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Rebo.pagi telah tiba di Ke- 
Sran penari India Hima 

oedi arta, $ lain guna 

ertundjukan beberapa 
pertundjukk-u kesenian di In- 
donesia dengan" pengawasan 
dari.Kunstkring Djakarta. 

Perkara Sul- 
tan Hamid ': 

Minggu Depan Diserah- 
kan Kpd Mahkamah 

Agung 

   

   

JURUBITJARA Kedjak 
saan Agung Abdul Mu- 

thalib Moro menerangkan ke- 
pada ,,Antara”, bahwa perka 
ra Sultan Hamid II. pada ming 
gu depan direntjanakan akan 
diserahkan oleh Djaksa Agung 
kepada ket'aa Mahkamah Agun 

ia, guna selandjutnja di 
bawa kedepan sidang Ppngadi 
lan M : Agung. Dinjata 
kang, bhw tentang soal ini, an 
tara Djaksa Agung Suprapto 
dengan ketua Mahkamar Agung 
Mr, Wirjono, sudah diadakan 
pembitjaraan, Bila perkara Sul 
tan Hamid itu akan mulai dipe 
riksa depan Pengadilan, djaru 
bitjara Kedjaksaan Agung be- 
lum mengetahui, karena hal 
itu, katanja, adalah Mahkamah 
Agung sendiri jang akan mene 
tapkannja. 

Atas pertanjaan apakah di- 
samping perkara Sulian Hamid 
ini masih ada lain2 perkara be- 
sar . ditangan  Kedjaksaan 
Agung jang. akan diserahkan 
lagi kepada Mahkamah Agung, 
oleh Abdul Muthalib Moro ha- 

“ada”, dan belum 

  

Perpetjahan Antara 

| perpetjahan antara Moskow 
»Titoisme” di Asia dgn tiba2 akan timbul di RRT, dgn tegas telah 
dikesampingkan oleh lembaga politik Inggris jg berpengaruh ,,Ro- 
yal Institute of International Affairs” dalam pengumumannja jang 
dikeluarkan di London pada baru? ini. 

Pengumuman :sb iang mem- | 
berikan suatu analisa jang men 
dalam mengenai perhubungan 
antara Sovjet dan RRT dalam 
pada itu meramalkan, bahwa 
kepentingan2 jang berienia- 
ngan antara kedua negara tadi 
dikemudian hari teniu akan 
menudju kearah bentrokan, dji 
ka RRT dalam persekutuannia 
dengan Sovje, nanti, makin ha- 
ri akan mendjadi bertambah 
kuat. 

Tindjauan itu jang katanja | 

mentjerminkan pandangan 
Amerika menjatakan, bahwa 
pada waktu ini RRT adalah :er 
lampau tergantung pada Sovjet 
Rusia untuk dapat menarik 
keuntungan dari suatu perhu- 
bungan jang bermusuhan Je- 
ngan Moskow. Ditegaskannja 
bahwa dalam kedudukan poii- 
tiknja sekarang RRT tidak da 
pat dipaksa oleh negara Barat 
manapun djuga atau oleh India 
supaja “roda2 paberik2 di RRT 
tidak akan berputar dan pasi- 
kan2nja tidak dapat bergerak 
dengan tidak adanja bantuan 
dari Sovjet”.. ' . 
Dalam teori, kata tindjauan 

itu, RRT dapat membalik ke 
Barat, tetapi mengingat keada- 
an2 dewasa ini tindakan demi- 
kian itu hanja akan membawa 
kepada RRT pembatasan2 dan 
pengurangar2, dan bukannja 
membuka kemungkinan2 baru 
untuk perkembangan kekua- | 
tannja. Sekalipun andaikata j 
tindakan ini dilihat dari sudut ' 
politik akan menguntungkan | 
RRT, akibatnja hanja akan be-s 
rupa kekeruhan2 jang . mem- 
bahajakan negeri itu jang ter- 
diri dari bagian2 janz tak kuat 
terhimpun satu sama lain dari 

Manechuria hingga Mongolia Da 
lam dan dari Sinkiang hingga 
ke Tibet. Demikian tindjauan 
tersebut. 

- Perhubungan RRT- 

Sovjet sekarang. 
Mengenai perhubungan jang terda 

pat sekarang antara RRT' dan Sov 
jet dikatakan, bahwa pembesar2 
RRT kini tidak puas dengan apa jo 
telah diperoleh mereka, dan oleh | 
karena itu menurut  tindjauan 

  

tsb. 

RRT akan mengambil segala tinda 
kan untuk mendjamin bahwa suatu 
kekuatan didalam negeri tidak akan 
membahajakan kedudukan mereka. 

Dikemukakannja, bahwa pembe- 

    

Paham litoisme 
Tak Akan Mungkin Timbul Di RRT 

Russia Dan RRT Tak Bisa 
Diharapkan : 

ARAPAN2 BAHWA didalam waktu jang singkat akan ada 

a2 Teraechir 

   

JENDERAL DOUGLAS Ma 
D malam menerangkan bahwa 

Tetapi rentjana 
saha Amerika. 

Seperti diketahui, djenderal 

gai komandan Amerika di Ti 
mur Djauh oleh presiden Tru- 
man pada tanggal 11 April 
1951 karena ia tidak mau me- 

njokong sepenuh2nja politik 
Amerika dan PBB. . 

Menurut penguraian Mac 
Arthur kepada para pengusa- 
ha Amerika tadi, penjelesaian 
soal Korea sekarang ini mem- 
butuhkan keputusan? pokok jg 

| kurang baik diketahui. oleh 
umum, tetapi dapat dilaksana- 
kan tanpa pengorbanan besar 
dan tanip, bertambahnja an- 
tjaman bagi meletusnja perang 
dunia. 

Kalangan jang dekat dengan 
djenderal Mac Arthur berpen- 
.dapat, bahwa rentjananj, itu 
memperhatikan pendirian Ing- 
geris dan negara sekutu lain- 

nja mengenai soal tersebut. 
Andjuran. Mac Arihur tahun 
jang lalu supaja pangkalan2 
di RRT dibom untuk memper- 
pendek peperangan, seperti di- 
ketahui, tidak disetudjui oleh. 
Inggeris dan negara sekutu 
lainnja. (Antara). 

  
  

bersedia memberikan ketera- 
ngan tentang sifat perkara ter 
sebut. 
Sebagaimana diketahui, se- 

djak kira2 5 bulan jang lalu, 
Sultan Hamig telah dipindah- 
kan dari tempat - tahanannja 
Semula di Jogjakarta ke Djakar 
ta dirumah pendjara Tjipinang. 
Dia sampai sekarang sudah di- 
tahan Ik. 214 tahun Jamanja. 

dan Peking, dan bahwa suatu 

sar2 Sovjet rupanja tahu benar2 un 
tuk tidak mentjoba merebut - pimpi 
nan di RRT, karena tindakan demi 
kian itu akan merupakan satu2-nja 
hal jg dapat mendjadi alasan untuk 
timbulnja .,Titoisme” di RRT seka 
rang. Mengingat akan perimbangan 
kekuatan di Timur Djauh dewasa 
ini, maka suatu ,.Titoisme” di RRT 
berupa perpetjahan jang tiba2 antara 
Peking dan Moskow "harus dipan 
dang sebagai suatu hal jang ketjil 

tuk mengachiri perang Korea dan menegaskan, ia akan membitja- 
# |rakan rentjana ita dengan djenderal Eisenhower. Mac Arthur me- 

| njatakan kejakinannja, bahwa soal Korea dapat diselesaikan sebe- 
| Ium berobah mendjadi perang dunia ke-3. Tetapi detail rentjana itu. | 
dia tidak mau umumkan, karena menurut pendapatnja kurang baik. 

inj dia uraikan kepada perhimpunan para pengu- | 

4ac Arthur telah dipetjat se- | 

Smg. Saptu 6 sd 

c Arthur malam Sabtu kemaren 
ia mempunjai rentjana baru un- 

  

| Soal Pers 
—. tahanan 
Adalah Soai Kabinet 

Selurubnja 

EMIS PAGI P. M. Wilopo 
tlh. mengadukan lagi pem- 

bitjaraan? dgn wakil P. M., Men- 
teri Pertahanan dan Menteri Pene 

rangan. Selesai pertemuan ini 

Menteri Penerangan menjatakan 
kepada pers sbb.: 

Berhubung dgn timbulnja ber- 
matjam? tafsiran sekitar penjele- 
saian soal2 berkenaan dgn peris- 

tiwa 17 Oktober jl, seperti dibi- 
tjarakan dlm sidang kabinet tg. 

22-11 jl, memanglah didalam si- 
dang kabinet tsb. pemerintah te- 
lah mengambil beberapa keputu- 

san jg penglaksanaannja diletak- 

kan dim lapangan jg pertama- 

tama termasuk kompetensi dari 

Menteri Pertahanan. 

  
Dalam hubungan ini dapat di 

djelaskan, bahwa pengunduran 
sidang kabinet berikutnja atas 
permintaan Menteri Pertaha- 
nan, harus dilihat dari sudut 
usaha penjelesaian penglaksa- 
naan keputusan? kabinet oleh 
Menteri Pertahanan. 

Dam segala soal jang menge- 
hai pertahanan adalah soal kabi 
net seluruhnja. Demikian Men 
teri Penerangan. Mengenai ka 
bar2 permintaan berhenti dari 
Menteri Hamengku Buwono itu, 
Menteri Penerangan masih ti- 
dak bersadia memberikan sesu 
atu keterangan, ketjuali menga 
takan, bahwa sidang kabinet se 
tiepat mungkin akan diadakan 

pn mena 

Menteri Dalam Negeri Mr. Moh: 

: 2 ker" Ba-: 

ru Utk Soal Korea| 
Mac Arthur Katanja Mempunjai Ren- | 
Ijana Baru Untuk Achki Peperangan, 

Zafrullah Khan membentang 

    

   

    

     

    

   

    

  
mma 

3 

  

    

  

   

      

t 

     

    
    
    
   

   

      

        
      
       

     
      

    
   

    

    
    

     

    

  

     
    

   
   
    
     

    

      
    

   
   

   

     

  

Serombongan orang2 dari suku bangsa Kikuyu jg ditahan oleh 
pemerintah Inggris di Kenya, : didakwa mendjadi anggauta 
gerakan rahasia Mau-Mau. ak dibelakang tiang gantungan 
ig disediakan oleh pem. Ing “untuk menghukum anggauta2 
Mau-Mau jang dipersalahkan mel 

Perantjis Boikot 
Segala Perdebata Mengenai Tu- 

pisia . PBB 
Soal Tunisia Adalah Soal nusias Kata Zafrullah " 

Kemis telah bersidang untuk 

ia. Wakil Perantjis, Henri 

eritahukan pada permula'an 

k akan menghadirinja. Dalam 

Panitya Politik, Joao Carlos 

Peranfjis ,,tidak akan mem- 
gan PBB dalam urusan dalam 

c dan Tunisia serta Marokko di- 

surat tadi, Hoppenot segera 

    
    

ANITYA POLITIK PBB 
“ membitjarakan masalah 

Hoppenot, dengan resmi telah ime 

sidang, bahwa delegasi Perantjis 

surat jang ditudjukan kepada k 

Muniz, Hoppenot menjatakan, b 
bolehkan diadakannja tjampur 
negeri antara Perantjis disatu pi 
pihak lainnjna”. Setelah menje 

meninggalkan ruangan sidang. 

Menteri luar negeri Paki 
stan, Zafrullah Khan, jang tam 
pil kemuka sebagai pembitjar 

Memorandum 
pertama, menjatakan penjesa 
lannja terhadap sikap delegasi IX Belanda 2 
Perantjs. Dikatakannja, wa-|#entang Hubungannja 
laupun masalah2 Tunisia danj Dengan Indoresia 

ALAM SATU MEMO- 

Marokko itu mempunj 

aspek2 politik, ekonomi, kea-js 

(JD RANDUM jang dikelu- 
gtkannja hari Rebo jl. peme- 

manan dan | ain2nja, tetapi 
»lebih baik kita Ic m 

h Belanda menerangkan, 

ia menganggap pemben- 

salah? ini terutama sebagai 
masalah manusi va 

1 takan dasar2 baru untuk mem- 
kan hubungan2 perdjandjian | bereskan perhubungan  Be- 

     

    

     Rum sementara itu  menjatakan, 

bahwa menurut laporan jg telah 

diterimanja dari Gubernur Suma- 

tera Selatan, ketetapan pemerin- 
tah pusat terhadap kedjadian di 

Sumatera Selatan dim lingkangan 

tentara baru2 ini telah mendapat 
sambutan jg baik serta memuas- 

kan, baik dari pihak Angkatan 
Perang di daerah itu, inaupur da 
ri pihak2 di luar Angkatan Pe- 
rang. Didalam ketetapan ini ter- 

masuk djuga tindakan jg telah ci- 

ambil terhadap Let. Kol. Kosasih 

itu, demikian Mr. Moh. Rum. 

(Anfara). 

Kalau Indo Chi- 
na Djatuh.... 
KEPALA STAF komando 

$ Australia di Timur Djauh 

S. Berrymarn menjatakan Rebo   sekali kemungkinannja akan terdjadi. 
Demikian tindjauan tsb. pada achir 
nja. 

- Bentrokan kepentingan2 
dikemudian hari? , 

“dekat Melbourne. 
“ Akan tetapi tindjauan itu 
menambahkan, bahwa keadaan 

adalah berlainan djika dilihat 
djauh kedepan. Dikatakannja, 

bahwa Tiongkok dan Rusia 
mempunjai kepentingan2 jang 
lebih bertentangan satu sama 
lain daripada sedjadjar, dan 
dalam sedjarah Tiongkok dan 

Rusia tidak pernah mempunjai 
persekutuan jang berdasar pa- 

da pengakuan kepentingan2 ber 
sama. Menurut tiadjauan tsb 
perdjandjian Sovjet-RRT dari 

tahun 1950 telah diadakan an- 
tara kedua negeri itu dengan 

maksud untuk mengadakan sia- 
sat bersama dalam politik ter- 

hadap Timer Djauh. 
Dalam tindjauan itu selan- 

djutnja disangsikan apakah pe- 
.mimpin2 RRT akan terus mau 
tunduk kepada partai Komunis 
Sovjet Uni sebagai halnja se- 
karang. p 

Dikatakannja, bahwa. RRT 
dihari2 jang akan datang mung 
kin sekali akan mendesak utk 
terus mendapat lebih banja 
kekuasaan dari Moskow, dan 
dalam hubungan ini bahkan da 

pat digambarkan, bahwa padi: 

suatu waktu. RRT mungkin 
akan mempurjai peranan jang 

terpenting di Asia. Oleh kare- 
nania menurut analisa ini Sov- 
jet Uni harus bersiap2 untuk 
achirnja nanti menghadapi 
RRT di Asia, jang kekuatan 
nasionalnja untuk sementa 
ini dibelokkan kesaluran2 ant'- 
imperialis — terus bertambal, 

kuat, kekuatan mana dikemudi 

an hari ,,mungkin dapat dibe- 
lokkan.kearah lain lagi”. 

Demikian tindjauan tersebut 
jang dikutip oleh wartawan U. 
P, di London. (Ant), 

8 

Sai tawa BAGIAN ASIA pada 

malam, bahwa andaikata Ho Chi 

Minh berhasil memukul Indotjina, 

maka ,,komunis berdiri dimuka 

pintu gerbang kita”. Berryman 

berbitjara dimuka pertemuan pa- 

ra Opsir tinggi di suatu tempat 

Ia menambahkan: “Kita da- 
patmenarik peladjaran2 ber- 
harga dari technik peperangan 
jang didjalankan oleh Perantjis 
di Indotjina.” Rombongan op- 
Sir2 Austra'ia tadi beberapa 
waktu iang lalu telah be.kun- 
djung ke Infotjina. dimana me 
reka telah mempeladjari tjara2 
berperang Perantjis. 

PRAJUDI DOKTOR DALAM 
ILMU HUKUL. 

Prajudi Atmosudirdjo hari Rebo jl 
telah . memperoleh 
dalam Ilmu Hukum pada Perguruan 
Tinggi Utrecht setelah ia memperta- 
hankan disertasinja jang bernama 
»Studi memperbandingkan - hukum 
adat dari orang Madura dan orang 
Using di Djawa Timur”. (Orang 
Using adalah sisa2 penduduk asli di 
daerah Banjuwangi jang mempunjai 
dialek dan adat-istiadat sendiri). Ba 
han2 untuk dissertasi ini sebagian be 
sar diperolehnja dari pengalamannja 
dulu sebagai Kepela Badan Penjeli 

Sebagiannja lagi 
hukam' adat disana. 

Promotornja ialah Prof. Hijmans 
Vandenbergh.. Demikian wartawan 
»Antara” di Amsterdam. 

tersebut. 
berdasarkan   
Djepang Bersiap Berunding Lagi Dgn Indonesia | 

'Serawak, 
Ne Kantor Kementerian Luar 

| geri Djepang, Eiji Wajima, bermak 

sud akan berangkat ke Pilipina dan 

Indonesia pada achir bulan ini dan 

pada awal tahun depan, dengan 

membawa usul2 baru untuk ' meme 

tjahkan djalan buntu mengenai per 

ba pembajaran ganti kerugian pe 

rang kepada kedua negeri ini, demi 

  

gelaran Doktor 

dik dari Divisi ke VII di Malang, | 

|regara jang berdaulat”. 

antara Perantjs dan Tunisia. (janda dan Indonesia, jang te- 
Ditegaskannja bahwa ,,perdjan |jah diumumkan dalam pidato djian2 diadakannja antara 2| Ratu Juliana baru? ini, sebagai 

djalan untuk membuka perun- 
Walaupun Perantjis sama | dingan dengan Djakarta dibe- 

Tahun Ke VII — No. 241 

  

    

    

   

    

»Pasukan2-Istimewa” 

ini tak dapat disita 'barang2 
bukti jang dapat didjadikan 
bahan penyelidikan lebih djauh, 
ketjualh pengakuan2 sebagai 
angg. KMK Solo dan anggauta 

| compie UII (pengakuan2 mana 
ternjata palsu). Tapi ada satu 
garis persamaan jang dapat 
dipergunakan sebagai idasar 
penjelidikan ialah: tjara kedua 
pembunuhan ini sama, djadi 
besar .kemungkinannja, pembu 
nuh2nja adalah “ sama pula. 
Meskipun bahan penjelidikan 
jangs demikian ini amat Sa- 
mar2, dan fihak CPM selalu 

meraba2 dalam kegelapan, na- 
mun dengan diam2 serta sys- 
teem jang djitu bidjaksana, se 
d.kit demi sedikit benang ku- 
Sut dapat terurai pula. 

Bahan2 penjelidikan dengan 
susah pajah dapat dikumpulan: 
dan Gjaring perangkap CPM 
mu'ai dapat diatur untuk men- 

djebak para pembunuh ini. Se- 
gala tindakan CPM ini terpak- 
sa dilakukan dengan d'ans2, 
agar segara rentjana tidak bo- 
tjor jang dapat mengakiba:- 
kan lolosnja djaring jang dipa- 
sang. Tentu sadja dalam kese- 

pian tndakan CPM ini, masja- 
rakat dapat mudah melempar- 
kan tuduhan2 seolah2 fihak 

ETAP 

tMuljadi-Maj Basu 
/ 'Tembak Manembak Di Solo Menghasilkan Penggulungan. 

Komplotan Pembunuh: Diantara Pembunuh Terdapat 

! 

  

Penerbit: 
Penjelenggara: Hetami 

Alamat: Purwodinatan 

Tilpon: Redaksi 1228 

Harga Lengg. 

Nv. "Suara Merdeka Press”.    
Barat II — 20 Semarang 

Smg. Rumah 1798 Smg. 

Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

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

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

Pr 80 sen per mm. kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 
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(Oleh wartawan kita). 
EMBALI FIHAK CPM mentjatat suatu sukses jg gemilang, 

pinja siasat serta systim penjelidikan jak: 

dihargai ini ialah dgn tertangkapnja” pembunuh? kapten Muljadi, : 1 PM S 

Basuno, komandan Bataljon 423 di Semarang. Memang kalau ditilik dari terdjadinja kedua pem- 

bunuhan ini, nampak adanja suatu paralel, suatu persamaan. Kapten Muljadi ih di 

nja di kampung Kawatan Solo, pada hari Minggu malam Senen tanggal 5/6 Oktober jl. djam 01.00 

malam, para pembunuh jg terdiri atas beberapa orang mula? mengetok minta dibukai Rn 

mengaku ada anggauta KMK Solo. Major Basuno dibunuh di rumahnja, hari Djum at 2 

Sabtu, tanggal 7/8 Nopember jl., djuga pada djam 01.00.  Mula?para pembunuh jg terdiri dari be- 

berapa orang djuga mengetok minta dibukai pintu, 

Dalam kedua pembunuhan reka Ysrmasuk anggauta? D.I. 

dan 

»pasukan isitimewa', sematjam 
»Commando's atau  Shock- 
troop”? kepunjaan JTunggris, atau 
pasukan perggempur kepujaan 
Djerman dibawah Otto Skorze- 
ny, dim perang dania II jl, jg 
hanja mendjalankan tugas? isti 
mewa dibelakaug garis fihak Ia 
wannja. , 

Dalam hal ini ,,pasukan isti 
mewa DI”? 5 orang tadi ada Jang 
sung dibawah pemimpinnja T, 
(jang mati terburuh tadi), dan 
memang bertugas untuk mendja 
lankan pembunuhan? terhadap 
kapten Miljadi dan major Basu 
no, jang oleh fihak DI diang- 
gap ,/mengchiarati perdjoa- 
ngan” mereka, 

Pembesar2 dlm. black- 

list. 
Selain kedua orang jang su 

dah mereka bunuh ini, memang 
mereka sudah menjisun suatu 
»black-list”, daftar hitam na- 
ma? pembesar? militer maupun 
Sipil di Solo, jang menurut ren 
tjana hendak mereka bunuh. 

Tetapi untung, sebelum mrk. 
berhasil djalankam rolnja, fihak 
CPM sudah lebih dahulu menga 
dakan pukulan jang djita. 

Demikian reportage djuruwar 
ta ,,Suara Merdeka”.   CPM tak berdaja menghadapi 

tindakan grombolan: namun 

demi kepentingan penjelidikan, 
segala kritik tadi dibiarkan £a- 
dja, bersembojan: Andjing 

menggonggong, Kafilah lalu 
djuga. 8 

CPM mula: bertindak. 

sat sudah masak, djaring sudah 
dipasang siap pada hari Senin 
malam tanggal 1 Desember jl., 
CPM Solo dengan kerdjasama 
dengan Seksi I Divisi Diponego 
ro, telah dapat menargkan se 
orang pemuda bernama R, be-   sekali menguasai urusan2 pe-|jakang hari, dan sekali-kali 

merintahan di Tunisia, akan |hukanlah berarti, bahwa ia 
tetap! Bey Tunis maSih tetap | menerima penghapusan Uni 
— @juga oleh Perantjis diang- | Belanda — Indonesia dengan gap sebagai ,satu2nja Wakil (tidak bersjarat. Demikiar A. 
resmi Tunisia, kata pembitja-| rp. Den Haag. 
ra. : 
Dikemukakannja, walaupun Pemerintah Belanda pertjaja, 

Bey Sidi Muhammad al Amin | bahwa periu ditjari Pa. 
Sudah landjut usianja, namun |an jang menjenangkan kedua 
Ia mengepalai bangsanja dju- | pihak, agar baik lagi perhubu- 
ga, Jang sedang memperdjo- Igannja. Pemerintah Belanda 
angkan pemulihan kedaulatan- | manjatakan penghararannja, 
nja itu. O | bahwa perundingan ini akan 

Diterangkannja bahwa Bey 

rintahan demokrasi di Tunisia 
dan ia mempunjai nama baik 
dilapangan ,,Kemerdekaan, Ke 
samaan dan Persaudaraan”. 

Zafrullah seterusnja menga- 
takan bahwa dalam perundi- 
ngan2 jang telah diadakan an- 
tara pemerintah Perantj's de- 
ngan kabinet Tunisia jl, jang 
dipimpin oleh Perdana Mente- 
ri Muhammad Chenik, bahasa 
jang dipakai oleh pihak Peran 
tjis serba t'dak djelas, tidak te 
pat, mengenai apa jang Jimak 
sudkannja. Dikatakannja bah- 
wa rupa2nja pihak Perantiis 
Sengadja memakai bahasa jg. 
tidak djelas, supaja dapat me- 
nutupi kenjataan, bahwa Pe- 
rantjis sesungguhnja tidak hen 
dak berunding, walaupun 
muat kata2 jang semuanja 
serba manis2.   

dan sewaktu ia bergerilja didaerah ! 
adalah 

j i 

Sebaliknja, usul2 jang di- 
adjukan oleh Tunisia itu serba 
sederhana dan masuk akal: 
Tunisia hanja minta kembali 
kepada siatus jang ditetapkan 
oleh Perdiandj'an Bardo dan 
Perdjandjian Al Marro, jang di 
sesuaikan dengan zaman seka- 
rang. Dan Tunisia memintanja 

telah melatakkan dasar2 pemej. 
dimulai lagi dalam suas#na sa- 

“ng mengerti. Memorandum ini 
tikeluarkan sebelum diadakan 
perdebatan tentang anggaran 

belandja Kementerian Luar 
Negeri Belanda, jang akan di- 
langsuhgkan dalam parlemen 
Belanda dari tg. 9 sampai 11 

Desember jang akan datang. 

  

atas nama Blok Asia Afrika 
berseru, supaja Perantjig me- 
ngachiri pemboikotannja dan 
datang menghadiri pembitja- 
raan masalah Tunisia. Ketua 
sidang mengumumkan, bahwa 
ja akan melandjutkan seruan 
ini kepada delegasi Perantjis. 

Wakil Mesirs perdjo- 

angan Tunisia perdjo- 

angan melindungi ke- 

hormatan manusia. 

Wakil Mesir Abdul Munim 
Mustafa wmenjatakan, bahwa 
PBB berhak — menjelesaikan 
Sengketa antara Perantjis dan 
Tunisia dan dinjatakannja ba 
hwa PBB .,musti bertindak un 
tuk menjelesaikannja”, Abdul 
Munim seterusnja mengata-   berdasarkan demokrasi. Tuni- 

sia tidak meminta sesuatu jg. 
tidak termuat dalam perdjan- 
djian2 ini, kata  Zafrullah 
Khan. 

Blok Azia/Afrika minta 
Perantjis hadlir. 

Setelah Zafrullah Khan sele- 
sai dengan 'pidatonja jang ber 

kan, bahwa perdjoangan bang 
sa2 Afrika Utara itu mendjadi 

lambang daripada perdjoangan 
jang dilakukan diseluruh du- 
nia, untuk melindungi kehor- 

matan ummat manusia. 
Ditegaskannja bahwa Mesir 

menghendaki supaja masalah 
Tunisia diselesaikan setjara 
damai tetapi tidak bertenta-   langsung selama 3 djam itu. 

maka wakil Irag Fadhil Jamali 

kian sumber jang berkuasa 

takan di Tokio.. Menurut dugaan 
orang, satu dari usul2 'itu ialah 
perundingan baru tentang penggan 

tian kerugian perang “dengan Pilipi 
na, jg akan diadakan di Tokio bu 
lan Pebruari jg akan datang, jang 
diharapkan akan lantjar berhubung 
pihak Djepang bersedia melunakkan 
sikapnja dimusim semi jg lalu, jang 

menga 

tidak disukai oleh pemerintah2 di! 

ngan dengan prinsip2 Piagam 
PBB. (Antara), 

Manila dan Djakarta, dan jg menje 
babkan kekosongan dalam perundi 
ngan hampir setahun lamanja. 

Selandjutnja sumber ini mengata 
kan lagi, bahwa Wajima akan be 
rangkat ke Manila pada achir De 
sember ini untuk berunding infor- 
meel dengan Menteri Luar Negeri 
Pilipina,” Joaguin Lizalde, dan pe 
mimpin2 Pilipina laionja. Menurut 
  

Lembaga Kebudajaan Indonesia 
Kon. Batavraasch Ganootsehape & 
WK netra on Watanschanpan”   
  

rumah, di salah satu kampung 
dikota Soio. Pemuda R. iri ma 
sih bersekolah dan bari berusia 
20 fihun. Dengar bukti? penje 
lidikan jang sudah ada dita- 
agan fihak CPM, R. sudah tak 
dapat mungkir lagi dan lalu me 
ngaku! mendjadi salah seorarg 
jang ikut melakukan pembunu 
ran terhadap kapten Mnljadi. 
Pun diakuinja pula sebagai ang 
gauta grombolar jang ikut 
membunih major Basuno di Se 
mararg. Disini fernjsta tepat- 
nja rabaan CPM semula, behwa 
Ojalan paralel kedua pembunu 
han ini menundjukkar asal ber 
samarja. kedua pemburuhan 
ini. Terbikti bahwa pergakuan 
para pemburuh waktu hendak 
djalankan sksinja, sebagai ang 
gauta KMK Solo dar Compie 
HI ini hanja swatu muslihat be 
laka, untuk mengabui fhak 
alat2 regara. 

Tembak-menembek di 

Solo. 
Berdasar atas pengakuan R. sete- 

rusnja, kemudian pada hari Rebo 
malam Kemis tanggal 3/4 Desember 
il telah dilakukan -penggerebegan 
lagi di pelbagai tempat dikota Solo 
Beberapa orang ditahan sebentar 
dan kemudian dilepaskan lagi. Dalam 
penggerebegan ini telah dapat disi- 
ta seputjuk sendjata repolper. 
Malem berikutnja, hari Kemis ma- 

lam Djum'at tanggal 4/5 Desember 
hampir fadiar, lagi dilakukan  peng- 
gerebegan dlen fihak CPM Solo ber- 
sama2 fihak Seksi,I Divisi, pada 
beberapa rumah jang sudah disinja- 
lir 'sebelumnja dalam kota Solo. 
Dalam penggerebegan ini dari sa- 
lah sebuah rumah telah diadakan 
perlawanan sendjata oleh orang2 ig 
hendak ditangkap. tetapi fihak CPM 
sudah siap sebelumnja. Tiga orang 
telah dapat ditangkap hidup2. ber- 
nama S., M., dan D.. sedangkan 
pemimpin grombolan ini bernama 
T. tertembak mati.  Kerampat pemu- 

"da ini adalah orang2 penduduk So: 
|lo djuga dan tiap harinja bekerdia 
Isebagai pedagang. Pada mereka te- 
|lah ddoat disita 3 buah putjuk sen- 
djata. 

Berdasar pengakuan R' semula 
ke 5 orang inilah iana bertanggung 
dijawab atas pembunuhan major Ba- 
“suno dan Kapten Muljadi. 

Pasukan2 istimewa D.I. 
Dalam pengaktan mereka se 

landjutuja Cterrjata, bahwa me 

  
rantjangan, 'Wajima dari Manila 
akan pergi ke New Delhi untuk me 
ngadakan pertemuan dengan diplo- 
mat2 Djepang di Timur Djauh, jang 
akan dimulai tg. 6 Djanuari j.a.d, 
Sehabis Ronperensi tsb., Wajima 
akan pergi ke Rangoon untuk meran 
tjangkan satu perdjandjian damai 
dengan Birma, dan kemudian da- 
tang di Djakarta untuk membuka 
lagi perundingan tentang pengganti 

Gambar2 Gan- 
'dhi Nehru Di” 

bakar? | 
ARIAN jang terpenting 
di Lissabon, ,,Diario de #3 

Noticias”, hari Kemis dengan sa 5 
“ Ingat membantah berita? jang di K.S.A.D. DIBER- 

Achir?nja setelah segala: Sia ksiarkamoleh kartorberiti In 

dian dibakar dibeberana tempat 
umum  didjadjahaz Portugis 
Goa (di Infia). lala digant! de | 

dari Portugal. Kata harian Por 

lu melskukan tirdakar?2 (orror 
untuk . mendjamin hak2&nja”. 
(Antara).   

| 

| 

  

no Ketangkap 

achir2 ini, bahwa gambar? men 
diang Mahatma Gandhi Gan gam 
bar? Perdara Ment. India Shri 
Nekxu telah dissbek2 dan kemu 
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Seorang Pemuda Jang Masih Bersekolah 
Banjak Pembesar2 Solo Jg Masuk Daftar-Hitam Pembunuh, D.I. Mempun jai 

Commando's Utk. Maksud Ituz Dengan Diam-Diem 

C.P.M. Terus Giat Mengedjar-Edjar Kedjahatan. 

menundjukkan betapa ra- 
jg mereka djalarkan. Sukses jg gemilang jg patut 

komandan CPM Solo dan Major 

dibunuh di ramah- 

dan 

malam 

mengaku anak? dari compie III. 

.. Seruan 
vs Times 

Kerahkan Nasiona- 
lisme Asia 

AUM KOMUNIS berpenda- 
pat, bahwa pintu belakang 

Eropa adalah Indo-China, Thai 

dan Malaya dan bahwa dikuasai- 

nja negeri? ini merupakan puku- 

lan hebat bagi perekonomian Ba- 

rat, demikian harian ,,Times” me-   hulis dalam induk karangan. Indo- 

(China merupakan kuntji ke In- 
'dia dan Malaya. 

. 

| Negara2 Barat djangaa men 
. tjoba melawan 

ha mengerahkan nasionaiisme 
di Asia guna menghadani Ko- 
munisme di Asia. Ini adalah 
Suatu bagian dari politik me- 
ngadakan perubahan lekas di 
negeri2 jang dikuasai negara2 

Barat dan dari politik men- 
djandjikan kemerdekaan kepa- 
da negara jang akan dewasa 
dalam politik, demikian ,,Ti- 

mes”, Harian tersebut aca'ranja 
men'arankan supaja nezured 
Baratimemberi kepuasan kepa- 
da ijita2 nas'onalisme di Asia 

sebagai salah-satu senidjata un 

tuk menghadapi komun sme. 
4 (Antara) 

HENTIKAN. 
. 

Menurut keputusan si- 

darie kabinei semalam, ma 

ka beberapa perwira ting- 

ngan gambar? Presiden Salazar | gi, diantaranja Kol. A. H. 

tugis tadi, Pertugal ,tidak per (Nasution KSAD telah dibe- 

baskan dari djabatan. 

Beruniform Sadja 
Bukann'a Tanda Ketentsraan: Kata 

Kolonel Kawilarang 
Tentara Kita Bukan Ditentukan oleh Pakaian Tetapi 

Oleh Djiwa Jg. Mengisi Radannja. 
OLONEL KAWILARANG, Panglima T.T. NI berpendapat, 
bahwa orang jg hanja berpakaian seragam sadja, tidak 

akan mendapat penghargaan dan pengakuan sebagaimana mesti- 
nja dari masjarakat sebagai anggauta Angkatan Perang, kalau 
pada orang itu tidak ada djiwa, Sikap dan ketjakapan jang bisa 
Gipertjajai dan dihormati sebagai militer jg berdisiplin kepada ne- 
gara”. Wedjangan ini disampaikan oleh Kol. Kawilarang kepada 
para anggauta tentara, siswa Sekolah Kader Infanteri, jang Kemis 
pagi dibuka dgn resmi di djalan Menado, Bandung. 

Kolonel Kawilarang selan- 

Cjutnja. menerangkan, bahwa 
tentara kita bukanlah ditentu- 
kan oleh pakaian jang menutu- 
pi badannja, tapi cleh djiwa jg 
mengisi badan itu. Suatu per- 
didikan sipil, walaupun berpa- 
kaian seragam dan mengguna-, 
kan sendjata, tidak akan mei. 
hirkan suatu kader infantri jg 
kita butuhkan untuk memulai 
pelaksanaan rentjana pemba- 

ngunan Angkatan Parat chu- 
susnja. Demikian Kawilarang. 

Sekolah Kader Infanterie jg 
baru dibuka itu mempunjai 670 
orang siswa, diantaranja 1!” 
bintara dan lainnja ialah pr 
djurit2, Setelah mereka i:u di- 
latih 9 bulan maka mereka itu 

akan disebarkan untuk mendja- 
di instruktur dari depot-batal: 
jon2, 

KOL. BAMBANG SUGENG 
KE DJAKARTA ? 

Dari kalangan jang lajak di 
pertjaja didapat keterangan, 
bahwa kol. Bambang Sugeng 
ditanggu kedatangannja di Dja 
karta dari Surabaja. Kundjun 
ngannja ke Djakarta adalah, ber 
hubung dengan usaha2 jang se 
dang dilakukan untuk menjele- 

saikan soal? didalam angkatan 
perang, 

an kerugian perang dgn Indonesia. 

Sampai kini belum diketahui pasti, 
sampai dimana lebih madjunja usul2 
baru Djepang tentang penggantian 

kerugian - perang, “tetapi setengah 
orang menduga, bahwa Wajima ber 
sedia menjebutkan satu djumlah ter 
tentu, jg dapat dibajarkan Djepang 
kepada Pilipina dan Indonesiar" De 
mikian U.P, dari Manila. 

  

Perang Pa nas, 
Dan Dingin. 

Djadi Atjara Terpentisg 
Dim Konperensi Wakil2 

Inggris Di Djohor 

ERANG PANAS dan dingin 
di Asia akan dibitjarakan 

dalam rundingan rahasia selama» 

5 hari diantara wakil2 Inggris & 

Asia Tenggara dan Timur Djauh, 

jg dimulai bari Kemis di Bukit 
Serina (Djohor) di tempat kedia- 

man komisaris diendral Malcolm 
McDonald. Dalam pengumuman 

resmi- dikatakan, bahwa seorang 
menteri Inggris akan menghadiri 
pula pertemuan tahunan tsb utk 
pertama kalinja. Marguess of Rea- 
dirg, menteri muda. urusan luar 

negeri, telah datang di Singapu- 

pura utk mengundjungi konperen- 
si tersebut. 1 

Menurut kalangan jang me- 
ngetahui offensif pasukan2 Ho 
Chi Minh akan merupakan so- 
al terutama dalam atjara. Se- 
lain itu akan “dibitjarakan pu- 
la masalah politik dan ekono- 
mi Inggeris di Asia Tenggara 
dan Timur Djauh. Jang hadir 
dalam konperensi tsb. dianta- 
ranja, gubernur ' Hongkong, 
Singapura, Borneo Utara dan 

3 pemimpin pasuk- 
an2 Inggeris di Timur Djauh, 

  
“wakil komisaris diendral2 dan 
duta-besar2- di Muang Thu, 
Indonesia dan Birma, wakil2 
Inggeris di Philipina dan Indo 

Tjina, wakil komisaris tinggi 
Inggeris di India, Anstralia dan 

duta besar Inggeris di Djepang. 
(Antara), 

d'alannja za- : 
' man, akan tetapi harus bernsa- 

  

-
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    pertentangan? itu tidak semuanja 

5 nai hal2 jang prinsipil. Dua ' 
pa prinsipil jang masih belum ' 
tertjapai persamaan pendapat | 
dalam bahagian? itu antara lain | 

| dalah tentang soal mana jang di- 
. dulukan pemilihannja, Konstitu- 
ante ataukah parlemen, ataukah 
Kedua2nja sekaligus bersama, dan 
Gjuga mengenai djumlah daerah2 
pemilihan, karena ada fraksi jang 
menghendaki satu daerah pemilih 

“an sadja, ada jang setudju 15 se- 
— perti jang tertjantum dalam ren- 

: fjana undang2, dan ada jang 
- menghendaki paling sedikit 37 
“atau 38 daerah pemilihan. 
| Dengan begitu pembitjaraan | 
“dalam sidang pieno nanti gela- 
gatnja tidak akan begitu lantjar | 

i jang dikirakan, walaupun | 

rentjana undang2 itu merupakan. 
| suatu kompromi jang ditjapai 
“oleh sidang2 kabinet diantara 

      

    
  

| 'pendapat2 dan pendirian2 partai2 
pemerintah. 

k sedikit Tenegatan teri 
tara para fraksi, meskipun | 

Yu 
rahap, Nk 

naan tugas parlemen jang hanja 
diserahkan kepada suatu Badan | 
Pekerdja itu tidak bisa dipertang 
gung djawabkan. Daripada en- 
kaga pemilihan Kaya Ha ih Aa 

han “parlemen, tetapi 

| sama, lagi pula lebih murah bia- 
Ijanja, meskipun praktek pelaksa- 
Inaannja agak lebih sukar sedikit: 

| demikian: Mr, Burhanuddin Rana: 
hap. 3 

Abdullah Jusuf: dari fraksi PNI 

  

kepada parlemen : sebelum 

'hendaki itihan 'Konstituante | 

kin oleh Konstituante. Selain itu 
fraksinja menghendaki 'supaja 
pelaksanaan pemilihan ita dja- 
ngan ada jang ditagaskan kepada! 
tenaga? jang berdasar »ambts- 
'halve”, misalnja  tjamat, lurah 
dsb., tetapi dari pusat sampai ike- 
“bawah kepada panitia? dibawah 
Perdana Menteri, 

“dalam rentjana undang2, jakni 
anggota? Kantor Pemilihan Indo- 
nesia diangkat oleh Presiden, se- 

' Pendapat2 eka 
fraksi. if 

Nnehigeriat soal tersebut ,,Anta- 
ra” mendapat keterangan dari | 
kalangan2 traksi La an 

sbb.: : 

Mr. Hihi neia Harahap, ak 
tua fraksi Masjumi menerangkan, 
bahwa pada umumnja  fraksinja 
(dapat menjetudjui ketentuan2 jg 
'diterakan dalam rentjana undang- 
undang tersebut djustru karena 
Irentjana itu adalah kompromi 
dari pendapat2 partai2 pemerin- 
tah. Mengenai mana jang harus 
didulukan pemilihannja, Konsti- 

'tuante ataukah parlemen, fraksi- 
'nja menjetudjui pemilihan ber- 

sama2 sekaligus, jakni “untuk 
'Konftituante dan untuk parlemen. 
Berdasar kepada alasan, bahwa 
"djika Konstituante jang didulu- 
kan, nantinja dalam praktek jg. 
"melakukan pekerdjaan parlemen | Ion pertama Rp. 100.— dan buat 
'hanjalah suatu Badan Pekerdja tjalon kedua dan  seterusnj ja 

jang hanja terdiri oleh Lk. 50 Rp. 25,—, didalam rentjara  un- 

dan karena pembikinan dang? masing2 Rp. 250— dan 

2 

atas nama Kementerian 
kiman. 

Pun diterangkan, babu frak- 
ssinja menghendaki perkerasan 

pentjalonan, buat tjalon pertama 
harus diadjukan oleh paling sedi- 

"kit 250 orang (dalam rentjana 
100), dan buat tjalon kedua 50 

orang (dalam rentjana 25 ora ng), 
sebaliknja dikehendaki pengu- 
rangan uang djaminan, buat tja- 

"Keha-     

  

orang, 
Konstitusi “akan memerlukan |Rp. 100.—. 
waktu Lk. dua tahun, maka me- Sumardi dari PKI menerang-oj 

Hn Ai PAR 3 i kan, bahwa fraksinjapun meng- 
hendaki pemilihan Konstituante 

dan parlemen bersama2.- Selain 

itu PKI menghendaki satu sadja 

daerah pemilihan, sistim daftar 
|jang 'terikat  (gebonden Iysten- 
'stelsel),  jakni. pemberian suara 

|kepada daftar demi daftar tidak 
kepada or! ang2 jang namanja ter- 

sebut dalam daftar. Selandjutnja 

fraksinja menghendaki supaja 'g 

| boleh ditjalonkan hanja dari par- 

tai2 politik dan persecrangan sa- 
  

SEMARANG 6 

Kabar Ko ta 
  

    

   

          

   
   

        

   
    

        

   
    

                            

   
   
   

      

   
      

  

.Gjalan Deli pada tg. 7-9-52, 

: | Dalam pada “Yak mengingat 

kemungkinan bertambahnja pe 
rahu2 bermotor jang berarti | 
pula bertambahnja hasil2 ikan 

' layt maka kini direntjanakan 
pembuatan Tempat Peminda- 
ngan (tempat mengeringkan 
ikan), guna mentjukupi kebu- 

tuhan para nelajan dan bakulz 
umum, Diusahakan, agar da- 
lam bulan Desember ini sudah 
mulai dapat diselenggarakan 
pembuatan 1 loods  peminda: 
ngan dan 1 warung petak (wa- 

rung kopi) di Djl. Deli sebagai 

langkah pertama. Biaja untuk 
"aenabuatan pertama inj ialah 

Rp. 17.500 untuk loods dan 
Rp. 7.500 untuk warung petak. 

Dikirim ke Bandung. 
- Selain tempat pemindangan 

jang hendak dibangunkan ini, 
. dewasa ini di Tambaklorok sen 

Giri sudah ada satu tempat pe- 
mindarigan jang diselenggara- 
kan oleh anak2 bekas pedjoang 
'dengan hasil jang sangat me- 
muaskan. Hasil pemindangan 
ini sebagian besar dikirim ke- 
Priangan terutama ke Ban- 
dung, dimana pindang2 Sema- | 
rang sangat laku. Ternjata kin: 

| bahwa pengiriman dari .Gema- | 
5 Lama ini belum lagi mentjukupi 

| kebutuhan. Maka  diha- takan, 
. bahwa dengan pembukaan tem 

. yar pemindangan didjl. Deli itu 

nanti dapat sedikit ditjukupi 
permintaan Priangan tad: Da- 

| lam pada itu dapat diwartakan 
5 lebih djawa. bahwa dewasa ini 

2 BUM Ulam” sedang men ''- 

St Mei 13 orang bekas-pedjoang da 
“fi Madura jang dikirim ke Se- 

rang “ dengan "perantaraan 

uutuk - memperdalam 

pengetahuarnja tentang il.cu 
ATP laut. 

    

  

'"MERINGANKAN BEBAN WA 

NITA BEKAS PEDJOANG 

. Untuk meringankan beban- 
nja para wanita bekas pedjo- 
ang jang Sampai sekarang be- 
lum lagi mendapat bantuan se 
bagaimana diharapkan, maka 

atas usaha Badan Kontak So- 
sial Semarang jang diketuai 
oleh Ibu Milono telah diadakan 
undian barang2 jang pendapat 

idang Semarang 
Sa gat Laku Di Aan Dj. Deli 
Akan Dibangun Tempat Pemindangan. 

“Dan Warung2 KopiBaru - 
, ERKAT ORGANISASI Koperasi Perikanan Laut ,.Misojo 

Ulam”, pula sedjak Gibukanja tempat pelelangan ikan di 
hasil? perikanan laut ' makin lama 

makin nampak kemadjuannja. Dibanding dengan pendapatan dim 
'bulan September, maka pendapatan dim bulan Oktober ada lebih 
banjak. Hasil September ada 137.221 kg seharga Rp. 288.071,50 
“dan Oktober ada 178.622 kg seharga Rp. 295.828,50. Bertambahnja 
hasil ikan laut ini selain bertepatan dgn musim ikan dewasa ini, 

pun adalah disebabkan dgn adanja 5 buah perahu bermotor jang 
bara, Wonela hasil baik dari perahu? bermotor ini, ,,/Misojo Ulam” 
Tenan utk mendatangkan lagi 20 perahu bermotor. 

hnakan untuk 

dja, tetapi djangan dari organi- 

sasi2 jang bukan organisasi-poli- 

tik dah menghendaki pula supaja 

batas umur buat memilih ditu- 
runkan djadi 16 tahun, sedang 
uang djaminan pentjalonan diha- 

puskan. 

(Xx Djojoprajitro dari Murba me- 
nerangkan, bahwa fraksinja me- 

DESEMBER 1952, 
o 

2   
lebih dulu, sedang pemilihan par- 

'lemen diserahkan kepada Konsti- 

stusi jang akan dibikin oleh Kon- 
istituante. Pun Murba menghen- 

daki satu daerah pemilihan sadja | 
untuk mendjaga djangan ada su-: 
ara2 jang hilang, tidak menjetu- : 

djui ketentuan2 djabatan2 jang: 
#inkompatibilitet dengan keanggo- 1 

taan Konstituante, sebab menurut ! 
“pendapatnja ketentuan2 itu bisa 

diartikan melarang pedjabat2 ter 
sebut turut ditjalonkan, padahai 

menurut Djojoprajitno soalnja 
dapat diserahkan kepada sitjalon 
untuk memilih sendiri nanti, te- 

tap dalam djabatan atau mendja 

di anggota, djika ia terpilih. Se- 

landjutnja  Murba menghendaki 

supaja untuk tjalon2 perseorang- 
an djuga “diharuskan memakai. 
daftar kumpulan suvaja hak Yas- | 

sief bagi minoritet. dibatasi hanja : 

untuk mereka 

      

SKONPERENSI DEIP. 

' Konperensi DEIP jang akan 
Gadoh di Djakarta tgl. 15 
Gan 16 Des. jadi: akan dipergu 

somperingati 
ulangtahun ke 3 DEIP dan mem 
bitjarakan politik pengangku- 
tan Kem. Perhubungan. Kon- 
gres bermotor nasional seluruh 
(Indonesia akan, diadakan di 
Jogja tgl. 19 sampai 21 Des. 
dengan atjara: membentuk ga 
bungan pengusaha pengangku 
tan nasional seluruh Indonesia 
-dan melihat kemungkinan? un 
tuk mendirikan assuransi pt 
ngangkutan dan bank, vrachten 

nesia, pengurangan 
nan dari para tjalon dan pengu- 

rangan ,batking” 

pertama mendjadi 50 orang. 

Sumartojo dari PSI menerang- 

kan, bahwa fraksinja paling sedi- 

kit menghendaki 38 daerah pemi- 

lihan berdasarkan kesatuan2 kul- 
tureel dan ekenomis, termasuk 

djuga kota2 besar jang penduduk 

nja 500.000 keatas. Selain itu di- 

kehendaki diuga ' supaja tugas, 

per jang ik 
lebih tepat ialah pemilihan ber- || 

1 k i menerangkan, bahwa PNI meng- 
mber jang akan Gatang. Perlunja supaja . 

“pleno un dimulai pada masa Sak perta- Isadja, sedang pemilihan parlemen | 
: diserahkan 'kepada ketentuan? | 
dalam Konstitusi jang nanti dibi- | 

bukan seperti.) 

dang panitia? didaerah oleh atau 5 

njetudjui pemilihan Konstituante | 
fa dim perdjalanannja ke Spanjol! se : 

jang sudah dua ' jang pertama kali diadakan oleh 
tahun djadi warga-negara Indo- | pemain? 

uang djami- |berserikatan mereka jang sudah 

bagi tjalon: 

  

   

    

     

| 

| 

Kemah2 pengungsi2 Arab di 
pun merupakan salah satu 1 

“karena urtuk memberi dia 
“ sosial PBB musti 1 

Air daan. $ 
  
1 
  

      

    
    
    
    
    

  

   

    
          

    

    
    

        

        

'ania. Pengungsi orang2 Arab ini 
lah jang pelik  memetjahkannja. ' 

1: bagi 25.000 orang ini, panitya 
jak makanan dan berribu2' liter   
  

    

sebuah saringan air bei 

| keterangan ir. Soewarto, ment 

'kepada P.I. Aneta. Dikatakan « 
Jjaksaraannja telah diserahkan 
Peranftjis jang menurut menteri 
s an? air bersih 

  

Rita terlibat dlm. 
pertjintaan 

. Bintang Iajar putih Rita. Hay 
worth hari Senin mendadak idan . 
ngan tiada memberikan keterangan? 
membatalkan rfatnja bertolak dasi" 
Paris ke New York. Pembatalan ibi 
segera menimbulkan esas-desus di 
kalangan cafe-society Paris, bahwa 

Rita sekarang sedarg terlibat dalam 
perfjintaan ' gn Graaf- Villapadier 
na, seorang bangsawan Spanjol. $ 
berapa 'hari sebelum Rita membata 
kan perdjalanannja Villapadierna., 
terkenal dengan rama ,.PePe”, tel 
menjewa kamar disebuah hotel tidak 
gjauh dari tempat tinggal Rita ( 
worth itu. 

  
   

     

    
$ £ 

Graaf ini, jang telah menjertai 

  

telah kembali di Paris terus m 
mendampingi bintang lajar | 
itu Diduga bahwa Rita sebena 
akan kembali ke New York untu 
minta nasehat kepada “advokat2nja 
mengenai perdjandjian pertjeraian de 

   
      
     

      
         
      
       

   
        

            

   

    

    

   

   

   

Tiap Detik naa an L Air 
EWASA INI sedang “dalam persiapan untuk membangun 

karta, jang. diduga akan memakan beaja Rp. 4.000.000, ga Da 
ri pekerdjaan umum dan tenag 

  

   
kepada firma ,,De Gremont” dari 

dilain? negeri, seperti di Pakistan dan lain2. 

njai kapasitei 

Ydgn djumlah penduduk Ik. 2 djuta 

£|demikian antara lain keterangan 
menteri pekerdjaan 

: 1! 'karta Raya, “menteri Soewarto 

000. 000 ' 
Dj Diakarta 

(waterzuivering) di Karet Dja- 

.menteri, bahwa untuk ini T 

telah berpengalaman mermibikin 

Saringan 'air tsb akan mempu- 

sebesar 2000 liter 

setiap detik, sedangkan dim tem- 

po 15 bulan diharapkan sudah da 
pat memenuhi kebutuhan air ber- 
isih. Dewasa ini Djakarta Raya 

Orang membutuhkan paling sedi- 
kit 2000 liter air bersih tiap2 de- 
tik, sedangkan apa jg dihasilkan 
sekatang hanja 600 liter tiap2 de- 
tik. 

Selandjutnja oleh menteri Gidje- 
laskan, bahwa pembangunan sa- 
ringan tsb dgn kekuatan jg begi- 
tu besar adalah. utk mendjaga 
apabila djumlah penduduk ber- 
tambah, tidak perlu lagi diadakan 
perluasan kearah ini, karena su- 
Gah. dapat meritjukupi keperluan, 

umum dan 
tenaga. 

Tenaga listrik Antjol 
bagian kedua. 

tas pertanjaan mengenai ke 
kurangan aliran listrik di Dja- 

menerangkan, bahwa untuk 
menutup kekurangan2 tersebut. 
Gewasa ini sudah mulaj diker-' 
@jakan tenaga listrik begian ke   ngan pangeran 'Ali Khan jang me-' 

netapkan bahwa Rita ana Per 
mia sedjuta4dolar. | 

Bintang? Bte di 
Hollywood mogok. 

Perserikatan bintang2 pilem di 

Amerika pada hari Senin menza- 

dakan pemogokan diseluruh Ame- 
rika Serikat. Pemogokan ini di- 
tudjukan terhadap perusahaan2 

jang ihembuat pilem2 bersam- 
bung untuk siaran2 televisi, dan 

akan diikuti oleh k.l. 2.700 pema- 
in pilem dari . Hollywood dan 
New York. Pemogokan ini ialah 

pilem dalam sedjarah 

berusig 19 tahun. Perserikatan 

bintang2 pilem itu menuntut ke- 

naikan upah dan djaminan ter- 
hadap siaran? televisi. 

  

kedudukan dan hak2 panitia pe- 
njelenggara pemilihan ditentukan 

dengan undang2 tersendiri, dan 
PSI pun tidak menjetudjui uang 

djaminan dari tjalon2. 
  kantoor aan madjallah pengang 

kuta. 

BROSURE MENGENAT KCR- 
BAN 40.600 DI SULAWESI. 

itu di Solo dan di Djakarta. Atja 

ranja: tg. 5 Des. Solo — Preho 

linggo, tg. 6 Probolinggo — Dia 

karta dan tg. Y Djakarta — Solo. 

Minggu, depan Djakarta akan 

mendjadi tuan rumah menerima 

Malang dan Medan, tg. 12 bja 

karta — Malang, tg. 13 Malang 
— Medan dan tg. 14 Medan 
Djakarta. 

Panitya Peringatan Ulang Ta 
hun ke-VI Korban 40.000 di Su 
lawesi, jang berkedudukan di 
Lada. bermaksud menerbit 
kam brosure mengenai korban 
40.090 di Sulawesi itu. 

Dikandung maksud untuk me 
nerbitkan brosure itu setflah se 
Tlesai peringatan “pada tanggal 
11 Desember jang akan datang. 

Berhubung dengan itu pani- 
tya menjerukan kep ada masja 
rakat untuk membantu usaha 

Dari Panitya pertandingan di Dja 
karta, PI Angta memperoleh ka 

bar, bahwa Djawatan Kereta Api 
bersedia. mengangkut rombongan 

rombongan pemain dengan mem   penjusunan brosure ini dengan 
' memberikan keterangan2 gam- 
bar2 dan sebagainja jang ada 
Sangkut pautnja dengan peris 
tiwa di Sulawesi it, 

BERIIA RUMAH OBAT. 9 

Minggu tgl, 7 Des. dibuka ru 
mah obat Numa Bodjong djam 
8-12. dari tgl. 8 sampai 13 Des. 
Gibuka diam 8-19 Koo Hwie Pe 
kodjan dan Van Gorkom Bo- 
djcng, djam 8-17 Numa, Sig 
lang Wotgandul dan Rathkamp 
Pekodjan. 

berikan potongan (reduksi) 50 

pCt. sedang dari pihak AURI di 
terima kabar, bahwa untuk ne 
ngangkutan2 para pemain jang 

sangat mendesak waktunja, AU 

RI. bersedia memberikan be 
ngangkutan gratis melalui udara. 

Liem konira Satoh. 

Rombongan pingpong Indo- 
nesia jang 'berdjuang 'mati2an 

di Singapura dlim perebutan ke 
Gjuaraan pingpong — seluruh 
Asia pada tg. 2 jl. telah tiba 
kembali di Djakarta. Dalam 
pertjakapan wartawan SP de- 
ngan ketua rombongan tsb. 
tuan Tan Tjien Kee, diterang- 
kan, bhw pemain satu2nja jang 
memuaskan adalah  LiemNgo 
Soen dari Semarang, jang da- 
lam pertandigan2 merebut Ba- 
roda Cup dapat mendiatohkan 
djuara2 Djepang, Singapura, 
Malaya dan Macao. Pertandi- 
ngan jang terberat bagi Liem 

    

Finale PSSI. 

Selama hari2 Natal di Suraba 

ja akan dilangsungkan pertandi   nja akan disediakan untuk usa 
ha tsb. Undian barang2 tsb te 
lah berhasil memuaskan, hing- 
ga ke-untungannja bersih dari 
hasil pendjualan undian ba' 
rang2 itu, ada Rp. 10.000,—     

SI th. 1952, dimana 7 

| ' 

  

ngan2 sepakbola kedjuaraan PS $ ? 
2 P 8 : adalah waktu melawan djuara 

dunia Satoh, Begitu berat pers 
lawanan itu, sehingga Liem te 

Jah djatoh pingsang sttelah se- 
lesai "pertandingan, karena 

J8 kramp di kaki dan tangannja, 

kota akan 

ikut jaitu: Djakarta, Bandung, 
Medan, Malang ,Solo, Proboling 
g0 dan Surabaja, (djuara 1951). 

Voortournooi tinggal 2 kali, 
  

TN 

Pemilihan U- 

dua di Antjol dengan kekuatan 
KW, jang diharapkan da- 

lam pertengahan tahun jang 
akan datang sudah selesai, se- 
dangkan pembangunan tenaga 
Estrik di Karet dengan ke- 
kuatan 120 KW sekarang su- 
dah pula dimulai dengan pem- 
buatan rumah2, gedung2 dan 
lain2. Tetapi disebabkan masih 
menunggu beberapa alat2 dari 
luar negeri jang telah dipesan 
untuk itu, maka diharapkan ba 
ru selesai dalam tahun 1954. 
Walaupun dengan beberapa 
pembangunan tenaga listrik 
tersebut. menurut menteri, pe- 
merintah belum puas karena 
itu memang belum mentjukupi 
kebutuhan. Oleh sebab itu kini 
pula dimulai dengan penjeleng- 
garaan pembangunan tenaga 
listrik sioomcentraal di Priok 
dengan kekuatan 609.000 KW, 

jang dewasa ini sedang disiap- 
kan dan menurut - rentjana 
akan selesai dalam tempo 4 ta- 
hun. 

Pembukaan djalan2 raja. 
Dalam pertjakapan dengan 

PI. Aneta, menteri pekerfljaan 
umum dan tenaga, tuan Soe-   

mum Djateng 
Diharapkan Sebelum 
Maret 1953 Sudah : 

Selesai 

PDA TANGGAL 5 Des. 
bertempat di Balai Kota 

Semarang telah dilangsungkan 
rapat anggauta2 Kantor Pemili- 
han umum seluruh Djawa-Te- 

ngah., Sifat rapat kali ini hanja 
memberikan pendjelasan kepada 
anggauta? kantor pemilihan 
umum tsb, jang dibentangkan 
oleh dr. Rustamadji, Sebagaima- 
na diketahui, dr. Rustamadji ba- 
ru-baru ini telah pergi ke Dja- 
karta utk mendapat pendjelasan 
dari kantor pusat pemilihan 
umum, terutama mengenai tjara 
pelaksanaan pemilihan umum. 
Dari kalangan? jg berdekatan 
didapat keterangan, bahwa per- 
siapan pemilihan umum di Djawa 
Tengah sudah sedemikian djauh- 
nja, sehingga sewaktu-waktu da- 
pat didjalankan. Mungkin sekali   

|utk Djawa Tengah sebelum bu- 
lan Maret 1953 pemilihan umum 
sudah selesai. 

Kampanje dari partai2. 
Sesuai dengan persiapan2 pe 

milihan umum di Djawa Te- 
ngah ini partai2 politik sudah. 
mulai menjiapkan rentjana 
kampanje, iang didalam waktu 
singkat akan segera dilaku- 
kan setjara besar-besaran. Da- 

# 

“lam hal ini dapat dikabarkan, 
bahwa konggres PNI di Sura- 
baia antara lain memberi tuntu 
nan kepada i jabang2nja untuk 

warto, selandjutnja menerang- 
kan, bahwa dalam rangka.ren- 
tjana membuka djalan perhu- 
bungan antara Telokberong dan 

'Atjeh, pernah diadakan penin- 
djauan dan opname didaerah 

' tersebut. Mengenai pembukaan 
dialan2 perhubungan Djawa 
pada umumnja menteri Soewar 
to mengatakan, bahwa kesuka- 
rannja terletak pada kekura- 

Taj
 a

ae
 

TP 

    

   

    

.KMB dan perdjandjian? dgn luar 
gera menembus embargo, 

Politik soda negeri. 
Menjokong rentjana 'pemerin. 

'tah dalam. penjelesaian peristi- 
wa 17 Oktober 1952 dengan pe- 
Nuh kebidjaksanaan : dan keadi- 
lan. 

Menggerakkan massa pemu- 
da'untuk turut ' memulihkan 
keamanan, 

Supaja parlemen dengan se- 
gera membitjarakan Undang2 
Pertahanan Negara dan Pers. 

Supaja pemerintah menjem- 
fi purnakan otonomi daerah dan 

pendemokrasian pemerintahan 
dalam waktu jang nee 
nja. 

Mendesak pemerintah ae 
Segera memeriksa dan menga- 

dili semua tahanan? politik, 

Pemuda : 
Mengadakan kampanje pe- 

njederhanaan penghidupan £e- 
hari-hari. 

Supaja - pemerintah  menin- 
djau kembali hubungan  gera- 
kan pemuda dengan pemerinjah 
sedemikian rupa, hingga pemu- 

da terutama mendjadi subjeci. 
Mengadjak massa pemuda 

mengadakan pekan-pemuda na. 

s'onal (National Youth 
val). 
Menjampaikan “penghargaan 

kepada perdjoangan pemuda 
Afrika Selatan, Tunisia, Marok 
ko dan Vietminh jang memper- 
djoangkan hak2 demokrasi dan 
mengandjurkanp kepada World 

Federaticen of Demoeratic Youth 
Internaticnal Union of Sosialis- 
tis Youth dan World Youth 
Assembly untuk mendesak pe- 

merintah di Eropah dan Ame- 
Tika untuk segera memberi ke 

merdekaan penuh kepada Tu- 
nisia, Marokko, Afrika Selatan 
dan lain2 bagian dunia jang 
masih dalam pendjadjahan. 

Mengadjak pemuda Asia, 
Australia dan Afrika jang mem 
perdjuangkan hak2 demokrasi 
untuk bersama-sama berkum- 
pul dalam uatu pekan-pemuda 

(Youth Festival). 
Menjetudjui hadirnja Pemu- 

da Demokrat Indonesia dalam 
konperensi pembela2 hak pemu 

Ca di Warsawa. 

Sosial-ekonomi dan 
pendidikan. 

Mendesak kepada pemerintah 

mentjabut Undang2 Agraria jang, 

bersifat kolonial! dan diganti de 

ngan undang2 jang . mendjamin 

nasib tani ketjil. 
a. Mengusahakan segera teriak. 

sananja transmigrasi “umum se- 

tjara besar2an dengan Jjangka 

pendek, untuk mendjaga adanja 

transmigrasi gelap dan herpedo- 

man kepada penduduk jang tidak 

mempunjai matapentjahariaa. 

b. Mendesak kepada pemorintah 

agar diperbanjak tenaga2 dokter 

jang dikirimkan keluar Djawa vn 

tuk mengatasi adanja penjakit jg 

menimpa rakjat. 

LX Mengandjurkan kpd rak- 
jar Indonesia supaja melarang 
orang mengawinkan anaknja 
dibawah umur 18 tahun (laki2 
dan perempuan). 

2. Mendesak kepada pemerin 
tah supaja mengadakan un- 
dang2 pokok 'perkawinan jang 
bersifat umum bagi warga-na 

-gara Indonesia. 
Sensur film  diperkeras, utk 

mendjaga pengaruh? jang ber- 
tentangan dengan peradaban 
dan kesusilaan masjarakat. In- 
donesia, 
Mengusahakan kepada peme 

rintah supaja memperbanjak 
pengiriman tenaga2 keluar ne- 

geri, utk menambahkan keahli- 
an2 dalam vak tak terdapat di 

Indonesia. 
"Mendesak kepada pemerintah 

untuk merobah systeem pendi- 

dikan spj bertjorak nasional. 
Supaja - pemerintah lebih 

memperhatikan idan memberi- 

kan dan memberikan bantuan2   ngan aSpal. Bahan ini dulu di- 
datangkan dari Iran, tetapi ber 
hubung dengan adanja kesuli- | 
tan2 dinegara itu, maka impor 
aspal pun mengalami  kesuli- 
tan, 

Tetapi utk tahun ini kesuka 
ran2 Hu berangsur2 telah ber- 
kurang, karena kini diperguna- 

kan aspal dari Wonokromo dan 
pulau Buton, sedangkan di 
Amerika Serikat sedang dilaku 

kepada sekolah2 partikelir jang 

''bertjorak nasional. 

Umum: 
Meniokong usaha2 pemerin- 

tah untuk mempretjepat terlak 

sananja pemilihan umum dgn 
dasar ,.umurs, langsung, raha- 
sia dan perwakilan berimbang”. 
Mendesak kepada peme rintah 

supaja mengadakan: 
a. Undang2 Perlindungan Pe- 

rusahaan Nasional.-   kan pesanan2. 
Selandjutnja ditegaskan men 

teri Soewarto, bahwa ' pembu- 
kaan dialan2 perhubungan di- 
luar Dijawa itu mendapati per- 
hatian penuh dari iang berwa- 
djib karena lantjarnja persko- 
nomian sebagaian besar tergan 
tung daripadanja. 

  

KURSUS MODEVAK. 
Untuk mengembangkan ' kemadju- 

an/kesanggupan para pemuda oleh 

Panti Pemuda dikota ini telah di- 
usahakan bermatjam kursus, antara 
nja kursus tehnik-radio, SMP, Se- 
nilukis, Perpustakaan, dll. Untuk Ie 
bih memberikan perhatian pada ma- | 
sjarakat puteri, maka oleh perhim- 
bunan tsb pada permulaan bulan 
Djannari 1953 akan dibuka kursus 
m6devak. Jang megaroh minat dapat   kampanje “pemilihan” umum 

nanti, , l 
  berhubungan dengan Panti Pemuda 

dj. Bulu 37 Smg. 

b. Undang2 Pembatasan Im- 
port. ' 

c. Undang2 Perlindungan Ko- 
perasi. 

d, Mendesak kepada pemisrin- 
tah agar dalam anggaran belan 
dja negara disediakan pos jang 
chusus guna membantu usaha? | 
Nasional dengan sjarat2 jang 
ringan. 

Pusat Pimpinan Pemuda 
Demokrat 

Susunan pengurus Pusat Pm 
pinan Pemuda Demokrat Indo- 
nesia jang baru adalah sbb: 

Ketua Umum: Mr. Soebagio 
Reksedipoero, ditambah Moh. 
Isnaeni dan Asnawi Said seba- 
gai formateur jang bertugas 
menjusun Pusat Pimpinan Pe- 
muda Demokrat angan jang 
baru, PSI Es 

ONGRES PEMUDA Demokrat Indonesia ke-V di 'Surabaja 
pada tg. 30-11-1932 hingga tg, 

putusan sebagai berikut: mengenai soal? politila luar negeri: Su- 

paja pemerintah segera Melaksanakan : pembatalan persetudjuan 

membuka perwakilan di Moskow dan 
Peking utk merealiseer politik bebas-aktip. Menggerakkan massa 

pemuda utk mempertjepat kembalinja Irian Barat kedalam wila- 

j RI. Mentjela tindakan pemerintah Belanda jg berbuat se- 
| wenang? kepada Pen ENG Indonesia di negeri Belanda. 

Festi- 

   

83-12-1952 telah mengambil 

negeri jg merugikan rakjat, se- 

  

Farouk Ketagi- 
. han Djudi: 
: Mampir Lagi Di? 

Monte Carlo 

  

a 

TR 
AROUK, BEKAS radja 
Mesir, hari Rebo pagi2 

benar sudah tiba di Monte Car- 
lo, kota djudi di Monaco, sesu- 
dah menghadiri pemakaman 
djenazah bekas ratu Elena da- 
ri Italia di Montepellier, Peran- 

Ig ketagihan Dad Semaran 

sampai ,.Misojo Ul 

SEMARANGANNJA 
SEMARANG. 

Semarang tambah populer. Dulu 

kin menjanji non-stop lagu 

nja. N 
Kini orang2 

  

9 pada barijak 
LNG”, 
tak 

dung 

merasa 
   

   

mentjukupi bisa 
Priangan. 

1 
" 

9 

Sir-pong sacic NN | 

adanja ke-populeran 'kota 
ini: asal nanti djangam 
nal djuga | karena | 
rangannja”, jang habis ngotot 

gak, kalau kena lawan: jg tangguh, 

djadi terke 

  

pong Djagalan.:.. 

tapi setelah merasa 

njak warta beritanja lagi: malahan 

kabarnja banjak jang terus mundur: 

teratur, 2 saja tidak ikut-ikut 

1hooo00 .   tjis selatan. Farouk menerang- 
kan bahwa ia sampai beberapa 
hari” akan tinggal di Monts 
Carlo, sebelum  melandjutkan 
perdjalanannja ke tempat ting- 
galnja dekat Roma, Italia. Ke- 
pada direktur casino (tempat 

djudi), Farouk berkata a@..: 
»Kamu tahu mengapa aku 
tidak dapat mengundjungi , ka? 
mu achir2 ini: memang aku 
achir? ini mengalami banjak 
kesulitan”. (Antara). 

Farouk tidak lajak men: 
didik anak2nja? 

Kalangan? keagamaan di Me 
Sir kini sedang memperjim- 
bangkan keputusan untuk me- 

Pemalsu 
Banderol. 

Digulung Di Djakarta— 
& Perkaranja Dari Se- 

marang 

P Kriminil Kepolisian Dja- 
wa Barat kemarin telah berhasil 
menangkap seorang Tionghoa ber- 

nama Tjong Soey Goan, jang di-   njatakan bahwa “bekas radja ' 

   

tidak mempan, terus ambles, tak ba. 

: 
sa 

5 

mula2 terkenal karena ,,gandjel ril. 

aja”, terus orang sa-Indonesia diki | 
»Gani- 

'bang Semarang” denyan NN 5 

) 

    

p al dagN dari 

nbira dengan 
Semarang 

(Gertak Sema- 
t berla 

terus. mimpes mlempem Kaja tahu- 

Habis baru2 ini di Semarang dju, 

ga ada sih, gertakan sematjam itu 

dengan bikin ramai2 pakai arak?an: 
gertakannja . 8 

T 
2 
“     

OLISI dari bagian Reserse 

persalahkan telah mendjadi kepa- . 
la komplotan pembikinan bande- 
rol rokok kretek. Penangkapan ' 

Farouk dari Mesir Hu tidak la- |itu terdjadi disalah sebuah hotel 
di Djakarta. Tjong Soey Goan itu . 

'ai Djakarta memakai nama sa- 
“maran Tjong Tan dan mengakui 

jak untuk mendjadi pendidik | 
anak?nja, disebabkan oleh pe- | 
ngakuan2nja 'ang diketemu- 

kan dalam buku tjatatan ha- 
triannja”, demikian dikabarkan 

dari Kairo. 
Menurut harian "Al Ahram” 

memoir2 Farouk itu dewasa 
ini sedang dipeladjari oleh. pa- 
ra Ulama. Ketig, Farouk me- 
ninggalkan Mesir, ia membawa 

Duteranja Ahmed Fouad jang 
baru berusia 11 bulan serta ke- 
tiga puteran'ia, jaitu anak2 da- 
ri bekas ratu Farida jang di- 
tjeraikan oleh Farouk dalam 
tahun 1948. 
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M AGELANG, 

Keluar tahanan 

naik pangkat. 
EF. Sumarsono mantri polisi dike 

tjamatan Ngablak (Magelan 9) ba- 
ru-sbaru ini oleh pihak jg berwadjib 
telah dilepaskan dari tahanan “dan 
kini telah. diangkat mendjabat asis- 
ten vedana  diperbantukan dikantor 
kabupaten Purworedjo, sesudah 4 
bulan ditahan karena didakwa turut 
menghadiri ,,rapat rahasia” jang di 
adakan oleh pihak gerembolar: dari 
Merbabu — Merapi Komplek. Peng 
angkatan mendjadi asisten wedana 
itu diterimanja waktu ia masih dita 
han dipendjara Magelang: 

Turdjangan Rp. 2000 
karena suami dibunuh 

gerombolan. 
Keluarga, asisten  wedana' Pakis 

Magelang Sahro Danusudirdjo jang 
telah dibunuh geromgolan bersendja 
ta pada tg. 22/23 Nopember jang la 
lu baru2 ini telah menerima tundja- 
ngan istimewa dari Kantor Guber- 
nur Djawa Tengah sebanjak Rp. ' 
2.000.—. Residen Kedu memintakan 
Rp: 100.000.—, 

Bendungan Lukulo | 
putus. ' 

Akibat hudjan terus-menerus jang 
turun “ achir2 ini, bendungan. Kali 
Lukulo daerah kabupaten Kebumen 
putus sepandjang 60 meter. Dimu- 
sim kemarau bendungan tersebut da 
pat mengairi sawah 2900 ha. Peme 
rintah daerah otonoom kiri sedang 
mengusahakan perbaikan kembali un 
tuk sementara waktu dan disamping 
itu diadjukan permintaan kepada pe 
merintah propinsi Djawa Tengah su 
paja bendungan ditiuat permanent. 

Gedung Seminari baru 
Tanggal 8 Des. jad di gedung 

Seminari di. Djl Mertojudan Ma 
gelang jang 'dibuatnja sedjak 
Sepuluh bulan jang lalu, akan 
dibuka dengan resmi. Diminta 
hadlir Mgr. Sugijopranoto,. Gu- 
bernur Djateng, ketua DPRDS 
propinsi, papa residen dan pem- 
besar2 setempat. 

Dapat diterangkan bahwa 
beaja komplex gedung tsb jalah, 
Rp.1.600.000,—. Bagi daerah Ke 
du bangunan Seminari tsb ter- 
masuk jang terbaik. 

KUDUS.   Sikap N.O. 
Sesudah mengadakan Konferensi ' 

N.O. di Pati, pada tgl 1 Dec. sam- 
pai tgl. 2-12 djam 03.00, Kjahi Ab- 
dulwahab Hasbullah selaku P,B.N. 
O. telah mengadakan : konferensi 
djuga dengan pata anggauta  N.O. 
Tjabang Kudus, dgn malam resepsi : 
jang dikundjungi oleh  tamu2 unda- 
agan. Diantara jang paling ramai 

dan hangat dibitjarakan oleh konfe- 
rensisten jalah keluarganja Nahdla- 
tul Ulama dari party Masjumi dan 
pendjelmaan Ng sebagai party pu- | 
litik. Oleh K. Abdulwahab ditegass 
kan bahwa anggauta2 N.@r" harus 
memilih satu diantara dua, tetap 

4 anggauta N.O, atau anggauta “par- 
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| ngangkutan, 

dirinja mendjadi pembantu polisi 

kriminil. Ia sekarang sudah ada 
di Bandung. 

Menurut keterangan dari fihak 

polisi, T.S.G. itu dalam tahun 1951 

telah melarikan diri dari Sema- 
yang, karena pembikinan bande- 

rol palsu. Teman2nja sudah ada 
jang tertangkap, bahkan dianta- 

ranja ada jg. sudah didjatuhi hu- 

kuman. Oleh karena perbuatan 
kedjahatannja itu dilakukan di 

Semarang, maka T.S.G. itu akan 

diserahkan kepada polisi Sema- 

|Aneka Djawa Tengah) 
ty Masjumi. Terutama dalam meng- 
hadapi pemilihan umum jang sudah 
mendekat ini. “Dalam resepsi jang 
didatangi djuga oleh Kepala Daerah 
Kudus, K.H.A. Wahab menegaskan 
dengan djelas mengapa N.O. kelu 
ar.dari Masjumi, dan mengapa pula 
ingin djadi party pulitiek, jang' an- 
taranja N.O. dalam consepsi pem- 
bentukan negara jang dikehendaki 
oleh Islam sudah bersedia'jang iba- 
dat serta pulitiek ' ketata negaraan 
terutama dipentingkan. 

Mendjual Tjengkeh 
Pembagian 

leh Pengadilan Negeri di Kudus 
| telah didjatuhi hukuman denda se- 
| banjak Rp. 3500,— atau hukuman 
badan 5 bulan kepada TSFI pemilik 
rokok tjap ,,Tjintjin Permata”, dan 
kepada Mdj pemilik rokok tjap ,,Nat 
nas” didjatuhi hukuman denda Rp. ' 
2000,— atau hukuman badan 2 bu- 
lan. Mereka  dipersalahkan telah 
mendjual tjengkeh pembagian jang 
telah dibagikan kepadanja guna per 
usahaannja - tetapi ternjata didjual 
kepada orang lain. 

JOGJA. 
Kongres pengengkutan 

Nana seluruh Indo: 
G3 nesia, 

Dari Panitia Kongres Pengangku- 
tan Nasional Seluruh Indonesia  di- 
dapat kabar, bahwa Kongres Peng- 
angkutan ' Nasional Seluruh  Indo- 
nesia akan dilangsungkan dari tgl. 
19 s/d 21 Desember j.a.d. di Jogja- 
karta. Dalam kongres tersebut an- 
tara lain akan dibitjarakan kemung- 
kinan pembentukan gabungan peru- 
Sahaan otobis/truck nasional, ' pem- 
bentukan bank asuransi pengangkut- 
an dan diterbitkannja madjallah pe- 
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Djuga akan ditindjau soal2 me- 
ngenai pedoman baru perizinan oto- 

Ibis dan truck. 

Jajasan kredit daerah 

Jogja. 
Pemerintah daerah Jogjakarta kini 

telah. membentuk” Jajasan Kredit 
Daerah diketuaigleh Mr, Kasmat 
anggota DPD seksi keuangan.  Ja- 
jasan tersebut telah mendapat uang 
modal dari pemerintah pusat seba- 
njak Rp. 1.000000.— dan segera 
akan dipergunakan untuk pemberian 
kredit kepada pedagang2 ketjil, pe- 
rusahaan2 jang keuangannja lemah 
dan usaha? lainnja jang dipandang 

| perlu mendapat' pindjaman dari ja- 
jasan tersebut, 

Selandjutnja didapat kabar, bah: 
wa jajasan tersebut telah memadju- 
kan permintaan kepada pemerintah 
pusat agar diberikan modal sebanjak 
Rp. 6.000.000.— - guna menghidup- 
kan industri? ketjil jang sedjak Ya 
ma tidak dapat berdjalan 

TEGAL. 5 

Korupsi pada D.P. v. 
Berita kemaren dng kepala 

seperti tsb diatag sebetulnja 
kepalanja: “Perkumpulan San 
dwara Katholiek” dan terma- 
Suk berita daerah Magelang, —d 

   



    

   

  

       

   
   

    

    

  

     

   

    
      

   

2 itu dimadjukan dimuka: pengadi | 

| tasanggota partai buruh dan dim 

    

   ngat Lemah | 

MPa AE  dimadjukannja | 
" peristiwa Go dan Sunito | 

 Gidalm parlemen Belanda, 

  

   

   
        

   

   
   
   

     

  

p ANGS da 

1 di 
| antora Na di Nederland: ha- | 
ng at ol” dan ,,De Waar-| 

heia” jang memuat tulisan dalam) 
« rentjananja. Demikian An- 
abarkar dari Amsterdam. 

berkepala “»Dasar benar 

   

   

  

   

pada tg. 6 Desember. 

    Demikianlah, " Sinterklaas 
yi og meneri- | 

gitu sadja semua tuduhan? 
ita dimadjukan oleh Men- ANN SN La Tiap 

sudah Kristus, sebenarnja ia Se' 
|orang Uskup dari, Myra (Asia 

(ketiil). Segenap penduduk di 

      

   

jang hidup pada tahun 330 se- Ji 

2 iselnja penjambutan 
anggota? delegasi Htnntaia ke 
konperensi Moskou oleh seorang 

Myra sangat menijintai dia, 
seakan?  Sinterklaas adalah 

Wartawan dianggap sebagai ke- 
| njataan . 2danja sympathie terha- 

ag korgtnterna, . 

“ajah” mereka. Sifat2 Sinter- 
klaas jang pemurah terbukii 

Idari hampir semua harta-ben- 
danja diberikan kepada para 
fakir miskin. Namun, tjaranja 
memberikan setjara diam2 se- 
hingga jang menerima hadiah 

“Harian tersebut menjesalkan 
“bahwa alasan? jang demikian 

& an. bertanja mMengana 
. djusteru sekarang diadjukan- | 
nja, Dikatakannja bahwa dim: 
hal ini alasan Donker -adatah 
kurang kuat. Mengapa ps ame- | 
rintah Pselanda tidak minta per 

- hatian «srang2 Indonesia ini me- 
lalui Komisaris Agung Indone- 
sia, bahwa statusnja sudah he- 
roba'i. Demikian harian itu. 

Sementara itu harian »De 
W.aarheid” dengan kepala ..Hu- 
kum Nazi” menjatakan bahwa: 
Donker dalam  kesediasnnja 
memberi kepuasan kepada 
kaum imperialis dgn terang? 
an telah menggunakan tjara2 
fascist jang tidak sesuai de- 

shgan hukum negeri Belanda. 
Harian itu selandjutnja- me- 

ngatakan, bahwa Menteri Ke- 
hakiman Belanda itu telah 
Menggunakan tjara2 jang bia- 

sa dipakai oleh senator Ameri- 
ka McCarthy, jaitu mengetjap 
semua orang jang tidak disu- 
kainja sebagai komunis atau 
memadjukan TAN ana jang 
Samar? kepada orang2 jang ia | 
tidak sukai itu, bahwa mereka 
adalah komunis. 

hadiah ig diterimanja. Didalam 
Atjerita gethok- -tularnja, (legen- 

de) ada dikatakan, bahwa se- 

  
miskin, telah mendapatkan se- 

djumlah uang emas dari Sepa- 

tu jg harus diperbaikinjia.. 
Tjeritera 3 orang gadis. 
Ada pula tjerita jg mengaia- 

kan, 3 orang gadis jang hen- 
dak kawin tetapi karena sangat 
miskinnja, ia tidak dapat mem- 

beli perabot2 rumah tangganja 
dan tidak ada-uang pembeii ba- 

  

TRUMAN SETUDJUI KENAI- | 
KAN UPAH $ 1.90 BAGI KA- 
UM BURUH BATU BARA 
AMERIKA, 
“Presiden Truman hari Rebo 

menjetudjui tuntutan kenaikan 
upah kaum buruh pertamba-s 

I ii bara Amerika seba 
Tg r 90 sen tiap hari. 
Dengan demikian Truman mem 
Pos Sa Dewan Stabi 

jang hanja menje-| 
an an ea ana upah sebanjak 
1 doilar 409 Sa 

2 

  Sint Nicolaas dan Zwarte Piet 

negeri, djuga di Semarang 

rang2 pada hari perkawinan, 
Maka Sinterklaas telah membe 
rikan kebutuhan 3 gadis tsb, 
dengan Sirati fjara sehingga 3 

| gadis isb tidak mengetahui da- 
ri mana sebenarnja hadiah jg 
Fditerimanja itu. Tjerita2 kebai- - 

  

oleh 

'itu tidak mengetahui, darimana ' 

J orang tukang sepatu jg. sangat : 

  

jang hari ini dirajakan dipelbagai 
ini terutama oleh masjarakat Belanda. 

mah 

terimanja  mosi 

panglima baru itu sesudah Hari 

Seruan Buruh 
. Gas (Dan 'Lisirik| 
- Laksavakan Nasionalisa- 
si Gas-Listrik Selurah- 

“pja Sekaligus: 

ea LEH PENGURUS Besar 
O Serikat Buruh Listerik 
dan Gas Indonesia jang berpu- 
sat di Jogja telah dimadjukasi 
mosi kepada pemerintah dima- 

na pemerintah didesak untuk 
segera melaksanakan nasiena- 
lisasi perusahaan listerik dan 
gas seluruh Indonesia dengan 
sekali gus. Sebagai pert 
an dikemukakannja naa 

nasionalisasi 
tersebut oleh parismen telat 
mendjadi tugas bagi pemerin- 
tah untuk melaksanakannja. 
Selain itu telah dimadjukan pu 
Ia sebuah resolusi jang mende- 
sak kepada pemerintah, supaja 
memberikan kesempatan kepa- 
da SBLGI turut serta dalam 

waktu 

kan Sinierklaas dibawa 

perantau2 dagany “£. mengul- 

djungi kota Myra (Myra adalah 
kota pelabuhan), terutama ditje 
ritakan di Spanjol dan NE 

Belanda. Spanjol dan N 

land dalam hal ini selalu ber 
hubungan, karena tjerita2 ha 
dissbarkan orang hingga pada 

Nederland - didjadjaa 

Spanjol. : 

aa aa nanas 

  

Kemaren petang Sint Nicolaas 
dgn pembantunja telah . me 
ngundjungi tempat kediaman ' 

wakil presiden Hadji. Moha- 
mad Hatta, untuk memberikan 

hadiah2-nja kepada puteri wa 

kil presiden, Mutia Farida. 

Tampak puteri Mutta Farida 
dibantu « ibunja- agak  takut2   pelaksanaan masiopalisasi ter- 

sebut. 

Churchil 
Kegaduhan Dim Parlemen Inggris Karena 

— Perkataan Tjemoohan ,,Goose“ Jang 
| Dilemparkan Kepada Churchill « 
ALAM SIDANG madjelis rendah Inggris jang penbekesurer 

berdjabatan tangan dgn 2 

Nicolaas, | 

| Tolol ? 
Tr 
ama 
     

    

'sangat gemuruh pada hari Rebo petang, seorang anggota 

partai buruh dari Scottland telah menamakan perdana menteri 
Winston Churchill jang sudah berusia 18 tahun itu sebagai seorang | 
jang ,,toloP”. Keributan mulai timbul ketika Churchill terpaksa me- 
ngakui, bahwa ia masih belum lagi mengumumkan siapa jg akan j 

diangkat mendjadi 
Tengah. 
Berhubung dgn» keluhan bekas 

“menteri pertahanan dalam kabi- 
net partai buruh, Emmanuel Shin 
well, bahwa sampai sekarang ini 
sudah berlangsung enam bulan | 

lamanja ' semendjak.  Churchill 
memberikan keterangan jg“sama 
dim madjelis rendah, Churchill ha 
nja mendjawab, bahwa ia harap- 

kan dapat mei emungkinkan nama 

Natal dan selesainja konperensi 

Dewan Nato. Tapi ketika ia me- 
nambahkan, bahwa mungkin pe- 
ngangkatan tsb akan merugikan j 
bagi kepentingan2 Inggris, timbul 
tjemoohan2 dari kalangan anggo- 

suasana gemuruh djelas kedenga- 
ram tjemoohan ',,totol” Sa ai 
kepada Chur Chill. 

Perdana menteri Churchill 
serentak berdiri dan dengan 
penuh pang PAN mendjawab: 
Dengan segala hormat bagi 
para anggota saja hendak ber: 
tanja, apakah bukan suatu ke- 
njataan bahwa ijemoohang ti- 
dak “bersifat parlementer, Ter-   

:£
 

panglima “pasukan? 

  

sekutu wilajah Lautan 

1 

hadap Hamba itulah saja 
keberatan. Saja sendiri tak 

akan ambil pusing djika orang 
mengatakan saja tolol”. Insi- 

(den tersebut  dinjatakan seba- 

gai selesai setelah ketua ma- 

djelis menerangkan, bahwa is- 
tillah ,tolol” itu 
kiasan dalam bahasa Inggeris 
goose” jang artinja angsa) ti- 
dak tertjantim dalam daftar 
kata2 jang dilarang  dipakaz 
ai parlemen 

Grombolan Menggasak K. A. Di Tjikawung 
ERETA API NO: 405 jang 
“datang dari djurusan Maos- 

— Bandjar, pada hari Minggu tg: 
30-11-52 jl sesampai di halte Tit 
kawung, meridapat gangguan dari 
grombolan bersendjata. 

Menurut keterangan fihak resmi, 
grombolan2 itu kemudian memasuki 
gerbang2 jang seolah2 mengadakan 
pemeriksaan, . 

  

| memberikan kadiah2nja melalui tje- 

(perkataan $ 

Ass! Die Siapakah Ja | 
Na i Meralurikennja? 

NESIA sudah lama mengenal perajaan Sint 
jang menjebutrja Sinterklaas. Ada pula jang 

olas. Tetapi mungkin, hanja badju merah de- 
hitam kulitnja itu sadja jg mendjadi perha- 

| jg sifatnja naluri” itu sebenarnja ada har- 
at kita sekarang, terserah pertambangan pem- 

ja sendiri. Lebih dulu perlu ditjatat, perajaan Sinterklaas ada 
i AG MG ada wi Ie melangsungkannja 1 

Set alah: Sinterklaas , wafat, | 

  

lindung sutji dari penduduk. ko 
ta Amsterdam. Itulah sebabnja, 
pada hari pesia Sinterklaas, 
tiap2 6 Desember dirajakan se : 
tjara besar2an dinegari Belan- ' 
da gan kebaikan2 Sinterklaas ' 
ditjonto oleh tiap2 orang. Biasa 
nja pada tg. 5/6 December 
orang 
hadiah, dinamakan 
bungkusan” Tidak se6rangpun 
boleh mengerti dari mana ha- 

| diah itu diperoleh. Djika dita | 
nja, hanja mendjawab: TT 
Sinterklaas 

Dikira berasal da 
Spanjol. 

Sedemikian tjaranja orang 
mentjeritakan kebaikan? ..Sin- 

terklaas, sampai orang - keliru 
menganggap, bahwa Sinter- 

klaas itu berasal dari Spanjol. 
Lebih2 kalau dalam hal ini di- 
hubungkan dengan pesta2 Sin- 

:terklaas iang selalu dipertun- 
i Lio 

  
| 

djukkan bahwa Sinterklaas 
mempunjai budak orang jg 
berkulit hitam. Soal ini dihu- 
bungkan, bahwa pada abad per 
tengahan orang2 Spanjol 
Uumumnja mempunjai bediende 
jang berkulit hitam (bangsa 

jg beruntung mendapat | 
“malam | 

| sekali lagi kita akan menji 

(orang komandan .   Moor dari Afriks Utara). Dan 

demikianlah orang lantas mem 
duga bahwa Sinterklaas dulu 

idjuga mempunjai budak2 jang 

berkulit hitam dan kepada 
anak2 ditjeriterakannja bahwa 
tiap2 tahun Sinterklaas datang 
dari Spanjol dengan naik kuda 
putih diikuti oleh budaknja 
jang berkulit hitam, Lama- 

kelamaan mendiadi satu ke- 

biasaan mempergunakan kuda 
sebagai hadiah kepada orang 
jg miskin. Mendjadi kebiasaan 
djuga pada tiap2 rumah tang- 
ga pada tiap2 5/6 December 
diaddkan pesta Sinterklaas de- 
ngan memberi hadiah kepada 
anak2 dan djika anak? nakal 

akan dihukum oleh Sinterklaas: 

Dari sjorga melihat 
kamar makan. 

Adapun sementara tjerita2 jang 
mengatakan Sinterklaas naik kuda 
diatas atap rumah dan ' kemudian 

  

    
   

Khalil Tahmasbi (kiri) 
Ali Razmara sapa th. 1   

| Akan 
Peranijis Tak Ada Harga 
Ada Perdjandjian Rahasia 

  

“Russia: 2 

M INGGUAN AMERIKA »United States News and World Re- 
p ort” telah memuat sebuah 

rang Djenderal Major Inggeris 

djabat sebagai Komandan Divisi 
sih terkenal sebagai seorang achli dalam soal? militer, Dalam tuli- 
sannja itu Fuller berkata, bahwa »Djerman dan Spanjol akan me-4 
rupakan sekutu Barat jang sangat berharga, 
hanja akan merupakan 

dari negeri? Barat”. SEL 

“Saja adalah pengan jur 
jang paling menjetudjui | 
“djataan kembali Djerman ini”, 
kata Fuller Bahkan situ 

hal jang tidak mustahil, kalau 
...... 

   kan - muntjulnja 1 
jang kuat di Djerman itu. 
Sungguh tolol kalau orang 
mengira bahwa dikemudian ha- 
ri Djerman akan dapat mendjel 
ma sebagai suatu negara jang 
sedemikian kuatnja, sehingga 
berani melawan sebagian (besar | 
dari negara2 didunia ini, de 

ngan zonder bantuan neg 
lain. Sebab dewasa ini HM 
peperangan bangsa lawan ba 
sa telah beralih dan £ 

masa peperangan golo 
wan golongan. i 

Tengoklah psrang Krimea Noblet 
Pada sa'at ini Perantjis ha- 

pemi 

   
    

    

   

  

| 
5. 

nja akan merupakan beban Sa- :x Ea 
# 
£ 

r negeri2 

  

dja bagi 
peramttii Si 

tjukup tjerdik, jang dulu per- | 

n mela- 

  

pan dalam pe 

perlukan beberapa Sivisi, un: ' 
tuk dapat melindungi djalan2 
diseluruh Perantjis, agar dapat | 

menghadapi bahaja sabotage jg. 
Gilakukan oleh fihak ,,musuh di 
dalam negeri” jg berupa kolo- 
ne kelima, Untuk dapat menge- ' 

liter Perantjis itu, orang sebe- ' 
tulnja harus kembali ke” masa 
100 th. jl. — ke perang Krimea. 
Sebab sebenarnja sedjak tahun 
1870 itu pulalah mulai mero- 
sotnja  vitaliteit militer Peran- 
tjis itu 
mentah? Neroondaa pa kemba- 
li Djerman. Sebab apa?? Sebab : 
Perantjis kuatir, kalau nanti 
sampai terlibat dalam pepera- 
ngan melawan Sovjet Rusia, 
demikian Fuller antara lain. 

Perundingan rahasia   robong asap dapur, adalah berdasar 
kepertjajaan orang ' Djerman. 

mempunjai kepertjajaan bahwa dari 

| sampei kedalam rumah2 dengan 
melalui tjerobong2 asap dapur. Di 

“| Eropa umumnja rumah2  mempunjai 
perapian (kachel) ig ada tjerobong- 
nja. 
Demikianlah, kissah daripada Sin- 
terklaas. Dalam hal ini dapat pula 
ditjatat, bahwa pesta Sinterklaas ke- 
banjakan hanja diadakan di Spanjol 
dan negeri bekas “djadjahannja, jaitu 
Nederland. ' Kemudian di Indonesia 
(dulu djadjahan Belanda). Inti da- 
ripada maksud Sinterklaas jang di- 
katakan dermawan itu sesungguhnja 
hampir sama' dengan jang . terdjadi 
di Amerika tiap2 tanggal 25 Dec. 
jakni pada malam Natal. Disana 
anak2 djuga mendapat hadiah dari 

'Santa Claus. Dan pesta Natal itu 
| dilakukan diseluruh. dunia, sedang 
|Sinterklas hanja pada negara2 jang 
terbatas djumlahnja, Apakah ' ,,na- 
luri” demikian “ini buat Indonesia 
akan langgeng ? Sedjarah jang akan 
mendjawab. : 

aa PRA 

MATA2 RUSIA DIGULUNG DI 
PERANTIIS? 

Djarubitjara kementerian da 
Jam negeri Perantjis hari Selasa 
menjangkal er bahwa kon 
“tra spionase Perantjis telah 
menggulung gerombolan mata? 
Rusia di Perantjis, 

  
' Sedjumlah  barang2 penumpang 
mereka ambil, sedang “2 orang 
tentara jang. terdapat dalam  ger- 
bong itu ditarunkannja, jang  sete- 
lah dilutjuti dikembalikan lagi. 

Menilik peristiwa itu dapat dipas: 
tikar, bahwa grombolan2 itu mem- 
punjai maksud tertentu dalam gera- 

kannja itu. 
Berita lain mewartakan, 

pada malami harinja, 

| 
biilawg 

(Minggu ma- 

Jang | 

Sjorga dapat melihat keadaan dunia 

Rusia-Peranijis? 
Pernjataan Fuller mengenai 

kemungkinan akan terlibatnja 
negeri itu dalam peperangan de 
ingan Rusia, telah diperkuat la- 
gi dengan adanja Siaran2 di Pa 
ris tentang perundingan raha- 
sia antara orang2 Rus dan Pe- 
rantjis mengenai nasib Djer- 
man dikemudian hari. Meski- 
pun pembesar2 Perantjis me- 
njangkal kebenaran berita ini, 
kalangan ,,insiders” tidak mau 
mengakui sangkalan itu. Sera- 
ngan jang baru2 ini dilakukan 
oleh @Edouard Elliot dan 
Edouard Daladier terhadap per 
djandjian Pembentukan Ten- 
tara.Eropa oleh kalangan insi- 
ders itu dianggap sebagai Sua- 
tu bukti, jang setjara tidak 
langsung telah mengakui 'ada- 
nja perundingan tsb. Perantjis 
— Rusia tsb. 

Selandjutnja kalangan 
ders itu menjatakan djuga, bah 
wa apa jang disangkal oleh | 

tul. Tetapi ada beberapa hal ig: 
Alphand tidak mau sebut2, ja 
itu kelambatan kedatangan Du 
ta Perantiis dari Moskow...... 
Pada bulan Maret jbl. duta be 
sar PeNgntgin untuk Rusia — 
Yves Chantaigneau — telah. di- '   
lam) sekira diam 21.00—22.00 desa 
Tjilopadang (Madjenang) dimasuki 
grombolan Dan jang kekua- 
tannja ditaksir “antara 100 orang. 
Mereka ini mengadakan gedoran2 

pada 8 buah rumah dan .toko2, 
tetapi tidak mengadakan pembaka- 
ran, Berapa kerugian akibat ini be- 
lum dpt diketahui dgn. pasti. Setelah 
fihak terfara mengadakan pengedja- 
ran, gerombolan ini mengundurkan 

uh perdana menteri Iran, 
jang semula telah didjatuhi 
dapat pengampunan dari pengadilan 

a ranja dari anggauta2 Madijlis Iran. 
Hakan sda ia Mane pengampunan dari  Aylollah Sayed 
Kashani, Ya madjlis dewan perwakilan rakjat Iran. 

Merupakan: siam Jg Ber- 
harga Bagi Barat 

dan tetap akan mendjadi beban 

| mil sehingga tidak dapat. pula 

   
   

   
   

nah memimpin barisan terde- |: 

wan Djerman, kelak 'akan mentri 

tahui, bagaimana vitaliteit mi- | 

kechawatiran Perantiis thd.. 

   

  

insi- VDierman jang akan ditempat- 

Herve Alphand, djuru bitjara | 
Guai d'Orsay memang djuga be 

     — 

djendral 
huku   

    

nja Sebagai Sekutu: Sudah 
Antara Perantjis Dan 

tulisan dari J.EK.C. Fuller, seo- 
jang selama perang dunia I men- 
Pasukan Tank dan jang kini jaa- 

sedangkan Perantjis 

panggil kembali dari Moskow. 
Akan tetapi jang seharusnja ia 
lekas datang ke Paris, Chan- 
taigneau masih tinggal sampai 
bulan Djuni di Moskow. Apakah 
jang menjebabkan kelambatan 
luar biasa ini??? 

Tidak lain-untuk dapat mem 
persiapkan pertemuan antara 
Perantjis dan Rusia jang menu" 
rut keterangan. fihak.. ,.infor 
mant” akan diadakan di 'Gene- 
ve. Pentu sadja pertemuan ini 
tidak resmi dan pula tidak for-   
disalahkan kalau @uai d'Orsay 
menjangkal dan menjatakan ti- 
dak tahu-menahu tentang ada ! 
nja pertemuan. 

Seterusnja menurut kalang- 
an ,insiders” tsb., “perundingan 

.Gi Geneve itu kemudian dite- 
ruskan di Berlin jang dihadliri 
oleh orang2 Rusi dan GC. G 
Ken aa penasehat. politik Ko- 
misaris Tinggi Perantjis di 

in. 'Noblet jang selalu 
jakan kontak dengan 
Bidault, dalam ntar : 

l itu tidak bertindak se 
bagai wakil pemerintah seb 

aris tinggi, tetapi atas ini 
tiatiefnja Sendiri ' Komisaris : 

(Andre Francois Poncet 
mentjoba untuk memanggil 
man Noblet, tetapi sia2. | 
Sebab “pada sa'at itu djuga : 

Noblet datang ketempat perun- 
dingan. Dan setelah" bermusja- : 

| warat dengan Noblet achirnja | 
Daladier ikut mengambil ha- 

itu. 

Sebagai landjutan, pada tgl. 
|22 Augustus th. ini diuga, Mar 
pa Stalin telah menerima 
iuta besar ' Peranfjis Louis 
| Joxe (pengganti Vves Chamtaig 
neau dalam suati audensi pri- 

ve. Dalam pertemuan itu Stalin 
menjatakan bahwa ia tidak 
akan bermaksud mengchianati 

Perdjandjian Perantjis — Ru- 
sia 1945 (dengan Djenderal de 

|Gaulle) asal Perantjis. tetap 
. mendjaga bhw kesatuan berse 
djata Djerman dalam “Organi- 
sasi Pertahanan Bersama Ero- 

pa” kelak akan merupakan se-' 
bagai suatu kesatuan jang ti- 
dak berdaja — .,harmless”. 4 

Dan persetudjuan Perantjis- 
Rusia ini d'ugalah, demikian 
kalangan insiders' di Parig — 
jang didjadikan background 
oleh Herriot dan Daladier da-- 
lam membuka serangannja ter- f 
hadap rentjana Pertahanan Ber 
sama Eropa itu. Hingga kini ke 
dua Politisi itu mendanat ..bles 
Sing” (pangestu) dari Pem. 
Pinay. A'au sampai sebegitu 
diah belum ada tanda2 iang 
n'ata, bahwa Perantiis akan 

| mengorbankan Perdjandjian 
(Pertahanan Bersama. ' Hanja | 
suatu pertanjaan jang oleh Pel 
merintah Peranti's belum di-t 
idjawab ialah: Bagaimanakah 
inasib Perdiandjian Persauda- 
raan Perantiis-Sovjet kelak de 
ngan akan 'adanja Pasukan? 

kan dibawah komando Peran- 

tjisitu??? Wait and See! 

PERUNDINGAN DAGANG 
DENGAN INDIA. 

Didapat kabar, bahwa perunding 
an untuk memperbaharui perdjandji- 

pan dagang antara Indonesia dan In- 

Te
l 
a
i
m
 

gian djuga dalam perundingan ( 

t 

(Oleh: 

S 

Dapatlah diambil kesilapu- | 
lan bahwa inilah faktor terbe- | 
sar jang ' menurut ketakinan ' 
djenderal Mathew Ridgway, ' 
panglima besar pasukan2 seku 
tu di Eropa harus  diinsafi | 
oleh rakja: BEropah Barat dan 

tidak terpengaruh oleh propa- ' 
|ganda Rus bahwa beruang Me 
irah tidak mengandung niat un 
tuk menjerang negara2 Barat. 
Ridgeway jakin benar, bahwa- 

E sanja akan salah besar djika 
dunia Barat sampai mau me- 
nelan pesona djaminan2 jang 
diberikan oleh Sowjet menge- 
nai kemungkinan systeem Ko- 
munis dan systeem Kapitalis 
bisa hidup berdampingan. 

Amerika pada hakekatnja 
menghadapi waktu ini seorang 
lawan, jang diduga sedang 
mendjalankan sebuah siasat 

jang ditjiptakan oleh Kremlin 
utk mengasingkan memisahkan 
serta melemahkan Am. Serikat 
sebagai langkah? pertama un- 

tuk meruntuhkan negara Un- 
cle Sam pada achirnja. 

Disinilah letaknja kepenti- 
ngan jang oleh pembesar2 ting 
gi militer serta pembesar2 ting 

gi lainnja dari Dewan Pakt At 
lantik Utara disangkutkan ke- 
pada perobahan siasat jang di 
lakukan paling belakang ini 
oleh Sowjet Rusia. 

Rentjana Kremlin. 
Analise teliti (dari ketera- 

ngan2 terachir dari PM Joseph 
Stalin serta pembesar2 Merah 
lainnja memberikan kejakinan 
kepada pemuka2 sekutu bahwa 
rentjana terpenting dari  Mos- 
kow untuk masa depan mempu! 
njai udjud2 jang berikut: 

1. menghindarkan clash mili-' 
| ter dengan Amerika Serikat pa 
da waktu ini, tapi sebaliknja 
memperhebat usahanja dalam 
gelanggang perang dingin. 

2. meneruskan perang Korta 
' utk. waktu jang tak ditetapkan 
Supaja dapat.mengikat pasukan 
pasukan Anrerika disana, ,,Meng : 
hisap” Amerika dilapangan ke- 
militeran dan menghenrbus asap 
perpetjahan antara Amerika Se 
rikat gan negara2 S€kutunja: me 
ugenai langkah apa jang ha- 
rus diambil terhadap soal itu. 

3. mentjari waktu utk meng 
konsolidir serta memperkuat : 

'“imperium Sovjet jang luas itu, | 
jang pada Saat ini terkembang 
mulai dari sungai Elbe di Djer- 
man melalui Eropah Timur, Ru 
sia Tiongkok sampai Pen Na 
(san India. 

4. mengasingkan Amerika da 
| Tri sekutunja dengan memperli- 
hatkan sikap lebih manis terha 
dap negara2 sekutu itu dan Ne: 
ngan djalan berusaha untuk 
memeras segala perbedaan opi- 
ni antara ncgara2 sekutu dgn. : 
Amerika Serikat. 

| 5. memelihara tekanan pes 
' yang politik tetap berasap supa 
ja Amerika Serikat terpaksa 
membuka puranja untuk per- 
Sendjataan sendiri serta negara 
negara sekutunja, sehingga dgn 
demikian perekonomian Ameri 
ka akan hantjur pada achirnja. 

6. membangunkan kolone ke 
lima jang kuat dinegeri2 sekutu 
dengan maksud untuk meme- 
tjah belah persatuan Barat dan 
untuk. memberikan tikaman 
atas tentara aliansi Atlantik da 
ri kelakang djika terdjadi pepe 

| yangan. 
7. meneruskan menghembus 

kampanje perdamaian untuk me 
ngadjak perletakan  sendjata 

| dan disamping itu meniup asap 
| anti-Amerikanisme, 

“Inilah udjud2 terpenting jg. 
menurut kejakinan pembesar2 
sekutu tersembunji dibelakang 
djaminan2 Stalin achir2 ini. bah 
wa Rusia tidak ada niat untuk 

, menjerang negara2 Kapitalis, 
tapi peperangan antara negara2 
Kapitalis itu tidak dapat diela- 
kan. 

Mengapa belum clash dgn. 
Amerika? 

Sambil mengadakan persia- 
| pan2 jang aktip untuk mengha 
“dapi -kemungkinan, meskipun 
ibukan tidak dapat dihindarkan 

| Suatu konflik, pembesar2 seku- 
tu mempunjai kejakinan bahwa 
Stalin ingin. menghindarkan ne- 
Srangan dengan Amerika Seri- 

kat pada waktu ini disebabkan 
alasan2 seperti berikut: 

1. Kesangsian tentang mutu 
sendjata2 atom Amerika. 

2. Kesangsian apakah Sovjet 
bisa menang dalam perang adu 
tenaga ditilik dari kelebihan mu 
tu perindustrian Amerika pada 
waktu ini. 

3. Kelemahan struktur 
mah -tangga Sovjet. 

4, Peperangan pada waktu 
sekarang  dichawatirkan . akap 

rs   heia akan dilakukan dalam bulan 
Djanuari 1953 di New Delhi. 

diri kearah utara. Dalam pada itu. 
3 orang anggauta O.P.R., desa tsb 
dibawanja, jang “hingga  ditulisnja 
berita ini belum dapat ' diketahui 
akan nasib mereka. Achirnja dika- 
barkan, bahwa pada minggu ll, 
seorang mandor. onderneming | karet 
Pegadingan afd: Nanggela (daerah 
Sidaredja) - nama  Karsadi, sekira 

djam 21.00 dibawa 
grombolan bersendjata, 

oleh 6 orang 
jang ternja- 

menimbulkan front. nasionalis 
dinegara2 Satelit Sovjet, 

€ 

ta pada keesokan harinja felah ter- 

dapat mendjadi majat akibat pembu- 
nuhan jang kedjam, (Leher digo- 
rok, badan penuh dengan luka2 
sendjata tadjam sedang kedua ta- 
jgannja terikat), 

Dengan maksud apa  kekedjaman 
ini mereka lakukan, tidak diketahut- 
demikian tulis pembantu Suara 

'ergesa: 
Roboh Sendirinja 

Bersiap2 dulu? 
Besar. kepertjajaan bahwa pe 

mimpin2 Sovjet nerasa bahwa. 
mereka dapat mengatasi rinta- 

— Siasat »Menghisap" Kekuatan Amerika Agar Bisa 

Mengapa Sementara Tidak Akan Terdjadi Clash BaratiT imut, 
Kirgsbury Smith, Chusus ,/Suara Merdeka”). 

EBUAH SUMBER militer tinggi Amerika “gi Eropah' mengatakan bahwa menurut benar 
rahasia sekutu jang terachir persiapan? Sovjet Rusia dalam lapangan kemiliteran sudah sam- 

pai pada taraf ,siap untuk menghadapi peperangan”, Sumber itu mengatakan pula bahwa persiapah 
Rusia itu sudah sedemikian rapinja, sehingga beruang Merah sanggup mengadakan penjerbuan de- 
ngan mendadak, Sumber jang sangat mengetahui itu menambah lagi, bahwa ,,potensi efensief Rusia 
di Timur Djauh djauh lebih besar dari pada potensi defensief Amerika didaerah Pasifik. Selain dari 
pada itu laporan? rahasia sekutu menurdjukan, bahwa tidak ada keliahatan' tanda? 
rangi atau mempurjai rentjana untuk mengurangi pembangunan potensi pemmngng alis 

    
      
   

    

     

   

  

   Rusia mongu- 3       

Erythrocin 
., Lebih Mandjur Dari 

       

   

  

| tentangan jang akan berdjalan 

ngan2 ini pada waktunja: bah Pennicillia 
wa sementara perang dingin Te 
menghisap tenaga Amerika Se Menurut USIS bulletin di 
Trikat, menimbulkan perpetjahan 
politik dan kekalutan ekonomi |' 
gikalangan negara2 sekutunja 
(Rusia dapat menambah. perse- | 
|diaan born atomnja.  memba- 
| ngunka. n pesawat terbang pem-! 
| bom jag kuat dan memperkuat ' 

nja. 
Sifat kesabaran Timur jang 

dipunjai oleh Stalin adalah me 
rupakan “karakteristik terpen- 
ting dari Stalin semendjak ia 
naik memegang kekuasaan. 

Ia menulis ditahun 1527, bah- 

utjapan Lenin bahwa sebagian 
besar dari usaha pembangunan 
kita tergantung kepada berhasil 
atau tidaknja kita memperlam- 
bat mengadu tenaga dimedan 
peperangan dengan negara2 Ka 
pitalis, peperangan mana tiuak 
dapat dielakkan. tapi jang ma- 
na dapat diperlambat Sampai re 
polusi kaum. proletar telah ma- 
Sak di Eropah, atau sampai pa 
da saat meradjalelanja repolu- 
si2 didaerah djadjahan, satau 
Sampai timbulnja pertentangan 
dikalangan negara2 Kapitalis 
sendiri mengenai pembagian ta 

potensi perangnja pada umum: | 

wa .kita tidak bisa melupakan : 

Amerika ki'M Abort laborato- 
rium Isudah dapat membikin 
sematjam obat ' baru . buat 
melawan  matjam2 kutu pe- 
njakit, 1Obaf. anti-biatic itu 
diramakan. Erythrocin. Obat 
ini. telah diketemukan da- 
lam tanah jang diambil ' dari 
pulaz Pany di. Philipina. 

Jarig sangat menarik” ada- 
lah bahwa obat ini  ternjata 
mandjur buat melawan . kutu 
penjakit jang tak mempari de- 
ngan penicillin, mungkin obat 
tadi akan davat' menjembuh- 
kan penjakit2 atau . infeksi2 
jang telak “mempan “dengan : 

  

  
Ibu kini dibuat setjara besar?an 

. Jah: harga   nah djadjahan”. 
,Oleh karena itu”, kata Sta 

lin lagi, ,,Pemeliharaan perhu- 
bungan persahabatan dengan 
negara? Kavitalis adalah me- 
rupakan suatu kewadjiban ba- 
gi kita”. 

Bentuk faham Stalin ig. be- 
| ginilah ditambah dengan utja- 
pannja jang terachir tentang . 
haluan politiknja iang menje- | 

babkan pemuka2 Eropah mem 
berikan ramalan mengenai per 

  
| 

lama antara dunia merdeka 
dengan pihak Komunig di Ero- 
pah, Timur Dekat Gan Asia. ' 

Dapatlah diingatkan kemba- 
li bahwa ditahun 1946 Sialin 

pernah mengutjapkan bahwa 
perdjuangan iang terhebat an 
tara Rusia dengan Eropah Ba- 
rat tidak akan terdjadi sebe- 

“Jum tahun 1960 atau 1965. 
Malah pemimpin2 Komunis 

Tionghoa sekalipun, Mao Tse   

kajn2 ariti-biotic. 

  

ALAT SINAR X BUATAN” 
TIONGKOK. 

Dengan dapat dibuatrja lam 
pu sinar X (X-ray tube) untuk 
dipakai dalam pekerdjaan pengo 
batian dan industri, maka kini 
Dona dapat membuat alat 
sinar. X jang lengkap, Lampu 

   

  

   
dar biajanja hanja sepersepu 

lampu-sinar X. luar 
negeri. Setelah 10 bulan dilaku 

ikan pelbagai pertjobaan, achir 
Lnja dalam bulan Desember 1951 

  

telah dapat: dibuat lampu sinar 
X itu dan semendjak ita lampu 5 
ini telah banjak disempurnakan. 
Pertjobaan2 itu telat dilakukan 
dalam laboratorium. sinar X da | 
ri Tsinghua University dibawah 
pimpinan Prof. Yu Juj' Huang. 

ONDERDIL2 MOTOR UNTUK 
RRT DISITA DI SINGAPURA. 
''Djawatan pabean di Singapu- 

ra hari Rebo telah mensita se- 

diumlah 60 buah peti berisi on 
derdil2 motor jang hendak diki 
rim melalui Hongkong kedaerah 
Republik Rakjat Tingkok. Ba- 
rang2 tersebut ditaksir mempu - 
njai harga sedjumlah. 400.000 
Straitsdolar. Seorang pedjabat 
pabean di Singapura menerang 
kan dalam hubungan ini. bah- 

  

- wa. partai-tersebut .sudah.siap . 

  Tung, membatangkan bahwa 

untuk dikirim dengan kapal 
»Besavon”. ke Hongkong, ketis 
ka barang2 itu dibeslah. 

| 

konflik di Korea akan diteruS- 
kan sampai saat itu. Katanja: 
Bagi negara kapitalis pepe- 

| rangan selama 10 tahun itu 

roungkin merupakan bentjana 
besar, tapi bagi kita hal itu 
baru merupakan permulaan”. 

Akan tetapi pembesar2 mili- 
ter dan -d'vlomatik sekutu mengi 

Terlalu Lemah 
Anggapan Negara2 Arab Mengenai 

Resolusi Brasil'a 
Drkstie Menghendaki Sup aia Perantjis-Tunisia Bes 

runding Lagi Untuk Beri Pemerintahan 
Sendiri Bagi Tunisia. , 

1 

ANITYA POLITIK PBB hari Kemis petang mulai memper- ' 
Pcevatkan masalah Tunisia, dalam mana mula? berbitjara 

wk. Mesir Abdul Munim Mustafa dan wakil Indonesia. L.N. Palar,' 
Seperti telah dikabarkan, Brasilia bermaksud untuk mengadjukan 
sebuah resolusi, jang menghendaki supaja Perantjis dan Tunisia 
berunding lagi untuk memberi pemerintahan sendiri bagi Tunisia. 

Sementara itu negara2 Amerika Latin, jang menjokong resolusi 
Brasilia tadi, tidak mengandung maksud untuk segera mengadju- 

kan resolusi tersebut, melainkan menantikan terlebih dahulu bas 
gaimana perdebatan akan berkembang. 

Latin telah menghapus bagian rentjana resolusi 
ka, maka negara2 Amerika 

Rentjana Brasilia tadi sudah 
beberapa kali dirobah. Dalam 
usaha agar Supaja mendapat 

sokongan dari Blok Asia/Afri- 

  

ngatkan, bahwa musuh jang 
akan dihadapinja tidak  akaw 
Sangsi2 melantjarkan pepera- 
ngan semesta pada setiap saat 
Gjika ia jakin hal itu adalah 
akan memberi keuntungan ba 
ginja: 

  

| 

tadi, jang 
menjebut2 perdjandjian2. an- 
tara  Perantjis dan “Tunisia, 
Negara2 Arab sangat tidak 
setudju ' dengan  disebut2nja 
perdjandjian2 tadi, karena hat 
itu akan 'berarti memperkokoh 
perdjandjian2 tadi, sedangkan ' 

kaum nasisnalis Tunisia ingin 
membatalkannja. ) 

Tetapi walaupun sudah diro- 
bah, Blok Asia/Afrika mes 
|nganggap rentjana Brasilia ini 

ONSOL  PANAMA di masih terlalu lemah. Menurut 
Aruba, kepulauan Antil- dugaan, Amerika Serikat akan 

len Belanda, telah membeli se- menjokong  rentjana Brasilia 
buah lotre dari undian uang tadi, akan tetapi djurubitjara 
negara Parama, akan tetapi ia $ delegasi Amerika - Serikat ha- 
Sea rg en  n mem- ja mau mengatakan, bahwa 

u didjualnja sikap Amerika baru akan diu- lah lotre ita kepada dua 
orang Tana Dapatlah dilukis- Mumkan kelak dalam perdeba- 
kan betapa perasaan konsulitu t22. 
ketika mendengar bahwa utk. 
nomor lotre itu telah djatuh ha Lana . 3 
diah uang sedjumlah 54.000 do tjajadh wakil Tunisia, 
lar, Tentang maksud Blok Asia/ 

Saking kesalnja akan kesia- Afrika untuk mengundang wa- . 

lannja itu diantjamnja kedua kil Tunisia Salah Ben Youssef 
orang Atuba jang telah mem- supaja ikut serta dalam perdes ' 
beli lotrenja : ,/Marilah kita batan, diduga bahwa Amerika 
bagi bersama-sama atau bila Serikat akan menolaknja atau 
tak Mau saja ketok kawat bhw menjatakan blangko. Sebab2 
lotre ditjuri orang sehingga nja ialah karena mungkin se- 
hadiah tidak mungkin nanti di- kali beberapa delegasi akan ' 
bajar”, Sitdahs barang tentu fi- menanjakan perihal surat? Ke- 
hak polisi tjampur tangan dim pertjajaan | Salah Ben Youssef, 
peristiwa ini dan kini perkara jang dianggap sebagai ,,djuru- 
Sudah dalam tangan  djaksajbitjara partikelir” oleh mere- 
agung, jang berpendirian, bhw |ka. Sementara itu sumber2 Pe- 
kedua orang Aruba tadi adalah jrantjis masih tetap menjata- 
pemilik2 jang sah dan bahwa Ikan, bahwa delegasinja. belum 
konsol Panatha telah melang- (lagi menerima instruksi2 dari 

  

Mau Untung 
Djadi Buntung   

Soal surat2 keper' : 

Hn 

  

  Merdeka” di Tjilatjap. 

gar undang2 undian negara | Paris, tentang sikapnja dalami . 
karena mendjual kembali !o- la perdebatan janda 
trenja, i. (Antara), 

 



       

    

     

    

   

: PENERIMAAN 

pinax jg me 
antaranja Djawa 
rima 396 Djawa Timur 

isanja utk Dja-    

  

   

  

   
RITA KUO YU 
.3 jl. di Wotg 

andingan 

   

    

   

   
      

    

u Hui B. dan Ta Chung Sze 
berkesudahan 9—6 untuk Kuo 

Hui : 
Momcetoutabia bulutangkis untuk 

but kedjuaraan dan piala bera 
dari Kuo Yu Hui bag. th. 1952 
n diadakan tg. 10 j.a.d.. Para 

mer 

    “ supaja lekas mendaftarkan nama 
'pada tn. Soh Tjing It Kranggan 69 

“atau pada Goei Giok “Tjoe. atau 
“Liem Kiem Hwa di Wotgandul-luar 

24, disertai inleggeld sbb.: untuk 
mens single Rp 2.—, ladies single 
Rp 1,50, mens double dan mixed dou 
'ble masing2 Rp 1,50 untuk tiap-tiap 

emain. Pendaftaran ditutup tg. & 
es. (besok) setelah mana undian 
gera dilangsungkan. & 

NGOPERAN DJAWATAN 

| Oleh jg berwadjib kini sedang di 
pertimbangkan untuk segera melang 

kan pengoperan Djawatan So 
Inspeksi Djawa Tengah kepada 

erintah daerah otonoom. Menu 
t keterangan, hingga kini djawa 

itu memiliki 437 orang pegawai. 
antara tugas2 kesosialan terdapat 

atan orang2 miskin dan pem 
erian bantuan kepada organisasi2 

'partikelir jg merawat orang2 miskin 
“itu jang di Djawa Tengah terdapat 

“di 69 tempat dengan 7060 orang 
iskin laki2 dan wanita. Guna per 
ngkosa» pegawai, inventarisasi dsb. 
hun 1953 direntjanakan beaja se 
esar Rp 21.500.000. — 

NGKAH PERTAMA JAJA- 
AN PELADJAR 

- Sebagaimana pernah dikabarkan, 
“atas inisiatif Residen Milono ' telah 
diadakan tabungan djuga  dikala- 
gan peladjar, disampingnja tabu- 
gan rakjat. Tabungan peladjar ini 

mempunjai sifat lain dari tabungan 
sjarakat, antaranja semua uang 

jg didapat “dari tabungan itu, akan 
pergunakan chusus untuk keperlu 
para peladjar, antaranja mendiri 
tempat istirahat dsb.-nja lagi. 

Sebagai langkah pertama dari usaha 
ajasan Peladjar ini, maka sebanjak 
O murid dari SMP Djawa Tengah 

dalam hari liburan j.a.d. ini akan 
diberi kesempatan beristirahat di as 
rama Kartini” di “Tawangmangu. 
Bagi mereka jg mampu membajar 

tiap harinja Rp I.— sedangkan jg 
tidak mampu mendapat  pertjuma, 
egalanja didjamin oleh keuangan 
jasarr tsb. Selandjutnja dapat di 
abarkan, bahwa kini panitya Jaja 
n tsb. telah berusaha mentjari ru 
h sendiri untuk didjadikan asrama 

stirahat bagi peladjar. Kini telah 
patkan sebuah gedung besar di 

alan Tuntang (Salatiga), sedang 
n hargania untuk pembelian ge 
ag tsb. masih didalam perundi- 

     
   
   
   

    

  

    

  

    

    
    
   

    

     

    

   

   
   

  

    
    

  

   
   
   
    

  

      

  

     

    

   

    
       

    
     

    
    

   

   

    

   

  

    

    
   
    

    
   
   
   

    
    

    
    

    
     

    

      

    
     

     
       

   

    

UK PARA IMPORTIR. 
ntor Pusat Urusan Import 
beritahukan, bhw berkenaan 

ngan tjara baru dalam pembe 
idzin-devizen, mulai 1 Djan. 

3 para importir bisa menda 

keterangan tentang pemasu 

bagian dengan memperlihat 
n paktur2 jang menjebutkan 

intjian jang sesungguhfnja da 
djumlah2 jang dipergunakan 
uk pembelian barang2 tsb. di 

is devisen. Diminta perhatiar 
ra importir, bahwa harga dari 

angkutan diatas paktur ha 

sesuai dengan harga jang di 
tkan diatas conossemen. Ke 

da bank2 telah diberikan in 
uksi sesuai dengan apa jang 
ebutkan diatas. Keterangan le 
| djelas dapat diminta pada 

ong Hwa Siang Hwee Gg. Te 

ROMBOLAN MENGGANAS. 

. Kemis malam sekira djam 
120.00, grombolan jang terdiri 

10 orang dgn bersendjat:. 
lengkap telah mendatangi ru- 
mah sdr, Sudijat, pembantu 

arurawat rumah sakit Getas, 

ng berumah di Karang Anjar 
jamatan 'Tuntang. Setelah 

enggarong barang2, kemud- 
sdr. Sudijat lalu ditembak 

ngan repolper hingga tewas 
vla saat itu djuga. Beberapa 

gian penggarongan ini be- 
m diketahui, 

    

    

  

  

rtandi | pingpong antara 

auta jg ingin ikut ambil bagian - 

(baik didalam maupun diluar Djawa, |jaan, maka tidak lama lagi ma- 

- 

: ji 3 IN TI 

am 7.40 pagi     "INNA LILLAHI WA'TNNA ILLAIII | 
Pada hari Rebo tg. 3 Desember 1952 dj 

| teram, anak kami jang tertjinta: 

: Rr. Soehardhini an 
Mudah-mudahan arwahnja “diterima oleh TUHAN 

| JANG MAHA ESA dengan sempurna. 
Aan 2»... Semarang, 4 Desember 1952. 

24 : R. MOH. HADI 
   

    

Atas kundjungan Saudara2 dari fihak Instansi Civiel 
dan militer pun Saudara2 dan teman2 lain?nja pada me- 
ninggalnja anak kami pada tg. 3 Des. 1952 dan jang di- 
makamkan di Tjantung (Djomblahg) dan atas sumba- 
ngan tenaga serta fikiran maupun karangan bunga, de- 
ngan ini kami mengutjapkan banjak terima kasih. 

— Semoga TUHAN JANG MAHA ESA memberi anu- 
grah kepada Sdr.2 dengan berlimpah2. 

Semarang, 4 Desember 1952. 
R. MOH, HADI 

Sekeluarga. 

  

     

  

AN an 

TURUT BERDUKA TJITA 
Kami atas nama Seluruh Anggauta Peladjar Pusat 

B.K.I. Semarang turut berduka tjita atas meninggalnja 
puteri dari Bapak R. MOH. HADI pada hari Rebo tg. 3 

“IE Des. 1952 : 
Rr. Soehardhiai 

| Mudah2an arwahnja diterima oleh TUHAN JANG 
MAHA ESA dengan sempurna. 

Inna lillahi wa'inna illaihi rodji'un. 
Semarang, 4 Desember 1952. 

A/n. Seluruh Anggauta Peladjar Pusat 
3 : B.K.I. Semarang, 

SOEDARJO TJOKROSISWOJO. ' 
mera 

    

        

    

    

  

Mengutjapkan diperbanjak terima kasih kepada Saudara2 
jang telah suka memberi bantuan/mengantarkan djena- 
zah/menaruh perhatian atas meninggalnja anak kami 
jang pertama dan tertjinta 

5 RISTYOWATI 
umur 2 tahun 10 bulan 

pada tg. 2-12-52 dj. 4.30 sore. 
Semoga amal Saudara2 dikaruniai oleh Tuhan J ang 
Maha Esa. 

2F Sj. KUNHADI 
: dengan keluarga 

Dj. Mataram 605 Semarang. 

    
Me nba menanam Dame Tan WeaNna aa N aa nkn Oak 

Paling MURAH (hanja Rp. 33.000,—) 
Paling KUAT (4 sampai 5 TON) 

FORD Aan va TRUCK 157“ W.B... 
»Semi forward control" 

Dibuat teristimewa untuk pembaagunan Indonesia 
Kini dapat diserahkan dari persediaan atas S.L.P. 

N.V. HANDEL MIJ. HIN YOE 
FORDDEALER DJAWA-TENGAH & TJIREBON 
Bodjong 76  — Telp. 2009 

  

— Semarang. 

(Dim Negeri 
Seleksi bulutangkis. MAKAM RADEN SALEH 

Dari tg. 25 sampai 28 Des. jad.! AKAN DIPERBAIKI. Si Djakarta oleh PBSI akan diada|, Dalam rangka usaha djawa- 
kan pertandingan2 bulutargkis me tan kebudajaan untuk mendiri- 
rebut kedjuaraan Indonesia, dimana ikan tugu2 peringatan di Indone 
akan ikut ambil bagian 21 tempat, ' Sia untuk kepentingan kebuda- 

SPORT. 

  

tiap2 kota mengirim satu regu terdi ( Kany pelukis jang terkenal, Ra- ri 1 mens-double, 2 mens-single dan' Gen Saleh dan isterinja jang ter 1 lady-single dan disamping pertan (letak di Bogor akan diperbaiki. dingan regu akan diadakan “djuga $ Untuk keperluan ini kementeri 
pertandingan perseorangan. an PPK telah menjediakan uang 

Pertandingan seleksi bagi regu Se! Sebanjak Rp. 37.000.—, demiki 
marang kini hampir selesai, tg. 5 di'an keterangan2 jang diperoleh 
Kuo Kuang diadakan semi-finale , dari fihak resmi. Rantjangan un 
dan tg. 7 di Sin You She Gg. Te-! tuk memperbaiki makam itu ig. 
ngah dilandjutkan finale, untuk me' dibuat olsh djawatan pekerdja 
milih siapa2 —jg akan dikirim ke an umum di Bogor baru2 ini 
Djakarta. ' | telah disetudjui oleh presiden h Soekarno. Pekerdjaan memper- 

baiki makam itu akan dilakukan 
dibawah pengawasan sebuah pa 
nitya dalam mana antara lain 
duduk walikota Bogor, kepala 
djawatan kebudajaan Djawa Ba 
rat dan dr. Sukanto kepala dja- 
watan archief negara, 
PENOLAKAN TIGA ORANG 
PENGURUS JAJASAN DANA 
GEDUNG NASIONAL, 
Dua orang anggauta pengurus ha 

rian Jajasan Dana Gedung Nasio- 
nal Medan K. Rangkuty dan Baha 
ruddin Noor hari Saptu jang lalu, 
atas perintah kedjaksaan di Medan 
dimasukkan tahanan preventief, me 
nanti perkaranja diperiksa oleh pe 
ngadilan negeri. Keduanja bersama 
dengan bekas Walikota Medan Mr. 
Djaidin Purba pada 3 Nopember jg 
lalu telah ditahan polisi, berhubung 
soal2 jang berkenaan dengan ke-' 
uangan Jajasan tersebut, jang me- 
urut dugaan polisi tidak beres pe- 
ngurusannja. Kemudian seminggu jg 
lalu mereka dikeluarkan dari tahan 
an dikenakan huisarrest, sementara 
Mr. Djaidin Purba dirawat dirumah 
sakit. 
PERTIKAIAN2 PERBU- 
RUHAN. . 

Serikat Buruh Pelabuhan dan Pe- 
lajaran (SBPP) tjabang Belawan 

    Mm AI Aam pan 

Harga karet akan berpu 
tar disekitar 2 shilling 

satu pon 
Harga karet alam mungkin akan 

berputar disekitar dua shilling satu 
pon, demikian ,,Financial Times” jg 
terbit hari Rebo jl. ,,Dan pada ting 
katan ini onderneming2 jang selama 
bulan2 belakangan dapat mengu- 
rangkan ongkosnja, akan mendapat 
lagi keuntungan jg lumajan.” 
.Selandjutaja ,,Financial “Times” 

mengatakan, bahwa harga karet sin 
tetis akan sangat mempengaruhi pa 
saran karet alam, dan keadaan ini 
akan berlangsung beberapa waktu 
lamanja. Turun  naiknja kegiatan 
dalam pabrik2 jang memerlukan ka 
ret dan besar. ketjilnjja harapan 
akan mendapat untung, mengakibat 
kan tjepat turun naiknja perminta- 
an pembeli karet: sementara itu ke 
madjuan produksi- karet sintetis di 
Amerika Serikat akan banjak mema 
kan waktu. Karena itu harga karet | 
alam akan berubah2 terus: dan diti 
lik kelemahannja dimasa jang silam, 

telah pulang ke Roehmattoellah dengan tenang dan ten- 

  

     

  

   
   

  

    

  
    

    

DWAAMAWISATA 
Pelesir  kepegunu- 
ngan atau hendak 
pergi djaun, malam 

mau tidur, :elaki 

. atau perempuan, 

makan 2 tablet: 

MAHA TONIK — 

Besok pagi pasti sehat dan 

. kuat, tidak tjapek, tidak takut 
i dingin, tidak masuk angin, ta' 
mungkin sakit. 8 

Terdjual disemua toko obat. 
HATI aa ma 

Luar Negeri 
PILLS LL LL LL Lb 

KADER2 KEHAKIMAN DI 
TIONGKOK TIMUR 307, TER- 
DIRI DARI WANITA, 

Dari tiap2 10 orang jang di 
terina pada Lembaga Kehaki- 
man Tiongkok Timur sedjak bu 
lan Agustus, jang 3 adalah 
orang perempuan, Djumlah ka 
der kehakiman wanita ini didae 
rah tsb. ada 680 orang, jang ba 
ru diterima. Kader2 wanita ini 
ternjata bermanfaat sekali dim 
hadapi perkara2 jang ' me- 
ngenai hak2 kaum wanita. Mi- 
salnja dalan perkara2 menge- 
nai perkawinan, lebih mudah 
bagi kader2 wanita untuk me 
ngurus bermatjam2 aspek dari 
perkara2 ini karena mereka me 
ngetahui betul penderitaan ka- 
um wanita jang disebabkan oleh 
tjara2 perkawinan feodal dima- 
sa jang lampau di Tiongkok. 
PERUSAHAAN? - PENGGER- 
GADJIAN DGN MODAL DJE- 
PANG AKAN DIDIRIKAN 
DI ALASKA. 

Suatu rombongan jang terdiri 

dari 7 orang ahli bangsa Djepang 

telah dibentuk, untuk dikirimkan 
ke Alaska dalam minggu ja.d., 
guna menjelidiki tempat2 untuk 
mendirikan perusahaan pengger- 
gadjian dan perusahaan? bahan 
kertas dari kaju, jang akan dibia 
jai dengan modal Djepang. Pihak 
Djepang berharap untuk mendiri: 
kan sebuah firma Amerika dgn. 
modal sebesar $ 1.500.000, jang 
akan menebang dan mengerdja- 

kan kaju di Alaska. Mula2 Dje- 
pang mengusulkan untuk mengi- 
rimkan tenaga kerdja Djepang jg 
murah ke Alaska, akan tetapi 
usul ini ditolak oleh pemerintah 
Amerika. 

RUDOLF SLANSKY MENDJA. 
LANI HUKUMAN MATI. 

Radio Praha mengabarkan 
bahwa Rudolf Slansky beserta 
10 orang kawan2nja jang didja 

  

    

  mengantjam akan mengadakan pemo 
maka perbaikan harga pada waktu gokan mulai tg. 17 bulan ini, kare   

  

  

ini hampir tidak dapat dipandang dengan tjabang2 Scheepvaartver- 
mikian Reuter dari London. na pertikaian antara pihak buruh 

1 ceniging . | 

    

bthi hukuman mati oleh penga 
dilan Praha karena dipersalah- 
kar melakukan pekerdjaan ma 
ta2 telah mendjalari hukuman- 
nja Rebopagi. : 

  
  

  

        

   

Ss 

25 
Roy, kenapa? K    

   
   
    

  

at djalanan kereta-api itu tern 

NO RUSILER'S A FRIEND OF MINE, 

RAILROAD BUILDERS HAVE BEEN 

   

  

ak dari Hogan, kau akan selamat ! Kau toh sahabatnja Hogan! 

— Tidak ada seorang pentjuri ternak jang mendjadi sahabatku, 

Sunny ! Demikianpun Hogan tidak# apabila anak-buahnja jg .mem- 

    

   
   

        

       

  

    
     

   

COmE Om 
LETS GE" 
BACK OUT 
OF SIGHT2 

( BRRRI Roy, 
THIS 15 AN 

| ce cwe, 
UNNYZ NEITHER 15 MOGAN... IE His 

   

  

   

SYTEALING YOUR CATTLE £ 

AN FROZEN BEEF/ THIS 

SEEN KILLING My 
ETOCK TO FEEP His 

. RAILROAP CREWSY 

  

   

        
   

     

ES HOGAN'S 

      
WHO IN 

AMNUTE £ 

pa 
Na 

/ 

  

  

Tah 

ini! 

— Mari, 

kir! Fi 

kita menjing- 

jatd telah tjuri ternakmu ! 

  

bahwa Hogan telah bunuh ternakku 
untak memberi makan kepada anak 
buahnja jg kerdjakan djalanan kere 
ta api! 

ig berbuat demikian . ... 
sekedjab lagi akan tjari tahu siapa 
orang itu! s 

   
Daging ig di-es! Ini buktikan 

Ini buktikan bahwa ada orang 
Dan kita 

   
    

      

    

   

  

Restaurant Klas “1, Terkenal di 

Seluruh Indonesia. Kundjungilah! 

Bekas tempat-2 minjak: 

Barang dapat dilihat di Inst. Petroleum-Board Pengapon, tiap 
hari kerdja djam 09.00 —12.00 dimulai tanggal 8 December 
1952. : 5 
Penawaran untuk tiap-2 matjam partij dengan sampul tertutup 
kepada Corps Interr. IV ,,Gedung N.LS. lama kamar No. 66” 
paling lambat tanggal 20 December 1952 
Pembukaan couverts dilakukan tanggal 22 December 1952 
djam 10.00 di kamar No. 66 Corps Interr. IV oleh Kantor Le- 
lang Negeri Semarang. 

Keterangan-2 selandjutnja dapat hubungan dengan Bagian 
Pengawasan Corps Interr, IV kamar No. 66 tiap hari kerdja 
djam 09.00 — 12.00. 

Akan datang dalam pertengahan bulan Djanuari 1953 dengan ka- 
pal ss ,,Sumatra”. : 

K
e
 

k Baik sekali untuk kaum wanita. 
$ Versnelling kaki. 

Dapat pesan mulai sekarang pada : 

Tjonto bisa dapat lihat di alamat tersebut. 
Hari Minggu tanggal 7/12-1952 toko dibuka satu hari 

      

  

     

    
   

    

   
   

Lawangmangu 

£ 

  

k Angkatan Darat 
Corps Intendans Territorium IV 

: Djawa - Tengah 5 

—— Sit   | 

“ Didjual-Umum 
1“ a.- 35.000 Jerrycans. 

1 b. 2000 Kaleng minjak. : 
11.500" Drums 32 184 Ltr. 

Drums a 200 Ltr. &. 350 

djam 13.00. 

l Corps Intendans Territorium - IV. 
5 Wk. Painter: 
2 LTS, KRESNO. 

8 Stbno: 15582. 

TERROT 
: Scooter 

  

  

    

(Buatan Perantjis) 

Bentuknja sangat indah dan pendek. 

Kabel2 tidak terlihat. 
Daja penarik luar biasa (bisa naik djalanan jang menandjak). 

Djalannja sangat stabiel dan veeringnja istimewa (tidak tera- 
sa kegontjangan meskipun djalanan djelek). 

Dealer untuk DJAWA TENGAH 

Firma ,TA'MI" 
Djalan Mataram 468 (Kr. Turi) SEMARANG. 

  

  

        
  
  

's0L0 Mulai tg. 5 sid 9 December “52 

MAHKOTA BESI 
YZEREN KROON 

Suatu Film Italia jg Maha Besar Dan Heibat, 
jg Bekroond 

   
Teks Indonesia 

  

    KALI NDER 
Suara Merdeka" 1953 

  

  

mentjutji untuk Njonja, | 

ketika Njonja tidur. : 
   Rendamlah 

|. Ajutjian putih Njonja. ana 

! i : 5 Cc 2 2 |. diwaktu malam, dalam CA Intan 
AN           

  
  
  

  

air-sabun .RADION 

jang kaja busahnja, lalu 

esok harinja dibilas baik-baik 

dan pakaian Njonja akan 

kelihatan lebih bersih- 

djernih daripada semula. 

   mencjatji 

lebih djersih ! 

  

      UV IAIJ7 LO 0 
Rad.52-4-95-8 BUATAN UNILEVER 

  

  

    ACCU RADIO'S 
Rp. 1.700.—, Rp. 2.200.—, Rp. 2.400.—, Rp, 

Automatische Gramofoons 

»COLARO” 10 plaat, longplaying, box 

Talio , CD MEGA" 
DJL. MATARAM (Karangturi) 572 — SEMARANG. 

  

  

  

2,800, — 

»GARRARD” RC 70B, 10 plaat dalem box Rp. 1.800.— 

Rp. 2.200.— 

  

  

Juwelier — 

Horloyer 

   
Tapi harga luar biasa buat tutup tahun. 

STER tida terkefjuali, semua didjual habis. 

Bukan Obral, 

be 
Kla

 s
ai
a S
a
n
a
 EU

 
ag
 
ba

 M
e
 
hn
 

Semua ARLODJI, antero VULPEN, sekalian 

WEKKERS, djuga LONTJENG WESTMIN- 

M ERAK”" Kranggan Timur 25 - Semarang - Tilp. 1603 
1? 

  

  

Lox Ini malam d. m. b. (untuk 13 tahun) 
5. — Tim 9.& The Academy award winner of 1952 5i 

Humphrey Bogart dengan Katharine Hupburn AA 
dua biotang tersuhur pertama kali main bersama dlm: & 

nAtrican Oveen". Sebil Technicolor 

Grand 5-7-9 - ini malam d. m. b. tu. 17 tahun) 
Philip Friend '— Chas Coburn — Wanda Hendrix 

The Highway Man cneoor 

  

ea Te INDRA ini malam premiere Royal tawu.. 
4.30-6.45-9.00 , (13 tahun) 5.00-7.15-9.30 "7 

film Indonesia terbesar, pertama dalam BERWARNA 
dengan R. Mochtar — Netty Herawati — Rd Sukarno 

Nana Madjo -—-  Astaman dil. 

,Rodrigo De Villa" 
Dibuat seluruhnja di Manilla-penuh actie & sensatie | 
dgn idzin kant. pengen. harga tg 8 Nov. '52 No, 3655/KP 
8511/13142.- Harga2 tempat Rp 4.- Rp 2.50 Rp I.-funtuk 
rpertundjukan ke 2- dan ke 3 malam 
Utk pertuadjukan sore (kesatu) dan pagi harga2 tempat biasa 

ROXY 7— 9— ini malam d. mb. fu. 17 tah. 
Olsen S Johnson - Marth Raye - Misha Auer — 

.Hellzapoppin” 5 
Kotjak & Lutju 

Roxy Besok sore mulai di. 4— Hanja lpertundjukan (13th) 

Gempar & Serem 

rigo ELIA Watat Perapat aan Rodrigo De Villa bea an 

  

  

  

# 

  

Karang Anjar Gunung 

adakan lagi berhubung lowo- 

ngan murid Djuru Rawat telah 

terisi. 

Didjual 

(bukan speda Distribusi). 
Compleet Lampu, remtrommel 
versnelling. Keadaan baek. 

Boleh lihat di: 

  

INTI MaLam LO. M. B, 

ORION 5.00-7.00-9 C0 (17 th) 

Pierre Aumont - Susan Peters 

SASSIGNMEKI in. BRITTANY 
IREx 500-1000-3900 (7th) 
Shirley Yamaguchi-Don Taylor 

"TT | mIAPANESE WAR BRIDE" 
(Kemanten Perang Djepang) 

Metropoie 5.-7..9- |1i3 th.| 
Van Jotnson— Kathryn Grayson 5, 

..GROUNDS FOR MARRIAGET | 
(Vjandaku Bertunangan) 

Dijagalan 5.7.9. (13 th.) 
Butterfly Wu — Wang Tan Fung 

Bersalin 

ta” di- 

Advertensi Rumah 

KINTELAN BARU 4. 

1 SPEDA LELAKI 
merk Humber Spesial 

uk, 22 inch 

  

Harga Rp. 1.950.-—   
Terbit pada pertengahan Desember 

Djl. Mataram 399, »CHIN SIU THIAN TANG" Semarang. Kan ' 
Film Tiongkok Techoicolor   Bar Tama aa Samar La Ta 

Druk, VII No, 584/1IYA/718   
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