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- melakukan pekerdjaan ramai2 

-merah.- 

  

    

  

Dengan Berita2 Teraehir 1 
  

  

Manasi 
Ikan 

Sangat Meradjalela: 
Kalau Tertaugkap | 

( Berwagjib Toh Tidak 
“Di- Apa - Apakan" ' ' 

ARI SINGKARAK di- 
peroleh keterangan, bhw | 

pada, waktu jang achir? ini di- 
sekeliling danau Singkarak, le- 
bih2 dibahagian negeri? Ma- 
lalo, Sumpur, Batu Tebal, Pa- | 
njinggahan dll. rakjat dengan 

leluasa melakukan penangka- 

   
“@A ana keterangan 

itu Han Jetiudetan bahwa pe- 
nangkapan ikan itu kini disa- | 

na dilakukan dengan tjara te- 
.rang2an bahkan dengan bera- | 
"mai-ramai. Dulu: kalau orang 
hendak melakukan penangka- 

pan ikan dengan meledakkan 
dinamit ini, hanja dengan tja- 
ra sembunji2,. sebab takut 
akan tertangkap. 

Dikatakan lagi, bahwa se- 
babnja sampai rakjat berani 

dan terang2-an, karena diang- 
gapnja tidak ada larangan dari 
pemerintah, sebab pada waktu 
jang achir2 ini tiap2 orang jg. 
tertangkap, tetapi setelah diba 
wa kepada pihak atasan di Pa- 
dang Pandjang, dibebaskan de 
ngan tidak mendapat Ranah 

ran apa2. 
Kalau perbuatan ini berdja- 

lan terus seperti sekarang, di- 
duga akan sangat berbahaja | 
sekali bagi perkembangan ikan 
didanau Singkarak umumnja, 
(Pia), 

| “Lagi Baji 
Merah Putih 
an POR: AN G ibu Indonesia 

      

baruz ini telah melahirkan 2 ba 
ji aki2 jang kembar. Baji jang | 
lahir Kn berwarna putih, 
sedang j kedua berwarna 

keadaan ibu dan baji kembar 
ifa dalam keadaan sehat, 

  

- 

1 DJUTA UNTUK PELAN- 
TIKAN EKISENHOWER 

Dikabarkan di Washington, bah- 
wa perajaan2 jang akan diselengga- 
rakan oleh Partai Republik berke- 
naan “dengan pelantikan Dwight 
Eisenhower selaku presiden Ameri- 
ka Serikat pada tanggal 20 Djanu- 
ari “nanti akan merupakan peraja- 
an jang terhebat dalam sedjarah pe- 
lantikan2 presiden Amerika. Ke- 
tua organisasi penjelenggara pera- 

jaan2 tersebut, Joseph Mc Garrag- 
hy, menjatakan, bahwa perajaan2 
itu kira2. akan memakan biaja se- 

besar 1 djuta dollar. Ditambah- 
kan, bahwa djumlah 'ini tidak meli- 
puti biaja upatjara2 resmi jang 

“berita in ditulis | 

| gara 

   

   
    

     

  

   
    

    

    
    

    

  

     

   
   

    
   

   
   

         
    

   
   

     

     

  

     

     

     

   

     

    
   

     

Sajan menteri pertahanan boleh 

ada jg. merasa tidak omi 

"Sementara itu an 
| mendapat keterangan, bahwa 
'penggganti KSAD paling lama 
achir minggu ini akan diputus 
kan oleh kabinet karena bagai 

| mana djuga KSAD jang ber- 
tanggung-djawab terhadap pe- 
kerdjaannja dalam setiap wak- 
tu amat diperlukan. Sementara 
itu KSAD jang baru belum di 
angkat, KSAD iang lama ma- 

isih akan tetap bekerdja, mes- 
kipun ja akan diwakili oleh 
let. kol. Sutoko. 

Sementara itu didapat ka- 
bar, bahwa dalam beberapa 
hari ini tengah diusahakan 
agar kolonel Simbolon, pangli- 
ma TT. Sumatera Utara akan 
sedia menerima . djabatan 
KSAD. : 

Usaha ini dilakukan meng- 
ingat, bahwa kolonel Bambang 
Sugeng jang meskipun sebetul 
nja diharapkan akan menerima 
tawaran pemerintah, sampai be 
gitu djauh belum menjatakan 
kesedjaamnja. 

Dalam pada itu menurut Pe 
mandangan kolonel Simbolon 

sendiri sebetulnja sudah pernah 
menolak tawaran tsb.. dengan 
mengemukakan. bahwa tugas jg 

takkan Djab: 
Djuga Kol. Simbolon an ri | 

. Djabatan KSAD , 
EORANG ANGGOTA kabinet telah menjatakan bahwa men- 
teri pertahanan tidak djadi meletakkan djabatannja, karena 

sebagian besar usul? penjelesaian boleh dikatakan hampir diterima 
semuanja oleh kabinet. Selain dari pada itu sebagian dari 
anggota kabinet tidak melihat adanja penjelesaian, andai kata ment 
teri pertahanan meletakkan djabatannja, sedangkan usul? penjele- 

rapa pihak, jang didalim persoalan angkatan perang sekarang ini 

| jamnja sebagai anggota”, 

| veto eleh Rusia merupakan fak 

   
    

pada 

dikatakan dapat memuaskan bebe- 

George Yeh: 
PBB Zonder Russia 

M ENTERI LUAR NEGERI 
Tiorgkok masionalis Geor-. 

ge Yeh jang kini mengetuai de- 
legasi negara tsb. dalam sidang 
Umum PBB. Minggu malam me 
njatakan ' bahwa »Perserikat- 
an Bangsa? akan lebih baik bila 
Sovjet Uri tidak duduk dida- 

Yeh 
murtjul dimuka program televi 
si dan kepadanja ditanja apa- 
kah sering? digunakannja hak 

tor bahwa PBB akan berdjalan 
lebih lantjar dengan tiada So- 
“jet Uni. 

Yeh mendjawab :,Saja jakin 
Gemikian”, Ia berpendapat ba- 
hwa PBB: dapat bekerdja terus 
dengan tiada Sovjet Uni dida- 
lamnja, tetapi dalam pada itu 
harus diadakan 'peraturan? le- 
bih kerag mengenai penerima- 
an anggota PBB, agar supaja 
ada djaminan bahwa prinsip2 
dalam Piagam PBB ditaati. 

Mengenai perang ini semata- 

mata d'serahkan kepada bang- 
sa2 di Asia. ,,Perang ini bukan 
bersifat Asia, melainkan - me-   masih harus diselesaikan oleh 

nja di Sumatera Utara. Meski 
pun begitu usaha mendapatkan 
tenaga dan kesediaannja buat 
menerima itu, dilakukan untuk 
mentjegah diangan sampai dja 
batan KSAD terlalu lama lo- 
wong djika ternjata nanti kolo 

tap tidak bersedia. (Pia). 

sam 29 5 

Menteri Keuangan Dr. Sumitro 
Djojohadikusumo dalam. keterangan- 
nja kepada ,,Antara” mengatakan, 
bahwa djika anggaran belandja ne- 

tahun 1952—1953 selesai di- 
bitjarakan oleh parlemen, maka pe- 
merintah akanmengadjukan soal ke- 
anggotaan Indonesia di Dana Ke- 
uangan (Internasional — Monetary 
Fund). Dinjatakan, bahwa ia sen- 
diri - dalam prihsipnja setudjuh In- 
donesia mendjadi anggota Dana Ke- 
uangan Internasional. ' Demikian 
Menteri Sumitro. 

Dari kalangan parlemen ,,Antara" 
mendapat keterangan, bahwa- rentja- 
na anggaran belandja tahun 1952— 
1953 hinga kini belum diterima oleh 
parlemen dari pemerintah. Ada ke- 
mungkinan pemerintah  menjampai- 

kannja pada tg. 12 Desember jang   mendjadi tanggungan Mena akan datang. 
  

Pengganti KSAD 
Kol. Bambang Sugerg Akan Pikir2 Dulu 
Kata Sugeng: A.P. Karena Faktor2 Pertumbuhannja 
Belum Bisa Lepaskan DiriDari Tjara Berfikir 

# ss Emosioneel”. 
INGGU PAGI KOL. Bambang Sugeng, jang telah diminta 

oleh Pemerintah utk memangku djabatan Kepala Staf Ang- 
katan Darat sebagai pengganti Kol. A. Hi. Nasutioh, telah tiba 

kembali di Surabaja setelah mengundjungi Djakarta dan Bali. Me- 

nurut keterangan Kol. Bambang Sugeng, keberangkatannja ke Ba- 
LH itu tidaklah utk menghadap Presiden Sukarno jg kini sedang di- 
sana. Dalam pertjakapan dgn wartawan Antara di Surabaja, Kol. 
Bambang Sugeng mengatakan, bahwa ia masih minta waktu berpi- , 

Dalam hubungan ini dikata- 

kannja, bahwa faktor jg tidak 
dapat diabaikan ialah, bahwa 
Angkatan Perang kita seka- 
rang ini, disebabkan -karena 
faktor2 'pertumbuhannja be- 
lum dapat melepaskan d.ri da 
ri tjara berfikir "emotioneel”, 
Oleh karena belum dapat ber- 
fikir setjara rasionil sebagai- 
mana seharusnja, maka siapa 
sadja orangnja jg akan mene- 

rima jabatan KSAD itu, ia 
akan ditempatkan dalam kedu 
dukan jg sulit, terutama pada 
saat2 jg sangat "gevoelig” se- 
karang ini. Harus dihindarkan, 
bahwa 'penjslesaian jg perta 
ma sekarang ini mungkin me-| 

njebabkan persoalannja ber- 
pindah ketingkatan lain, kata 
Kolonel Bambang Sugeng. 

Atas pertanjaan, apakah dja 
waban ini harus diartikan, ba: 

. hwa d'angkatnja seseorang jg 
tidak dapat diterima oleh seba 

gian Angkatan Perang dapat 

menimbulkan kesesuatu perpe- 

tjahan jg lebih berbahaja ig 

dapat menimbulkan pertempu- 

ran bersendjata, didjawabnja, 

bahwa ia tidak melihat sebe- 

lamnja sesuatu pertempuran, 

tetapi kemungkinannja dalam 

hubungan berfikir - setjara 

"emotioneel” tsb diatas, tidak 

lah boleh diabaikan, 
Atas pertanjaan, apakah ti 

dak ada kemungkinan adanja 

| anggapan dalam kalangan? di- 

an tentara, bhw sesuatu peng 

  

kir utk menerima djabatan KSAD. 

angkatan KSAD pada saat ini 
ditjap sebagai sesuatu pengang 
katan dari sesuatu partai jang 
tertentu, didjawabnja: ,,Djuste 
ru itulah maka pengangkatan 

KSAD dan Pendjabat KSAD itu 
pada saat sekarang ini harus se 
barjak mungkin mendapatkan 

kepertjajaan sepenuhnja dari 
: Angkatan Darat sendiri, Dalam 
kegara jang sudah normal ke 

nnja, dimana segalanja su 
dah mempunjai funksi2 jang 

| normal, hal jang demikian ti 
dak mendjadi kebiasaan. dan 
djuga di Indonesia nantinja 
aka: seperti dinegeri negeri 
Jain, dimana pergantian KSAD 
tidak akan mendjadi persoalan 
apa2. 

Achirrja dikatakan oleh, Kolo 
nel Bambarg Sugeng, bahwa pa 
da saai! ini terasa sangat dibu- 
tuhikannja sesuatu figuur seba 
gai almarhum Panglima Besar 
Sudirman, 

ADA HARI MINGGU 
Desember pukul 13.00- siang, 

Oebana menumpang pesawat terbang 
KLM telah tiba dilapangan terbang |. 

Kemajoran dari Amsterdam, menteti 

luar negeri. Mukarto, jang telah ' me 
mimpin delegasi Indonesia pada 
Cang umum perserikatan bangsa2 di 
New York. Dilapangan terbang tam 
pak menjambut anggota2 korps di- 
plomatik dan para pembesar 
terian luar-negeri. Dalam suatu per 
tjakapan dengen pers, menteri Mu 
karto memberikan ichtisar singkat   

negeri Tiongkok 

nel Bambang Sugeng betul2 tel ANNA PAUKER 

cri Rumenia “Giperoleh, ketera- 

 Bukarest bahwa bekas menteri 

-pada hari Sabtu. Anna Pauker 

si ' 

kemeti , 

  

rupakan bagian dari rentjana 

komunis untuk merebut . du- 
nia”, demikian menteri luar 

nasionalis, 

Mesir jang terdiri atas 

HAM DI Mesir 
Minggu menulis ba 

dak tertjapai perm i 
kembali antara pemimpiu2 
tai Wafd dengan gerakan 
tara, maka perlu sekali di 
tuk sebuah Front National 

dari semua partai? . 
Front model akan me 
kan badan rasional jang 
kuat sedjak tahun '1919 
ketika perdjoangan keme 
an nasional Mesir di 
'Front Nasional itu selar 
akan bertindak selaku dewi: 
nasehat terhadap pemerint: 

Pun badan ini harus dimin 

merentjanakan rantjangan | C 

stitusi Mesir baru, d's 

mengurus penjelenggaraa 

habilitas serta - pengemi 
setjara 'progresif kepada 
'krasi. Persesuaian faham 
bak kembali antara & 
tentara dengan partai Wa 

gilnja hari Minggu pemi 

parsai Moustafha el 
o'eh perdana menteri dj 
ral Mohammad Nadjib. 
awal vekan jang, lampau 
rapa pemimpin partai 
telah menemui Nadjib u 
menjatakan terima kasih 
reka atas dimerdekak 
kemba'i beberapa  terken 
Wafd jang ditangkap se 

Lester Pearson Serukan 

: Supaia Terima 

K 

tawanan perang, agar setjepat 

Rebo jang lalu. " 

Dalam seruannja Pearson 
menjatakan, bahwa Panitya Po 
litik Sidang Umum PBB dgn 
suara bulat telah mengakui 
akan urgentnja masalah Korea 
dewasa ini, dan menurut pen- 
dapatnja ini ialah bukti bhw 
Semua bangsa dengan bulat 
menghendaki supaja pertikai- 
an di Korea diachiri dengan 
dasar jg dapat diterima oleh 
kedua Pihak jg bersangkutan. 
Pearson dengan Sangat mende 
Sak kepada RRT dan Korea 
Utara supaja kedua pemerin 
tah itu menjetudjui rentjana 
perdamaian India sebagai da- 
sar untuk penjelesaian masa- 
lah tawanan perang, ja'ni sa- 
tu2nja soal jg kini masih meng 
ha ang2i terwudjudnja 'perleta- 
kan sendjata di Korea. Ditegas 
kannja, bahwa PBB tetap ber- 
maksud mengadakan setiap 
usaha js mungkin untuk meng 
achiri. perang di Korea. Kata 

    
terdjadi coup tentara. (AF 

Or. NATSIR jang dalami pe 
pir di Bandung, berhubur 

tuk membebaskan beberapa 

  

     
     George Yeh. (U.P). 

DITANGKAP? 
Dari orang-orang jg tiba da- 

ngan, bahwa pada hari Djuw'at 
telah tersebar desas Gesus di 

luar negeri Rumenia, Anta Pau 
ker, telah ditangkap, demikian 
berita jang disiarkan oleh radio 
Angkara jang diterima di Wina 

pada permulaan tahun 1952 3 
berhenfikan dari djaba 
sebagai menteri luar negeri 
menia karena didakwa telah me 
njimpang dari politik partai ko 
munis, (Reuter). 

PERHUBUNGAN UDARA ME. 
LALUI KUTUB UTARA. 
Perusahaan penerbangan Skan 

dinavia telah membuka perhu 
bungan udara antara Stockholm 
dan San Francisco jang me 
ngambil route melalui kutub 
utara. Pesawat terbang perta 
ma. jang melakukan “penerba 
ngan ini pada hari Sabtu men 
darat dipangkalan udara Areri 
ka Thule di Groenland, hampir 
131, djam setelah berangkat da 
ri San Francisco, 

»CELEBES” TERBAKAR 
Pada malam Djum'at jl. ka- 

pal ,,Celebes” kepunjaan SMN 
jang baru setengah djam me- 
hinggalkan pelabuhan Belawan 
dalam perdjalanannja ke Singa 
pura telah terbakar dekat Lam 

pu I (perairan Belawan). Me- 

nurut kabar asal api ialah da 
ri polka, dan  megeluarkan 
asap tebal. Oleh djawatan pela 
buhan segera dikirimkan ban- 
tuan dengan sebuah motorboot. 

KOMISSARIS AGUNG BELAN 
DA UNTUK INDONESIA. . 
Komisaris Agung Belanda untstk In- 
donesia, graaf van Bijland akan ber 
tolak dari Nederland nada tanggal 
13 Desember ketempat kedudukannja 
dengan pesawat terbang. 

  

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 
akan mengadakan konperensi pada 
fanggal 26, 27.28 Desember jg 
akan datang di Djakarta utk mem- 
bitjarakan terutama soal2 dalam 
dari organisasi HMI. Pengurus 
besar Himpusan Mahasiswa Islam 
ini berkedudukan di Djakarta se- 

langgaran terdjadi. , 

“Perlengkapan” 
« Militer” USA 
Jg Terbaik Dan Terbaru 

lah diberikan keterangan? jg 

“terbaru dan terbaik. Achirnja 

Angkatan Darat, atas pertai 
kabinet itu dapat dip: 

rangan pemerintah tanggal 
kan bahwa pemerintah akan 

    
    

    

    

   

  

  

Didjandjikan Kepada 
: Djerman 

ERDANA MENTERI 
Djerman Barat. Konrad 

Fa Ara pada malam Saptu 
mengumumkan dajam Bundes 
tag, Takwa Amerika Serikat te 
lah mendjandjikan akan mem 
berikan perlengkapan? militer 
jang paling baru dan paling 
baik bagi 500.009 orang pasu 
kan?2 Djerman, Adenauer me 
ngumumkar hal initantuk men 
djawab tuduhari pemimpin so 
sialis Eric Ollenhauer, jang me 
ngatakan, bahwa persendjataan 
kembali Djerman akan menelan 
biaja tidak kurang dari 40 mil 
jard Mark. 

“ Adenauer menjatakan, bhw 
Ollenhauer masih djuga menge 
luarkan tuduhan hasutan se- 
matjam itu, sungguhpun ia te 

bersifat “confidential”, jaitu 
bahwa Amerika Serikat telah 
mendjandjikan perlengkapan2 
militer dan alat2 sendjata jg 

1 menerangkan, 

gai suatu pelaksana'an dari kete- 
opember jang lalu jang. menjata- 

sam tindakan 

Pearson,” ini telah dinjatakan 

apinanA.P. 

sanaan Kete 2 gan Pemerentah 
: Kata Natsir 
rdjalanan ke Tasikmalaja mam- 

ng dengan putusan pemerintah un- 
menengah dari djabatannja di 

bahwa putusan 

dimanapun pe- 

Dalam Bea bil Natsir 
| -tentang....adanja.. 

   
|bern aan jang pernah dike- 
luarkan dari ka'angan Staf 
AD., bahwa terhadap kelaku- 
an beberapa Opsir pada - tang- 

gal 17 Oktober itu akan dipi- 
kul tanggung-djawabnja. 

Menurut Natsir, soalnja se- 
karang jang | harus dihadapi 
ialah bagaimana usaha men- 
Ajaga supaja dalam tubuh Ang 

katan Perang djangar terdja- 
di perpetjahan jang mendalam 
seperti iindakan2 didaerah jg. 
djika “dipandang dari sudut 
Angkatan Perang merupakan 
Suatu belanggaran jang berba- 

Ja. 5 
Tentang perkembangan poli- 

tik diibu-kota,. Apakah dapat 
mengakibatkan krisis kabinet, 
Natsir mengatakan, bahwa 
dalam negara demokrasi hal 
itu bukan suatu mustahil dan 
kemungkinannja ada sadja, 

Beras 
Brazilia 

Akan Didatangkan 
Utk Indonesia 
MPORT BERAS ke IT u- 
donesia tahun ini   Adenauer memperingatkan, su 

paja orang menarik peladja 
ran dari peristiwa Korea, Kita 
tidak menghendaki - pepera- 
ngan, akan tetapi kitapun ti 
dak mau mendjadi medan 'per 
tempuran bagi peperangan jg 
dilakukan oleh orang lain, de 
mikian Adenauer. 

Ollenhauer dalam kerera- 
ngannja itu terutama mene- 
kankan hasratnja, supaja di 

djalankan segala usaha untuk 
memungkinkan terselenggara- 
nja konperensi 4 negara, kare 
na hal ini menurut “pendapat 
nja mungkin merupakan kesem 

patan :terachir bagi usaha utk 
menegakkan perdamaian. 

(Antara). 

DEN HAAG MENJANGKAL 
BERITA PEMBERONTAKAN 
IRIAN.   dangkan  tjabang2.nja terdapat 

Djakarta, Bogor, Bandung,  Jogja- 
karta dan Solo, disamping komi- 

rabaja dan Medan. Wakil2 semua 
tjabang dan komisariat HMI akan 
turut “ serta “dalam konperensi jang 

akan diadakan itu. 

  
lain dikatakannja, bahwa masalah 
Korea merupakan masalah jg sulit. 

| Atas pertanjaan apakah 

| dipilihnja djenderal ' Kisenhower 

sebagai presiden baru Amerika 

Serikat, politik luar negeri nega 

dgn 

ra ini akan mengalami  peroba 

han2, menteri Mukarto TAnaa | 
wab, bahwa djika mengingat ri 

Iwajat dan pribadi Hisonhower, 

maka dapat diharapkan, bahwa 
politik luar negeri Amerika Par 

    

sariat2 jang telah didirikan di Su- | Di Den Haag telah diumumkan 

dengan resmi, bahwa berita jang 

dimuat dalam harian di Indonesia 

mengenai pemberontakan di Irian 
Barat itu tidak benar. 

Selandjutnja, diterangkannja, 

bahwa dalam perdjalanannja ke 

liling di Kropah, ia telah me 

ngundiungi ber-bagai2 negara se 
perti Belgia, Perantjis dan Ita 
lia. Di Nederland dia tidak per 
hah mengadakan pembitjaraan 
apa2, baik jang mengenai sikap 

pemerintah Belanda terhadap pe 
ngusiran orang2 Indonesia mau 
pun mengenai masalah Irian Ba | 
rat, 2 

Lemksga Kebudajaan 

  
Kon Wetan akreh ensetschap 

1 vasK. Astenon Wetansc hanpan'” 

memperiihatkar: kenaikan besar 
Gengar terdjadinja pengiriman? 
beras dari Brazilia dan Italia 
kenegara tsb., demikian pengu 
muman kementerian pertanian 
Amerika Serikat hari Minggu. 

Selama bulan Agustus In- 
donesia telah mengimport 

11309 djuta pon beras diban- 
d'ng dengan, 548 djuta pon da- 
lam waktu sama ditahun "jang 

silam. Biasanja sumber beras 
Indonesia adalah Asia dan 
Amerika Serikat, akan tetapi 
dalam bulan Agustus djuga 
Brazilia telah mengirim 342 
djuta pon beras Indonesia, 

dem'kian kementerian tersebut, 

BOM MELEDAK DALAM RU- 
MAH SEORANG TUNISIA 
PRO PERANTIJIS 

Pada hari Sabtu sebuah bom 
telah meledak diserambi muka 

Abdul Kadir bin Krodja, ang- 

gota Tunisia dalam delegasi Pe 
rantjis ke persidangan umum 
PBB. Tidak ada jang luka2, ka 
rena kebetulan penghuni ru- 
mah memang sedang ada di 
New York, 

Tentang soal Irian Barat ini In 

donesia tak perlu merasa gelisah, 

demikian menteri Mukarto jang 

selandjutnja mengatakan, bahwa 

jang penting bagi Indonesia ada 

lah penjusunan negara kedalam, 

karena kedudukan R. I 

luar adalah kuat. Kemudian dia 

menerangkan, bahwa kabinet 

akfn membitjafakan lebih lan 
djut soal2 jang berhubungan de 

ngan tindakan2 pemerintah Be 

| da belakangan ini, 
. Indonesia 

    

# 
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dan Bisa Mendatangkan Perdamaian) 
Di Korea 

Korea-Utara Dan RRT 

Resolusi India. 
ETUA SIDANG Umum PBB Lester Pearson pada hari Sabtu 

telah berseru kepada pemerintah RRT dan Korea Utara su- 

paja menjetudjui resolusi India mengenai Korea jg menurut Pear- 

son merupakan dasar jg adil dan lajak utk menjelesaikan masalah 

Mungkin dapat tertjapai perleta- 

kan sendjata di Korea. Seruan Pearson itu termaktub dalam surat 

kawatnja jg telah dikirimkan kepada perdana menteri RRT Chou 
En Lai dan pemerintah Korea Utara, bersama-sama dgn teks re- 

solusi India jg telah diterima baik oleh Sidang Umum pada hari 

pula sebagai tudjuan pemerin- 
tah RRT. Tudjuan jg gama itu 

akan dapat tertjapai, djika 
usul2 jg kami adjukan seka- 
rang untuk dipertimbangkan 
sungguh2 mudah2an akan di 
terima dalam semangat dalam 
mana uSul2 itu telah dikemu 
kakan,” demikian Pearson, 

Masalah tawanan perang 
Mengenai masalah tawanan 

perang, Pearson menjatakan, 
|banwa daiam pendapat umum 
PBB Konvensi Djenewa tidak 
dapat diartikan sebagai mem 
Jberi hak kepada negara jg me 
nahan tawanan? perang untuk 

' menggunakan kekerasaan agar 
tawanan2 itu kembali ke nega 

ra2 asal mereka masing2. Di 

katakannja, bahwa rentjana 
India jg memberi perumusan 
mengenai perlakuan para tawa 
nan perang itu merupakan ha 
sil daripada “idee” dan usul2 
jg telah diadjukan oleh banjak 

negara jg diwakili dalam Si- 
dang Umum, dan jg semuanja 
mempunjai satu keinginan ja 
itu untuk membawa perdamai- 
an ke Korea. 

Pearson: minta dengan sa- 
ngat supaja pemerintah2 RRT 

dan Korea Utara mendjawab   
.kan kepada Sidang 
' PBB. 

seruannja ini, untuk dilapor- 
Umum 

2 

Seruan Pearson dan teks re 
solusi India itu dikirim kepada 
pemerintah RRT dan? Korea 
Utara pada Djum'at malam 

jl tetapi baru diumumkan di 
New York pada malam Ming- 

gu kemaren agar djangan sam 
pai disiarkan . oleh surat2 ka- 
“bar “sebelum ““dierima “di Per 

king dan Pyongyang. 
(Antara). 

Smokkel 
Deviesen 

Belakangan/Nam- ' 
pak Makin Meluas | 
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UA TEMPAT atau pu 
sat pengiriman devisen 

gelap keluar negeri dibilangan 
Djakarta Kota, Sabtu pagi di- 

gerebeg polisi Djakarta setja- 
ra serentak, dari tempat2 ma- 
na dibeslah guna diperiksa le- 
bih djauh, tjatatan2 dan do- 
kumen2 jang bersangkut-paut 
dengan urusan pengiriman de- 
visen setjara gelap keluar ne- 
geri itu. Beberapa orang 
Tionghoa jang dituduh ber- 
tanggung djawab dalam hal 
mi, dibawa kekantor besar po- 
lisi dan terhadap mereka dibu- 
at proces-verbaal. Menurut ke- 
terangan jang didapat »Anta- 
ra”, ,steekproefen” jang dila- 

kukan polisi terhadap hal ini, 
ialah berhubung dengan lapo- 
ran2 jang masuk, bahwa pada 
waktu achir? ini, oleh semen- 
tara orang atau golongan kem- 
bali terdapat kegiatan? mela 
kukan pengiriman uang atau 
bararg setjara smokel atau ge 
lap keluar negeri, 

Tjara2 mengirimkan keluar 

negeri itu — seperti atjapkali 
diberitakan — ialah dengan ko 
de2 tertentu. Orang jang ha- 

rus mener.ma yang kiriman , 
itu di Hongkong misalnja,  da- 
pat mengambil 'uangnja itu pa 
da agen bank-gelap ditempat 
isb., atau dengan tjara2 

jang hampir bersamaan de- 
ngan itu. Dapat ditambahkan, 

bahwa beberapa bulan jang la 

lu, tindakan terhadap bankier2 
gelap iang terbukti banjak ter 
dapat didalam kota Djakarta 
dan jang mempunjai pula tja- 
bang2nja dilain2 daerah, telah 
dilakukan dengan giat oleh po- 
Jisi Djakarta, jang menghasil- 

  
  

didunia. 

kan.ditangkap dan dituntutnja 
Ik. 10 bankier gelap serta di- 
Sitanja #jatatan2 penting dan 
sedjumlah besar uang kontan. 

(Antara). 

Mukarto: ,,Kedudukan Indonesia Di Luar Kuat” 
tgl. 7| mengenai sidang umum PBB. Antara hakekatnja tai akan berobah. Bersama dengan menteri 

karto tiba djuga mr. Icksam 

mr. Rasjid kedua-dua 

tinggi kementerian luar  nogeri, 

Pesawat terbang jang membawa 
menteri Mukarto itu pun memba 

we. Sabu almarhum. Ir. Sosrah- 

man, jang baru2 ini meninggal 
dunia di Nederland. Abu djenazah 

ir. Soerachman diterima oleh ke 

luarga almarhum. Ki Hadjar De 
wantoro tampak diantara, 
ka jang menjambut abu djenazah 
itu, 

Mu 

dan 
pembesar 
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ditangan Dr. Hamburger di   

ONGRES KE-VI PNI 
resepsi jg dilangsungkan 

mendapat perhatian jg 
K 
“azn 

parlemen Mr. Sartono serta 

Dalam resepsi tsb telah ber- 
bitjara ketua umum PPNI Si 
dik. Djojosukarto jg memberi- 
kan pendjelasan tentang suasa 

na dalam negeri. sekarang ini 
dan penjelesaiannja serta akti- 
viteit PNI dalam soa:2 luar ne 
geri: Sementara itu Wakil Per 

dana Menteri Prawoto Mang- 
Lkusasmito-atas..nama..Perdana 
Menieri menjatakan harapan- 
nja mudah2an kongres PNI 
ini akan mentjapai hasil jg bi 
sa ddjadikan bahan berharga 
untuk mendekatkan bangsa 
dan negara kepada tjita2 nega 
ra. Djuga keiua DPR Mr, Sar- 
tono,. Walikota  Surabaja dan 
Gubernur Djawa Timur telah 

  
“ memberikan “kata2 sambutan 

nja. 

Sambuian wk. Perdana 
Menteri. 

Dalam kata sambutannja Wa 
kil Perdana Menteri .Prawoto 
Mangkusasmito mengatakan, 
bahwa djika pandangan kita 
ditudjukan baik kedalam nege 
ri maupun keluar negeri, ma- 

ka kesemuanja meminta kepa- 

Itik untuk mengumpulkan pe 

ngertian ig lengkap mengha- 
ruSkan pemerintah untuk ber 
tindak berhati-hati, tidak ke- 

|iburu nafsu dan lepas dari ber 
' matjam- matjam perasaan, te- 

tapi tetap tidak 'boleh mening 
galkan norm2 jg tinggi jg ha- 
rus 'mendjadi 'pegangan dari 
tiap pemerintah, Dari pihak 
masjarakat sering terdengar 
dorongan2, karena tidak sabar 
menunggu pertumbuhan kea- 
daan jg dirasakan terlalu lam 
hat. 

Dorongan itu sebahagian be- 
sar dengan maksud baik, tapi 
semuanja atas dasar bahan jg 
kurang djika dibandingkan de   

lain | 

mere | 

ngan pengetahuan pemerintah. 
Pemerintah memperhatikan do 

rongan itu, tetapi adalah tidak 
' sesuai djika pemerintah bertin 

dak atas dasar dorongan dan 

|tidak atas dasar penglihatan 
'dan kejakinan jg harus dimi- 

Demikian Prawoto 

Pidato Sidik Djojo- 
sukarto. 

Dalam pidatonja mengenai ke 
adaan didalam megeri, Sidik me 
njinggung peristiwa 17 Oktober 
jang lalu, jang katarja, sangat 

meli 2gontj jangkan seluruh. masja 
rakat Indonesia dan memaksa 
PNI mentjurahkar seluruh per 
hatian kepadanja, Pendirian P. 
NX ialah. keutuhan tentara se 
lurihnja harus didjaga. 

Persoalan jang telah timbul 
disekitar Angkatan Perang ti: 
dak boleh dan memang tidak per 
Ju membawa perpetjahan dika 
jangan masjarakat, Keterangan 
antara pusat dan daerah dilava 
nyam mililsr, maupun sibil. ha 
“usg ditjegah dar bilamana, daa 
na Sini karena terdjadinja peris 
tiwa2 jang telah kita alami ter 
dapat ketegangan, maka hal ini 
seharusuja tekas dibereskan. 

Sidik se'andjuinja mengata- 
kan bahwa PNI pada saat ini 

| menitik-beratkan sikapnja ke 
pada pemetjahan penghidupan 
ekonomi rakjat. Jg sangat 'ur- 
gent jg harus dilaksanakan da 
lam djangka pendek ialah usa 

| likinja. 

  

Sebagai sudah kita beritakan dalam ,.Suara-Merdeka”, baru2 ini 
George Jorgensen, seorang pemuda 'asal dari New York, jg. kini 
berada di Denmark telah terbitkan kegemparan karena 
djadi wanita jang eilok parasnja. 
Jorgensen waktu masih djadi pradjurit dalam tentara Amerika, se 
dangkan gambar kiri adalah gambarnja, setelah berobah djadi wa 
nita, sehabis mengalami operasi dan perawatan 2 tahun 

Kopenhagen, Denmark. 

anggota2 Dewan Pimpinan dan Dewan Partai 

dari seluruh Indonesia, Sebagai tamu tampak Wakil Perdana Men- . 

teri Prawoto Mangkusasmito, Menteri Penerangan Mononutu, ketua 

wakil? perwakilan asing jang ada ar 

Surabaja dan diantara kawat utjapan selamat perkongres terda- 
pat kawat dari Presiden, Sukarno. 

sTunia jg 

da pemerintah dan partai2 po | 

ngertian sebagai dasar 'penen | 
tuan arah kebidjaksanaan, Pe ' 

berobah 
Gambar kanan  menundjukkan 

lamanja   

ha mempertinggi produksi dgn 

bantuan seluruh rakjat. 
Menurut S dik, hasil kongres 

oleh Partai Nasional Indonesia 
tidak  sadja akan didjadikan " 

sumbangan kepada masjarakat 
dan rakjat Indonesia, tetapi 

djuga .akan . diperdjuangkan 
agar mendjadi pedoman bagi 
kehidepan ekonomi negara dan 
rekjat kita: Jimbe 

Keadaan depresse, jg dise- 
babkan oleh perkembangan2 

selandjutnja mempe- 

ngaruhi pasar dunia, jg mulai 
terasa oleh: kita dilapang eko- 
nomi dan f'nancieel, sebagian 
menemui sebabnja djuga pada 
bentuk ekonomi dinegeri kita 
ini jg sangat 'berat sebelah,” 

jakni jg terlalu ditudjukan pa 
| da keperluan export. " 

Teranglah kiranja, bahwa 
bentuk ekonomi jg demikian 
itu lampat-laun harug berubah 
m 'alui djangka pandjang, ka- 
ta Sidik. 

Dim soal2 Luar Negeri. 

Setelah mengatakan, bahwa 
PNI- akan tetap “ menrberikan 
perhatiannja atas usaha kerdja 
sama dengan partai2 lain, ma 

' ka-selandjutnia Sidik mengemu 
kakan tentang soal9 luar nege 
Ti, 
titik-beratnja pada“usaha2 jang 
berikut: 

1. menegakkan. gan memper 
tahankan politik bebas, dalam 
arti politik untuk kepentingan 
rakjat atas dasar kedaulatan 
dan kemerarkaan negara de- 
ngan tidak mesiolak perlunja 
kerdja sama astara negara2 
setjara aktif mentjapai keama- 
han dan perdamaian dunia. 

2. semendjak masuknja R.I. 
dalam PBB. maka PNI apalagi 
setelah Mukarto mendiadi Men 
teri Luar Negeri, dapat mendja 
lankan peranan jang penting 
setjara aktif dalan kalangan 
internasional untuk perdamai- 
an dunia. Ingatlah soal Tunisia, 
Marokko dsb dalam kerdja sa 
ma dengan negara2 'Arab-Asia 
lain2. 

3. Sangat penting dalam hu 
bungan internasional itu ialah 
"politik tetangga baik” (good- 
neighbour policy) terutama de 
ngan negara2 Asia, sehingga 
PNJ djuga dengan ichlag mem 
bantu politik ini dan dalam 
parlemen ikut menietudjui ra- 
tifikasi perdjandjian? persaha- 
batan dengan Pakistan, India, 
Birma dan Pilipina. terlebih 
dahulu ditahun “1947 dengan 
Mesir, jg semuanja tak mengu 
rangi politik “bebas kita sedi 
kitpun. 

4. Dalam soal Uni dan Irian 
Barat PNI selalu berusaha 
agar Supaja hubungan Uni de 
hgan 'perdjandjian? KMB lain 

itu selekas mungkin dihapus 
kan, kalau perlu setjara unila- 
teral dan diganti .dimana ma 
sih berguna bagi kita dengan 
perdjandjian2 internasional bia 
sa, sedang Irian Barat perlu 
setjara de facto (de jure menu 
rut anggapan kita Irian Barat 
memang dari semula adalah 
Suatu daerah RI) diurus peme 
Yr ntahannja dan achirnja dikua 
Sai Sama sekali oleh kita sen- 
diri. Sebab itu sangat memuas 
kan bahwa dalam rentjana un 
Tang? pemilihan umum Irian 
Barat dimasukkan sebagai sua 
tu disirik pemilihan disamping 
lain2 daerah Indonesia, 
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PNI Utamakan 
'Ekonomi Rakjat 
Djanganlah Pertentangan Dalam Soal 
Kem. Pertahanan' Mengakibatkan 

Perpetjahan: Kata Sidik 
Resepsi Kongres PNI Mendapat Perhatian Baik. 

Sabtu malam telah dibuka dgn suatu - 

di gedung Pekan Raja “Surabaja 
tjukup besar. Dari Djakarta hadlir 

serta tjabang2 PNI . 
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bahwa PNI selalu memberi | 
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D ALAM SUATU 

nian menarik kesimpulan, bahwa 

“Di Malang Selatan sekarang, | 
oleh ' 

Tapio ka.    

    

  

    
      
    
    

    

   

Mengenai tapioka, menteri Sar- 

, Gjan menerangkan, bahwa menu- 
" yut duga'annja eksport bahan ini 
, menghadapi hari kemudian 
| baik, Karena sekarc 
beras terus mendjadi 

    

         

     Ontuk rerminta'an akan ketela, jang me- 
rep perlu sekali »m Tupakan bahan pokok. untuk 

Mianhuka kambali pebarik av Memibuat tanisika, Akan Garu- rang. Dengan demikian maka ta- 
pioka jang dibuat akan lebih ba- 
njak lagi djumlahnja. Perminta'an 
akan tapioca dari Amerika Seri- 

la Krebet kepunjaan konsern Oei Ft - 

12nja paberik gula jang be- 
kerdja di Malang Selatan ialah 
paberik Kebun Agung, jang djuga 
tahun ini telah mengerdjakan se- 

|. djumlah besar tebu. 
Dalam hubungan ini menteri 

pertanian menerangkan, bahwa 
Bank Industri Negara telah nye- 

njediakan modal setjukupnja un- 
tuk membuka kembali yaverik gu 
la di Krebet itu. Apabila paberik 
itu dapat segera diperbaiki, maka 
pada achir tahun depan Krebet 
mungkin sudah dapat hskerdja 
kembali. Lebih landjut ia mene- 
rangkan, bahwa jang penting utk 
mempertinggi produksi gula ia- 

lah didjaminnja keamanan, sehing | 

   mikian kata menteri Sardjan. 
“Untuk memperbesar eksport ini, 

maka pemerintah kini sedang ber- 
usaha untuk membuka kembali 
paberik tapioka di Turen setje- 

pat-tjepatnja. Pada prinsipnja 

mengenai pembuka'an kembali 

paberik tersebut telah ditjapai 

persetudjuan dengan pemiliknja 

ELV.A. dan penduduk Turen. Pa- 

| berik tapioka ini beberapa waktu 

jang lalu terpaksa ditutup karena 

banjaknja pentjurian2 jang ter- 

@jadi disana. $ 

Kopi dan karet. 

  

ga tebu itu dapat ditanan dan Selandjutnja menteri pertanian 

Gigiling pada waktunja. Sardjan, jang telah menindjau 

Ten 
bd 5 1. and 

ng Kendeng Dan Semera Selatan Bun 
Tahun Lagi Tanahnja Tak Akan Berguna 

ahun Ini Indonesia Kelebihan 60.000 Ton Gula: Tapioka Sangat Laku. 
pertjakapan dengan pers ai Surabaja, menteri pertanian, Sardjan, menerang kan, bahwa tahun ini Indonesia mempunjai kelebihan gula sebanjak 60.000 ton. Menurut du- Ijumlah kelebihan jg. dapat di-export ili tahun depan akan bertambah mendjadi 20.000 ton 

Dalam tahun 1951 kelebihan gula ini hanja berdjumlah 6.000 ton. Berdasarkan ini menteri perta- 
produksi gula di Indonesia sekarang menghadapi masa ' jg baik. 

| semuanja. Tanah2 perkebunan itu 
dipakai oleh penduduk untuk me- 

“kopi disana itu telah menimbul- 

kat dewasa ini adalah baik, de- |: 

anti 
'Teru 

# 

daerah2 Gunung Kendeng dan Se- 
meru Selatan itu, mengatakan 
bahwa perkebunan? kopi dan ka- 
ret didaerah boleh dikata rusak 

nanam palawidja. Ku 

Ditebanginja pohon2 karet dan | 

kan erosi jang berbahaja. Apabila 
keada'an ini dibiarkan begini sa-: 
dja, maka daerah itu akan men- 
djadi tandus seperti daerah Gu- 
nung Kidul disebelah Selatan 
Jogja demikian kata menteri per- 
tanian. 

didaerah itu tiap tahun berkurang 

dan tiga tahun lagi daerah Gu- 

hung Kendeng ini akan tidak ada 
harganja lagi. Djuga keadaan dise 
belah Selatan Semeru sangat 
mengchawatirkan. Karena erosi 
didaerah ini meluas dengan tjepat 
nja maka bahaja ini sudah tentu 
akan mengakibatkan hal2 jang 
tidak diinginkan, sehingga peme- 
rintah harus mengambil tinda- 
kan2 tjepat untuk mengatasinja. 
Pemerintah telah menjediakan 

uang sebanjak Rp. 1.000.000 untuk 
menanami kembali daerah2 itu, 
antara lain dengan lamtoro. Di- 

samping ini pemerintah memper- 
hatikan pula masalah2 lain jang 

ada hubungannja dengan bahaja 
erosi ini. 

.   
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SEMARANG 9 DESEMBER 1952. 

- 
- 

Be ninn Pelantikan : Or 

/#Panitya PON III Djawa Tengah 
Pertandingan2 seleksi di Semarang 

G UBERNUR BUDIONO pada Sabtu siang jl. telah me- 
lantik Panitya Persiapan Pekan Olahraga Nasional III 

Djawa Tengah dengan susunan Pengurusnja seperti tsb. diba- 
wah ini. Lebih dahulu rapat mendengarkan uraian ketua ' pim- 
pinan, Pangeran Surjchamidjojo. mengerai PON I di Solo. Pa- 
da rapat Komite Olympiade Indonesia tgl. 23 Nop. jl. diputus 
kan, PON INI dibuka bulan Oktober 1953 di Medan, . sebagai 
tjadangan (reserve) bila Stadion Yak dapat selesai, ditundjak 
Makassar, Setelah selesai PON III itu, selandjutnja PON 
akan diadakan tiap 4 tahun Sekali, djadi PON IV di th. 1957. 

Pidato Gubernur Budiono Singkatnja sadja menerangkan, 
. bahwa dalam PON II di Djakarta. rombongan Djawa Tengah 

telah berhasil menduduki djuara Umum nomer 3, diharapkan 

dalam PON II nanti dapat mentjapai Lomer 1. Dengan terben 
tuknja paritya persiapan ini Gubernur mengharap Gapat be- 
kerdja lebih giat dengan harmonis, sehingga dapat mengirim- 
kan atlit? jang sempurna ke PON di Medan nanti dengan tak 
mengetjewakan. ' Ta 

  

Se Do Ona aan DR 
. 

dja mengenai soal “keuangan, pun 
panityanja tidak bisa bekerdja setja- 
ra harmonis, diharapkan segala ke- 
sukaran itu dapat diatasi pada PON 
III nanti. Sebenarnja atlit2 Djawa 
Tengah mempunjai bakat2 baik un- 
tuk dapat menduduki kedjuaraan, 
tapi berhubung kesulitan keuangan, 
terpaksa beberapa nomer harus diti-' 

      

  

2. Oleh penulis .dibatjakan nama? 
'. pengurus dan diperkenalkan satu de- 

“mi satu. Susunan lengkapnja sbb: 
para pelindung adalah Gubernur 

. Djawa Tengah, Panglima Dipisi Di- 
ponegoro dan S.P. Pakualam. Para 
penasehat adalah para residen dari 
Semarang, Pekalongan, Pati, Banju- 
mas dan Surakarta, para walikota 
dari Semarang, Pekalongan, Jogja 
dan Solo beserta ketua2 DPR  pro- 
pinsi dan ketua DPR daerah Istime- 

- wa Jogja. Ketua panitya adalah Pa- 
— ngeran Surjohamidjojo, wakil2 ketua 

aitu Honggswongso dan maj.. Dr. 
M. Abdullah. Sekretaris  Marda- 
nung, sedang bendahara jakni Suti- 
0 Oei Hong Boen dan Sukiman. 
“Para anggautanja adalah A. Karim, 
'Suhadii, Sadali, Moh. Basari, Danu- 
atmodjo, Surachman dan Sutarto. 

Bagian sekretaris mempunjai tja- 
“ bang Penerangan dan Dokumentasi, | 
“bag. keuangan mempunjai tjabang ' 
Usaha dan Perlengkapan. Selain itu 

“ada lagi 1 tjabang jang dibentuk | 
— daitu bagian Tehnik jang diketuai 
“oleh Dr. Abdullah dibantu oleh Ke- 

pala2 Pendidikan Djasmani. 

  

adakan. Kini terletak pada bahu pa- ' 
nitya bagian keuangan untuk me- 
metjahkan soal tsb. sedangkan ban- 

BA 
. "ikal 

    

    

     

    
     

    

  

   
   
    

   

    

     
   
     

    

sangat dibutuhkan. Ada 
djalan halal guna -menambah 

berbagai 

beberapa sen seliternja, 
beberapa sen tambahan dari tariv 
bis, bioscoop, dll. tetapi hal ini tentu 
sadja harus mendapat idzin lebih da- 
hulu dari Kepala2 daerah. Penga- 
laman pada PON II membuktikan, 
bahwa jang paling besar menjokong 
djustru murid2 sekolah SR dengan 
pemberian Maandagcent. 

  
Nasehat jg berharga 

Pidato2 “sambutan | diberikan 
oleh Overste M.Bachroen, Pangli- 

ma TT IV. sebagai pelindung jg 

mengharapkan agar rombongan 

atleten Djawa Tengah setelah ada 
susunan panitya jang sempurna 

ini, dapat mentjapai djuara nomer 
1 dalam PON III nanti dan pihak 
tentera akan membantu sedapat 

Financien mendjadi 
headline. 

— Diuraikan oleh tn. Sutarto. adjunct 
- Insp. Pendidikan Djasmani Solo, pe- 
'ngalaman2 jang pahit pada PON II 
jl. Kesulitan2 dialamkan bukan sa- 

. Pemerintah Daerah Kota Besar 
Surakarta” 

— PENGUMUMAN 
No. 43/1/D - 322/52 5 
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Di-umumkan kepada seluruh penduduk Warga Negara In- 

donesia turunan Asing (peranakan asing) Daerah Kota Besar 

Surakarta, bahwa mulai hari/tanggal pengumuman ini, jang 

menghendaki/membutuhkan Kartu Tanda Kewarga Negaraan 

Indonesia (Legitimati bewijs) dapat minta tiap2 hari kerdja 
, ke Kantor Urusan Peranakan dan Bangsa Asing Daerah Kota 

— Besar Surakarta. 
Keterangan lebih landjut dapat diminta 

ersebut diatas. 

  

kepada kantor 

Surakarta, 1 Desember 1952: 

Kepala Daerah Kota Besar Surakarta, 

  

" Wali Kota: 

MUHAMMAD SALEH, 

  

Itersebut 

Pengembalian per: 
kebunan2, 

Kemudian menteri pertanian 
membentangkan masalah pengem 

»alian perkebunan2 di Malang Se 

latan kepada pemilik-pemiliknja. 

Didaerah tersebut terdapat 84 .per 

kebunan. Dari djumlah ini 34 jang 

Jikembalikan. Dari perkebunan2 

jang telah dikembalikan itu hanja 

24 jang sudah bekerdja lagi. Per- 
kebunan2 lainnja belum dapat di- 

kembalikan kepada pemilik2nja 

karena berbagai hal. Tetapi peme 

rintah berusaha giat untuk me- 

ngembalikan perkebunan2 itu, 

Jemikian kata menteri Sardjan. 
Dalam hal ini pemerintah berpen 

dapat, bahwa penduduk tidak bo- 
leh dirugikan dengan dikembali- 

kannja perkebunan2 tersebut. Di 
antara ke50 perkebunan jang be 

lum dikembalikan itu ada bebera 

pa jang telah rusak sama sekali, 

sedangkan beberapa perkebunan 
lain terlampau ketjil untuk dapat 
didjalankan lagi dengan mengun- 
tungkan. 

« Pemerintah berpendapat, bah- 

wa sungguh perlu sekali, bahwa 

dalam waktu sesingkat - singkat- 
aja ini ditjapai persetudjuan an- 

tara pengusaha2 perkebunan jg. 

sekarang dengan pemilik2nja, 

untuk memelhara perkebunan2 

'sebaik-baiknja guna 
mentjegah bahaja erosi, demikian 
kata menteri Sardjan. 

Mengenai tenaga2 - ahli dalam 

lapangan pertanian ia menerang-   
perang djumlah ahli 

tuan dari pihak pemerintah memang ' 

fonds : 
umpama menaikkan harga bensin dg. ! 

memungut 

  

kan, bahwa sementara ini Indone 

sia sudah mempunjai tjukup ah- 
112 pertanian rakjat. Tetapi tena 

ga2 ahli untuk instansi2 pendidi- 

kan masih kurang. Misalnja Balai 
Penjelidikan Pertanian di Bogor 

Gewasa ini hanja mempunjai dela 

pan orang ahli sedangkan jang 

Bahkan sekarang hasii tanaman. 

II mendjak 

  
1 

KN. Pada tanggal 25 Agustus 

Organisasi itu ditetapkan setelah 
bungan Kepala? Staf jang meni 
Organisasi ini dianggap merupak 

2. Dengan ke'uarnja Surat 
Keputusan tersebut, organisa- 

Si Staf Angkatan Perang 

Iperti jang terdapat sebelum 
tgl. 25 Agustus itu harug diha 
puskan, dan demikianlah se- 

tgl. 1 Oktober jang 

lalu, jaitu tanggal jang di:e- 
tapkan sebagai tanggal dimu- 
lainja organisasi GKS baru, 
berangsur-angsur telah dimu- 
lai dengan penghapusan itu. 

3. Pada taraf pertama telah 
dihapuskan alat Staf Angkatan 
Perang jang terutama, jaitu 
jang disebut Staf Gabungan de 
ngan Sekalian Biro2nja, dan di 
bentuklah Sekretariat Gabu- 
ngan Kepala2 Staf. 

Alat2 tambahan (additio- 
nal) Sta? Angkatan Perang ig. 
djenis pekerdjaannja harug di- 
miliki pula oleh Sekretariat 

Gabungan Kepala2 Staf, seper- 
ti Biro Perantara Warta S.A.P. 
dan Biro Luar Negeri S.ALP., 
segera dihapuskan djuga, se- 

se- 

masi SA.P. dalam hari2 beri- 
kutnja ditjarikan tjara penjele 
saiannja, satu dan lain karena 
luas admin'strasi kedua Bir 
tsb. : 

4 Pida “hari2 belakangan 
ini, jaitu tgl. 4 dan 5 Desem- 

ber berturut2 telah dikeluar- 
kan surat2 keputusan tentang 
penghapusan ' Biro Informasi 

Staf Angkatan Perang dan Bi 
tro Politik Staf Angkatan Pe- 
rang, dan dengan demikian 

maka organisasi Staf Angka- 
tan Perang Seperti terdapat 
hingga kini, dilikwidir seluruh- 

ikwiwidasi mana harus nja, 
selesai dalam bulan Desember 
ini Sg 

5. Dengan ini diharapkan 
bahwa tjara2 bekerdja Gabu- 
ngan Kepala2 Staf dan tjara 

bekerdja-sama antara Angka- 
tan Darat, Angkatan Laut dan 

Angkatan Udara mulai tahun   diperlukan k.l. 30 orang. Sebelum 

pada balai 

tersebut ialah 80. : 

mungkin. Residen Milono katakan, 

bahwa olahraga dapat. memper- 

tinggi deradjad negara jaitu dgn 
Sportiviteit, humaniteit dan soli- 

dariteit, maka itu PON perlu mgn 
dapat tundjangan dan bantuan da 
ri segala pihak. 

Konperensi pers 
Selesai pelantikan, lalu diada- 

kan Konperensi dengan para war- 

tawan. Pangeran Surjohamidjojo 
menerangkan, bahwa beaja2 un- 

tuk pertandingan2 seleksi atlit2 
Djawa Tengah tidak kurang dari 
Rp. 24.000, pertandingan? seleksi 
akan diadakansdi Semarang bila 
mungkin. Pengeluaran untuk PON 
II ada Rp. 125.000, apalagi untuk 
PON III nanti, jang letaknja le- 
'bih djauh, diduga akan 5 kali li- 
pat. Pada PON II djumlah pemain 
dari Djawa Tengah ada 386 orang, 
separoh dari djumlah itu ada pe- 

main2 wanita, sedang supporters 

ada 125 orang, pada PON III nan 
ti mungkin tidak akan sampai 

demikian besar djumlah itu, wa- 
laupun demikian, beaja2pengelua- 

ran tentu akan lebih besar berapa 

kali pat daripada waktu PON 

II, oleh karena itu maka soal keu 

anganlah jang harus dititik berat 
kan. 

  

POS KARANGDJATI 
DISERANG 

Dari kalangan resmi didapat 
keterangan. bahwa pada hari 
Sabtu malam Minggu jl. pos 
pendjagaan  Mobiele Brigade 
Karangdjati dekat Marina te 
lah diserang oleh grombolan 
jang belum diketahsi djumlah 
kekuatannja. Grombolan penje- 
rang iii mempergunakan sen- 

dan tembak menembak berlang- 
sung sampai kurang lebih 2 
djam Jamanja. Berkat perlawa- 
nan Mobrig pihak grombolan 
achirtja terpaksa mengundur- 
kan diri dan pengedjaran terus 
dilakukan hingga hari Minggu 
siang. 

KRMT JOEDONEGORO 
KRMT Joedonegoro pegawai 

tinggi Kesunanan Solo mulai 
1 Des. 1952 telah dipekerdja-   

djalan lebih lantjar. 

“djata2 otomatis jang modern | 

Didaerah pegunungan Indo China, dimana gerilja Vietminh da 
pat ,.bersarang” dengan baik, maka tentara Perantjis . mengalami 
banjak kesulitan dalam mela kukan operasinja. Sebelum suatu pa 
sukan Perantjis berani melalui sesuatu djalan jg menikung, 
bih dulu dikirim seorang pra djurit buat menghintai keadaan dja 
lan didepan dgn bersendjata senapan- mesin ditangan. 

Organisasi Staf AP 
Beataknja Sebelum 25.852 Dihapuskan 

z7 EMENTERIAN PERTAHANAN mengumumkan s.b.b.: 1 

dangkan alat2 lain seperti Biro gg 
Politik S.A.P. dan Biro Infor- j 

  

terle .   
1952 oleh Menteri Pertahanan te- 

lah dikeluarkan Surat Keputusan ro. MP/A/544/52 jang berisi pe- 
netapan organisasi Gabungan Kepala? Staf dengan Panitya?-nja, 

Menteri menerima usul dari Ga- 

ndjau soal ini selama berbulan2. 
an kobrdinasi diantara Angkatan 

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara jang sebaik-baiknja 
dalam tingkat kemadjuan Angkatan Perang pada waktu ini. 

pi 

i Terdesak 
Djepang? 

Djepang Di Indonesia 

Ga ANDELSBLATT” di Dus 

H seldorf, salah satla surat 
“Kabar ekonomi jang terpenting 

(di Djerman Barat dalam sebuah 
|arfikel jang berkepala ,.Perebu 

.tan pasar Indonesia” dari kores 
|pondennja di Djakarta, menjim 
pulkan, bahwa dengan ditjapai 
ga perseladjuan dagang antara 

donesia dan Djepang, perundi 
ngan? perdagangan dengan Djer 

man Barat terdesak djauh dari 
ungkinan? jang menjenang- 
Demikian pembanti ,,Anta 

Gi Djerman Barat. 

  

    

   
   

  

M Eiieinikatan dalam artikel 

tsb., bahwa Mr. R: Asmaun, 
“kepala (Departemen Hubu- 
ngan Perdagangan Internasio- 
pal pada Kementerian Pereko- 
"homian, jang baru? ini menga- 
flakan kundjungan lama di 
Djerman Barat, memudji2 ne- 

arapannja akan segera ter- 

tjapainja persetudjuan perda- 
gangan baru antara Indonesia 
Ian Dierman: Barat dan me- 
hambahkan, “bahwa ' perundi- 

ngan2 tentang ini akan dimu- 
lai pada awal bulan Desember 
di Djakarta. Demikian artikel 
tsb. jang achirnja memberi ke- 
simpulan sebagai diatas. 

Djermai Barat Merasa 
Tjemas Atas Konkirensi 

seri ini, )Asmaun meniatakan , 

  

yAkan Kehilangan Pasar Di Indonesia, 

Dengan demikian maka pesa- 
nan2 tekstil dari pelabuhan be- 

bas di Singapura berangsur ang- 

sur berkurang. 

umumnja lebih suka 
selama ini dari Singapura, kare 

ina segala djenis dan warna tekstil 
jang dikehendaki importir Indo- 

nesia selalu tersedia di Singapu- 
ra. Pedagang2 eksport di Singa- 
pura beranggapan bahwa perda- 

sia, sebegitu djauh bertalian dgn. 
tekstil, sekarang terantjam baha 

ja, Karena pedagang2 di -Hong- 
kong pada waktu2 achir ini lebih 

banjak  menjurahkan pikiran 

akan warna2 jang dikehendaki 
oleh Indonesia. 

Sistim Pro forma 
Sistim pro-forma jang menurut 

eksportir2 di Singapura ,,mentje- 

kik” perdagangan mereka adalah 

sebagai berikut: Pendjual di Singa 

pura, setelah menutup kontrak 

dengan pembeli dari Indonesia 
harus mengadjukan permintaan 

factur pro-forma kepada komisa- 

ris dagang Indonesia di Singapu- 

ra. Apabila factur tersebut dibe- 
rikan  (kelambatan tidak dapat 

Gdihalangi), maka factur itu harus 

dikirim ke importir Indonesia, jg 

pada gilirannja harus pula me- 

minta idjin factur di Djakarta. 

Apabila idjin factur sudah dida- 

pat, barulah barang2 dapat diki- 
rim dari Singapura ke Djakarta. 

Jang mendjadi pokok kesukaran 

ialah dokumen2 jang diperlukan. 

Dalam factur pro-forma itu ha- 

rus ditjantumkan harga pembelian 

sebagaimana dimaksud dalam su- 

rat perdjandjian djual beli dan 

dan ada kemungkinan harga itu 
tidak disetudjui oleh komisaris da 

gang Indonesia di Singapura, kare 

na harganja terlampau tinggi 

atau terlampau rendah, tidak per 

Guli meskipun eksportir dan im- 

portir bersangkutan telah menda 

ypat ketjotjokan harga. Apabila di 
Singapura telah disetudjui akan 

harga itu, maka hal tersebut ha- 

rus disetudjui lagi oleh importir 

dan pemerintah Indonesia. Dida-- 
lam praktek ada kalanja factur 

pro forma itu ditjabut kembali, ka 

rena tidak dapat persesuaian har- 

ga, sesudah dokumen2 bersangku- 

tan hilir mudik dikirim antara 

Singapura dan Djakarta. 

Para eksportir ingin 

ada tindakan. 
Hongkong dan Singapura, kedua- 

' nja adalah pelabuhan? bebas dan ek- 
' Sportir2 setempat tidak mengerti me- 
ngapa terhadap kedua pelabuhan be 
bas itu diadakan peraturan jang ber 
bedaan. Menurut mereka, apabila 
keadaan ini dilandjutkan terus, ma- 
ka suatu bagian penting dari perda 

| gangan entrepot Singapura akan 
mati. Pedagang? eksport ini, demi- 
kian Straits Yimes menghendaki su- 
paja pemerintah Singapura, apabila 
mungkin mengambil tindakan . untuk 
mengachiri keadaan tersebut. 

    
  

Pembersihan 
Senen pagi dimulai pada djam 

3 oleh polisi.dibantu. oleh Mobrig 

dan CPM telah dilakukan pember 

sihan di sekitar Stadion, Karang-   jang akan, datang dapat ber- 

AWAS TJOPET WANITA. 

Dua hari berturut2, Sabtu 
dan Minggu di pasar Langgar 
Karangturi, telah ditangkap 
tjopet2 wanita, jg mendjalan 
kan operasinja dengan memba 
wa barang tadjam untuk me- 
motong daun kuping anak2 ke 
tjil jg memakai anting2, Mung 

kin jg dibawanja itu pisau gi- 
lette, hingga tak kentara. Se 
belumnja tjopet2 wanita itu di 
serahkan pada polisi, telah di 
hadjar oleh banjak orang jg 
mendjadi penasaran ketika me 
nampak anak ketjil jg mema 

kai anting2- didjadikan korban, 
di-iris daun kupingnja. Suatu 

peringatan bagi ibu2 untuk ber 

“laku hati? bila belandja ke pa 

sar dan membawa anaknja jg 
memakai barang. 

BERITA PENANGGALAN. 

Langganan No. 44? di Jogja. — 

Hari Djuma'at Paing 27 Ruwah 

1859 djatuh Masehi tgl. 8 Pebru- 
ari 1929. 
Langganan No. 2034 di Sema- 

rang. — Hari Saptu Pon bulan 
Apit tahun Djimakir 1858 djatuh 
tgi. 15, Masehi tgl. 5 1928. 
Langganan di Tjerbonan, Sema- 

rang, — Hari Rebo Wage bulan 
Ruwah tahun Wawu 1849 tanggal- 
nja 13, Masehi tgl. 14 Mei 1919. 

Langganan sdr. S., di Sema- 

rang. — Hari Selasa Kliwon tgl. 5 
Redjeb tahun Alip 1859 Masehi 

djatuh tgl. 18 Desember 1928. 

PELAKSANAAN INSTRUCTIE 

BERSAMA. HN 
Oleh Kantor Pendidikan Aga- 

ma Prop. Djawa-Tengah diterang- 

Menteri Agama no. 21 tg. 13-10- 
1952 jalah instructie pelaksanaan 

bersama bagi peraturan bersama 

antara Menteri PP dan K no. 
17618/Kab tg. 16 Juli 1951 dan 
Menteri Agama no. K/1/9180 tg. 
16 Jali '51, maka pendidikan Aga 
ma di sekolah2 negeri kini men- 

djadi positief dan kerdja sama jg 
baik antara kantor2 Pendidikan 
Agama di. daerak2 dgn Djawatan 

PP & K, semua instructie itu akan   kan dan diperbantukan pada | 
Gubernur Djawa Tengah, berdjalan lantjar dan teratur, 

  

kan, bahwa dg adanja penetapan. 

kembang, Karanganjar, Djagaian, 

Kapuran dan Sebandaran. Bebera- 

pa rumah telah diperiksa setjara 

steekproeven. Hasil2nja kita be- 

lum dapat kabar. " 

Sementara itu wartawan kita jg 

mengumpulkan. beberapa ketera- 

ngan memberitakan, bahwa se- 

ajumlah orang dari kampung2 jg 
dibersihkan telah diangkut utk 

didengar keterangannja. Dalam 

arti, djika mereka sudah selesai 

memberi keterangan dan diang- 
gap tidak perlu diperiksa lebih 

landjut, sendirinja disilahkan kem 
bali: 

Pembersihan jg dilakukan se- 
ijak djam malam masih berlaku 
itu berdjalan dgn baik dan pendu 

duk memberikan bantuannja. Dan 
baru selesai aritara djam 08.00 Se 
hnen pagi. 

Hingga berita ini dibuat, be- 
lum diperoleh keterangan apakah 
ada sendjata2 jg diketemukan. 
PENJERAHAN INSPEKSI £R 
DAERAH VI. 

Sabtu siang jl. dilangsungkan 
upatjara penjerahan Inspeksi Se 
kolah Rakjat daerah VI Surakar 
ta oleh Insp. PP&K resort tsb., 
tn. Suhadji, kepada pemerintah 
otonomi Djawa Tengah jzx. diwa 
kili oleh nj. Surjo Hadi dari DPD 
prop. seksi PP&K. 

Inspeksi daerah VI itu tadinja 
meliputi SR2 didaerah istimewa 
Jogja tetapi berhubung dengan di 
bentuknja Kantor Inspersi untuk 
daerah tsb. maka jang diserah 
kan hanja SR2 dan kursus2 jg. 
ada didaerah Surakarta radja jg. 
djumlahnja ada 788 SR dan 3 
Can 6 tahun dan 76 SR hersubsi 
di jang djumlah muridnja 254,240 
orang dan 4695 orang gurit. 

Menurut keterangan tn.. Suha 
dii kini didaerah Surakart1. ma 
Sih ada 169.000 anak jang mesti 
nja duduk di SR tapi karena ke 
kurangan tempat merek4 itu 
mendjadi terlantar pendidikannja. 

'LEMBU PEMATIEK. 
Telah diterima “oleh Djaw. 

Kehewanan Insp. Djawa Te- 
ngah 70 ekor lembu 'pematjek 
dari Sumbawa | untuk dibagi2 
kan pada daerah2 Pati, Kedu 

dan Surakarta, Lembu2 iti me 
rupakan sebagian dari rentja- 
na ig dibutuhkan semula seba 

  
njak 450 ekor seharga per. 
ekornja diantara 800 dan 1000 
rupijah, 3g 

» 

Ulangtahun ke 2 
DPR Kota Semarang 

Perajaan untuk memperingati ge- 
nap berdirinja dua tahun dari DPR 
Kota-besar Semarang telah dilang 
sungkan pada Minggu malam di 
Gris dengan mendapat perhatian be 
sar dari pembesar2 sipil dan militer. 

Ketua DPR Kota, tuan Abubakar 
Imam Choermain menerangkan, se- 
djak 2 tahun DPR berdiri tak me 
ngalami perobahan besar, tapi ba 
njak dialamkan kesulitan2 seperti 
soal wilde occupatie. Mengenai ke 
uangan, Kotapradja Semarang dika 
takan memuaskan, 50 pCt. dari pe 
masukan uang didapat dari rakjat 
Smg., sedang jg 50 pCt. lainnja di 
beri oleh pemerihtah pusat. 

Kata2 sambutan utjapan selamat 
“diberikan oleh ketua DPR propinsi, 
Kepala Kepolisian kar. Smg. dan 
aa KMKB. Gubernur Budiono me 
injambut dengan menjatakan, bahwa 
bagaimanapun progressipnja pendja 

| bat2 pemerintahan daerah dan bagai 
“manapun djuga djauhnja lingkungan 
tugas otonomi dan medebewind, na 
mup djangan sekali2 dilupakan, bah 
wa daerah otonomi itu adalah satu 

bagian dari lingkungan besar daerah 
Kesatuan Negara kita, djadi ko-ordi 
nasi dengan pusat harus dipelihara, 
pimpinan dari pusat harus di-taati 
dan segala peraturan jang sjah dari 
pusat harus 'pula diturut, karena ke 
daulatan pusat adalah kedaulatan 
dari seluruh Rakjat Indonesia, se- 
dang kedaulatan rakjat 'didaerah ha 
nja merupakan kedaulatan dari seba 
gian sadja dari rakjat semesta. Pada 
penutupnja diserukan oleh Gubernur 
Budiono agar di tahun2 jg menda 
tang, DPR Kota Smg. dalam lang- 
kah2-nja :dapat memberikan manfaat 
lagi bagi nusa dan bangsa. 

SIDANG. DPR KAB. 
Sabtu jad. tgl. 13 djam 10 

DPR Kabupaten Semarang akan 
mengadakan sidang ke 13 dgn. 
atjara antara lain pembentukan 
seksi2 DPR, pengisian lowo- 
ngan anggauta, reorganisasi dja 
watan, mendirikan 12 peruma- 
han rakjat di Ambarawa dan 
pemilihan lurah desa Pudakpa- 
jung. 

PERTEMUAN MEMPERERAT 
TALI PERSAUDARAAN. 

  

Hari Minggu 7 Des. j.b.l. ini ber-, 

tempat di restoran Lido, oleh gu- 
ru-guru S.R. Kotapradja Sema- 
rang wilajah II telah dilangsung- 
kan pertemuan ramah - tamah. 

Maksud pertemuan ini terutama 
ialah untuk mempererat tali per- 
saudaraan, 

8 

Indonesia pada | 

memesan | 

gangan entrepot dengan Indone- 

Konkirensi Dari Hongkong Makin Terasa 
ARA EKSPORTIR di Singapura merasa Yjemas bahwa 
mereka berangsur angsur akan kehilangan pasar penting 

Gi Indonesia jang dioper oleh Hongkong, akibat dari kusutnja per- 
dagangan antara Indonesia dengan Singapura, demikian harian 
»Straits Times” jang terbit di Singapura. Eksportir? tekstil di 
Singapura menerangkan, bahwa pedagang? tekstil Indonesia dapat 
mengimport dari Hongkong dengan idjin import dan menerima 

barang? tersebut dalam tempo 10 hari, demikian harian tersebut. 

ekas KNIL 
“(Dan K.L. 

' Harus /Meninggal-', 
kan Indonesia 

  

$ 

IDAPAT kabar, bahwa 
oleh pemerintah telah di 

beritahukan kepada orang2 Be 
landa jarg dahulunja dari Knil 
atau K.L. jang kini diam di In 
Gpresia supaja selekas mungkin 
meninggalkan Indonesia, Djum 
lah orang Belanda bekas Knil 
atau K.L. di Sumatera Utara 
menurut pihak resmi, besar, te 
tapi djamlah sebenarnja tak da 
pat diberitahukan, Dikatakan, 
bahwa ada djuga mereka jang 
telah pulang ke Nederland. Ba 
tas waktu 'untuk meninggalkan 
Indonesia tidak dikatakan, ka 
rena mereka itu harus mengada 
kan persiapan dulu. Kabarnja 
bukan sadja orang2 Belanda 
jang disuruh pulang, tetapi dju 
ga orang2 asing lainnja jang 
dahulu mendjadi anggota Knil 
dan K.L. 

sDERRIS” PEMBERANTAS 
HAMA ARTONA. 

Diperoleh kabar, bahwa kini oleh 
jang berwadjib di Djawa Tengah 
sedang ditjari suatu organisasi na- 

sional jang dapat menjelenggarakan 

paberik penggilingan tepung ,,rote- 
non” dari tanaman ,,derris”. Untuk 
itu oleh Jajasan Kredit Djawa Te- 
ngah telah disediakan uang pindjam 
an guna modal sebesar Rp. 70.000.-. 
Derris adalah djenis tanaman jg me 
rambat “jang setelah. dikeringkan 
dan digiling mendjadi tepung ,,rote- 
non”. Tepung ini lebih baik dari pa 
da obat semprot HCH untuk mem- 
brantas hama ,,artona” (penjakit ke 
lapa Red.). Menurut keterangan Dja 
watan Pertanian Djawa Tengah utk. 
memberantas hama itu setiap tahun 
nja. dibutuhkan 22.000 kg tepung ro 
tenon dari luar negeri. Di Djawa Te 
ngah kini telah terdapat.tanaman der 
ris seluas 150 ha dan untuk keperlu 
an usaha tersebut diatas akan diper 
luas lagi mendjadi beberapa ratus 
ha. 

MAGELANG. 

Serbuan gerombolan MM 
komplek. 

Lebih kurang 100 orang anggau- 
ta gerombolan bersendjata dari M.M. 
komplex diam 9.00 malam Djum at 
jl. telah menjerbu desa2 Girikulon, 
Putjang dan Donomuljo, katjamatan 
Setjang,. kawedanan Grabag Mage- 
slang. 

15 Rumah dirampok, kerugian pen 
duduk menurut taksiran jang berwa- 
djib Rp. 200.000, —. Korban manu- 
sia tidak ada. Waktu bantuan poli- 
Megan mereka stidah melarikan 
iri. 

Nji Kwari kehilangan per- 
hiasan seharga Rp. 80.000 

| Menurut keterangan pihak 
kepolisian di Magelang, bahwa 
Nji. Kwari kepala Djawatan So 
sial daerah karesidenan Kedu, 
baru2 ini dirumahnja telah ke 
hilangan perhiasan seharga Rp. 
80.000.—. 

. Siapa jang mendjadi 
rinja masih dalam 
polisi, 

pentju 
pengusutan 

PELAN LLAN  A L 

OLEH? DR. MARZUKI 
DARI DJAKARTA 

Dr, Marzuki, wakil ketua 
DPD Prop. Djawa Tengah, jg 
baru datang dari 
bersama ketua DPR Prop. Dja 
wa Tengah, Muljadi Djojomar- 
tono dan anggauta DPD lain 
nja untuk Srundingkan soal 
secr. DPR pada Kem. Dalam 
Negeri, menerangkan, bahwa 
penetapan secr. DPR jg telah 
dipilih oleh DPRDS Prop. Dja 
wa Tengah jl, jaitu Sdr. Sis- 
wadi, Djojosoerono Bupati 

Blera, telah disetudjui sepe- 
nuhnja oleh Kem. Dalam Ne- 
geri. Pengesahannja akan di 
tunggu dalam beberapa hari jl, 
Berhubung dengan adanja secr. 
Siswadi ini, maka oleh Dr. Mar 
zuki diterangkan, bahwa secr, 
DPR. jg baru ini, mempunjai 
tugas, dalam soal Pemerinta- 
han daerah otonoom, sedang- 
kan secr. Gupernur Sdr, Kar- 

tono, adalah mengenai hubu 
ngannja dengan Pemerintahan 
Pusat gisampingnja sebagai 
secr. Gupernur, Dengan ada 
nja. persetudjuan ini, maka so 
al2 jg semula menimbulkan ke 
sukaran dikalangan secr. tsb 
sudah dapat diatasi, 

Selandjutnja diterangkan, ba 
hwa banjak anggauta2 DPD 
didaerah-daerah menerima di 
“samping uang honorarium se- 

bagai anggauta DPD masih te 
rima gadiihnja lagi sebagai ps 
gawai negeri, Hal ini tidak da 
'pat dibenarkan, mereka harus 
terima salah satu dari dua, 
atau terima uang honorarium 
sadja ataupun gadjihnja. Pene 
rimaan uang kelebihan ini ha-   rus dikembalikan, 

—— Sepakbola. 

Di Semarang: Union — SSS 
351, 1CETCS — Poris (—0. 

Di Solo: Djakarta — Probo- 
linggo 3“—1, Djakarta -s Solo 
Pd, A3 

. 

Kedjuaraan Pelti 1952. 

Pertandingan2 merebut ke- 
|djuaraan Lawn Tennis Indone 
sia th. 1952 akan dilangsungkan 
dari tgl. 25 sampai 28 Des. di 
Bandung, untuk mana telah 
mendaftarkan diri 39 orang un 
tuk single putera, 18 single pu 
teri, 37 pasangan double putera 
dan 22 pasangan mixed double. 
tandan akan bertjorak 

internasional berhubung dengan 
akan ikut mainnja K.H. Ip (Ip 
Koon Hoong) djuara Hongkong, 
jang selain akan main “men- 
single. djuga akan main mens- 
double dengan Ketje Sudarsono 
sebagai partner. Djuara Indone 
sia Tan Liep Tjiauw (Djakarta) 
djuga akan ikut, dalam mens- 
double ia akan berpasangan de 
ngan Liem Yoe Djiem. 

Djuara puteri 1951, .nj. 
Schoon dari Surabaja “berhala 
ngan ikut ke Bandung, pun be 
berapa pemain terkemuka lain 
nja dari Djawa Timur tak da 
pat ikut, karena tgl. 12 bulan 
ini mereka akan berangkat ke 
Australia untuk menjaksikan 
pertandingan2 Challenge Roud 
Davis Cup di Adelaide. Nj. Tan 
Liep Tjiauw (Djak) nona Ra- 
sjid (Djak) dan nj. Kamil (Ban 
dung) akan memperkuat bagian 
single puteri, 

Telah tersedia hadiah2 jang 
indah untuk pertandingan ke 
djuaraan ini, antaranja sebuah 
piala perak raksasa dari Pres. 
Sukarno untuk “ single putera. 
piala ini tidak akan mendjadi 
milik pribadi bagi sipemenang, 
tapi akan dipertandingkan tiap 
tahun, hanja nama sipemenang 
digraveer pada piala tsb. Untuk 
penenang single puteri telah 
tersedia piala beralih dari Nj. 
Sukarno. Pada permainan dou 
ble puteri piala beralih dari Wk. 
Pres. Hatta dan Sri Susuhunan 
akan dipertandingkan, sedang 
pada mixed double jang mendja 
di hadiah adalah piala2 bergan 
ti dari Paku Alam. Selain ini 
djuga akan dipertarohkar- pia 
la2 bergilir iang sudah tersedia 
pada th. 1951 antara lain jang 
disumbangkan olsh Sultan Ha 
mangku Buwono. Sekian ketera 
ngan Pangeran Surjohamidjojo 
dalam pertemuan dengan para   

| 

wartawan pada Sabtu jbl. 

Aneka Djawa Tengah| 
Ditunda keberangkatan 

nja. 
Berkenaan dengan perintah da- 

Ti pemerintah pusat, residen Ke- 
du Muritno untuk mengadakan 
perdjalanan penindjauan - keluar 
Djawa selama 4 bulan lamanja, 
buat mempeladjari perkemban- 
gan pemerintahan dan keadaan 
transmigrasi disana, lebih djauh 
dari kalangan pemerintahan di 
Djawa Tengah didapat keteran- 
gan, bahwa rentjana semula re- 
siden Kedu akan berangkat da- 
lam bulan Oktober jbi, berhu- 

geri peristiwa 17/10 dj Djakar- 

ta, maksud itu oleh pemeriatah 

pusat ditunda, menunggu kepu- 

tusan dari Kementerian Dalam 

Negeri. 

PURWOKERTO. 
Rp. 180.006 untuk petani 

Banjumas. 
Kepala Kantor Gerakan Tani Dae 

rah Banjumas/Pekalongan ' Djajus- 
man menerangkan, bahwa sedjumlah 
Rp. 180.000,— telah dikeluarkan se- 
bagai kredit tak bertanggungan ke- 
pada organisasi2 tani dari daerah 
Banjumas. Uang tsb sengadja diserah 
kan kepada organisasi2 tani untuk 
mengurangi sistim idjon dan meno 
long para petani. Organisasi-orga- 
nisasi tani jang telah menerima kre 

dit itu ialah dari desa2 Kalitjupak,   
Djakarta, 

| Petir, Padjerukan, Dukuhwaluh, Tji 
kawung, Golempang, Patikradja,. Tji 
trojowetan dan Kelapasawit, semua 

termasuk dalam kabupaten Tijilatjap, 
Banjumas dan Bandjarnegara. 

KUDUS. 

Gedung indah utk. 
PPRK. 

Persatuan Pengusaha Rokok Kre- 
tek Kudus (P.P.R.K.) telah mem 
beli tanah pekarangan di Djalan 
Ngantenan sebelah utara kantor 
Landraad Kudus, dengan maksud 
akan didirikan sebuah gedung kan- 
tor jang indah buat kantor dam ' ke- 
perluan2 P.P.R.K. jang sementara 
ini masih menjewa rumah “diDjalan 
Kudus Tua. Pada hari Djum'ah jg 
lalu tanah jang sudah mulai diba- 
ngun dan batas2 pagar sudah sepe- 
rantpat berdiri, tiba2 oleh fihak Pes 
merintah Daerah Otonoom Kudus, 
pembuatan rumah tersebut harus di 
hentikan, dengan alasan karena idjin 
»bouw verordening” belum didapat 
kan. Menurut keterangan beaja un 
tuk membangun gedung PPRK tsb 
akan menghabiskan uang Rp 200.000 

PEMALANG. 
Pamong desa mendjadi 

sasaran. 
Pada tanggal 4/5-12-1952 

djam 18.00 sedjumlah gerombo- 
lan pengatjau terdiri dari Lk. 50 
orang masuk desa Kedjene, Ka- 
litorong, Mangli, Kalimas, Loda- 
ja .dan Tanahbaja. Selain me- 
rampas bahan makanan, mere- 
ka djuga - mernbskar rumah2anja 
Tjarik Kalitorong, .Tjarik dan 
Lurah Tanalibaja, Tjarik dan 
Lurah Kalimas, dan Lurah Loda- 
ja. Desa2 tersebut termasuk ke-   tjamatan Randoedongkal, 

  

bung keadaan suasana dalam ne-. 
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| Rhee An. 
Tan 

| Serbuan 
Yen TANJA-djawab 

HP ohusus dengan Wartawan 
“Ur presilen " Korea. Selatan 
Syughman Rhee pada hari Sab 
tu menjatakan, bahwa ia telah 

“menganljurkan kepada Kisen 
| hower supaja perang di Korea 
jang tidak ada ketentuannja se | 
karang ini harus diselesaikan de 
ngan djalar melakukan ,,penjer 
buan unlak kemenangan” terha 
dap Korea Utara, Rhee mene 

pa'kar surat berisi andjuran? 
untuk penjelesaian masalah Ko 
rea kepa-da Eisenhower ketika 
ia berada di Seoul, 5 

Menurut .Rhee, Eisenhower 

dalam djawabannj, katanja te 
lah mendjandjikan “akan mem 
pertimbangkan dengan seksa- 
ma” andjuran?2 jg dikemuka- 
kan oleh Rhee. Diantara andju 
ran2 jg dikemukakan ialah, 1. 
Djalan-buntu dlm perang dan. 
perundingan2 gentjatan sendja 
ta di Korea harus diachiri, dan 
pasukan2 PBB harus menjer- 
bu keutara. 2. Pasukan2 perta' 
hanan Korea Selatan harus di 
perkuat untuk nantinja dapat 

, mengganti pasukan2 Amerika. 
3. Perekonomian di Korea spj. 
di-stabilisir untuk mana di bu- 
tuhkan bantuan Amerika. 

(Antara—UP). 
. 

  

& 

|(Tidak Perhatikan Usul Mc ArihurJg'| 
| Katanja Dapat Bereskan Soal Korea || 
|Opsir2 PBB Tak Pertjaja Akan Dapat Ditjapainja | 

: Perletakan Sendjata. La 

MH ENURUT TINDJAUAN 

'| hwa kundjungan Eisenhower ke 

Kalangan pemerintah seba- 
(liknja tidak banjak mengharap 
kan dalam hal ini. Menurut 
perhitungan kalangan terse- 
but, kundjungan Eisenhower 
itu memang hanja akan ter- 
tudju kepada mengumpulkan 
laporan2 tangan pertama dari 
pembesar? militer di Korea, 
mendengarkan pendapat mere- 
ka, memeriksa pasukan2 dan 
kemudian kembali ke Amerika 
untuk mempertimbangkan dan 
menentukan suatu keputusan. 
Kalangan tersebut dalam pada 
itu menegaskan, bahwa djika 
Eisenhower telah mengambil 

'sesuatu ketentuan mengenai 
masalah Korea, maka ia tidak 
akan mMmengumumkannja sebe- 
lum dengan resmi mulai me- 
mangku Gjabatan president. 

Tak dapat diselesaikan 
dengan lekas. 

Berkenaan dengan sangat Uiba- 
tasinja keterangan2 sekitar kun- 

djungan Eisenhower ke Korea 
'itu, surat2 kabar pada umumnja 
ikurang memperhatikan hal jang 
itersimpul didalam keterangan2 

ETIKA pemegang kas kan- | Eisenhower. Demikianlah harian 
tor polisi di Dj. Istana Me- ',,Evening Star” antara lain me- 

dan baru? ini masuk kekantornja nerangkan, bahwa djenderal Ei- 
ja mendjadi terperandjat melihat senhower telah memberikan petun 
pintu kantor telah terbuka. Peme djuk2, bahwa ia menentang di- 

riksaan jang segera diadakan me perluasnja perang Korea, sedang 
pundjukkan, bahwa uang kas se- kan harian ,,News” dalam pada | 

banjak Rp. 10.000 telah lenjap. Su itu menjatakan, bahwa menurut ! 
rat? bukti seperti dollar emas, per kesimpulan jang ditariknja dari | 

  

djaruwarta A. F. P. di Washington, | 
| publik di Amerika Serikat pada umumnja agak ketjewa, ba- 

Korea adalah sedemikian singkat j 
Gan hanja terbatas kepada penindjauan pangkalan? militer sadja 

| semata-mata. Dikatakan, bahwa beberapa bagian penting dari pen- 
Gapat umum di Amerika sesungguhnja mengharapkan pembitjara- 
an-pembitjara'an dan pertukaran tikiran jang lebih seksama antara 

| Eisenhower dan pemimpin? militer di Korea, dengan presiden Syng- 
| man Rhee dan djuga dengan wakil?2 PBB di Timur Djauh. 

fakta ialah, bahwa banjak hal jang 
harus Ne oleh Ei- 
senhower dalam menghadapi ma- 
salah Korea ini. Baik Gedung 
(Putih? dan ,,Pentagon”  (Kem. 
Pertahanan Amerika), maupun 

London dengan perantaraan men- 

teri luar negeri Eden, baru2 ini 
telah mengemukakan sedjumlah 
titik pertimbangan  kepadanja. 
Dan kundjungannja ke Korea ini 

pastilah memberikan sedjumlah 

bahan pertimbangan lainnja. 
“Menurut berita2 dari Timur 

Djauh jang diterima di Washing- 

ton, keterangan2 jang dikumpul- 
kan oleh Eisenhower pada pokok 
nja dapat disimpulkan kepada 

soal2 jang berikut: 

# 1, pemimpin2 militer di Ko- 

rea, demikian djuga presiden Ko- 
rea Selatan, Synghman Rhee, su- 
dah tidak pertjaja lagi, bahwa 
suatu - persetudjuan perletakan 

sendjata akan dapat ditjapai di 
Korea, : 

2. Tentera ke-VIII. jakin, akan 

dapat menahan tiap2 serangan jg 
dilakukan oleh pasukan2 RRT, 
'sedangkan beberapa opsir dari 

'staf 'Tentera ke-VIII. tersebut 
lebih suka pihak Sekutu jang 

mengambil inisiatif dalam meng- 
hadapi kemungkinan adanja ge 

rakan offensief dari pihak Utara. 

Beberapa komandan dalam pada 
“itu mengakui, bahwa komando 

pasukan2 PBB dalam hal jang 
terachir ini memerlukan balaban- 
tuan, karena mereka insjaf, bah- 
wa inisiatif jang demikian itu 
mungkin akan memperluas pepe- 

  
x 

  

  

   

. s,kaum Komunis 

pang. (Antara-AFP), 

hiasan? emas jang diletakkan dim 
salah satu latji peti tidak digang 
gu. Tidak ada “tanda? telapak 

| atau bekas tangan penftjuri. Poli 
si masih melandjutkan penjelidi- 
kannja. 

z - Bas 
- 5 & 

  

4 SABANG PEMADATAN 
DIGREBEG, 

4 Sarang atau tempat? pengisapan 
madat gelap jangssedang penuh de- 
ngan penghisap2 madat  dibilangan 
Pintu Ketjil, Djakarta Kota, telah di 
gerebeg setjara serentak oleh polisi 
Djakarta. Ketjuali Lk. 14 penghisap | 
madat digiring -kekantoor besar- poli. 

Si dan dibuat proces-verbaal atas di- ' 

ri mereka, djuga -alat2 penghisap ma 
dat dan madat? gelap, disita. 

Pemogokan Djepang 
:: Untuk Memprotes Usaha Persen- 

djataan 
Kerugian Dlm. Perusaha 

Sehari. 

keterangan2 Eisenhower, rasanja 
sulit sekali untuk dapat menje- 
lesaikan masalah Korea dengan 

kemenangan tanpa memperluas 
perang Korea. 5 

| Akan tetapi bagaimanapun dju 
ga surat2 kabar tidak ada jang 
mengemukakan kemungkinan ie- 
kas tertjapainja perletakan sen 

djata di Korea, dan paling djauh 
hanja mengemukakan pertanjaan 
pertanjaan seperti: Apa jang akan 

kita perbuat sekarang? Penjele- 
saian apa jang akah diusulkan 
Oleh Ike? dsb. - 

Sudah tidak perrjaja 
: lagi. 

Jang sudah pasti dalam pada 

Kembali 
an Listrik 5 Miljard. Yan 

rangan di Korea. 1 

3. tentera Korea Selatan semen 
tara itu telah mendapat kemadju 

an besar dalam susunan dan per- 

lengkapannja, akan tetapi masih 
memerlukan balabantuan jang 

besar untuk dapat mengatasi ke- 
seimbangan kekuatan jang ada 
sekarang, 

4. beberapa anggota staf umum 

Tentera ke-VIII tjondong kepada 

pemakiian pasukan2 “Tiongkok 

Nasionalis, “akan tetapi Korea 
Selatan sudah barang tentu tidak 

suka melihat adanja pasukan2 
Chiang Kai Shek di Korea. (An- 

tara). 

Eisenhower dingin thd. 
rentjana Mc. Arthur. 

Berita jang mengatakan, djen 
derai Mac Arfitur 'mempunjai 
rentjana baru untuk mengachiri 
perang Korea dan akan membi 
tjarakan rentjana ini dengan 
djenderal Eisenhower. ternjata 
telah disambut! dingin oleh Ei- 
senhower sendiri, demikian di     terangkan oleh kalangan jang 

NT KETERANGAN? jang diperoleh di Tokyo pada | mengetahui di Seoul. 
##& hari Sabtu pemogokan buruh batubara, gas dan listrik di | 

Djepang jang dilakukan atas perintah panitya2 pemogokan kiri itu, , mengadakan pembitjaraan dgn. 
terutama. ditudjukan terhadap usaha persendjata'an kembali Dje-  Gjenderal Chase, pe: 

Djenderal Eisenhower telah 

t mi 
pang. Pemogokan ini dilakukannja sesudah kaum madjikan tidak : liter Amerika unfak pemerintah 
mau memenuhi tuntutan? mengenai upah. Buruh kereta api tidak | Tiongkok Nasionalis, dan didu 
djadi mogok, karena tuntutan akan bonus mereka telah dipenuhi. | ga mereka telah 

Diperoleh keterangan, bhw 
menurut  petundjuk2 Partai 
Komunis Djepang, para pe- 
mimpin 'pemogokan djangan 
sampai merugikan konsumen2 
partikelir dan industri ketjil. 
Panitya pimpinan pemogokan 
buruh industri listrik mene- 
rangkan, bahwa pemogokan2 
ini terutama ditudjukan terha 
dap “industri2 militer”, kare- 
na industri2 ini hanja akan 
menarik keuntungan sadja da 
ri politik .persendjataan kem- 
bali PM Yoshida. : 

Kerugian dalam yen 

dan ton. 

Menurut dugaan sumber? po- 
litik di Tokyo, pemerintah akan 
minta kepada pemilik? tambarg 
batubara dan pabrik pembang- 
kit tenaga listrik dan gas, su 
paja memberi konsesi? terbatas 
kepada buruhnja, urtuk mengu 
rangi ketidak puasan sosial. Di 
terangkan bakwa pemogokan bu. 
ruh, tambang batabara jang su 
dah berlangsung selama ' ming 
gu ita, menimbulkan kerugian 
sedjumlah 4 djuta ton batubara 
tiap2 minggu. sedangkan buruh 
Iistrik tiap2 hari timbulkan ke 
rugian lebih dari 5 miljard yen. | 

Keterangan pihak ' 
pemerintah Djepang 

Menurut sumber2 pemerin- 
tah, hingga kini pemogokan2 
ini tidak mempunjai tjorak po- 
litik. Tetapi, kata mereka, 

mentjoba2 
meletakkan tekanan pada per- 
sengketaan perburuhan,  de- 

ngan maksud untuk mendapat 
kembali prestiga mereka, jang 
Sudah hilang ketika 'pemili- 
han2 umum. achir2 ini”, Dite- 
rangkan bahwa polisi telah. 
mensita petundjuk dari Partai 
Komunis, jang memberi in- 
struksi2 kepada para anggota | 
supaja mempergunakan kesem 
patan ini untuk mendjabat ke- | 
dudukan2 jang penting dalam 
serekat2 buruh: demikianlah 
menurut pihak pemerintah Dje     

  

| wasa ini ialah pembunuhan, 

jtidak akan diberi ampun. Utk 

Djaksa 
Tjiukup 

Tetapi Kekurangan Ha- 
kim Sangat Dirasakan 

: Nya PERTJAKAPAN 
: dengan djaksa tinggi 

R. Soenarjo PI-Aneta mem- 

naga djaksa dewasa ini me- 
nurut formasi memang sudah 
tjukup. Banjaknja perkara jg. 
belum dapat diperiksa disebab- 
kan kekurangan hakim, Selan- 
djutnja diterangkan, bahwa 
sekarang diadakan kursus utk 
para djaksa jan: dianggai 
masih serta mbaamibahlakr Hn 
ngalamannja dalam hal ke- 
djaksaan, sea 

Mengenai tindakan2 terha- 
dap pelanggaran penjimpanan 
sendjata2 gelap oleh Soenarjo 
diterangkan, bahwa - ini sudah 
berkali-kali dihadapkan dimu- 
ka hakim' dan didjatuhi huku- 
man “jang berat, sedikit2nja 
3 tahun untuk mereka jang 
terang menjimpan sendjata ge- 
lap. Perkara jang banjak de- 

perampokan dan “untuk ini 

melantjarkan keamanan dise- 
kitar Djakarta oleh djaksa 
tinggi didjelaskan, bahwa dg. 
adanja kerdja sama antara 
berbagai instansi, diantaranja 
polisi dan tentara, maka ber- 

membitjara 
kan rentjana Mac Arthur itu 
jang menghendaki supaja RRT 
diserang, demikian kalangan ta 
di. 

  

IPERLOMBAAN INTERNA- ' 
SIONAL MEMAINKAN BIOLA 

Menurut berita Tass dari Warsaw 
perlombaan internasional jang kedua 
memainkan biola telah dibuka hari 
Sabtu di Poznan 

| vjet, Polandia, Tjekoslowakia, Ho- 
ngaria, Bulgaria, Perantjis dan India 
turut s erta dalam perlombaan itu. 

Wakil2 Sovjet dalam perlombaan 
itu ialah M. Iashvili, O.. Atkhomen- 
ko, Y. Sitkovetsky dan I. Oistrakn. 
Perlombaan tersebut akan mengambil 
waktu sedikit2-nja 10 hari. 

MOUNT EVEREST TETAP 
BELUM ADA JG. ME- 
NAKLUKKAN. 53 

Radio Swis hari Saptu menjiarkan 
bhw expedisi pendaki gunung Swis, 
jang berusaha mentjapai puntjak ter 
tinggi dari pegunungan Himalaya, 
jaitu Mount Eeverest (29.141 kaki), 
telah gagal usahanja, karena keada 
an tjuatja jang buruk. 

FRONT NASIONAL DI 
MESIR. 
Menurut keterangan2 jg di 

peroleh hari Sabtu dari kala- 
ngan jg berwadjib di Kairo, 
perdana , menteri  djenderal 
Moh. Nadjib dlm waktu sing 
kat akan membentuk Front 

| Nasional dalam mana diwakili 
semua 'partai2 politik di Mesir. 
Kalangan tsb menerangkan, 
bahwa organisasi baru ini akan   angSur-angsur soal keamanan 

ini dapat diselesaikan. 

Palar: Indonesia Membela Tunisia Dalam PBB 
WAK INDONESIA dalam 

PBB, Lambertus N. Palar, ha 
ri Sabtu menjatakan penghargaannja 
terhadap mendiang Ferhat Hached, 
sekretaris-djenderal gabungan sere- 
kat buruh U.G.T. Tunisia jang dike 
temukan telah terbunuh itu, sebagai 
korban dari usaha2nja untuk meme- 
tiahkan masalah Tunisia. Dalam pi- 
datonja dimuka Panitya Politik PBB 
ini, Palar menjatakan bahwa PBB 
mampu menjelesaikan masalah Tuni- 

. 

  

diberi tugas untuk menjusun 
undang2 dasar baru Mesir, 

dengan upatjara.: 

' peroleh keterangan, bahwa te- Ahli2 musik dari 7 negara ialah So 

en
sl
ik
a 

  

JOO JI haa2 
Pesawat2 Utara Man | 
Menjergap Pesawat Jg| 
Dinaiki Kiseahower     

rangau udara Amerika pada 
malam Sabtu telah menggagal 
|kan penjerbuan udara jang ter 
besar diwaktu malam oleh pesa | 

| wat2 Utara Jalara perang Ko-f 
ren, demikiar: diumumkan oleh 
markasbesar augkatan udara 
ke-5 pada hari Sabtu. Dalam ge 
rakan itu 11 pesawat pemburu 

| Utara mentijedba menembus kea 
rah selatan, ruyanja, dengan 
maksul untik menjergap pesa 
wat jang ditumpangi oleh presi | 
den terpilih Ameika Kisenho 
wer. 

Dalam pengumuman itu ti-/ 

dak d'sebut sampai beberapa 
djauh pesawat2 Utara itu men 
dekati ibukota Korea Selatan 
Seoul. Djurubitjara angkatan 

udara Amerika menjatakan, 
bahwa mulai djam 7 selama 3 
djam pada hari bjum'at ma- 
lam 11 buah pesawat Utara te 
lah ditangkap oleh alat2 radar 

Amerika sedang menudju ke- 
selatan jaitu kira2 pada waktu 
pesawat Eisenhower meninggal | 
kan lapangan terbang dikota 
Seoul. Djurubitjara tadi me- 
nambahkan, bahwa untuk ala- 

san2 keamanan ia belum da- 
pat mengumumkan berapa 
djumlah pesawat Utara jang di 
tembak djatuh dalam sera- 
ngan besar2an itu, dan berapa 

kerugian pihak PBB. (Antara). 

Netralisasi 
Taiwan 

Chase Andjurkan Supa- 
ja Dihapuskan Dau Pa- 
sukan2 Taiwan Diper- 
bolehkan Serbu Daratan 

Tiongkok : 

EDUDUKAN Tiongkok 

  

ESAWAT2 pemburu dan) 
Kk meriam? penangkis se-j 

»Kami, bangsa Indonesia harus 

dan pahit jang mengalirkan banjak 
darah serta menjebabkan kerusakan2 
jang sampai sekarang masih dirasa- 
|kan luka2nja dalam Tapangan moral, 
material dan kerochanian,” demikian 
kata dr. Abu Hanifah. ,,Dan jang 
aneh sekali ialah, bahwa ada nega- 

Ira2 dan bangsa2 didunia ini, dan ke- 
tjaman2 didalam pers, jang menu- 
duh kami bahwa kami telah menim 
bulkan keadaan itu, sedangkan se- 

paksakan kepada kami.” 

Dr. Hanifah menjatakan harapan- 
nja, bahwa kedjadian2 di Indonesia 
jang lalu itu akan merupakan pela- 
djaran jang akan dapat mentjegah 
kedjadian sematjam itu didaerah2 
lain didunia. Ia menjesal, bahwa ke 
merdekaan jang ditjapai dengan dja 

pai sekarang masih merupakan peng 
halang bagi terlaksananja perhubu- 
ngan persahabatan selandjutnja an- 
tara kedua negara jg bersangkutan. 
Dalam tahun? jang pertama senanti- 
asa akan ada perasaan bentji dan 
dendam, jang kerap kali tampak de 
ngan djelas sekali, hal mana meru- 
sak segala kemauan baik dari kedua 
fihak, demikian katanja lebih lag- 

djut. $ 
Tjara jang terbaik untuk menjele- 

saikan masalah hak menentukan na- 
sib sendiri ini menurut dr. Abu Hani 
fah — jang mengutjapkan pidatonja 
dimuka panitia sosial, kebudajaan 
dan hak2 azasi manusia dari PBB — 
ialah ditundjukkannja bukti2 jang 
njata oleh negara2 pendjadjah jang 
bersangkutan bahwa mereka berusa- 
ha se-dapat2nja untuk menjokong ke 
hendak rakjat untuk memerintah sen 
diri. Dalam hubungan ini ia' menun- 

II djukkan kepada hasil2 baik jang di 
| tjapai dengan djalan demikian di In 

dia, Birma dan Pakistan. 
Tetapi, demikian katanja lebih lan   Nasionalis pada hari Sab 

tu mendjadi perhatian lagi dgn. 
tersiarnja kabar? bahwa djen- 
Geral major William Chase, ke 
pala missi penasehat militer 
Amerika di Taiwan, telah r 
(hemui presiden-terpilih Ameri 
ka Eisenhower dan dalam pe' 
rundinga-n?2 rahasia telah me 

  

     

  

   

kepentingan perdjoangan Tiongj 
kok Nasioalis. 
Menurut dugaan2 jang 'ter-' 

dapa: dikalangan2 jang luas 
di Taiwan dalam pertemuan 
Hiu dijenderal Chase katanja te 

lah mengandjurkan supaja pe- 
rintah ,.netralisasi” Taiwan 
oleh presiden Truman ditarik 
kembali, dan supaja pasukan2 
Tiongkok Nasionalis diperboleh 
kan menjerang daratan Tiong- 

kok. Selandjuinja terdapat du- 

gaan pula, bahwa djenderal 
Chase telah memberitahukan 
kepada E'senhower tentang ke 
kuatan militer Tiongkok Na- 
sionalis sekarang, “andaikata 
perintah ,,netralisasi” itu nan- 
ti dibatalkan. (Antara). 

eng Aman Le 

Ladakh Minta 
tonomi 

EPALA LAMA (ulama 
agama - Lamaisme) dae- 

. (bagian timur 
Kashmir), Kaushak Bakula, 
hari Kemis pagi telah me- 
ngundjungi Perdana Menteri 
India Shri Nehru dan membe- 
ritahukan kepadanja bahwa 
rakjat Ladakh menghendaki 
otonomi didaerah tadi. Kata 
Kaushak Bakula dalam tanja- 
djawab dengan pers, rakjat 

Ladakh lebih tjondong kepada 
ikatan setjara langsung dg. 
India. , 

Tetapi karena menurut. pen- 
dirian Nehru ini akan sulit di- 

x   djalankan, maka Ladakh tidak 
berkeberatan apabila diadakan 
ikatan setjara tidak langsung, 
iaitu melalui Kashmir, asal 
sadja India mendjamin otono-: 
mi penuh bagi Ladakh. Dika- 
takannja bahwa otonomi dida- 
lam rangka Republik India ini 
»ketjuali memberi djaminan 
terhadap Komunisme, djuga 
perlu sekali bagi kemadjuan 

kebudajaan dan ekonomi ,,La- 

dakh. (Antara). 1 

  

rang dari keradjaan 
4 prinsipnja tidak diberikan kesempat- 

djut, keradjaan Inggeris telah mero 
bah garis politiknja terhadap bekas2 

e'| daerah djadjahannja dahulu. ,,Meng 
apa kepada daerah2 djadjahan seka 

Inggeris pada 

an jang seperti dulu diberikan oleh- 

nja kepada daerah2 djadjahannja!”, 
demikian tanja dr. Abu Hanifah. 

sMengapakah Inggeris tidak akan 

bil tindakan? penting dalam memer- 

dekakan bangsa2 jang sekarang be- 

lum memerintah sendiri!” 

Kematangan sesuda: 
tu bangsa. 

Mengenai  matangnja — sesuatu 

bangsa jang belum merdeka untuk 

memerintah sendiri, dr. Abu Hanifah 

menerangkan, bahwa ,apabila sesu- 

atu bangsa sudah sadar akar kedu- 

dukannja sebagai bangsa dan me- 

njatakan keinginannja dg. tegas utk. 

memerintah sendiri, dengan tidak 

mau dibantu oleh bangsa asing, ma- 

ka bangsa itu pasti sudah menfjapai 
tingkat kematangan itu”. 

Dr. Abu Hanifah berkata, bahwa 

Inggeris, Perantjis dan negara2 lain, 
jang menguasai bangsa2 lain kerap 

kali menggunakan kata2 iuridis me- 

ngenai hal2 tentang hak menentukan 

nasib sendiri ini. Apakah negara2 

ini djuga mengutjapkan kata2 juri- 

dis ini ketika mereka merebut dae- 

rah2 jang sekarang didjadikan dae- 

rah djadjahan mereka itu. Dan apa- 

kah mereka mengutiapkan kata2 ini 

setelah mereka menguasai  daerah2 

Hr. Adakah dokumen2 juridis jang 

memberi hak kepada mereka untuk 

merebut daerah2 di Amerika Afrika. 

Asia dan Pasifik?” 

Apabila negara2 jang bersangkut 

reka djalankan sekarang, maka kesu 

karan2 dalam" hak menentukan nasib 

sendiri ini tidak akan ada, karena 

dalam hal itu tidak akan ada dae- 

rah2 djadjahan atau daerah2 jang ti 

dak memerintah sendiri. 

Dr. Abu Hanifah mengemukakan, 

bahwa alasan2 jang dikemukakan 

oleh Inggeris dan Perantjis terhadap 

teori hak menentukan nasib sendiri 

bagi bangsa2 jang terdjadjah itu ter 

lampau juridis. Sungguh gampang 

sekali untuk mengemukakan Tn 

juridis, tetapi pendapat manusia an 

kedjadian2 didunia baru2 ini Ta 

didjadikan pertimbangan pula”, de 

An mm sa 

BARAT ena 
DJANDII- 

BATIFIKASI PER 

AN PARIS DAN BONN. : 

Perdana menteri: Konrad Ade- 

nauer malam Pjum'at telah me- 
nunda  ratifikasi perdjandjian 

DJERMAN   DEIP TIGA TAHUN, 
Dewan Ekonomi Indonesia Pusat.. 

pada tanggal 15 dan 16 Desember ! 
jang akan datang akanmelangsung- 
kar konperensinja di Djakarta berke | 
naan dengan berdirinja genap tiga   
kutan kementerian perhubugan. 

sia, dengan djalan mengisafkan Pe- tu Perantjis dan Tunisia melandjut- 
rantjis 

masalah ini hanja ada satu djalan sa 
dja, jaitu: dengan sukarela mengada 
kan perundingan jang demokratis de 
ngan orang2 Tunisia jang sungguh2 

mewakili kepentingan rakjat Tunisia 
atas usaha PBB. Hal ini tersimpul 
'dalam rentjana resolusi jang disusun 
oleh negara2 Blok Asia/ Afrika, jang 
menghendaki supaja dibentuk 3 ko 
misi djasa2 baik PBB untuk memban 

bahwa untuk memetjahkan | kan perundingan2, jang  bertudjuan 
memberikan ,,home rule” jang lebih 
luas kepada Tunisia. Ketjuali itu 
rentjana ini menghendaki supaja Pe- 
rantjis memulihkan keadaan normal 
dan kebebasan bergerak normal di 
Tunisia. 

Dalam hubungan ini, Palar, me- 
ngatakan bahwa gelombang terror jg 
berulang2  terdjadi di Tunisia itu 
adalah hasil hasutan pemerintah Pe- 

tentara Eropa dan perdjandjian 

perdamaian Djerman — Sekutu 
hingga pertengahan bulan Djanu- 
ari jang akan datang. Adenauer 
telah mengambil keputusan itu 
setelah mendjadi tegas bahwa se 

tahun. Pada konperensi ini antara la | djumlah anggota parlemen jang kan akan dilangsungkan mendje- 
in akan dibitjarakan politik pengang | biasanja menjokongnja kini me- lang achir tahun ini antara tu- 

inihak kaum sosialis. (Ant.) 

rantjis, supaja menakutkan pemim- 
pin2 perdjoangan kemerdekaan rak- 
jat Tunisia, Dikatakannja, kita me- 
mahami sepenuhnja, bahwa sikap de | 

(jang memboikot ' legasi  Perantjis 
perdebatan2 mengenai Tunisia dalam 
Panitya Politik itu), adalah tak lain 
dari pada akibat situasi politik jang 
sekarang ' meradjalela di Peran 
tjis”, tefapi kita tahu bahwa di Pe- 
rantjispun terdapat 'anasir2 jg kuat, 
jang mengingini supaja pemerintah 

mendjalankan peperangan jang getir ' 

sungguhnja keadaan demikian ini di 

lan peperangan jang dahsjat itu sam. 

mendjalankan lagi peranannja sbg. 

ben peomgnik at dan mengam I- 

an ini dahulu bertindak seperti me- | 

Melindungi Bangsa? 
||Apakah Bangsa2 Pendjadjah Bisa Ke- 

| mukakan Alasan2 Juridis |Waktu 
Mereka Tjaplok Daerah2 Lain? 

Abu Hanifah Bela Hak2 Tiap Bangsa Utk. Tetap- 
kan Nasib Sendiri. 

AK MENENTUKAN NASIB sendiri itu pada prinsiprja ha- 
Hm diberikan kepada setiap bangsa jang tidak merdeka di- 

dunia ini dan selekas2-nja harus diambil tindakan? untuk memberi 
kemerdeka'an kepada bangsa? itu”, demikian kata utusan Indone- 
sia, dr. Abu Hanifah minggu ini dimuka Sidang Umum PBB. Ia 
menundjukkan kechawatirannja, bahwa apabila tindakan? itu tidak 
tjepat2 diambil, maka pengaliran darah dan kerugian? ekonomi pa- 
da kedua belah fihak tidak akan dapat ditjegah lagi. 

mikian katanja. .,Apabila timbul ke 
adaan2 baru, maka kita harus meng 
adakan pula peraturan? baru. Ba- 
'rang siapa didunia jang terus mene- 
rus berubah ini mau hidup terus, ha 
rus menjesuaikan diri dengan pero- 

Melindungi bangsa 
jg lemah 

Hak menentukan nasib sendiri me 
nurut pendapatnja harus dinjatakan 
dengan tjara jang mentjegah dikua- 
sainja sesuatu bangsa jang lemah 
oleh suatau bangsa jang kuat. ,,Apa- 
bila hak ini diperlindungi oleh code 
internasional, maka itu akan merupa 
kan sumbangan berharga bagi perda 
maian dunia.” 
Tuan Abu Hanifah achirnja me- 

njatakan harapannja, bahwa seruan 
Indonesia kepada semua anggota? 
PBB untuk menjelesaikan masalah 
ini baik setjara teori maupun praktis 
akan dipertimbangkan dengan sung- 
guh2 utk kepentingan perdamaian 
dan kebahagiaan umat manusia. 

t mera 

Mounibatten 
Parglima NATO Lau- 

tan Tepgah 

ALANGAN jang menge 
Kk tanui, menjatakan penda 

patnja, laksamana Lord Uis 
Mountbatten akan diangkat! men 
djadi panglima NATO di Laut 
Tengah pada achir sidang NA- 
TO jang akan dimulai di Paris 
pada tanggal 15 Desember. Dim 
Gjabatan itu, Mouni'batten akan 
bertanggung djawab kepada lak 
samana Robert Carney, koman 
dan daerah Selatan dari NATO. 
Mountbatten akan memimpin 

semua formasi angkatan laut 

di Laut Tengah, ketjuali jang 

dibutuhkan untuk menjokong 
“gerakan di darat di bagian Se- 

mando Robert Carney. 

Menurut kalangan tadi te 
lah  tertjapai persetudjuan, 
Inggeris harus memegang ko- 

mando atas perhubungan di 
Laut Tengah dan Amerika ko- 
mando Angkatan laut jang 

menjokong gerakan di darat, 
dalam .mana termasuk kapal- 

kapal induk dari armada 
Amerika ke-6 dan angkatan 
laut Perantjis jang memperta- 
hankan perhubungan: antara 
Afrika Utara dan Eropa Se- 

latan. (Antara). 

bahan2 itu." d 

b 

latan jang berada dibawah ko- ' 

1 
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waktu lakukan penjerbuan.   Djalannja pertempuran di Indo-China kini telah mentjapai babak 
jang genting sekali, hingga baru-baru 'ini pihak Perantjis terpak 
sa mengirimkan pasukan2 pajung kebelakang garis2 pertahanan 
Vietminh untuk menolong pos-posnja jg terpentjil. Dalam gambar 
ini tampak sebagian tentara pajung itu, dengan didahului 

Indo China 

  tank, 

  

rian ,/,The Times” mengawatkan 

»Diseluruh daerah tsb. rak: 
jatnja mentjurigai Barat, dan 
disamping itu  mengantjam 
iniat2 Tiongkok jang tidak da- 
pat diduga, kata korresponden | 

jitu lagi. ,,Sewaktu konperensi | 
jasjik bersidang, tentera Viet- | 
(minh mulai melebarkan sajap- 

nja lagi, memperlengkapi diri- 
inja dan memperbaiki pimpi- | 
nan, dan lalu menjerang per. ! 
,tahanan Perantjis jang ter- 
-achir dibukit-bukit sebelah Ti- 
| mur Lant. Tongking” 

i Mengenai Indonesia, 
1 

  

korres- 

'ponden itu mengatakan, bhw 

',didalam kalangan tentera In- 
donesia telaf timbul perasaan 

tidak senang, dan miingkin 
akan menjebabkan krisis pe- 
merintahan sekali lagi, dan 
harga bahan? mentahnja me- 
rosot, dan | tetap rendah, se- 
dang harga beras makin ting- 
gi sementara persediaan makin 
berkurang”: 

Balik berbitjara tentang dae 
rah Inggris, korresponden itu 
menjatakan, bahwa panglima 
besar Inggris hanja bertang 
gung-ljawab atas territoria 
Inggris. Daerah ig terantjam 
dan lebih lemah tidak . dapat 
diawasinja. Tiap negeri seka 
rang dilemahkan oleh perten- 
tangan didalam negeri sendiri,   

Bom2 H. Matjet? 
KN AN ,Siar Bulletin” 

jang terbit di Horolulu 

| pada hari Sabtu mewartakan, 
bahwa bom? Hydrogen jang ti 
dak mau meledak berasal dari 
pertjobaan?2 ledakan atom 
pulau Eniwetok baru? ini, pada 
minggu jang lalu telah sampai 
dipelabuhan San Francisco. Su 

| rat kabar itu, jang katanja men 
dapat keterangannja Jari sum 
ber2 jang dapat dipertjaja, se 

landjutrja . menjatakan, bahwa 

bom2 jang matjet ini telah di 

angkut kepantai barat: Amerika 
dalam sebuah kapal angkatan 
laut jang disertai oleh kapal? 

1 perang Can pesawat2 terbang 

| Amerika. (Antara-AFP). 

“Tidak 

  
! 

K 
jaitu sambil menunggu   
menentukan sikap mereka. . 
Kontak pendahuluan jang telah 

diadakan dengan pelbagai nega- 

ra-negara Timur Tengah ' dalam 

beberapa minggu belakangan ini 

telah menundjukkan bahwa sikap 

Amerika Serikat terhadap ren- 

tjana2 pertahanan di Timur Te- 

ngah akan merupakan petundjuk 

pula pagi sikap negara2 tetang- 

| ganja. 

| Berhubung dengan penundaan 
'pelaksanaan rentjana2 tersebut, 

maka konperensi jang dirantjang 

  
'djuh negaranegara jang bakal 

Perantjis lebih bersikap murah hati” 
Djika PBB memberi bantuan, kata 
wakil Indonesia seterusnja, anasir2 
tsb tadi mwigkin akan ikut berusaha, 
supaja Pemerintah Perantjis menem 

-puh satu2nja haluan jang benar, da 

Rentjana Pembentukan Pertahanan 
.. Timur Tengah Diurungkan 

ALANGAN2 JANG berwadjib di London 

bahwa Amerika Serikat” dan Inggeris sudah bermufakat 

untuk menunda pelaksanaan rentjana2 

pertahanan untuk daerah Timur Tengah l 

penjelesaian masalah sengketa Inggeris— 

. Mesir. Kalangan? tersebut lebih landjut menerangkan, bahwa pe- 

nundaan demikian mungkin akan menjebabkan Mesir lebih 

menggabungkan diri pada organisasi tersebut dan akan berguna 

bagi lain-lain negara di Timur Tengah agar mendapat kesempatan 

kuatir kedaulatannja akan hi- 
lang lagi dan selalu disiksa 
oleh pelbagai masaalah, Ing 

| gris, Perantjis, dan Amerika | 
Serikat tidak mempunjai stra- 

tegi bersama, dan berbeda-be j 
da sikapnja terhadap Tiongkok. 

Berbagai partai kommunis tam 
paknja tidak dikuasai oleh or- 
ganisasi pusat, tetapi mereka 
mengerti tenaga-tenaga politik 

(dan sosial, dan banjak penga- 

laman dalam mempergunakan- 

nja”. 

Mc Donald dan Ko 

—.. minisme. 

»MacDonald pertjaja, bahwa 

tidak ada negeri di Asia Teng- 

gara jang suka menerima pe- 

merintahan komunis, meskipun 

Djadi 

menerangkan, 

pembentukan organisasi 
untuk sementara waktu, 

(untuk memetjahkan 
| Komunisme hanja dapat 

Asia T'gara Gelisah 
Sebuah Uraian Jg Pessimistis Dari 

| sIhe Times". 
- ESKIPUN KEGIATAN kaum pengatjau mulai berkurang di 

Malaya dan Birma kelihatannja tenteram, tetapi dari sege- 

(inap pendjuru Asia Tenggara masih datang kabar? tentan 
tumbuhan. tenaga-tenaga komunistis atau subversif, dan berita ten- 

tang kesangsian politik, kekolotan pikiran dan kesukaran ekono- 

mi dinegeri-negeri jang baru merdeka”, demikian korresponden ha- 

per- 

akomentarnja tentang konperensi 

daerah Inggeris jang dibuka di Bukit Sirene (Semandjung Malaya). 

bagi 
menarik "hati: tjara 

bangsa Asia itu lebih 
totaliter 
soal2nja. 

ber- 
kuasa dengan penjerbuan mili- 

ter, infiltrasi, atau dengan ga- 

bungan - penjerbuan dan pe- 
rampasan kekuasaan setem- 

pat”, kata korresponden itu. 
,Indo-Tjina, dimana ' kaum 

komunis telah dapat memi 
kat sebagian besar dari per 
gerakan nasionalis dan mem- 
pergunakan pergerakan ini utk 

tudjuannja Sendiri, telah mem- 
buktikan, bahwa kelemahan ' 

luar, dan kelemahan serta per- 

petjahan adalah telah mendja- 
di sifat didaerah itu. Setengah 
orang ada jang pertjaja, bhw 
persekutuan daerah atau 
perdjandjian bantu-membantu 

akan menambah kekuatan jg. 
diperlukan. 

Tetapi.tidak.-ada.-satu djuga 
jg mungkin. Diplomasi Asia ta 
ada artinia didaerah tsb, kare 
na tidak ada negeri ig sanggup 

membantu negeri lain, walau- 
pun Giminta bantuannja.” 

“Kepentingan Inggris tidak 
akan dapat dipertahankan oleh! 

perdjandjian sedaerah. Ketjua 
li Hongkong dan Malaya, dja- 
djahan Inggris adalah 'pulau- 
pulau, jg tidak takut selama 
belum ada musuh jg mempu- 
njai angkatan laut didaerah- 
nja. Bags Malaya dipandang 

dari sudut 'apangan Gan wak- 
tu Indo-Tjina dan Muang Thai 
adalah dua sekutunja jg ter 
baik. Sampai kini daerah Ing- 
gris harus bergantung kepada 

rantjangan 'pertahanannja, jg 
berdasarkan sokongan dan per 
sediaan" angkatan laut dan ang 
katan udara. Tetapi Asia Teng 
gara akan tetap lemah, djika 
belum ditjapai dua tudjuan, 
jaitu konsolidasi kemerdekaan 
politik dan kemadjuan ekono 
mi”. Demikian wartawan “An 
tara” di London. ' 

  

176 ORANG TEWAS DJADI 
KORBAN ANGIN PUJUH. 

Pemerintah propinsi Madras ha- 
ri Sabtu mengumumkan, bahwa 

angin pujuh jg Ketika hari Ming- 

gu jl. mengamuk di India selatan 

itu telah menimbulkan korban 

176 orang tewas dan melukai se- 

djumlah besar orang2 lainnja,. di 

Tankore dan di Karikal. Kira2 Je- 
bih dari 1000 ekor lembu mati, ra 

tusan rumah hantjur, bahaja ke- 
kurangan bahan makanan meng- 

'antjam Karikal, bagian dari dae- 
rah djadjahan Perantjis di India.   

tjepat 

mendjadi anggota organisasi per 

tahanan Timur 'Tengah, tidak 

'djadi diselenggarakan. Sebagai 

gantinja kini telah diadakan per- 

tukaran pendirian melalui salu- 

ran2 diplomasi untuk memperoleh 

kedjernihan dalam perselisihan2 

faham sebagai terwudjud dalam 
sikap ke-enam negara2 jang ba- 
kal mendjadi anggota organisasi 

SARIKAT BURUH GULA PRO 
TES KEDJAKSAAN TINGGI 

' SURABAJA, 
Pengurus besar S.B.G. di £u- 

rabaja pada hari Djum'at telah 
mengadjukan protes terhadap di 
tuntutnja tn. S. Hadisiswojo. 
berhubung dengan kenjataan, 
bahwa ia telah nsemimpin pemo 
gokan dalam pabrik2 gula pada 
bulan Djuli jang lalu di Djawa. 
Pengurus besar SBG telah men 
desak kepada kedjaksaan ting 
gi di Surabaja supaja menarik 
kembali keputusan utk. menun- 
tut tuan S. Hadisiswojo.   pertahanan itu terhadap rentjana | 

Inggeris. 1 

Rentjana Inggeris 
Dalam rentjana Inggeris terse- 

but dinjatakan, bahwa jang akan 
ambil bagian dalam organisasi 

pertahanan Timur Tengah ialah 
Amerika Serikat, Perantjis, Tia 

geris, Turki, Australia, New Zea- 

land danAfrika Selatan, Markas- 
besar akan berkedudukan dipulau 
Cyprus. 

Dalam kalangan? resmi di Ing- 
geris diterangkan, bahwa dalam 
prinsipnja semua anggota2 me- 
njetudjui rentjana Inggeris terse 

but karena perselisihan2 faham   lam “hubungannja dengan Tunisia. 
Palar menjarakan seterusnja,, bahwa , 
keadaan di Tunisia telah menjala ! 
mendjadi antjaman terhadap perda- 
maian dan keamanan internasional. 

 (Antara—AFP). 4 

tidak mengandung arti jang pen- 

ting, akan tetapi lebih disebabh- 

kan beberapa soal ketjil dan tidak 
prinsip daripada rentjana bersang 
kutan, 

TERLAMPAU BANJAK BETJAK DI SURABAJA. 
Polisi lalu lintas di Surabaja 

dewasa ini sedang mengha- 
dapi m lah jang sulit, kare- 
na semakin banjaknja betjak 
di kota tersebut. Menurut tak- 
siran di Surabaja pada waktu 

«ini ada 20.000 betjak. Djumlah 
pengendara betjak jang ' mem- 
punjai rijbewijy kira2 ada 9000. 
Polisi lalu lintas telah mengu- 
Sulkan kepada panitia lalu 
lintas supaja mengurangi sete- 
ngah dari djumlah seluruh be- 
tjak jang ada di Surabaja, dja 
di kira2 10.000. Panitya lalu 
lintas akan mempeladjari usul 
tersebut dan menjelidiki apa- 
kah memang mungkin “untuk 
mengurangi djumlah betjak, | 

sak
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itu memantjing serangan dariw 
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& | TEGAL:   
“ YORE HAND UP OR STAY 
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Kepala KUDA| 
0. FOR EXPORT, ' | 

Pa NEAPOLIS, MINN,US.A. 

3 BeEAcKeo T. 
50 LBS, MET 

EL VENCEDOR 
Pesenhah LANGSUNG 
pada pabrik satu-satunja jang | 
mengeluarkan ini Terigu dani 
Sudah termashur diseluruh In- 
donesia, : 

Pillsbury Mills, Inc. 
585 S.E. Water Avenue 
PORTLAND 14, 

OREGON, U.S. A. 

Cable address: 

  

  

  

  

  

  

2s. populer tambuhan 

. sempurna?! 

  
“ 

pi T Maan TN Pa Peran 
2 naa 1 

mengandung zat per- 
untuk ”bajijang 

3 
sh 

    

  

3 Pesan -' 5 / PILLSBURY p ORTLAND : Kaum ibu menjaksikan bagaimana - Maman baji? mereka tumbuh dengan ba- Kabar girang advies pertjuma hagianja, berkat nilai tinggi jang Ahli. Urut Pidjet D. JU DO ta' ada bandingnja dari makanan | Dil. Demak 26 sebelah Elias baji ELEDON keluaran Nestle. Dju- Ap anyaman Btpeen Baen pal Teng ataah makan ngan urut pidjet. Buktikanlah ear Jah pemenahan men djam bitjara 4—8 malam.  Tanjalah Dokter Njonja! Djuma'at tutup. Naa ! Kit 
& | D. JUDO. Pot eat An 

Tua Kembali Muda $ a 
Ha Pan en ana : Maa UN Mena Ae Oia ee aaa la mamak ukka nd akh aa 6 ANN NAN EN £ t 
Tanggung 10074 tidak luntur. 2 yee : makanan baji keluaran Nestle ) HARGA 2-Ne/e1-3204 

33 5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15.— 
Special untuk didjual lagi ke- 
untungan bagus. 

—. Terbikin oleh: 
s TABIB AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 954 Solo. 

Dikirimkan kepada: 

PARA IBU dan TJALON IBU. Pergunakan- Nama: 

ELEDON folder jang berguna. 

...ococoo.omoro.ocococmo.an 

tevenenatenennaanenansasannana 

empat: tingbal: Lc.ioo 
“ 

INDONEPRO DISTRIBUTORS LTD. — Teromolpos No. 5 — Djakarta. 

    

  

     
  

  

Agen: sa Sa ja 
Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta. PN AN kapu. TERIMA 2. " 8 KASIM DADA Kp. Melaju 30 Sae Teen | Kunfji Istimewa $ 8 Sema rang. Tia pu me 2 (Pabrik Djerman) r 

8 » | Untuk Speda Bermotor dan Motorfiets model londjong dan 2 : S sanget menarek, Kwaliteit no. satu. 

   
       

Pernjataan Terima Kasih 
Kepada segenap. instansi resmi/organisasi maupun 

perseorangan, jang namanja tak dapat kami sebut disini 
satu persatu, jang telah berkenan memberi Sumbangan 

n0reel maupun materieel, dari semasa hidupnja 
apat peristirahatannja jg. terachir, kepada: 

SARWONOTOJO 
meninggal dunia dalamsusia 14 th. pada- tg. 20-11-1952 
di Purusara Semarang, 5 

Semoga segala kesalahan almarhum dimaafkan, Se- moga Tuhan Jang Maha Esa membalas amal Saudara2 
sekalian, : 

     

    

    

    

   

Kami: 
Keluarga L. SOEMODIHARDJO. 
Karangkodja-kidul 434 Semarang. 

SUKAR DITJARI BANDINGANNJA” 4 
Sepeda bermotor buatan ITALY : 

—m mp — 

  

NO 
dengan 2 persnelling -- 1 vrijloop, model Scooter. Kekuatan 
mendaki: diatas 2045. Roda depan dan belakang dgn. trommel- 
rem. Djuga tjotjok untuk kaum Wanita, ukuran ban: 24X14, 

“ pakai Zweefzadel. 
Kendaraan istimewa untuk dalam kota dan pesiar kegunung. 

Dapat beli pada: 

Radio Company | 
TJABANG SEMARANG f 

| Seteran (Duwet) 5 an 
Sub-dealers: 

Super 

SEMARANG: Radio ,,TJIOE”, Dj. Mataram 
2? at (Ambengan) 169, Telp. 1247. 
PEKALONGAN: OEY BROTHERS, Keplekan 83A. 

OEY BROTHERS, Todan Timur 15. 
  
  

  ! 

  

Untuk djual lagi dapet potongan harga. 

Super Radio Company . 
TJABANG SEMARANG 

Seteran (Duwet) 5 
  

UNDIAN UANG 
Sebesar Rp. 2.500.000— 

| terbagi atas 250.000 surat undian A Rp. 10.— jang bernomor 
10.001 sampai dengan 260.000 dan selembar surat undian ter- 
bagi lagi atas surat2 undian seperempat A Rp. 2.50 guna 

: PENGURUS JAJASAN 

»DANA BANTUAN“ DI DJAKARTA 
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Djumlah hadiah besarnja Rp. 1.250.000,— t.w.: 
: 1 hadiah dari Rp. 125.000.— Rp. 125.000.— 

1 » 2 ” 75.000.— Rp. 15.000.— 

t » ” » 50.000.— Rp. 50.000.— 

4 » » 1. 25.000.— Rp. 100.000.— 

Ios 53 » .. 10.000.— Rp. 100.000.— 
20 ”3 7 » 5.000.— Rp. 5 100.000.— 

2 NEAN 2 5 1.000.— Rp.  69.000.— 
2804 Ua La in 509.— Rp. 230.000.— 

GOA 2 2 250.— Rp. 401.000.— 

Djumlah 2170 hadiah Rp. 1.250.000.— 
  

surat: rndian dapat diperoleh: : 
1. pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, pembaja- 

ran contant dengan uang jang Sah: 
ESCOMPTOBANK N.V., Djakarta, Nusantara 25 (di 
Djakarta-kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Ma- 

“ kassar, Medan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, 
Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirehon. 
DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pon- 
tianak. 1 1 

2. Setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 
10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan 
pengiriman poswesel kepada Escomptobank N.V. Dja- 
karta, '(Posttrommel 58), Bandung, Makassar, Medan, 
Menado, Padang, Palembang, Semarang, Surabaja, Sibolga, 
Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 
Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau bahagian dari 
satu surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1.— guna bea 
administrasi dan pengiriman. 
PEMESANAN HANJA MELULU PADA KANTOR2 
.ESCOMPTO-BANK N.V. 1 
'Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirim 
telah habis terbagi semua, maka poswesel jang dikirim se- 
Sudah itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikut- 
nja, tetapi demikian ini dilakukan menurut pertimbangan 
Escomptobank N.V. 

PENARIKAN di DJAKARTA PADA 30 dan 81 DJANUARI '53. 
dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali djika 
tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. Djikalau surat2 
undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan dikurang- 
kan menurut perimbangan. s 8 

MULAI PENDJUALAN PADA 3 DJANUARI 1953. 
  
    

  

    

    

    

Rogers 129 | 
MU THAT RUSTLERIS ROY, THATS NG 
UT GNING US A CHOKE, NO RUSTLER / 

k SUNNY/ HOT LEAD OR |" THAT'5 BRONCO 1 
COLD ICE, wiLPE ,A 

pi Ph NESHBOR OF 

PEP 

  

: Da 

K7 ROSERS, COME OUT WmMmu 

             (IN THERE AN FRESZE 
LIKE THAT BEEF/        

  

ma Ka 2 az 
COPR 1992. KING FEATURES SYNDICATE. Ine, WOR TS RESERVED 

  

— Rogers, keluarlah sambil,angkat tinggi kedua tanganmu, atau 
tinggal terus disana dan djadi beku kedinginan sebagai daging sapi. 

— Pentjuri2 ternak itu berikan-kita satu pilihan, Sunny! Peluru pa- 
"nas atan es jang dingin! 

— Roy, itu bukannja pentjuri ternak! Itu si Bronco Wilde, seorang 
tetanggaku! 

  

#N T 

(WILL HE ee NW 

  

berteriak... uuh! » 

tahu jang dalam goa ini ada da- 
ging sapi? Lagi pula daging sapi 
asal dari Sunny Kane! 

  

DON'T YELL YET, 
SUNNYI BRONCO... 
HOW Do You 
KNOW THERE'S 
BEE IN This 
CAVE AND r 

— SUNNY KANE'S 
IA SEEF AT THAT/ 

37 -CAUSE T STOLE IT AN' HUNG, 
9 (7 THERE.,.BUT YOU AIN'T 

GONNA LIVE TO TELL HER 
BURPRISEP 
WHE NEEE NI 

ABOUT IT 

    
— Sebab aku jang mentjurinja 

dan gantung dagingnja disitu...... 
Tetapi kau tak dapat hidup terus 
untuk mentjeritakan — kepadanja 
(Sunny Kane) tentang hal itu! , 

— Ja tentu kaget apabila aku 

— Djangan ' mendjerit dulu, 
Sunny! Bronco... Bagaimana kau 

  

BESOK MALAM ' 

KEMENYEwiAN PERTAHANAN RI. 
STAF ANGKATAN UDARA. 

NAN 
I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memberi 

kesempatan kepada Pemuda? Indonesia untuk dididik 
mendjadi: 

Perwira Penerbang 
II. Sjarat2 Penerimaan: 

Warga Negara Indonesia. 

Umur 18—25 tahun. 

Belum kawin. 

Berkelakuan baik. 

Berbadan sehat dan tidak berkatja mata. 
Tinggi badan sekurang-kurangnja 160 cM. 
Sekurang-kurangnja beridjazah S.M.A.-B. Negeri 
atau idjazah Sekolah jang sederadjat dengan itu. 

8. Bersedia mendjadi Tentara dengan ikatan dinas se- 
kurang-kurangnja selama 5 tahun. 

III. Atjara Pendidikan: 

Lamanja pendidikan: & 114 tahun. 
Tempat pendidikan: P.U. Husein Sastranegara (Andir). 
Selama dalara pendidikan harus tunduk pada tata-tertib 
tentara, dan diharuskan tinggal ditempat jang disediakan 
oleh dinas. 
Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai: 
LETNAN MUDA UDARA I/PENERBANG KLAS Il. 

IV. Tjara Melamar: 

Pelamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepada 
Kepala Djawatan Adm, Personil M.B.A.U. Medan Merde- 
ka Barat No. 8 Djakarta, dengan disertai: 
1. Daftar Riwajat hidup jang ditulis sendiri. 
2. Salinan idjazah dan daftar angka2 hasil udjian. 
3. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pra- 

dja dan Polisi. 
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4. Surat persetudjuan orang tua atau wali bagi mereka 
jang belum mentjapai umur.21 tahun. 

5. Surat keterangan persetudjuan dari Kepala Djawatan 
bagi mereka jang sedang bekerdja pada salah satu 
instansi. 

V. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 jang tersebut diatas 
akan dipilih dan diudji. : 
Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa asli- 
nja Surat2 idjazah dan daftar angka2 hasil udjian S.M.A. 
serta surat2 keterangan lainnja. 

VI. Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut 
diatas tidak akan diperhatikan. 

“VII. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Desember 1952. 

Djakarta, 1 Desember 1952. 

»2-E” KEPALA STAF ANGKATAN UDARA R.I. 
  

2-GY-5212 
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BAN LUAR 
GOODYEAR 

TENTU - 

MEMBUTUHKAN 

BAN DALAM 
'GOODYEAR    

  

   
   

Ban-dalam Sepeda 

WARNA-MERAH 

Hargastidak tambah 
- 

GO ODZY EAR 
Distributir2 

BAN HONG LIONG & CO., LINDETEVES 
N.V. dan N.V, TRIMURTI. d 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

  

  

ema m Ob ang namun. anam an sedan ae O angen um anna nam an 

"'PREMIERE |” 

SLS RE SKELTON -SMLLY FORREST- MACDONALD CAREY 

("PAHLAWAN DEBU") 
Sebuah film Musical-Komudi jang menggemparkan! 

TN) 
«07 th) 

  

loi malam pengab: Pierre Aumont - Susan Peters 

5.-7-9.-(17tB) MOSIANMENT in BRITANNYY 
Tinggal Sedikit malam INI MALAM PREMIERE 

REx 5.00-7.00-9.00 (17th) I.merrepote- 5.— 7.— 9.—(17 th) 
Shirley Yamaguchi-Don Taylor) Mariam-O.Gumanti-P, Ramlee 

mIAPANESE WAR BRIDE“ | ,AL O HA" 
5 (Kemanten Perang Djepang) Ipilm Indonesia ja Populair 

: lai malam pengab: |ip AM BERBARENG Djagatan | ESOK MAL R 

  

  

  

5.-7.-9.- (13 th.) “ na 
Butterfly Wu — Wang Tan Fung #DJAGALAN” 6.30-—8.30   

  

Akan datang: Technicolor 

, Grand 

Rodrigo De Villa 

& maaa!!!! puLaNg out |! 
MINTA MINUM SUSU MAP BENDERA 
SAMA IBUMU, LANTAS KEMBALI | 

N TA 
|. 

   

SUSU MANIS 

Yap BENDERA 

(SORGA DUNIAH 
SENUAL  PROGLEM 

(Bah. Indonesia, Oleh Sapphire). 
# Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA: 
# Rasianja SORGA PERKAWINAN: 
# Rasianja supaja BISA HAMIL: 
€ Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, 

dgn tanpa obat atau alat2: 
, # Kuntji Rasianja MEMILIH ANAK, 

jg. bibitnja ,, SEDANG DITANAM” bakal mendjadi anak 
LAKI2 atau PEREMPUAN, — menurut suka sendiri, — 
jg. 1009c TJAKAP atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR, 
TJERDIK, BIDJAKSANA, AGUNG, MULIA dan BER- 
BATIN LUHUR! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jg. 
Tnla Dahsjat, tapi sangat PENTING bagi orang2 dewa- 
BA na 

Digubah menurut pendapat 25 arang Professor2 dan 
Dokter2 jg. kenamaan diseluruh dunia. 
(Anak2 dilarang keras membatja!) 

1 Buku tebal, indah, dihias ban jak gambar? Rp. 25.— 
Begitu terima postwissel, begitu lantas dikirim! 
(1 orang hanja boleh membeli 1 buku sadja). 

Badan Penerbit: 

K WA GIOK DJING 
Djl. Kramat 2/4 — Kudus. 

  

  

      

  

Tem CITY CONCERN CINEMAS 2 
Lox lai malam d. mw. b. (untuk 13 tahun) 

5.— I.— 9. The Academy award winner of 1952 
i Humphrey Bogart dengan Katkarine Hupburn 
“dua bintang tersuhur pertama kali main bersama dim: 

»Atrican Oueen" Color by 
  Technicolor 

.akan datang: MAN Fron COLORADO Gienn Ford Ellen Bie 

5-1-9 ini malam pengabisan (u. 17 tahun) 
Philip Friend — Chas Coburn Warda Hendrix 

sIhe Highway Man' Eun nia 
Besokmalam Clau dette Colbert Apn Blyth 
Premiere Robert Douglas — Aune Crawfard 

p— 

  

“Thunder on The Hilif— Moserious 
INDRA ini malam d. m. b. Royal 

4.30-6.45-9.60 (13 tahun) 5.00-7.15-9.30 
film Indonesia terbesar, pertama dalam BERWARNA 
dengan R. Mochtar — Netty Herawati — 'Rd Sukarno Nana Madjo Astaman dil. 

. 2 66 ,Rodrigo De Yilla 
Dibuat selurubpja di Mapilla-penub actie & sersatie | 
dgn idzin Kant. penoen. barga tg 8 Nov. '52 No, 3655/KP 
8511/13142.- Harga2 tempat Rp 4.- Rp 2.50 Rp l.- untuk 
pertundjukan ke 2- dan ke 3 malam 

Utk pertundjukan sore (kesatu) dan pagi barga2 tempat biasa 
Roxy ini sore mulai dj. 4— Lu. 13th) 

Hanja | pertundjukan 

Film Indon, Bewarna 
Harga2 tempat biasa 

ini malam premiere ju. 17 tab.) 
Yvonne, De Carlo - Scots Brady dim. TECHNICOLOR 

sThe Ga! Who Took The West“ 
Besokmalam premiere ,.MAS KAWIN" fila Indon, baru 
dgn. S. Salmah — Usman — Mariam — R, Ismail — Jose Lantua. 

ROXY 7— 9— 

        
        

SOLO Mulai tg. 5 s/d 9 December '52 

MAHKOTA BESI 
YZEREN KROON 

Suatu Film Italia jg Maha Besar Dan Heibat: 
jg Bekroond , 

  

Temat 
Teks Indonesia 

Bg 

Hentuk CADEAU 4k. 
Barang2 PERHIASAN MAS, INTAN dan BERLIAN, 
pembikinan ditanggung RADJIN, ALUS dan NE- 
TJIS, diatur oleh satu ACHLI, 

  

  

& VULPEN P.51 dan 21 serta lain-lain merk. 

#  POLSHORLOGK untuk LELAKI dan WANITA, 
rupa2 MERK. 

ag.
 LONTJENG dan WEKKER ,JUNGHANS" dll. Merk. 

SPORTBEKER. 

HARGA DITANGGUNG MELAWAN! 

Sa 
aa
 

        shin Siu Thian Tang” 
»BELLES on their TOES"   

i 6 ruk, VII No, 584/111/A/718 GEN ET KA NGAKAK 

   

TOKO MAS 

Jjap “uda 
i Telp. 336 

KRANGGAN WE TAN 27 SEMARANG   

MR/I-BNO 
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