapan kampanje ini. 
Kepada tjabang2 dan ranting2- 
nja Giseluruh Indcresia Masju- 
mi.tlh memberikan instruksi2 
untuk lebih me: jatkan 'per- 
siapan2 ini. Untuk : 'menjeleng- 
garakan kampanje ini, partai2 
kini sedang sibuk mendidik ka. 
der2, jg. diberi peladjaran yg pe” 
Kerang La pemilihan 

  

      

   

umum 1 an ja. Kader2 
, inin an dipergunakan "un 
/ tuk Petikan penerangan? 

: dan-djuga ' dikala 
ngan Hit didesa2. 

»Perdjuangan dahs jai”. 

Para penindjau" politik me-| 
nganggap pemilihan umum ini 
suatu peristiwa jang penting 

sekali, karena Konstituante jg. | 
akan dibentuk dengan pemili- 
han umum ini adalah badan 38. 

  

MSA Dan TcA 
Akan Dibitjarakan Lagi | 
Oleh Pemerentah 
aah M.S.A. dan T.C.A. 

oleh pemerintah segera 

   
   

akan dibitjarakan lagi untuk 
mendapatkan keten nja jang 
tel BaIAD demikian ' menurut 
kalangan jang biasanja me- 
ngetahui., Dikirakan bahwa ini- 
lah jang akan merupakan sa- 
lah satu pokok atjara dari ka- | 
binet djika ia mengadakan | 
nanti sidangnja untuk membi- 
tjarakan beberapa soal Iuar ne: | 
geri, disamping landjutan pem- | 
bitjaraan mengenai soal2 dida- 
lam negeri. 

  

“Ss “akbar dari, kerror 
»Mau-Mau” di East London, 
Kenya. Seorang dokter perem 
puan, Dr. Elsie @uinlan, wak 
tu mengendarai mobdinja me- 
nudju seorang pasien jg akan 
bersalin, dikerojok oleh sege- 
rombolan orang Mau-Mau. Ja 
dilempari batu2 'dan mobilnja 
dibakar, hingga- achirnja ia 
menemui adjalanja 
dalam mobilnja itu. Pada gam 
bar: 2 torang polisi sedang me 
njelidiki mol jang terbakar: 
padagtangannja mereka meme-' 

kepada parlemen, 

disjahkan 

terbakar 1 

pemerintah mengadjukan R.0.U. 
maka kegiatan? ini makin di- 

dianggap mendesak, R.U.U. pemi- 
sedang diperbintjang! it oleh ba-   

bahwa R:U.U. ang, akan dapat 

  

Lain menentukan. w 
sar negara. Orang mengharap- 
kan. bahwa dim. kampanje pe 
milihan nanti 'akam terdjadi 
»perdjuangan ' dahsjat" dari 
partai2 jang berlomba-lomba 
Merebut suara terbanjak. Ma- 
Sing2 partai akan mengusaha- 
kan merebut korsi sekanjak2nja 
| dalam Konstituante, dan de- 
ngan djalan inilah mereka akan 
berusaha agar supaja undang2 
dasar negara nanti, sesuai atau 

Para penindjan “politik berpeni- 
dapat, bahwa besar - : kemungki- 
han dalam pembentukan Kon- 
stituante nanti, partai? jang 

mempunjai dasar sama akan 
merupakan. satu front untuk 
menghadapi satu sama lain da- 
lam menjusun undang? dasar. 
Orang menganggap kemungki- 
han besar, bahwa akan terben- 
tuk suatu ,,blok Ketuhanan” 
(dalam mana akan tergabung 
Masjumi, PSI, Nahdatul Ula- 
ma, dan 

nganggap tidak mustahil bahwa 

djuga Parkindo dan Partai Ka- 

tolik ( akan menarik garis jang 

sama dengan partai? Islam ter- 

sebut. Selandjutnja djuga par- 
|tai2 jang berdasarkan - kebang- 
'saan, seperti PNI, PIR, Parin- 
dra, PRI, PKN, Parki, PKR, 
TG Wanita Demokrat Indonesia 

Partai Tani Indonesia, mung- 
kin akan merupakan »blok ke- 
bangsaan”. Tetapi 
njangsikan apakah partai? jang 

    
anggota2 partai2 - berdasarkan (Marxisme akan pu-- 

Ja menarik suatu sgeiis parallel, 
berhubung dengan makin ber- 

— | tambah besarnja pertentangan 

antara Partai Komunis Indone- 
perna Sosialis dan Partai 

Hp Sidak dandan. 
— Dalam pembitjaraan parlemen se- 
tam mengenai RUU pemilihan | 
um, sudah tampak pula ,,perlom- 

'baan” merebu' suara terbanjak dim. 
“badan Konstituante itu. Antara”lain 

le - 

mengenai daerah pemilihan (kiesdis- 
“trict) diantara partai2 masih banjak 

perselisihan faham. Sesuai dengan 
“kepentingan masing2, ada - jang 
menghendaki supaja Indonesia di- 
'djadikan satu daerah pemilihan, ada 
“pula jang mengusulkan supaja djum- 
“lah dacrah pemilihan itu sesuai de- 

ngan djumllah propinsi dan uda” pu- 
la iang menghendaki supaja Indo- 
.nesia dibagi mendjadi 30 daerah pe- 

| milihan. Mengenai hal ini ' dalam 
kabinet sendiri — ketika membitja- 
rakan RUU pemilihan umum ini 

— partai2 jang duduk dalam kabinet 
dengan perantaraan menterinja ' ma- 

| sing2 “telah  memperdjuangkamnja. 
“Untuk mengambil djalan tengah, 
maka kabinet " memutuskan supaja 
Indonesia aib ibagi mendjadi 15 dae- 
rah pemilihan. “Selandjutnja dalam | 
pemilihan igi ternjata bahwa menge- 
nai batas umur 18 tahun seperti 
jang diusulkan “dalam RUU itu. 

1 masih terdapat perbedaan pendapat. 
| Beberapa anggota menganggap ini 
(terlalu rendah, mengingat tingkat 

intelek bangsa Indonesia umumnja. 
Ada jang menhendaki supaja batas 

tur ini serendah2nja 21 tahun. 
juga diantara anggota2 parlemen 

terdapat keberatan, djika anggota2 
angkatan bersendjata, seperti angka- 
tan perang dan polisi djuga diberi 

|hak-pilih. Kalanga: ini berpenda- 
| pat, bahwa djikalau »mikian hal- 

'laja, maka diantara” partai2 nanti 
akan timbul perebutan pengaruh da- 
lam Angkatan Perang dan Polisi, jg 
tidak mustahil akan menimbulkan   gang batu2 jang dipakai gu- 

na Sasana Dr. Elsie,   

  
akibat2 jg tidak dikehendaki .(Pia). 

dang2 da-. 

sedikit2nja Lana nspai ber 
tentangan dengan , r2 partai 
mereka masing2. : 

"2 blok? 

Perti. Orang me- | 

tanah air saja jang kedua, Per- 

  

    

tampak di' Moskow. 

gambar: sebuah pemandangan 
gian depan ,,Lapangan Merah” 
leum dari Lenin, Dibagian 
Kremlin. 
pentjakar langit jang terbaru. 

Ikatan 
Dasar Hubungan Erat 

  
. Kata Duta Besar Pakistan Choudhary 

AJA AKAN MEMBAWA serta pesan harapan dan goodw 
simpati dan saling mengerti, tjinta dan rasa persauda 

dari rakjat Pakistan kepada saudara? kita di Indonesia”, 
kian kata tuan Mudabbir Hussain Choudhury, 

S 
.tan utk Indonesia di 

Galam suatu dunia jg petjah merak 
ja dan memb jg tidak bai 

Ia menambahkan, bahwa 
pengangkatannja untuk mewa- 
kili Pakistan di Indonesia di- 
anggap sbg suatu kehormatan. 
Ia berkata: “Saja merasa seo- 
lah-olah saja bukan akan pergi 
kenegeri asing tetapi pergi ke 

hubungan kita — kebudajaan, 
rochani dan ideologi — amat- 
lah kokohnjs dan demikian da- 
lamnja sehingga kita sudah ten 
tu akan melangkah madju ber 

bimbingan tangan kearah :udiu 
an mentjapai tudjuan kita ber 
sama. Kita mengambil inspirasi 
kita dari warisan budaja jang 
sama, pertiaja kepada ideologi 
jang sama menganut tjara hi- 

dup jang sama pula. Tenaga 
jang mengikat kita lebih bersi- 
fat bathin daripada lahir dan 
berpaut dalam pusat wuadjud 
ideologi kita”, demikian kata 
dutabesar Pakistan untuk Indo 

sia, 

Berdjoang utk dini 
Tg baik. 

  

   

   

  

2m Di iKor 
Bila RRT Menolak Resolusi India 
Maksud Kundjungan Eisenhower Ke Korea: 

  

Selasa, bhw. perdjalanan presiden-terpilih djendral KEisen- 
hower 'ke Korea tak akan menjebabkan untuk diperluasnja perang 

Korea oleh PBB. Djaminan demikian dikemukakan, karena negeri? 
Eropa Barat berpendapat, bahwa Eisenhower kini telah berada di 
Korea. Kalangan tsb. dengan tegas menjatakan, bahwa ,,diantara 

tindakan? jang mungkin diambil untuk memetjahkan masalah Ko- 
rea dengan memperluas perang di Korea tidak dipertimbangkan”. 

Mereka berpendapat demikian, setelah diadakan rundingan baru? 

ALANGAN JANG BERKUASA di London merasa puas hari | 

      

   

  

Pemandangan kota Moskow achir2 ini diperkaja dengan 
tjulnja pelbagai gedung pentjakar - : 
Stijl gedung sematjam itu tadi, sebelum perana belum pernah » 

Dengan demikian ternjata betapa pesatn 
usaha ,pembangunan “dilakukan di ibu kota « 

kanan 
Pada bagian belakang tampak salah satu dari. gedung 

Dacca pada hari Selasa sebelum ia be- 
rangkat ke Djakarta. Tuan Choudhury selandjutnja berkata, | 
wa ia akan bekerdja utk memperkuat ikatanZ persatuan dan per” 

saudaraan antara Indonesia dan Pakistan, sehingga dgn bekerdja 
sama dan saling pengertian jg baik kedua negara ini akan dapat 
memberikan sumbangan bagi timbuinja suatu susunan tata tertib 

Gunia baru berdasarkan persamaan, 

sosial jg hanja dapat ,,memberikan perdamaian dan kemakmuran 

Foster Dulles. 

Kalangan gadi 
|ka'akan, bila RRT tak 
memenuhi renijana perdamai- 

I|xu ini, maka tindakan jang 
#|l mungkin diambil jalah lebih 
4 memperhebat pengeboman atas 
f|Korea Utara, Kalangan - tadi 
Isama sekali menjangkal ten- 
tang kemungkinan untuk  me- 
ngadakan offensif Daan 
terhadap RRT. 

Resolusi India er 

segera disampaikan 
Para pembesar Inggeris se- 

mentara itu katakan, bhw reso- 
lusi India setelah mendapat 

£ persetudjuan Sidang Umum" 
|inanti, akan langsung disam- 
Ipaikan ke Peking, mungkin pa 

"da achir minggu ini Walati- 
pun Peking tak akan menjetu- 
d'ui rentjana India itu, namun 

1 masih ada sedikit kemungki- 
il nan Peking tak akan menolak 
seluruhnja, 

  
   mun- 

langit jang serba modern. 

Russia: tadi." Par 
dipusat kota Moskow.  Dib 

jang teri cenal dengan mauso- 
tembok dan menara dari 

    

Kemudian djurubitjara kem. 
luar negeri Inggeriy katakan, 
setelah para ahli hukum de- 
ngan teliti mempeladjari Kon- 

Ivensi Dienewa, maka PBB kini 

   

selandjutnja 
mau 

ini di New York diantara menteri luar negeri 

Eden, dengan djendral Eisenhower dan menteri luar negerinja John 

jan India mengenai Korea hba- ' 

Inggris, Anthony 

D.I. Bong- 
kar Rei KA 
Hubungan Kretek. 
Bumiaju Terputus 

ARJ SENIN jl. di Km. 
316 antara setasiun Kre 

tek dan Bumiaju gerombolan 
DI telah membongkar rel dja 
lan kereta-api separdjang 12 m. 
Pemborgkaran tsb. dapat dike 
tahui oleh pengontrol djalan- 
kereta api setengah djam sebe- 
lum kereta-api pertama jang be 
rangkat dari Purwokerto djam 
5.14 sampai kesetasiun Kretek. 
Menirut keterangan Kepala 
-Djawatan Kereta Api Bagian 
Seksi Bangunan kerusakan itu 
kalau Giperbaiki memakar wak 
tu Ik. satu djam. Tapi karena 
tak ada djaminan keamanan 
maka rombongan pegawai kere 
ta-api bagiar bangunan jang di 
sertai oleh, Kepala Rangunan 
dan Kepala Bagian Traksi jang 
datarg ke Kretek kemaren pasi 
djam 9 tak dapat melandjutkan 
perdjalanan mereka ketempat 
kerusakas:. Dan sampai petlang   | datam kedudukan jang kuat 

.da'am menghadapi masalah pa 
ira tawanan perang di Korea di 

“pandang dari sudut moril, 
maupun hukum. (Antara-UP). 

Batin 
Pakistan—Indonesi 

  
  

'persesuaian dan soal2 jang me 
eka hadapi pun serupa, kare- 

|na mereka merupakan bagian2 
dari daerah jang terkenal sbg 
Asia Tenggara. 

Ikatan jang paling kuat, demi 
kian kata Nurul Amin, jang me 

ikat kedua negara ini ialah 
1 "sama, “Jang mrenje: 

babkan - bahwa kedua “negara 
mempunjai banjak  persesuaian 
dalam adat istiadat dan kebuda 
jaan mereka. Kedua negara itu 

| dapat menundjukkan kepada du 
nia faedah2 besar jang terletak 
dalam adjaran2 agama Islam, 

: a22 Sa dalam azas2 keadilan, kedjudju ah aan 

ikatan?  persaudar 18 erat ran dan persaudaraan antara se 

dan “harus 'berdjuang untuk | sama manusia, Tuan Mudabbir 
dunia jang lebih baik” dimasa Hussain Choudhury berkata da 
depan. Ia menambahkan bhw ke jam pidato sambutannja, bahwa 
dua negara,ini baru sadja mUun- j4 mengharapkan akan dapat me 
tjul dari perdjuangan kemer- nunaikan tugasnja jang besar 
kaan dan melemparkan ke skang- itu di Indonesia. Demikian dinas 
an2 impersalisme Barat. Kedua penerangan Pakistan di Djakar 
negara ini mempunjai banjak ta: (Pia). : 

BelandaNantang? 

duta besar Pa 

persaudaraan dan keadilan 

oleh permusuhan kurang pertja- 

  
  

Tidak Takut Pembal.san Terh:dap 
Pengusiran Drs. Go Dan Sunito ..., 
ENTERI kehakiman Nederland, mr. L. A. Donker, telah me- 

mm nerangkan di Tweede Kamer, bahwa wakil persbiro ,,Anta- 

ra” di Nederland, tuar Go Gien Tjwan, dan ketua Perhimpunan In- 

donesia, tuan Sunito, akan diusir dari Nederland. Menteri itu me- 

ngatakan, bahwa kedua tuan tersebut telah melakukan kegiatan 
politik, jang terlarang bagi orang2 asing jang tinggal di Neder- 

land. Menteri Donker mengumumkan hal ini sebagai djawaban atas 

pertanja'an tuan Gortzak, anggota Tweede Kamer dari partai ko- 

minis, Selandjutnja menteri menjatakan, bhw. pemerintah Neder- 

antara Purwokerto/Prupuk p.p. 

Dia menerangkan, bahwa Go 
Gien Tiwan telah menjelengga-   

Sementara itu Tuan Nurul 
Amin, menteri kepala daerah 
Pak's'an Timur, dalam suatu 
djamuan minum jang diadakan 
oh sahabat2 dan .kenalan2 
dutabesar Pakistan untuk Indo- 
nesia, tuan Mudabbir Hussain 

Choudhury mengatakan, bah- 

wa Pakisian dan Indonesia te-   
  

na 

Tikat satu sama lainnja oleh | 

( mempeladjari tjara2 

rakan pertemuan2 sel kcxranis 
dirumahn:a dan telah memper- 
tundiukkan pilem2 jang terla 
rang. Selandjutnja, demikian 

Konp Per- 
|damaian. 
Pdt Di 

Moskow 
ADIO MOSKOW malam 
Rebo dalam siarannja ka 

takan, bahwa di Moskow kini 
seuang diadakan konperensi per 
Gamaian sebagai persiapan utk. 
Kongres Perdamaiar jad di Vie 
na nanti. Petrosvsky, rektor da. 
ri Universitel Lomonasov (Mos 

  

f 

Na
a 

ra
e 

'kow) dalam konperensi tsb, ka 
takan, bahwa “rakjat Sovjet, 
akan makin kuat, Jang dikehen 
Caki rakjat Sovjet hanja verda 
ma'an, mereka  menuntutnja 
dai: mrk. mengerti pula. bagai- 
mana membeladja. Petrosvsky 
menjatakan demikiar dalam Ia 
porannja mengenai perd joangam 
rakjat tsb. kemadian menjusun 
atjara, termasuk pula pemili- 
han delegasi Sovjet untak Kon 
gres Perdamaian jang akan di 
alakan di Viona tgl. 12 Desem 
ber jad, Pa Pa 

— Pemerintah Amerika“ kini sedang 

untuk mentje- 
gah berulangrja pemogokan2- dalam 
pertambangan arang batu. Fihak bu-     

  

  ai Ahn Oei      2 ena 1 Pa ia TA et ON 

ruh da pimpinan2  tambang2 arang 
batu di Amerika Serikat kini sudah 

sama mufakat tentang kenaikan upah 
buruh sebesar satu dollar sembilan 
puuuh sen, 

land berniat mengusir tuan? Go dan Sunito dalam waktu singkat. 

menteri kehakiman, Go telah 
mengundjungi medan pertempu 
ran Korea dengan maksud me- 
ngumpulkan bahan2 propagan- 
da untuk menundjukkan bahwa 
angkatan perang sekutu di Ko- 
rea telah mempergunakan sen 
djata2 bakteriologi. Pada achir 
nja menteri Donker nrengumum 
kan, bahwa polisi Nederland su 
dah kertahun2 lamanja mengin- 
tio gerak-gerik keidua orang 
Indonesia itu, Demikian Jiwarta 
kan AFP dari Den Haag. (Pia). 

Belanda menantang? 
Seterusnja terhadan dalil2 jg. 

dikemukakan orang, bahwa dgn. 
tindakan pengusiran ini akan 
bertansoah keruh perhubungan 
Pelanca dan Indonesia, Menteri 
Donker mempermaklumkan, 
bahwa pemerintah Belanda ti- 
Gak takut kepada tindakan peni 
halasan, karena semua pemerin- 
tah ada berhak penuh untuk 
menentukan siapa crang asing 
jang dikehendaki dan tidak di 

hari Senen perhubungan itu ma 
sih terputus. 

Kereta-ap! expres Surabaja/ 
Djakarta no. 8 terpaksa me-. 
mutuskan perdjalanannja ha- 
nja sampai di Purwokerto. Dan 
penumpang2nj, Sebagian  me- 

landjutkan perdialanannja me 

lalui Kroja dan sebagian me- 
nginap di Purwokerto. Dan ke- 
reta-api2 jang biasa berdjalan 

jang dari djurusan Purwoker- 
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Indo China. 
sedang - menjeberangi 
puran terdepan, 

  Sebuah pemandangan pertempuran didaerah 
Suatu peleton Unie Perantjis dcasan susah pajah 

suatu 2 sungai menudju . garis pertem- 
BPS an « : 

   
   

  

      
      

  

   

      

   

    

  

  

Front lela, 
i:" China 5 
Tega 

   
     
            

    

    

          

    
     

  

   
         

        

          

  

Busi Hitam” di    
              

    
itu, tidak hanja akan terbatas 

torium-territorium 

Pembitjaraan2 jang telah di- 
lakukan beberapa hari ini dian 
tara Perdana Menteri dengan 
Wakil PM, Menteri Perta- 

hanan dan KSAP serta pembi- 

djaraan9 diartara Menteri Per- 

tahanan dengan beberapa Pang 
lima Terriiorium jang telah 
dipanggil ke Djakarta dan Ko- 
lonel Hidayat (kini Kepala Ja- 

jasan Mobil pada Kementerian 
Perhubungan), adalah semua- 
nja mengenai usaha penglaksa 

bnagmren ana mutasi itu. Teta-   to berdialan hanja Sampai di! 
Kretek dan jang dari djurusan | 
Prupuk han'a sampai di Bu-/| 
miaju, Senin malam terdengar 
tembakan2 didekat tempat ke 
rusakan. Ternjata pembersi- 
han jang dilakukan oleh pi- 
hak tentera berlangsung sam- 

pai d'auh malam. Sampai saat 
berita ini ditulig pada hari Se- 
lasa perdjalanan- kereta-api 
Kretek/Bumiaju masih tetap 
terputus. Baru Selasa pagi 
djam 8, pihak jang berwadjib 
dalam soal keamanan mengizin 
kan pada pihak Djawatan Ke- 
reta Api untuk menindjaw/ 
memperbaiki kerusakan terse- 
but. Rombongan  penindiau 

dari DKA ini berangkat de- 
ngan kere'a-api extra dan  di- 

sertai oleh Kepala2 Bagian Ba 
ngunan dan Traksi serta Pa- 
mongpradja. (Antara), 

KOLONEL GATOT SU- 
BROTO TETAP Di 
MAKASAR. 

Berhubung dengan ka 
bar2. jang  menjatakaw 
bahwa kolon Gatot Su- 
broto berada di Malino, 

kapten Rahasia pd. djuru- 
bitjara TT VII mengu- 
mumkan dengan resmi 
bahwa sekarang kolonel 
Gatot tetap berada diMa 
kasar. 

Opsir2 Da- 

  

— riAsia 
:£ Dapat Didikan 

Di Australia 

ENTERI luar negeri 
Australia, Richard  Ca- 

sey, hari Selasa mengumum- 
kan bahwa kepada sedjumiah   kehendaki diam didalam negeri- 

nia. Pen'kian wartawan ,.An- 
tara” dinegeri Belanda. 

Sementara itu  sekrejaris 
djendera! kementerian luar ne 
geri, tuan Darmasetiawan atas 

per'anjaan PI-Aneta menerang 

kan, bahwa kuasa usaha  In- 

donesia di Nederland, mr, Su- |   santo Tirtoprodjo, telah me- 
n'ampaikan nota kepada men- 
teri luar negeri Nederland, Da | 
lam nota. tadi d'minta pendje- ' 
lasan mengenai keputusan pe- 
merintah Nederland mengusir 
kedua orang Indonesia itu, 
Tuan Darmasetiawan menja- 
takan shahwa pads hari Rabu 
pagi dia belum menerima dja- 
waban mengenai hal ini, 
  

  

Lembaga Kabudajaan Indonesia 
. Ken. Bataviensch Genootichap 
van Kunsten an Wetensehabpan'     

.peme rintah 

sampai sekian djauh sudah ada | 

Instruktur? dalam tentara Bir- 

ima akan Giberikan kesempatan 
untuk mengikuti latihan kilat 
chusus untuk opsir2 pada aka- 
demi militer Australia dalam 

tahun 1953. Diterangkan, bhw 
  
(berkenaan dengan soal ini pada 
. waktu: sekarang sedang di- 
langsungkan pembitjaraan?2 3 

Birma. Keputus 
diatas raecrupakan sebasian dr- 

|ripada. politik Australia untuk 
membantu negara? tetangga- 

nja di Asia dengan memberi- 

kan pen 'dikar? chusus. Gea 
nja Casey menjatakan, bahwa 

lebih dari 80 opsir2 Pakistan 
dan India memperoleh pendidi- 

kan di Australia, (AFP), 

pi Sampai Sekarang pimpinan 
| Angkatan Darai sadja, tidak 

sampai kepada hahagian2 Angk. 
Perang jans lainnja. Djika mu 

tasi ini dapat did'alankan se- 
lengkapnja, maka pimpinan 

Sikap 
Warouw 
Overste Kretarto Tak 
Dapat Dipersalahkan 

Begitu Sadja 
VERSTE WAROUW telah 
kirim kawat kepada Pang 

lia. Tertinggi dan tembusannja 

Angk. Perang mengenai peristiwa 

Kretarto. Bunji kawat lengkap- 
nja sebagai berikut: a) Pengo- 

peran pimpinan TT II oleh Over- 

ste Kretarto tak dapat dipersa- 

lahkan begitu sadja dgn tidak di- 

tilik lebih dulu tentang sebab mu- 

sababnjas b) Walaupun ketera- 

ngan pemerintah telah dikeluar- 
kan sebelum langkah jg diarabil 

oleh Overste Kretarto, tetapi isi 
keterangan pemerintah tersebut 
menggambarkan dgn djelas peme- 
rintah masih berada dim ketaku- 
tan utk menguraikan kedjadian2 
jg sebenarnja di sekitar peristi- 
wa 15 Oktober dgn sebab musa- 
babnja: 

c) Oleh karena adanja hai2 
tersebut, maka. pasti akan tim 
bul disana-sini aksi2 kesatuan 
tenaga untuk dapat menentang/ 
membasmi pengatjau2 negara 
dan memberi bantuan penuh pa 
da pemerintah jang sah dida- 
lam menunaikan tugas kewadji 

  
tidak ada rasa takut: 

d) Kanvi serukan pada yana 
rintah kerdjakanlah dengan dju 
djur dan berani keweipala 
dan pada pengatjau negara ge 
rakkanlah (? red) aksi intimi- 
dasimu supaja masih dapatlah 
kita nanti bekerdja didalam ke 
rukunan: nasional pada hari? 
jad. Demik'an Tea Overste 
Warouw itu (Antara) 

Pendirian maj. Worang 
Lebih landjut kapten Rahasia 

menerangkan, bahwa komandan 

resimen infanteri 24 di Menado, 

major Worang telah mengirim 

kan kawat kepada pendjabat pa 

nglima TT VII, dalam mana ia   mentjcla ' sekeras-kerasnja utia 

pan2 panglima kol. Gatot Subra 
to dalam rapat para perwira di 
Menado pada tsl. 13 Korembsr 

jl. Kawat tsb. diterima di Maka 

sar nada tgl 28 Nontmber. Selan 

jutnja major - Worang . monde 
sak kepada pemerintah sumnia 

mengambil tindakan2 terhadap 

.Politieke provocatsurs jane te 

lah 'mengabui mata perwira? 

Angkatan Darat. dalam lingku 

ngan. affaire 17 Oktoher itm das 

Achir 
tatakan 

minta supaja diasingkan”: 

nia major Worang men 

setudju sebulat-bulatnih 
tindakan kepala staf TT VII, let 
nan kolonel Warouw, (Pia). 

Gencar 

  

Mutasi A.P. 
Perobahan Djabatan2 KSAD— WK 
KSAD Dan Pimpinan Territorium2 

Kemungkinan Kolonel Gatot 

Kol. Sadikin 
UTASI JANG AKAN didjalankan terhadap pimpinan Angke 
Perang sebagai djalan penjelesaian peristiwa 17 Oktober KB 

Perang di pusat sadja, tetapi djuga akan meliputi pimpinan terri- 
tentara di seluruh Indonesia, 

mengenai kedudukan Ik. 20 orang perwira tinggi. Diantaranja, pe- 
robahan akan terdapat dalam djabatan KSAD 
sekarang ini dan kemungkinan dipindahkannja Kol. Sadikin dari 
T.T. VI sebagai Panglima TT. VII utk pengganti Kol. Gatot Su- 
broto. Demikianlah rentjana jg kini sedang diusahakan oleh peme- 
rintah jg penglaksanaannja diserahkan kepada Menteri Pertaha- 
nan, menurut kalangar2 jg biasanja mengetahui. 

kepada pemerintah dan pimpinan : 

bannja untuk nusa bangsa dsn | 

         

         
      Subroto Digantikan 

    

     
   

       
     kepada pimpinan dan Staf Angk.            
       

       

   sehingga akan 
         
     

     dan wakil KSAD 

         

  

    

    

    

  

   
    

    
    

   

   
    
   

  

   
Angk. Darat dipusat serta didae 
rah2 akan mengalami suatu 
perobahan besar mengenai per 
sonalianja. 

Kedudukan K SAP 
Apakah djuga akan diadakan 

mutasi terhaaap KSAP, jg kini 
Kepegang oleh Djenderal Major 
T.B. Simatupang, masih belum 
ada ke pastiannja. Ada aliran2 
didalaan Angkatan Perang dan 
mna ih jang rupanja mengi 
nginkan perobahan terhadap 
KSAP ni dan mengemukakan 
Suatt Susuran pimpinan Angka 
tan Perang jang lain, jaitu T. 
tu gabungan kenala2 staf dgn 
tidak nvemakai KSAP. Tetapi 
ada pula aliran2 jang mas'h me 
rasa perlu adanja terus KSAP 
dan tidak pula merasa waktunja 
untuk merobah pen: angku djaba 
tan itu sekarang jini. Didalam 
hendak mendjalankan mutasi 
ini, pemerintah masih mengha- 
dapi beberapa kesukaran, Satu 

    
   

    

diantaranja inilah bahwa djum- 
lah perwira2 tinggi jang diang 
raw bisa memenuhi sjarat2 utk 
Mn In mutosi itu dikala- 

an Angkata n Darat sendiri 
s an terhatas. sehingga mung 
km pemerintah akn memanggil 
beberapa atase msiliter Indone- 
sia diluar negeri. 

Semangat kerdja 
Kesulitan tainnja adalah 

mengenai soal dapar atau tidak 

nja dihidupkan Semangat ker- 
dja sama jang baik untuk me- 

melihara terus utuhnja Angka 
tan Perang berhubung dengan 
adanja go-ongan2 dalam pimpi 
nan Angkatan Dara: cdaususn'a 

Selain ily mutasi thd Angka- 
tan Perang ini mengandung pu 
la kemungkinan2 jang memba- 

wa akibat2 terhadap: perkem- 

bangan politik didalam negeri 
dewasa ini. 

Tetapi sampai hari Rebo pim 
pinan pemerintahan “masih 
menundjukkan  optimismenja 
akan dapa: mendjaiankan mu- 
tasi itu, Dan menurut pihak ini 

mungkin pada hari Kemis ren- 
tjana mutasi ini akan dapat se- 
lesai tersusun untuk didjalan- 
kan setelah dirundingkan oleh 
kabinet selengkapnja. Diemiki- 
an menurut keterangan kalang- 
an2 jang biasan'a mengetahui. 

Let-kol. Kosasih pindak 

ke Djakarta : 
Seterusnja pada harf Rebo dikan- 

tor staf T.T. HH (Palembang) “dila- 
kukan timbang terima pekerdjaan 
antara Letnan Kolonel Kosasih dgn 
Kolonel Bambang . Utoyo, masing2 
selaku fgd Panglima dan Panglima 
T.T. HL. Letnan Kolonel Kosasih 
hari Saptu jang lalu kembali ' dari 

      

  Djakarlia, kemudian paga tanggal 6 
Desember 1952 jad. akan kembali ke 
Djakarta, karena Mnyawangna kepu- 
sat. Apa djabatanoja jang baru dipu 

Sat 'itu belum diketahui. Sebagai di- 
ketahui, Letnan Kolonel Kosasih ada 
lah fgd Panglima TT. H jang di 
"daulat” 'oleh sebawahannja pada tg 
13. 11 jang lalu, kemudian oleh peme 
tintah pusat diangkat Kolonel Bam 

bang ak sebagai penggavitinja. 
(Antara). 

KAPAL HADI PENGHABISAN 

TIBA TG. 2-12 DI TG.-PRIOK. 

Kapal ,/Tyndareus” jg sedang 
mengangkut djema'ah hadji pu- 4 
lang - dari Djeddah, meminta kita 1 
kabarkan, bahwa kapal tsb. jang 

berangkat tg. 14 Nopember jl. 

dari Dirddah dan membawa 1.600 
orang hadji, akan tiba di Tg.- 
Priok tg. 2 Desember. Dengan 
kapal ini selesailah penganskutan 
djema'ah hadji dari tanah sutji ke 
Indonesia, 

     



     

        

    

            

     

  

   
    

  

   
    

   
   

  

   

  

    

   

   
   
   

   
   

    
diawasi tidak akan memberi | 

            

       dan negara oleh karena gerom- 
| bolan2 hewan ternak liar itu 
akan merusak Pa dan 
tumbuh2an lain, lambat 
laun dapat mengakibatkan a' 
si tanah. 5 

   
   

      

       

  

   
   
   

  

    
   

    
     

       

         
   

nan. asal dari Bewan. 
   

   

     

20 Sola @hetnbrk djuga, bah- 

Pn g banj “. , ter- 3 gi 

“nak setjara ekstensif dan dan 

| manfaat ekonomis, bahkan se- 
t | laupun dengan daja produksi 

Kebutuhan bahan2 aka 

| Selandjutnja dikatakan, bah- 

hewan oleh ' 

Tana domba, 
asli, jang -dapat menjesuaikan 

Giri dengan keadaan tropis, wa   
dan pertiobaan untuk dapat 

mengasingkan garis - turunan : 

atau individu2 dalam tiap dje- 

nis dengan sifat2 terbaik un 

tuk berproduksi, "sifat2 mana 

diharap dapat dinjatakan dju- : 

Za pada turunan2 selandjut- ' 

nia. 

Produksi cir susu dan 

  
Indonesia — merupa ' Pt dam 

ikan , tingkatan sangat ren : gi 

didunia ini:  kebutu-:- Untuk memperbaiki Dono 

    

  

  

seluruhnja akan bahan2 si air susu maka sedjak lama 

makanan berasal dari hewan didatangkan di Indonesia sapi 

  

Naa SEMARANG 4 

| Kabar Kota 

            

   

        

   
    
   
   

    

   

  

  

- ENURUT SAN MOH, 

Tehesta masih kekurangan Ik. 2 

:ja meliputi 8 soal, mela ya3 
naga rakat Nama i rumah 

M Banks Hala | 
didahulukan. 

— Perhatian terlebih dahulu da 
. yi Djawatan itu ditudjukan pa 
da masjarakat rendah, artinja 

“mereka jang dapat dikatakan ti 

dak mampu, sedang bagi mere 
“ka jang mampu, sementara wak. 

tu ini belurs Sirentjanakan pem 
' bikinanja. Teristimewa menda- 
pat prioriteit lebih dahulu ada 
lah masjarakat agraris, misal- 

5 kini tinggal bagaimana tjara 

dan bentuk runsah jang akan 

mahan Rakjat Djawa Tengah, 

aa Segan ara 

njapara petani didesa2. Soalnja | 

DESEMBER 1952. & 

- Perumahan Rakjat 
| Indonesia membutuhkan 2 djuta buah 

SINGGIH, Kepala Djaw. Peru- 

dewasa iri diseluruh In- 

djuta perumahan rakjat. Un- 

. tuk mengatasi ini, selangkah demi selangkah, oleh pemerintah 

pusat telah didirikan sebuah djawatan baru, 

rumahan Rakjat, jang chusus mengurus S0 

jaita Djawalan Pe- 
soal tsb. dan tngas- 

pada ma- 
sehat, memberikan penera- 

perumahan mug Tn anak jang 

Djumlah Na yak 

jat di Djateng. 

Di tahun 1951 di Djawa Tengah 

baru dapat didirikan sebanjak 600 

buah perumahan rakjat, th. 1952 

ada 535 buah dan sampai achir 

bulan Maret 1953 akan dapat di- 

dirikan sebanjak 1200 buah, se- | 

dang oleh Djaw. Gedung Negeri 

akan didirikan Ik. 1500 buah sam- 

pai achir Maret 1953 nanti. Dja 

watan Perumahan Rakjat kini 

pun lagi mentjari djalan lain. un- 

tuk dapat membangun perumah- 

an2 dengan beaja seringan2nja, 

misalnja - menurut model »Spii-$ 

kers sistim”, model tsb. dapat di- |   didirikan bagi mereka, karena se 
" perti diketahui, bentuk rumah2 
& didesa ada perlainan dengan ben 

“tuk rumah2 dikota dan sudah 
tentu model rumah dikota dgn 

e sendirinja tak dapat . diterima 
oleh masjarakat didesa . 

    

        

   

            

    
   

| Kini djawatan tsb, telah mem 
“buat rentiana jg. akan dilaksa 
- nakan untuk pembikinan peru- 

mahan wasjarakat agraris. Utk 

mengetahui bentuk apa rumah 
jang akan dibangunkan bagi 
asjarakat agraris itu telah di- 
ata pertimbangannja kepala 

rah masing2 jg mengetahui 
“Iebih dlm keadaan masjarakat 
desanja. Dengan tjara demikian 

maksud pemerintah utk. mendi 
1 an yu aeaa bagi, MASjAT 

upun pembangunannja. ti- 
: dikerdjakan Tgn 

: Setari Da bni dibagian atas 

di Ink 
  

   
   

          

   
   
   

      

   

      

   

    

   

ahan  rakjat. Untuk 
irikan sekian baniak peruma- 

idak mungkin dpt terlak- 
empo tjepat dan utk ini 

tentu Tibet kari beaja berdjuta2 

ipia Maka perlu anambil djalan 

tapa waktu, Boke di, In 

tlh dibentuk Jajasan Bouw- 

ka jang ingin mendirikan 
in rakjat dapat menabung 

gnja “pada bouwkas tsb. Bila 

djumlah tabungan itu sudah men- 

p suatu djumlah, maka pada- 

kan diberikan pindjaman uang 
akang pindjaman ' uang “ini 

lengan “ modelx atau bentuk jang 

apat ditanjakan “kepada Djawatan 
'Rakjat. Pengembalian 

jaman uang itu-dilakukan Ce 
ingan jantan dalam nan 25 

            

   

      

menanda- : 

1 Pemakaman dilakukan dng 13 Du ra : : ni 
Na P at dibeli 23 penghormatan setjara militer, 

: crediei- | sesuai dengan diabatan almar- 

Monesia masih kekurangan 2 

patlah dibangunkan sebuah rumah | 

lihat dalam pameran Pemba-4 

Ta di dj. Tawang. , 
———— 

PEMAKAMAN DJENAZAH 
MR. SUTIKNO., 

Dengan mendapat perhatian 
jang sangat 'ibesar kemaren 

siang telah dilakukan pemaka- 

man djenazah mr. R. Soetikno 

dimakam . Bergota. “ Diantara 

para penganiar tampak guber- 
nur Budiono, kepala staf Div. 
Diponegoro, residen Milono,. 
Walikota Hadisubeno dan lain? 

pembesar militer maupun ci- 
viel serta kalangan terkemuka 
serta wakil2 masjarakat Smg. 

menktna makam, 
kan betapa populernja mr. Soe 
tikno bagi masjarakat Smg. 

hum mr. R. Soetiknp jang se- 
masa hidupnja jg selain djadi 
hakim pada Pengadilan Negeri 
Semarang, 
sebagai Le: Kol Titulair, ketua 
pengganti pada Mn opa Ten 

tara Semarang. 

DIREHABILITEER 

Berdasarkan surat keputusan Pa- 
'ndlima TT IV No. 11/C4/A: Djen/ 
IV/52, tg 6 Nop. telah dini uR 
kembali “(direhabiliteer) .. dengan | 
pangkat jang semula: 2 orang PLT, 
seorang 'S. maj., 6 orang Sersan, 14 
orang Kopral dan 12 peradjurit, 

Aa 

| undang - djenis 
: jang menurut peng 

nja dapat dipelihar 
daerah2 pegunun 

Nana panas diba 

e|ding” gan dengan: 

“Than Grati j 

Idi Indosat" 

tpi Te Kap 
i- |jalah apakahe”gi 

“| pedjantan2 Holstei -jan : 
dilakukan di Grati itu As jotaa da- 

djuga mendjabat ! 

    
Ta na In 

duksi air susu | jang ga J 5 
a | muaskan. Tjara be 
K | dilakukan 

  

dapat didjelmakan 

R3 
sedang dihada-' 
perahan Grati, 

    

Masalah jang 

     
   

'pat dilandjutkan, “karena ada 
tanda2 jg memberi kesan, bhw. 
mungkin sekali batas2 grading | | | 
sudah ditjapai dan dilintasi dan 
mungkin dapat dipertimbang 
kan pembastera-n kembali Eta 
djcnis sapi.tropis lain, 
-Daja produksi daging dan 

daja tarik sapi asli dipandang 
sangat rendah dan untuk mem- | 
perbaiki daja ini dilakukan per 
salingan 
Hasil2 “jang tertjapai sangat | 
memyaskan oleh karena terda- 
patturunan2 lebih kuat dari 

| sangat rendah. Tetapi sepan- 2g 

djang Gekgtana Tana Ka Pan Ta pendapat 
aka: idikan $ tin 1 

belum diadakan  penjelidi orang banjak sapi serupa itu, 
selain daripada belum dapat me 
lepaskan sifat masaklambat, 
djuga tidak dapat sebegitu tje- 
pat seperti sapi Bali, Madura ' 
dan sebagainja, sehingga diba- 

(injak daerah oleh rakjat tidak. 
dapat dipergunakkan dengan 
baik untuk mengerdjakan tanah 
sawah dan ladang. 

Peternakan kambing babi, 
domba dan ajam. 

“Terhadap peternakan kam- 
'bing dapat dinjatakan, bahwa 
pada umumnja hasil2 jang ditja 
pai dengan mendatangkan kam- 
(bing Etawah dari India dapat 
dipandang sangat memuaskan 
"demikian prof. Sutisno, walau- 
pun dibanjak daerah usaha ini 
berachir dengan kegagalan. Ka 

Frena itu terasa kebutuhan utk 
'mengadakan penjelidikan dan 
pertjobaan untuk menentukan 
didaerah2 mana kambing Eta- 
wah tulen dapat diternak dgn, 

| baik, dimana dapat dilakukan 
persalingan dengan kambing as- 

Telah: diwartakan, Idemikian 
prof. Sutisno, bahwa karena ik- 

Him, persediaan nrakanan, tingka 
tan kehidupan dan ketjedasan 

Tema kita akan membatasi 

batas2 ini dengan wnrelakukan 
tjara2 beternak “dan tjara2 ber- 
seleksi tertentu masih ada ke-! 

“djenis hewan ternak baru dgn ' 
produksi kapasitet lebih tinggi 
daripata jang asli dan masih ' 
ada kesempatan utk. mengiso' 
leer dalam: tiap2 djenis garis 

TN 

  

” dengan 4. 

dengan sapi Zebu. ! 

segalg usaha Nan ata ka mper. |itu boleh djadi seorang komunis: 

: £ -' dan Go Gien Tj kut : 
baiki daja produksi hewan ter-/ se Tuna Ba hu Mag 

nak di Indonesia, tetapi dalam | janda formeel adalah henar. Teta-, 

mungkinan utk. mendjelmakan ' f 

Perwakilan Pabrik dan Servis - Reparasi : 

   

                          

    

    

   

     
    
    

  

  
     

  

     

   
   

  

    

    

   
   

   

  

| Jaman belakang: 

Orang Asir 
emg Ka : 

EMIMPIN redaksi harian Hg 

MP ranawir, telah menulis 
tersebut dengan berkepala ,Orang2 

' Jam memberi komentar atas penangka 
Go Gien Tjwan dan Sunito. 

Oleh penulis dikemukakan, bah: 
dimana wa “di negeri Belanda, 

Westerling bisa bergerak dengan 
leluasa dan Rechteren Limpurg 

(jang telah memberi tempat sem- | 
telah Jitu 

dibebaskan dari hukuman, dima- 
komandan nazi bisa 

| imMengundjungi bekas daerah mili- Ir 

bunji kepada Westerling) 

na bekas 
   

|#Rrnja. di Nederland dan dimana 

kaum: pengehianat (jang dimak- | 

sudkan oleh penulis orang2 Be- | 
landa. jang dimasa perang: dulu | 

mendjadi kaki tangan nazi Djer- 

man untuk menindas rakjat Be- 
landa — red.) bisa dengan bebas 

Tea 1 Kepala Daerah | 7 

: Vajuk beliau: 
Kepala Urdsan Peranakan dan 

Bangsa Asing, 

»AY Atuk keperluan dalam Negeri. # 
5. FM Uintak Yucunan Tionghos dengan hurif Tionghoa disertal 

KARTU WARGA-NEGARA | Na 

Diatas adalah Host. dari kari warganegara jg harus dimili- 

ki oleh tiap “Warganeg ara keturunan asing. 
kuning: besar ukuran lebih ku rang 22 X 24 cm. Dihalaman muka 

tertjantum pelbagai ' keterangan mengenai warganegara tsb. Diha- 
Pata, gam bar lamba 
      

     

   

   
    
      

3 aini Amsterdammer”, 

      

San ini 
"keterabgan ini! 

Ul Nama")...     
Bapa 

Kapan code, 

un 

'Kartu-nja berwarna   negara, 33 

   
    riDidmlah Y490 
Aa Jang 

D 
luar Djokjakarta, adalah exposisi 

Tidak sadja dari Djawa, tetapi 

djuga dari daerah2 Sumatra, Ka- 

limantan, Sulawesi, Maluku dan 

Sunda Ketjil, meskipun sarat2?nja 

“4 sangat berat, karena tidak sadja 

“| dlm lukisan itu narus bisa menun- 
djukkan sipat2 ' ke-Timurannja, 

Itetapi “djuga' harus mempunjai 

“#tjorak2 Indonesia, Djawa dan 

IIDjokjakarta. 5 

Lukisan? jg masuk sama sekali 

| berdjumlah 490, diantaranja jang 

mentjukupi sarat2nja ada 361. 

- KDaripada gambar2 sebanjak itu, 

sesudahnja disaring oleh Jury 

| beberapa kali, achirnja hanja ting 
gal 8 lukisan sadja, dan daripada   

Van 
karangan didalam harian 
ng jang tidak di'ingini” da- 

n dan perintah pengusiran 

jaitu sei jang baik dan kebaikan 

budi, tidak dipedulikan, kata pe- 
us. 
Selandjutnja ia katakan, bah- 

wa politik adalah penting, tetapi 

bukan segala-galanja, sebab 
Kera Gieh Tjwan dan Sunito ada- 

tah orang baik2. Mereka mempu-- 
njai sifat2 bangsa Belanda jang 

jutama dari pada kebanjakan 
orang Belanda. 

Djuga mereka telah banjak 
mengambil tjara2 berfikir bangsa 

|Belanda sehingga mendjadi milik 

Inja sendiri, sehingga mereka ham 

Ipir lupa djiwa Asianja. Ini se- 

menjusun dan memperkuat orga- |muanja bagi Nederland seharus- 

nisasinja, maka Go Gien Tjwan 
dan Sunito dianggap orang2 asing) 
jang tidak diingini, padahal kedua 

orang itu boleh dihitung kawan2 
bangsa Belanda. 

nja djauh lebih penting dari pada 

kejakinan politiknja.. Lagi pula 

Go dan Sunito itu selama ini te- 
lah memperlihatkan sikap jang 
berdasarkan . peri - kemanusiaan   Tambahan lagi Sunito telah 

mendjadikan kepentingan Neder- 

land” mendjadi kepentingannja 

sendiri dimasa gerakan dibawa. 
tanah menentang nazi Djerman. 
Kami tidak hendak membantah | 
hak pemerintah Belanda untuk 
menentukan pendiriannja -siapajan 
jang dianggapnja orang2 asing 
jang tidak diingini dan tidak he: 
dak membantah, bahwa Sunito 

pi jang sangat disesalkan ialah 
bahwa sudut peri kemanusiaan 

daripada persoalan sekarang ini, 

turunan-atau individu2" “dengan 
sifat2 berproduksi tinggi, sifat2 

. mana diharap dapat dinjatakan 
djuga pada turunan2 selandjut- 
nja. 
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NAMA PENA UNTUK HADIAH JANG SEMPURNA 
Memberikan Parker ”51” jang baharu, adalah 

. membuktikan suatu kemauan jang isti 
pilihan jang djitu. 

Pulpen inilah, jang umumnja berdiri 
gala merek jang lain. 

sengananananenarannaa 

   

    
    
   

   

   
    

  

     

  

   
     

  

   

    

ig utama dan kebudajaan jang 
tinggi, jang pernah mendjadi stijl 

#Ipolitik di Nederland, tetapi jang 

Isekarang sudah termasuk masa 
|jang lampau. 
73 jepabila dipandang dari segi po- 

itik, maka adalah satu Tn 

bahwa di Indonesia - orang: 
Belanda diperlakukan lebih baik 

5, 
gan lebih karib oleh orang2 Indo- 

sia dari pada orang Inggeris 

an. Amerika, dan ini terbukti 

dari sikap jang diambil oleh.-pers 
Belanda di Indonesia. Apabila Go 
dan Sunito betul2 berbahaja, ma- 
Ka timbullah pertanjaan, dimana 
mereka lebih berbahaja, di- Indo- 
nesia ataukah di Nederland? 

Achirnja ,,Groene Amsterdam- 
mer” bertanja, apakah kepada Go 
dan Sunito-pernah diberi peringat 
an terlebih. dulu, supaja mereka 

djangan melakukan kegiatan ,,po- 

litik jang tidak diingin!”? 

1, 

t 

jang banjak 

batik2 sem€n, atau ,,belentjong” 

i itu telah terpilih 3 gambar, untuk 

| jg dipandang sesuai dgn keingi- 

nan Kota-pradja, No. 1, 2 dan 3, 

sedang 5 lukisan jg lani, hanja 

akan menerima hadiah sebagai hi- 

buran. 
| Sajang sekali, sampai hari ini, 

nomer2 jg terpilih itu belum bisa 

Giumumkan, “karena penentuan 

itu barulah akan diserahkan lebih 

dahulu kepada sidang DPR Kota- 
pradja besuk tg. 4 ja.d. ini. 

Keadaan lukisan2 
Siapa jang mengundjungi luki- 

san-lukisan sajembara itu, tentu- 

lah mengakui, bahwa benar2 dim 

kajiangan kita dlm soal melukis, 

tidak lagi bisa dikata masih hi- 

djau, karena nampak tegas, bah- 

wa banjak diantara gambaran2 

itu jang  mempunjai kwaliteit 

Internasional”, tetapi didalam 

keindahan dan ketjakapan. melu 
kis itu, nampaklah tanda2 bahwa 
sebagian besar telah kehilangan 

tjoraknja sendiri. Sebaliknja di- 

samping itu, ada beberapa luki- 

san2 jang mempunjai sipat .,ter 

lalu mempgang teguh kepada ben 

tuk2 kuno”, hingga menundjuk- 
kan bahwa dalam dunia lukis, ma 

sih banjak jang kurang menge- 

tahui kepada dunia baru jang ha 
rus ditempuh, sebagai kelandjut- 
tannja tjoraknja jang lama. 

Dalam hal ini, nampak tegas 
dalam Jukisan2 jang berupa sajap 
kanan kiri lengkap dengan ekor- 

nja, jang melukiskan ,lar urip” 

terdapat: didalam 

(penerangan) wajang, jang mes- 

kipun merupakan tjorak Timur, 

tetapi sudah terlalu kolot, tidak 

mempunjai sipat2 orisinaliteit. 

Belum mempunjai 
tradisi 

Djuga dengan menjelidiki ada- 

(Oleh Pembantu Kita) 

I ANTARA BEBERAPA tontonan selama perajaan Sekaten 

di Djokjakarta jg berharga dan menarik perhatian orang, 

terutama dari golongan terpeladjar baik dari dalam, 

Kota-pradja Djokjakarta, jg diselenggarakan di pendapa Sana Bu- 

daja sebelah Timur. Sebagai diketahui, bahwa berhubung dgn ke- 

niatan Kota-pradja Djokjakarta utk mengadakan lambang, sedjak 

ik. 2 bulan jg lalu telah diadakan pengumuman, membuat sajem- 

bara. Ternjata datangnja lukisan? lebih dari jg diharapkan. , 

nja Iukisan2 jang penuh dipasang 

pada dinding pendapa Sana Buda 
ja itu, kita bisa menarik suatu 

kesimpulan, bahwas dalam masja 

rakat kita memang belum mempu   
njai tradisi dalam membajangkan ' 

HADTAH 
JANG MENJENANGKAN 

»... BERASAAN HATI 

N
N
 

mewa, dan   
diatas se- 

Setiap pulpen menundjukkan keahliannja jang AR 
ulung. 
Rentjana dan keindahan telah madju djauh men- 
-dahului zamannja. 

, Parker-sets “ga ialah sepasang pulpen dan pul- 
“ potlood — jang baru bisa didapat disemua toko- 
toko jang ternama. 
Boleh pilih mata-pena jang Tuan kehendaki. 
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Pp.   angganta ex. bataljon 426 jang te- 

lah 'dischors sedjak tg 10 Des 1951 | 
“karena ternjata, bahwa mereka tis 

dak mempunjai | sangkut paut dgn ' 
peristiwa ex Ba. 426 kan dapat di |   angkat sebagai anggauta2 jang taat , 
pala negara, demikian pengumuman | 

Staf TT.IV. 1 

  

51 PARKER SETs 
ST. NICILAAS & KERST- CADEAUX NJANG PALING BERHARGA 

Juwelier TIO Horloger 
BODJONG 58, TELP. ” 1514 SEMARANG, 
  

    

ogja 
Kirin Rentjana 
Dipilih Baik 

maupun dari 
gambar? Sajembara Jambang 

apa jang dikata lambang”, 

bisa dilihat dari sipat2nja Na 

jang sangat letterlijk, sebab Djo 

jakarta merupakan pusat per- 

'@juangan, maka dilukiskan dgn. 

tentara tengah menjerbu”, dan 

sebab Djokjakarta' mendjadi pu- 

sat kebudajaan, kesenian dan per 

'guruan, maka dilukiskan:  tjandi 

gadis: menari, dan peladjar duduk 

dibangku sekolahan 

Djuga tidak sedikit lukisan2 

jang membajangkan bahwa pelu- 

ikisnja tidak mengetahui apa jang 

sebenarnja dimaksudkan sJam- 

bang Kota-pradja”, ini bisa dili- 

hat daripada adanja lukisan? ,.Ga 

tut-Katja tengah terbang, Perda- 

ha menteri Wilopo, Sri Sultan Ha 

mengku Buwono, Pak Dirman 

marhum, Wanita memegang obor 

memberi bimbingan kepada masja 

rakat, dan lain2” 

Kita mengetahui bahwa pelukis2 

nja terdiri dari orang2 jang tja- 

kap memainkan pensilnja, dan bi- 

sa memilih warna? jang menarik, 

tetapi dalam pada itu njatalah 

bahwa mereka kurang mengeta- 

hui benar tentang apa jang dise- 
but ,,lambang”. 

epaea LN 
wapen.” 

SIAP ? Ng 
Bringin diserbu. Dari Bringin 

diminta bantuan jang bengagin 

dari Salatiga. Tilpoen djam 9 

malam. Gerombolan waktu. itu 

'masih beraksi. Selesai serbuan 

djam 11 malam, Bantuan Salati- 

. ga masih tetap belu tang. Da- 

tangnja Baru djam, pagi tap uhen 
Yikutnja. 

Seorang pembatja dari Bringin 

tanjak kepada Sir-Pong: 'Bagai- 

mana bung, kaluk gitu? Dan ba- 

gaimana sembojan alat kekua- 

sa'an jang berwadjib jang selalu 

mengatakan ,,Siap- Sedia” itu? 

Apa sembojannja tidak lebih baik 

diganti: ' SIAP. SE | SUDAH- 

YA TOP tata 

Sir-Pong batin. keluhan pemba- 

tja Bringin itu tjuma bisa ngelus- 
elus dadanja sendiri. 

Sir - Pong. 
sc... 

“ 

  

ANAK? IKUT MENGGARONG 
DI BRINGIN 
Menjambung berita kita tentang: 

adanja serbuan ' gerombolan penga- 
kjau diketjamatan Bringin pada fiari 
Senin malam, lebih djauh wartawan 
"Suara Merdeka” mendapat ketera- 
ngan dari fihak resmi, bahwa ba- 
njaknja perampok jang menjerbu ta- 
di ditaksir ada 70 orang bersendjata 
lengkap, diantarania ada anak? jang 
masih berumur 12, 13 dan 14 tahun. 
Rumah2 jang dirampok . semuanja 
ada 25 buah. Para perampok tadi 
memasuki kota Brirgin pada hari 
Senin djam 19.30 malam. Mula2 me 
reka menanjakan dimana adanja Tja 
mat Bringin, sdr. Hardjokarli pemim 
pin Pendidikan Masjarakat dan ke- 
jua Panitya Pembelian Padi dan sdr 
Wafdojo. Untung sdr. Tjamat ber- 
hasil meloloskan diri. Pun sersan 
|Suparjo dari BTK Bringin didatangi 
'oleh para pengatjau dan mereka me 
rampas 2 fistol milik BTK.   

Sebaliknja dari pelukis2 jg ae 

mikian, banjak pula kita dapati 

pelukis2 jang dalam alam pikiran 

nja sangat dipengaruhi oleh ,,lam 

bang — wapen Barat”. Golongan 

ini, mungkin karena jang biasa 

dilihat hanja wapen2 Barat, dan 

pada wapen?2 Barat umumnja. ten 

tu dilengkapi dengan kroon, maka 
alam pikiran ini benar mempe- 

ngaruhi kepada lukisannja, meski 

pun bentuknja sudah dirubah de 

mikian rupa, dengan bulu, dengan 

bunga, dengan beberapa tjorakan 
jang melingkar2. Djuga singa jg 
nampak dalam wapen Keradjaan 

Nederland, banjak kita dapati dlm 
kumpulan lukisan2, itu, meskipun 
dirubah mendjadi banteng. 

Disamping itu nampak pula 

tanda2 bahwa tidak “sedikit pelu- 
kis2 jang kurang mengerti perbe 

daan kamus Barat dan Timur da 

boo12, hingga tidak sedikit adanja 

pi dalam katja mata Timur, sa- 

ngat menggelikan, seperti ,,pen- | 

djadjah” dilukiskan dengan ,ular” 

»ketjerdasan” diwudjutkan dgn 

»sburung kokok beluk”, ,persatu- 

an” diwudjutkan ,rantai” 

Selain itu nampak pula tanda2 

bahwa diantara pelukis2 kita, sa 

ngat kekurangan pengartian ten 

“tang tjandi2, ini bisa dinjatakan 

bahwa meskipun lukisan tjandi 

ditafsirkan ,,kebudajaan” tidak bi 
sa dibantah, tetapiitjandi2 jang 

dilukiskan itu, adalah tjandi2 Dja 

wa Timur, bukan tjandi2 jang ter 

Gapat di Djawa Tengah, dimana 

Djokjakarta terletak. 

Patut mendapat penharga 
an dan pudjian. 

Meskipun demikian, kita tidak 
kurang menaruh penghargaan ke 

pada 490 pelukis, jang telah me- 

ngambil bagian dalam sajembara 

itu, karena dengan menondjolkan 

diri kadalam sajembara itu, me- 

njatakan bahwa mereka mempu- 

njai kemauan dan keberanian tju 

lukisan2 jang sangat bagus, teta- | 

K Sdr. Hardjokarli jang kemudian 
kepegang oleh para pengatjau terus 
:ditembak dengan 'kedjamnja. Dalam 
penggarongan 25 rumah ' ygaduduk 
tadi, terutama jang diminta hanjalah 
barang2 'perhiasan. Djam 23.00 ma- 
lam, djadi setelah berada di Bringin 
selama 315 djam, gerombolan pe- 

ngatjau ini lalu meninggalkan Bri- 
agin dan menudju ke Tuntang. Ban 
tuan polisi dari Salatiga, jang ditil 

pun 'pada djam 21.00 malam “ dari 
Onderneming Getas oleh . seorang 

agen 'polisi, baru datang di Bringin 

pada hari esoknja jam 06.00 pagi, 

sebanjak 2 truck. Tentu sadja waktu 

itu di Bringin sudah tidak ada pe- 
ngatjaunja. 

|, Kedatangan pengatjau di Bringin 

itu adalah jang kedua kalinja2 Jang 

pertama kalinja ialah beberapa hari 

IL, dimana sdr Hardjo, Guru SR di 

Rembes djzffi korban tembakan ge- 

rombolan. 
lam menafsirkan warna dan sijm . 

iBULU TANGKIS 

Kesudahan - pertandingan bulu: 

tangkis di lap. Tsing Shen Plam- 

|pitan pada Minggu jl. antara Vic- 

| tory C lawan Tsing Shen bag..re- 

Iga laki2 ialah 71—0 dan regu wa- 
initanja 5—0 utk Victory C. 

ATJARA PSIS 
Sabtu 6 Des.: djam 16.30 Union 

(I— SSS I (Stadion), CHTCS Ha 

| — Polisi II (Pandanaran), Poris 
|IIa CETES IIb . (Kalisari), 

| Union Illa — Poris III (Seteran). 
Minggu 7 Des.: djam 16.30 Poris 

IT — CHTES I (Stadion), Union 

HT — Garnizoen II (Seteran), 

CHTCS Ilia — SSS III (Pandan- 

aran). « 

  

kup, jang akan membawa mereka 

kepada kemadjuan dalam alam 

»sembojan”, alam jang benarz be 

lum ada didalam kehidupan kita, 

Ikarena meskipun dalam -—-buku2 

klassiek bisa didapati .dIwadja 

merah-putih” (bendera kita jang 

'asli), tetapi bagaimana bentuk 

slambang” (wapen) kita jang 

asli tidak terdapat, demikian Kor. 

kita menulis dari Djokjakarta. 

  
  

Aneka Djawa Tengah| 
  

PEKALONGAN. 

Atas inisiatief dari Sdr. 
Wedono jang telah disetudjui 
para Kepala djawatan dan 
selapan desa, 
pengumpulan wang dari rakjat 

djiwa satu sen sehari. 
November 1952 ini 

oleh 

rapat2 

telah  terkum 

dalam BRI. 
Dimaksud pengumpulan ini 
dilandjutkan sampai 

nja, guna membeajai rentjana pem 
bangunan daerah jang telah dise 

ternakan d.l.sb. 

DPRDS., 
Daerah lain menurut 
diperlukan, 
tukan sebuah Panitia 

tentang penindjauan k 
object2 

DPRDS 

pembangunan rumah2 Sekolah Rak 
jat diperhatikan. Membentuk 
Panitia jang akan duduk dalam Pa 
nitia Kesedjahteraan Kabupaten Pe   terlantar, 

s 

Ketjamatan Gringsing 
mengumpulkan uang. 

Assisten 

maka telah berdjalan 
se- 

Dalam bulan 

/Tjabang Pekalongan 
akan 

5 tahun lama- 

wang Rp. 5670,01 jang Pekalorwan 

Sidang DPRDS 

jang 
2. Menjetudjui pemben 

un 

mendesak kepada Pimpinan Pusat, 
agar “sjarat2 pemberian subsidi ke- 
pada ' sekolah2 'partikelier  diperi- 
ngan. 5. Membuat resolusi “agar 

satu 

kalongan guna pembrantasan tanah2 

DJEPARA. 

Pemalsuan Rokok ,,DA 
MP” Terbongkar 

Atag kegiatan Polisi Negara 
Kabupaten Djepara, telah dita- 
han 7 orang pedagang rokok, 
jang didakwa telah memalsu/ 
mengedarkan rokok klobot 
“DAMI”. Dalam penggrebegan 
dirumah T.T.L. dapat dipeslag 
12 bos besar rokok klobot "Da 
mi” dengan banderol palsu 
No, 2532. Perludiketahyi bande 

rol rokok “Dami” aseli adalah 
- No, 1856, Pengusutan lebih lan 
- Idjut diteruskan. 

tudjui pula oleh rakjat. 
Rentjana 'pembangunan itu me- 

ngenai : 'a. Pertanian, b. Penera- SALATIGA. 

ngan malam dengan listrik, c. Pe- Kerugian rampok 

Rp. 30. 000—" 

Menurut keterangan jg ber- 
wadjib kerugian rakj did abupaten. |”. 5 jat jg dide 

Kabup rita akibat perampokan seren- 
tak di Bringin pada tgl 1/2 Des: 

DPRDS Kabupaten Pekalongan |. " » & 

3 hari berturut-turut tal. 26—27—28 Je: ditaksir &— Rp30.000. Wa 
11-1952 telah mengadakan sidang laupun hampir semua digedor 

plenonja, dipimpin oleh Ketua. Sdr. oleh gerombolan itu, akan. Ha 

Abutalkah. pi ada beberapa rumah ig 
Hal2 penting jang telah diputus- ma sekali diambil bawa 

antara lain: 

1. Menjetudjui usul Seksi I KUDUS. 
& Pengadilan Agama 

mendapat tempat. 
- |. Dalam surat pengumumannja' ter- 

tuk turut serta menjelidiki tahanan/ |tanggal 26-11, mulai bulan, Decem- 
tawanan. 3. Menerbitkan madjal- Jber muka ini 'Djawatan-Pengadilan 
lah otonoom. 4. Membuat resolusi | Agama Kabupaten Kudus jang bias 

Sanja mengadakan sidangnja ber- 
tempat di Kantor Urusan Agama 
Katjamatan Kota Kudus, sudah di- 
pastikan mendapat tempat di ru- 

sidang Pengadilan Negeri (Dja- 
Ngantenan) Kudus, hanja si: 

“Tang 

Ya 
- Idang keliling jang masih dalam kes 

Sedang Ketua Penga- 
oleh 

'adaan biasa, 
dilan Agama dipegang 
Maskoeb, 

2   KE. 
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“Bb agan presiden - terpilih)”. 
Amerika Serikat, Dwight D. Ei-| “g-y EWASA INI Unie 

senhower, ke Seoul (Korea Sela-| HA Luxemburg) sedan 
tan) jang akan datang, maka ka-| sulit. Apa jg telah dig: 

langan-kalangan jg lajak diper- | : 
ja di Seoul mengatakan, banwa | belakangan ini telah 

, ower akan menjatakan, | dua anggauta Unie itu — Belgia 

f bahwa ,,beribu-ribu serdadu 'Ti-| perselisihan, jg nampaknja tidak 
mur Djauh lag?" akan dapat di-| nja tidak sedikit 

k 
k 

  

TU
 

3
 

.medan perang, apabila ini ti- | 

besarnja djumlah pasukan Xo- 

menurut keterangan 

  

lemparkan kedalam kantjah pepe- | 

rangan Korea. Mereka terutama 
akan terdiri dari serdadu? Korea | 
Selatan, tapi Eisenhower akan 
mengandjurkan pula supaja di- 
adjukan djuga serdadu? Kuomin- 
tang, dgn sjarat? jg tertentu”. 

Diterangkan, bahwa sjarat 
aa jg dikehendaki KEisen 

hower ialah: Pasukan2 'Tiong- 

kok Kuomintang diadjukan ke- 

Gak akan menghamba: diper- 

rea Selatan, jang pada saiu ke- 
tika akan memikul beban se-. 
penuhnja dari usaha memper- 
tahankan negerinia. TR 
“Tenaga Djepang akan digo- 

Jongkan pada golongan "potcn-. 
tia”, dalam usaha melawan 
“agresi Komunis” di Asia. 

Akan tetapi, sementara itu di 
Djepang timbul perasaan yasi- 
fisme dan tjita2 persendjataan 

iwai di Belgia itu 30 sampai 

(kepada pegawai dalam hal ke- 

dua negara tetangga itu. Pada 
berputar di sekitar gadjih dan 

kan atjara terpentin 

sedang bertemu di 

    

Pada umumnja, gadjih pega 

5096 lebih tinggi dj 
ding dengan di Negeri Belan- 
da. Tetapi dalam hal ini peme- 

rintah " Belanda berpendapat, 
bahwa satu2nja politiek jang 
paling tepat setelah kehila- 

ngan pasarnja di Timur Djauh 
sedjak Indonesia mendjadi ne- 

gara jang merdeka dan berdau 
lat ialah memberi gadjih ren- 
dah dan subsidie (bantuan) 

  

perluan sehari2. Tidak sadja 
mengenai barang2 jang berupa 
bahan makanan. tetapi djuga 
keperluan penerangan — atau 
ringkasnja pemberian subsidie   kembali menghadapi per'awa- 

nan dinegeri tadi. Demikianlah 

pihak tadi. 
(Antara) . 

Mosi Tidak Per- 
tjaja Labour 

Berhubung Denasionali- 
sasi Jadustri Badja 

AUM GPPOSISI Buruh 

YK apartemen Inggeris pa- | 
da malam Selasa telah menga- 
djukan “mosi tidak pertjaja 
atas garis kebidjaksanaan pe- 

merintah dalam hal denasiona- 

Iisasi industri badja. Mosi tsb. 
menuduh pemerintah telah ber- 
tindak tidak adil dan diluar ba- 
tas? kekuasaannja dalam debat 

mengenai soal enasionalisasi: 

Pun mosi.itu menuduh pula, k 
' bahwa pemerintah mentjoba 
! memaksakan disetudjuinja tin- | 

dakan2 jangyssebenarnja tidak: 
ada Mubungannja dengan ke-: 

.1 butuhan2 negara dan tidak | 
pula: mendapat. tjukup soko- | tukan gadjib dan harga dalam | 

tingkatan jang ditentukan oleh | ngan baik didalam parlemen: 

jang berupa roti sampai ke 
electriciteit. Belanda telah ber- 
hasil memberikan- pekerdja- 
an kepada rakjatnj, jang ba- 
njak djumlahnja itu, periama 
Gengan adanja. peraturan me- 

ngenai gadjih dan pengendali- 
an harga dan kedua dengan 
mengadakan saingan jang Se- 
tinggi?nja dalam hal harga ba 
rang? produksinja dipasar? di 

Di Belgia ,free 
enterprise”   

Tetapi sebaliknja. Di Belgia 

tidak ada peraturan2 tertentu 

baik mengenai gadjih pegawal 

maupun pengendalian harga 
jitu. Dalam lapangan ekonomi 

ini, Belgia mendjelaskan suatu 
politiek jang dikalangan mere- 

ka dikenal sebagai "a policy of 

economy orthodoxy” atau de- 

ngan lain kata politiek perda- 

gangan bebas (free enterprise). 

Di Belgia mereka dapat menen- 

    

  

ahal Sedang Negeri 
olitik Upahnja Jg F 
erugikan Pasar Belgia 

Chusus: Suara Merdeka “en 2 An 

Benelux (gabungan Belgia—Nederland— 
ng menghadapi suatu masalah jg betul2 || 

igafmbarkan dim perundingan “di London di- | 
antara ketiga anggauta UNIE 8 tahun jtl. sedjak beberapa waktu n 

mendjadi suatu kenjataan 

pengarahnja atas perkembangan ekonomi di ke- | 

| bersatu sedjak 20 tahun jl. Te. 
tani tidak demikian halnja de- ' 

suatu politiek dalam hal 

maiipun dikalangan rakjat se-' 
Juruhnja. Mosi tersebut ditan- 
-da-tangani oleh pemimpin op- 
posisi Clement . Attlee dan pe-. 

mimpin2 Buruh lainnja, ter-' 

masuk Aneurin Bevan. . (An- 
- tara). 3 z8 

mereka sendiri. Sehingga djuga | 

tidak mengherankan, kalau | 
Belgia ini termasuk dalam g0- | 
longan negara2 jang ongkos | 

penghidupannja dan tingkatan 

hidupnja paling tinggi di Ero- 

pah Barat. 

Mentjari Perdamaian 
Diantara Orang2 Jang Berpendapat 

S
R
 

' Bahwa Pelbagai' Sistim Bisa Hidup 
“Damai Berdampingan DI Dunia Ini 

 Tudjuan Kongres Perdamaian Wienu: 
Ga akan: Bana 

tria, Wiena, 

kan, bahwa Kongres tsb. akan 

Umum dari bangsa? berkemauan baik jg paling representatif se- 

dunia: Kongres tsb. akan dikundjungi oleh golongan? dari tiap ne- 

geri, jang berpendirian, bahwa berkagai-bagai sistim sosial mung- 

kin hidup berdampingan dim damai, dan utk membela serta ,mem 

| perkokoh perdamaian #lunia. 

Sekretariat Dewan Perda- 

maian Dunia dalam komunike- 

nja mengenai persiapan2 bagi 

Kongres di Wiena jad. itu bebe 

rapa hari HH. melihatkan, bah- 

wa andjuran untuk mengada- 

kan Kongreg tsb. telah menim. 

bulkan perhatian seria soko- 

ngan jang besar dari 
negeri. Sumbangan pesat bagi 

persiapan2 kongres tsb.“ telah 

diberikan oleh Konperensi Per 

damatan di Peking baru2 ini, 

dalam mana ikut serta delega- 

si dari 37 negeri didaerah2 

Asia dan Pasifik. '. : 

Konperensi Internasional un- 
tuk menjelesaikan masalah 
Djerman setjara damai 
diadakan di Berlin sebelumnja, 
dalam mana hadir penvimpin2 

terkemuka dari 15 negeri Ta 
P3 Sa 

Konperensi tsb telah memi- 
lih suatu delegasi jang akan 

mengemukakan resolusi2 jg. 
telah diambilnja kepada Ko- 

ngtes jag itu. Panitia2 pers 
siapan telah dibentuk di Ameri 
ka Serekat, Inggris, Brazitia, 
Djerman, Algeria, ' Nederland, 

| Belgia, Denmark, Norwegia, 
Venezuela, Paraguay dan nege- 

Suatu konperensi perdamai- 
an dari kaum buruh negeri2 
Skandinavia baru2 ini telah 
diadakan djuga, dalam mana 
hadir 434 delegasi dari negeri2 
Eropa Utara. Dan pidato? jang 
telah diutjapkan dalam konpe- | 

rensi tsb melihatkan, bahwa 
kaum buruh negeri2 Skandina- 
via insjaf akan pentingnja arti- 
perdjoangan bagi membela per 
/damaian. 

“ Organisasi2 wanita & pe 
muda tak ketinggalan. 

, Pemimpin2 ahli2 ketatane- 
garaan, ilmu pengetahuan dan 

jang akan dimulai tg. 12 Desember j.a.d. di ibu kota Aus- 

harian ,/Pravda” dari Moskow dalam tadjuk rentjana- 

nja katakan, bahwa Kongres, tsb. akan merupakan suatu peristiwa 

jg mempunjai arti besar sekali dlm dunia internasional. Dikata- 

telah |: 

Rakjat utk membela Perdamaiap 

merupakan pula suatu Sidang 

seniman? jang terkemuka dgn. 

giat ikut serta pula dim per- 
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n setelah diantara 

& Negeri Belanda timbul suatu | 
begitu penting, tetapi kenjataan- || 

pokoknja perselisihan ini hanja | 
subsidie. 

xemburg sama sekali tidak ter | 
dapat kesukaran apa2, sebab 
ekonomis mereka telah dapat 

  ' Haria Rampasan Dari Malays Seharga 
erpondam Di Luzon-Vtara 

Merebut Kembali Pilipina 
Berpuluh-puluh Pekerdja Suku Igorot Dibunuh Sendiri oleh Yamashita Setes 

lah Dipaksa Membantu Menjembunjikan Emas-Intannja. 

  

ga Tetapi perselisihan ini || 
mempunjai efak jang sedemikian rupa, sehingga achirnja merupa- || 

ing dalam rundingan tingkat Menteri, jang kini || 

“Belanda lebih murah. '| 
|- Dalam soal gadjih atau har- | 
ga ini antara Belgia dan Lu- 

  

    
      

       

    
      

  

    
Pada hasi Sel 2 
K.B. Semarang, oleh Overste » 
TT. IV gelah diambil su 

bar ketika komandan K.M.K 
jokusurAo dgh 'dinaungi Dwi 

    

   

  

lasartg. 2-12 bertempat dihalaman gedung KM 

    

Warna mengutjapkan sumpahnja. 

  

agih sebagai. Wakil Panglima 
para perwira dari K.M.K.B. Gam 
Semarang Majaor Soediarto Wir-   Ka “(Ipphos): 
      lari 

  

  
ngan Negeri Belanda. Sebab 
sedjak Belanda  mendjalankan | 

ga- 
djih dan pengendalian harga 
itu, Belanda telah berhasil 
memprodusir barang2nja lebih 
murah dari pada barang2 Bel- 
gia. Lagi pula mengenai pa- 
djak import dan tarief (disetu 
djui di London pada tgl. 5 Sep 
tember 1944 dan belaku sedjak 
tahun 1947) jang kini telah di 
laksanakan itu telah dapat me- 
Uputi 807, dari perdagangan 
»interinsulair” Benelux, maka 
Belanda dapat mendjual ba- 
rang produksin'a di Belgia, le 
bih murah dari pada barang2 
Belgia sendiri. : 
Ak!:batnja pengangguran 

di Belgia..:... 
Dan djustru kuatnja saingan 

dari Belanda itu pulalah 
maka 20 federasi perusahaan 
di Belgia telah mengadakan pro 
test bersama dan menuntut ke 
pada Pemerintah Belgia supaja 
mengambil tindakan untuk me- 
lindungi. nasib industrinja itu. 
Mereka menjatakan, bahwa ada 
nja export barang dari Negeri 
Belanda ke Belgia jang hampir 
tidak ada larangannja itu, telah 
menjebabkan timbulnja masa 
pengangguran jang meliputi 

rontakan Pi
lipina 

« EPANDJANG pekan 
Manila telah diseleng 

ma oieh perserikatan per 
meran itu telah dipertundjal 
India, Vietnam, Malaya din 

  

   
          
    OT neo Utara. 

    

lara | 

Wanita Jg Mendjadi Pendorong Pembe- 
na Terhadap Spanjol | 

lam Perangko Pilipina 

ga dari bulan Nopember jl. di 

Akan pameran pranko jang perta- 

pui?2 pranko s0 - Asia. Dalam pa- 

Okiriman? pranko dari Tiongkok, 
Lain dari pada itu 

djuga ada kiriman? perangko da ri luar Asia, mitsaluja dari Ame- 

rika, Paraguay, Inggeris, Yunani, Nederiand dan Swiss. Penjeleng- 

gara dari pameran itu ialah »Phijippine Philatelic Club”, »Asso- 

ciation Filatelica de Filipivas” dan ,,Bureau of Posts dari Phili- 
: ” pina”. ' 

Berhubung. dengan pameran 

itu maka oleh Kantor Pusat 

Post Philipina pun telah dike- 

luarkan pranko2 peringatan 

harga 5 dan 6 centavos (buat 
pengiriman surat2 biasa) dan 

dari 30-centavos (buat pengi- 

riman surat2 dgn. pos udara). 

Ketiga. matjam peranko itu di- 

hiasi dengan gambar Leoner 

Rivera, tunangan Dr. Jose 
zal, pendekar dan pelopor pe 

djoangan kebangsaan Philipi- 

na. Dalam sebuah roman kara- 

ngan Rizal ,,Noli Me Tangers” 

jang telah dikarangnja di Ber- 

lijn pada tahun 1886, ia telah 
lukiskan tunangannja 

memakai nama Maria Clara, 

pemegang peranan utama dim 

tjerita isb. Nama 4sb. kemudian 

    

  20.000 orang atau 10”, dari se 
luruh penduduk. Sebuah ichtisar 
perusahaan tenvbakau Belgia ba 
ru2 ini menjatakan, bahwa di ne 
geri ini (Belgia) Belanda dapat 
mendjual serutunja dengan har 
9 25/ lebih rendah dari pada 
harga serutu Belgia sendiri. 
"Perusahaan? textiel Belgia! 
jang dalam produkksinja telah | 
djuga ikut memiki! segala aki- 
bat dari ajanja depressie dewa 
sa ini menjatakan, bahwa dgn 
adanja saingan dari fihak Be- 
landa itu, merska telah menderi 
ta pukulan “jang “lebih be 
rat dari pada perusahaan2 Jain 
nja. | 

Belgia kehilangan pasar. ' 
Henry Thirty, President Pe 

rusahaan Selimut baru2 ini ber, 
kata bhw.,,dengan adanja sai! 
ngan jg ditimbulkan dari. sub 
sidie dan gadjih rendah jg di- 
berikan oleh Pem. Belanda, : 

  .sia 2 Kongres tsb. Gabu- 

Sean Wanita Demokrasi Sedu- 
'nia Lembaga Wanita interna- 

sional utk. Perdamaian dan Pem 
bebasan dan organisasi2 wani- 

ta lainnja ikut serta dgn. aktif 
dalam mempersiapkan Kongres 
|tsb. Berbagai2 organisasi2 pe 

'muda telah banjak pula me- 

njumbangkan tenaganja. Un- 
tuk menghormati Kongres tsb 
akan diadakan relay dari pemu 
da interasional. Dalam pada 
itu akan disampaikan. pesan2 

dari pemuda seluruh dunia. 

Bukan suatu gerakan 
komunis. 

Mengenai 'persiapan2 bagi 
Kongres tsb, ,/Pravda” achir- 
nja katakan, bahwa gerakan 

perdamaian dunia jang meluas 
jitu adalah Suatu koalisi anti- 
perang dari 'berbagai2. kelas 

tingan untuk melenjapkan ke- 

tegangan internasional dan un 
'tuk mentjegah berkobarja pe- 
"rang dunia lagi. Kaum pengha 

'sut perang tak akan berhasil 

dalam usahanja untuk. menge- 

tjap gerakan dari bukan kaum 
'partisan jang damai dan de- 
Imokratis itu sebagai suatu ge- 
rakan kaum Komunis. 

Sifat dan saat dari gerakan 
tsb. adalah sesuai dengan ke- 

sar penduduk idunia.. Dan Kon- 

Perdamaian itu akan merupa- 

kan suatu peristiwa penting 

lainnjs, dalam memperluas per 

djoangan bagi umat manusia 

jang tjinta damai, dan dari Se- 

mua orang jang mempunjai 

goodwill untuk melawan kaum 

jang hendak mengobarkan pe- 

rang dunia ke-3. 

Demikian ,,Pravda”, 
Pa 4 

  
F 

serta golongan jang berkepen- 

pentingan2 dari sebagaian be- | 

gres Rakjat untuk membela | 

mendjadi sangat populer dika- 
langan bangsa Philipina, jang 
pandang ,,Maria Clara” itu se- 
bagai ,/The Ideal Philipino. Wo- 
man”. (Wanita Philipina jang 
Sempurna). 

man itu pula jg mendjadi pokok 
pendorong dari pembrontakan 
bangsa Philipino melawan ke- 
kuasaan pendjadjahan Spanjol 
dim. tahun 1896, dan menje- 
babkan pengarangnja mendja- 
di sangat dibentji oleh peme- 
rintah Spanjol dimasa itu. 
Pada achirnja tahun 1897 pe- 
merintahan Spanjol itu telah 
memberikan hukuman mati ke- 
pada Rizal dihadapan umum. 

Ri 

itu dg. | 

Kebetulan sekali . adalah. ro- £Ljang lampau, pada 

Pasukan Djer- 
man Timur 

Berdjawlah 100.000 ?: 
Koers Mark Djerman 

Timur Merosot 

ALAM SEBUAH komi- 
Die resmi jahg dikelu- 

arkan hari Senin oleh kemen- 
terian luar negeri Inggeris di 
London dipermaklumkan, bhw 

tentara Djermar Timur 
sekurang2?nja- terdiri dari 
W0.vv0 serdadu. Angka ini 

terbukti dari laporan? terachir 

jang sampai pada para pembe- 

sar Inggeris, demikian komini- 

ke “bersangkutan. Dalam pe- 

Hagumuman tersebut lebih dja- 

uh dinjatakan, bahwa perlua- 

san djumlah tentera asli di 

bah besar sedjak tgl. 12 Mei 
1 waktu ma- 

Ina pasukan? Djerman - Timur 

memurut taksiran baru mem- 

punjai 53.000 serdadu. (UFP). 

5 . Nilai mark Djerman 

: Timur turun 

Nilai mata uang mark di 

Djerman Timur sudah turun di 

Berlin. Pada waktu .ini satu 

mark Djerman Barat harus di- 

tukar dengan 6,10 mark Djer- 

man Timur. Keadaan ini dise- 

| dikalangan pedjoang2 Philipina 
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— Oleh Orlando B. Putong — 

I SUATU TEMPAT di dae 
oleh hutan-belukar jang le 

rupa emas, perak dap batu? perm 
lar Amerika. Harta jang sebesar 

derai Djepang Tomoyuki Yamashi 

(Chbusus ,,Suara Merdeka) 

   
0.000.000 Doliar 

Waktu Sekutu 2 

- 

a 

rah pegunungan di sebelah utara pulau Luzon, Philipina, tertutup 

bat, kabarnja kedapatan terpendam sekian banjak harta, jang be- 

ata, jang menurut taksiran berharga tak kurang dari 40 djuta dol- 

itu telah ditaram di tempat tsb. atas petundjuk dan perintah djen- 

ta jg. terkenal, tatkala ia aehirnja menginsjafi, bahwa Djepang 

achirnja akan menderita kekalahan melawan Sekutu, dan bahwa tentaranja akan terpaksa menje- 

rahkan diri. 

Dalars tahun 1944, setahun 
sebelum kekalahan Djspang itu, 

jg, bergerilja melawan Djepang 
pada masa itu memang telah di 
dengar berita2 jg mengatakan 
bahwa Yanfashita datang di Phi 
lipina dengan mengangkut selu- 
ruh kekajaannja jg telah dida- 
patnja dgn. melakukan perampa 
san2, waktu ia pimpin tentara 
nja pertama menjerbu di Singa 
pura dan Malaya. 

Adalah harta itu jg sekarang 
masih tinggal terpendam didae- 
rah pegunungan tsb, diatas dida 
erah jg sukar didatangi manu- 
sia. Lagipula daerah itu didiami 
oleh segolongan suku bangsa 
Philipina, Igorot jg dulunja ter 
kenal karena kebiasaan mereka 
sebagai ,,pemanggal2 “kepala 
manusia”. , 

Bermula Yamashita jakin ba 
hwa ia masih akan dapat mela- 
rikan diri ke Djepang, dengan 
menembus kepungan tentara 
Amerika — Philipina. "Oleh ka- 
rena itu ia telah memimpin se 
bagian tentaranja menudju ke 
Luzon Utara. Tetapi tatkala 
Schirnja kedudukannja itu men 
djadi terdjepit maka daripada 
menvbiarkan harta rampasan itu 

.djatuh.kepada musuhnja ia lalu 
mengambil keputusan untuk su- 
ruh tanans kekajaan itu didae- 
rah pegunungan jg Sukar dida- 
tangi manusia itu. 

Tentara pajung Amerika — | 
Philipina waktu itu telah dapat 
meridarat disebelah utara kedu 
dukan tentaranja Yamashita. 
Oleh karena itu ia terpaksa 
mundur lagi. Walaupun demiki- 
an bahaja tak dapat dihindar- 
kan. Pihak Sekutu dengan ten ' 
tu telah mengepung terus kepa : 
danja. : 

  

kan pekerdjaan romusha kepa- 
da, Yamashita, mengatakan 
bahwa mereka tahu tempat di- 

mana harta itu telah idipendam. 
Bahkan ada pula seorang dari 

suku bangsa Igorot jang menga 
takan bahwa ia adalah salah se 
orang dari 30 anak negeri jang 
telah disuruh menggali lobang 
itu, tetapi kemudian ia dapat 
selaryatkan diri dari pembunu- 
han oleh djenderal Djepang jg. 
ganas itu. " 

Dongengan apa 
kenjataan? 

Keterangan mengenai pemen 
daman harta jg. tsb. diatas itu- 

pun telah diperoleh dari orang 
Igorot tsb. Tetapi apakah tje- 
rita tsb. mengandung kebena- 
ran tentang 
ngat disangsikan. Karena se- 

habisnia Perang Dunia II itu 
telah tersiar bermatjam-ma- 
tjam tjerita jg. menarik hati, 
mengenai perkara penanaman 
harta2 sematjam itu, sehingga 

banjak jg. se-akan-akan mirip 
sebagai dongengan. 

Beberapa expedisi telah be- 

rangkat kepegunungan itu 
buat mentjari harta tsb. Tetapi 
mereka paling banjak hanja 
pulang kembali dengan mem- 

bawa beberapa potong emas jg 
mereka berhasil ketemukan. 

| Sedangkan harta besar ig telah ' 
dipendam oleh Yamashita 'tu 
tetap tidak” diketahui dimana 
tempatnja. 

Penduduk anak negeri di- 
daerah itu, jg dulunja terkenal 
sebagai ,,remanggal2 kepala 

: manusia”, (koppensnellers) ber 
pendapat bahwa harta tsb. ada- 

lah harta terkutuk jg. didjaga 
Disuruh bikin-lobang oleh setan? diahat, sehingga ti- 

terus dibunuh ...' 

' Merasa" pasti bahwa tenteranja , 
akan menghadapi “kehantjuran, ma- 
ka djenderal Djepang ifu- memerin- ! 
tahkan untuk membuat sebuah los |   

| bang itu 
| pada wakta itu meriam2 Amerika 
'ferus-menenus ' terdengar , menden- | 

| pradjurit2nja untuk 
lordig2 jang melakukan penggalian . 
Idan lemparkan majat2 mereka ke- | 
| dalam lobang itu. Sesudah itu baru 

Gambar jang lukisan Lenor 
Rivera diperanko peringatan 

itu dibubuhi pula dibagian ba- 
wahnja dengan kalimat ,,Surat   
  

achir minggu   
  

  

bang besar dilereng 1 gumiig, kira2 ' 
& meter lebarnja dan 5 meter ! da: 
lanwija. Untuk itu dipekerdjakan 
kira2 “30 orang anak negeri diba- 
wah pengawasan Yamashita sendiri. : 
Mereka kerdja terus menerus  de- 
nga tiada berhentinja sampai 

selesai dibuat, sedangkan 

tum makin dekat. ( 
Begitu lekas lobang itu selesai | 

digali Yamashita telah perintahkan 
membinasakan 

menjusul emas," perak dan 'batu2 
babkan tindakan2 fihak peme- | permata. Dibagian lapisan atasnja 

rintah Djerman Timur pada | srelah dilemparkan gagang2 'bajonet. 
jang baru lalu, | sopi2 badja dan jmeriam2 jang rusak. 

(Krakow telah..ditangkap, 

dak mudah untuk diketemukan 
orang. - KK 4 4 234 

  

5 PENDETA KATHOLIK 
POLANDIA DITANGKAP, 

Kantor berita resmi Polandia, 
PAP, hari Senen mengumum- 
kan, bahwa 5 orang pendeta di 

dgn. 

dakwaan bahwa mereka melaku j 

lakukan penangkapan ini 

mata2. (Antara). 

POLISI THAI RAMPAS 

Polisi Muang Thai pada ma- 
'lam Senen telah 
3.000 lembar pamflet dirumah 

inipun masih sa-. 

  

   
tang ENEN SORE seorang 

7 kebajan dari kelurahan 
Perbalan Purwogondo Sema- 
rang telah bertjerai dari isteri 

upatjara pertjeraian fadi selesai 
terus kawin dengan seorang is 
teri muda jang selama upatjara 
pertjeraian dilakukan sudah me 
nunggu diluar kantor raib... 

Kedjadian tadi sangati meng- 
gemparkan perduduk kampung, 
karena, kebajan tadi dikenal 
umum Sebasai seorarg jang su 
dah landjut umurnja dan telah 
mempunjai tjutju 6 orang!!! 

I SOLO  KABARNJA 
dimbul perkataan baru. 

”Biotok hlolok”, jg artinja ma- 

sih hidjau, bodoh, tolol, Cha- 

barnja lebih landjut perkataan 
tadi malahan terserirg diguna- 

kan untuk mengetjap djedjaka2 
jg masih hidjau jg belum ber- 
pengalaman dlm soal? sex. Dje- 
djaka2 sematjam itu, oleh 
orang? jg sudah berpengala- 

man, “selalu di-edjek “dengan: 

1 "00, djoko hlolok-hlolok”...... 1 

  

  

4 

1 

| deinUSA. 
Akan Lebih Banjak Diki- 

rim Ke Indo-China 

UMBER? MILITER resnii 
“Y di Washington menjatakan 

pada hari Senen, bahwa kemen- 

| terian pertahanan Amerika Seri- 

i kat akan mengirimkan lebih ba- 

|.njak peluru? artilleri ke Indo Chi-- 
' na untuk memenuhi permintaan 

komando tertinggi pasukan? Pe- 

rantjis disana. 

la 

nja, untuk kontan sehabis 

| Peluru2Ma- 

    

   
     

    

   
     

            
      

    

    

   

Sia LES Dikatakan, bahwa gerakan2 of- 

|kan pekerdjaan mata2 bagi dja | tensif dMri pasukan2 Ho Chi Minh 

lo- |Watan rahasia asing. Diumum- pada waktu jg achir2 ini telah 
“kan, bahwa polisi keamanan ie ' memperbesar pemakaian peluru? 

- . 2  artilleri 
minggu sesudah diketemukan | pahwa “kementerian pertahanan 

dan dimusnahkan suatu regu'i Amerika Serikat akan segera me- 
menuhi djandjinja 
kan bantuan mesiu jg tjukup ke- 
pada pasukan2 Perantjis di Indo- 

China. 
menterian pertahanan Amerika 

jakin, bahwa pasukan2 Perantjis 

di pihak Perantjis “dan 

utk memberi- 

Menurut sumber2 itu, ke- 

persediaan mempunjai  tjukup 

alat2 sendjata utk mempertahan- 

kan Sonladan Laichau di daerah 

pegimingan Thai. Pun komando 

seorang penduduk Tionghwa di 
Bangnoc. Menurut keterangan 
pihak polisi, pamflet tsb. berisi 

PAMFLET2 ,,KOMUNIS”. | 

merampas | 

propaganda komunis. Polisi kini | 

  

  
  

  

maka industri di Belgia sendiri! dari Rizal”, sebagai satu tanda menurut peraturan2 mana | Kemudiark lobang itu dituruk pula aa 5 Lnbepa Ikan2 3 ita “dk 

telah betul2 kehilangan pasar- tentang 2 TA otarah orang2 Djerman Batat dila- dengan tanah untuk selandjutnja Bening n Tual 2 Jang aa Ba aa an ea 

nja (dislocated). Selandjutnja daripada orang jang digambar- |rang berbelandja dalam toko2 ' tempat itu dipergunakan sebagai ka Men asa ini telah Tadloleskam | pertahankan daerah? tersebut. 
al mengatakan, bahwa dim kaka 8 J ix Berlin Timur jang dimiliki oleh | kus oleh tenteranja Yamashita sela- an ) (Antara) 

" aa : been Na Nan | JA. negara. Koers. diatas adalah na ea oren bereng jean 3 Se 

i Belgia telah turun 50” dgn. : AE : 2 : 9 “harikan dini ditempat tsb) Sebelum Ap 

tertjiptanja Benelux itu...... Sl Melihat pendirian kedua fi- Jang paling rendah dalam th. | Y.mashita kenakan dar aan ee : 

lain perusahaan? jang tersebut | hak jang sangat bertentangan |'. £ gi Viatas tempat tsb. pun telah dibakar mn O 

diatas, Saingan jang dilakukan itu agaknja sukar djuga 'un- Kantor2 penukaran uang Gl Jan segala tanda2 jang dapat mem- 5 : 2 . 8 $ 

oleh Belanda itu telah mempe tuk meramalkan tertjapai atau | Berlin Barat meramalkan, bhw. beri petundjuk bahwa disitu telah " "3 

ngaruhi djuga perkensbangan? tidaknia  penjelesaian jang |(Koers mata uang mark Djer- digali sebuah lobang, seterusnja di- an 1 
perusahaan sepatu, kertas, dan pasti mengenai masaldh ini Man Timur alesan — oken. Mau | sengigekan Senjara Dang saksama. Dari Negara2 Asia Umumnja Turun |. 

Pa Antara medali gtu tendalsan 3g AM Untuk 1 mark Dierman Yemashita tak | ) | 
: 2 diantara | memungkinkan Unie Benelux |! u ma eri » shtik 3 i Ke Kn 

para Mentari Benclus jang de- Ing Alakir sebagai kesatuan ne (Barat, Koere terendah. jang | bawa apa2? Meong ame Aani ear poem an 
Bai ii aa ana Igara2 jang ekonomis betul2 pernah dialami oleh mark | maikala Yamashita mening- | djumlah import Am. Serikat dari Djepang selama bk Sept. ini telah 

i" melahirk Mn | dapat bersatu Banjiak Djerman Timur ialah dalam ' alkan da ii naik, sedangkan import dari negara? Asia lainnja pada wnumnja 

ana aan hasatkan kalangan jang menduga akan | tahun “1020 ketika 1 mark aa aa Beban da.) turun. Import dari Djepang dalam bulan tersebut adalah seharga 

| bekrapa —i santa Ai kan ganja penindjauan kembali |(Djerman Barat sama nilainja” Ya bulan Ta NAN Dub kes | 28.600.000 dollar, sedangkan djumlah dalam bulan Agustus adalah 

| menaikkan gadjih pegawai dlm dan perobahang dalam susu- dengan 9 merk Djerman Ti ng, tentera Sekutu, maka har penena smoga ba go Dak bulanan Oniga Gini SOAL Ta 

tag Pn 2 bina tinggi. nan persetudjuan Benelux de- aa “ta itu sudah tak terdapat lagi Mangan mens HANYA Kan bebas "1 : 2 

Akan tetapi Belanda mengang- wasa ini, Jait a oba- j i in : , : : i jum import jang turun dian- 

Sa na Pa in Selasa Se Sab Aan ahir |. Kirab 5894 dari kanan wanita Ne ai ea MEA Dtaranga Watt Mag Nita 
suatu hal jang tidak mungkin. kan suatu guota jang memun diberikan hak suara. Kalangan) 5 t leh Sila dalam bulan September adalah Se |Tndia, Filipina dan Indonesia. 

Dan sebaliknja mengandjurkan jon Ua Ta 5 Pe aa RA Be Peak AN ea Ia Dien at maa 

supaja Belgia devaluir sadja kinkan anggauta jang Satuj rentuan jang deiolaa Tia pasti| 38 Sekutu. rahasia tentang har | kan angka untuk bulan Agustus | jepang dalam bulan September 

harga uangnja atau mengurangi mengexport barang2 produkSi-j akan mempengaruhi pendapat ta terpendam itu telah dibawa | adalah sebesar 143.900.000 dollar. | adalah seharga 40.200.000 dollar, 

gadjih pegawai dalars tingkatan | Wa ke anggauta negara jang | di — kanton? lainnja apabila) nja keliang kubur. 5 Angka bulanan rata2 dim th: 'S1 (sedangkan dalam bulan Agustus 

Ban ih rendah dari pada se lain, sampai -achirnia kemerde | mereka mendapat giliran untuk | Banjak anak-negeri didaerah | adalah sebesar 165.200.000 dollar. jadalah sebesar 42.500.000 dollar, 

karang. “ | kaan penuh tertjapai. mengemukakan pendapat. Tokokan, jang pernah melaku- ' Angka export bulanan dalam ta- 

aa ah” Lag klw. mat ? " : hun 1951  rata2 adalah sebesar 

Naa en ba Un aa | 23389 95409 198511 77723 (49.800.000 dollar (angka untuk 

aj en Pr AN / Anu 8 9) |isarss 170847 150637 20654 | pyepang): ) 
ari jumat bi an Ne5:000 LA in ung a uan ee Oa Lb “MU e 143855 64188 Utan 96158 Export kesemua negara Asia 

20.000, Mau 1 46198 143387 160572 151325 'dalam bulan September adalah 

209677 13 199330” 60772 34322 176639 | sebesar 133.900.000 dollar. Angk 

180759: 120678 43519 6457076258 « 62839 1GISTT T4s084 117712 77415 143432” 160662 | 166690 186467. 24827 53393 Tea seb abu rumahan 

Rp50.000,— 1440343 21737 57290” 102366 176146 “181644 1asor4 176011 | 76683 180997" 141710 193015) ge989g 90955 174813 190218 |hesar 137.900.000 dollar, sedang- ' 

53559", 179830 138179 165988 107675134852 141958 165701 “ 369941114792 166124 72038 1612311 134336 85080 118398 157090 |kan angka bulanan dna satuan CN 

Rp, 25:0001137430 76652. 73700” 62397) 17082. 134157 46787 121740182801 53922 82940 39690| 05404 105028. 54330 96541 '1951 rata-rata "adalah sebesar 

44941 68363 “20220 77150 1898841 816571708820 “83795 171727 180505 1114650 71705 192494 . 65557) 59090 YSILL 138446 — 11991 (191.700.000 dollar 4 

Rp» 10.000,—/| 36270 141159 45798 511791164309 17354 121550 785061103642 106619 204888 51695 1- sg106 104451” “10864 47432 No e 4 

71466 86382. 146987. 9291841530” 20570 58959 14e847|iso192 “1esi81 124007 " 15153) 48855. 83908 164856 IRISO6| 2r7rt . 33045. 73003 . 33886 1. 9 

"192778 “123066 70192. 103622 1163737 72958 107863" 62543 1150983. 139337 109 166562 63825 126766 22144 Ep : : 

Rp 5.000:— 104768 " 117083 205793. 729371 90018 183480 IOTSOG" ekeso li2icas 142728 “160584” “44626 173184 104185” 180234 61936 | d Perintjian angka-angko: imposk 

136726 196658. 15368 - 171231191007 " 280907 73962 . 213551109833 - 101034 - 88563 1270171 96033 18867” 35443. 66730175981 43211 80751. 29950 ari negarad Ang Golita Nuan 

25219 194234" Kg 
September dalam perbandingan, 

al 4". Ihasger 132438 151808” 970071174245 166366 179233 105703 |188330 94543 190241  85068/150383 43317 178020 182836 | dengan angka bulan Agustus ada 

Rp 1.000,—1439780.- 43160. 136827 112636 207518” 134665 ” 43134, 1s0548| 10350 144272” FO7l6 105127/173840 153010 143308 62386 Pbb? Ma “Tadia 0G SSa na 

151803 208909 "130255 176756 |205956 . 179932 81993” 969331 525501. 197830” 127395 64613 )136233. 165958 31136  1792631171078 124107. 102968 85885 |... $ 24.900 Na “ Pn pendek 5 

O1984” 8800 57761 174921 18460 143157 205226 117399) 94712 145881” 140140 118346) 13332 156742 152537 127322205694 183435 45202” 197415 “& 1200.000— Ha sa! et 1 

110988 — 11309 2093534. 1289971 77to0 48731 65029  1214961169698 “32938. 32843 — 11699 |136186 69744 95170 276241 70195 171095 17422 83683 | Malava # 2LGI Sanga 

85527. 118437 " 80506 , 130557)123073 140611 112239 122834 00636 208475 1204888 75289" 197890 1239211 57934 1 187752: 33232” 130428 La :600.000 - $23.100.0007. 

1145338 85005 178302 138889 Rp. 250-51 39396 “ 12848 30251 # 1503251 10745. 201561 . 63082 33657 67336 . 39408 Ieano Teen MA na 1 

207369. 184629 84853 gabag “100770. meaOk ” “Tokdo 157605 "40376, 167561 . 2001231 59124 208661” 132326 123260146129 84166, 153958, 81128 3 aa dar Nan 

- Rp 500—1 23000 "31756. tot26e  4a810| 822160 “61243 “119937 « 5950| 44481 163003, 82339 67923) 3338# 209522. 157971 133014 Ta ta 2 9 28 3000005 Tea 

Tamoee 11830, 25156” Gr3as| 62120. H530 “103013 “2onsog1 38927 “IMBB0O - D6lak “tocai7 | 93968 . 73390” isi774 . Ol9Ok) 26136. TAG21L 25837 SA bana na SU Ni NN 

134959 197814 122431 138381145091 80136 50308 ? 168712) 165313 1ec03” 60220. 1as708 1 232377 188899. 130838  35735/122381 137781 54503 107072 ti age) e : 3 

452377. 180437 200090 1023261 86485. ' 91910 - 207294 196324207030. 85249 113985 185259 28724 157281" 136113 13913172273 94054 “59557 160136 Kan angka2 export. kene- 

39920” 105574 67552 A79271 76261 132131 132081 ”128629j167124 " 149506. 127620 1926631 61099 “124081 133726 110445) 56585“ 172000. 41576 102767 2 sia Garam bulan Sepiang 

31368” 90781. 1970501 143734 «51187 130424 14405 206889| 93160 1015IL  ,164785:  29970/153001. 08295 41368 - “3ozi6| 24070 138124 196014 52908 ber dalam perbandingan dengari 

186556 134999 02029 112663” 53303 : 109690 50308 - 185417/203540” 190507 38897. 159081 ka7o19 “01032. 77817”. 813521126855 197251 119354 “ 69076 “eks export bulanan Agust, adas aa 

Jnokoo I7e4ak " tenan” BI7GL BOOGL. 158100 176559 “4iBIO| 928061” 91737” 30960 . 99089 j152965 160320” 150025 296841198663 45429 45859 - 101517 Ili abins Be Kita & 10.300 Ong 

1086” 48564 127430” 161312 111922 184653 120352 49197176756. 174368” 183525 170457 | 66254 58545. 21508: 150992 23763” 151522 123568. 133428 $  12.600.0007 ke Pakistan 

Be7e0 202175. 193660. MSOA0 “80072” 26289 154249 107961209713. 33320. 139680. 176768 /110346 | 67ist 174580 164687 138885 — Gosdl 150922 - 177591 $ 3.600.000 — $ 2.100.000: ke 

193688 65337 216279 136008, 67834 175606 186033” 186661) 369054” 195012. 30956 . 170798 149056” 78043 152076 13544 147210 205651 182748 - 134384 Malaya $ 2.900.000 — $ 2.200.000, 
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wani” Bo2s0 163936. GoossIrsorto” 73577 39529 “tod6i4t 44786. 42428 ” 19504. 143829 | 43974 156955 , 157897 170487 184706 53624 138756" 139116, $ 22.300.009 dan ke Hongkong 
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Dengan berduka ita 

4. 'Memberitahukan kepada permili, sobat2 dan Sdr.2 
" handai taulan, bahwa pada hari Djumahat malam, tg. 28 
menghadap 29 November 1952 kita punja Suami, Papan 

| dan Papah-mertua jang tertjinta 

. Dr. Yap Hong Tjoen 
| dalan mendadak telah meninggal dunia dengan Ta 
dalam usia 67 tahun di Den Haag. Ca 

Jang berduka tjita: 
Nj. Yap Hong Tjoen- 

Jaa" Tan Souw Lien 

Anak2 lelaki: Dr. Yap Kie Tiong 
Tg 200 Yap Kie Gie 

: Yap bus Han 

Mr. Yap Tien Nio 
Yap May Hua. 

Nj. Yap Kie Tiong- 
Oei Hong Nio. 
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— Anak? perempuan: 

    

Mantu perempuan: 

  

    

   
    

     

  

    

  

   

                

    

  

   
    

   

    

    

   
    

     

  

   

    

   
   

        

    
    

   

  

   

  

     
   

    

  

    
   

      
    

     
   

      

   

Tu urut berduka Hita 
Dengan ini kita turut menjatakan duka Hita atas 

: wafatnja kita punja Pemimpin 

Dr. Yap Hong Tioen 
jang dengan mendadak telah meninggal dunia dengan te- 
nang di Den Haag dalam usia 67 tahun. 

Kita doa'kan biarlah arwah beliau dapat diterima 

dalam perlindungan Tuhan Jang Maha Esja. : 

KELUARGA RUMAH SAKIT MATA 
JOGJAKARTA. 

PENTING! 

“ Sudah: trima. 

Onderdelen »SOLEX" 
» (Compleet) — Harga E.Z. 
jang berkepentingan harep suka dateng raktjepetaja, 
sebab persediaan terbates. 

Ea en 
DIRECTIE 

Fa. CENTRUM & Co. 
Kr. Tempel 230/232 — Telf. 1257 

x SEMARANG. 

P ja 

'Utjapan terima kasih 
Dengan ini kami haturkan banjak2 terima kasih 

kepada Bapak2 Panglima Divisi Diponegoro, Gubernur 

“Djawa Tengah, Ketua Kehakiman Tentara Semarang, 

Ketua Perkumpulan Advokaten Semarang, dan lain2 
pembesar militer maupun civiel, terutama pada segenap 
keluarga DPPT Terr. IV serta masjarakat Semarang 
umumnja, jang telah mengirimkan karangan2 bunga dan 
memberikan bantuan baik tenaga maupun fikiran pada 
perawatan hingga pemakaman djenazah: 

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

 marang serta Letnan Kolonel Titulair Ketua Pengganti 
Mahkamah Tentara Semarang. 

Semoga segala bantuan jang telah diundjukkan tadi 8 
mendapat balasan jang selajaknja dari Tuhan S.w.t. 

Semarang, 2 Desember 1952. 

Jang berterima kasih: : 
- R. Aju Wirjokoesoemo — Tulungagung 

R. Aju dr. Mochtar — Semarang 
R. Aju Mr. Soetikno dgn anak2 — Semarang. 
Kel. R. Iman Soedjono — Semarang 

Kel, R. Soekirno — Semarang 
Kel. Ir. R. Dermawan Mangoenkoesoemo — 

Djakarta B 

sak 
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Selalu sedia : 
| Mesin Motor compleet: Short Block: Radiator, 

Kruk As, Roda Velg, Veer2 dll. 
. dari DODGE — CHEVROLET — JBEP dll. 

Toko SELECTA 
Bodjong 80 — Telp. 59 594 — Semarang. 

LOTERIS UANG Rp. TE: 2 
Rp. 9—- M4, Rp. 5— Trekkl. 
ongk. VRIJ. HONORION laki2 
jang dapat gangguan ini penja- 
kit: badan lembek, dingin, putjat, 
kalau kentjing atau dalam tidur 
sering mengkluarkan air manik 
jang bukan mustinja. Makan ini 
Obat tanggung baik Rp. 20.— 3 
ds: Rp. 57— MONGORIA tang- 
gung baik untuk sakit aambeien, 

didalam atau diluar pantat Rp.30. 
3 ds. Rp. 87— BEDAK TELOR 
Rp. 5— RENA PILL. datang 
bulan tidak beres Rp. 58.—. 
BUSTERIN bikin kentjeng, se- 
gar, montok buah dada, lembek 

Rp. 20— 3 ds. Rp. 57— OBAT 
| KOEKOEL Rp. 20— Schoonheid 
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Anta Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever Nama persediaan 

harga pan juga 
eta GULING & KASUR. 

Toko DJOHAR 
Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 

KAB AR KOTA 

SOEMOWONO DimasukI 
DJUGA GEROMBOLAN 
PENGATJAU. 

Kemaren malam sebelum ter- 

djadi serangan pengatjau didae- 
rah Bringin Salatiga, Soemowo 

  

no (Ambarawa) dimasuki djuga | — Zalf —  Poeder & Rp. 10.— 

gerombolan pengat'jau jg kekuaj besar Rp. 17.50 Prijsc. gratis. 
-tannja belum diketahui dan berj Porto Rp. 2.—. 

Ind. Kruiden THIO GIOK GIbEM 

Gang Tengah 22 Semarang. 
“awam aa Mana MA MIN An 31 & Tapa 

KLINIK FONDS SAKIT P3S. 

Mulai tg. 3 Des. klinik fonds 

sakit Persatuan Perusahaan2 Se- 
marang ditempatkan di rumah 

sakit Tiong Hwa I Wan di djl. 
Stadion. Fonds sakit PPPS tsb. 

meliputi Ik. 2000 orang buruh 
laki2 dan wanita. 

sendjata lengkap. Gerombolan 
Pati tsb telah melakukan 
perampokan dibeberapa rumah 

penduduk antaranja rumahnja 
sdr, Kasmidjan, Abdul Hamid 
dan Tan Liong Ging, jg masing2 
kerugiannja aga Lk. Rp 1.398, 
5, Rp: 2.600.— dan Rp-570.— 
corban manusia tidak ada. 

    

     

  

  

     

    

    

  

    

  

  

  

IMPORTIR: 

“ Solo: 

  

  

    . Y 5 Toko. 

Rupa2 model seperti: 
dengan berikut Standaard, $ 
Ini kompor adalah model jang paling baru, 
pemakenja minjak irit sekali. 

KUAT, BERSIH dan SADERHANA. 

  

Kluaran dari AMERICA 

Apit 2 DI dan. Pit 

I.H. NANDING & Co. 
:12 DJALAN SUPIORI — DJAKARTA. 

BISA DAPAT BELI: 
Toko AJINCO Ketandan 51 
Toko ENG BOO Tjojudan. 

Semarang: Toko Ko A NJIE & Co. 
Petudungan 100. 

Sablonnja TN pada laen Toko, Silahkanlah 
dateng preksa terlebih dulu dalem kita punja 

Dengan sabun biasa 

menderita lebih rugi, sebab 
pakaian (lekas koj jak 

karenanja. Ini berani 
— bukan menghemat! 
     

  

  

  
   

Tetap keras 
    

Pemberian tahu: 
Molai tg. 1 Desember 1952 Sir. R. Sm. Soerjowadono telah 
mengundurkan diri sebagai Agent dan sebagai sentinga di te- 
tapkan: 

Sdr. Safii . Sastrohardojo 
Hendaknja para langganan dan jang berkepentingan mendjadi- 
kan maklum, 

Adm. kantoor VERSLUIS N.V. 
Agentschap Semarang. 

  

  
Anggur. kuat dalam 24 djaim berbukti 

Anggur ,,PAX“ tjap BINTANG 7 
Untuk menjembuhkan pinggang dan punggung pegal, ku- 

rang darah, muka putjat, badan kurus lemah, tidak napsu ma- 
kan, waktu malam berulang2 kentjing, kepala sering pusing, 
mata berkunang2, kaki tangan tida bertenaga, seluruh badan 
berasa tjapai, penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki dan laen2 
penjakit. Baik orang tua Mmauppn muda, sudah beristri atau 
belum menikah, djika sering minum ANGGUR ,,PAX” TJAP 
BINTANG 17, akan kumbali semangat bergelora, tubuhnja te- 
tap kuat. 

Njat Njat Fung (Anggur Wanita) 
Sepecial mengobatin: 
Datang bulan tidak tjotjok, Wakin datang bulan perut sa- 

kit, kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, mata 
kabur, pinggang berasa pegal kaki tangan kurang tenaga, se- 
mangat kurang, rambut rontok, dan laen2 penjakit. Silahkan 
minum ANGGUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BIN- 
TANG 49, tentu akan mendapat kekuatan, dari kekuatan akan 
mendapat kesentosaan, kegumbiraan, serta keberuntungan da- 
lam rumah tangga. 

BUKTI SESUDAH MINUM NJAT NJAT FUNG: 
Untuk perempuan tua: 
Urat2 jang lemah akan mendjadi kentjang pula, Menam- 

bah darah, tjahaja muka mendjadi terang, badan mendja- 

di sehat. fa 
Untuk perempuan muda atau jang sudah kawin: 

Tjahaja muka selalu eilok dan tjantik, tinggal awet muda, 

akan mendapat turunan jang sehat, dan menambah kese- 

nangan kebahagiaan dalam rumah tangga. 

' Dapat beli diantero Toko2: 

KN V. BINTANG TUDJUH' 
(Uhemicalien Industrie) 

Krekot, No. 11, Djakarta, 
& 

As 

b. 
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   IL SEE SMOKE COMING 
OLT OF A S0LIP ROCK 
CFE/ OVER THERE 

   Ter Know Y 
WHAT TO 

BELIEVE...EVEN 
NY EYE5 ARE 
Pan 

    

    

  

TINTEND TO PROVE 
HOGAN'S RAILROAD «- 
MEN AEERET SHOOTING 

| YOUR Ea : 

     

  

    

    

   

   

      

  

€ Tm Saja lihat asap keluar 

dari puntjak gundukan batu- 

2 ig telah cembak ternakmu, : 
y Kane! 
Saja tak tahu apa jg saja ha 

“pertjaja... Bahkart mataku pun # 
i agak memperdajakan diriku ! 

“karang ig. kokoh-kuat itu! 

IT COULD MEAN IT'& A HIPE-OUT 
I 1 For YoUR GOOP FRIEND 4 

| HOGANS CATTLE THIEVES! 
WANT TO PROVE UM WRONG? / 
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SUNNY, YOU'RE RIOHT7 
WHAT pos V Tt MEANF       

      
  

  

  

— Hal demikian dapat ber 
arti, bahwa itulah tempat sem 
bunji untuk pentjuri2 ternak 

benarlah kata. ' — Sunny, 

mu! Apakah artinja itu? 
8... dari sahabatmu si Hogan! 

Ingin buktikan bahwa saja 
keliru ! 
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  ( Tentu sadja! 

Daftar Keluarga Tahun 1953 , 
Dapat beli pada: 

Boekhandel & Bibliotheek 

»1 1 O 
di Meh 16 — 

Semarang. 

sampai sisanja 
jang terachir! 

buatan UNILEVER,   
  

  

“Terbit di Semarang bulan Djanuari 1953 

“ Harian Tionghoa - Indonesia 

Kuang Po' 
" Kritis, Koastraktip dan Tidak-berpartai 

Memberi penjuluhan 
Ekonomi. 

(Opiaag 10.000 lembar) 
Harga langganan utk. dalam dan luar kota Rp. 10.— sebulan. 
Alamat Tatausaha: Purwodinatan Barat 11/20 Semarang 

Tilpun sementara Smg. 2087. 

luas Mengenai lapangan? Financieel- | 

  

  

Ham dan Dodol Garut. 

PERHATIAN! 

KABAR GIRANG . 
Toko ,FUNGs. 

Provisitn & Dranken 

Dj. Slamet Rijadi 101, SOLO 
Pembukaan Baru. OBRAL BESAR! 

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

PERHATIAN! 

Kalo sudah langganan, 
dapat dikirimkan prangko. 

  

Besok Malam 

Si Tan as U1Tth) | 

Premiere 

:ORION' 

Tjeritera keperkasaan 

pangkalan2 kapal silam musuh. Dikutip dari bab2 jghebat dan 
menggemparkan. 

with SUSAN ed 1 new star porsonahit7— 

PIERRE AUMONT » » PETERS (Gie 
MARGARET RICHARD WHORF » 

T AS$0 WYCHERLY « SIGNE 

  

tentang serangan hebat eat 

  

Ini malam pengabisan: 4.45- 7.00- 9.15- (13 tahun) 

BESOK — MALAM . .e” 
PREMIERE 

» Matrapote” 
5.00 — 7.00 

Penuh dgn keheranan, komidi jg paling mentertawakan. 

Isi malam pengabisan: 
5.00- 7.00- 9.00 (13th) 

. (13:tahunj | 

Pilm Tiongkok 
TECHNICOLOR $ 

“9.00 

  

Chin Siu Thian Tang" 
« Mani A PAJAMBOREE OF LOVE, FUN AND SONGS! | 

10 Nela 78 2 

    

pakaian lekas kojak! Maksud 
hemat dengan pengeluaran 
uang itu sebaliknja Njonja 

   

  

sabun jang paling hemat untuk segala tjutjian! 
Ma 

2  Djl. Menteng No. 4 

  
»Dewa Dewi" 
  

ten 
Shirley Yamagucbi (Lie Shiang Lan) Don Taylor 

,Japanese War Beda an ag 

Ini malam dmb 
Sa 9.0 (AP th) 

Ini malam ,DJAGALAN" "| 
Pengabisan 6.30 — 8.30 

  

DJAGALAN Besok Malam Premiere 4.45- 7.- 9.15 (13 thy! 
Butterfly Wu- Wang Tan Fung - Pe Yen dalam 

Ghin siu Ihian Tang 
Film Tiongkok 
TECENICOLOR 

(Budi pan 
Terbatas) 

  

      

    Tn 
Druk, VII No, 584/ITT/A/718 

v 

SOLG Mulai tg. 2 sid 4 December: "54 

»JAM SESSION"“ 
DIRAMAIKAN DNG 8- BAND. 

ANN MILLER 

COLUMBIA —— FILM. 
    

' Akan datang: 

a
l
a
 

a
t
 

a
a
 

S.22-3.135-8 sb 

       

  

   

« 
& 

     

    
     

     

     

           

    
      
    

Tjontohlah saja! Sebab db 
hemat bahan pakaian dan uang! 

    

   
   
   
   
   
   
      

Hemat jang bidjaksana, kalau 
Njonja mentjutji dengan sabun? 

Tjap Tangan, jang dapat dipertjaja! 

  

Njonja akan merasa, berapa 1 
halus busahnja itu untuk “5 

segala tjutjian jang “ 
kasar sampai kepada & 

. ai halus, 1" 

1 
3 

  

   Hemat dengan pijama sebab di- 

Ijutji dengan sabun Tjap Tangan! 

    

  Ie — 

    

  

LELANG KAJU 
Pada hari REBO, t£l. 19 DESEMBER 1952, akan diadakan 
Lelang Besar untuk Umum, berupa Kaju djati pertukarngan/ 

Kaju bakar/arang dari daerah hutan Pemalang dan Balapu- 
lang jang terletak dipenimbunan2: 

PEMALANG, BALAPULANG, MARGASARI, PE Kr 
PRUPUK dan pengumpulan MALAHAJU. 

Lelang dimulai DJAM 9 PAGI, bertempat di 

Kant C. H. 'T. H. 

  

— Tegal 
Daftar kapling dapat diminta di kantor2 Daerah Hutan Pema- 
lang, Balapulng, Banjumas Timur/Barat, Inspeksi Kehutanan 
bag. kel di Bandung dan bag. ke II di Semarang. 

  

  

Akan terbit pada 5 December 1952 

nrILM REVIEW" 
 Madjallah Mingguan bergambar 

Istimewa memuat: Bintang-2” film Indonesia, 
Amerika dan Malaya. 

Harga etjeran Rp. 3,25 

Harga langganan 4 nomor Rp. 12,— 
Brosur dapet gratis pada 

SKENG” BOOKSTORE 

Dj. Mataram 133 — SEMARANG. 

Tiongkok, 

  

Dm CITY CONCERN CINEMAS smp 
LB £ ini malam pengabisan lu. segala um.) 

Saman Gym Fred Astaire — Rita Hayworth 

YOU WERE NEVER an Eat 
LOVELIER ar orchestra 

Besokmalam premiere: The Academy award winner of. 1952 
Humphrey Bogart — Katbarine Hupburn dua bintang 

tersuhur pertama kali main bersama dim: 

  

Color in African Gueen' Sora 
— Grand ioi malam pengebisan fu. 13 tahun) 
5 Pen GL REO SKELTUN — JANET BLAIR 

Jhat Mad Mr. Jones' ae 
Besokmalam premiere: Philip Friend-Chas Coburu Wanda... 

Hendrix @ 

“The Highway Man! cnbantor 
INDRA 5.-7-9.- ini malam (u. segala um) 

TARGET FOR TONIGHT 

  

/ film Indonesia terbesar, pertama 
sINDRA | Djaga | dalam BERWARNA (| Ansco-coloor| 
ROYAL | hari | dengan R. Mochtar-Neity Herawati 

| maeojal | Rd. Sukarno-Nana Madjo-Astaman li, 

,Rodrigo De Villa" 
ROYAL 5-7.-9- ini malam tu 17 tahun) 

Willard Parker - Anita Louise dlm Alexander Dumas 

sFighting Guardsman" 
ROXY 7- 9— ini malam premiere fu. 17 tab.) 

Pbilip Priend - Ches Cobura - Wanda Hendrix 
ia »THE HIGHWAY MAN” cneetori 

Olsen Globson - Marth Raye 

»Hellzapoppin
" Misha Auer 

  

Besokmalam premiere : 

Kotjak-Lutju-Gempar !


