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Dengan Berita2 Terachir . 
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   | Krisis Baru 
“DisTunis 

Sek-Djen Sarekat Bu- 
#ruh Umum Tanisia. 

| Terbunuh: Hubungan 

  

  

  

Tunisia" Hari!/Djum'at 

  

s 

  

A perhubungan an 
ara Perantjis dan Tuni | 

2 hari Djuw'at diputu: ' 
kas Pa kentara itu tersiar Ba 
Pa s ala : ae N, BL ap, ta kit: kabar, dieaia sooran Ka ENJAMBUNG berita kita 

(pin te: 

telah mati terbu-aih di Tunis s IA ada : 
8 peristiwa ia "LSI ma 2 djam, jaitu dari djam 17.00 sampai 

  

. babkan, timb. ya kuisis 
sebut 

disangkal oleh pemerintah Pe- 
rantjis, jang mendjadi korban 
pembunuhan itu ialah Fehrat | 
Hached, sekretaris “ djenderal 
Serikat Buruh Umum Tunisia 
jang pro-Nasionalis, jaity seri 
kat buruh jang terbesar dgn 
pimpnan Arap diseluruh dunia 
Islam. 

Para wartawan pada Djum'- 
at pagi dengan sia2 . menijoba 
mengadakan hubungan tilpun 
dengan Tunisia, dan kawat? 
mereka mendapat kelambaian 
selama beberapa diam (Antara) 

USA Akan Ala- 
. mi Detfiasi . 

OHN KENNEDY, sena- 
tor Amerika (dari par- 

tai Republik) hari Kemis mene 
rangkan, bahwa pemerintah 
Eisenhower menghadapi 2 soal 
penting, jakni: perang Korea 
dan soal pengurangan budget. 
“Kennedy jang kini berada di 

Paris menegaskan, bahwa pen 
dapat iamum di Amerika meng- | 
hendaki berachirnja perang Ko 

Apakah perlu beban Amerika 
di Korea dikurangi dengan dja 

yenggumakan lebih banjak 
ikan? Korea Selatan, akan 

litentukan nanti oleh djenderal 

  

    

  

   
   
     

. Pin te... ...9 gerakan Nasio- 
alis Tunisia pala Kemis malam 

jang 
protektorat ter 

. Menurut kabar2 tadi jang ti 
.dak dibenarkan dan tidak pula 

Didalam rangkaian  keputu- 
San? jang bersifat integral ber 
Gasar atas keterangan penierin 
tah pada tanggal 22441 jang la 
lu, maka pemerintah 'scbagai 

langkah pertama tih memutus 
kan untuk membebaskau dar: 

funksinja  boberapa perwira 
tinggi dari Markas Bssar Ang 
katan Darat, antara lain Kepala 
Staf Angkatan Darat. 

Penggantian KSAD ini akan 
dilaksanakan dalam waktu jg 
singkat. Pengumuman. menge- 

: nai lain2 tindakan akan menju 
| sul dalam beberapa hari ini. De 
mikian Menteri Penerangan da 

| lam pernjataannja itu, jg kemu 
| dian menambahkan bahwa di- 

dalam sidangnja malam itu ka 
'binet telah memutuskan pula 
(untuk menjerahkan rentjana 
(anggaran belandja, negara th. 
' 1953 kepada DPR pada tanggal 
15-12 jang akan datang. 

  
Siapa penggantinja??? 

Pertanjaan? mengenai soal 
penarikan diri Menteri Pertaha 
nan Hamengku Buwono, tidak 
herdak didjawab safapun oleh 
Menteri Penerangan, Hanja dite 
rangkannja. bahwa didalam si 
dang kabinet malam itu Mente 

s 

Pemerentah Adakan Mutasi Dikala-| 
.. ngan Perwira2 Tinggi 

Peristiwa 17-Oktober Pada Dasarnja Telah Dianggap ( 
Diselesaikan: Kolonei2 B. Supeno Dan Suhud Min | 
ta Berhenti? : Kedudukan 
Menteri Pertahanan Tak Bisa Dipertahankan: Kata | 

Hamengkubuwdno Sbs. 

Mr. Sartono 
hari Sabtu mengenai dibebaskan- 

nja KSAD Kolonel A. H, Nasution dari djabatannja, serta 
| pula segala peristiwa? sekitar pembebasan .tadi, maka untuk leng- 
| kapnja dapat dikabarkan lebih landjut sbb.: Setelah bersidang sela- 

9.00 Djum'at malam, 
kabinet telah memutuskan sebagai usaha penjelesaian peristiwa 17 

| October untuk membebaskan dari djabatannja jg. sekarang bebera- 

pa orang perwira tinggi dari Angkatan Darat, antara lainnja ke- 
pala Staf Angkatan Darat Kolonel Abdul Harris Nasution. Demi- 

Kian pernjata'an jang diumumkan oleh djurubitjara kabinet kepa- 
| da pers sehabis sidang kabinet tersebut. Pernjata'an djurubitjara 
“kabinet itu selengkapnjasadalah berburiji sebagai berikut: 

17 Oktober pada prin- 
— sipnja selesai? 

Dengan keputusan2 jg ielah 

sidangnja Djum'at malam :itk 
membebaskan 'beberapa perwi- 
ra tinggi Angkatan Darat dari 
Gjabatannja jang sekarang ini, 

telah dapat dianggap bahwa pa 
da prinsipnja peristiwa 17 Ok- 
tober itu telah -diselesa'kan. 
Demikian kalangan2 pemerin- 
tah menerangkan kepada “An- 
tara” berkenaan dengan kepu- 
tusan sidang Dewan “Menteri 
Djum'at malam, 

Dengan demikian maka pe- 
merintah kini adalah tinggal 
melaksanakan perumusan dari 
penjelesaian itu, jang berupa 
mutasi jang agak luas dikala- 
ngan perwira2 Angkatan Darat 

baik dipusat maupun pada be- 
berapa daerah territorium ten 
tara, katanja lagi, jg menghen 
daki sedikit waktu pula. 

Ditambahkannja, bahwa. de- 

ngan telah. tertjapainja “penje- 
lesaian ini, maka djuga telah 
dapat diatasi timbulnja sesuatu 
perobahan dalam kabinet Wilo 

po sekarang ini, jang berarti 
bahwa keluarnja Menteri Perta |   ri Hamengku Buwono telah ta 

rut hadir sebagai hiasanja. |     Eisenhower, demikian Kenne- 
Menurut senator Amerika itu, 

soal mengurangi budget sulit 
sekali. Kongres Amerika akan 
menindjau kemungkinan dipo- 
tongnja bantuan militer Ameri 

ka kpd Eropa. Achirnja dika- 
takan, bahwa ada kemungkinan 
Amerika mengalami masa de- 
flasi jang mungkin berlangsung 
hinga tahun 1960. (Antara). 

Fisenhower DiKorea 
,Saja Tak'Punja Tjara Adiaib Untuk 

| Selesaikan Korea", Kata ,Ike' 
Tak Madah Dapatkan Rentjana Uik Merebut Keme- 
nangan Setjara Definitip 

Pengluasan Peperangan. 
BESIDEN AMERIKA Serikat jang baru terpilih djenderal 

Dwight Eisenhower telah tiba di Korea hari Selasa tg. 2 

Desember, pukul 20.00 waktu setempat. 
bakal menteri pertahanan Charles 
djenderal Omar Bradley. Selama tiga hari berada di Korea Kisen- 

hower berturut-turut mengadakan konperensi dgn para djenderal 
4 dalam pimpinan pasukan? PBB. 

Dalam perdjalanannja Eisen 
hower diantar oleh panglima 
tertinggi PBB di Timur Djaun 
djenderal Mark: Clark. koman- 
dan tentara ke-8 djenderal Ja- 
mes Vanfleet, presiden Ko-ea 
Selatan, Syngman Rhee daw 
pembesar2 tinggi lainnja dalam 

pemerintah Korea selatan. Ke 

datangan serta kepergian Eisen 

hower dari Korsa sangat diraha 

siakan dan kabar tentanz itu 

baru diumumkan hari Diwm'at 

oleh markas besar tensati ke-8. 

Konp. pers di Tokio. 
Dalam konperensi pers di 

Tokio, president baru Amerika | 

djenderal Dwight Eisenhower 
menerangkan bahwa ia "tidak 

mempunjai djalan adjaih untuk 
memetjahkan masalah Korea” 
dan bahwa kedatangannja itu 
sdjustru utk memperoleh gam 

baran mengenai keadaan jang 
sesungguhnja serta mengenai 
pendapat2 di bagian dunia ini”. 
"Kedatangan kami disini ialah 
utk menemukan saling penger- 
tian lebih sempurna mengenai 
setiap masalah jang mungkin 

penting bagi sekutu2 kami: ba 
gi saja sendiri dan bagi setiap 

orang disini dalam bulan2 jang 

akan datang. Banjak jang da- 

pat dikerdjakan untuk memper 
'baiki kedudukan kita dis:ni dan 
banjak pula jang akan dikerdja 
kan”, demikian kata Ike dalam 
konperensinja dengan 150 war 
tawan bertempat dimarkas be- 
Sar tentara ke-8. : 

Renijana utk. kemena 
ngan sulit. 

United Press mengabarkan 

lebih landjut bahwa dalam kon 
perensi pers itu Eisenhower 
telah menegaskan djuga bahwa 
“adalah sukar untuk membuat 
suatu rantjangan kearah kene 
nangan jang positif dan defini 
tif dalam perang seperti ini, 

dengan tiada kemungkinan pe- 

rang akan meluas”. Ia sekali- 

  

| Selerusnia Menteri Monenutu OA Bae agunan, nia. is sai Peang 1 

n, bahwa . 
Bambang Sugeng hari Kemis 
(tanggal 4-12 jl.) telah datang 
ke Djakarta atas panggilan Men 
teri Pertahanan. Tetapi ia tidak 
bersedia memberikan sesuatu 
djawaban terhadap pertanjaan? 
tentang kemungkinan Bambang 
Sugeng diflandjuk sebagai peng 
ganti Kolonel Nasution selaku 
KSAD. 

  

Zonder Adanja  Bahaja 

Eisenhower disertai oleh 
Wilson dan ketua staf gabungan 

persoalan.lagi.... 

  kali tidak putug asa dalam syal 
hari depan Korea, bahkan ia | 
menjatakan kejakinan  bihwa 
pasukan komunis tidak mulis 

kin mengalahkan 'perdjoangan 
'negara2 demokrasi dalam mem 

(pertahankan hak mereka uklup 

merdeka. Kisenhower berpenda 

pat bahwa djustru dalam segi 

dan dalam saat perdjoangan 
mahabesar antara kedua ideolo 
gi ini achirnja dunia merueka- 
lah jang akan memperoieh ke- 
menangan”. Untuk ini kita ha 

rus meneryskan usaha2 kita un 

tuk bonuntiewan bersama dan 
kitapun akan meneruskannja”, 

demikian Eisenhower jang ke- 
mudian meninggalkan ruangan 

konperensi, sambil berkata bah 

wa “konperensi ini terlalu be- 
Sar. untuk mengadakan tanja- 
djawab”. 

Kundjungan2nja di 

- front. 
Perdjalanan Eisenhower ke 

Korea dimulai dari New. York 

| Constellation kepunjaan tenta- 

ra melaiui pangkalan udara 

sisco, Hawaii dan Iwojima. Di 

Korea Eisenhower telah - me- 
ngundjungi satuan2 pesawat2 
pensburu jet Amerika jang de 
wasa' lini bertugas mengedjar 
pesawat2 jet MIG diatas sungai 
Yalu. Djuga dikundjungi divisi 
ke-I angk. laut, resimen infante 
ri ke-15 dari divisi ke-3. Ameri 

ka Serikat jg bertugas digaris 
depan. 5 

Berhubung dengan tindakan2 

istimewa untuk keamanan diri 
nja, Hisenhower tidak bisa 
menghadiri demonstrasi raksa- 
sa jang dilakukan oleh Ik. 
100.000 penduduk Seoul 
djamuan teh resmi. 

Mengenai pasukan2 Korea Se 
latan Eisenhower menjatakan 
keheranannja, bahwa ,.pasu 
kan? itu masih mempunjai se 
mangat tinggi sekalipun mende 
rita penderitaan2 

besar” (AFP-UP). 
  

| akibatkan -timbulnja 

dengan menggunakan pesawat 

Travis, sebelah utara San Fran/ 

sertai 

hanan Hamengku Buwono dari 
kabinet telah tidak mendjadi 

  

Dengan demikian kita harap 
kan agar suasana biasa telah 
gapat berdjalan dengan baiknja 

kembali, demikian achirnja ka- 
langan pemerintah tersebut, 

Bambang Supeno akan 
minta berhenti? 

Kolonel Bambang Supeno, 
jang bersama? dgn Kolonel Su 
hud dan Overste Sapari sedjak 
sementara waktu ada di Djawa 
Timur. menerangkan, bahwa ia 
akan mengundurkan diri darj 
Angkatan Perang. - 

Kedudukan Sultan tak 
bisa dipertahankan. 

Selandjutnja “ menurut ,,Harian 
Limum”, Mr. Sartono jg kini ada di 

Surabaja telah menerangkan kepada 
harian itu, bahwa ditindjau dari su 
dut politis dan staatsrechtelijk, kedu 
dukan Sultan Hamengku Buwono se 
bagai Menteri . Pertahanan” dalam 
kabinet Wilopo sekarang ini sudah 
tidak dapat dipertahankan lagi. Ke 
terangan ini diberikan dalam tanja 
djawab sekitar berita2 permintaan 
berhenti Sultan sebagai Menteri Per 
tahanan. 5 

Ditanja apakah tidak akan meng 
krisis kabinet, 

didjawab oleh Sartono: ,,saja kira 
tidak”. Partai2 pemerintah seperti 
PNI dan Masjumi tjukup kuat untuk 
mendukung tetap berdirinja kabinet 
sekarang hingga tidak perlu dikewa 
tirkan adanja krisis kabinet. 

Tandingan 
Utk B36 

Ng . 

Rusia Djuga Membi- 
kin Pesawat Pembom 

Atoom 
ERKALA. .,Janes All tie 
Worlds Aireraft” hari Ke 

inis memberitakan, bahwa menu 
rut beriti2 jang diterima,  Sov 
jet Rusia dewasa ini sedang si- 
buk membentuk angkatan udara 
terdiri dari pesawat? terbang 
pembom atom jang bentiknja 
Sama dengan pesawat? B-36 da 
ri Amerika. Pesawat? Rusia ter 
sebut sanggup terbang non-stop 
pulang-pergi antara Rusia dan 
pelbagai sasaran di Amerika Se 
rikat, 

,Janes All the Worlds Atreraft” 
'adalah suatu berkala reklame me- 
ngenai semua bentuk pesawat2 
terbang sudah diketahui diseluruh 

dunia. Dalam peherbitannja untuk 
tahun 1952/1953 diberitakan, bah 

wa benteng2 udara Sovjet Uni jg. 

untuk sementara disebut Type-31, 

merupakan tandingannja pesawat 

B-36 Amerika jg pada waktu ini 
diguhakan oleh angkatan udara, 

Amerika Serikat sebagai pesa- 

ADIO PEKING hari Djum:   'at pagi telah menolak ren- 

tjana India untuk  gentjatan  sen- 

djata di Korea dan dalam "pada itu 
India dituduh memihak kepada ne- 

sedemikian gara2 Barat dalam 'hal tindakan2', 

bersifat permusuhan” terhadap Blok 

diambil oleh kabinet cidalam | 

     

  

   

& 

Baru2 ini di istana radja B   dari Belgia) dengan panger 

  

   

    

umumkan pertunangan puterg Charlotte (saudara radja Boudewijn 

ean dari Luxemburg. 

    
iggauta S. P.S, 

: an EP Ma aan 

ia di Laeken (Brussel) telah di   
  

Org. Ta ng 
Didakwa Djadi Per 
80.000 Buruh Tunisia 

Njatakan - 
ENURUT KETERANG 

INI berdekatan dengan G 
hari Sabtu, sekretaris-djend: 
pemuka buruh lainnja jang 
oleh pihak Perantjis. Sekr 

Farhat Hached, jang diketem 
nuhan itu, ketika malam Dj 

Penduduk bangsa Arab 
Saptu sama sekali tidak 
djual-beli, kendaraan2 umi 
dan dinas pekerdjaan umi 
pekerdjaannja sangat ter! 

tas. Murid2 madrassah di 
djid Djami Tunis serta s€ 
Sadiki mogok. Selama 5 
ini, kedua “gabungan se 
buruh jang ada di Tunisia 1 
njatakan pemogokan di 

“oleh 3.000. tanj t 
gai tanda  bela-sungkawa ke- 
pada Ferhat Hached, bekas 

sek. djen. Gabungan S.B: 

pt 

Berita dari Paris mengatakan, 

bahwa kementerian luar negeri 
Perantjis hari Sabtu telah mem- 
bantah berita2 pers Mesir dan 
negara2 Arab lainnja, jang me- 

ngatakan bahwa keadaan di Tu- 

nisia kini sudah -bersifat revolusi. 

Dikatakan bahwa kabar2 ini di- 
maksudkannja untuk mempenga- 

ruhi PBB, djustru pada saat Pa- 
nitya Politik PBB membitjara- 

kan keadaan di Afrixa Utara. 
Kata kementerian luar negeri 

Perantjis, keadaan di Tunis pada 
hari Sabtu ,,tjukup tenang” dan 
pemogokan jang berlaku disana 

,sbukan pemogokan umum”, Pers 

Mesir “hari Sabtu mengatakan, 

bahwa jang bertanggung djawab 

atas pembunuhan Farhat Hached 

  
Hached dinjatakan sebagai pah- 

lawan kebangsaan Tunisia. 

Berita AFP dari Tunis seterus- 
nja mengatakan, bahwa menurut 

'keterangan kalangan? resmi di- 
sana, kira2 12 pemimpin Partai 

Neo-Destour dan Gabungan Sere- 

kat Buruh Tunisia telah ,,dipin- 

dahkan” ke ,,kamp” di Remada. 
Diperoleh keterangan, bahwa di 

antara orang2 jang dikatakan di 

pindahkan” tadi terdapat djuga 

Mahmoud Messadi, pengganti 
mendiang Hached. Menurut sum- 

ber2 tadi, tindakan ini dilakukan 

unutuk ,,melindungi” mereka dan 

mereka ,,tidak akan lama tinggal 

dalam kamp interniran” Remada. 

Tangan Merah” Pe- 
rantjis bunuh Fer: 

hat Hached. 
Sementara itu Ibrahim Tou- 

bal, wakil Partai Neo Destour 

Tunisia di Kairo, hari Sabtu 
wiengatakan, bahwa Residen- 
dienderal Perantjis di Tunisia, 

Jean de Hauteclogue dan ko- 

  
  

wat2 untuk mendjatuhkan bom2 

atom. 
Berkala tersebut selandjutnja 

mengumumkan, bahwa  peran- 
tjang dari Type-31 itu ialah “Dr 

Ingo Baade, seorang ahli pembi- 

kinan pesawat2 terbang bangsa 
Dierman jang dimasa jang . lam-: 

pau pernah bekerdja pada maska- 
pai Junker. Kabarnja Dr. Baade 

dalam pekerdjaan2nja 
bantuan dari seorang perantjang 

Rusia bernama Tupolev. Ketjuali 

itu Tupolev diuga telah berhasil | 

merantjangkan sebuah - bentuk 
pesaryat terbang Rusia jang mo- 

rupakan tandingannja benteng 

udara B-29 dari Amerika. (UP) 

Sovjet, Dalam komentar  setjara 
langsung terhadap usul India jang 
telah disetudjui oleh Panitya  Poli- 
tik PBB ketika hari Rabu j.., Radio 
Peking' seterusnja mengatakan, bah- 
wa usul India ini menjokong sikap 
pemimpin militer Amerika Serikat Ndadi "3 Baba Dn 

| terhadap ma lah,K grea 
, ta Kabug 

» Kon Batavia: 
Yaa Kunute 

      
     

    

    

    

    
   

   

    

   

     

   

   

       
   

   
   
    

     
   

   

    

  

    

gan Serekat Buruh Tunisia pada 

ini ialah imperialisme Perantjis. 

mendapat | 

an Merah 
banuh Ferhat Hached 
kukan Pemogokan Untuk 
la Sungkawa. 
jang diperoleh dari sumber jang 

aru dari badan tadi, dan seorang 
a Amor Riasi, telah ditangkap 

jenderal baru Gabungan Serekat 

Buruh Tunisia ini ialah Mahmoud Messadi, jang menggantikan 
n sudah mendjadi korban pembu 

ja. 

mandan Perantjis 
Djenderal Garbey, 
dalam pembunuhan atas diri 

Ferhat — Hached, sekretaris 

Gjenderal UGT, “gabungan se- 

disana, 

tersangkut 

Irekat buruh “Tunisia. Dikata- 

kannja bahwa kedua orang 
ini membolehkan Gipersendja- 
tainja suatu perkumpulan ter- 
roris Perantjis jang bernama 
"Tangan . Merah”, 

   

han2. De Hauteclocgue, menu- 
rut Toubal, adalah penghasut 

terpenting dari perbuatan? 
terror di Tunisia selama th. 
jang lalu ini. 

Dalam pada itu 
da saat ini sedang  mem- 
tjari djalan untuk: me- 
metjahkan masilah Afrika 
Utara, tetapi djustru pada 
Saat ini djuga Perantjis mela- 
kukan politiek penindasan na- 
Sionalisme disana: dengan de- 
mikian Perantjis sengadja me- 
nantang PBB. Demikianlah 
kata2 wakil Mesir Abdul Mu- 
nimi Mustafa dimuka Panitya 

Politik PBB pada hari Sabtu 
pada waku ketegangan di Tu- 
nisia sedang memuntjak. Ab- 
dul Munim Mustafa» seterusnja 
mengatakan, bahwa antara 

tindakan Perantjis di Tu 
nisia dan  diperbintjangkan 
ja masalah Tunisia  dida 
lam PBB terdapat hubungan 
sebab Gan akbat. 

- 

PBB pa 

  
PBB berhak bertindak 

- Abaul Munim selandjutnja 
menuduh Perantjis melakukan 
politik jang negatif, karena 
memboikot perdabatan2 Pani- 
tya Politik tentang Tunisia dan 
tanvfaknja Perantjis tidak mam 
pu memetjahkan masalah 'Tuni 
Sia setjara 2ffektif. Perantjis te 
lah menggerakkan operasi2 mi- 
liter besar2an terhadap bangsa 
Tunisia dan den“kian Perantjis 
menimbulkan antjaman terha 
dap keamanan dan perdamaian 
internasional. Hal2 ini tjukup 
kuat untuk membenarkan PBB 
guna bertindak, kata  'Abdul 
Muira Mustafa. (Antara-UP). 

324 Serangan 
Partisan KMT” 

Dilakukan Thd RRT Se- 
lama Setahun Iai—Ka- 

ta PM Chen Cbeng 
| 8, ERDANA MENTERI 

". Tiongkok Kuomirtang ke 
tika malam Sabtu jl. mengata- 
kai, bahwa partisan2 Kuomin 
tang selama 12 bulan jang lam 
pai ini melakukan lebih dari 
324 serangan terhadap 'Tiong 
kok. darat, Menurut Chen 
Cheng, mereka, telah menewas- 
kan lebih dari '?.009 serdadu 
RBT dan menawan lebih dari 

: 1000 orang. Dalam djangka 
waktu tadi, kata Chen Cheng, 
pihak RRT tslah melakukan 10 

(serangar terhadap Taiwan, dlm. 
mana mereka menderita keka 
lahan 3.000 orang tewas dan 
1.200 orang tertawar. (Antara) 

  
Peking Tuduh India Memihak 

   
| Fahun Ke VII — No. 242 

| Sugeng. 

   

  

Dilapangan 

kan: 

Djawa Timur 

sepantasnja. 

Djuga partai2 dan organisa- 
si2 di Djawa Timur telah mela 

Ikukan tekanan politik pula ter 
hadap penserintah, hal mana da 

pat dilihat dari keterangan 18 

partai2 dan organisasi di Sura 
baja jang dimuat dalam ,,Suara 
Merdeka” ini hari Sastu jl. 

Selain dari ini pada hari Sab 
tu di Surabaja dimulai kongres 
PNI sedangkan ketua. parlemen 
Mr. Sartono anggota PNI kini 

sedang berada di Surabaja. Dlm 

suatu 'interviu ia menerangkan, 
bahwa dipandang dari sudut po 

kan Sultan Jogja sebagai men 
“teri pertahanan dalam kabinet 
Wilipo sekarang, tidak dapat di 
pertahankan lagi. 

Mengenai mosi Manai So- 
phiaan Sartono menerangkan, 
bahwa apabila masalah itu di 
pandang dari sudut ke-Timuran, 
maka penglaksanaan sesijatu 
mosi jang sudah diterima itu da 
pat ditunda-tunda, tetapi apa 
bila soal tersebut dilihat ' dari 
katjamata Barat, maka menteri 
pertahanan harus mengundur 
kan diri sebagai konsekwensi 
penerimaan mosi tsb. Mr. Sarto 
no berpendapat. bahwa apabila 
Sultan Hamengku Buwono me 
ngundurkan “iri dari kabinet, 
dewan menteri tidak akan meng 
hadapi krisis. 

Pernjataan2 B. Sugeng 
dan B. Supeno. 

Selandjutnja kalangan2 po- 
litik di Djawa Timur,memper 
hatikan 'pula intervin jang di- 
berikan oleh kolonel Bambang 

..kepada  ...,.Harian 
Umum” dalam mana ia menja- 
takan, bahwa mutasi? jang ki-   ni tersiar itu tidak merupakan 
tindakan jang tugas. Ia berka 
ta, bahwa ia merupakan kesuli 
tan dalam menjelesaikan ma-   
salah sekarang ini, maka ia 
akan mengadjukan permintaan 
untuk berhenti, apabila hal ini 
akan memudahkan penjelesai 
2n itu dan untuk mendjaga ke 
utuhan didalam tentara. 

Kolonel Bambang Supeno 
berpendapat, bahwa terhadap 
tperwira2 didaerah2 itu tidak 
boleh diambil tindakan2, kare 

na  kedjadian2 didaerah-dae 
rah itu pada hakekatnja hanja 
merupakan akibat sadja dari 

kedjadian2 di Djakarta. Ia me- 
nerangkan, bahwa dalam usa- 

hanja untuk memelihara per- 
Satuan didalam tentara peme- 
rintah Seharusnja djangan 

mendasarkan tindakan2nja 
atag sesuatu kompromi, Soal 
sekarang ini menurut pendapat 
nja harus dikembalikan ke- 
proporsinja jang benar, dalam 
mana tindakan2 mereka jang 
tersangkut dalam demonstrasi 
itu dan melanggar undang? ti- 
dak bo'leh dikesampingkan sa- 
dja. 

Hanja dengan  djalan ini 
akan dapat ditjapai persatuan 
jang kokoh didalam tentara, 
demikian Bambang Supeno. 

— Polisi Singapura dengan beker- 
dja sama dengan pembesar2 Indone- 
sia disana telah berhasil menggulung 
sekomplotan orang2, jang " tersang- 
kut dalam mengedatkan uang kertas 
tupiah Indonesia jang palsu di Ma- 
laja dan Indoesia, demikian Gikabar- 
kan oleh seorang pembesar Indone- 
sia di Singapura. 

njata, bahwa Singapura  mendjadi 
pusat pengedaran uang palsu itu jg. 
berasa! dari Tiongkok sebelum ' pe- 
rang, Uang kertas palsu itu  dise- 
lundupkan ke Malajia dengan  pe- 

“rantaraan kapal jang berlajar antara 
Singapura dan pantai Sumatra. Be- 
berapa kapal jang mengangkut 7: 
atan jang dilarang telah ditahan di- 
pelabuhan Indonesia. 

  
PABRIK MESIU MELEDAK 
DI MEXICO. 

Pagi hari Kemis telah meledak 

sebuah pabrik mesiu militer jang 

terletak sebelah Tenggara dari 

kota Mexico. Akibat ledakan tsb. 

katja2 djendela 'jg terletak sam- 

pai lima kilometer dari tempat 

ledakan dipetjahkan. Sebab2 dari- 

pada ledakan dan djumlah kor- 

ban manusia serta kerugian2 be- 

lum diketahui, 

Kpd Nega 
»Delegasi. India,, jang bermaksud hak di Korea mau mengadakan gen 

bertindak sebagai pengantara itu su 

dah memasuki kamp Inggris — Ame 

rika”, kata Peking. Diulangi lagi pen 

dirian negara2s Blgk Sovjet, bahwa 
segala orang tawanan perang musti 

. iasi, agar supaja segala - pi-     
   

tjatan sendjata. 

Seterusnja Radio  Peking menu- 
duh, bahwa wakil India Krishna Me 
non ketika mengemukakan rentjana2 
tadi, ,,sama sekali tidak mengadju- 
kan sebab2 jang sungguh2, menga- 

'pa ia menentang rentjana gentjatan 

  

: Djawa Timur- 
Ibarat Benteng 

Dim Perdjoangan Ketuatan 

| Thd Perwira2 Didaerah Tak Perlu 

Kata Bambang 
IKALANGAN-KALANGAN politik di Surabaja dapat dide- 

ngar pendapat orang, bahwa Djawa Timur merupakan salah 

satu benteng dalam perdjuangan kekuatan jang pada waktu ini se- 

dang berlangsung dalam lapangan pertahanan di Indonesia. Pendi- 

rian divisi Brawidjaja telah diketahui orang. Kalangan? tentara di 

baru akan merasa puas apabila terhadap mereka jg. 

dianggap bersalah dalam peristiwa 17 Oktober diambil tindakan? 

Jitis dan staatsrechtelijk kedudu 

Setelah diadakan penjelidikan ter-|. 

  

Penerbit: 
Penjelenggara: Hetami 

Alamat: Purwodinatan Barat 

. Tilpon: 

Harga Lengg. ' (bajar dimuka) 

Juar kota (dtambah, Rp 11.— 

N.V. ,Suara Merdeka Press”. 
« 

HT — 20 Semarang ? 

Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 

Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

Rp. 10.— didalam kota. 

Rp. 0,30 untuk meterai). » 

Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

. 

Pertahanan i 
Diambil Tinda- 

Su-peno 
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I! Seksi LN. 
:. Parlemen 

Sementara Aunggauta 
|Djuga Andjurkan Tin. 
dakan Pembalasan 

TIhp Belanda 

ENGENAI BERITA ten- 
tang rapat Seksi Luar 

Negeri parlemen Kemis jang 
lalu. lebih landjut dikabarkan, 
bahwa oleh sementara anggota 
telah diusulkan untuk mengada 
kan tindakan? pembalasan ter 
hadap pihak Belanda berhubung 
dengan terdjadinja peristiwa di 
tolaknja Aidid dan Njoto serta 
diusirnja Go Gien Tjwan dan 
Sunito. Dipertimbangkan oleh 
Seksi Luar Negeri mengenai 
tindakan? pembalasan itu, anta 
ra lain tentang kemungkinan 
mengusir orang2 Belanda di In 
donesia jang ternjata aktip men 
djalankan politik anti Republik 
Indonesia, menindjau kembali 
identiteit pedagang? Belanda jg. 
sebagian terdiri dari bekas op- 
sir? Kail, serta tindakan? dim. 
lapangan ekonemi.   Mengenai hal2 jang tidak lang- 
sung huburgannja dengan peris- 

tivwa2 incidenteel seperti” tersebut 

diatas, Seksi Luar Negeri pun 

membitjarakan pula soal2 dise- 

     

  

  
Djumaat pagi telah tiba dila 
pangan Kemajoran duta besar 
Pakistan jg baru untuk Indo 
nesia, tuan Mohamad Chou- 
dry. Kedatangan beliau disam 
but sgleh kalangan “korps di- 
plomatik dan penduduk. Pa 
kistan di Djakarta. Tampak 
tuan Choudry dikalungi rang 
kaian bunga oleh seorang wa 
kil masjarakat Pakistan. 

“Ada Coup5 
pa 13 

“Atau Tidak ?.? 
18' Partai2 di Surabaia 
Desak Supaia Pemeren- 
tah Beri Keterangan Dan 

Tindakan Tegas Menge. 

pai, 17 Oktober” 

P ADA HARI KEMIS malam 
di Gedung Pertemuan di 

Surabaja utk ketiga kalinja dlm 

waktu singkat 18 partai politik 

dan organisasi telah bersidang 

  
  

dibawah pimpinan PNI tjabang 

Surabaja. Dalam pertemuah itu 

utk mendesak 

segera 

te- 

gas mengenai peristiwa 17 Okto- 

telah diputuskan 

pada pemerintah - supaja 

mengeluarkan keterangan jg   kitar kemungkinan penghapusan 

Unie dan MMB. 

Seksi pada prinsipnja bulat me- 

njetudjui dilakukannja tindakan2 
jang tegas, tapi keputusan jang 
konkreet mengenai segala sesuatu 

jang berhubungan dengan Belan- 
da itu, belum diambil oleh seksi, 

karena masih menunggu datang- 

nja Menteri Luar Negeri Mukar- 

to jg diharapkan akan membawa 

laporan2 jang diperlukan bagi pe 

rumusan selandjutnja. 

NANJI3 AKAN DJUMPAI 

NATAS. 

Pers Wafdis hari Sabtu mengumum 
kan, bahwa perdana menteri Mesir, 
djenderal Mohammad Nadjib, dalam 
waktu singkat akan mendjumpai be- 
kas perdana menteri Mustapha el Na 
ya, iang baru2 ini dibebaskan dari 
tahanan. Harian Al Misri mewarta- 
kan ,bahwa pertemuan ini adalah ha 
sil pertjakapan telpon ahtara kedua 
ahli negara itu, jakni ketika mereka 
saling menjatakan penghormatannja. 
Menurut kabar Nahas aka tampil Ia 
gi didepan umum setelah beberapa 
bulan menarik diri, jakni djika dia 
menghadiri parade jang akan dise- 
lenggarakan untuk menghormat radja 
Idris dari Libia jang kini sedang 
menguncjungi Mesir. 

ber. Keterangan pemerintah jg di- 
ikeluarkan pada tg. 22 Oktober 
. dianggapnja ragu?. Dalam ketera- 

ngan jg diminta oleh kedelapan 
belas partai dan organisasi itu 

pemerintah didesak utk menja- 

takan @ign. tegas apakah pada tg. 

17 Oktober itu telah terdjadi coup 
Yetat atau tidak. 

. 

Selandjutnja rapat memutuskan 

utk mendesak kepada pemerin- 

tah utk mengambi! tinda! 2 te- 

gas terhadap mereka ig t ang- 

kut. dlm peristiwa 17 Oktober, 
dgn. tidak memandang - apakah 

mereka itu anggota angkatan pe- 

rang, pembesar. kementerian per- 

tahanan ataupun anggota kabinet. 

Nama2 mereka nurut ke-18 

partai dan organisrsi ini harus di- 

umumkan. Mereka tidak setudju 

hahwa pemerintah hanja mengam- 

bil tindakan2 terladap segolongan 

sadja jg tersangkut dalam peris- 

tiwa itu. 

   

  

   r 

Selain dari ini pemerintah di- 

desak supaja melaksanakan mosi 

Manai Sophiaan selekas-lekasnja. 
Kepada seluruh rakist dan semua 

organisasi2 jang tiinta akan de- 

mokrasi diserukar. s'paia menjo- 

kong sikap mereka ini dan tetap 

waspada terhadap provokasi2. 
'£ (Pia). 

  

  

M 

am
. 

Sementara itu pesawat2 pem 
bom-penempur Perantjis se- 
pandjang hari melantjarkan 
serangan2 terhadap  garis2 

perhubungan melalui ' mana 
kaum Vietminh mendatangkan 

persediaan2 perang untuk pa- 
sukan2 mereka sekeliling Na- 
san, kuntji pertahanan Peran- 
tjis di Indo Tjina Utara jang 
terletak 117 mil sebelah Ba- 
rat dari Hanoi. Kabarnja pa- 
Sukan2 “ Vietminh sekeliling 

benteng Nasan berada dibawa 
komando pribadi  djenderal 

Nguyen Giap, panglima besar 

tentera Vietminh. Berita2 pada 
malam Sabtu mengatakan ss- 

  
'Iandjutnja, bahwa  pasukan2 

Perantjis telah - memperoleh 
beberapa kemenangan atas sa- 

/tuan2 Vietminh jang mentjoba 

ra2 Barat 
sendjata jang diadjukan oleh Sovjet 
Lini, Kata siaran tadi pula, sikap de 
legasi India ini menundjukkan, bah 
wa Amerika tidak ingin mengachiri 
perang di Korea, melainkan malah- 
an bermaksud, untuk  melandjutkan 
tindakan2 mereka jang bersifat per-j 
musuhan. (Antara). 

Serbuan Nasan 
Dipimpin Sendiri Oleh Panglima 

Nguyen Giap 
Pasukan Hitam Vietminh Mulai Gempur Dienbien 

Phu. 
ENURUT BERITA? jang diterima di Hanoi, pada malam 

Saptu telah terdjadi pertempuran? pada djarak dekat anta- 
ra satuan? Vietminh dan Perantjis 
Sungai Hitam di Indo Tjina Barat Laut. Djurubitjara markas-besar 
tentera Perantjis di Hanoi mengumumkan, bahwa beberapa kompi 

terdiri dari satuan? Vietmiah jang berpakaian seragam hitam telah 

mentjoba menembus sampai ke dusun Dien Bien Phu, sebuah per- 

tahanan Perantjis jang diperkuat dan terletak kira2 50 mil sebe- 

lah Barat-Daja dari Laichau, ibukota propinsi Thai. 

digaris pertempuran ditepi 

menduduki beberapa sektor 
strategis didaefah padi dari 
Tonking jang terletak disebe- 
lah Selatan dari Hanoi. 

Perantjis minta ban: 
tuan Amerika. 

Seterusnja kalangan? jang sa- 

ngat mengetahui ki Washington 

hari Djum'at menerangkan, bah- 

wa pemerintah Perantjis kini 
sedang mempertimbangkan untuk 

meminta bantuan kepada Ameri- 
ka sebanjak Kk.l. 125 djuta dollar 

guna pembiajaan peperangan 

di Indo Tjina berhubung dengan 
kenjataan, bahwa biaja2 untuk 

perang Indo Tjina 

melebihi kesanggupan keuangan. 

Perantjis. 'Diterangkan oleh ka- 

langan2 tersebut, bahwa permin- 

taan resmi dari pemerintah Pe- 
rantjis berkenaan dengan soal ini 

mungkin akan diadjukan dalam 
bulan ini djuga.. Menurut kete- 

rangan masalah ini bagi Peran- 
tjis adalah demikian mendesak- 

nia, sehingga - beberapa menteri 

Perantjis berpendapat, bahwa 

permintaan tidak dapat diper- 
tangguhkan lebih lama, jaitu 
hingga pemerintah 

mengambil 

ja.d. 

    

    

   
   

    

itu kabarnja 

  

Eisenhower 
oper kekuasaan di 

Amerika pada tg. 20 Djanuari 
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Gigi bagus, 

| dan ketawa berseri?:.. 

  

Daftar No. 44379 "3 

G. M. SCEYK SAHIB — Kebon Djati 114 Bandung 

Mena hh Da 

putih seperti mutiara: 

berkat PRODENTj/" 
Maan Ba badan tapal gigi jang. 1 

".& 
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RAMBUT PUTIH DJADI HITAM 
10022 GARANSI TIDAK LUNTUR! 

.. 

5 RADJA OB 

  

HITAM RAMBUT 

Manufactured 
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Isi 

Sceyk 
          

Daftar No. 44378. 

    

  

      

    

    
   

    

    

     
   

     

     

  

    
   
   
   
   
     

   
   

  

Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia. : 

A.A.A. 3 gr. Rp. 20,—, 5 gr. Rp: 30,—, 10 gr. Rp. 50,— 
ALA. 5 ce: Rp. 12,50 dan 10 cc. Rp. 20.—. 

Semua Agen? Harga sama. & 

Mentjari Agen? Baru diseluruh Indonesia. 

B Modeblad ,C HI C" 
: SELECTION 1953 

memuat banjak tjonto2 pakaian jang sangat menarik 
dan terbaru untuk - - 

£ ANAK2 : 
# WANITA MUDA dan DEWASA 

& TJONTO2 APPLICATIE : 

Karena banjak model? jang terindah dari Mode-Catalo- 
gus jang mahal2 seperti Montgomery Ward, Spiegel, Sears 
Roebuck dil. sudah ada didalam modeblad ini, maka de- 

ngan hanja membeli 1 ex. ,/Chie” Selection N jonjah/ Nona 
sudah tida memperlukan Catalogus jang mahal2 itu. 

Harga Rp. 15.— 
Luar Kota tambah ongkos Tg » 1— 

jangan tun sampai kehabisan! 
ea : 3 " Pesanlah sekarang djuga!. 

Pusat Pendjual: Toko Buku ,,GLORIOUS" 
Sidodadi 3 — Telp. 1697 SEMARANG. 
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MINJAK OBAT BAN LENG 
— Dapat diminum untuk menjembuh: 

kan: batuk baru atau lama, sakit 
tenggorokan sakit perut dll. $ 
Bagi “bisui2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa. kena api, dapat 
lekas hilang dengan digosokkannja. 
Apabila merasa lelah atau salah 
urat, dari sportif, atau djatuh dapat. 
lah Ban Leng digosokkan (Gipidjet) 
dan diminum, semua itu penjakit 
lekas sembuh Karna: Ban Ieng te. 
lah dapat banjak sekali surat pu. 
djian dari Tyan2 jg terkenal, jg. 

sudah disembuhkan oleh Ban Leng 
ini. dari matjam2 penjakit. Kalau 
Tuan suka batja surat2 pudiian tsb., 
kami bisa kirim sama Tuan: 
Ban .Leng dapat dibelih pads ..xe 
mua toko2 Obat DI: kalaw tiada: 
boleh kirim Rp 6:50 Kami nariti 
kiTim 1 botol sama Tuan -dengan 
tertjatat. : 

Dikeluarkan oleh Rumah Obat Tjeh She Tong. 
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KEMENTERIAN PERTAHANAN ” ””"w 
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT | 

3 

   —- 
I. Markas Besar Angkatan 

II. Tempat pendidikan di 
1 tahun. 

IV. Sjarat2 masuk: 

Belum kawin. 

P
A
P
P
N
 

Tjara melamar: 

lis sendiri: 

Makassar. 
Dengan disertai: 

4
g
 

D0
 h

at
 

te
 

Pradja/Polisi. 

umum. 

36K. 

  

III. Mereka jang lulus dari pendidi 

Warga Negara Indonesia. . 
Umur antara 18 — 22 tahun. 1 
Telah lulus (beridjazah) sekolah Ra'jat. 

1. Untuk daerah Territorium 
Tengah) kepada Bataljon Genie Terr. I Medan. 

2. Untuk daerah. Territorium II (Sumatra Selatan) 
pada Bataljon Genie Terr. II Palembang. 

. 8. "Untuk daerah Territorium III (Djawa Barat) kepada 
Bataljon Genie Terr. III Bandung. 

4. Untuk daerah Territorium IV (Djawa Tengah) kepa- 
"1 da Bataljon Genie Terr. IV Magelang. 

5. Untuk daerah Territorium V (Djawa Timur) kepad 

Bataljon Genie Terr.. V Malang/ Lawang. 
6. Untuk daerah Territorium VI (Kalimantan) kepada: 

: Bataljon Genie Terr. VI Bandjarmasin. | 
7. Untuk daerah Territorium VII (Sulawesi — Sunda 

Ketjil dan Maluku) kepada Bataljon Genie Terr. VII 

BANDUNG, 21 Nopember 1952. 

    

  

   

1 TA 
PEN 

No. 188/ ana Eu 52. 7 
Darat Ui f 

Memanggil pemuda2 Indo 
untuk dididik mendjadi Pradjurit Genie Angkatan Darat. 

dan lama pendidikan Bogor, 

- 3 

Tinggi sekurang-kurangnja 158 cm. 
. Berkelakuan baik dan berbadan sehat. 

i £ 

Kepala Staf Angkatan Darat 

u.b. 

ADJUDAN DJENDERAL. 

f aa 3. 

kan, akan diangkat sebagai 

Pradjurit 1 Genie Angkatan Darat, serta akan ditempat- 
kan diseluruh Indonesia, dengan menanda tangani Ikatan 
.Dinas sedikit-Gikitnja 3 (tiga) tahun. 

. Para pelamar harus mengadjukan permohonan jang ditu- 

I (Sumatra Utara “dan 

| ke- 

'Saliman idjazah beserta daftar nilai dari kelas jang 
tertinggi Sekolah Ra'jat. 
Surat keterangan berbadan sehat dari dokter. 

Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong 

4. Surat idzin dari orang tua/wali atau madjikan bagi 
mereka jang masih bekerdja. 

VI. Bagi mereka jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil untuk 

mengikuti udjian kesehatan dan pengetahuan sekolah/ 

  

  

'berhasi. Harga 1 Botol Rp. 20,— 
mandjur. 
Pil Gumbira istimewa buat laki 

“Pil Viramin buat perempuan jang 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 

  
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat 
Puder bikin: hitam rambut tanggung 
:Obat2 dikirim sesudah terima wang 
|Djuga mengobati segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing sambil “mengatjung-atjungkan 
|manis,/nana, Linu2, Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, | p'stolnja. 
Keputihan, Wasir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh 
lakar2nja sonder operasi, semua penjakit diobati sampai baik. 

TABIB WAHID MAWN. Tamblong 49 — Bandung. 

ZINDABAD HOUSE Nonongan No. 77 Solo. 
Toko.Solo. Djl. Sosrowidjajan No, 5 Jogja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian No. 105 Pekalongan. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang. 

Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite. Palembang. f 

Toko Seth. Pintu Air 30 Djakarta. 

Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 
De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 
E. Hidajat. Djalan Gunung Ladu 32 Tasik. 

R. M. Hamim. Djalan Benteng 1 Sukabumi. 

Multi Sports. Kaliasin 7 Surabaia. . 

Toko Seth..Djl. Kemakmuran 100 Makassar. 
Abdul Wahid. Prapatan Gambir 13a Djakarta. 

Agen? : 

(sebelah Von & Co.). 

BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 10075 MANDJUR. 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 

'potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 
dak -hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2 muka putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 
|nuw). Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10074 

- Djuga ada sedia lain2 Obat jang 

Lean email a Ke Dp sapa Rp. 15.— 
dapat penjakit keputihan ,, Ta 

tidak luntur 2 gram ...:.. 
tambah ongkos kirim 10Y,. 

  

Upah Murah! 
. Potongan model Paling Baru 
Radjin dan memuaskan 

Pekerdja'an TJEPAT selesai. 

Kleermaker ,,KIM BIKE“ 
Ambengan 71 — Semarang.   Dil. Bawean nc. 22 Tilpon 220785 Surabaja. 

“ 3 

  
by Bausch & Lomb 
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#ALAMAT JANG TETAP. DIPERTJAJA 

9 W. KLEIN 
OPTICIEN 

    

  

MEN 
ISEGALA MATJAM KEPERLUAN KATJAMATA 

UNTUK SEGALA KEBUTUHAN. 

Dibuka tiap? hari Non stop: 

Djam 8 pagi terus sampe djam 4. 

Hari Saptu djam 8—12, 
Hari Minggu/Raja TUTUP. 

1x 

     
    

    

    2 2d. Semarang      
  

       
     

  

MEMELIHARAKAN KE- 
SEHATANNJA SENDIR! 

BERARTI, ........ 
MENDJAGA KESUBU - 
RAN -BAJINJA 

segah dan sehat se   
BRANAK 
    

       
  

Noka Obat TAY AN HOO | OJAKARTA-KOTA 
Tanah Lapasa Gledoh W Tel K ta29 

Distributors : 

Harmsen Verwey 

Dunlop N. V. 
Djuga “dapat beli diantero 

Toko2 di INDONESIA   

' 

! 

' 

Ta Mena an 

  

  

  

“Jang menemukan tahanan 
pradjurit dalam kolam tadi ia- 
lah piket CPM jang sedang 
berdjaga pada malam itu. Se- 

telah tahanan tadi basah ku- 
jup diangkat dari kolam, ia 
tetap membisu dalam 1909 ha- 
hasa. Achir?nja oleh seorang 
anggauta . CRM lainnja jang 
sedikit mengarti “,djapa man- 
tera”, tahanan tadi dapat ,,di- 
bangunkan” dari membisunja: 
dan dengan di dengarkan 
pula oleh komandan CPM ser- 

Ita pegawai Aniem jang mem- 
betulkan lampu achirnja 'aha- 
nan tadi menjatakan ingin 
minum air akar2. Setelah 
akar2 jang diminta ini dida- 
patkan, maka ia lalu tersedar 
diri dan dapat bertjerita, “bhw 
malam itu waktu ia hendak 
pergi buang air, tiba2 lampu 
padam dan ia djatuh pingsan 
tak sadarkan diri. Ia sendiri 
tidak ' mengerti, bagaimana 
asal mulanja, bahwa ia sampai 
berada dalam kolam tadi. 

' Seorang anggauta CPM jang 
agak mengerti soal ,,menghalau 
hantu”, lalu tjantjut taliwondo 
hendak “mengobrak-ahrik” ka- 
mar tempat hantu tadi, supaja 
hantu pergi dari situ. Setelah 
ia selesai “tugas” istimewanja 
ini, ia merasa haus dan henidak 
minum kopi. Tapi, astaga, dgn 
mendadak gelas kopinja mendja 
di kosong dgn sendirinja, Ten- 
tu sadja ia djadi keheran-hera- 
nan. 

M
B
?
 
“a
an
 

Esuk pagi seorang anggauta 

CPM lainnja jang mendengar- 

peristiwa 'ini, ketawa menga- 

jek sambil menantang: .,Tjo- 
10.— | Pa, mana sih itu Hantu Kamar 
10.— | Tahanan? Kalau saja tahu, be- 

res, tanggung saja tembak...”, 

Mendadak “pistol jang dipe. 
gangnja, tapi belum dikokang 
(belum disiapkan untuk me- 
hembak) meletus dorrr, dengan 
sendirinja, Sebuah pelor terle- 

pas mengenai ubin terus mem 

Yk SEMARANG 8 DESEMBER-1952. 

Hantu Kudus 
Awas Kalau Berani! ,.Buang Alir" 

Semau-maunja Sadja..... 

NA
N 

en 

3 - EWASA INI masjarakat Kudus, terutama jang bertempat 
“MF tinggal dekat markas CPM tidak djauh dari Aloon2 Kudus, 
sedang ,,gempar?” Gempar karena berita..... hantu dimarkas CPM. 
Hal ini mula? disebabkan, karena pada hariSenin malam Selasa, 
tanggal 12 Desember jl, seorang peradjurit jang ditahan di CPM, 
mendadak diketemukan dengan mulut tersumbat, dan tangan teri- 
kat, berada dalam kolam air. Anehnja, kamar tahanannja sendiri 
masih rapat tertutup, tapi lampu didalamnja sudah padam. 

bentur kembali dan mengenai 
bahu seorang pekerdja (tukang 
kebon). Untung luka2nja . tak 
berbahaja, Tentu sadja anggau 
ta CPM tadi djadi terkedjut ka 
renanja. 

Menurut kata setengah orang 
jang mengetahui, hantu jang 
bersarang dalam markas CPM 
tadi adalah hantu “seorang Ti- 
onghoa”, jang mendjadi marah 
kalau ada orang buang air se- 
mau2nja sadja, dan kebetulan 
mengenai diri “anak hantu” jg 
sedang main2 disitu, 

Museum Re- 
polusi 

Segala Alat Perdjoangan 
Untuk Kemerdekaan 
Akan Disimpannja 

ENGENAI maksud un- 
tuk mendirikan sebuah 

museum revolusi di Jogja, le- 
bih Jandjut dapat dikabarkan, 
bahwa na untuk pendirian 
museum ita pada tanggal 2/12 
Jl. telah dibentuk dengan Cike 
tuai oleh Pakualam. Oleh pa 
Nitia tersebut akan diminta ban 
tuan chalajak ramai terutama 
para pamorgpradja dan pimpi 
nan tentara setempat untuk me 
ngumpiulkan bahan2 jang ' di   perlukan gura mengisi museum 
itu. 5 

Sebagai telah dikabarkan di 
dalam museum itu akan disim 
pan semaa djenis alai? perdjo 
angan rakjat Irdonesia selama 
berrevolusi dergan maksud su 
paja angkatan jang akan da 
targ dapat membajangkan ba- 
gaimana bangsa Indonesia ber 
djoang ketika merebut kemer- 
dekaannja. | 
Untuk keperluan segaia sesua- | 

tu mengenai pendirian museum ' 
tersebut Pakualam akan pergi ke 
Djakarta. Presiden dan Wakil Pre 

siden akan diminta duduk sebagai 
pelindung sedang Hamengku Bu- 
wono akan diminta duduk sebagai 
ketua kehormatan. 

4 barang. Selandjutnja akan 
mintakan subsidje dari Pemerin' 
tah, dan sokongan pula pada: 

SALATIGA. 
Pembangunan sekolah 

Muhammadi jah 
Dim pertemuan untuk mempe 

ringati 40 th berdirjnja Moham 
Madijah oleh tjab. Salatiga tlh 
dibentuk suatu panitya jg diber 
Yi tugas untuk memadjukan jn- 

Iimemperbaiki 
Mohammadjjah (didirikan sebe- 
lum perang) di Djl. Kepatihan 
jg keadaannja djauh dari menu 
askan. Didalam rentjana perbaj 
kan itu terkandung pula mak- 
sud untuk memperluas gedung 
jg dapat pula dipergunakan utk 
sekolah landjutan. Bergroting 
untuk pembangunan itu kira2 

1 Rp.150:000.— Katiuali sokong- 
an dari ummat Islam, diharap- 

(kan djuga bagian dari undian 

Jajasan Islam di Djakarta.   
Pada tg. 8-9 dan 10 Des. jad. 

' oleh 'inspeksi C.T.N. Djawa Te- 
hgah akan diadakan penin- 
djauan pada latihan? CT.N, 
Oleh pembantu insp. CL.N. 

. Gi Salatiga kini disslenggaraken 
| kursus pertanian di Tegal waton 
|jang diikuti oleh 45 pemuda, 
| dan kursus ntotor teknik di Sa 
t latiga jang diikuti oleh 35 pe- 
| muda. Kursus2 tsb akan solesai 
| pada 'achir bulan “Des. ini, Se- 
| landjutnja penangkapan ikan di 
( Rawa Pening jg sediak bebera 
| pa lama dikerdjakan oleh kom- 
Pie CTN di Delik (Tuntang) 

merupakan djuga suatu objek 
ig akan ditindjau. Pendapatan 

  

, 

Saat ini dapat mentjukuvi kebu- 
tuhan-ikan asin Sehari-hari utk 
C.T.N, sendiri. 

' SOLO. 
Masih ada ho- 

ngeroedeem 
| Masih sadia dikabupaten Wonogi 

ri didaerah Surakarta terdapat pen- 

|Aneka Djawa Tengal 

stelling2 Mohammadijah dalam | 
lapangan pembangunan. Kini | 
oleh 'panitya djrentjanakan utk | 

iki gedung “sekolah 

di 

Menindjau latikan2 CTN: 

| ikan dari Rawa Pening tsb pada ' 

sunan pengurus baru terdiri: Se- 
'kretaris'Umum: Marsidi, bagian 

| Organisasi Sadijo, pendidikan dan 
penerangan: Sutjipto, perburuhan 
upah: Kusno dan bagian keua- 
ngan: Menggu. .. Pp 

. 

JOGJA. 

Konperensi bekas pe- 
gawai Djaw. distribusi. 

Mulai pada tanggal 25 De- 
| sember selama 3.hari Ikatan 

tribusi akan mengadakan kon- 
perensi #hesar bertempat di 
Jogja, Jang akan dibitjarakan 
mengenai perbaikan nasip me- 
surut peraturan2 jang ada. 
Sampai kini masih ada 2500 
“Orang pegawai bekas djawatan 
distribusi jang masih tetap me 
nerima uang tunggu karena 
belum diberi pekerdjaan oleh! 
pemerintah. 

KEBUMEN. 

M emperkuat ekonomi 

“desa. 
Disamping djawatan Kehuta- 

nan menghutankan kembali 'ta- 

nah2 jang sudah gundul, . oleh 
penduduk didaerah Kebumen te- 

ilah diadakan gerakan terasering 

| setjara gotong-rojong didesa Poh 

Kumbang Karanganjar, di Mirit 
900 orang. mengadakan gerakan 

menanam njamplung dan didae- 

yrah ketjamatan Ambal rakjat 

membuat kebun kelapa 900 ba- 
tang telah ditanam. Di desa Ar- 

| gopeni oleh pemuda O.P.R. ber- 

sama melakukan gerakan trans- 

beplanting gotong-rojong, me- 

ngerdjakan sawah2 pertjobaan. 

  

  

  Pameran Indonesia 

| Bangun. 
| Oleh Djawatan Penerangan ka- 
| bupaten Kebumen bertempat di- 

ikota2 distrik sedjak mulai tang- 

'ga1 10November: telah diseleng- 

| garakan Pameran Indonesia Ba- 

ngun, perhatian penonton setiap 

tempat rata2 10.000 orang. Di- 
"samping itu selama 10 hari me- 

jiputi 11 tempat telah diper- 

      

Pegawai Bekas Djawatan Dis- 

  

hum Djenderal Sudirman dan se 

rdesa Tegalredjo, 3 km dari kota 

duduk jang menderita hongeroedeem. | tundjukkan kepada penduduk pi- 
Hal ini dapat diketahui dari bunjinja lem si ,,Pintjang dan ,,Gadis De- 
laporann2 'jang telah diterima oleh Sa”, sebagai tambahan 'dipertun- 
pemerintah kabupaten dari ketjam- Gjukkan pula pilem ,,Gelora In- 
tan2. Menurut laporan? tadi, sedikit-' donesia,” Perhatian penonton se- 
nja 1000 orang telah diketahui dise-,tiap tempat Ik. 7000 orang. 
rang 'hongeroedeem. 

| KEDU. 
PURWOREDJO | 

SBPU masuk Sobsi. | 
Rapat anggauta Sarekat Bu- | 

ruh PekerdjaanlUmum 
Purworedjo pada tg. 30-11 der 

dihadIiri oleh wakil Konsulat 
lah mengambil keputusan £ k 
anggauta Sobsi Purworedjo. Su- 

  

Penjuburan tanah2 
gundul. 

f. Dari pihak jang berwadjib di 
dapat keterangan bahwa untuk 
menjuburkan ken'bali tanah2 
hutan jang sudah gundul didae- 
rah Kedu Selatan, Diaw. Perta- 
nian Rakjat daerah Kedu telah 
menerima uang dari Pemerin- 
tah Pusat sebanjak Rp.80.000— 
sebagian dari rentjana beaja 
Rp.1.500.000.— triwulan ter- 
achir. Sebagian telah dikabar- 
kan tanah2 gundul tsb adalah 
akibat penebangan: gelap sela- 
ma p:merintahan Djevang dulu 
dan meliputi Lk. 13.000 ha. Da 
lam tahun 1952 baru dapat di- 
kerdjakan Seluas2000 ha. 

        

Tempat museum tersebut diren 
tjahakan untuk “sementara dibe- 
kas gedung tempat kediaman mar 

  

landjutnja dikandung maksud 
untuk mendirikan gedung dari mu 
seum tersebut dibekas tempat ke- 
diaman Pangeran Diponegoro di- 

  

Jogja. 

  

: Permuda Kembali 
Setelah Bersalin 40 Hari 

Seluruh tubuh brasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka. 
kliatan banjak lebih muda dan 
gembira, kesehatan bertambah- 
tambah, dan anak jang mung- 

gil itu mendjadi montok dan 
iIsehat benar. Semua ini Njonja 

dapat membuktikan dengan mi- 
num: 
DJAMU HABIS BERSALIN 
Tjap Portret Njonja Meneer 

i Semarang. 
Mintalah Daftar Harga seka- 
rang.    

MAA UNA aa 

NJONJA MENEER 
MEN JT aa MUA 

SEMARANG 

Toko Pedamaran 90 
Agen2: Depok 36B, Mataram 
414, 697, 210, 942, 682, Lemah- 
gempal 52, Petekan 36, Darat 
33, Pontjol 88, Dj. Demak 12, 
Labuan 14, Gg. Tjilik 19, Ber- 
'gota 10, Kranggan Timur 23. 

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien). ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain--lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 

  

  

  

IiDjam bitjara: pagi 9—12 
Sore 5—1 

  

PERHATIAN! 

  

Baru terima! 
RAY -BAN matjam2 Warna. 

BALRIM Goldfiel Frames. 

KEYMONT Platina ,, 

EHANGHAI OpTICAL Co. 

Pekodjan No. 82 —« TIf. 1125   SEMARANG.” $ 
    

Ini Anggur 

kan, badan 

perut sakit 

Pada tiap? 
dll, anggur   

  

KWALITETNJA 
ISINJA 
ZEGELNJA 
untuk mendjaga 

lam botol jang baru dan 

djati karena segelnja 
pemalsuan, 
tiasa sebotol Brylcreem 

"rambut jang obat 

ANGGUR — KOLESOM 
lelaki dan prempuan jang kurang darah, tida 

lan tida tjotjok, pek tay (darah puti) tempat ngin, kepala mabok, lama tida dapat hamil datang bulan 

au Djin Som tjap ,,FIE MIN” 
urang darah, dan badan lemah: Anggur Tion Jang Sin Tju tjap ,,FIE MIN” dala BNN Oon badan kurang kuat dli. 

Selalu minum ini Anggur badan kuat dan sehat. 

lama dalem 
LENDER h 

  

Dalam BOTOL BARU 
Mudah Memegang Botolnja en 
Mudah Mengambil Isinja 

(seperti botol lama) 

Tuan akan menjukai Brylereem da- 

jang mudah dipegang dan mudah 
diambil isinja. Sesungguhnja bung- 
kusan jang baru ini, ialah pengganti 
jang baik dari botol besar 
biasa. Dan Tuan mengetahui, 
wa' Tuan mempunjai Brylcreem se- 

Mempunjailah 

tjara satu?nja untuk rambut bagus 
dan berkilat. Mintalah Brylcreem — 

sebaik-baiknja 
dalam bungkusan jang menarik. 

Kolesom paling mandjur special buat orang 
f ! Suka ma- 

lemah, pinggang sakit, prempuan datang bu: 
anak di- 

dil, Harga per botol besar Rp. 12:50. . 
Special untuk Wanita 

istimewa untuk Orang Lelaki, 
Harga & Rp. 12,50 per. botol besar. 

Terbikin oleh: 
Toko Obat ,,FIE MIN JOK FONG” 
Gang Warung No. 10 — Tel, 2183 

SEMARANG, 
pembeli Anggur Kolesom, maupun Djin Som Jang harganja Rp. 12,50 per botol besar, se- : bulan Dec. 1952 aken'diberiken hadiah 1 KA- arian pake 3 penanggalan dengen GRATIS. 

  

  
   
   

  

    

sama 
sama 
'sama 
pemalsuan 

bagus 'ini, 

in 

ah- 

mentjegah 
senan- 

— itulah 

  

      
  

— OBAT RAMBUT JANG SAMPURNA . 
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2 Dibawakan: Oleh Du- 
tanja'Jg Baru Untuk |. 

Indonesia      

ym UTA XBESAR Pakistan 
5 Dians baru. untuk Indo- 

- mesia — Mudabbir — Hussain 
Choudhury 'kari Djum'at Lk. j 
pukul 9.30 pagi tiba di lapa- 
ngan terbang Kemajoran dari | 

Pakistan. Duta Besar Pakis- 
tan baru itu datang dengan | 
isterinja serta ke-empat erang 

anaknja, Dalam keterangannja 
kepada pers setibanja dilapa- 
ngan terbang Duta Besar Mu- 

dabbir Hussain Choudhury me- 
njatakan, bahwa ia datang di 
Indonesia dengan membawa 
serta simpati dan goodwill 
Serta perasaan saling mengerti 
dari rakjat Pakistan kepada: 
rakjat Indonesia. j : 

Kita mempunjai tjara hidup 

   
   
   
Sedia Menj 

. Clash 
| Slap 

IRA? 

. Mereka itu termasuk golo- 
ngan militang dari komunisme 
Eropah Barat. 3 : 5 
Kekuatan Komunis dalam 

pemilihan2 umum ada lebih 

besar lagi. Di Perantjis sadja 
kaum komunig telah berhasil 
mengumpulkan 5 djuta suara 
dalam  pemilihan2 ditahun 
1951, dan mungkin pada wak- 
tu ini djumlahnja tidak “akan 
berkurang. ga   dan tjita2 jang sama jang ter- 

'dapat sedjak dulu kala. Saja 
harapkan  supaja - hubungan 
antara Pakistan dan Indone- 
sia semakin lama akan  men- 
djadi semakin kuat dan kedua 
bangsa besar itu terus ber- 
gandengan tangan seerat-erat- 
mja dalam mentjapai tjita2nja. 

Demikian Duta Besar Choud- . 
hury, Kini masih belum dite-'! 

- tapkan tanggal berapa - Duta. 
Besar Pakistan baru itu me- 
njampaikan ' surat kepertja- 
jaannja kepada Presiden Su- 
karno. Sebagai dikabarkan ki- 
ni Presiden Sukarno sedang 

beristirahat di Bali. Sebagai 
diketahui Duta Besar tersebut 
adalah Duta Besar Pakistan 
jang kedua di Indonesia. Jang 
pertama ialah Duta Besar Dr. , 
Omar Hayat Malik jang dipin- 

dah oleh 
djadi Duta Besar Pakistan di 

Bonn (Djerman-Barat) dalam 

achir tahun 1951. 

   
Kk ELUARGANJA kepala 

tan Sawangan Muntilan Mage- | 
lang karena didesanja sering? ' 
telah didafiangi gerombolan, ba | 
ru wi diwaktu malam telah: 
mengungsi ditempat te-! 
galan. Rupa?rja gerombolan 
djuga sudah mengetahui, ba-: 
rang? jang “diungsikan dite- | 
galan Ia, semuarja dirampok : 
seharga Ik. Rp. 3.600 dibawa la 
ri. Unturg korban manusia ti 

“dak ada, : ' 5 

  

SENATOR PAUL DOU- 
GLAS ANDJURKAN OF-. 
FENSIF PBB DI KOREA. | PU Pada 

pemerintahnja ruen- ! 

apl 1 tuk mensaboteer 

desa Gentang katjama- , 

|Eropah Timur, terketjuali par- 

Tapi seperdua dari mereka 
jang memberikan suaranja ke: 
pihak Komunis Gi Peranijis 
itu hanja sebagai tanda protes 
terhadap tingkat penghidupan 
jang sangat rendah, atau oleh 
karena mereka telah terpikat 
oleh dan menjetudjui propa- 
ganda2 perdamaian kaum ko- 
munis. : 

Sudah mendjadi anggapan 
umum bawa penjokong2 ko- 
Munis jan- tidak militant ini 
akan menimbulkan kesulitan 
pihak Merah, apabila negeri- 

nja terlibat dalam kantjah pe- 
perangan dengan Rusia, Tidak 
semua dari mereka itu akan 
segera berbalik mendjadi kaum 
patriot tanah airnja, tapi me- 

reka akan mendjauhkan diri 
dari , mentjampuri kegiatan2 

. partisan. : 
Meskipun kaum komunis 

Eropah akan kehilangan seper 
dua dari tenaganja, namun di 

| taksir masih ada 21) - djuta 

langgota2nja jang militant un- 
usaha-usaha 

| tentara sekutu jang tidak sebe 
Irapa kuat itu dalam mengha- 
tlangi penjerbuan stoomwals 
Rusland. 

|... Tak akan menghalangi 

Tentara Merah. 
: Semua partai2 Komunis di 

tai Komunis Yugoslavia, telah 
bersumpah tidak akan meng- 
halangi tentara Merah djika ia 
telah mulai penjerbuannia ke- 
arah Barat. 

0 

njukarkan tentara sekutu bila terdjadi pe 

ulitkan Pasukan: 

Antara Barat 
Berapa Djumlah Anggauta Kominis Di Eropah Barat Dean Timur?: Berdjuta 1 : 
Djuta Orang Perantjis Memberi Suara Kepada Kominis Karena Kejakinan 

Atau Karena Ingin Perdamaian. | 

  

  - Oleh: Morton J, King 
2.500.000 anggota komunis sudah siap" di Eropah Barat pada waktu ini, untuk me- 

5 ngan . antara Rusia dgn Barat. Faktor ini ada- | 
lah salah satu jg paling berbahaja buat Amerika Serikat dan Eropah Barat jg menurut pembesar? 3 

militer dan diplomatik Amerika di Eropah Barat harus diperhitungkan oleh sekutu dalam meng- 
ukur tenaga lawannja di zaman depan. Djumlah 2.500.000 itu hanja djumlah anggota? partai Ko- | 

munis jg aktip di seluruh Eropah Barat, jg mendjalarkan siasatnja atas instruksi? dari Moskow. 

perangan antara Barat dengan 
Timur. “ 

Laporan2 resmi pihak Ameri 
ka menjebutkan di Djerman Ba 
rat orang komunis berdjumlah 
200.000 orang. Menurut taksir- 
an djumlah dinegeri2 lain ada 
lah: Austria —'100:000: Ingge 
ris — 40.000: Belgia — 35.000: 
Swedia dan Negeri Belanda — | 
masing2 30.000: Denemarken — 
22.000. 
Sumpah setia dengan tiada 

bersjarat” adalah dasar -politik 
partai komunis dinegeri2 Ero- | 
pah Barat jang disebutkan baru | 
Ini oleh Jagues Duclos,. acting 
ketua partai Komunis Perantjis : 
selama Thorez berada diluar ne. 
geri. f 

Partai2 Komunis Eropah Ba 
rat ini sekarang sedang melak 
Sanakan perintah2 baru dari 
Moskow utk mengorganisasikan : 
gerakan front nasional jg. luas | 
jang ditudjukan untuk menim- | 
bulkan "rasa -bentji terhadap : 
Anterika Serikat. mengsabotir 
aliansi Atlantic dan menghan- 
tjurkan rentjana persendjataan 
dunia Barat. Jahir dan bathin. 

Tudjuan2 inilah jang dian- 
djurkan oleh Duclos dalam sk. 
,Cahiers de Cemumnism”, jaitu 
jaitu orgaan.CC partai Komunis 
Perantjis. 5 

Tuduhan pada Peranijis ia- 
lah bahwa negeri itu telah di- 
perbudax oleh ,,kaum 'imperia- 

lis Amerika”, dan ,,penarikan 
Perantjis kedalam koalisi At- 
lantik merupakan 'antjaman 
dan akan mendjadikan negeri 
ini mangsa politik bumi ha- 

ngus” Duclos menegaskan bah 
wa azas kewadjiban kaum ko- 

munis pada waktu ini ialah un 
tuk membentuk persatuan 
dari segala lapisan  masjara- | 
kat”? supaja ,dapat mendjamin 
perletakan sendjata, keselama- 
tan kemerdekaan nasicenal dan 
perdamaian”. 

Pemuka2 Komunis Eropah 
Barat tlh. memperkuat kenia 
taan2nja dengan mendapat dja 
Mminan2 sokongan setjara Iang 

'Akan Terima Resolusi| | 
ladia Djuga ? s3 

bentiikan panitia repatriasi ig. 

| sia di Moskow baru? ini. 
| »Berdjuta-djuta kaum buruh ' 

| 
| 

Sumpah ini tslah diulangi pula 
Oleh ketua partai Komunis Pe 
rantjis, Maurice Thores, dimuka ! 
Konggres partai Komunis Ru 

sung dari perdana menteri So- 
wjet Joseph Stalin dan dengan 
suatu ,,ramalan jang diberikan 
nja dimuka umum” bahwa me- 
reka pasti akan ,,mendapat ke 

dinegeri2 Kapita- 
  

Perantjis telah bersumpah ti-! an 
dak akan turut serta dalam | SUS 
perlawanan terhadap Sowjet”, | 
kata Thores kepada pembesar2 | 
Komunis Sovjet jang berkum 

Bantuan brigade2 

penjerbu 
: 

    

  

Pearson | 
T Optimistis RRT Dan Korea-Utara 

  

  
1 ai 
1 

53 3 

   
   

ganegara keturunan Tionghoa,   In PEARSON "emis meat 

wa ja adalah sorang, 
Can mengharap RRT dan Kc 
Utara akar menerima baik 
Tusi India, Seperti telah diberi: 
takan, resolusi itu jang telah di 
terima baik oleh Silang Umum 
PBB akan disampaikan kepada 
dua negara tsb. PBB kini menun 
da perdebatan soal Korea hing 
ga diterima djawabar RRT dan 
Korea Utara. 

    
    

   
  

    
Pearson menerangkan, bah- ' 

wa djika dalam beberapa pe-' 
kan ini ia tidak menerima dja 
waban dari kedua negara itu, 
maka sekali lagi ia akan mem 
beri peringatan sebelum me- 
ngadjukan laporan kepada Si- 
dang Umum. PBB, Djika RRT 
dan Korea Utara menolak pem 

terdiri dari wakil2 Polandia, 
Tjekoslowakia, Swedia dan ' 
Swiss, maka penolakan ini ti- 
dak perlu mentjegah pembentu 
kan panitia tersebut, demikian 
Pearson jano pada achirnja me 
negaskan sebegitu djauh ia ti- 
dak melihat tanda2, salahsatu 
4.negara tersebut bermaksud 
menolak untuk duduk dalam pa 
nitia repatriasi tadi, (Antara) | 

  

ran 
orang Amerika 

Gasarkan kontrak jang katanja' 

sudah diadakan dengan peme- 
rintah Iran, untuk beli minjak 

tanah dan hasil2 minjak dari 
Iran sebanjak 15.000.000 ton. 
Pembesar2 di London tak heri- 
dak membenarkan atau mem- 
bantah kabar2 tadi, tetapi 1xe- 
nurut dugaan kementerian per- 
tahanan Amerika telah meno- 

lak tawaran tadi, ,,selama em- 
4 bargo Inggeris 

Ss njak Iran masih berlangsung”. 

! gai sendjata satu2nja jang ma 

| sih ada ditangan Inggris, dlm 

        

kepada Kementerian pertahanan 

Menurut kabar2 tadi, tawa- 
tadi diadjukan oleh 2| 

atas nama 

:Consolidated Brokerage”, ber- 

terhadap mi- 

Bagaimana sikap peme 
rintah Eisenhower?. 

Embargo ini dianggap seba- 

Djumaat pagi jl. di Balai KotaSemarang telah dilakukan penjumpa 4 
han beberapa pegawai Kota Pradja Semarang dari golongan war 

subeno. Tampak beberapa pegawai sedang mengutjapkan sumpah 
nja menurut adat kebiasaan. Tionghoa. 

Politik Amerika Di 

Kemungkinan Selisih Paham Dan Ing-. 
goris Mengenai Soal Minjak Iran 

ENURUT KETERANGAN kalangan jang patut dipertjaja 

pada hari Kemis di London, Amerika Serikat telah 'memba- 

jangkan adanja kemungkinan bahwa negeri tadi tidak boleh tidak 

akan merobah politiknja di Timur Tengah, djika masih. djuga ada 

tawaran? pendjualan minjak Iran dengan harga jang -lebih rendah ' 

daripada harga jang sudah ditetapkan.. Menurut berita? : Inggris, 

dari New York, sebuah firma Amerika telah menawarkan bensin- 

terbang jang dihasilkan oleh pabrik penjaring minjak di Abadan, 

numpang dipabrik2 alat kereta 

selesai pertengahan th. 

  |1 politiknja jang hingga kini ti- 
'“ dak berhasil itu untuk mentja 
"' pai penjelesalian dengan Iran, 

Sikap resmi Inggris ialah ma   “sih djuga: Penjelesaian hanja 
dapat dirundingkan berdasar- 
kan usul-usul bersama 

| Inggris-Amerika tertanggal 30 
| Agustug 1952, jang ditolak oleh 
|Iran itu karena dianggap tidak Kongres tersebut. | 

: Meskipun tidak semua kaum bu ' 

Senator Paul Douglas 

hari Kemis mengandjur- 
kan supaja PBB 'melaku- 
kan offensif di Korea. Di: 

katakan, bhw dibutuhkan 

satu atau dua divisi Ameri 

ka lagi untuk offensif itu, 

“tak perduli negara2 PBB 
lainnja mau membantu 
alau tidak. Menurut sena- 
tor Amerika tsb., ,,hilang 

nja” Korea berarti suatu 
bentjana bagi Amerika. 

' ruh itu akan menepati djandji 
nja, tapi golongan komunis jg. 
Isiitant mungkin - sekali akan 
menepati djandji itu. « 

Di Italia pengikut2 komunis 
berdjumlah kira2 1, . djuta 
orang. Di Perantjis golengan ko 
munis berdjumlah kira2 800.000 
orang. 

Djumlah lain2 anggota jg: 

muilitani. ' 
Djumlah kaum komunis jang 

mailitant dinegara2 Eropah- Ba- , 
rat lainnja menurut dugaan ti- 
dak seberapa banjaknja. tapi ! 
nereka mempunjai organisasi 
jang teratur baik dan berdisi- | 
plin, serta bersedia menghadapi 
segala bahaja djika terdjadi pe- 

  

  t 
t 

 Inggr Akan Hemat 
Akan Mengurang 

Periahanan 

A ERDANA MENTERI Inggris Winston Churchill bari Kemis 
mengumumkan, bahwa pemerintah Inggris bermaksud nien- 

djalankan sedjumlah tindakan? 
ran-pengeluaran dalam lapangan 
dah diterangkan oleh Churchill bahwa diantara tindakan? penghe- 
matan itu termasuk pembatalan 

diadakan dalam hal pembelian sendjata2. $ 

Selandjutnja Churchil me- 
nerangkan, bahwa pemerintah- 
nja telah - mendapat kesimpu- 

lan bahwa setiap kenaikan be- 
ssar daripada tingkat pengelua- 
ran2 dalam tahun ini dalam 
lapangan pertahanan harus 
ditjegah. Anggaran “belandja 

“ dalam tahun ini sudah mening- 
kat sampai 1.62 djuta pond 
sterling dari djumlah mana 
kurang dari 600 djuta pond 

  

KONGRES KE-V S.B.LI. 
DI DJAKARTA., (aib 

Sidang P.B. SBI (Serikat Bu- 

ruh Islam Indonesia) telah memu- 
tuskan kongres SBII ke-V akan 
diadakan di Djakarta dari tg. 25 
s/d 28 Desember 1952. Kongres ini 
akan menitik beratkan kepada 
inasalah mempertinggi mutu or- 
ganisasi, pekerdjaan perburuhan 
utk tahun 1953, djuga seal SBII 
dan pemilihan umum. 

TYXPHUS DI SIBOLGA. 
Di Sibolga kini sedang berdjang 

kit typhus. Demikian berita? per- 

tama jg sampai dari kota itu di 

Medan. Djawatan Kesehatan Rak- 

jat kabupaten Tapanuli Tengah 
telah mengadakan persiapan utk 

mengadakan penjuntikan? pendu- 
duk terhadap penjakit tsb. 

Disamping itu kepada penduduk 
diandjurkan supaja djangan memi 

kelemahan dalam tekad peme- 

i Pengluaran2 Utk 

penghdmatan " terhadap pengelua- 
pertahanan. Kepada madjelis ren- 

atau perobahan kontrak? jg. telah 

sterling ditudjukan- untuk pro- 
duksi guna 'keperluan2 perta- 
hanan, Pada djumlah tersebut 
perlu pula ditambahkan djum- 
lah untuk pengeluaran2 tam- 
bahan. Hi 

Penghematan berarti 

“kelemahan. 
Churchill lebih djauh me- 

njatakan, bahwa keputusan di- 

atas mungkin akan membawa 

rintah untuk melaksanakan 
program pertahanan jang akan 
memberi kesanggupan kepada 

Utjapan jang belakangan ini 
jang dikeluarkan oleh Sta-. 
lin pada penutup Kongres .Ko 
munis di Moskow, anehnja keli 
hatan sangat bertentangan de 
ngan kampanje jg. didjalankan 
Waktu ini oleh Kremrlin untuk 
memberikan kejakinan kepada 
negara2 Barat, bahwa hidup 
berdampingan antara systeem : 
komunis dan kapitalistis dapat 
diteruskan. 

Didalam mendjandjikan ban- 
tuannja kepada partai Komunis 
luarnegeri itu. Stalin- menjata 
kan: 

Partai kita tidak dapat dibiars 
kan terus bergantung kepada 
kebaikan2 partai lain diluarne 
geri, tapi sebaliknja harus mem 
bantu partai2 itu dlm. perdju 
angan membebaskan negerinja 
serta memelihara perdamaian”. 

Kemudian Stalin membajang 

  

Lambang Kota Pradja Jogia 
karta. “Lambang 'ini “dibuat 
oleh pelukis Muljadi dari Su 
rabaja sesudah dirobah dan 
diperbaiki sedikit. Lambang 
ini akan disahkan dengan res 
mi mulai tg. 1 Djanuari 1953. 

(Ipphos). 
r 

nal Affairs, menjatakan bah- 
wa konflik di Korea telah mem 
buktikan: 

Sebuah laporan dari British 
Royal Institute of Internat'io- 

1. Dalam tjita2 . Komunis 
mengenai perdjuangan repolu- 
sioner perang dingin termasuk 
operasi militer setjara besar-# 
an terhadap lingkungan kepen   :kan pula, bahw-a partai2 komu 

his didunia merdeka dapat 
mengharapkan bantuan dari 
sbrigade2 penjerbuan” ditiap2 
negara pengikut Sowjet, mulai 
dari Tiongkok hingga sampai 
ke Tjekoslowakia. 

Sambil mengenangkan bagai 
| mana sulitnja bagi kaum komu 
| nis Sowjet untuk madju diza 
man pemerintah Czar oleh kare 
na ,,brigade2 penjerbu kita ber- 
diri sendiri”, Stalin menambah- 
kan 

Sekarang saat itu telah lalu. 

hingga sampai ke Tjekoslo- 
wakia sekarang terbentang 
ea baru dari brigade? penjer 

Re 5 

Bahwa Sowjet tidak akan 
ragu2 untuk lebih banjak mem 
pergunakan brigade2 penjerbu 
jang bukan berbangsa Rus.ini 

untuk melakukan perang ,,pa- 
nas” setempat terhadap nega- 
ra2 Eropah Barat, seperti ig. 
dapat dilihat sekarang di Ko- 
rea, Indo China dan Malaya, 

telah diramalkan sedjak semu 
la oleh kalangan2 sekutu di 
Hropah. 

Mulai dari Tiongkok dan Korea ' 

negara untuk membela diri, 
memenuhi kewadjiban2nja di- 
seberang lautan dan ambil ba- 
gian penuh Ssetjara militer dan 
industriil dalam usaha bersa- 
ma dalam “lingkungan organi- 

sasi pakt Atlantik Utara, 
United Press memberitakan 

lagi, bahwa oleh Churchill te- 

lah diterangkan pula bahwa: 
penghematan2 terutama . akan 
diusahakan dalam sektor pro- 

duksi pesawat? terbang dan 
bahwa produksi bentuk2 pesa- 
wat terbang militer dewasa ini 
akan dikurangi. Dalam pada 
itu Inggeris sebaliknja : akan 
memusatkan perhatiannja pada | 
import pesawat2 terbang mili- 

    nam air mentah dan mendjaga ke 

bersihan makanan, 
  ter jang lebih baru dan mo- 

tingan Barat. 
»,2. Bahwa negara2 besar da- 

-pat ditarik “kedalam  operasi2 

“militer ini dengan tiada  terli 
-hat langsung kedalam perla- 
| wanan dengan Sowjet, 
je Operasi? seperti ini akan | 
'djauh lebih melemahkan dunia 
barat dari“pada pemuka dunia 
komunis, jaitu Sowjet Rusia 
Sekalipun bila operasi2 itu ti- 

dak membuahkan hasil jang 
memuaskan. 

»&. Operasi seperti ini akan 
memaksa negara2 Barat untuk 
lebih kerag berusaha daripada 
jang dapat disanggupi gleh' 
tenaganja dimasa damai”. 

Laporan institute ity mene- 
gaskan lebih djauh, bahwa 
tentara Merah mulai : beraksi 
hanja apabila semua djalan te 
lah dirintis baginja”. Dengan 
perkataan lain, hanja bila pe- 

  

! aceeptabel. Tetapi sementara 
itu diperoleh keterangan, bah- 

dihadapan bapak Wali Kota Hadi   4 (Ipphos). 

La i 

Timar : 
| $ 
| 

    

Amerika Serikat. 

Alat2 K.A. Baru 
“Utk Indonesia 
Na telah meme- 

san 76 buah wagon pe- 

api di Perantjis, dan bukan 
168 buah sbg. dikabarkan oleh 
AFP dari Paris baru? ini Pesa 
nan tsb. telah disampaikan be- 

     Len anaa 
Ann csi 

  

ENGAN SUSAN-PAJAH 

, D 
3 dan telaten serta sabar dipilihi 

i 

( 

Penghantjuran itu pernah me 
ngalami masa jang intensief Se 
djak zaman Djepang 
tidak kurangnja setelah tahun 
1945, sampai sekarang. Meski- 

| pun tidak segiat seperti semen- 
tara tahun jang lalu, 

Hasil2 kesenian lama itu 
hingga kini masih didapat atau 
diketemukan didaerah Nusukan 
sebelah Utara kota Solo, diter- 

djang oleh Bandjirkanaal, Ke- 
tika orang membuat  Bandjir 
kanaal jini diketemukanlah gum 
palan2 batu bangunan2 Tjandi 

| dan artja9 dari batu. Kini bbe- 

kas2nja tidak lagi kelihatan. 
Lainnja tdp. didesa Tjandi, Mo 
djogedang (Sragen) dimana 

orang menemukan pula sebuah 

komplex tjandi2, meskipun ti- 

cak besar. Dan achirnja jang 
'paling banjak diketemukan ba 

rang2 hasil seni lama itu, jaitu 

didaerah Wonogiri, disebelah 

'Timur maupun Barat. Rupa2- 
nja disana tempat kakek mo- 
jang kitapada abad ke 15 diku 
bur. Dan bukan kakek mojang 

kita pada abad 15 sadja, tetapi 

pun menurut penjelidikan para 

achli disana terdapat pula ku- 

buran praehisioris, mengingat 

sering Giketemukannja barang2 

praehistoris, (prae-Hindu) di 
sungai jg mengalir melewati 

pegunungan2 (Selatan Lawu). 

  

    

   

 Barang2!Seni'1 
(lantjam Kehan 

Oleh Soebekti 

dan , 

    
-) 

" TT 

  

  

dan beaja besar, orang memba- 
MD ngun kembali Tjandi Prambanan, Batu? jg terserak-serak 
(atau merupakan timbunan tjampur-aduk tidak karu?an, dgn teliti 

satu per satu, untuk kemudian di- 
N pasang kembali pada tempatnja jg asal. Ini terdjadi di daerah ta- 
»'pal batas antara Jogja dan Solo. 

(itu terdjadi sebaliknja. Menjedihkan. 
| ama jg besar artinja bagi penjelidikan sedjarah dan perkemba- 

'ngan seni, dihantjurkan! Dengan tiada di-insjaf, seperti orang dgn 

sesuka hati menebang hutan? sehingga kehilangan mata air. 

Tidak begitu djauh dari daerah 
Hasil2 seni dan kebudajaan 

di masih dan didjual oleh toko, 
djatuh ke tangan jang achli ti 
Gak lagi mengetahui asal mula 
barang itu, sehingga guna ke 
pentingan penjelidikKan weten 
schappelijk barang itu hampir 
tidak ada harganja ! 

Matjamnja barang2. 
Barang2 itu biasanja berupa 

tjintjin emas, dengan ukir2an- 
nja jg. indah, atau dipahat me- 
-rupakan lukisan Dewi Sri dgn. 
segenap variasinja. Bisa djuga 
berupa anting2, gelang tangan, 
topeng emas untuk menutup mu 
ka orang jang telah mati: tem- 
pat membakar kemenjan, tem 
pat minjak2 dlsb. Dan jang men 
ta'djubkan jalah bahwa misal- 
nja dari kumpulan jg dapat di 
selenggarakan oleh Mangkuna 
garan VII, selama 17 tahun 
berupa 800  matjam  ha- 
rang lebih. tidak .ada sebuah 
pun jang sama bentuk dan tjo 
raknja. Kesemuanja merupakan 
hasil, seni jang tinggi dan ifi- 

dah. Bagi mereka jang memper 
hatikan 'perkembangan adat, 
religie dlsb. barang2 tadi meru 
pakan bahan penjelidikan jang 
besar harganja. 

Sekarangpun belum ada 
perbaikan. 

Usaha pengumpulan oleh   
Pengumpulan pada zaman   berapa lama dan diharap akan 

1953 
jang akan datang. Demikian 
diterangkan oleh pihak Ke-. 
menterian Perhubungan bagi- 
an kereta-api kepada ,,Anta- 
Rn data 

298 wagon dan loko- 
motif diesel. 

Selandjutnja diterangkan 
bahwa djumlah wagon penum- 

pang jang telah dipesan oleh 

Indonesia dan jang diharap 
akan selesai pada pertengahan 
tahun 1953, ada 298 buah ba- 

njaknja. Ketjuali 76 buah jg. 
dibuat oleh paberik2 Peran- 
tjis, ada lagi 134 dan 88 buah | 

pendjadjahan. 

Pada zaman pendjadjahan, pe 

merintah mentjoba mengumpul 

kannja ini. Hasilnja tidak seper 

ti jang diharapkan. Orang2 jg. 

menemukan barang itu, kebanja 

kan dari emas, mestinja harus 

melaporkan - kepada Pamong 

Pradja. Dan Pamong Pradja 

kemudian mentjatat seteliti2 

nja dimana barang2 itu didapat 
dan bagaimana keadaannja dsb. 

Kesulitan2 seringkali timbul! Se 
ringkali orang jang menemukan 
barang tsb. tidak mendapatkan 

hasil jang selaiaknja. Bahkan 
kadang2 harus menderita rugi! 
Akibatnja: barang tidak atau 
djarang diberikan kepada Pa- 
mong Pradja, tetapi 'didjual ke 
pada toko2, dengan harga emas.   wagon. jang Masing2 dipesan 

di . Austria. dan Nederland.   
wa Amerika ingin supaja Seng 
keta Inggris-Iran tentang mi- 
njak ini selekas2nja diselesai- 
kan dan bahwa Amerika kini 
sudah djemu melihat situasi 
ini. 
Menurut petundjuk2 jg sam- 

pai di London, pemerintah haru 
Amerika Serikat akan 'bertam- 
bah sulit untuk bersikap setia- 
kawan dengan Inggris, dalam 
menghadapi soal embargo ini, 
berhubung dengan tindakan2 
Amerika terhadap kongsi2 mi 
njak (jaitu tindakan? anti- 
trust) achir2 Ini dan berhu- 

dengan harga jang lebih ren- 
dah daripada apa jang sudah di 
tetapkan. (Antara). 

“PRESIDEN O.LO. 

Walter Reuther, pemimpin Sare- 
kat Buruh Mobil Amerika Serikat, 
hari Kemis telah . dipilih mendjadi 
Presiden C.LO. (Congress of Indus- 
trial Organisation), gabungan sere- 
katburuh perindustrian. Reuther, ber 
umur 47 tahun, dengan demikian 
menggantikan mendiang- Philip Mur 
ray, jang belum lama berselang ini 
meninggal dunia.Disamping itu, Reu 
ther akan tetap. memimpin Sarekat 
Buruh Mobil jang beranggauta 
1.400.000 orang itu. 
  

Beberapa waktu jg lalu be- 
berapa bahagian “kota Ban- 
dung ditimpa oleh ' bandjir, 
Sungai 'Tjikapundung jang 

mengalir ditengah2 kota. Air 
naik begitu tinggi, hingga 
menimbulkan ketjemasan pen- 
duduk jang. terpaksa harus 
menjingkirkan diri dan menje- 
lamatkan harta  bendanja.   mimpin2 Sowjet sudah mera- 

sa jakin bahwa kekuatan ne- 
gara2 Barat sudah tjukup di- 
lemahkan lebih dahuli untuk 

Klapat mendjamin kemenangan 

hagi pihak Sowjet.   

  

Gambar memperlihatkan ba- 
gaimana derasnja air mengalir 

dibeberapa tempat sehingga 
penduduknja terpaksa me- 
ninggalkan rumahnja “dan   

Dalam bulan Djuni 1953 jang 
akan datang djuga diharap) 
kedatangannja 27 lokomotip 
Diesel dari Amerika jang di- 
peruntukkan untuk lin2 besar. 

|. Selama th. 1951 dan 1952 
Djawatan Kereta Api telah 

Akibatnja lagi, kalau barang ta 

  

Sa 
pesannja  sebanjak 
penumpang dari 

menerima 

100 wagon 

Pemerintah kian Jama tidak men 
diadi lebih baik. Djuga tidak 
pada waktu kemerdekaan kita 
telah tertjapai. Untuk tidak di 
katakan mendjadi lebih menje 
dihkan! Dan inipun dapat di- 
mengerti, disebabkan masih le' 
bih banjaknja soal2 jang tebih! 
pentin, dan gawat, jang minta 
penjelesaian setjepat-tjepat- 
nja. 

Kalau dahulu dalam banjak 
hal hanja terbatas pada ,,me- 
nemukan” barang? itu, Sura- 
karta ielah pernah mengalami 
kedjadian dimana barang? itu 
tidak Mgi diketemukan, tetapi 
intensif ditjari. Tanah2 telah: 
digali. Dan tidak djarang peng 
galian itu membawa hasil : jg. 
memuaskan. Hasil itu kemudi- 
an ididjual, kepada mereka jg. 
mau membeli, dengan .harga 
emas. Dan kebiasaanmnja ba- 
rang2 itu lantas dihantjurkan, 
dilebur, diambil emasnia 'sa- 
dja. Tidak “perduli apakah 
emas tadi berupa artja-sangat 
djarang terdjadi - ataukah be-   100 lokomotip 

sKrupp”- di 
Nederland dan 

buatan paberik 
Djerman Barat. 

  

Templer Djengkel 
nTutup Mulut Atau Keluar” Gertak- 

bung dengan adanja tawaran2. 

nja Kpd. Seorang Wariawan 
OMISSARIS tinggi Inggris utk Malaya Djenderal Sir Ge- 

K rald Templer jg kini sedang berada di London, menjatakan 

Galam konperensi pers, bahwa ,,kerusuhan? di Malaya kini sudah 
dapat dikendalikar”. 'Templer membatjakan keterangan tertulis 
jg terdiri atas 13 buah halaman mengenai kemadjuan? jg ditjapai 
di Malaya, di lapang militer, ekonomi dan politik. Dikatakan, bah- 

wa ,,kegiatan2 komunis di Malaya banjak berkurang”, akan tetapi 

rupa ukir2an jang indah, atau 
berupa symbolen, kesemuanja 
(antar, Belum lagi barang2 
|jang bukan dari emas. Tidak 
perduli apakah berupa oorkon- 
de atau hasil pahat, kalau ti- 

dak disimpan sebagai......... de 
azimat jang keramat, ja di 
buang "begitu sadja, “atau pa- 
ling mudjur djatuh ditangan 
pendjual loak untuk nantinja 

“ djatuh ketangan kanak2 untuk 
mendjadi permainan jang se- 
ring lantas hilang lagi...... 3 

Harus ada perobahan. 

Keadaan ini tidak boleh ber 

   

  

belum-selesai. 
Sebagian besar dari keterangan 

nja itu memuat ulangan2 dari apa 

jang olehnja telah dilaporkan pa 
ida tg. 19 Nopember kepada De- 
wan Legislatif Singapura dengan 
disertai angka2 statistik jang 
memperlihatkan turunnja djuralah 
insiden2 tetapi bertambahnja pe- 
njerahan2 kaum ,,merah”. Bagian 

ini dari keterangan Templer dipa 

kai sebagai kesempatan oleh pa 

ra wartawan komunis untuk ber 
tanja apakah ia “tidak meng- 

anggap tindakan2nja itu bersifat 
fasis”. Jang mendjadi sasaran 
para wartawan jang dimaksud ia 

lah ,,hukuman 'kolektif” jung di- 

lakukan oleh Templer di Malaya, 

seperti hainja dengan politik Ing 
gris terhadap Kenya dalam gera 

kan kaum Mau-Mau. ,/Saja tidak 

tahu-menahu tentang 'Mau-Mau”, 
kata Templer, ,,jang saja tahu 
ialah bahwa hukuman kolektip itu 
setiap kali memperlihatkan fae- 
dahnja”. 

Seorang wartawan komunis 

membandingkan politik 'Templer 

  
dalam pada itu diperingatkannja, bahwa perdjoangan masih lama 

Thunderstruck 
Pemburu Jet Bara USA 

Jg Bisa Bawa Bom 
Atom Ketjil 

j NGKATAN UDARA 
Amerika malam Kemis 

telah menerima kiriman per- 
tama dari pesawat? pemburu 

jet jang dinamakan ,,/Thunder- 
struck” dan jang dibuat oleh 
Republic Aviation Corporation, 
demikian diberitakan di New 
York hari Kemis Pabrik pesa- 
wat terbang tadi akan mem- 
buat pesawat2 tersebut rata2 
10 buah seharinja, Pesawat 
pemburu baru 
ngisi bensin di udara «dan da- 
pat mengangkut jang dinama- 

  
  kan ,,bom atom ketjil”. Ketje- 

langsung terus begitu sadja dan 
dibiarkan mendjadi ,,liar”. Kira 
nja sudah tiba waktunja seka 
rang untuk memfikirkan dan 
memperhatikan, dengan meng- 
gunakan pengalaman jang lam: 
pau. Artinja, memberi kerugi- 
an jang lajak. oleh pemerintah 
kepada mereka jang ,,menemu- 
kan” barang demikian itu dan 
mentjatat seteliti2nja asal ba 
rang itu diketemukan. 

Kerugian lajak ini perlu, 
agar benda2 tadi tidak lari ke 
bengkel emas untuk dihantjur- 

| kan, 
i Mengingat belum banjaknja 
pengumpulan2, terdapat di Mu 

| seum, maupun oleh Mangkune 
' gara VII, dan, djuga belum sa 
(ngat luasnia penggalian2, se 
j mentara achli berpendapat, bah 
wa benda? berharga itu masih 
banjak tersembunji ditanah? ta 

| di. Dan "meskipun penggalian2 
itu pada waktu achir2 ini tam 

pak sangat berkurang, tetapi 

  

itu dapat me- | pada Saat2 iang tertentu, peng 
galian2 tsb. akan dapat menghe 
bat lagi, dan djika tidak diper 
hatikan hasil2 kesenian dan ba: 
han penjelidikan ilmu berharga 

  

' mengangkut barang2 jang da- 
pat diangkatnja. 5 di Malaya itu seperti politik jang 

didjalankan oleh kaum feodal se- 
belum penandatanganan Siau 
“Charta (piagam kemerdekaan Ing | 
| gris 'dibuat tahun 1215), sedang 
'jang lain menganggap  angka2, 

"statistik jang pandjang2 itu seba 
gai ,,bukti bahwa sementara ong- | 

| kos2 peperangan di Malaya me-' 
.ningkat, wang semangkin kanjak 
| dikeluarkan untuk rentjana2 me- 
|resimen-kan rakjat”. s 

Templer achirnja hilang kesaba- 
an ketika seorang wartawan 
merah” bertanja berapa banjak 

| dikalangan rakjat Malaya jang 
|kekurangan makan. ,,Saja tak 
itahu” djawab Templer dengan pe 
Casnja. ,,Apa sebab tidak tahi”, 

(demikian penanja, ,duduk dan tu 

tup mulut, kalau tidak, keluar”, 

teriak Templer dan . penanjapun 
duduk, (UP). 

  
  

  
dern, (Reuter).. , 

      

| ketika baru2 ini 

Ne Ik. 1100 Km. sedjam. ir, akan hantjur mendjadi 20 
perak tiap gramnja. 

Alangkah Kagetnja.....! | 
/ ta 

YA LANGKAH terkedjutnja pembesar2 Amerika di Paris," 

: membatja di madjallah »MMATCH js 
tentang 3 buah hom atom jang dewasa ini disimpan disalah 
satu tempat di Marocco djadjahan Perantjis. Menurut ming-i 

guan itu ketiga bom tsb kini terdapat disuatu tempat diba-g 
wah tanah dipangkalan Angkatan “Laut Amerika di Port 

Lyautey, 2 diantaranja mempunjai ukuran sebesar bom jang 

telah ditjoba di Las Vegas dalam tahun 1951, sedangkan jg 
sebuah lagi, dilukiskan sebagai bom anti kapal selam. , 

Karena keterangan ini sebetulnja merupakan suatu ke-j 
terangan rahasia, —— top secret — djadi djuga tidak meng-: 

herankan kalau achli2 penjelidik Amerika di Perantjis dewa-, 

sa ini sibuk sekali untuk mendapatkan bukti2 — bagaima-! | 

na rahasia tersebut sampai terbongkar ......! | |     
               



  

        

Perhatian 
Hallo 

Kalau pergi Semarang djangan 
lupa mampir di 

.. Warung Makan 
2. SLAMET . 

, Aloon2 muka kabupaten 
2" Selalu sedia makanan lezad dan 

- minuman seger harga melawan 
| Merdeka 

Pemimpin M. SUDIMAN 

    

    
    

    

    

  

  

  

  

Bertunangan: 

P Rr. Soemarlin)!t 
P. dengan ) Soepadi 
Ep ..R. Soesilotomo) 

Salatiga 

Bogor 

  

8 A 3 Des. 1952 

  

  

  

F 2 et THE 

— UEM TAILOR 
|. High class for special woolen 

“working 

37 Seteran (Duwet) 
SEMARANG. 

Mau Djual 

FORD V8 TRUCK 1948 
Cabine aseli, pakai laadbak. 

  
  

Bodjong 32 - 

UNITYP'E 
. Rp. 13267”.- 

Rp. 3547.: 
Rp. 1264. 

Semua bikinan GERMANY 

Pendjual di DJAWA TENGAH : 

i 1 oko #MALTA" 

Ukuran 18“ (45 cm) 
n yo 24" (62 cm) 

Telf. 17 51 

  

Semarang 

  

| KALENDER INDAH 

|Sangat indah asin perhiasan dinding. Segalanja berdjiwa na- 

| sional. 

( nerbitnja hanja Rp. 3.50 ditambah ongkos kirim Rp. 0.50. 

     

   

  

STOP PRESS! 

|IDunia umumnja (Macrocosm): & Ramalan Djojobojo, menge- 

  

  

Dalam keadaan baik. 
: N.V. Handel Mij. HIN YOE 
Tg Bodjong 27 — Telf. 1400 

pb Semarang. 

  

0. Selalu ada sedia: 
EN Alat-alat mobil Tulen 

2 Intuk: » 
FORD — CHEVROLET 
DODGE — JEEP 

. Harga bersaingan!   Dapat lever lagi dari PERSEDIAAN 

Spedamotor 

D.K.W. Auto Union: 
" Pakai SCHOKBREKERS MUKA dan BELAKANG 

N.V. Kedundang Trading Company 
Purwodinatan Tengah 24 — Semarang. 

F 
mulai dzamannja Pakubuwono IV, dzaman Kolobendu, dzaman 

“Ibanjak lain2nja jg. hebat tepat, telak galak: ' Sjair Ronggo- 
Iwarsito, ,Bok Randa kelangan Kisa, isine gula kelapa.” (Bok 

Itu ketemu. ,,Kisa” diartikan SINDONES 

Injata bahwa bangsa Indonesia PASTI dapat merebut kembali 

  N.V. Pa 
, Bodjong 27 — Telf. 264 

0. SEMARANG. 

    

" Kami atas nama seluruh anggauta Peladjar Pusat BKI. 

jg. berada di Salatiga turut berduka tjita atas meninggalnja 

puteri dari Bapak R. Moh. Hadi: 

R.r. Soedhardkbini 1 

pada hari Rebo tg. 3 Des. 1952. : 

Mudah-mudahan arwahnja diterima oleh J.M. E. dgn sempurna 
Inna Lillahi wa inna illaihi rodji'oen. 

Salatiga, 5 Des. 1952 
A.xn. Seluruh Anggauta P.P. di Salatiga, 

R. M. K. PONTJO YHOEWONO 

                

   
   

     

      

1 

$ 
r 

3 

, 

Ii 

3 

. «T
ur

 

. 
. 

. 

Kepada Saudara2 dari Dinas/Djawatan dan Instansi 

Militer dan Civiel, kami mengutjap diperbanjak terima 

kasih atas keichlasan haji jang berudjud "materieel/mo- 

reel dan financieel waktu meninggalnja Suami saja 

Kapten Suprapto 
pada hari Rebo 19 Nopember 1952. 

: Semoga Tuhan menganugrahi balasan jang melebihi 

dari itu. Amien! 

2 Keluarga SUPRAPTO 

Karangasem 2 

Semarang. 

N.B. Maaf terlambat sebab baru datang dari 

TURUT BERDUKA TJITA 

  

  

    

    

Purwokerto. 

    

   

  

   

   
   

  

   
   
   
   
   

      

   

    

   

   

      

   
   

  

   

   

  

   

        

   
   

  

ZONDER OPERATIE 
Spesial sakit AAMBEIEN 

| (Wasir) orang Laki korang 
- koewat (Peloe) IMPOTENTIE 

orang Perompoean sakit KE- 

“ POETIAN dan tida Tjotjok 
. Darah. 
Tanggung bisa bikin baek. 
Segala waktu kita bisa kirim 
obat2. 
1. Obat Sakit Aambeien 

Rp. D0 

2. Obat Keputian of 
tidak tjotjok bulan 
orang perempuan Rp. 100,— 

3. Obat Kuat orang Laki2 
Rp. 100,— dan Rp. 50,— 

T.B. Surat2 harap disertai uang 
Rp. 2,50 buat balasan. 

Djam bitjara: Pagi 3—1 

Suami Isteri Harmonis 
Rumah Tangga Romantis 
Kehidupan Konstructip 
Masjarakat Productip! 

: Wedjangan Suami-Isteri Manis 
Gubahan 17 Professor - Dokter 

'»SPENGANTINAN 
SEUMUR HIDUP” 

Oleh: NJOO CHEONG SENG 
Terbit 17 DECEMBER '52 

Pesan Sekarang R..10.80 Pr. 
»PRAHA” AGENCY SERVICE 
Pe 55h. — Sa 

Sakit kentjing darah, nanah? 
Rp. 20.— URUNOL PILL. tangg. 
tulung SAKIT PRAMP. SYPHIi- 
LIS?? CERENOL PILL. tang- 
gung bisa bikin baik luka-luka, 

bengkak di kemaluan, gatal, bi- 

Sore 4—6 sul Rp. 20— ZALF Rp. 3.— Si- 
Minggu tutup. | NAMON SCHOONHEID PIL- 

AMIRODIN LEN bikin kulit muka halus, ber- 
Ba i 1 , sih dan kentjeng untuk orang 

Depan Koesoemojodan 95/A | muda maupun tua. Ini pil tidak 
SOLO. melainkan untuk ketjantikan, te- 
  3 Pi bayu tapi djuga bikin badan sehat dan 
Ma Mn selalu tetap tinggal amuda 3 stel 
Kabar girang advies pertjuma Rp. 60— MONGORIA tanggun 

— Ahli Urut Pidjet D. JU DO hati bemik membela Rp. 203 ds, 
" Djl. Demak 26 sebelah Elias | Rp. 837— BEDAK TELOR Rp. 

— Penginepan Mulia Semarang. 5—. LIBABUAJA HAAROLIE 
Bisa menjembuhkan Sakit de- | pp. 5.— Porto Rp. 2.—. 

(ngan urut pidjet. Buktikanlah | THIO GIOK GIEM 
djam bitjara 4—8 malam, Gang Tengah 22-Semarang 

Djuma'at tutup. 

      
Ag. Solo Toko Djodo, Tjojudan D. JUDO. 

— 170A. 

    'Glaxo the 

babyfood 3 

    
   

  

  

proved »: 
UNS HiNE 1g UAS 

N 
N ) 

2 
IN 

F 000 pRoocuCTI 
Sea THAN 19K MILK" 

is here 

again KS 
& TOICED unyoucME 

1. 1 mpant3, CA 
- S Kat ai Sena AOULT « 

2 ang AND now To SAFE « 
pe R3 BemiA os PAN 

Pen un ta 
Sa - Ian aman Ar   IKA -. WA cCOOH 

Ta PRP Mack umma 
Ma Mn ii 
ma retamiaa Ban 

“aan “ 
Ta ana an 

Glaxo is the carefully balanced 
babyfood with added vitamin D 
and iron. Glaxo is especially suited 
for feeding babies in tropical 
countries. 

  

Han Lauw Phik Un, 

“Ipat lelembut jg. hendak menghukum mereka jg. djahat dan 
“Imengatjau!: 

“Isib dan peruntungan dim Penghidupan, Pertjintaan dan Kese- 

am
 

buah buku SAPTA PUDJANGGA, jg. telah menggemparkan 

“Isadja telah ditjetak kembali utk TJETAKAN KE 33 kalinja!!! 
Sebuah buku jg. benar2 BERHARGA utk dimiliki oleh se 
penduduk di Indonesia. 

:HUtk sementara waktu, sebelum selesai didjait, hanja Rp. 20.— 

  

sebagainja. 

HABIS BERSALIN 

  

INI ANGGUR SPECIAAL DIBIKIN UNTUK WANITA 

guna lampiaskan djalannja darah, buang angin djahat, ime- 

njembuhkan kepala pusing, mata berkunang, pinggang pegel, 

badan lembek, kaki tangan dingin, seluruh tubuh sakit, dan 

DENGAN MINUM INI ANGGUR kaum wanita jang sehabis 

bersalin, dapat MENGELUARKAN DARAH JANG KOTOR 

dan memberi DARAH JANG BAHARU, napsu makan djadi 

bertambah, semangat gembirah, kekuwatan tubuh lekas kom- 

bali pula serta dapatkan tenaga seperti semula. 
ANGGUR INI AMAT MUSTADJAB ! !! 

Harga 1 botol besar R. 12,50 — 
Terbikin oleh: 

Rumah Obat 

1 botol ketjit R. 6,50 

sNGO HOK TONG- 
Grang Pinggir No. 1 — Telp. 1658 Semarang. 

Djuga ada djual: 
ANGGUR WINCARNIS harga 1 botol besar 
ANGGUR SERRAVALLO harga 1 botol 

R 50,— 
R 55,— 

    Ag. Smg Toko Elita, Plampitan 22. 
WENGI MIA BA ANEMIA AAA 

Roy Rogers'128 
  

THIS IS WHERE ROGSERS 
aa Aan FOR 

anpere1 SOO! 

2 (TS THAT MEDOLIN' 
"COwWPOKE ROY 
ROGERS ! THAT'S 
His PALANG 

       
    

     

  

BRONCON. .LOOK 4 
1 SCMESOLYS FOUND 

YOUR (CE LAVE 
: HIPE-DUT, 

   
   

    
   

    

       
THE MINUTE 
HE SHOWS, 
LET HIM 
HAVE IT 

   

  

     
        WON'T GET HURT £ 

  
  

      

  

    
   

— Inilah saatnja ig Ro- 
gers tak lagi dapat turut 
tiampur buat selama-lama 
nja! 

— Piorko. Lihat! aa orang 
ig telah ketemukan goa-es jg djadi 
tempat sembunjimu ! 

— Itu kudanja Roy Rogers, si 
towboy jang suka tjampur urusan 

— Pada 
diri, beri makan padanja dgn 

peluru2! 
— Oke, 

- Rogers... 
kau ada didalam ! 
dengan angkat tinggi 
tanganmu, supaja kau tak tje 

laka! 

saat ia tampilkan 

tuan! 

ROGERS... WE KNOw YorE N8 
IN THERE/ COME OUT WITH 
YORE HANDS UP AN' YOL 

Kita tahu jg 
Keluarlah 

kedua 

  

1 La 

Tahun 1953 
Sudah terbit ukuran"besar, berwarna-warna, dengan gam- 

bar2 menambat hati, tekniknja bagus dan kertas ilustrasi. 

Harga dipeluaran Aa Rp. 7,50.— Pesan langsung pada pe-   
N. V. PUSTAKA & PENERBIT 

ENDANG 
DJL. KRAMAT LONTAR 13. 

TILP. 5064 GBR. DJAKARTA. 
  

  

Y1 
PERANG? 

1 tajam Dunia didepan mata ?!!! 
x Bentjana Alam Mengantjam ? ! 
x£ Orang Laki2 berubah djadi' Perem- 

puan, perempuan djadi Laki2, Tan- 
da Bakal Ada Apa ?? ???! 
Apa jang diramal Djejobojo dan 
Ronggawarsito ?!!! 

x 

Ingin tahu djelas sampai puas? 
Kirim Rp. 20.— akan terima dirumah 
Buku: 

SAPTA PUDJ ANGGA 
sIYNYA 
(Ramalan 7 Pudjangga dan Kenjataannja) 

Isinja: & Arti2 Tanda utk mengetahui apa jg. akan terdjadi, 
baik mengenai diri orang (Microcosm) maupun Negara dan 

nai Dzaman, Situatie Politiek, Evolutie dan Revolutie, #  Ku- 
pasan Djojobojo, mengupas apa jg. sudah dan jg. akan terdjadi, 

Edan, dzaman Mulia dan seterusnja sehingga besuk KIAMAT 
KUBERA!, # Ramalan Ronggowarsito, al. ,,Srinding pinggir 
'kali, sapa ira sapa ingsun”. (Bila sudah ada rapat2 ditepi 
sungai, maka perbuatan sewenang-wenang meradjalela). Dan 

Djanda kehilangan Kisa (tempat ajam), isinja Gula Kelapa). 
Siapakah jg. diartikan ,,Bok Djanda”, tjoba pikir sebentar ten- 

2 , sedang Gula Ke- 
lapa” adalah Bendera Sang Merah Putih. Suatu pedoman jg. 

IRIAN!!!: » Perlambang dan Sindiran Dzaman Djojobjojo, 
al. ,,Banjak alamat, banjak pengchianat. Anak makan bapak, 
saudara makan saudara: kawan mendjadi lawan, guru men- 
djadi sateru. Tetangga saling tjuriga, sana sini makin angkara 
murka.” dan banjak lain2nja pula jg. tadjam seram!: ' Rama- 

— &$ Puspa Ragam, beraneka Ilmu Tua, 

al. soal memilih Hari dan memilih saat jg. paling bagus dim 
setiap hari dan pasaran, Naga Hari Naga Bulan. Naga Tahun 

dan Djatingarang, hari2 Naas (tidak bagus) jg. harus dising- 
kiri. Dan lain2 sebagainjas — # Konferensi Gaib, putusan ra- 

— & Pawukon, melihat hari wetonnja (lahirnja), 

orang lantas mengetahui sifat, tabiat dan kelakuan orang itu, 
— x& Astrologie dan Horoscope, rasianja utk memperbaiki na- 

hatan: — « Sedjarah Indonesia, jg. Singkat, tepat dan hebat, 
djelas dan luas! Kesemuanja ini dikumpul dan didjadikan se- 

seluruh kepulauan INDONESIA, hingga dlm tempo jg. pendek 

tiap 

1 buku ukuran besar mestinja “oo. Rp. 25.— 

(Ditjetak tidak banjak. 1 orang hanja dapat membeli 1 buku). 
Lekas pesan supaja tidak kehabisan! 

Badan Penerbit: 

KWA GIOK DJING 
Djl. Kramat 2/4 — KUDUS. 

LELANG 
Senen 8 Dec. 1952 pagi dj. 9.30 

Djl. Mlaten Tiangwi No. 17 
Prabot bagus terawat miliknja 

Njonjah djanda BAAY 
terlhr. Schifer. 

jang telah brangkat ke Europa. 
Terd.: Rottn. banketi - Mdja tulis - almri bku - Gordyn - Toi- 
letsp - Almri2 biasa/katja - Mdja/krsi makn - Temp. tidur 
cmpl/klamb - Kreta kanak - Wieg - Veldb - WET. BUKU/RO- 
MAN - PIGURA REMBRANDT - LONTJENG WESIM - 
ERRS 548 RADIO - KIPAS LISTR - KOELK. ELECTROL. 
MINJAK TANAH - GAS, BLECTR. FORNUIS - ROL & LIG- 
STOEL - MOBIL OPEL lengkap surat2nja - AUTOPAK- 
KING - Servis/glas - ember - bek. dapur d.l.l. banjak barang2 
ketjil. 

"Waktu melihat: MINGGU 7 DEC. 1952. Pagi djam 9—12 
: dan Sore 4—6. 
Pimpinan B.L. SIDODADI, Djl. Seteran 87, Smg. Tilp, 1150., 

Yu CITY CONCERN CINEMAS mp 
L OX lai malam d. m. b. (untuk 13 tahun) 

5. — Tim 9. The Academy award winner of 1952 
Humphrey Bogart dengan Katkarine Hupburn 

dua | bintang tersuhur pertama kali main bersama dlm: . 

sAtrican Gueen" kebabiator 
Matinee Minggu pagi djam. 10. — 

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

/Ihe Highway Man' Cinecolor 
Matinee Minggu pagi djam, 10.— 

INDRA ini malam d.m. b. Royal 
4,30-6.45-9.00 « (13 tahun) 5.00-7.15-9.30 

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

Ha Nana Madjo — 

Dibuat seluruhnja di Manilla-penuh actie & sensatie | 

  

  

  

  

  

  

  

3811/13142.- Harga2 tempat Rp 4.- Rp 2.50 Rp I.- untuki 
pertundjukan ke 2- dan ke 3 malam 

Utk pertundjukaa sore (kesatu) dan pagi harga2 tempat biasa 
Matinee Minggu pagi Royal 9.30— Indra, 0.— 

Roxy ini sore daa besok sore mulai dj. 4— 
Hanja | pertundjukas (13th) 

. : Film Indon. Bewarna 
Rodrigo De Villa Harga2 tempat biasa 

Matinee Minggu pagi djam 10.15— 

POXY 7— 9— ini malam premiere fu. 17 tah.| 

Yvonoe De Carlo - Scots Brady dim. IECHNICOLOR 

The Ga! Who Took The West” 

SOLO Mulai tg. 5 s/d 9 December “52 

MAHKOTA BESI: 
YZEREN KROON 

Suati Film Italia jg Maha Besar Dan Heibat, 
ja Bekroond 

  

  

  
      
  

   
ph   $ Teks Indonesia 

8 

    

    
   

        

.Rodrigo De Villa" | 

dgn idzin kant. pengen. harga tg 8 Nov. '52 No. 3655/KP': 

Sablikiah dan 

menjebuhkan 

penjakit pilek 

dan influensa 

9 - sex TE 

ma SA LU KIN 

| HYDROBROMAS-KININE t 
BROFLUKIN-C — FRUITVITAMINE-C 

Hg JACOBSON VAN DEN BERG & Co. Nv. 

  
  

Terbit di Semarang bulan Djanuari 1953 

Harian dalam bahasa Indonesia 

,Kuang Po' 
Kritis, Konstruktip dan Tidak-berpartai 

Memberi penjuluhan luas mengenai  lapangan2 Financieel- 

Ekonomi, 

(Oplaag 10.000 lembar) 
Pemimpin Umum? 9 HAP PING. 

Pemimpin Redaksi TJOA TJIE LIANG. 

Harga langganan utk. dalam dan luar kota Rp. 10.— sebulan. 

Alamat Tatausaha: Purwodinatan Barat I1/20 Semarang 

Tilpun sementara Smg. 2037, 
  

  

KERSTMIS, KERSTMIS. KERSIMIS. 

Gembirakanlah anak2 TuanaNjonja dlm, Hari Natal dgn. ba- 

rang2 permainan jg. berharga dari toko kami. 

Kita sedia lengkap barang2 kebutuhan untuk Tuan/Njonja. 

Pusat Pendjual Kompor pakai minjak tanah dari matjam4 

ukuran untuk daerah Magelang. 

Sedia segala Merk Horloge unt. Tuan/Nj. dg. Garansi penuh, 

Leveransir alat2 kantor unt. seluruh Karesidenan Kedu. 
TOKO ,LIONG” 

Petjinan 119 Tilp. 82. 
MAGELANG, 

(Mitra). . , g 

Diberi Tjuma-Tjuma 
1 stel Kartupos Hari Raya dim. 6 warna jg. pasti menjenang- 

kan, utk. tiap pemesan buku: 

      

AH ASTATKRISIS MOREEE (esa e ya rudi sita Man en bana Rp. 10,— 

HOLLYWOOD SONGBOOK VI (On Moonlight Bay, 
10.000 Miles, Where are You? etc) ............ Rp. 6,— 

DESENTRALISASI & HAK OTONOMI ............ Rp. 12,50 
PP PRE An enak al son Tita Dhabi “Rp.12.509 

Djika“pesan 2 buku sekaligus (misalnja RKM & HS VI) tn 

akan terima tambahan ,,surprise packet”. 
Penawaran setahun sekali, sampai 31-12-52. 

Stock terbatas, pesanlah dgn. poswesel pada: 
WAYANG PUBLISHER, Preg. Bunder 18, Sbaia-ssg. 

    

Awet Muda Daa Tetap Gagah Perkasa 
Karena chasiatnja: 

ARAK HAI KAU PIEN BOEAYA 
Tjap 

nBORAJA" 
jang sudah terkenal utk Tuan 

dapat mengekalkan ketjintaan 
swami-istri, serta sama2 puas- 

3hP      

    nja, : 
Pusat pendjual: G DP NS 36738 
KONG DJIN TONG 

Pekodjan 105 Telp. 1885 

SEMARANG. 

  

ea LS aa ra 

yu Pensumuman 
Harap dimaklumkan bahwa persiapan2 usaha penjeleng- 

garaan kursus2 tertulis hampir selesai. Dan pada tg. 1-1-53 
'atas bantuan beberapa para Maha-Guru dan tenaga2 jang 

2 akan dapat menjadjikan beberapa mata peladjaran da- 
am: 

a. Ketechnikan 

b. Bangun-bangunan 
c. Pengetahuan2 dagang 
d. Bahasa2 . 

Adapun usaha tersebut berdasarkan Co-operatief jang ma- 

na Saudara2 turut mendjadi anggautanja djuga. 

Directie 
»SAMPURNA” DUPLICATING 

Wotgandul-dalam 52 
SEMARANG. 

  

INI, MALAM DO. M. B. 
ORION 5.00-7.00-9.00 (17 th) 
Pierre Aumont - Susan Peters 

|| ASSIGNMEKT in BRITTANY 
Marinee: Minggu pagi dj. 10 

REx 500-7100-3409 (7th) 
Shirley Yamaguchi-Don Taylor 

mIAPANESE WAR BRIDE“ 
(Kemanten Perang Djepang) 

Met pee: Mingou pagi dj. 9.-II, 

  

  

YOUNG CHEMICAL COY. BANDUNG 

  AGEN: Keplekan Kidul 228, 
Pekalongan. “ & besok malam pengabisan 
an etropole 5.-7.-8- |i3 th 

PUSAT: Ba Van Johosoo— Katbryn Grayson 
»GROURDS FOR MARRIAGE" 
(Ojandaku Bertunangan) 

Matinee Minggu pagi dj. 10 

Djagalan 5-7.-9.- 115 th.) 
Butterfly Wu — Wang Tan Fung 

»CHIN SIU TBIAN TANG" 

Film Tiongkok Technicolor 

Matinee: Winggu pagi dj. 10 

  

Didjual Murah Lekas 
1 stel onderstel Ford Truck 45 

3 Tonner Rp. 4.000,—. 
1 stel onderstel Ford Truck "45 

34 Tonner Rp. 3.500,— 
(bisa dibikin 3 Tonner). 

1 stelonderstel Weppen carier/ 

pouwer Rp. 3.000,—. 
1 stel onderstel Nisan 

Rp. 3.000,— 

1 Ford Truck 1945 
4, Ton Rp. 11.900,—. 

1 Fairbank 1000 Kg. sudah jjk 
merk Gartens Wulfel 

4 Rp. 2.250,— 
1 Waterpomp 60 M3 per djam 

merk Lindetevis Rp 3.500,— 
aa ET tersebut bisa periksa 

Bengkel »SIAN" 
Karangtengah 11/39 

atau Purwodinatan 34 djalan 
pintu ssamping. Telf. 1159 Se- 

  

Mulai Senen Malam Premiere 
»METROPOLE" 5.5 Job Im 

. DIAGALAN" 830 (17 th) 
  

6,30 - 

»ALOHA" 
Film Indonesia jg mendapat 
SUCCES BESAR! 
  

Akan datang: Myrna Loy 
Jeanne Grain — Debra “Na 

Belles 3. Toes' 
20th Century Fox' Technicolor       marang. Mariam-U, Gumanti-P, Ramlee 

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