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Edisi 
Dengan Berita2 Teraekir 

MSA 
n TCA 

Dan LN 

Hetal Siapkan Me- 
morandumnja' : 

'"FAS 
ANTARA” 

masalah. M.SA, — L.C.A., dju- 
rubit, ra Kementerian Luar | 

Soal! 

    

ne an 
men 
meningkat kepada fase demi- 
kian rupa, sehingga hal ini ha- 
nja menunggu keputusan kabi- 
net. Oleh pihak Kementerian 
Luar Negeri tentang soal tsb. 

kan, bahwa perundingan 
LN 

sudah disiapkan suatu Memo-- 
randum jang Sudah disampai- 
kan kepada Menteri Luar Ne- 
geri ad interim Wilopo. Demi- 

kian djurubitjara Kementerian 
Luar Negeri 
wan, 

Dr, Darmasetia- 

Sebagai diketahui, pemerin- 
tah Indonesia tentang soal T. 

C.A. (bantuan technig dari 
Amerika Serikat) belum me. | 
nentukan sikapnja dan selama | 
belua ada persetudjuan anta- 
ra pemerintah Indonesia dan 
Amerika Serikat 
Soal T.CA. itu rentjana ban- 
tuan Amerika Serikat jang di | 

berikan pada Indonesia adalah 
sesuai dengan perSetudjuan 
M.S.A. (Mutual Security | 
Agreemeni) sebagai 'ang . di- 
setudjui oleh Subardjo dan 
Cochran. 

  

PRESIDEN DIHARAPKAN 
NAIK HADJI PADA - 
TAHUN 1953. 

Oleh Panitia Peringayan Mau 
Jud- Nabi Muhammad di Ban- 
dang, ketika Presiden selesai 
mengutjapkan amanjatnja dimes 
djid besar Bandung pada tgl. 
1 Deseriber, telah dis,/mpaikan 
pernjataan dari ummat! Islam | 
di Bandung supaja Presiden me 
:unaikan rukun Islam jang keli 
ya pada jahan 1953. Pernjata- 
4 panitia tersebut di,tas diser 
4 dengan Kerana "Lapan 

    1min dai 
tang pada Si it itu Bung Karno | 
“masuk ganggukkan kes 

      

PERTANJAAN 1 
mengenai 

ri Dr. Darmasetiawan me. | 

soal tsb. kini sudah | 

| tertentu jang 

bak. 

mengenai 

Pos. 

54 Suara Pro-5 

Sebelum diadakan pemungu 
tan suara delegasi India me- 
ngadakan sedikit amandemen 
lagi terhadap naskah resolusi- | 
ttja dengan memberi tambahan 

supa'a diadakan penghentian 
tembak menembak. Tambahan 
tsb. rupanja sebagai reaksi 

dari delegasi India, V.K. Krish 
na Menon, terhadap kebera- 
tan menteri luar negeri So- 
“jet Uni, Andrei Vishinsky, 
jang menolak tiap resolusi me, 
ngenai Korea, jang tak meng- 

| hendaki pengembalian semua 
| tawanan perang dan mengkri- 
tik rentjana Menon itu, kare- 
na rentjana tsb. tak. memuat 

pasal tertentu jang ' menghen- 
“daki supaja segera diadakan 
penghentian tembak. menem- 

  

Menteri juar negeri Vishins- 
ky dalam pang isb. menjata- 

| kan sekali lagi, bahwa rentja- 

na India itu tidak antabia 
bagi Peking dan Pyongyang, 

karena dalam pada itu tak di- 
'andjurkan supaja segera - di- 
adakan penghentian tembak 
menembak di Korea. Karena 

' Reso Hae ta 
(Dirnitan Oleh Sidang Umum P88 Dgn : 

- menghendaki | 

                

   

    

  

    

  

   

  

Kontra 1 Blanko 

IDANG UMUM PBB dalam sidang lengkapnja hari Rebo me- 
: ratifikasi resolusi India untuk menjelesaikan masalah Korea 

“ dengan 54 suara pro, lawan 5, (blok Sovjet), dan1 (Tiongkok Na-| 

| sionalis) blanko. Sebagai diketahui resolusi India itu mengusulkan 

supaja soal tawanan perang diselesaikan oleh suatu komisi repatri- 

(asi dan pula supaja djangan digunakan paksaan untuk mens eha, j 
likan atau menzhan para tawanan Da 1 

X 

tudjuan, agar dengan demiki- | 
an terijapai penghentian seria 
terlaksana penghentian tem- 
bak menembak, dengan sege- 
ra”. 

Pertjataan2 negara2 Barat 
Wakil Perant'is. Hoppenot, 

sekali lagi menja'akan soko- 
ngan terhadap rentjana India 
dan menuduh bahwa .,tuntu- 
tan2 baru dan tak adil dari 
-Sovjet Uni telah menghantjur 

kan semua harapan untuk 

suara bulat dari PBB”. Dinja 
takan bahwa amandemen In- 
dia 'ang paling belakang itu, 
berkenaan dengan penghenti- 
an tembak menembak di Ko- 
rea telah 
jang tadinja telah terdapat di 
dalamnja. & 
“Wakil Amerika, Ernest 
Gross, katakan, bila negeri2 
blok Sovjet menolak usulz In- 

dia itu, maka itu akan mem- 
buktikan bahwa mereka tak 
dengan sungguh2 ingin me- 
ngembalikan perdamaian di 
Korea. 

Gross dalam pada itu men- 
djandjikan bahwa Amerika   itu Menon mengadakan aman- 

demen, jang merobah sebagian | 
dari resolusinja jang membe- | 

ri instruksi kepada ketua Si- ' 
dang Umum, Lesier Pearson, 
supaja menjampaikan usul In- 
dia itu kepada Peking dan 
Pyongyang, 'ang telah disetu 
djui oleh Panitia Politik ba- 

ru2 ini.. Bentuk sebelumnja: 
'mengandjurkan kepada Pear- 
S0On supaja menjampaikan re- 
Solusi tsb. kepada Peking dan 
Pyongyang .,sebagai dasar jg. 
adil dan pantag untuk mentja- 
pai persetudjuan”. Setelah di- 
robah “bagian tsb. mendjadi   ',Sebagai dasar jang adil dan 
pantaa untuk menijapah sea 

  

  

kalipun demikian pemerintah, 
berpendapat, bahwa 

tidak. 

Pemerintah tidak ada alasan 

untuk berpendapat, bahwa pe- 

kerdjaan misi militer Belanda 

tidak lebih lama lagi dihargai 

oleh pemerntah Indonesia. 

Sejandjutnja dikatakan, bhw 
pemetjahan masalah orang2 

Ambon, jang dewasa ini men- 

dapat pemondokan: di Neder- 

land, terletak dalam pemula- 

ngannja ke Indonesia. 
Diatasinja perasaan mMenen- 

tang terhadap pengembalian 

itu mungkin merupakan sjarat 

jang paling penting dan paling 

sulit kearah penjelesaian ma- 

salah ini. 

Perhubungan dengan 
Indonesia. 

Para menteri insaf, bahwa 

peristiwa2 jang terdjadi baru2 

ini di Indonesia, jang konse- 

kwensinja belum dapat diketa- 

hui akan turut djuga mempe- 

ngaruhi perhubungan antara 

kedua negara ini dihari depan 

dan bahwa dalam menentukan 

kebidjaksanaan harus djuga di 

ingat akan sifat jang labil dari 

keadaan dalam negeri Indone- 

sia. 
« Mengenai perhubungan an- 

tara Indonesia dan Belanda di 

njatakan selandjutnja: Sikap 

terhadap Indonesia telah “diken- 

tarai oleh kesabaran jg besar 

terhadap tidak diatjuhkannja 

oleh Indonesia akan persetu- 
djuan2 jang sudah tertjapai 
dan terhadap perasaan sjak 
wasangka jang tidak ada da- 

Sarnja serta perlakuan jang n 
kurang manis, jg kebanjakan 
kali timbul dari tidak kemam- 

puan untuk melihat peristiwaZ 

lepas daripada 
nasional dan perasaan2 nasio- 
nal., 

Keadaan pada KMB telah me 
njebabkan, bahwa pelbagai ke 
tentuan dalam persetudjuan2 

d'mata Indonesia dipandang se 
bagai hasil daripada usaha Be 
landa untuk mempengaruhi ke 

adaan di Indonesia sesudah pe 

njerahan kedaulatan. Tidak 

perlu ditegaskan, bahwa keingi 

nan sematjam ini tidak pernah 

dan tidak akan timbul pada pe- 

"Visi Militer Bid, 
Belum Ada Niat Pemerentah Setanda 

Untuk Menariknja Kembali 
ALAM MEMORIE djawaban dari kementerian luar negeri 
Belanda kali ini banjak diluangkan tempat bagi soal2 Indo- 

nesia. Diantaranja dikatakan: Pemerintah (Belanda) mengikuti 

perdebatan dim parlemen Indonesia, 

menteri pertahanan, sedjauh jg mengenai misi militer Belanda dgn 

sangat seksama dan bukannja tidak dgn perasaan mendongkol. Se- 
setelah dipertimbangkan masak?2, 

pertanjaan apakah belum tiba waktunja utk 

memanggil kembali misi militer Belanda harus didjawab mengan 

mengenai kebidjaksanaan 

merintah Nederland. Penjera- 
han kedaulatan menurut keten- 

tuan2 dalam Piagam dapat di- 

Nederiand berusaha untuk me- 

lenjapkan saiah faham seperti 
itu dalam membuka kembali 
perundingan dengan Indonesia. 
Perasaan tjuriga jang dibebe- 
rapa kalangan jang tertentu 
dengan sengadja dinjalakan me 
rupakan salah satu rintangan 
jg terbesar bagi perhubungan 
antara Nederiand dan Belgia. 

Terhadap suatu masjarakat 
jang masih sangat dipengaruhi 
sentimen2 beraneka warna dan 
karena itu sangat sulit, harus 
Giambil sikap mengerti dan men 
dekati soal2 masing2 setjara 
zakelijk. Selama politik pemerin 
tah Indonesia tidak memungkin 
kan hal ini dan djuga dengan 
mengingat batas2-nja, jg dipi- 
kulkan oleh kepentingan2 . Be-- 
landa jg utama pemerintah Be- 
landa mengharapkan, dapat 
membuka kembali pembitjara- 
an2 dalam suasana ini untuk me 
letakkan dasar baru bagi perhu 
bungan2. 

Dini hubungan ini pemerintah 
Belanda mengharapkan bahwa 
orang2 jg minta keterangan me 
ngenai dasar perhubungan? akan 
memaafkannja, djika pemerin- 
tah dalam waktu ini tidak suka   

kepentinganZ : 
1 : | kita dan tidak bermanfaat bagi 

mengkongkr itkannja lebih lan- 
djut. 

Pemerintah sementara itu da 
pat memberitahukan, bahwa bu 
kan maksudnja untuk nsenjata- 
kan penjelesaian jang memuas 

' mengadakan segala usaha un- 

selandjutnja resolusi isb. akan 

dan Pyongyang. (Antara). 

anggap sempurna, Pemerintah |I- 

ssebagai pemerintah jang ber 
tanggung djawab untuk persa 
tuan komando di Korea akan 

tuk dengan taat melaksana- 
kan resolusi tsb”. Dikatakan- 
nja, ,kini PBB berbit'ara ke- 
pada rakjat Tiongkok dan rak 
jar Korea Utara. PBB minta 
kepada rakjat Tiongkok dan 
rakjat Korea Utara supaja 

ikut seria dengan rakjat2.lain- 
lainnfa sedunia jang mempu- 
njai wakilnja-disini dan menje 
tudjui apa jang telah dihasil- 
kan disini sebagai dasar un- 
tuk mentjapai perdamaian de- 
ngan hormat”. 

Sidang Umum achirnja me- 
njetudjui resolusi Inidia dan 

disarrpa'kan kepada — Peking 

mendapatkan andjuran dengan | 

menijelaskan apaj 

  

Seperti diketahui presiden Si 
Nabi Mohammad s.a.w. di B 
Presiden, Sukarno ketika se   

taan | 
Pemanen Bangsa Tion 

Sementara :    

berian kartu tanda warganeg: 

ma, Dengan dikeluarkannja | 

muhi sjarat2, sedangkan bagi 

Aneta. 

duk bangsa asing diterangkan 
oleh mr. Alwi, bahwa rentjana- 
nja sudah siap, tetapi pelak- 

sainja undang2 pendaftaran itu, 
Ditambahkamnja, bahwa pendaf' 

kan ditahun depan. | 
Tentang  idzi1 pomasukan 

bangsa asng Ji Indonesia dika- 
takannja. bahwa untuk sementa: 
ra pemasukan bangsa Tionghoa 
divertangguhkan, karena ma 
harus diselidiki beberapa hal 
jg. perlu, seperti untuk menda-| 
tangkan anak isteri ke Indone- 
sia. 

Basi bangsa Tionghoa soal ini! 
mu endjumpakan kesulitan, Kan 
na Sebagian besar dari me 
tidak mempunjai keterangan 
tentang kelahiran amak-isteri- 
nja, stdang SA tjatatan SN 
seperti jang dimiliki oleh 
bangsa Eropah pun tidak” HN 
njai mereka.   

K. H. ADNAN KELUAR pARI 
MASJUMI DAN TIDAK 

MASUK N.O. 

K. H. Adnan, anggauta Parle- 

men dan Ketua Mahkamah Ting- 

gi Islam di Solo telah keluar dari 
Masjumi dan tidak bersedia ma- 

suk ke N.O. Pendiriannja itu di- 

sebutkan dim suratnja kepada 

Pengurus N.O. dgn keterangan, 
bahwa ia tetap akan menjokorg 

segala pergerakan Islam dan ke- 

bangsaan jg sesuai dgn kejaki- 

nannja. 

Mosaddegh 

  

| kan pada keterangan? dari pa 

Hingga sekarang keterangan2 
mengenai hal tsb. hanja didasar 

mongpradja setempat dan sak- 
si2, tetapi djawatan imigrasi 
tak dapat menganggap ketera- 
ngan2 tsb. sebagai keterangan2 
jang positif. Kini sedang diusa 
hakan penjelesaian urusan itu 
dengan konsol Indonesia di 
Hongkong. (Pia). 

al PEN 

Bandung. 5 Han Se     

   
watan imigrasi pusat akan aakkotahui, bahwa orang 

liki kartu tersebut adalah seorang warganegara jang betul2 meme- 

dalam minta paspor keluar negeri, demikian diterangkan mr. Alwi 
Soetan Osman, kepala muda pa imigrasi pesan kepada P.I. 

3 

Mengenai pendaftaran pendu j Mi. speran Kartu 
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sanaannja masih menunggu sele| 

taran tsb. nvangkin akan dilakuf 
“Idiseienggarakan 

(Persamaan Hak? Warga-negara 
Hindonesia” pada hari Minggu jl. 
di Malang telah memutuskan dgn 

h|sotusi dimana diputuskan untuk 

# 
1 

hari Yana   
5 

Memilikiaja' Mem Paspor 
jahkan Permin- 

hoa Ke Indoresia Utk. 
“pertangguhkan. 

pan PEMBITJARAAN antara kantor urusan peranakan dan 
bangsa asing dengan djawatan imigrasi pusat mengenai pem- 

a telah didapat persetudjuan bersa- 
| tanda kewarganegaraan itu dja- 

jang memi- 

miitik kartu itu memudahkannja 

Ma ena 

Warganegara/ 
ERTEMUAN Umum War- 

ga-negara Indonesia jang 

oleh Panitia 

suara bulat utk memadjukan re- 

aenuntut kepada pemerintah 
membatalkan ketentuan mengenai 

stu-tanda kewarga - negaraan 

onesia bagi warga-negara In- 
esia turunan asing. 

Selandjutnja mendesak un- 
ik Sak admini- 

2 -negara Indonesia ANA 1 di Djakarta: 

da tanggal 15 Oktober. 

        Lain koerier bertolak ke Ne- 

narik kawan sebanjak2nja utk. 
Iwenstabilisir suasana, jakni dji 

ka pemberontakan berhasil dan 
Ikekuasaan telah pindah dari ta 
ngan pendjadjah ketangan pu- 

| era Irian. 
Tetapi koer:er ini tsrtangkap 

Folen Belanda, 'jang berakibat be 
berapa tenaga terpenting bagi 
gerakan itu pun tertangkap. De 
ngan segera pemerintah Belan- 
da mengeluarkan undang2, bah 
wa orang2 Indonesia jang hen- 

| dak pergi ke Nederland memer- 
lukan visum. Kepada dunia luar 
Belanda mengemukakan, bahwa 
aktivitet di Irian itu adalah 
kegjatan kaum komunis, jang 
harus ditentang oleh Belanda. 

Diadi penangkapan? jang di 
lakukan oleh Republik Indone- 
sia di Maluku itu sama sekali 
tidak bersangkutan dengan ak- 
Si-komunis jang dituduhkan 
oleh Belanda, melainkan berda 
sarkan kedjahatan2 jang dilaku 
kan mereka setjara perseora- 
ngan untuk kepentingan diri sen 
diri pada waktu kawan2nja ber 
djoang untuk tudjuan jang baik, 

  
Tudjuan pemberontakan. 

Putra2 Irian tak sabar lagi 
menunggi 

Republik Tiborenia untuk mem | 
bebaskan mereka dari kungku- 
ngan Belanda. Mereka mengin 
sjafi kesukaran? RI dalari' men 
tjapai maksud itu, karena Be- 
landa tidak berdiri sendiri. Be 
landa hanja mempunjai kepen- 
tingan - strategi. Amerikalah 
menvpujai kepentingan besar. 

Disamping itu pada waktu 
belakangan ini pihak Belanda te | 
lah menerbitkan banjakskeke- | 
tjewaan terhadap -rakjat Irian.   li warga- negara negara asing 

Resolusi ini didasarkaff al. 

pada pendapat bahwa soal kar- 
tu-tanda kewarga-negaraan ba- 
gi warga-negara Indonesia tu- 
runan asing adalah bersifat 
membeda-bedakan sesama war- 
ga-negara dan Maak memak 
sa. - (Antaraj 

  

  P. M. WILOPO BERTEMU DGN. 
MENTERI PERTAHANAN., 
Hari Rebo pagi Menteri Perta- 

hanan Hamengku Buwono IX ber 
temu dgn P. M. Wilopo di tempat 
kediaman P. M. Pertemuar. terse- 
but berlangsung kira2 1 djam 
dan mengenai usaha pelaksanaan 
rentjana mutasi A.P. sebagai jg     Sakit Lagi : 

ERDANA MENTERI Iran 
dr. Mohammad Mossadeg ' 

hari Selasa telah djatuh sakit la- 
gi dan semua atjara pertemuan 
ja batalkan. Sebelumnja Mossa- 

sengketaan baru dgn madjelis 
Iran jg dikuasai oleh Front Na- 
sionalis. Mossadeg mengirim se- 

buah pesan istimewa kepada ma- 

djelis jg menurut keterangan me 
muat antjaman, bahwa Mossadeg 
akan mengambil tindakan? disi- 

pliner antara lain berupa penaka- 

nan gadji terhadap para anggota 

jg terus-menerus merugikan pe- 

merintah”, 

Menteri luar “negeri Hussein 
Fatemi jang atjapkali bertin- 
dak sebagai d'urubitjara Mos- 

sadeg mengatakan lebih djauh 
bahwa perdana menteri sakit 
“karena ketjapaian” tetapi ti- 
dak diterangkan apa sakitnja 
ataukah Mossadeg harus ting- 
gal ditempat tidur. Apa sebab- 
njag Mossadeg berselisih dengan 
madjelis 
ngan djelas. Diketahui bahwa 
perdana menteri mendjumpai 
oposisi keras dalam usahanja 
mengeluarkan undang2 pers 
jang menuntut hukuman2 pen- 
djara lama bagi mereka jang 
dipersalahkan  membahajakan 
keamanan dalam negeri atau 
meni'iarkan rahas'a2 kemiliter,   kan dari peristiwa .,Blitar” dan | 

./Talisse” sebagai sjarat untuk 
membuka kembali perundi 
ngan2. 

Pemerintah Belanda berpen- 
dapat. bahwa diadjukannja sja 

rat2 seperti dalam hal ini, tidak! tah menjiapkam 

akan membaikkan perhubungan 

keinginamnja untuk  mentjari 

perhubungan jang baik. 

Irian Barat.. 
Pemerintah Belanda tidak be 

| rusaha untuk mengadjukan sta 
| bas Irian Barat kepada instansi 
pengadilan jang internasional 
dan menundjukkan kepada bab2 
dari kementerian urusan Uni 
dan seberang laut mengenai ang 
garan?2 belandja jang masih 
akan dikeluarkan, 

“Sementara it pemeriksaan 

pengadilan ierhadap perkara 
, bekas perdana menteri Ahmad 
Ghavam Sultaneh berdjalan te 
rus, sedang pegawai2 pemerin- 

inventarisasi 
hak xxsilik Ghavam jang hendak 
dibeslah oleh negara. (UP) 

tidak “diketahui de- 

dinjatakan dim pengumuman Px- 

| merintah sekitar perstiwa 17 Ok- 
| tober. Sesudah menerima Menteri 

' Pertahanan, maka P. M. Wilopv 

kira2 pk. 11 lebih, menerima Men 

teri Perhubungan Djuanda. 
deg telah terlibat lagi dlm per-j 

PENGANGKATAN PERGURU 
AN TINGGI. 
Kementerian P.P- dan K. umum- 

kan, bahwa sambil menunggu kepu- 
tusan Presiden, dengan surat putus- 
an Menteri P.P.K. telah ditetapkan 
bahwa terhitung mulai tg. 21 Agus- 
tus 1952 Prof. Dr. M. Gruber untuk 
sementara diangkat sebagai Guru 
Besar Dalam Ilmu Kimia Fesiolo- 
gis pada Fakultet Ilmu Pasti dan 
Alam. di Bandung. 

Tak Meng: 
gembirakan 

ILTON R. YOUNG, senator 
(partai republik) dari Da- 

kota Utara, hari Rebo menerang- 
kan di Manila, bahwa kemungki- 

nan damai di Timur Djauh kini 

tidak menggembirakan. 

Young 'ang telah tiba di Ma 
nila dengan iak disangka2 sere- 
lah mengadakan pembitjaraan 

dengan pembesar2 PBB di Ko- 

  

  
rea, selandjutnja mengatakan, 

dia jakin bahwa kaum "Komu- 
8” tidak menghendaki perda- 

maian, tetapi berniat meram- 

pas negara2 Asia Selatan, 
Senator Amerika itu jang 

Sedang dalam perdjalanan me- 
nind'au Alaska, Korea dan Pa- 
Sifk, berpendapat bahwa djika 
Korea dikuasai kaum ”Komu- 
nis”, maka giliran selandjuinja 
adalah Ph'lipina. (Antara) 

Hilangkan 
“Sentimen 
Anti-Islam 

Bahsja Petjeh-Belah Di- 
kalangan Kita Sendiri 

ERHUBUNG dga. perajaan 
Maulud Nabi jbl, maka dim 

Suatu rapat umum jg. diselengga- 

rakan oleh Nahdiaful Ulama di 
gedung Himpunan Sudara, Ban- 

dung, telah diambil sebuah reso- 

Jusi, jg ditanda-tangani oleh 
H. A. Dachlan Muhammad dan 

K. E. Sjamsuddin, masing2 ketua 
dan penulis dari rapat umum Um- 
mat Islam tersebut. 

Dalam resolusi jang akan di 
kirimkan kepada instansi2 pe- 
merintah itu, didesak supaja 
pemerintah berusaha untuk 
mengatasi adanja rasa anti- 
Islam dari satu pihak dan rasa 

Janti-bukan Islam dari lain pi- 
)hak, dengan segala kebidjaksa 
naan. Dalam resolusi itu djuga 

diserukan kepada segala golo- 
ngan dan aliran, baik dalam 
kalangan Islam, maupun bukan 
Islam,  supaja berlaku lapang 
dada satu terhadap lainnja dan 
menjingkirkan sentimen2 da- 
lam berlomba-lomba  memper- 
djoangkan ideologi politiknja 
masing2. . 

Menurut resolusi itu, dalam 
waktu achir2 ini terasa adanja 

sematjam sikap anti-islam di- 
dalam masjarakat bangsa In- 
donesia, walaupun orang me- 

ngusahakan untuk menutupi- 
nja dengan matjam2 djalan. 
Kurangnja pengertian tentang 

Islam “telah menjebabkan se- 
mentara diluar kalangan Islam 
sedemikian rupa sehingga 
mengakibatkan timbulnja rasa 
anti terhadap agama Islam, 
Para penjusun resolusi itu ber- 

pendapat, bahwa sikap anti-Islam 

jg demikian itu, tidak baik di- 

  

Pada tanggal 15 Oktoker di 
Djakarta terdjadi penangkapan 
atas diri putri Alam Emiria Su- 
'nassa, pelukis wanita jang ke- 

Irian. Ia dituduh melakukan ke j 
djahatan, tetapi kini telah dibe 
baskan kembali. 

Ia menerangkan tidak menie 
sal penangkapan itu karena da 
lam kabut jang gelap sukar di 
beda-bedakan mana kawan ma- 
na lawan. $ 

Sebelum kembali keposnja, 
koerier dari rakjat Irian itu ma 
sih menerangkan, bahwa grem- 
berontakan jang akan dilaku- 
kan pada tanggal 15 Oktober di 
Irian itu telah tertutup bagi 
umum oleh peristiwa 17 Okto- 

dapat diabaikan begitu sadja, 

derland dengan maksud me- 

namaan dan keturunan Radja2 | 

ber diibu kota. Tetapi walaupun | 
demikian kedjadian itu pun tak : 

Penerbit: 
Penjelenggara: Hetami 
Alamat: Purwodinatan 

Tilpon: Redaksi 12238 

N.V. ,Suara Merdeka Press”. 

Barat II — 20 Semarang 
Smg. Rumah 1798 Smg. 

Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

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

Rp. 11.— 

Pa 

Panai omakBA 
Di Irian Gagal 

Tangga! 15 Oktober Sebenarnja Akan 
Ditjetuskan Pemberontakan 

Pa TANGGAL 15 OKTOBER J.L. sebenarnja di Irian 
diadakan pembrontakan thd kekuasaan Belanda disana, 

tapi pemberontakan ini terhalang. Tudjuan pemberontakan itu ia- 

lah melepaskan Irian dari Belanda dan mempersatukannja dengan 
Indonesia. Mengenai peristiwa ini antara lain dapat dikabarkan: 

Pada tanggal 2 Oktober 1952 tiba di Djakarta seorang koerier dari 

Irian, jang menjajnpaikan kepada kawan2 seperdjoangannja ten- 

tang tjara?2 pemberontakan jang direntjanakan akan dilakukan pa- 

akan 

te- 

Kekuasaan 
' Venezuela.. 

' Dipegang Oleh Ang- 
katan Perang 

EMERINTAH Venezuela 

» malam Rabu jl. telah me- 

njerahkan kekuasaannja kepada 

pihak angk. perang. Demikianlah 

disiarkan oleh setasion2 radio Ve- 

nezuela. Diumumkan seterusnja, 

“bahwa Kol. Jimenez telah ditun- 

djuk sebagai pembentuk kabinet 

baru. Menurut siaran? tadi, dalam 

| kabinet baru ini duduk beberapa 

anggota kabinet lama, sedangkan 

Jimenez sendiri memegang djaba- 
tan menteri pertahanan. 

  

TARI2-AN ,,SRIWIDJAJA” 
Hari Selasa sudah tiba di Palem 

bang dari Padang Mr. Wong dari 
M.G.M dengan diantarkan oleh S. 
Mutahar dari Kementerian Penerang 
an. Kedatangan Mr. Wong ini ialah 
ustuk membuat beberapa film me- 
ngenai taridan rakjat didaerah ini, 
antara lain tari Gending Sriwidjaja. 
Berapa hari djuru film tersebut akan   u pelaksanaan djandji berada di Palembang belum diketa- 
hui. 

Djawatan Penerangan Propinsi ha 
ri Rebo djuga sudah membitjarakan 
maksud tersebut dengan Inspeksi Ke 
Painan Pa Te K. jang banjak 
tah Uu tentang hal itu. 

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

Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga San 60 sen Lam lemb. 

  

a 

Menentang Kon- 
'rak'Dgn Barat 
Berarti Meojetudjui 
Politik Stalins Ka- 

ta Adenauer, 

ERDANA MENTERI Djer 
man Barat Konrad Ade- 

nauer hari Rabu mengatakan 
dalam parlemen, bahwa menen- 
tang diadakannja persetudju- 
an2 kontrak dengan negara? 
Barat akan berarti menjetu- 
djui politik Stalin, jang dika- 
takannja ,,memperbudak Ero- 
pa”. Adenauer mengutjapkan 

kata? tadi dalam pembitjaraan 
dalam babak kedua dari rentja- 

na undang? untuk meratifika- 
si persetudjuan2 dengan ne- 

gara2 Barat tadi. Ditentangnja 
usul pihak Sosial Demokrat, 
supaja dilakukan perrundi- 

ngan? lagi dengan Amerika, 
Inggeris dan Perantjis. (Anta- 
ra). 

MAS Tg AN DIM TUMPUKAN 
EMPING. 

Dalam dapur 

rung didjalan Kenanga, disela-sela 

tumpukan emping, krupuk dan mi, 

beberapa orang polisi dari Bandung 

baru2 ini telah menemukan barang2 

perhiasan seharga Rp 500.000.— 

salah sebuah wa-     
(Antara). Barang2 ini telah disembunjikan 

“loleh seorang Tionghoa befnama 
M.G.M. MAU BUAT FILM T.T. dan sebenarnja- adalah milik 

sebudh toko mas intan di Bandung, 

ig pada djaman Djepang oleh pemi 

liknja dititipkan kepada S., karena 
pemilik toko itu sendiri wakta itu 

di-internir oleh Djepang. Oleh S. 
sebagian barang2 titipan ini @idjual 
dan sebagian lagi dititipkan kepada 
T.T. tadi. Kemudian S. difangkap 
oleh polisi karena terlibat perkara 
penipuan dan achir2-nja terbongkar 
djugalah perkara penitipan barang2 
ig disembunjikan itu. Selain T.T. 
dan S. ada 3 orang Indonesia lain 
nja jg ditahan polisi karena tersang 
kut dalam perkara ini. 

  
Akademisi'Kita 

ngan kaum akademisi 

dan lain-lain. 

Berhubung dengan itu maka 

Sekarang amatlah sukarnja un 
tuk menarik para insinjur mu 
da supaja bekerdja pada peme 
r.ntah, ketjuali mereka jang 
menuntut ilmu setjara dienst- 
verband. Masih adanja insi- 

njur?2 jang mau bekerdja pada 
pemerintah, menurut pendapat   (Sumber Pia). 

PGLISI MELABANG PERA- 
JAAN SOBSI DJEMBER SE- 
TJARA BESAR2-AN 

Untuk memperingati berdiri- 
nja genap 6 tahun, pada hari. 
Minggu jl. Sobsi tjabang Djem 
ber telah mengadakan perte- 
muan jang dihadiri oleh 750 
orang anggotanja. 

Untuk pertemuan itu tidak 
diundang lain? organisasi, par- 
tai dan instansi, karena Lag 
rang oleh polisi, berhubung ds   keadaan politik dewasa ini. Pu 
untuk para wartawan jang h»- 
dir pada pertemuan itu, leb' 
dahulu perlu d'mintakan idzin | 
dari polisi. 

LULUS UDJIAN ARTS 

Telah lulus udjian dokter II 

(Arts) tuan Soetrisno, 

  

biarkan sadja, sebab ia mungkin 
didalam kalangan kaum Muslimin : 
menimbulkan perasaan anti terha 

dap segala golongan jg bukan Is- : 
lam, suatu sikap jg merugikan 

bangsa dan negara. Djuga diper- 
ingatkan, bahwa keadaan demi- 

kian membuka kesempatan akan! 

datangnja usaha dari luar untuk 

memisah - misahkan satu golo- 

ngan ig lainnja dan mengadis 

dombakannja sebagai jg telah di- 

alami bangsa Indonesia 360 tahun 

jang lalu, 

Demikian antara lain 
lusi Ummat Islam Kota Besar 

Bandung jg diputuskan dlm rapat 

'Maulud di Bandung. 

tel rcso- 

Ir. Otong Kosasih, .sebetulnja 

.dalah karena para inSinjur itu 
hanja terikat oleh ideologi mau 
membangun negara dan oleh 
ketjintaan terhadap peker 
djaan. 

Mengenai penghargaan dari 
pemerintah, Ir. Otong Kosasih 
mendjelaskan lebih djauh bah- 
wa sudah barang tentu peme- 

rintah harus berpegang kepada 
sesuatu peraturan jatu PGP 

Tapi dalam hal pelaksanaan 
peraturan itu banjak hal jang 
tidak memuaskan. 

Dikemukakannja bahwa ada 
| aa jang tidak tjakap, tapi 

| diberi penghargaan hanja ka- 
rena waktu kerdjanja sudah 

| lama dan djuga karena kedudu 

| kannja. Kalau ini mengenai 
| kaum tehnisi umpamanja dari 
KWS atau sekolah  lainnja, 
jang sudah berpengalaman dan 

| tjakap, sangat disetudjuinja 
“untuk mendapat 'penghargaan 

Kurang Diharga! Sepantasnja 
Oleh Pemerentah ?. 

Seorang Geoloog Satu2-nja Bangsa, Tndonbes Hanja 
Dapat Gadji Pokok Rp 360: Sebihnp Mijn-ingenieur 

Indonesia Lebih Suka Kerdja Di Venezuela 
TAS PERTANJAAN ,,Antara”, 
Persatuan Insinjur Indonesia kring Bandung menerangkan, 

bahwa Rentjana2 Tehnik Pemerintah utk pembangunan sangat ter- 

hambat dim pelaksanaannja. Dalam mgmbitjarakan sebab2?nja, Ir. 

Otong Kosasih mengatakan, bahwa sekarang umumnja di kala- 

ada perasaan tidak dihargai sebagaimana 

mestinja oleh pemerintah. Hal ini tidak sadja terdapat di kalangan 

kaum insinjur, tetapi djuga di kalangan para dokter, para “jurist 

Lx La 

AS e 

Ir. Otong Kosasih, ketua 

asli. Mereka itu imendapat gadji 
masing2 Rp. 360. 
kok, sehingga harus mengeluar 
kan wang sendiri untuk bisa hi 
dup. Walaupun mereka itu seka 
rang Sudah njata ketjakapannja 
dan negara sangat nrembutuh- 
kannja. karena mereka itu ach- 
li, tapi kenaikan gadji mereka 
tidak bisa berlangsung diluar 
aturan P.G.P. 

Berulang2 dikemukakan bah- 
wa Indonesia butuh akan achli2. 
Maskapai2 telah menawarkan 
gadji kl. 10 kali lipat dari pada 
gadji mereka sekarang terina, 
belum terhitung matjam2 pre- - 
mi. Tapi toch sekarang : ini mere 
ka masih tetap bekerdja pada 
pemerintah. 
. Menurut Ir. Kosasih mereka 
itulah jang harus mendapat 
penghargaan dari pemerintah. 

Mijn-ingenieur Indone 
sia kerdja di Venezuela 

Djuga dikemukakannja, bah 
wa belum selang berapa lama 
ada lagi seorang mijn-ingenieur 
Indonesia jang baru keluar dari 
Deift. Tapi oleh karena ia dari 
djauh sudah mel.hat penderita- 
an jg harus ditempuh oleh aka 
demisi Indonesia. maka ia telah 
menerima baik tawaran dari sa 
lah sebuah maskapai di Vene- 
zuela. 

Mengenai usaha penrerintah 
untuk mendatangkan para ahli 
dari luar negeri diterangkan se 

          

  ! semestinja. 

|. Tapi pihak partikelir terlebih 
dalu mengemukakan, apa nilai | 
Seseorang jang bekendja pada- | 

'nfa, dan penghargaan diberi- ' 
| kan sesuai dengan  kapasiteit- ' 
' nja tidak pandang waktu ker- j 
djanja atau kedudukannja. 

| 
Seorang geoloog gadji 

pokok Rp 360. 
Berhubung dengan ini ia me- 

ngemukakan beberapa tjontoh. 
Indonesia sekarang hanja mem 
punjai seorang mijn- -ingenieur 
dan seorang geoloog, jang kita 
bisa sebut orang2 Indonesia 

  

  

Mesir 
kan dalam 

,Al Tahrir” 
tulisannja hari 

dalam bulan Pebruari jg lalu 

sengketaan Inggeris-Mesir   
ia minta supaja menggunakan sega 
la pengaruhnja dalam mentjegah dja 
tuhnja Terusan Suez ketangan Ru- 
sia. Teks pesanan jang katanja di 
kirim oleh Eisenhower kepada Fa 
touk dimuat pula oleh madjalah tadi. 

Ditambahkannja bahwa Eisenho- 
wor telah « minta bertemu dengan 

nKeon, 

vanKu 
Y 

  

pengeran Abdul Moneim di Londen, 
| ketika keduanja berada disana untuk 
menghadiri pemakaman radja  Ge- 
orge VI. Peristiwa itu terdjadi bebe 
rapa lama setelah timbul kerusuhan2 
di Kairo dalam bulan Djanuari. 

Dalam pesannja jg mungkin di- 
sampaikan dengan perantaraan pa- 

& 
Lembaga Kebusajaan Indonesia Bata visaseh Gangorschop Osten an Wetenschappen" |. 2 

ngeran Abdul Moneim itu, Eisenho 
wer kabarnja menegaskan bahwa 

sTerusan Suez adalah suatu terusan 
vital bagi perhubungan dunia dan 
bahwa Barat dan Timur memperebut 
kan untuk memilikinia.” Eisenhower 
mendesak kepada Farouk,  supaja 
melakukan segala sesuatunja untuk 
mentjegah djangan sampai terusan 

Kisenhower Pernah Intervensi Mengenai Soal Suez? 
Mah KETENTARAAN 

mengata 

Rebo, 
bahwa katanja djenderal Eisenhower 

per 
nah melakukan 'intervensi dalam per 

dengan 
djalan menulis seputjuk surat kepa 
da bekas radja Farouk dalam mana 

tsb. djatuh ditangan Rusia dan ke 

pada Farouk diminta supaja men 

djaga, hendaknja persengketaan baik 

besar. maupun  ketjil  djanganlah 

menghalangi effisiensi Terusan Suez, 

jang vital bagi dunia Barat dan se 
mua bangsa2 jg tjinta damai, demi 
kian madjalah ,Al Tahrir”. (AFP) 

landjutnja, bahwa walaupun te 
naga achli asing iti mendapat 
gadji lebih banjak daripada te 
naga achli Indonesia — seorang 
tenaga achli asing mendapat 

i kurang lebih Rp. 1500-—— plus 
pembajarar ditanah airnja — 
tapi toch tawaran Indonesia 

| itu tampaknja : masih kurang me 
| narik hati. 

Sebab bukan sadja terlalu 
sed'kit, lagi pula menimbulkan 
perasaan tidak senang pada 
orang Indonesia, tapi djuga 
tiara2 untuk menarik mereka 
tidak sebaga'imana mestinja. 
Untuk menempatkan mereka, 
banjak orang2 administrasi 
(Kementerian Urusan Pegawai) 
se'alu ikut-tjampur dalam hal 
memberi "oordeel“nja, walau- 
pun mereka itu tidak kompe- 

tent untuk menetapkan oordeel 
demikian, 

Achirnja Ir, Otong Kosasih 
menerangkan, bahwa Persa- 
tnan Insiniur Indonesia. telah 
ser'ifo kali mengusahakan ke-   rada pemerint?h snaia, mem. 

perhatikan penghargaan terhas. 
dap para achli tehnik itu, 

   



     

        

   

    

   
   
   

   

  

     ikan jang pada 
ungkin dikerdjakan oleh pe-| 

    

eng gkutan2 late per 
Da3 Honor: nasionalis kini | 

  

     
   

       
     

IL : akik Ada: Kendaraan2 Dinas Bagi I   
: ban is memuaskan, maka PGRI aa Tn ekoraja a akan 

eimp reunakaa hak? perburuhan jang tertentu". 2 

  

  Mendesak pemerintah: supaja 

memberikan pimpinan tuntu- 

subsidi kepada | sekolah2    

banjak : i 
arti penambahan pendidik 

dewasa ini tidak 

merintah sendiri. Supaja Ke- 
menterian PPK 

  

nanja ang 'be- 

   

   

  

     

     
   

                        

    

  

    

    

    

   

    
    

    

   

     
   
   

  

: Esa Pa Kota 

Ss 

Rp 10.090. 

 sten-gun dan 2 repolper. 

Kiadah) Oikimo mereka ada- 
lah alat2 kekuasaan negara 

. jang mendapat tugas meng- 
geledah uang tuan Ko Ho, (ka- 

: rena mereka. dakwakan, bahwa 
— tuan Ko Ho katanja empu- 

- njai hubungan dengan pembi- 
. kin uang palsu "di Surabaja), 
mereka berhasil memaksa tu 

Ko Ho untuk mengeluarkan 
uangnja dari brandkast. Peme- 

riksaan uang ini pun dilakukan 
dengan persaksian lurah Kebon 

“Iantjung. “Mendadak seorang. 
piara perampok2 ini lalu me 
askan tembakan dengan re- 

ang kemudian terdjadi, ketga 
ukang serobot ini lalu melari- 

kan diri dengan “membawa 
uang sebanjak Rp. 10.000 tadi, 

“Sekian tentang djalanja peram 
pokan kilat tadi. 

.. Dengan kedjadian diatas se- 
kali. lagi perlu diperingatkan 

| “kepada penduduk, bahwa jang 
“berhak melakukan pemerik- 

penduduk itu hanjalah dari fi- 

hak kepolisian, baik militer 
maupun sipil, dan sebelum 
mengadakan penggeledahan ta- 

TA terlebik dahulu mereka   

Saan dan penggeledahan pada 

Sebagaimana sudah kita wartakar: 
pada malam itu djam 9 tepat tuan Ko Ho telah didatangi oleh 

| tiga orang Mengadantaa: seragam berkendaraan jeep 3 membawa 

'polpernja dan dalam keributan | 

ba 

SEMARANG 5 DESEMBER 1952. 

Rahasia Perampokan 
Ta Lantjung Terbuka 

2 Orang ak Dan 4 Pera Naa 
—.. Ditangkap 

ETELAH SELAMA kurang lebih setengah tahun penduduk 
kota Semarang merasa aman tak mengalumi adanja gang- 

Suan perampokan bersendjata jg berani, 
Gikedjutkan dgn adanja perampokan di 

mendadak ketenangan ini 
Kebonlzintjung pada tang- 

| gal 24 malam 25 Nopember djatuh hari Senen: malam Sejasa, di- 
mana tuan Ko Ho kena dirugikan uangnja. contant sebanjak 

beberapa hari j.L, 

TA g 2 Sa aa Ie 

a Rp. 13000.— Waktir mendja 
naa aksinja tadi, Suwandi mu 
la2 beri agak sebagai seorang 
pembeli jang banjak  duwitnja, 
berpakzian parlente dan telah 
minta pada pemilik toko tadi un 
tuk melihat harang2 per rhiasan 
dan arlodji serta dibawanj ja. pu 
lang untuk »0p zicht”, Tana 
pembelian barang ini menurut 
pengakuannje. ialah untuk isteri 
nja. Karena. ia sudah dikenal 
Oleh pemilik toko tadi (Suwandi 
ini berumah di Pontjol Sema 
rang), maka zonder tjuriga per 
mintaan tsb. diluluskan. Ternja 
ta barang? ini kemudian dibawa 
kalour, dan setelah ditjari hala 
matnja semisla di Pontjol, ia 

Gah tak ada, disana lagi, 
nja dalam bulan jang lalu po-: 
lisi berhasil menangkap Suwan | 

ini di Jogja dah dari barang2 | 
jang dibawranja masih ada seba | 
gian jang dapat disita kerabal, 
mma Menma mama 

PRSATUAN GURU Republik Indonesia tagih Maan kon- | 
1 « er (di Malang sedjak tg. 24 

ma 

   

   

didjadikan 

Kementerian jang Inah, dan 

sedikitnya an dari 
Mendesak ' ke- 

supaja | 

su 
| Achir | 

be 
  
   aa putusan diantaranja 

   

    

     

     

    

   

     

'didikan guru di Indonesia jang 

berapa instansi dari 'pemerin- 
e- tah, dilaksanakan mulai tahun | 
ih (pela jaran 195 
r- Ihal ini PGRI 'menjatakan. ke-i: 

    3/1954. Dalam 

ra desakan? || 

'konsepsi PGRI mengenai pen- | 

Sudah disampaikan kepada be- ||. 

      

   
   

   

       
    

  

   

  

    
    

  

    
     
      

  

  gupan sepenuhnja untuk 
Ps 

Pendidikan N asional. 
| Supaja Ke 

wadjiban 
#Pendidikan Nasional, terdiri 

'aktif didalamnja: Penjerhana- 
an peladjaran selaras dengan 
keperluan nasional. 5 

Supaja desentralisasi .Seko- 
lah Rakjat hanja sampai di- 
"propinsi sadja. Selandjutnja te 

'Isupaja udjian “diselenggarakan 
setjara rapi sehingga tidak ter- 
Idjadi lagi kebotjoran2,  penje- 
lenggarakan dan pemeriksaan 
'udjian Sekolah Landjutan dila- 
kukan oleh guru2 dari Sekolah 
Rakjat dan Sekolah Landjutan 

bersama2: kesempatan menin- 

Gjau dan beladjar diluar-negeri 
bagi tenaga pengadjar diperlu- 
as pada tenaga2 pengadjar Se- 
kolah Rakjat jang sebelumnja 
dipersiapkan sebaik2nja. 

Diadakan pertukaran guru 
dengan negara2 lain terutama 
dengan negara? tetangga Indo: 
NpAtA,, pengiriman “mahasiswa 
kenegeri Belanda dibatasi, dan 
diperluas pengiriman kenegeri 

Tata, terutama kenegara2 te- 
tangga Indonesia. Untuk kepen 
tingan pertukaran kekajaan 
kebudajaan, pendidikan dan pe 
ngadjaran, supaja pada perwa- 
kilan kita diluar negeri ditem- 
|patkah ahli2 kebudajaan jang 

endjalankan rentjana itu. (| ' 

enterian P.P.K. UN 
membentuk panitia jang berke- 

memetjahkan soal ' 

dari pada ahli dan PGRI turut 

lah diadjukan pula andjuran2 

Dengan senjum bangga baru2 i 
tu presiden Auriol ji 
mon Aviatrix Trop. 
hargaan ini diberika 
berhasil memetjahk 
ngan ketjepatan 5l 
pesawat pemburu pantjargas dal.     
Siaran, 

“Ada Pes 

G 

gi pertahanan sipil di 

hubungan federal. 

Dengan sistim ini semua sta- 
sion radi, segera dipindah ke- 

ni 640 atau 1240 kilo-cycle 

nja semua pendengar harus 

nelrad akan mengurangi ke- 

110.000 watt, 5-000 watt atau ku tp   terdiri dari tenaga? ahli dalam 
lapangan kebudajaan, Pendidi- 
kan dan pengadjaran diambil 

Idari lingkungan PPK. Mengan- 
| djurkan kepada Pemerintah su 

4 paja: pendirian. sekolah2 tja- 
tiat kekas didjalankan: Fakul- 
tet Ekonomi di Makasar didiri- 

kan kembali: . semua Sekolah 

Rakjat diberi pesuruh. (Anta- 
raj: 5 

  

AKIBAT HUDJAN- 

Se bagai akibat turunnja hudjan 
terus-menerus pada belakangan ini, 
maka ditepi djalan raja antara We- 
leri — Sukoredjo (Kendal) banjak 
tanah jang longsor. Disebelah sela- 
tan Besokor menurut Art. tanah 
longsor itu ada demikian rupa, se-     

“rurat, Diimumkan selandju- 
nia oleh Gedung Putih bahwa | 

dan dengan 

lawan tidak mungkin menang- 
kap sinjal2 radio mulai dari 
djauh. Selain dari itu tidak aga 

stasion 'ang menjiarkan hu- 
yuf panggilan atau identifika- 
si2 lainnja Selama keadaan da- 

belum diketemukan djalan basi 
Jain2 stasion radio dan televisi 
untuk terus berada di udara. 
Hanja stasion2 radip jang tu- 
rut dalam Contiirad dapat hera 
da terus di-udara. Hingga kini 
sudah lebih dari 1000 stasion 

radio jang dengan sukarela | 

menjatakan akan turut serta 
demikian 'menge- 

Juarkan kira9 1.500.000 dollar 

  

hingga ' mengganggu lalulintas Iguna  perobahan2 seperlunia 

2 aa terhadap permanijar2 (BP)... 

semua seharga Rp. 8.000-—. Ter, GANGGUAN PENGATIAU. 
!nja bahwa Suwandi ini didjaman 

1 Djepang djuga sudah pernah ber 

urusan dengan " polisi perkara 

penggelapar uang. 

  

  - musti menundjukkan sura: pe- 
1 ntahnja. Pun dalam mendja 
ankan tugas penggeledahan | 

ni mereka selalu  berpakaiam- 
“lengkap in vol ornaat). 

Berkat kesigapan fihak ke. 
lisian seksi III dan CPM, tar i- 
dalam tempo jang singY at 
tlah dibaui djedjak Yara 

G rarnpok ini, Pada hari Senin 

gl. 1 Desember jl., tele ih /da- 
“pat ditangkap 2 orang , Tiong- 

a, bernama Sa d ari Kem- 

Kebon Kau, jang men- 

j aa Jalan serta 
ang kela adar,ja perampo- | 
n tadi. Berdasar : pra Pata 

ereka, pada esok hari- 
telah dapat “jilakukan pe- 
kapan atas diri 4 orang, 

semuanja dari xota ini. Pada 

"mereka masih, dapat disita sisa 
. rampoh: n Sebanjak Rp 

2009 dan P.eb srapa barang lain 
. Kini ke 4 orang tadi sudah 

-disekap dalam tahanan, bersa- 
“mw an 2 orang Tionghoa 

  

   

    
   

  

   
    

   

   
   
     

   

  

   
    

     
   

  

   
    

    

    

    

  

   

   

  

  

Den an has ank Ata, 

dea n para perampok ira 
n Lantjung ini, fihak kepoli 

pun telah berhasil menang 
' seorang bernama Suwandhi, 

alam bulan Agustus jl. te 
berhasil menggasak barang? | 

an dan arlodji tangan ser, 

Ipen2 kepunjaan toko mas 

LA
 

adi biang keladi mere- | 

Bagi turunan Tionghoa 
Jang perlu dibawa adalah: 1)- su 

rat kelahiran. dari Burgelijke Stand 
djika tidak ada sebagai gantinja da 

| pat menundjukkan “satu acte van 
bekendheid, 2) surat kawin sjah dari 
orang tuanja, dan 3) apabila orang 
tuanja bangsa asing, surat2 imigra' 
toir dari orang tuanja (vergunning 

| ini pun tidak ada," malta harus. minta 

| duplikat kepada Da Imigrasi» 

— Bagi turunan Arab. 
Pertama harus dibawa surat kela 

hiran jang diberikan oleh “Kepala 

dahulu dengan visum dari tjamat jg 
bersangkutari, kedua “surat kawin 

ada dapat m enundjukkan ssurat kete 
|rangan jg sjah, dan ketiga “surat 
|imigratoir dari orang tuanja, 
Orang. tuanja bangsa asing. 

Sjarat2 lainnja. 
Mg la sjarat2 jang tsb. diatas 
(eri 3 djuga Ciperhatikan, 

Pala oran. jang hendak 1 mnta 
si kartu WNI harus datang sendiri 

dan tidak  boleli -suruan lain 
jorang, harus mernbawa surat per 

mohonan jang raenjatakan per 

mintaannja, meng enai kartu tan 
da kewargra-nega raan. 
untuk mana. tida k “ perlu berme 

terai. Selain itu harus membawa 
pula eripat buah foto dan 'plak 
zegel dari tiga intbiah serta uang 

satu rupiah unt'ak ongkos2 ami 
nistrasi. Bagi warganegara Indo 
nesia turunan 1 Yonghoa jang ti 
dak dapat menulis huruf Tiong 
hoa, peni mem bawa  tjatatan   

dikota ini, mertokaa, sehar Tionghoa, 

  

mengenai namanj.z dengan hurut 

P 

« Kartu-tanda Warga Negara 
Sjarai2 untuk minta kartu tsb. 
ULAI TG. 1 DES. 1952 oleh pihak daerah kota besar Sema- 

rang telah dibuka kesempatan bagi warganegara Indonesia 

“turanar: asing jg dikenakan sistim passief utk minta kartu-tanda 

Kewary. zanegaraan Indonesia, jaitu legitimatiebewijs WNI, jg gam- 

barnja, sudah kita muatkan dim koran kita. Berhubung dengan 

adanya banjak pertanjaan2 jg dimadjukan pada kita mengenai 

tjara2 memintanja kartu tsb., maka dibawah ini kita turunkan 

apa utk mendapatkan kartu tersebut. 

|tot vestiging atau VI'V dan jika" 

Kampung atau Kepala bangsa Arab: 

Isjah dari orang tuanja, djika tidak 

. djikaj 

laku dapat dimadjukan 

lambatnja tg. 

Indonesia 

Sekianlah adan sjarat2 ita 
untuk mendapatkan kartu WNI, 
dimana untuk kota Semarang j3. 

Keamanan 'diluar daerah Se- | 
marang pada waktu belakangan 

ini masih belum terdjamin, ter- 

njata dga adanja beberapa se- 
rangan2 dari pihak - penga- 
tjau, antaranja Bringin dua ka 

UH, Sumowono dimasuki gerom- 

bolan pengat'au jg djumblah 
kekuatannja belum diketahui 
Gan bersendjata lengkap. Keru- 
gian pihak penduduk sampai 
sekarang masih didalam penje- 
lidikan pihak jg berwadjib. Pi- 
hak resmi mengabarkan kepa- 

da kita, bahwa sasaran dari ge 
rombolan pengaifau itu ditu- 
djukan pada mereka jg mem- 

punjai barang2 berharga jaitu   
berkepentingan dapat. berhubu 
ngan dengan bagian Urusan Pe 
ranakan dan Bangsa Asing (UP 
BA) kotabesar - Semarang Ro 
djong 148 pada tiap2 hari kerdja 
dari djam 9 sampai djam 12 
siang, ketjuali hari Kemis den 

Djumaat. 

  

1953. 4 

Kantor Pusat Urusan Import mem 

beritahukan sbb.: Berdasarkan hak 
pembelian No. 3B/2/1 “dibuka ke 

sempatan .untuk melakukan pembeli 

an kurma kwaliteit Zahdi. 

ran dgn memenuhi sjarat2 jang ber 

sampai se 

15 Des, untuk ' para 
importir jg berkedudukan di Djakar 

ta dan tg. 31 Des. untuk luar dae 
rah Djakarta. Djumlah devisen akan 

diberitahukan belakangan. 

Penawa 

KURSUS MODEYAK. 

Untuk mengembangkan kemadju- 
an/kesanggupdn para pemuda oleh 
Panti Pemuda dikota ini telah di- 

PEMBELIAN KURMA TH. " | 

'barang2 perhiasan dll. terbukti 

dalam serangan di daerah Sa- 

latiga baru2 ini sebagian besar 

penduduk Kp. Sinoman telah 

kehilangan sedjumblah besar 

   

    

    

    

  

       
   

  

    

  

      

  

    
     

    
kiri tampak pinta pena una anna. 

onelrad 
Suatu Sistim 2jaria 1 Radio Dimasa 

    

    

       

  

     

    

    

   

   
    

      

    
   

pada gelombang? darurat, jak- : 

atan kedua-duanja, Pada azas- $ 

pindah kepada gelombang? ini | 
karena stasion? lainnia akanf 
lenjap dari udara. Stasion? Co- f 

kuatan pemantjarnja hingga 

rang, sehingga pelempar2 bomi'f 

  

jonja Jacgueline Auriol, menan 
a piala penghargaan  ,,Har 
presiden Truman. Piala peng 

| Jacgueline Auriol, jang telah 
afan terbang untuk wanita, de 
ng ditjapainja dengan sebuah 

bulan Mei 1951. Disebelah      

       

   

    

Oman 
   

EDUNG PUTIH hari Selasgn Ba utan adanja sebuah 
sistim baru jang memungkinkan siaran? radio tetap berada 

| diudara sewaktu terdjadi pemboman2, dengan tiada membantu pe- 
sawat-pesawat pembom itu dalam mentjari 
istim ini akan dipakai 3 bulan lagi dan sangat penting artinja ba- 

waktu? ada serangan udara. 
ini diberi nama ,,Conelrad” — control of electromagnetic radiation 

— dibuat berbulan-bulan oleh Ia radio serta panitia? per- 

sasaran? mereka. 

Sistim baru 
5: Tjengkeh 

Indonesia 
Tidak Akan Di- 
Export Lagi 

JENGKEH jang dihasil- 
: kan oleh Indonesia tak 
akan di-eksport lagi, melain- 
kan akan diperuntukkan ' pe- 
akaian dalam negeri, karena 
ngkeh jang di-import ku- 
ng djumlahnja, jang disebab- 
n karena kekurangan tjeng- 

dipasar dunia, Pada sebe- 

perang Indonesia meng- 
t rata2 400 ton tjeng- 

keh sebulannja dan kini boleh 
kata, bahwa tiada lagi eks- 
rt tjengkeh. karena diduga 

pemakaian dalam negeri akan 
membutuhkan segenap tjeng- 
keh Indonesia. katanja kurang 
baik  kwalitetnja untuk pem- 
buatan rokok kretek, 

Import tjengkeh tak dapat 
memenuhi permintaan dalam 
negeri. Dari bulan Pebruari 
Sampai dengan Agusius #ahun 
ini telah diimport 5288 ton. Se 
djak berapa lamanja #jengkeh 

| dari Ambon dan Menado sudah 
Giperdagangkan “di Semarang: 
Pada permulaannia dengan 
harga Rp. 7000,— per ton, te- 
tapi kemudian dengan harga 

Rp. 10.000 — Menurut berita 
P.I-Aneta dari Semarang, Ga- 
bungan Imporiir Indonesia 

dakan perundingan? unjuk 
mendatangkan tjengkeh  se- 
#jara hesarZan dari Ambon dan 
Menado diperuntukkan pabe- 
rik9 rokok kretek di Djawa 

istirahat 

“#banon, 

Pada waktu ini, 

Diawa Tengah telah “menga-: 

  

gangan bebas. 

Sumber2 ekonomi  lainnja 

tidak ada. Di Libanon terda- 

#pat tempat peristirahatan di- 
Ni mana rakjat2 dari negara Arab 

Sekitar Libanon datang ber- 

daripada pergi ke 

Swiss, Tempat peristirahatan 
ini merupakan Salah satu sum- 
ber penghasilan bagi rakjat Li- 

kata Abul Choudoud. 
katanja lagi, 

ada 1.200 orang rakjat Liba- 
'Inon jang merantau keluar ne- 

geri dan mendjadi kaja, jang 
terbanjak didjumpai di Ameri- 
ka Selatan. Pedagang2 Liba- 
nan banjak perhubungan dgn. 
mereka dan dengan adanja per- 
hubungan langsung itu, maka 

pedagang2 Libanon dapat dg. 
mudah menghadapi modal2 
asing jang datang kesana. 

“ “Kedudukan maskapai 
asing. 

Mengenai perlindungan bagi 
modal nasional, Khalil Abul 
Choudoud menerangkan, bhw 
setiap maskapai asing hendak 
menanam modalnja di Libanon 
harus terlebih dahulu mendiri- 
kan'satu gedung jang besar di 
Beirut. Umpamanja satu mas- 
kapai assuransi asing baru da- 

pat memulai usahanja di Liba 
non kalau ia telah mendirikan 
sebuah gedung hesar' di Beirut, 
gedung mana kelak akan men- 
'djadi djaminan bagi orang jg. 
turut mendjadi langganan as- 
suransi itu. Rakjat “Libanon 
menurut tjatatan terdiri dari 
501, jang memeluk agama Is- 
lam dan 5095 memeluk agama 
Kristen. Walaupun demikian, 
kata Khalil, hidup kedua golo- 
ngan ini dalam rukun dan da- 
mai dan dasar negaranja pun 
adalah nasional. Presiden dipi- 
ih dari golongan terbesar. 

Presiden Libanon sekarang 
adalah Khamil “Djamin (dari 
golongan ' Kristen), sedang 
perdana  menterinja adalah 
Chalib Sahab (golongan Is- 

lam) dan ketua parlemennja 
Sjahid Ahmad Al Ashad dari 
golongan Islam. 

Hanja 599 buta huruf: 

Pada umumnja rakjat Liba- 
non pandai membatja dan me- 
nulis dan hanja 54X jang bu- 
ta-huruf. Di Libanon tidak di- 
adakan  kewadjiban berladjar. 

Tentang kedudukan kaum 
wanita dikatakan, bahwa hing-$: 
ga sekarang kaum wanita Li- 
banon belum  mempunjai hak 
politis, dan ada djuga lagi ka- 

Um wanita jang memeluk aga-' 
ma Islam jang masih mema- 
kai kudung lingkup. 

Mengenai 
Libanon terhadap kaum komu- 
nis dikatakan, bahwa gerakan 

komunis disana tidak dihenar- 
kan dan kalau ada cel2 komu- 
nis maka segera pemerintah 
mengambil tindakan untuk 
menghapuskannja. Hal" “ani     Tengah. Produksi di Ambon 

lah 3.000 :on sebulannja. (Pia) 
dan Menado ditaksir berdrum. | 

tidak berarti, bahwa peme- 
'rintah Libanon menganut poli- 

tik jang anti-Rusia, sebaliknja 
  

Seperti polisi Negara dan jang 

lainnia berpakian preman, ber- 

sendjatakan bren, siengun dan 

sendjata api Jainnja. Geromibo- 
lan tsb memasuki dua rumah 

perduduk dan menggondol ba- 

rang2 seharga lebih dari Rp. 
Selain desa Gondoriio 

pada malam itu diuga desa Ke 

        barang2 perhiasan seharos Ik. 

Rp. 60.000.— Selandiutnja pi- 

hak diatas terangkan pada ki- 

| ta, bahwa gua tiga malam jl. 

kembali desa Gonldorijo. di 

Ungaran dimasuki gerombolan 

pengatjau terdiri dari 9 orang 

antaranja Ne seragam 

  

dungwaru (Demak) dimasuki 

| gerombolan pendiahat io ke- 
kuatannja belum diketahui dan 

bersendjatakan stengun, pistol 

dan lainnja lagi. Kerugian pen- 

duduk ditaksir ada lebih dari 
Rp. 2.000.— 

JAJASAN GEDUNG BURUH. 

Daiam perundingan baru2 ini 
antara SB Rokok dan Tembakau 
Indonesia tjab. Semarang jg me- 
wakili 4500 orang buruh dari 10 
perusahaan rokok kretek dgn pi- 
hak madjikan 'jg diwakili oleh 

Persatuan Pengusaha2 rokok kre- 

tek Semarang telah didapat per- 
setudjuan bersama utk segera 
mendirikan Jajasan gedung buruh 

kretek dgn beaja 'ig ditaksir se- 

djumlah Rp. 75.000 jg seluruhnja 
dipikul oleh madjikan. Djuga te- 

lah disetudjui “utk lebih dahulu 

pihak perusahaan utk sementara 
waktu akan menutup perusahaan-   nja karena sukarnja mendapat 
bahan. 

  

Hj. B. Akan Undurkan Diri? 
ENTERI | PERTAHANAN 
Hamengku Buwen» akan 

memadjukan permintaan berhen 

ti dari Kabinet pada hari Kemis 

ini, demikian kabar tang didapat 
dari kalangan jg biasanja amat 

dipertjaja. Kalangan kabinet. ti 

dak mau memberikan | ketera 

ngan ketika ditanja tentang pu 
tusan Menteri Pertahanan ini.   

usahakan bermatjam kursus, antara 
nja kursus tehnik-radio, SMP, Se- 
nilukis, Perpustakaan, dil, Untuk Ie 
bih memberikan perhatian pada ma- 
sjarakat puteri, maka oleh perhim- 
punan tSb pada permulaan “bulan 
Djanuari 1953 akan dibuka kursus 
modevak. Jang menaroh minat" dapat 
berhubungan dengan Panti Pemuda   dj. Bulu 37 Smg. 

Apakah permintaan. berhenti 

Hamengku Buwono ini akan di 
terima oleh kabinet belurn dapat 
sesuatu Keterangan apa2 dan apa 

kah berhentinja itu djuga mung 
kin menimbulkan krisis kabinet 
masih mendjadi tanda-tanja. Te 

rutama setelah keterangan St. 

Sjahrir tentang kedudukan Men 
teri2 PSI dalam kabinet Wilopo, 

& 

maka memang ada kemungkinan, 

bahwa | berhentinja 

Buwono tidak akan menimbulkan 
krisis kabinet. 

Djurubitjara pemerintah semen 

tara itu sampai Rebo malam ma 

sih belum sedia memberikan se 

suatu keterangan mengenai ka 

bar “permintaan berhenti dari 
Menteri Pertahanan ini, dan apa 
kiranja jang mendjadi sebahnja. 
Kemungkinan ' ada, bahwa ' per 
mintaan ini telah disampaikan se 

tjara lisan oleh. Hamengku Buwo 
n0 kepada Perdana Menteri Wilo 
po. Kalangan2 lain mengatakan, 

bahwa kepastian tentang berhen 
tinja Menteri Pertahanan ' akan 
diperdapat dalam sidang  kabi 

net jad. Kemungkinan belum ter 

tutup sama sekali, bahwa dalam   
3 

“ 

Hamengku ' 

sih melihat suatu djalan keluar 

sehingga ia tak usah sampai me 

ngundurkan diri dari kabinet. 

Pimpinan partai PSI sewaktu 
ditanjakan apakah sikap jg akan 

diambil oleh Menteri2 PSI dgn. 
permintaan berhenti dari Mente 
ri Pertahanan itu, hanja mendja 

wab: Sikap jang demikian belum 

ada dibitjarakan oleh PSI kare 
na kabar berhentinja Menteri 

Pertahanan itu belum mendjadi 

kenjataan. 

dari beberapa partai pemerintah 
lainnja, menundjukkan . kemung 
kinan Perdana Menteri  Wilopo 
akan merangkap djabatan Men 
teri Pertahanan, sekiranja psr 

mintaan berhenti dari Hamengku   Buwono IX itu telah diterima 
pada itu Menteri Pertahanan ma oleh kabinet. (IR-Ant.), 

Merupakan Salah Satu Saingan 
: “Bagi Negeri Swis 

Tiap Na Asing Lebih Dahulu Harus Bikin 
Gedung 

ARTAWAN LIBANON, Khalil Abul Choudoud, jang kini se- 

jang di Medan untuk beberapa hari 
nan “peninajauan ke berbagai daerah di IL 

' pemerintah, menerangkan dalam satu pertemua: n dengan pers, ba- 
hwa modai asing banjak ditanam di Libanon, tetapi sebaliknja mo- 
dal rakjat djuga sama kuatnja untuk menandingi modal asing tsb. 
Libanon dengan penduduknja sedjumlah 1. 200.000 djiwa hanja mem- 
punjai an penghasilan dari padjak dan tjukai, dan dalam Iu- 
bungan ini dinjatakannja, bahwa Libanon adalah hidup dari perda- 

sikap pemerintah 

berunding dgn pihak buruh bila 

Suara2 jang dapat ditangkap 

anja dalam perdjala- 
Ha Na sebagai “tamu 

Kapal2 Jang 
Tenggelam. 

BI. Depan Akan Dimulai 

lbr
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SUNTIK 
# Sekarang dijaman model orang le- 
laki malih djadi prempuan. Malahan 
bisa malih djadi perempuan jang   Pembongkarannja 

ALAM ” keterangannja | 

"Menteri Perhubungan T. | 

Djuanda mengatakan, 
pengangkatan kapal? 
tenggelam dimasa jang lalu di- 
perairan Indonesia akan dimu- 
Isi pada bulan depan. Peker- 

Djepang sebagai hasil perun- 

dingan jang diadakan melalui | 
konsol-djenderal - Djepang di | 
Indonesia, Akan diusahakan 

sarkan pada prinsip penggan- 
tian kerugian perang jang ha- 

rus dibajar oleh Djepang be- ' 
rupa djasa?2 kepada Indonesia. 

Berapa djasa2 pengangka- 

tan kapal2 itu akan ,,dihargai” 

sebagai pembajaran kerugian 
perang, tidak disebutkan, ha- ! 
nja diterangkan, bahwa dari 
tawaran2 beberapa negara utk 
mengerdjakan — pengangkatan 
itu, terniata cawaran pihak Dje 
pang jang termurah. Diterna” 
kan, bahwa I.k. 13 kapal jang | 

pengangkatannja harus segera 

dilakukan, karena menghalangi | 
lalu-lintas dipelabuhan2, anta- 
ra lain 1 di Tg. Priok, 4 di Tji- | 
latjap, 2 di Telukbajur, 3 di: 
Sabang, 1 di Belawan, 1 dipan- 
tai Kalimantan dan beberapa | 
buah di Tg. Perak. (Pmd—': 
Ant.) 

ML aa Aa Pi 

Libanon djuga mempunjai per- 
wakilan di Rusia selaras dg. 

politik Tuar negerinja jang ber- 

dasarkan perdamaian. Tentang 
Israel dikatakan, bahwa Liba- 

non tidak ada mempunjai hu- 
bungan dengan negara itu. Me- 
ngenai. Tunisia, Libanon me- 

ngambil Sikap menentang pen- 
djadjahan Perantjis disana. 
Aehirnja ia mengatakan, bhw 

ia merasa bangga dapat me- 
ngundjungi -Indonesia. Perlu 
diketahui, bahwa selain men- 
djadi wartawan,  Khalil Abul 
Choudoud djuga mendjadi ke- 
tua ,,Persaudaraan Indonesia” 

di Libanon, jang tugasnja 
memberi 'peneratifan tentang 
Indonesia. (Antara). 

SALATIGA. 

Perumahan rakjat 
Pada tg. 1 Des. jl. dibalai-kota 

Salatiga telah dilangsungkan rapat 
penundjukan perumahan rakjat jang 
telah diselesaikan penjelengaraannja 
oleh kota-pradja dan kemudian dise- 
rahkan kepada Jajasan Kas Pem: 
bangunan kota Salatiga. Berhubung 
dengan banjaknja peminat melebihi 
dari banjaknja rumah jaitu  tudju 
buah, maka lalu diadakan undian. 
Rumah?2 tersebut djatuh pada sdr.2 
Moh. Moehdi, kepala keuangan ko 
ta-pradja, Mardjoe Prawiromarto- 
no, pensiunan kontrolir wos: Hadi- 
pranoto, pegawai D.P.U. prop. Dja-' 
wa-Tengah seksi tjabang Salatiga: 
Moeljono, guru S.R.: R.r.A, Moenar- 
ti, pegawai Pendidikan Masjara- 
kat: “Koeslan, “guru STP: R: 
Soekarno, “kepala S.R. VI. Lerig- 
kap dengan listrik dan air leiding 
setiap rumah harga Rp. 19.140. Pa- 
da permulaan orang diharuskan setor 

nja harus menitjil setiap bulan Rp. 
66.— lamanja 20 tahun. 

TEGAL 

Korupsi pada DPU. 
Dengan maksud untuk memper- 

kembangkan kesenian dan kebudaja- 
an Indonesia. menurut azas 
katholik, di 'Magelang: perkumpulan 
Sandiwara Katholik jang dibentuk 
sebelum clash kedua, kini sudah 
kelihatan giat mengadakan latihan 
Sandiwara ' bertempat di Balai 
Mandalo djalan Pendowo: Kesuka- 

Iran jang dihadapi pengurus ialah 
soal tempat gedung untuk letihan 
sampai kini masih pindjam kepada 
badan lain, Dapat dikabarkan bah- 
wa susunan pengurus ,,Perkumpu- 
lan Sandiwara “Katholik” tersebut 
terdiri: ketua Surio, Penulis Dar- 
minta, bendahara  Prodjosujitno dan 
tonil direktur  Mich. Slamet kepala 

djawatam Penerangan — kabupaten 
Magelana. 

KUDUS. 
Masuk N.O. 

Dalijono (P.B.S.B.LI./ 
Muhammadijah), Mr, Riffai dari 
Sumatera dan Mr. Iwa Kuswnasu- 
mantri Djakarta, telah bersedia un- 
tik memperkuat Nahdlatul Ulama 
dengan memasuki mendjadi anggau 
ta aktief: demikian keterangan K.H. 
Wahab P.B.N.O, ketika dalam sa- 

Mer, Muh.   ran resepsi N.O. di Kudus, 

jang ' 

djaan itu diserahkan kepada | 

supaja pekerfjaan tsb. dida- | 

kinjis-kinjis barang. Kabarnja jang 
sebabkan malih itu karena di-suntik 

listimewa. Suntik matjam apa: Sir- 
i pong tidak tahu. 

Tjuming kaluk matjam “Suntik 
tadi sudah banjak didjual, dan para 

| dokter sudah bisa simpan persedia 
lan dirumah, Sir-pong mintak dgn. 
sangat supaja njimpannja suntik2 
istimewa tadi jg hati-hati betul. Di 

| pisahkan” jg baik-baik dengan sun 
'tik2 matjam lainnja: supaja djangan 

| kisruh. 
| Sebab kaluk kisruh, bisa nanti 
i'Sirspong sowan pak dokter mintak 
suntik anti wudun, keliru  di-suntik 
istimewa ..,.. 

| Akibatnja nanti bisa terdjadi, ma- 
lamnja Sir-pong mapan tidur sebagi 

| Raden Mas Sir-pong gagah perkasa, 
| otot balung wesi, paginja bangun su 
keah malih dan terpaksa harus pin- 
djam kemben-nja Raden Ajunja..... 

Sir - Pong. 

KABAR KOTA 

S. MUKRIJ DIBEBASKAN. 
Pengurus GPII tjab. Semarang 

mengabarkan pada kita, bahwa sdr. 
| A.S. Mukry ketua II Gerakan Pe- 
ji muda Islam Indonesia  tjab. Smg. 
jang pada pertengahan bulan Djuni 

| 1952 dilindungi oleh jang berwadjib/ 
CPM, pada hari Rebo tg. 3 Des. jl. 

ftelah dibebaskan kembali dalam ke 
| adaan sehat. 
LAGI TAHANAN 

| DIBKBASKAN. 
engan surat keputusan Panglima 

LTT IV tg. 26 Nop. 1952 akan dike 
Tuarkan dari doorgangskamp Tegal 

' sebanjak 80 orang tahanan. Mereka 
dibebaskan karena tidak ada alasan2 
lagi untuk ditahan lebih landjut. 

"PANITIA PON HI. 
Sabtu pagi jad. djam 10 di Kan 

tor Papak kamar No.30 “akan” di 
adakan upatjara pelantikan persia 
pan PON III, pada mana ole sdr, 
Soetarto, nct Inspecteur Inspek 
si Pendidikan Djasmani kar. Sura- 
karta akan diuraikan pengalaman? 
tentaig PON TI, sedang S.P. Paku 
Alam akan memberikan nasehat? 
begitupun residen Milono.. Selesai 
pelantikan akan diadakan konperen 
Si pers. 
SOAL STATUS ENCLAVE. 

Rebo jl. di gupermuran diada 
kan pertemuan antara anggau- 
ta2 panitya - istimewa untuk 
menjelidiki status enclave Nga 
wen. Imogiri, dan Kota “Gede, 
jo terdiri dari sdr2: H.A. Ha. 
san, Siswosoedarmo, Krajowi- 

ix 
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   aG 

  

sedikitnja Rp. 3300: dan selandjut- 

agama 

1oto A. Wasit dan Mochtar M, 

'Aneka Djawa Tengah) 
TJILATJAP 

Desas-desus tentang »R.I- 
Gadja-Mada”. 

Hingga ditulisnia berita “ini 
Gesas-desus disertai rasa tje- 
mas merata disegala lapisan 
masjarakat igalanm' kota Tjila 
tiap mengenai kabar tentang: 
Kapal R.I, GADJAH — MADA: 
katanja tenggelam. Sekalipun 
Sumber resmi belum/tidak ada 
tetapi sudah banjak sekali jjg 
mengabarkan, seolah? berita 

itu benar. Hingga ada jang me 

hgaiakan bahwa tempat ketje 
lakaan itu di Lautan Teduh 
anak buah jang baru tertolong 
sebanjak 40 orang. Karena ba- 
njaknja periduduk Tjilatjap jg 
mempunjai familie bekerdja 

Gi ALRI, terutama jang bertu- 
gas di Kapal isb, maka tidak 
mengherankan, kalau berita 
itu diterimanja, dengan sangat 
mengedjutkan . Serta mentje- 
maskan, Oleh karenanja, maka 
Djapen Kabupaten dibandjiri 
perianjaan9 soal tsb, terutama 

jang datangnja dari para  ke- 
luarga ALRI. 

KROJA P5   
Koperasi rakjat Kroja 

dapat modal Rp.20.000 
Oleh pemerintah baru2 
diberikan modaf' wa 
20,000 kepada' salah satu koperasi 
rakjat desa 'Djepara-wetan Kroja. 
Koperasi tersebut bernama ,,Rukun 
Hardja” jang semula hanja ber- 
anggauta 40 orang dan bermodal 
Rp. 39,— Tetapi karena persatuan 
jang erat dian “berorganisasi jang 
baik maka dalam beberapa tahun 
sadja telah ditjapai modal sebesar 
Rp. 2.551 lebih. “Berhubung dex 
ngan itu, setelah ditindjau oleh in- 
stansi2 jang bersangkutan dan dja- 
watan gerakan tani 'serta bebera- 

ini telah 

“sebesar Rp. 

Pamong Desa) 'Tjilatjap maka lalu 
diberikan “modal Rp. 20.000 guna 
mengatasi timbulnja bahaja Idjom 
sistim. Uang tersebut selain dipergu 
nakan untuk membeli padi? dju 
ga diperuntukkan kredit kepada ka- 
um tani jang membutuhkan modal 
(beaja pekerdjaan sawahnja),   
pa puluh orang. dari KPD (Kursus 

BA
 

ke 
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Sa 

    

   
         

| Tama " Na 

  

   

34 lawar 13 dan 6 blangko, 
Perdebatan dimulai setelah 

dimadjukan sebuah rentjana re | 
Solusi jang menghendaki pem- 

berian hak menentukan nasib 
sendiri, dikemukakan oleh ' “pa! 
nitia hak2 manusia dengin me- 
lalui dewan ekonomi dan sosial. 
Resolusi jang achirnja didjadi- 
kan objek pemungutan suara 
hampir? tidak dikenal lagi se- 

| bagai resolusi semula, disebab- 
kan oleh amendemen2 jang di- 
tan'bahkan oleh banja. 
gasi. Dalam resolusi. dikatakan, 
bahwa negara2 anggauta ,.akan 
mengakui realisasi dari bangsa2 
jang tidak mempunjai pemerin-| 
tahan sendiri serta daerah2 dja| 
djahan, akan memradjukan dan 
akan mempermudah. pelaksana- 
an dari hak Gimaksud Oleh bang: 
sa2 didaerah2. (Reuter). 

nbemgaak 

PESAWAT AMERIKA Draw 
BAK DJATUH ATAU RUSAK 

Sedjumlah 208 pesawat Ame 
rika .telah ditembak djatuhf 
ata Girusakkan diatas Sum- 

ng oleh- sukarela Tiong 
hoa “dalam waktu-23 hari jang 
berachir tanggal 15 Nopemberf. 
jang lalu Sedjumlah 53 pesa-|: 

bak djatuh. Pej wat tela 
sawai? banjakan djatuh 
Bat aa berada Tana 
un tsb. : 

Ben aan Dua 
Pulau Sahhatn, Pe kihar be- 
rita2.jang diterima di London 
dari Timur. Djauh, kini telah 
dihubungkan Gengan daratan 
Rusia Tag Heran. “arm besar jang 
dibzat Sovjet, Pulau jang pen- 
ting itu terletak antara Laut 
Djepang Cari Laut Okhotsk. Me 
nurut berita, pulau ini di ii 2 
kan djuga an djalan kere 
api Soviet di Wladiwostok.. 

   

  

“ Pehguntaf Men ja lahike 

paterunaa Sena hampir habis bagi Am. 

BE Aa duta besar iban dalam 

1 Na aan 

1 |terachir: sebagian terbesar akan 

£ 'saalah2 politik, mesk 

Tu hampir 2 minggu. “Pemu- 
ngutan suara berkesudahan dng: 

dele- 

: rang. Giberikan oleh Ssumba- 

    
    

  

   
   

  

Lewis New. "man, Chusus. 
   

Ang 3 jar dan 

interpiu is aa 

    

  

    
   

  

      

anga 
jabatan wakil-pr Chase 

k di New York, me j 
te bahwa Amer erikat hal 
rus memainkan peranan tegas 
|didaerah itu. Pun mempunjai 
pandangan kuat, bahwa putusan 

   tergantung kepada j 
asaalah2 besar jang g sudah | be 

      

' Dengan menjamp. 

pen-| 
ting. duta besar Locke menja- 
tat 6 soal 1iang harus dihadapi 
negara2 ini — Lebanon. Syria, 
Jordan, Irag, Saudi Arabia, Me- 
Sir dan Yemen, seperti berikut: 
sa soal pelarian bangsa Pelan 

  

2, kemunduran: politik. 
3. berkurangnja uang masuk 

pemerintah.. 
4. kekurangan mobil guna 

pembangunan. . 
5. perpetjahan antara daerah. 
6. 'kebiasaan2 jang kolot.   
“Setelah berdiam “beberapa 

minggu lamanja di Timur De- 
(kat dan Tengah akan mejakin 
kan seorang penindjau, bahwa 
masaalah darurat jang diha- 
dapi negara2 ini sekarang ia- 
“Tah beban jang harus dipikul- 
nja dalam memelihara 1 dju- 
ta bangsa pengungas Arab aa- 
ri Palestina. 

»Soal ini tidak sadja menga 
lahkan soal2 lain jang kita ha- 

| dapi tapi gjuga djauh Tebih ru 
wet darj soal2 jang lain itu”, 
demikian duta besar Locke me 
negaskan. 

- »Lebih 860,000 dari pelari- 
an2 ini seperdua anak2 jang 
berusia mulai dari satu hari 
sampai .15 tahun- adalah da- 
lam keadaan sengsara dan ha- 
rus diberi bantuan dengan se- 
gera, 
“Permintaan9 bantuan ini 

adalah di Juar kesanggupan 

negara? Arah dan sampai seka 

Kan Ametika, " 
»Suara Merdeka". 

-Serikat Gan negara? (kutang utk tinggal lebi 
dan Kimur ega ah. « Ketj ga 3 g 1 , 

  

: 1S Naa 'pada pondok? Nan 

(ngyunssi « 

at Kh Ka urat berakar dliadapi n negara2 
: 3 

: 

'bisan sekolah menengah “atas. 

TN 

wakit istimewa Kemen- P 

an tak Srate2 La 

   is akan bagi mereka jang 
mempunjai perlengkapan? un 
tuk kesehatan dan 'penjelidi- 
kan jang sangat terbatas. Pe 

  

dalam gua2, kemah, serta pon 
dok2 dari lumpur jang dibuat 
nja Sendiri dan tidak gjarang 

    

bang jang digali jang kemudi- 

an diatap2 dengan lumpur. 

Banjak pengungsi 
terpeladjar. 

pan umum, sebagian besar dari 

| orang2 pelarian ini mempunjai 

rumah sendiri di Palestina, mem 

punjai uang simpanan dibank 

jg. jang telah dibekukan, ba 

njak diantara mereka berpang- 

kat pengatjara, dokter, guru 

dan peladjar2 jang pendidikan- 

nja terhenti pada klas pengha 

Sekarang tingkat pendidikan pa 

ra pemuda pelarian itu ha- 

nja sampai pada klas lima seko 
lah rendah sadja. 
Tragisnja pula : djumlah paling 

besar dari orang. pelarian itu 

an ing miskin diantara ne 
Pe AR Kira2 470,000 
orang dari pelarian itu “berdiam 
disitu. 
jang bisa didiami. Kota2 tua se 
perti Jerusalem dan Bethelehem 
di Israel djuga penuh sesak dan 
bukit2 Judea penuh pula dgn. 
mereka. 

Duta besar. Locke .mengu- 
mumkan, bhw Sebagian dari me 
reka itu sudah 5 tahun dalam 
keadaan pelarian. Katanja: 
Mereka menghadapi musim 

dingin paling. hebat semendjak 
meninggalkan Palestina. Keada 
an kesehatan mereka semakin 

  

lebihnja, 'ban'ak di- 

Jantara mereka saja djumpai 
edi Lebanon dan Jordan, hidup 

pula mereka tinggal dalam lo- 

Bertentangan dengan “angga, 

sekarang di 03 di Jordan, / 

menghuni tiap pondok j 

  mundur. Penjakit2 TBC, disen 
tri, conjuctivitis serta merasa   masa “depannja sangat selap”. 

Amerika jg. disalahkan. ' 
Dan disini harus 'ditambah- 

e mara telah sering 
disaksikan oleh hatta besar Loc- 
ke bahwa 2 Wana pelarian : ifa 

      

    ngan? dari: negara? merdeka. 
»Penjokong jang terutama 

jialah dunia barat, jang mem- 
berikan 70X dari dana jang : 
disediakan “olsh2 “badan sosial ' 
PPB untuk itu. Dana bantuan : 
ini hanja dapat menjediakan 

sebanjak 1500 caleries dalam- 
sehari, jaitu Gjumlah sekeijil2 | 

fa untuk orang bisa hidup”. 
!- Bersama duta besar Locke 
saja menga banjak pe- 
  

Amerika Tjemas 
— Merasa | Produksi Alat2 NT Tak 

| M ya Dapat Saing 

'bila perang dunia ke-3 meletus. 

t Saingi Hasil Sovjet Uni 7 

A angkatan udara Amerika, Roswell Gilpa- | abad ke 12 dan ke13. 
trick, hari Selasa katakan, bahwa Amerika tak akan da- 

pat mempertjajai massa produksinja utk mengalahkan Sovjet Uni, ! 

Dalam pidatonja dimuka Perhim- 
punan Para Ahli Mekanik Amerika, Gilpatriek katakan, adalah ke- 
'biasa'an bagi Amerika untuk memprodusir lebih banjak alat2 sen- | Irag, 

djata, hingga kelebihan alat? tsb. dapat mengalahkan lawannja. | mendj jumpai Suatu pengangku 
ja, apakah perumusan Jama dari Amerika untuk men- | tan modern 

ta ah ng mas 1 berlaku. 

e: 
  

esUsir 
ESA & 

5 2 2S 

  

3000 Orang Suku wa. 
rameru Harus Menga- 
Tah Pada 13 Aan 
Pengusaha lngg. 

'ELAPAN negara, Hae 
Khana Pakistan dan Sy- 

ria, pada hari Selasa telah me- 
ngadjukan. Suatu resolusi ke- 

anitia Perwalian Sidang pada P: 
Umum PBB jang menghendaki, 
aa ea dan harta xta benda | 

  

n- liter serta industri Amerika 'da f 
2 lam nasi jang singkat” 

mi: 1 3.000 orang nkboka 
saka Wara-Mera dari tanah2| ' 
mereka untuk kepentingan 13 | 
orang jepan: Pa 

kulit putih. 

Wakil Inggeris dalam Pant" 
tia tersebut, W. A. C, Mansion, 
menjatakan, bahwa iang terke- 
na dalam peristiwa ini adalah 
hanja 500 orang dan bahwa pe 
.merintah Tanganyka mengam- 
bil tindakan tersebut dengan 

$ maksud, supaja tanah2 itu di- 
kerdjakan oleh mereka jang 
lebih mampu. Resolusi 8 nega 
ra tersebut selandjutnja  me- 
nuntut, swpaja setelah orang2 
jang diusir dari 
itu dikembalikan, kepada mere 

                    

         

tanah mereka | 

- Dikatakan kadang, ba- 
“Yana Amerika jak jakin akan 
dapa mengalahkan Soviet 

| Uni dalam produksinja kare- | 
“ba Amerika tak mempunai te- 

'kurangan dalam beberapa ba- 
#han-bahan mentah 

# penting, sedang negeri2 blok 
4 Sovjet mempuniai tjukjup te- 
“naga manusia dan Sumber2 

bahang mentah. Kemudian di- 
injatakan, dengan . tjepatnja 
kemadjuan dalam “angkatan 

,Amerika kini menghadapi si-   
akan dapat dikalahkan dengan 

| dihantjurkannja kekuatan? mi 

(UP). 

fiberitan Dengigamii keru- 
an jang mereka derita seba- 

  

gai akibat pengusiran-itu. (An 
Ta AKP). 

  
tjis telah menghalang-halangi 

pasak baka Ho Chi Minh me 
lakukan serangan setjara, besar2an 
terhadap Nasan. Pemboman jang te 
rus-menerus terhadap djalan2 perhu' 
bungan2 Vietmioh oleh pesawat2 
'pembom dan pemburu Perantjis da 
lam hari-hari jang lampau telah me 
lumpuhkan kegiatan fihak lawan, se 

hingga mereka 'tidak bisa memper- 
kuat barisan? dalam pekan pertama 
dari pangepungan mereka. 

Dalam pada itu pasukan2 Peran- 
tjis mundur dari pos2 terdepan ke. 

, menurut utjapan Dr. Fadil Ja- 
' mali, Menteri Urusan Luar mp- 

ihaga manusia: jang berlebih- 
an dan mungkin pula akan ke 

jang 

“udara dan alat2 sendjata atom | 

ititast” dimana sekalipun nega-' 
ra besar seperti Amerika ini: 

Daftar kedua jang ditjatat 
oleh duta besar Locke ialah 
terbelakangnja perekonomian 
“Gaerah itu. 

“Tidak ada negeri lain jang 
lebih terkebelakang dari . nega- 
ra? Arab itu”, katarja. Mereka 
menghaapi masaalah ekonomi 
jang sangat! ruwet. 

»Sungai2 besar tidak pernah 
dipergunakan aptak keperluan 
irigasi semendjak berabad2 Ia 
manja, Irag, misalnja, sebenar- 
nja aGalah sebuah negara jang 
telah kantjur luluh sebagai aki 
bat peperangan”. sebagaimana 

geri Jrag, jang tidak 
pan Dan dari perusakan setffjara 
| systematis dilakukan oleh pe- 
njerang2 dari Mongolia dalam 

Irag sangat terbelakang. 
| Kalau kita berdjalah berke- 

“Niling kota manapun djuga di 
maka kita tidak “akan 

sstjara besar2an. 
i Apa jang ina tuan lihat ada- 

han dikalangan negara-n 

Ken aa Russia |, Locke, menganggap 5 ke ta | Da Sapa na Saudi Arabia dan Irag mer 
punjai sumber minjak,- 
sudah tentu mempuniai modal 
jang berlebih untuk dapat ar 

           

   
   

  

mutlak. Oleh karenanja Papa 
radja Paul dan ditugaskan 
baru. Papagos berdjandji ak 

: FN NATO dalam mM 

1   

    

Pesawat2 Radar Jg. Ter 

M ada'an di Tibet sekara 

teng pertahanan militer jg. kuat. 
jg. diterima di London baru? “ini, instalasi? 

. tan Sovjet telah didirikan didaer 
dia. Menurut sumber? ar 
Na ke India kini dik 

  

Disini kembali kita lihat masa 
alah pelarian itu bertambah 
ruwet, oleh karena di negara? 
jang mempunjai sumber2 - 
njak ini Hdak terdapat ora 
pelarian dari Palestina, me 
ka semuanja berkumpul ada 
negara2 jang tak mempun 
sumber min'ak. Sudah te 
:hal ini menimbulkan per 

    

    

   
    

    

   

Arab”. 
Banjak bangsa . Arab, 

    

pindjamkannja ke 
tetangganja. Ini 
Dengan semakin 
dua. negara itu, 

ditangan”. 
Dari Siapakah negara? jang 

tak punja minjak dapat meng 

harapkan bantuan modal? 
Duta beSar Locke mengemu 

kakan bahwa pindjaman dapat 
diperoleh dari badan - badan 
keuangan internasional seperti 
Internasional Bank for Recon- 
struction and Development. 
Akan sjetapi pindjaman ini ber- 
gantung kepada sipemindjam 
untuk mengumpulkan sokongan 
setempat. Pada waktu jni modal 
pemerinyah ataupun modal par 
tikulir sangat terbatas pada ne 
gara2 Arab. Pasaran modal par 
tikulir dari mana pemerintah 
dapat memperoleh modal untuk 
pembangunan. tidak ada.   — Hah sama tuanja dgn bukit? 

1 Jang tuan saksikan dan kering 
nja hampir bersamaan. Loko- 
-mMotief jang tak seberapa djum 

jlahnja, adalah 'buatan - Djer- 
' man dari tahun 1906 dan 1908. 
Djalan2 raja, ketjuali dibebe- 
rapa tempat di Lebanon dan 

Syria, djuga sanga: menjedih- 
kan, sementara pelabuhan2nja 
masih belum dibangunkan. 
Perusahaan2 industri tidak | 
ada, dan zonder indusiri tidak- 
Tah "mungkin untuk menaikkan 

| taraf penghidupan kaum 'bu- 
ru. 

Irag dan Saudi Arabia mem 
punjai Sumber minjak jang ka 
Ja raja”, katanja ,hnegara2 

ber? tu didaerahnja. 

Peranan sumber minjak. 
'Negara2' Tang mempunjai 

sudah kelihatan mulai madju. 
Daerah daerah jang tak pu: 
nja Sumber miniak, jang tidak 
Sanggup mengimbangi yang 

masuk pe Jang Sa ini 
kelihatannja   
gaskan bahwa operasi ,,Lorraine” 
dengan mana pasukan2 dari Uni Pe 
rantjis dimadjukan hingga Chiofagu- 
cyder, sebelum ditarik mundur ke 
Hanoi menurut  rentjana, telah ba- 
njak memberi sumbangan atas terha 
langnja- Vietminh mengirim  bala2 
bantuan kedaerah Nasan. Kalangan 
kalangan ketentaraan menerangkan, 
bahwa dalam operasi ini, pasukan2 
Perantjis telah banjak' menghantjur 
kan sedjumlah besar tempat pemu- 
satan amunisi. 
Seterusnja dari Hanoi Reuter me-| dadu, sedang jang 

ngawatkan, bahwa pasukan2 Ho Chi) barnja dipusatkan sekeliling ben-, wa menurut 

  

lain belum lagi menemui sum. 

'sumber2 miniak itu, sekarang | 

Banjuan modal itu terpaksa 
datang darj tempat lain, sepan- 
djang jg diketahui oleh Locke. 
Tapi ia jakin dengan mengada- 
kan self-liguidating projek, se 
perti bendungan air untuk pem 
bangkitkan tenaga dan guna ke 
perluan irigasi, negara2 Arab 
dap2s dibantu untuk dapat te 
gak diatas kakinja sendiri. 

Dalam hal .ini Locke tidak 
|ingin utjapannja dikutip setja 
ra langsung. 

kan sadja duta besar Loc 
ke, tapi setiap orang jang mela 
wat ke Timur Dekat dan  Te- 

| hgah pada. waktu? belakangan 
ini, akan segera mengetahui bah 

an2 Sudah berurat berakar. Rin: 
tangan? berupa adat istiadat sa 

Dalam tenan Na di ja Ss Kesatuan Junant jang di pimpin. .marsekal Mlexander  Papagos telah mentjapai kemenangan 
s telah dipanggil menghadap oleh 

| sapu bersih korupsi dan sokong 
an Komunisme. 

odern Bikinan R 
sang Sepandjang Tapa -Batus: Pendudukja Akan Di 

n jak. 
ENURUT UNITED PRESS, Ma berita? tentang ke- 

|adalah terbatas sekali, namun ba- 
han-bahan jang dikumpulkan oleh kementerian luar negeri Ameri- 
ka Serikat menundjukkan, bahwa Republik Rakjat Tiongkok kini 

| telah merobah daerah pegunungan tersebut mendjadi sebuah ben- 

1 oleh pasukan? RT. 

#Gjak RRT dalam bulan Mei ta- 

dirahasiakan 

Jasi2 pertahanan, jang meliputi 

wa, persaingan antara keradja-: 

  

  

   

  

       

      
   

  

   
    

      

    

  

   
    

   
   

    

   

  

   
    

   
   

       

       
    

      
    

   

   

enfuk pemerintahan Junani jang   
9g RRT Jg Kuat | 

ia Dipa 

Dikatakan, bahwa menurut berita 
pertahanan radar bua- 

ah perbatasan Tibet Sinkiang/In- 
an dari Lhasa, ibu-kota Tibet, jg 

Selandjutnja dikatakan, bah- 
wa Meskipun kalangan India 
erpendapat, bahwa keadaan 

baru di Tibet ini tidak akan 
membahajakan perdamaian di 
Asia, namun pembesar2 pemrin 
tah Amerika Serikat pada 

'jumumnja mempunjai rasa ku- 
Iwatir dan tjuriga, karena se- 

Sebetulnja Djepang telah mu 
Hai membangun kembali angka- 
tan perangnja itu “sedjak th. 
1950 — dua minggu setelah pe- 
tjah perang di Korea. Ketika 
itu. P.M. Yoshida menerima su- 
rat dari Djenderal Mac Arthur, | 
Gengan mana Pemerintah Dje- 

Ipang dikuasakan untuk mendi- 
|Irikan Pasukan. Polisi 
|ingan Nasional dan Polisi Laut 

Tjada- 

jang masing2 dengan kekuatan 
78. 020 dan 8000 orang. Dan 

Jatas dasar kekuasaan itu, lagi 
pula sesuai dengan program 
Yoshida mengenai pembangu- 

Inan kembali angkatan perang, 
dalam waktu 2 tahun »Angka- 
tan Bersendjata Djepang itu 
telah. dapat mentjapai suatu ke 

“Ikuatan jang meliputi 110.000. 
orang anggauta, dan. jang dewa 
sa ini telah dipentjar2 dan di-.|     

  hun 1951 ,membebaskan” Ti- 

Ibet setjara damai, pemimpins 

militer RRT ternjata memper- 
gunakan kosidaan ng serba 

itu kesem- . 

patan jang sebaik balknja un- | 
tuk mulai “membangun insta: 

djuga lapangan2 terbang dan 
pangkalan? udara ' lainnia. Me- 
gpu angga pan pembesar2, 

ika, “kenjataan “jang de- 
kian ini inerupakan antja- 

Ian Eohak “bagi negara2  non- 
komunis ai “Asia Tenggara. 

   

Menurut aibamani pembesar2 

Amerika jang didasarkan kepa- 
da bahan2 jang djatuh. dita- 
ngan State Department sedjak 
perdana menteri Tibet, Sawang 
Lukhang, dipetjat dalam bulan 
Mei jl, kekuasaan politik dan 
keagamaan praktis djatuh di- 
tangan Peking seluruhnja. Ke- 
sempatan jang demikian ini ka- 
tanja telah dipergunakan oleh 
pemimpin? RRT utk merobah su 
Sunan negara. Dim hubungan ini 
pembesar2 Amerika itu mengu- 
tip pidato Mao Tse Tung pada| 
tanggal:25 Nopember jl., jang 
“antara lain menjatakan, bahwa 
Tibet adalah terlalu sedikit pen 
duduknja, sehingga : memerlu- 
kan sekali perkembangan. Da- 
lam pidato itu kemudian dite- 

untuk memperbesar penduduk 
Tibet dari 3 mendjadi 6 Gjuta 
orang dan kemudian sampai le. 
bih dari 10 djuta orang. Dalam 
pada iu Mao katanja tidak me- 
negaskan, apakah pertambahan 
penduduk itu harus dilakukan 
dengan “ djalan  perpindahai' 
penduduk atau dengan djalan 
lain. Akan tetapi menurut per- 
hitungan Washington, jang di: : 
maksud oleh Mao Tse Tung itu 
ialah. pertambahan penduduk 
dengan djalan pemindahan pen 
duduk. 

Usaha2 sosial dapat 
i sokongan.   ngat hebat pula. dan kebebasan 

utk. bepergian dari satu negara 
ke negara lain tidak ada. 

Tapi duta besar Locke jakin, 
bahwa dj: ika dunia barat meng 
ambil tindakan tegas didaerah 
tsb., nembukakan Setiara terus 
terang djalan mana jang akan 
ditempuhnja dengan tiada dirin 
tangi, oleh pengaruh2 dari luar, 
pemimpin2 Arab akan segera   menginsafi bahwa kita mengsr- 

. djakan apa jang kita katakan. 

pung benteng Nasan kini achirnja 
menjerang djuga'pertahanan Perantjis 
itu waktu malam mendjelang Selasa. 
Beberapa saat sebelum tengah ma- 
lam pasukan2 Ho mulai melepaskan 
tembakan2 terhadap benteng, terse- 
but dan setelah berlangsung pertem 
puran selama 14 djam disekitar Na 

san, benteng hari Selasa masih ber 
ada ditangan Perantjis. Perantjis ber 
niat mempertahankannja matiZan. 

Pihak penjerang membuka serang 
an dengan mengerahkan 7.000 ser- 

13.000 lagi ka-' 

5 
wu 4 

Dikatakan, bahwa kalau se- 

kankan perlunja diusahakan | 

bagi2 dalam 66 daerah. 

Latihan musim dingin 
Pada mula? Diepang mendir! 

(kan pasukan bersendjata ini ha 

Dulu Daerah Ja Kurang Dikenal, Se- 
karang Sustu Benten 

nja dimaksudkan “untuk . menol! 
long dan membantu para .ham 
ba wet” dalam mendjaga tata 
tertib dan keamanan, Akan teta 

'pi dewasa ini, opzet Pasukan 
Pendjaga Keamanan ini telah di 
peyluas lagi. Tidak sadja untuk 
membantu polisi, tetapi jang le 
bih penting lagi ialah utk. me 
nindas tiap2 gerakan bersen 
djata jg sewaktu2 mungkin tim 
bul didalam negeri. 

Menurut rentjana, dimusim 
dingin jg akan datang ini pelba 
rai kesatuan Sa uk 
djaga. Kea Ui 
ngadakan apa ana Manek 
latihan dimusim dingin atau 
,koudweer-oefeningen”, jang se 
lain akan dilakukan dikepulauan 
Habomai, djuga dipulau Hokkai 
do — jaitu daerah Djepang jg. 
terutara jang letaknja berha- 
dap2an dengan pulau Sachalin. 
Banjak orang jang menduga, 
bahwa dengan mengadakan la- 
tihan dipulau Hokkaido itu, .se- 
olah2.Djepang akan menundjuk 
kan kepada Soviet Rusia, bahwa 
Djepang telah tjukup kuat utk. 

  

menangkis tiap2 serangan jang: 
sewaktu2 dilakukan oleh pasu- 
kan asing dari djurusan Utara. 
Dugaan ini terutama  didasar- 
kan atas kenjataan, bahwa pu- 
lau Sachalin tsb., JANG SEBE 
TULNJA merupakan sebagian 
Gari daerah Djepang hingga ki 
ni masih dibawah 
Sovjet Rusia. 

kekuasaan 

Bukan Tentara Dai Nip- 
pon, kata Rakjat Djevang. 

Menurut Wartawan Istimewa 
Surat Kabar , Manchester.Guar 
dian” angkatan perang Djepang 
jang baru ini tslah di irikan 
dan dilatih dibawah supervisi 
opsir2 Amerika. Bila orang me 
ngikuti djalannja manouvre 
dari djarak 50 yard, demikian 
surat kabar itu, dan menjaksi- 
kan topi badja, pakaian sera- 
gam serta alat sendjata jang 
serba Amerika, akan sukarlah 
bagi orang itu untuk menentu- 
kan apakah dia itu berhadap2 
an dengan tentara Djepang atau 
kah dgn. tentara Amerika. Se- 
bab tentara Djepang jang baru 
ini, memang telah dibentuk se- 
verti tentara Amerika — leng- 
kap dengan PX — jaitu . .army- 
shop”, toko militer, dimana tian 
tiap enegauta militer dapat 
'membeli barang2. toilet. ' coca- 
cola bikinan Djepang,' vermen 
karet dil. dengan harga. 20”5-le- 
hih rendah dari pada harga di 
Inar 

Selandjutnja alat2 transport 
dari tentara Djepang jang ba- | 
mu ini diuga terdiri dari kenda 
raan2 iang berban Amerika — 
“ek dan jeep semuanja. itu 

“dalah keluaran Amerika, mes- 
'kipun jg belakangan ini telah 

pada itu dikamp2 militer Die- 
pang ini, masih terdapat banjak 

mereka itu bertugas sebagai pe 
nasehat2 Pendek kata pe- 
ngaruh Amerika dalam Angka- 

' diantarg. mereka 

dirobah bentuknia. Selain dari 

opsir2 Amerika, jang katanja 

Terdjadilah peparangan Tak Bersesidjata : 
Antara Korea-Selatan Dan Djepang 

— Chusus ,,Suara Merdeka”. — 

dikit rakjat Djepang sendiri jg 
menamakan tentaranja itu ,,b$ 
kamnja tentara Dai Nippon, 

| tapi sebagian dari tentara Ame 
ta 

Soal ikan menimbulkan 
bentrok. 

Sementara Djepang tengah me- 
laksanakan pembangunan kembali 
Angkatan Perangnja, diantara. Die- 
pang sendiri dengan Korea Selatan, 
sedjak beberapa waktu jang lalu 
ini telah “timbul suatu pertikaian, 
sebagai akibat 'adanja perselisihan 
mengenai soal . ikan diantara 
kedua bangsa tsb. Dipandang 'se- 
pintas lalu, masalah “ikan ini nam- 
paknja memang ' tidak merupakan 
sebagai suatu: masalah jang begitu 
penting. Tetapi karena bagi kedua 
bangsa itu ikan merupakan “salah 
satu faktor ekonomi jang penting, 
maka djuga tidak mengherankan, 

“kalau banjak kaum diplomat, teruta- 
“ma “diplomat Amerika, jang mera- 
sa chwatir, “djangan2 perselisihan 
tu akan mengakibatkan suatu per- 
musuhan2 jarig meskipun: tidak “di 
umumkan, tetapi dalam kenjataan- 
nja dapat menimbulkan pertumpahan 
diantara kedua" sekutu Amerika itu. 
Lagi pula “ sedari dulu, “diantara 
kedua . bangsa ini ' memang belum 
pernah terdapat rasa saling menger- 
tt. saling harga-menghargai dan 
hormat-menghormati jang kemudian 
akan dapat mempererat hubungan 
“persaudaraan — friendly relation — 

itu sendiri. Dan 
hubungan jang . tidak pernah Pig 
ini, sedjak 4 bulan jang lalu tcla 
semakin bertambah buruk, dengan 
adanja perselisihan mengenai hak2 
mentjari ikan — fishing rights — 
—. didaerah perairan Lautan Kuning 
dan Selat Tsushima jang terletak 
disebelah Selatan dari pantai Korea. 

Ditembak kalau perlu. 
Sedjak bulan Djuli jbl. Ang- 

katan Laut Korea Selatan telah 

menangkap 20 buah kapal pen- 

tjari ikan Djepang jg beropera- 
s1 didalam lingkungan  Rhee- 
linie —.suatu daerah laut jang 
luasnja 60 mil dan jang oleh 
fihak Korea Selatan diakui se- 
bagai daerah perairannja. Sam- 
pai Sebegitusdjauh, Djepang be 
lum dapat berbuat apa2 atas 
tindakan Korea Selatan itu. Te 
tapi baru2 ini Menteri Lur Ne- 

geri Katsuo Okazaki menjata- 
kan, bahwa tidak lama lagi Pu- 
lisi Laut Djepang — jang akan 
diperkuat dengan 60 buah kau- 

pal ig akan diterimanja sebagai 
pindjaman dari Angkatan Lau: 
Amerika — telah akan tjukup 
kuat untuk mengawal kapal 
pentjari ikan jang “mengadakan 

operasi didaerah perairan dise- 
belah Selatan Semenandjung 
Korea. Dengan djelas. Djepang 
berkata bahwa  Djespang tidak 
akan ragu2 untuk menembak 
djika sekiranja dipandang per- 
lu. Dalam hal ini karena Dje- 
pang hanja mengakui, . bahwa 
luas daerah perairan Korea Se- 
latan itu sebetulnja tidak lebih 
dari 12 mil terhitung dari pan- 
tai. Namun sebaliknja! Korea 
Selatan tetap ,,mengengkel" 
dan tetap mau mempertahankan 

garis perbatasan jang telah di- 
tentukan -oleh ' Djenderal Mac 
Arthur. Menurut Djepang 'ga- 

ris perbatasan seperti jang di- 
maksudkan Korea Selatan itu, 
sebetulnja sudah tidak berlaku 
lagi, sedjak Djepang menerima 
kembali kemerdekaan dan ke- 
dawlatan. ' 

te 

ESUAL DENGAN PROGRAM Yoskida untuk membangun kembali Ahekalap Perang Djepihg 
setjara bertingkat, perleksana'an rentjananja untuk mempersendjatai kembali negerinja itu 

kini telah mulai mengindjak phase kedua. Kalau 2 tahun jl. pasukan bersendjata Djepang, itu kanja 
mempunjai status sebagai polisi tjadangan, dewasa ini pasukan tsb. telah betul? merupakan suatu 
kesatuan Angkatan Perang, dengan opzet jang lebih luas lagi. Dan untuk memberi bukti kepada 
rakjat Djepang bagaimana hatsil program Yoshida itu, pada tanggal 17 bulan jl. di kota "Pokio te-” 
lah diadakan suatu parade jang pertama kalinja sedjak perdjand jian San Krama Lea 

  

ROPA Barat hari Selasa 
menganggap sebagai ke 
bghwa djenderaj Eisen- 

& 
njataan 
hower dewasa ini berada dalam” 
perdjalarar ke Djepang dan Ko 
rea atau sidah ada disana, 
Headline? dlm surat? kabar oa 
burji: ,,Ike hilang. Tiga har 

tidak kelihatan” (Daily Mail) : 
«Diduga Ike dalam misi perda- 

kemana?” (News Chronicle) s 
»Teka-teki Ike mangkin sulit 
(Evening News): ,Eisenhower 
selama tiga hari lenjap. Orang 
kira ig bergolak setjara diam2” (Paris Presse).  Koresponden 

Iy Express di Washington 
menulis: ,tidak sadja Eisenho 
Wwer jang hilang dari Amerika, 
djuga orang2 jang akan menjer 
Yainja ke Korea (James Hager- 
ty, sekretaris : persija dan Char 
les Wilson bakal menteri perta 
hanan”, 

  

SUMBANGAN UNTUK NATO, 
Menurut “keterangan pembesar2 

Amerika di Washington pada hari 
Minggu, maka Djerman Barat akan 
diminta untuk memberikan sumbang- 
an jang lebih besar lagi bagi NA- 
TO. Permintaan ini didasarkan atas 
naiknja cirve ekonomi Djerman Ba 
rat. Tetapi diduga bahwa ” pemerin 
tah Djerman Barat akan: menentang 
hal ini dengan keras. 

  

  

— Komisaris tinggi Inggris di Mala 
ya, Sir Gerald Templer pada hari 3 
Minggu telah bertolak bersama-sama 

' dengan isterinja dari Singapura ke 

  

London dengan menumpang “pesawat 
Comet, Di London Templer akan me 
njampaikan sendiri laporan periodik 
tentang situasi di Malaya kepada per 
dana menteri Churchill dan anggota2 
kabinet. 

Djen. Clark bertindak. 
Untuk mentjegah timbulnja 

krisis Jang mau tidak mau ten 
tu akan mempengaruhi djalani 
nja pertempuran di Korea de- 
wasa ini Djenderal Clark, seba 
gai Panglima Angkatan Pe- 
rang Serikat di Timur Djauh 
dalam bulan September telah 
mengeluarkan pengumuman, 
jang menjatakan daerah per- 
airan sebelah Selatan seme 
nandjung Korea 
daeray? terlarang — blockade 
zone — dimana perahu? sipil 
Retjil dilarang memasuki jatau 
melalui daerah itu. Formil, pe 
ngumuman ini nampaknja ha- 
nja untuk menijegah - adanja 
infiltrasi kedaerah Korea Se- 
latan dan pulau2 disekitarnja 
Jang dipergunakan oleh Seri- 
kar sebagai ekamp2 tawanan 

hoa. Tetapi menurut pembitja- 
Yaan diantara para opsir dari 
Markas Besar Djenderal Clark, 
pengumuman itu sebetulnja di 
maksudkan untuk menghindari 
terdjadi pertumpahan darah di 
antara Djepang dan Korea Se- 
latan. Betul atau tidaknia hal 
ini, terutama dapat dilihat ba 
hwa selama 2 tahun terdjadi 
pertempuran di Korea, baru 
sekali ini 

jang semaijam itu 
Disambung hal 4   

  

Pp   tan Perang Djepang itu adalah 

  

djukan usaha2 sosial, terma- 
suk pembuatan sekolah? dan ' 
penerbitan surat2 kabar.   karang ini di Tibet masih ada 

Opposisi terhadap pemerinta- : 
han jang baru, maka Opposisi ' 
itu adalah tidak berarti dan 
datangnja dari pemimpin? aga- 
ma. Dalam hubungan ini pem- 
besar2 Amerika “itu mengutip 
lagi pernjataan Mao Tse Tung, 
dimana ia Mendjadikan pindje- 

“Man? untuk keperluan mema- 

— Benteng Nasan Dihudjani Mortier Vietminh 
NGKATAN UDARA  Peran- pertahanan Nasan. Di Hanoi dite- Minh jang sedjak seminggu menge Iteng. Pasukan? jang mempertahan- Perantjis kerugian 200 serdadu, tes 

kan terutama terdiri atas anggauta 
Legiun Asing dan pasukan2 penje- 
rang diusir dari dua pos terdepan jg 
dalam pertempuran malam djatuh di 
tangan penjerang. ' Kemudian Viet- 
minh menghudjani lapangan terbang 
Nasan dengan ' bom2 mortir, :akan 
oa pesawat2 terbang masih berha 
sil naik keudara untuk mengangkut 
jang luka2. Djembatan udara ini ada 
lah satu2nja penghubung dengan du 
nia diluarnja. | 

Berita kemudian mengatakan, bah 
taksiran2 resmi fihak ' 

1 “ 

Achirnja dikatakan, bahwa 
berdasarkan perSetudjuan jang | 
ditanda-tangani antara kedua | 
negeri tersebut, di Lhasa kim 
terdapat komando militer dan 
Komisi urusan politik dan mi- 
liter RRT jang dipimpin oleh 
menteri urusan Tibet dan Mo- 
ngolia dari TT pusat:   RRT. (Antara). 

was atau hilang dan kira2 200 lagi 
luka2. Diduga bahwa kerugian Viet 
Iminh sedikitnja ada lima kali lebih 
besar. Ketika pertempuran berachr, 
Perantjis menjusun kembali djaring2 

begitu besar, sehingga tidak se- ' 
ngan-perundingan mereka, 

Menurut ' resolusi “tersebut, 
perundingan? harus dilandjut- 
kan oleh Perantjis dengan 
,wakil2 rakjat Tunisia jang 'se- 
djati” agar diwudjudkan aSpi- 
rasi? nasional 'rakjat Tunisia 
serta hak rakjat tersebut utk 
memperoleh pemerintahan sen- 
diri. Panitya djasa2 baik jang 
diusulkan itu harus menjam- 
paikan laporan2nja. kepada si- 
dang umum PBB jang berikut. 
Dalam resolusi negara2 “Asia 
dan Arab selandjutnja didesak 
kepada Perantjis supaja me- 
ngembalikan  ,,keadaan2  nor- 
mal dan kemerdekaan2 rakjat 

Ci Tunisia”. Ditegaskan, bhw 
penggunaan kekerasan dalam 
hubungan2 internasional tidak 
disetudjui. Situasi di Tunisia 
dewasa ini adalah bertenta- 
ngan dengan piagam PBB 
dan membahajakan perdamai- 

an dan keamanan. Menurut bu-     pertahanannja dipos2 depan, chawa 
tir kalau2 akan terdjadi serangan2 
baru dengan diperlindungi gelap ma 

nji resolusi, panitya djasa2 ha- 
ik untuk Tunisia akan terdiri   

lam hari. Dalam pada itu pemerintah 
Perantjis mengumumkan hari Selasa 
di Paris, bahwa ,/uhtuk kepentingan 
keamanan telah diadakan aturan 
menggelapkan pemberitaan, akan te 
tapi tidak akan dilakukan usaha2 

dari tiga anggota jang akan di- 
tundjuk oleh “sidang umum 
PBB, Negara2 Asia dan Arab 
memperingatkan dalam resoln- 
Si mereka, bahwa piagam YBM 
menghendaki hak2 jg sama ba- |   untuk menutupi kebenaran”, gi negara2, besar dan ketjil dan 

BA 
TEA 

Pan. £ Djasa Baik 
Diusulkan Oleh Blok A-A Untuk 

Petjahkan Masalah Tunisia 
ADA HARI SELASA diperoleh -keterangan dikalangan? 
PBB di New York, bahwa delegasi? blok Asia" dan Arab di 

PBB dalam rapatnja hari Selasa telah menjusun sebuah resolusi 
tentang Tunisia. Resolusi tersebut akan diadjukan kepada panitya 
politik sidang umum PBB, apabila panitya tersebut pada hari Rebo 
memperdebatkan masalah Tunisia. Resolusi blok Asia dan Arah 

mengusulkan pembentukan sebuah panitya djasa2 baik oleh sidang 
umum PBB guna membantu Perantjis dan Tunisia dalam perundi- 

bahwa salah satu tudjuan 
daripada piagam tersebut 'alah 
memadjukan hubungan2 persa- 
habatan antara negara? berda- 
sarkan . pada . penghormatan 

-D prinsip hak2:. jang sama dan 
kemerdekaan. ' 

Achirnja Gindidhar cai dalam 
resolusi bersangkutan kepada 
»Semua fihak jang berkepenti- 

ngan” supaja “hekerdja sama 
sepenuhnja dengan panitya 
djasa2 baik untuk Tunisia. Ke- 
pada Sekretaris djenderal PBB 

naga2 pegawai dan fasilitet2 
jang diperlukan oleh panitya 
tersebut. Diusulkan supaja mia- 

dalam atjara sidang umum 
PBB. Berita belakangan dari 
United Press mengatakan, bhw 
panitya politik “dari sidang 
umum PBB malam Rebo me- 
Mmutuskan untuk menunda uper- 
mulaan perdebatan? mengenal 
masalah Tunisia sampai Kemis 
sore. Menurut rentjana semula 
perdebatan Tunisia akan dibu- 
Ka hari Rebo. 

Diberitakan, bahwa penunda- 
fan itu adalah untuk kepenti-   ngan penjelesaian perdehatan2 
tentang masalah Korea, SU 

Iimajan? (Daily Express): ,,Ike 

  

sebagai, 

perang Korea Utara dan Tiong: 

ada pengumuman 

“diminta supaja memberikan te. ' 

salah Tunisia ini ditjantumkan 
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Djepang musuh nomer | 

Disamping perselisihan atas 
mentjari ikan — fishing 

rights — masih ada lagi faktor2 
“lain, jang semangkin menam- 
bah buruknja hubungan dian 

| tara Djepang dan Korea Sela 
tan. Pjiantara faktor2 itu jang 

“ terpenting ialah adanja rasa 
| kuatir dari fihak Korea Selatan 
| akan maksud dan tudjuan Dje 
pang jang sebenarnja. Mereka 

| kuatir, djangan2 Djepang itu 
hanja menunggu? saatnja sa- 

1, sampai mereka dapat men- 
“djadjah kembali Korea seperti 
ebelum 1945. Dan rasa kuatir 

akan terulangnja kembali poli 
tiek kolonial Djepang itulah jg. 
lalam perkembangan politik di 
Korea Selatan baru2 ini telah 
erupakan salah satu alat po 

kok bagi Syngman Rhee untuk 
dapat mengkonsolidir kekuasaa 

-hak2 

annja. 
Selandjutnja menurut 

gai musuh nomor satu. 

Lebih baik tidak 
berunding. 

. Sehetulnja ketika pada mu- 
lalu, 

cantara Djepang dan Korea Sela 
“tan telah sekali diadakan pe- 
rundingan untuk mengadakan 
perdiandjian perdamaian. Teta- 
“Pi perundingan itu terpaksa di- 

entikan, karena Djepang tetap 

ak mau merobah sikanja 
itas . tuntutannja mengenai 

'hak2 milik partikelir jg terda- 
: sebelum 

1945. Djepang sendiri menga- 
kui, bahwa segala sesuatu jang 
enting dan berharga di Korea 
u sebagaian besar adalah hak 

milik Djepang. Sehingga djika 
"Korea Selatan memenuhi tun- 

 tutan itu, maka ini akan berar- 
ti suatu perbuatan bunuh diri f 
bagi Korea Selatan sendiri. Te- 
tapi karena kedua belah fihak ti 

mau mengalah atau 
memberi compro- 

mis, maka achirnja kedua fihak 
n memutuskan: ,,Lebih baik 

k berunding dari pada me- 

Sim kemarau jang baru 

pat di Korea sedjak 

ak ada jg 
Sedikit2nja 

Pon III di Medan 
| Dalam rapat Komite Olvmpiade 

kabarnja telah 
apat kata sepakat untuk mengun- 

waktu pertandingan2 PON ke 

onesia baru2 'ini 

'di Medan 
93, jang 

'sungkan pada pertengahan 

an tsb. 
Pertandingan? jg akan diadakan 

i PON itu adalah perlombaan? jg 
ombakan dalam olympiade inter- 

'asional, sama sekali ada 15 ma- 
djenis permainan jang akan 

Pembagian daerah 
p seperti PON II, jaitu Indone- 
dibagi 13 daerah. Setelah PON 
selesai, maka PON selandjutnja | 3 | n diadakan tiap 4 tahun sekali, !. Rebo j.l. hakim adi PON ke IV akan diadakan 

ngsungkan. 

ahun 1957. 
KEDJUARAAN PINGPONG 

BANDUNG. 

rangan kota 

gsung 

single putera-puteri " 

se- 

(orang diplomat Amerika, ada 
| perang atau tidak. bagi Korea 
| Selatan itu hanja Djepang sa 
dialah jang dipandangnja seba 

itu tidak betul, 
|PEMERIKSAAN AIR Sosn. 

( 
( 
dan Liem (24). 
tjonto2 dari Vi 

protes pimpinan sespA 

. "Pusat untuk membatalkan keputus- 

Masehi tgl. 18 Djuni 1907. , 

I. Tgl.-20  Djanuari 1939 harinja 
Djumaat Kliwon 
dah tahun Djimawal 1869 wuku 
Sungsang mangsa kapitu: 
14 Mei 1945 harinja Senen Legi 1 
Djumadilakir tahun Ehe 1876 wuku 
Sungsang mangsa ke-12. : 
: Langganan di Timuran, Solo. "1 

pemeriksaan tjontoh2 air susu dari 
#pemerahan dalam kota Semarang 
selama bulan - Djuni sampai Rel 
pember 1952, sbb: Dinjatakan amat" 
baik tjontoh dari Djatingaleh : 
'Leyting (32) “dan T 
(31). Dinjatakan baik tjonto2 ' dari Kwik 

f Sien. (30), 
pada bulan Oktober | dol (30), 

sedianja akan dilang- 
tahun 

ini adalah berhubung dengan 
kinan stadion untuk pertandi- 

(30), Siem Kian Nio (29),- Hens 
riette (29), 
Ang 
Kwik (28) dan Sidomuljo (28). Di- 

njatakan 'jukup tiontch2 dari Oei 
Teng Tjoe (27), 

  

Ian 
| Berhubung dengan didjatuhinja hu ' 
kuman masing2 satu bulan kepada : 
Suprapto dan Herman Sugianto oleh 

Ipengadilan Semarang, karena diper | 
salahkan: »menghalang-halangi 3 

  

gawai Pemerintah sewaktu hendak 
mendjalankan dinas”, maka Dewan 

| Pimpinan Pusat SEBDA di Sema- 
rang menjatakan sikapnja sbb: a). 
Memperotes sekeras-kerasnja tindak ' 

“jan dan keputusan Pengadilan Nege 

    

£ ri Semarang tersebut jang terang-te 
rargan merugikan kaum buruh chu 

'Isusnja dan rakjat pada umumnja. | 
b). Mendesak kepada Pemerintah - 

an Pengadilan Negeri Semarang itu 
'hdan merehabilitir kedua orang tsb 

diatas. c). Mengadjak segenap lapi 
|san rakjat, jang tjinta demokrasi dan 
perbaikan nasib untuk memperkuat 

#pernjataan ini, dan bersatu-padu gu 
na menggagalkan tindakan jg: anti- 

za | demokrasi dan anti-perbaikan nasib! H 
“fitu. 

Protes ini didasarkan pada pertim 
bangan, bahwa pemogokan SEBDA 
Djawa Tengah jang dilangsungkan 
(mulai tg. 23-4-1952 s/d tg 30-4-52 
sesuai dengan dasar2 keadilan dan 
sjah berdasarkan hukum jang berla 
ku dalam Negara R.I. sekarang ini, 
karena: a). Bertudjuan melenjapkan 
diskriminasi dalam pembagian beras 
jang dilakukan oleh Pemerintah ter 
hadap kaum buruhnja, dan b). Di- 
djamin oleh pasal 21 Undang2 Da- 
sar Sementara R.I. sendiri, Dan ber 
dasarkan hukum, tidak diperkenan- 
kan 'adanja tindakan represailles 
(pembalasan) dari pihak penguasa 
terhadap kaum ah jang melaku- 
kan pemogokan, demikian D.P.P. 
SEBDA. : 

PENDIDIKAN TJALON 
OPERATOR 

Mulai tg. 1-12-1952 oleh  Djapen 
Prop. Djawa-Tengah diadakan pen- 
didikan kilat tjalon operator film jg 

(diikuti oleh tenaga2 Djapen Kabu- | 
paten/Kota selama 10 hari. Pendidi- 
Ikan ini adalah jang ketiga kalinja. 
Maksud pendidikan ini ialah untuk 
mempersiapkan diri menghadapi pe- 
kerdjaan2 tehnik. Para pengikut pen- 
didikan harus memenuhi sjarat2 
utama al: . 

1. seorang djuru-penerang-minded, 
2. mempunjai pengetahuan dan ba- 
kat tehnik . 
“Pendidikan ini dipimpin oleh sdr, 

Djamaludin cs. 
Disamping pendidikan film-opera- 

tor, djuga diadakan pendidikan ki- 
lat dalang penerangan selama 10 ha- 
rr dan dimulai pada tg. 1/12 jang 
diikuti.oleh 15 orang ' tjalon2 da- 
lang ini dipimpin oleh sdr2. Broto- 
hadisudarmo, Suratno dan Muljono. 
Adanja pendidikan2 kilat tersebut 
diatas ini ialah dirmaksudkan agar 
ditiap-tiap Djapen Kabupaten/Kota 

  
film-operator. 3 
BERITA PENAN GGALAN, 

| Langganan di Salatiga. — Hari 
Selasa Kliwon 30 Puasa 1872 sama 
dgn Masehi tgl. 21 Oktober 1941, 
Hari Djumaat Paing 21 Djumadila 
kir 1874 djatuh tgl. 25 Djuni 1943. 
Hari Rebo Pon 2 Sura “1878 djatuh 
tgl. 27 Nopember 1946. sai 
Langganan sdr. W. di Semarang. 

tersedia seorang dalang dan seorang $ ' 

PE ma 

    

3 aa 

  

  

    
TERBIT PADA PERTENGAHAN D 

. Kertas Haius, Formaat Besar, Dua Warna, Leng- 
kap dgn Hari-Pasaran, Tempat Memoranda dil. 

Harga Rp 2.50, Buat Langganan ,,S'UARA MERDEKA" 

  

    “ 

Kepada 

    
Pontianak, 8 April 1952. 

Toko Obat "BINTANG ' TUDJUH" 
(Krekot No. 11 ) 

PTN 

«    

  

      
     
  

  

Ka Dengan hormat 

ESEMBER 

tidak sembuh djuga. 

  

  
    

  

  perti sediakala. 
  

Hanja : Rp 1.— 

  

   
Dari itu saja 
tjap "BINTANG 

  

2 

Nag 
Ta 

njak terima kasih. 

Dibutuhkan : & 
SEORANG TENAGA WANITA 
Buat pembukuan/administrasi 

“Lebih disukai jang telah ada ervaring. 
(Penempatan di Solo) 

Sek MEI BA 3. 

  

HA aa 

TELAH LAHIR ANAK KAMI LELAKI: 
ACHMAD WARDOJO 
Ibu dan anak dalam keadaan baik. 

R. SUEPRAPTO 
Tjelengan Utara 12, Semarang. 

Atas pertolongan Bidan R. A. Soegih dan atas bantuan Dokter 
Achmad Dipodilogo sebelum bersalin, kami menjampaikan ba- 

Surat2 dan gadji jang diminta alamatkan pada: 

Fa. Air Chamar & Co 
Djl. Slamet Rijadi 54 — Solo. 

  

Surakarta 

undika? Tekaj amen 

No, 42/1/D 1aT 

3 

# Surak 

Pemerintahan Daerah Kota Besar 

i 

Pengumuman 
- 817/52 

. & DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA 

KOTA BESAR SURAKARTA 

Berhubung kerusakan pada afsluiter besar tandon air Kar- 
tosuro, pada hari Senin tanggal 1 Desember 1952 akan didja- 
lankan perbaikannja. Maka pada hari itu pipa raja tidak dapat 
mengalirkan air ke Kota. Oleh karenanja diminta dengan sa- 
ng: t supaja penduduk menghemat pemakaian air leiding pada 
haiitu, jang hanja didapat dari reservoir2 dalam Kota sadja. 

arta, 27 November 1952. 

aa Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

Kota Besar Surakarta, 

Ketua: 

MUHAMMAD SALEH., 

    LA aan 2. ga 

  

  — Hari Selasa Legi tgl. 7 (bukan 
tgl. 4) Djumadilawal 1837 djatuh 

Langganan No. 107 di Solo. — 

tgl. 28 'Duikangi- 

I. Taka 

ahun Tionghoa jg Sdr. sebutkan # : 

Daftar angka rata2 dari hasil   
(33y, 

an Ping Sien 

Jong Tjay (30), Oei Djie 
De Zegen (30). Sron- 

Sidoredjo (30), Stella 

Be Tjien Kian (29), (28), Sumbing (28), Hoo 
7 3 

Institute ,, FORTUNA” 

Telah lulus dalam udjian me- 
ngstik bulan Nopember 1952, 
'Sagdara2: 

4 
“
a
g
 

Pre
a 

5 

Ia 

| ukuran folio 
# folio. 

  
    

Dj. Raja 85 — Pati 

1. Nahari f 3 

2. Soetinah : 

3. Soenarti 3 1 
: 4. Tan Kiat Swie & 

1 5. Ngatinah Te 
1 6. Nj. Moeljodihardjo 

7. Samini , 

8. Sentot Jamin 

9. Soriah Na 
10. Siti Kamari Tn 
11. Oemi Kalsoem « 
12. Soedarno 

Masih menerima peladjar2 
bara untuk mengetik, 
Pagi: dj. 8 sampai 1 siang 
Sore: dj.3 ni Smalam 
Mengerdjakan segala ma- 
tjam pekerdjaan Stencil de- 
ngan mesin Stenwil Listrik 

dan dubbel- 

Pengusaha, 

R. TH. HARTONO.   
Lager des Heils 

27), Mlaten 
26), Rahaju 125), ' Sindoro 

ia (23) dan Kebon:|   
telah memeriksa 

Ip 
, tentara dikota ini 
|lapkan 1 ton. bensin miliknja dj wa ada tg. 26 dan 27 Des. jad. oleh tan tsb. jg kemuriian lalu didjua', di d Tennis Medja di Bandung !U 

an dilangsungkan pertandingan2 | nja dan TRET erangkan, bahwa, uang j9 ygpong untuk merebut kedjuaraan 

var. Terdakw 

dari pendj 
Bandung tahun telah dib' sjikan sebuah oto seharga Pertandingan2 tsb merupakan 

tnamen. Ronde pertama akan 

“ telfah ditahan selama 13 bulan, 

ndingan doub' dan | 

Kepala (22). 

MENGGELApPK: Lane KAN 1 TON 

PIP 00. 
kan j 

$ menurut - pool-sistim, ' PO ag waktu tahanan, 
dak setjara sistim “gugur” 

Dinjatakan Kebon) 

tak 
I “a

a 

N. #@p 

Tentara Semaran g 
perkaranja seorar g 
alah satu djawat: in 
: didakwa meng ge 

erwira K, dari s 

a mengaku. kesedihan 

ialan bensin itu “olehnja 

n 
Oleh hakim, didjatuh g 
pendjara X5 tahun 

Terdakwa. 
ukuman   

  

(26), Tan Ing Liang IPASAR DJOIIAR A!KAN 
(25) "DPPERLUAS. 

pus adanja pasar gelap dan wa- 

rung-warung templek liar di seki- 

tar pasar Djohar Ssmarang, jang 
berwadjib kini 

nakan perluasan pasar Djohar de- 
ngan 3 kali lebih luas dari jang 

Sekarang ini jang berukuran 50 
X 150 meter. 

SIDANG DPR PROPINSI 

dakan sidang terachir tahun 1952 de 

ri, penerimaan anggauta2 baru, ke- 
san2 konperensi Desentralisasi oleh 

. pak Budiono, 
——I perimbangan keuangan dan sumber2 

Dengan maksud utk mengha- 

sedang merentja- 

4 

Selasa pagi tg 9 jad dimulai djam 
tepat DPR propinsi akan menga- 

gan atjara sbb: pengumuman ang- 
auta2 DPR jang mengundurkan di- 

pelaporan mengenai 

Permuda Kembali 
Setelah Bersalin 40 Hari 

Seluruh tubuh brasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka 
kliatan banjak lebih muda dan 
gembira, kesehatan bertambah- 
tambah,, dan anak jang mung- 
gil itu mendjadi montok dan 
sehat benar. Semua ini Njonja 
dapat membuktikan dengan mi- 
pum: 5 

DJAMU HABIS BERSALIN 
'Tjap Portret Njonja Meneer 

Semarang. 
Mintalah Daftar: Harga seka- 
rang. Hn 

Bara 

SEMARANG 

  

Toko Pedamaran 90 

AcenZ: Depok 36B, Mataram 

ar 210, 942, 682, Lemah- 
gempal 52, Petekan 36, Darat 

33, Pontiol 88, Dj. Demak 12, 

Labuan 14, Gg. Tjilik 19, Ber- 
gota 10, Kranggan Timur 23. 
  

  

  

SIARAN RRI SEMARANG. 

Djumaat 5 Des: “ djam 06.15 Pe- 
nga'djian dan tafsir Al-guran, 12.05 
sembahjang Djumaat, 17.05 Taman 
peladjar SMA Islam, 18.00 'Tjahja 
Kemala oleh DINI, .18.15 Piano & 
biola, 19.15 'Tindjauan 'tanah air, 
19.30 Sekuntum Melatt Carry cs.   enghasilan/perusahaan ' dil. 20.30 Klenengan banasuka. , 

  

Roy Rogers 126 
  

  

    
P Ki "NP 5 3 , Png | roy, 1 Never, Y somesoby New ROY, THAT FIRE Y sunny, IM NOTICE #low CoLe, 2 He Sana # II BAKNEwW THERE JIT/ Yuere's HE Mi sil HOT/ RF THE Jeetind 4 IT 15 HERE, SUNNY/ COMNG? WERE WAS A CAVE Fy28 THAT MADE I5 A RUSTLER43 NOU OUT WNTas. BISTENI Gg TRAPPEp.? LT UIN THESE “THE SMOKE WE ROOST,THEyi: OF HERE , GP : “ HiLL8 / NOT FAR AW? / AL I SMELL NA Pen Bah 3 43 “PTROVELE/ JI BIA " : 

  

— Kita telah njatakan 
asap jang keluar dari puntjak 

   
bahwa 

  

1 
4 

gundukan batu karang tadi ki- g 
ta2 dari tempat ini, Tetapi 

g belaka jang tjuram ! 
kelihatannja tjuma batu 4 

8 
“Tidak! Lihatlah didepan !. 4s 
“. Itu ada lobang buat: 

  

  

   

, " "Yen Ya , 
LE TON KB AYU "te. Cap Ge 

9 | j A | 2G . 1) P UG N 

pannan—- | NA Man YA — 
  

belum perngh 
dibukit- 

ada sebuah goa ! 
— Ada orang jang mengetahui- 

saja 

bahwa 
'“— Roy, 

. mengetahui 
bukit sini 

nja ! Itulah api unggun jang 
mefjebabkan asep jang telah f 
kita bat! Iii 

Y 

  

— Tetapi api Itu masih pa- 
nas ! Apabila ini tempat sem- 
bunjinja kawanan pentjuri ter- 
nak itiu, mereka tai« djauh dari 
Sini | 
— Stmny, saja akam bawa kaw 
menjingkir dari sinii! Saja da- 
pat firasat ada 'baljaja djalan). 

p
a
 

# 

    1952, KING FEATY RES SYNDICATE, Ine, krn (MTS RESERVED. 

— Perhtatikan betapa dingin 
disini, Sunny ! Tunggu. ..... 
Tjoba dengar ! 
— Roy! Ada orang jang ke- 
sini! Kita masuk perangkap |! 
(Dari arah lain terdengar bunji 
binatang2 “kuda sedang ber- 

. | 2 , di £ mna Dam 4 LN NA aa ag aa nga Bo” 

PA AGAN 

SNN 

   
kasih adanja. 

       

    

  

AISI dd dala 
aa — : | Sipengirim: 

'Pasanglah Sud jono 
Adpertensi : d/a GEO.WEHRY & Co. 

Dalam Hagian PONTIANAK.b K. 
SUARA 

       

DJIAKA RTA RAYA 

GBO.WEHRY & Coe, N.V. Pontianak. 

bermatjam-matjam kelua ran, 

Saja pun sembuh sama sekali. 

1 
3 

H n | | IRI Sa ja-jang”bertanda' tangan dibawah He ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang ya 

Saja sangat merasa girang sekali, Ng sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- Iga tuk, sudah banjak saja memakan obat? batuk jang Ita 
tetapi penjakit saja Ie 

$ ie j Maka setelah saja mentjobakan.obat 1: ni batuk tjap Bintang Tud juh.kiranja sangat baik se- Na kali untuk membasmi, penjakit batuk tersebut, sete- Tan lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit 14 
NT 

Hingga badan saja sehat kembali se- | : 

pudjikan sekali lagi, bahwa-obat 14 | IN IUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak 
lupa pula saja untuk mengutjapkan ribuan terima 

ga. 

    

   
        

    

    
     

  

   
    

     

   

    

  

   
    

           

           
    

        

           

    

     
   

  

         

     

   

   

  

    
Af iornar dari saja,      

  

    
     

   

    

SEDIA TJUKUP 
ALAT2 AUTO-ONDERDEELEN 

Untuk FORD, CHEVROLET, JEEP, DODGE 

Harga bersaingan 

KAUW 
Dj. Demak 5 Tilp. 1550/2176 Semarang 

La aa Na ANA ai III au 
an       

  

  

AA DP Re YAAA 
KAN SAKIT PIMECANG, 
MENAMBIH DARAH pan 
"Utk 20100100 2:1 
MANA Dil 7 MN LA 
SANTAUSA AM 

   
ASEN DI SELURUH INDONESIA: 

“BAN SAN YOK PANG” 
KAPABAN 21602180220 
TELP.837 U. BURABAIA 

  

   

   

    

   

    

  

TERBIKIN 
2. OLEH: 

PO-AY DISPENSARY  SHANGHAI 
Bisa dapat beli di segala toko obat dan toko-toku 

. Agen Semarang: 
Toko Obat Toea Djin Tong. | 8. Toko Obat Ngo Hok Tong. 25 

2. Toko Obat Hwee Djoen. 9.Toko Obat Tek Sing Tong. 
3. Toko Obat Fie Min Yok Fong. (49. Toko Obat Eng Tay Ho 
4. Toko Obat Hway Aan Tong. Gang Warung 1. 
5. Toko Obat Eng Tay Ho 

: 11. Toko Tay San. 

Na Ha 12. Toko Eng An 6. Toko Obat Weng Len. " h . Y 
7. Toko Obat Jensen, 13. Kong Djin Tong Dispensary. 

  

AL AL Sa “Arah 

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 

atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 
berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu, 

M. S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 
tai 

      

  

  

Ym CITY CONCERN CINEMAS 
LUX lni malam premiere (untuk 13 tahun) 

5, — Tim 9. The Academy award winner of 1952 
Humphrey Bogart dengan Katharine Hupbvrn 

dua bintang tersuhur pertama kali main bersama dlm: 

»African Wueen" $elor by Technicolor 

Grand 5-7-9 ipi melam premiere tu. 17 tahun) 
Philip Frieod '— Chas Coburn :'Wanda Hendrix 

sThe Highway Man' aah 

INDRA 5.-7-9.- ini malam pengabisan Ju. segala um | 

TARGET FOR TONIGHT 
Indra 

  

  

  

  

Royal 
4.30-6.45-9 00 , 
pertama dalam BERWARNAF 

— 'Rd Sukarno 

Besokmalam premiere 3 

film Indonesia terbesar, 
dengan R. Mochtar — Netty Herawati e 

Nana Madjo -—  Astaman an, 3 Ba 

,Rodrigo De Villa"6- 
Dibuat seluruhnja di Manilla-penuh actie' & sersatie | 
dgn idzin Kant. pengen. harga tg 8 Nov. '52 No, 3655/KP 
8511/13142.- Harga2 tempat Rp 4.- Rp 2.50 Rp |l.- untuk 

malam pertundjukan. 

Utk pertundjukan sore (kesatu) harga tempat biasa 

ROYAL 5-7.-9.- ini malam pengabisan(u. 17 tahun) | 
Willard Parker - Anita Louise dlm Alexander Dumas 

she Fighting Guardsman” 
ROXY 7— 9— ini malam premiere “fu. 17 tah.) 

Olsea S Johnson - Marth Raye - Misha Auer 

»Hellzapoppin"
 Kotjak & Lutju 

9 « 

Gempar & Serem   & 
5.00-7.15-9.30   

  

    

Terbit di Semarang bulan Djanuari 1953 

Hacian Tionghoa - Indonesia 

,Kuang Po" 
Kritis, Konstruktip dan Tidak-berpartai 

Memberi penjuluhan luas mengenai lapangan? Financieel- 
Hikonomi, 

(Oplaag 10.000 lembar) 
Harga langganan utk. dafam dan luar kota Rp. 10.— sebulan. 
Alamat Tatausaha: Purwodinatan Barat 11/26 Semarang 

Tilpun sementara Smg. 2087. 
  

  

  

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU. Penjakit 
JIRIAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE (Lemah Sjahwat) 
Tanda-tanda penjakit Selalu marah-marah, muka putjat maka- 
nan tidak hantjur, Perut Kembung, Kepala pusing2. Lekas 
tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin. Semut-semutan, 
pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung berdebar2, selalu 
mimpi2 untuk itu semuanja disediakan OBAT JANG DITANG- 
GUNG MUDJARABNJA. 
»JARIANOL” Special buat laki2 harga p. botol Rp. 20,— 
»0OVUMATAZOL” Special buat perempuan 
PA AN Gl aa AK ba Rp, 25.-— 
»OBAT MINJAK SOERGA DOENIA” buat 
laki-laki pakai luar ........ HPA KA Ea KN San Pen bel an AS Rp. 10.— 
»BLACK HAIR DYE” obat hitam rambut 100” ti- 
dak luntur garansi harga Rp. 5— Rp. 10—, 
Rp. 15— Rp. 20—, Rp. 30— dan Rp. 50,—. per botolnja 
ZALF FACE CREAM TJAHAJA YUSUF buat 
hilangkan hitam2 Djerawat Kukul dan kekolotan 
dimuka laki2 atau perempuan harga Rp. 25:-— N. 2. Rp. 10.— 
»SULFAN OIL” obat gatel Kudis Koreng dil. 

per botol Rp. 
Special buat Batuk T.B.C. harga Rp.25.— 
satu botol dan batuk kering. 

»KAE” KATRAR-I-NGON, Special obat buat Mata, 
kurang terang, liat putih2 dan putih di dalam Mata, 
keliatan seperti asep, dan lain-lain beo ben 
Obat2 dikirim diseluruh INDONESIA, Wang di 
muka tambah ongkos 107,. 
Untuk mengobati segala penjakit luar atau dalam, sakit mata 
kentjing manis, kentjing nanah, mati badan, linu2, bengek 
Sakit Gindjel, sakit T.B.C. perempuan tidak Accoord bulanan 
atau Keputian WASIR (Aambeien) didjamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak dengan Operasi (POTONG) semua- 
nja penjakit diobatin sampai baik. 

(SEDIA OBAT JANG KEPINGIN PUNJA ANAK). 
WORLD FAMOUS PROF, TABIR FACHRUDIN 

No. 14 Sawah Besar — Phone 3804 G. — Djakarta, 
Djuga bisa dapat obat2 pada Prof. Tabib G. A. FACHRUDIN 

H.M.B. — Djalan Tepekong No. 3 MEDAN. 
FATEHUDIN & Co. — Toko PUNJAB, 
Djalan Pasar No. 45 — Djember, 
Toko FATHH — Panggung No. 45 Djember. 
Toko ASIA BARU — Kebon Sajur, Balikpapan, 
Toko FArud — Djalan Kemakmuran, Makassar, 
Tabib GASITA — Ondomohen No. 24. Surabaia, 
Toko MANIS — Oro-oro-Dowo, Malang. 
ZINDABAD HOUSE — Nonongan 1, Solo, 

5 — 
»GALINUS” 

Agen: 

LK ANA an DN PAN PIANO Sa 

Ini Malam 
Premiere 

,ORION' 

5x Te Dae (A7 tin) 
Intoducing a new siar personafity.— 

PIERRE AUMONT » PETERS (“iga 
MERLY » SIGNE HASI0     

Tjeritera keperkasaan ......... tentang serangan hebat terhadap 

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

ge met A PAJAMBOREE OF LOVE, FUN AND SONGS!) 
3 

    

   

INI MALAM. e 
3 PREMIERE 

,» Matropoie” 
5.00 —17.00 2 | 

9.00 | 
(133tahun) : 

Aa 

Penuh dgn keheranan, komidi jg paling mentertawakan. 

RE Ini malam dmb : 
, 5-9. m (& th) | 

Shirley Yamaguchi-Don Taylor 

»slananese War Bride” 
(Kemanten perang Djepang) 

  

AA 1 la " Piagam ee dna 
Mariam - O. Gumenti P. Ramlee gim 

(4ALOHA 
“Film Indonesia jang tersohor 

  

              ame 
“SOLO Mulai t7.2 s/d 4 December “52 

ANN MILLER 

»JAM SESSION“ 
DIRAMAIKAN DNG 8. BAND. 

COLUMBIA —FILM— 

tina 
Druk, VII No, 584/HI/A/718 
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