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Katanja..... 5 

5ikota Iloie, propinsi Illilo 
| kmpina) meguban, bhw 
- dikota Lucona telah ditangkap 

  
tu tersebi 
anak, kemudian men 
pada muka dan bebe:      

a “diperoleh, Djuga se- 

orang bernama Maria Sobremisa- 
na menuduh bahwa Kentu tadi 
telah menjerang ia beberapa hari. 

“sebelumnja dan menggigit sedikit 
daging dari lengannja. 

Ketika ditanja apa jg. 

daging manusia itu ,,sedap”, 

KONFERENSI ECAFE 

“rapat pada hari Senen dibalai 
kota untuk mengadakan per: 
Siapan2 jg diperlukan. Konpe- 
renSi itu akan diadakan pada 
pertengahan bu'an Djanuari di 
Bandung dan akan berlang- 
Sung kurang lebih sebulan la- 

Menurut keterangan konpe- 
rensi ini ialah konperensi ter- | 
besar ig pernah diadakan di 
Bandung. Lebih dari 100 orang 
utusan dari berbagai 
akan hadir pada pertemuan 

  

   
     sing Dan Darah | 

ManusiaEnak, 

'KSEBUAH BERITA dari 

tersebut menangkap seorang 
igitnja 

Ka: "»a bagi- | 
tubuh anak tersebut 

mena- 
— rik baginja dalam daging manusia 
“itu, ,,vampier” tadi mendjawab, | 
bahwa ia ,selalu haus terhadap 
darah manusia” dan djuga merasa 

     
| |da #akjat Mesir. untuk memutus 

DI BANDUNG. "| Sr merupakan & 
Panitya persiapan konferen 

si Ecafe di Bandung telah be 

“kum kini sedang mempeladjari 

hegeri | 

     | Salah Satu eb 

oleh pemerintah untuk mendjadi 
menggantikan kolonel Nasution, 

aa 

2 an nara 

kah Mesir Akas Djadi 
“Republik Atau Tetap 

Keradja    
| TN ENGAN djalan referen- 
Dam akan “diminta kepa   

| kan, apakah negaranja akan te 

   

  

|an aflau republik. Demik 
orang Gjurubitjara' pemerintah 
Mesir mengumumkan di' Kairo 
pada hari Senin, Dikatakan se- 

lardjutnja, bahwa pemerintah 
telah memutuskan, hendak mem. 
berikan suatu mane dasar 

jana2 hiu- baru dan para 
  
rentjara2 jang akan d'madju- 
kan kepada Komisi Nasional 
dalam sedikit! hari lagi. Anggau 
ta? dari komisi infakan diam- 
bil dari ,,Blok Nasonal” jan   . 2 
dibentuk oleh djenderal Nadjip. 
(Antara). Ta 

  

  

    
KAWILARANG, 

Sesuai dengan peraturan di- 
Sipiin tentera, dengan sendiri 
nja kami akan patuh. kepada 

" tiap putusan atasan dalim pe 
njelesgian kekeruhan jg ada 
dalam Angkatan Darat seka- 

— rang ini. Bagi kami jg penting 
daam usaha mendjernihkan 
kekeruhan itu bukanlah siapa 
“jg harus didjadikan “kambing 
'hitamnja”, tetapi kembalinja 
Gan terpeliharanja persatuan 

dalam Angkatan Darat seluruh 
ja 

Menurut pendapat kami, per 
satuan ini hanja dapat dikem- 

" balikan, djika pendjernihan itu 
dilakukan setjara bidjaksana, 
teliti, tjermat dan berdasarkan 
keadilan, djuga terhadap pen- 
djabat-pendjabat jg “Jisangka 

bersalah, Tindakan jg berdasar 
kan keadilan itu hanja bisa di 
laksanakan, sesudap dilakukan 
pemeriksaan atas diri mereka, 
sehingga tiap anggota Angka- 

tan Darat chususnja, masjara 
“kat: umumnja mempunjai keja 

“kinan, bahwa sesuatu tindakan 
atas diri mereka itu memang 
berdasarkan sesuatu pelangga- 
rannja sebagai pendjabat jang 
bertanggung djawab. 

2 » Disiplin tentara. 

Sepandjang pengetahuan ka 
ni pemeriksaan itu belum per- 

. nah dilakukan, sehingga tinda- 
kan jang telah diambil terhadap 
beberapa perwira dari Angka- 

- tan Darat. sbg telah diumum- 
kan itu, tidaklah akan menghi- 
langkan kebimbangan tentang 
djanrinan hukum bagi anggota- 

“anggota Ang. Darat chususnja, 
— Angkatan Perang umumnja. Pe 
“meriksaan tentang: siapa jang 

|. bersalah dalam menjebabkan 
|. dan mengakibatkan kekeruhan- 

' kekeruhan ini belum diadakan, 
tetapi hukuman dan/atau tinda 
kan beleid telah didjatuhkan 
atas beberapa perwira mene- 
ngah Angkatan Darat. Hal ini 
tentunja tidak akan menghi- 
langkan kebimbangan jang ada. 

| Selanta kebimbangan ini masih 
ada, maka dengan sendirinja ra 

|..8a tidak puas akan tetap ada 
|$ dan dengan demikian Corps- 

geest jang sangat diperlukan da. 
lam Angkatan Perang itu, akan 

“ tetap terganggu. Oleh sebab 
itu maka seharusnjalah tinda ' 
kan-tindakan itu harus tetap da 
lam rangka disiplin tentera dan 
procedurennja harus pula didja 
lankan menurut saluran hierar- 
chies jang harus kita pelihara 
dalam ketenteraan. 
Kami sebagai alat Pemerin- 

. dan Negara jg insjaf dan 

    

      

adiKSAD 
ab 

menolak tawaran tadi. Penolakan tadi disampaikan oleh 
Bambang Sugeng kepada perdana menteri Wilopo dalam seputjuk 

. Surat antara lain djuga menjatakan alasan? mengapa ia menolak 

Dg.Referendum 
Akan Ditetapkan Apa- 

    Rebo 10 Des. 

    

  

kepala staf angkatan darat untuk 
hari Sabtu jang baru lalu telah 

kolonel 

untuk mendjabat kedudukan tadi. 
e Selandjutnja, Bambang Su- 

geng djuga minta keluar dari di 
| has militer karena alasan kese. 
hatan. Sampai hari Senen belum 
diketahui apakah pemerintah te 
lah menerima permintaan Bam- 
bang Sugeng tadi, sedangkan 
menurut rentjama, hari Senen 
selandjutnja perdana menteri 
Wilopo mengadakan pertemuan 
dengan Bambang Sugeng di Su 
rabaja, setelah Wilopo mengada 
kan perundingan dengan presi 
den jang sedang istirahat di 
Bali. Kabar jang didapat selan- 
.djutnja menjatakan, bahwa mu 
lai hari Minggu, setibanja ia 
dari Bali, Bambang Sugeng te- 
lah ' meninggalkan Surabaja 
pergi ketempat lain, sehingga 
perdana menteri Wilopo tidak 
dapat mengadakan perundi, 
ngan dengan dia.   Alasan penolakan 

Bambang Sugeng. 
Pero'akan Bambang Sugeng 

untuk mendjabat KSAD seba- 

1952 

| nja Karena Ia Ingin 
(Dibantu Ovecste Sutoko, Sedang Su- 
toko Sendiri Dipindah Ke Daerah 

IPEROLEH KABAR, bahwa kolonel Bambang Sugeng. 
panglima divisi Brawidjaja Djawa Timur jang telah diminta 
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    gambar George Jorgensen tadi,   pada gambar kemaren ini, tentu 
sekalian. : 

Pengusiran | 

  gai jang dinjatakannja kepada 
pemerintah adalah karena si- 
kap pemerintah jang telah me 
ngambil putusan untuk memin 
dahkan wak KSAD letnan ko 
lonel Sutoko dari Djakarta ke 
daerah jang masih belum di- 
tentukan tempatnja, Bambang 
Sugeng beranggapan, bahwa 
menurut pendapatnja, penjem- 
purnaan angkatan darat baru   

      
Panglima Tentera dan Territo- 

menginginkan adanja kepatu- 
han anggota Angkatan Perang 
terhadap dsip:in Negara, tidak 
akan ingkar terhadap sesuatu 
putusan dalam usaha penjele- 
saiannja, tetapi sebagai anggo 
ta aat Negarapun kiranja da 
pat kami menjatakan pengha- 
rapan, bahwa penjeresaian itu 
harus dilakukan dalam yangka 
dan procedure menurut hukum 
keadilan jg sehat. Tindakan di 
luar itu menurut pendapat ka 
.mi tidak sehat dan tidak akan 
menjehaikan Corpsgeesi Ang- 

katan Perang, Hanja pemerik- 
Saan dan suatu keputusan jg 
tetap bersifat militer akan da 
pat menghilangkan  kebimba- 

berhasil, manakala ia dibantu 
O'eh leinan ko'lonel Sutoko, se- 
dangkan dengan tiada bantuan 
Sutoko mustahil usaha itu 
akan berhasil, 

Sewaktu Bambang Sugeng 
diminta oleh pemerintah untuk 

nja hampir gidapat persesuai- 
an. Akan tetapi perundingan 
antara kedua orang “itu tidak 
dapat di'andjutkan lagi, kare- | 
na Sutoko telah dputuskan 
akan dipindahkan dari Djakar 
ta, 

Dalam pada itu dari kald- 
ngan jang berkuasa didapat ka 
bar, bahwa o!eh karena penola 
kan Bambang Sugeng untuk 
mendjadi KSAD, masih be'um 
lagi didapatkan suatu tokoh 
untuk djabatan tadi, sedang- 
kan kolonel pensiun Hidajat 
beberapa waktu jang lalu te- 
lah menolak. : 

Karena sjarat2 jg. sukar 
diterima. 

Sementara itu dari sumber 
lain ,,Pedoman” mendapat kete 
rangan, bahwa penolakan Bam- 
bang Sugeng untuk mendjadi 
KSAD djuga disebabkan oleh 
karena beberapa sjarat jang di 
madiukannja sebahagian besar   ngan tentang bersalah atau ti 

dak bersalahnja pendjabat2 jg 
didjatuhi tindakan penjelesai- 
an itu. Setelah ada keputusan 
sa'ah atau benarnja, maka 
akan hilang pulalah sikap pro 

latau contra terhadap bidjak- 
sana, adil atau tidaknja sesua 
tu tindakan itu. Pemeriksaan 
dan putusan itu akan membe- 
ri djaminan hukum jg diperlu 
kan bagi tiap pendjabat untuk 
memiku! tanggung-djawab jg 
dibebankan  kepadanja, sehing 
ga tindakan jang diambil dja- 
ngan menimbulkan sentimen- 
ten jg tidak sehat dalam ling- 
kungan Angkatan Perang sen- 
diri. : 

Kami jakin, bahwa tiap ang 
gota Angkatan Darat chusus- 
nja, Angkatan Perang umumnja 
sependapat dengan kami, bah 
wa jang penting dalam penje- 

lenggaraan penjelesaian ini, per 

hatian jang pertama harus di 

tjurahkan kepada  kembalinja 
dan terpeliharanja persatuan 

dalam Angkatan Perang. Tinda 
Ikan.tindakan itu haruslah me 
muaskan kejakinan hukum dan 
keadilan semua pihak dan tidak 
lah berupa tindakan jang ragu 
ragu dan setengah-setengah, di 
Iuar sifat-sifat dan disiplin mi 
liter dan saluran 'hierarchies 
jang harus dipegang teguh da 
lam (Angkatan Perang. 
Demikian pendapat Kolonel Ka 
wilarang. (Antara). 

ERHUBUNG dengan desas-de   
    

  
“M8 sus jg menjatakan bahwa anta 

PEemerintah Indonesia dan ' peme 

rintah Djerman Barat sedang dilaku 

kan pembitjaraan mengenai maksud 

Indonesia untuk mentjari tenaga in: 

| struktur militer, dalam hubungan ini 

koresponden istimewa di Bonn “dari 

s.k. Belanda ,De Telegraaf'- meneri 

  

telah ditolak oleh menteri perta 
hanan karena tidak dapat dilak | 
sanakan terutama sekali dalam 
“keadaan sekarang, dan meng- 
ingat diumlah verwira2 kita jg. 
memang sedikit itu. 

Sjarat jang dimadjukan oleh 
Bambang Sugeng tadi antara 
lain jalah minta supaja ssdium- 
lah perwira jang ada distaf 
angkatan darat sekarang seku 
rang-kurangnja harus divindah 
kan, sedangkan dibeberara teri 
torium harus diadakan - mutasi. 
Sjarat2 Bambang Sugeng ' ini 
kemudian lalu ..kertumbukan” 
lagi dengan usul2 penielesaian 
dari menteri pertahanan kepa 
da kabinet. (Pia). 

GOEDHART TERUS 

MENGHASUT. 

Hari Senen harian Belanda ,.Het 
Parool” lagi memuat komentar 

Goedhart jg dengan hersemangat 

menentang Go Gien Tjwan dan 

Sunito. ,,Biarkan mereka bekerdja 

di Nederland sebagai korespon- 

|den pers komunis, sebagai pusat! 
pekerdjaan kolrier, sebagai mata2 

utk kaum Bolsjewick. Apabila pi- 

hak Belanda bertindak terhadap 

  

  

     

orang2 komunis sematjam. 'itir, 
adalah ini djuga utk kepentingan 
Indonesia. Orang di Indonesia 
hendaknja d memahaminja 
tentang hal ini”. Demikian kata 

Goedhart jang selandjutnja : me- 
hnambahkan: ,sPada umumnia 

orang di Indonesia takut terhadap 

tukang2 agitasi jg membuka mu- 

lut besar. Sudah waktunia kini, 

ma ketePangan dari kuasa Urusan 
Persendjataan Dierman Barat Theo: 

tah Republik Federal Djerman tidak 
pernah memikirkan uantuk melakukan 
suatu tindakan jang bersifat bermu 
suhan terhadap Nederland dengan 

di Kita liter Djerman Indonesia, 

“tukan. 

waktunja. 

: 

kan-tindakan sematjam itu. Dar 

    

   
sat selandjutnja diperoleh: kabar 
ngenai ini, mungkin hanja meri 
langan tersebut selandjutnja 
kas anggota KNIL dan KL tel 
untuk berdiam di Indonesia 4 

Ha 

Mengena' berita tersebut: 
atas jang berasal dari Me 
kalangan tersebut menga 
kan, bahwa besar kemung 

j4 KT E R3 mendjadi.KSAD-ia-telah “me! Oon ha' itu mengenai. Ba Ha PE 
|ngadakan perundingan dengan Ea 5 K rium MI Divisi Siliwangi kepada pers di Bandung hari se- | Sutoko diluar pengetahuan pe- |. Xin telah menjatakan pendapatnja mengenai sekitar pembebasan | Merintah. dan diantara kedua- 

Kolonel A.H. Nasution dan beberapa perwira menengah dari tugas- 
nja. Hadlir dalam pertemuan dengan pers itu djuga Let. Kol. Tas- 
win, kepala staf Divisi Siliwangi, Let. Kol. Askari, Major Djuhro, 
Kapten Nawawi Alif djurubitjara tentara. Pendapat Kolonel A.E. 
Kawilarang jang dititik beratkan kepada keinginan kembali dan 
terpeliharanja persatuan dalam Angkatan Perang adalah sbb: 

pandjang izn untuk 
Gi Indonesia jang sudap habis 

Apabila d'pandang 
perlu, pemerintah Indonesia 
berhak untuk menolak permin 
taan semaijam itu, tetapi tin- 
dakan ini tidak mengenai se- 
mua bekas anggota KNIIL, dan 
KL dan hanja merupakan tin- 
dakan perseorangan belaka. 
Achirnja kalangan djawatan 
imigrasi pusat menjangkal ke- 
ras, bahwa tindakan? tersebut 
ada hubungannja dengan tinda 

kan pemerintah Belanda baru? 
ini terhadap beberapa orang 
warganegara Indonesia. 

Murid 
'Mosok 
Tuntat Sapaja Direktar 
Sekolahnja Dipindah 

Ira URID? Sekolah Guru  Ba- 
# wah di Pantjur Batu (Su- 

matra Utara) telah 'mengadakan 
pemogokan, karena tuntutan me- 

reka supaja direktur sekolah itu 
dipindahkan, tidak dipenuhi, Me- 
narut ,(Pendorong” perselisihan 

ini terdjadi ketika direktur se- 

kolah tsb. dgn persetudjuan mu- 
rid-murid mau mengumpulkan 
uang utk mendirikan sekolah ba- 

ru. Ongkos? utk pendirian gedung 

baru itu ditaksir Rp. 85.009. 

  

Pemborongan pendirian ge- 
dung sekolah itu akan dilaku- 
kan setjara umum, tetapi di- 
rektur sekolah tadi telah me- 
njerahkan pembuatan gedung 

itu kepada seorang jang menu 

rut anggapan murid2 sekolah 
Itu tidak djudjur. Selandjutnja 
para murid berpendapat, bah- 
wa pemotongan sukarela dari 

tundjangan2 jang diberikan ke 
pada murid itu tidak berdjalan 
sebagaimana mestinja, 

Sekarang murid2 sekolah itu 
telah menulis surat kepada ke- 
menterian PPK, dan gubernur 

Sumatera Utara dengan per- 
mintaan supaja direkturnja di 

  

Dengan dimuatnja gambar George Jorgensen dalam harian ,,Suara 
Merdeka” kemaren, sedari pagi kantor redaksi kita dihudjani oleh 
pertanjaan2 telpun, minta ketegasan, apakah memang benar2 ada 

« Orang lelaki sebagai George Jergensen itu jg berkat penjuntikan 
dan perawatan selama 2 tahtri 
gen. telah malih mendjadi wanita tjantik djelita. Untuk membuk 
tikan kebenaran gambar tsb., Sekali lagi hari 

sih djadi djedjaka gagah dan waktu sudah malih djadi wanita jg 
aju rupawan. Dengan gambarijang lebih terang dan djelas dari 

  

okas AL - ANIL 
Belum Pernah Dicmbil Tindekan Se- 

maijam itu Oleh Pemerentah 
Djika Pernah Dilakukan Mungkin Merupakan Tin- 

dakan2 Perseorangan. 
t 

ERKENA'AN dengan tersiarnja kabar tentang pengusiran 
terhadap orang? asing bekas anggota KNIL dan KL haru? 

ini, P.L. Aneta memperoleh kabar Gari kalangan jang berwadjib, ba- 
hwa sampai sekarang pemerintah: belum pernah mengambil tinda- 

9 tis kalangan djawatan imigrasi pu- 

      
    
   

      

    

   

berikan kartu tanda sebagai izin 

| Kerdjasama. Dengan?: 

    

   

    

    

oleh dr. Hamburger di Kopenha 

ini. kita muatkan 
berdampingan gambar waktu ma 

hilanglah keragu2-an pembatja   |bahwa segala tindakan? jang per 

| 

kaum demonstran, 

»Goum” jg terdiri dari penduduk 
'bakan-tembakan terhadap kaum 

pusat? penting di kota tersebut. 

Insiden itu terdjadi, ketika re- 
siden djenderal Perantjis, djen- 
dral Guillaume, membuka sidang 

|Dewan Pemerintah dari pemerin- 
tah Perantjis di Rabat. Dikata- 

kan, bahwa Perantjis berkewadji- 

ban untuk mendjaga keamanan 
dan ketenteraman di Marokko. 
Keributan2 itu terdjadi, karena 
pendudulg Arab kota tsb. marah, 
berhubung dg. pembunuhan atas 

pemimpin gabungan serekat bu- 

ruh Tunisia, Frehat Hached, dan 
putusan Perantjis untuk memboi 
kot perdebatan mengenai masalah 
Tunisia di PBB. Berkenaan dgn 
insiden2 jang menumpahkan da- 

rah itu residen djendral August 

Guillaume, menjatakan penjesa- 

lannja dan selandjutnja katakan, 

lu akan dilakukan untuk me- 

ngembalikan keamanan dan mem 

bawa mereka jang bersalah dimu 
ka pengadilan. 

Polisi di lempari 
batu 

Seterusnja diwartakan oleh 

AFP, bahwa hari Senin siang di 

Casablanca (Marokko) telah tim 

bul insiden2 lagi, jang menjebab- 
kan tewasnia 11 orang, sedangkan 

2 orang lagi mungkin tewas dan   
hwa apa jang “disiarkan me- 

“batas waktu jang telah diten- 

nama. 

“aan MN 

Vian 

K. Muzakar.:: 
: 2? 

kan Bersedia 

   

Overste Warouw 
EMIMPIN PEMBERONTA 

|4 orang mendapat Nika2. 6.000 

membawa 

menurut 

melampari 

hingga polisi 

orang Marokko jang 

pandji2 Partai Istiglal, 
wartawan AFP mulai 

batu kepada polisi, 

|jang menimbulkan korban2 terse- | Ma h'dupnja tJa 
orang |lakukannja'hennjalih mombela 1 

but diatas tadi. Diumlah 
Perantjis jang tewas selama nari 
Senin telah meningkat djadi 4|sia”. Demikian  d'kabarkan 
orang. Polisi mendatangkan kha- |oleh wartawan , Antara” di 
labantuan untuk mentjegah sura 
ja kaum demonstran tadi dianyan 
sampai memasuki daerah? tempat 
tinggal bangsa Eropa 

..Jacgues . de Blesson... wakil 
bangsa Perantjis dalam biro. 
residen djenderal, malam Sela 
sa ini menurut rantjangan 
akan mengadakan  pembitjara 
an dengan Su'tan Marokko.   KAN di Sulawesi. Selatan 

Kahar Muzakkar telah mengirim- 
kan pernjataan kepada presiden 
Sukarno, dim mana ia menjata- 

kan menjokong “dan membantu 
presiden Sukarno dim kedudukan- 
nja sebagai panglima tertinggi 
dari Angkatan Perang. Kahar 
Muzakkar djuga telah menjampai 
kan pernjataan kepada panglima 
territorium 7 letnan kolonel Wa 
rouw, dalam mana ia menjatakan 
kesediaannja utk bekerdja bersa- 
ma dgn panglima itu utk memper 
tahankan keamanan di Sulawesi 

pertempuran jg telah, berdjalan 
ki. dua tahun lamarja di daerah 
itu. 

Sesudah letnan kolonel Wa- 
rouw mengoper pimpinan mili 
ter didaerah teritorium 7 dari 
tangan ko'onel Gatot Subroto 
dibulan Nopember, dua batal- 
jon dari Kahar Muzakkar tlh 
memihak kepada Jetnan kolo 
ne' Warouw. Adalap satu raha 
Sa umum di Makasar bahwa 
Segera sesudah Warouw mengo 
per kekuasaan militer di teri- 
torium 7, penjelesaian gerilja 
di Sulawesi Selatan hanja me 
rupakan faktor waktu sadja 
och karena diantara pangli- 
ma teritorium 7 jg baru itu 
terdapat rasa persahabatan jg 
erat dengan pemimpin pembe- 
rontakan itu, rasa 'persahaba- 
tan mana mulai timbul pada 
permulaan revolusi kemerdeka 
an Indonesia di Djawa Timur. 
Menurut ,,Merdeka” lebih djauh 
menjatakan, bahwa Letnan ko 
lonel Warouw sendiri pernah 
menjatakan bahwa sikap jg di 
perlihatkan oleh Gatot Subroto 
(jg berhubungan dengan per- 
istiwa disekitar 17 Oktober), 
Sangat menjukarkan penjelesai 
an masalah gerilja di Su'lawe- 
si Selatan jg dipimpin oleh Ka 
har Muzakkar, pernjataan ma 
na dianggap sebagai djaminan 
bahwa letnan ko'onel Warouw 
mempunjai satu tjarg jg lebih   pindahkan, karena mereka ti- 

dak setudju dengan tindakan2 
direktur itu. 

  

bahwa orang2 di Djakarta harus 

menutup telinganja terhadap ha- 

sitan-hasutan ig demikian”. . De- 
mikian diberitakan Antara “dari 
Amsterdam. 

tuk ditempatkan dimana2. Saja akan 
untuk 

dor Blank, ig mengatakan: ,,Pemerin | mentjegah tiap2 kemungkinan. dima 
na orang Djerman akan menjediakan 

Perhu 
bungan baik antara Nederland dan 

Djerman Barat pasti tidak mengizin 
mengizinkan penempatan tenaga mi” kan hal itu”. Demikian keterangan 

o:eh 
tidak mempunjai tenaga militer un “koresponden ,,Antara” di Amsterdam 

berusaha sedapat mungkin 

tenaganja untuk maksud itu. 

Theodor Blank jang dikutip 

sempurna untuk membereskan 
masalah gerilja itu. Semendjak 
beberapa waktu gebelum peng 
operan kekuasaan militer jg 
terdjadi dibulan ' Nopember di 
Indonesia Timur, praktis ti- 

dak ada terdjadi pertempuran 
lagi antara pasukan2 pemerin 
tah dan barisan2 gerilja. 

Instruktur2 Militer Djerman Bagi Indonesia?. 
dari sk. »De Telegraaf”. 

Atas -pertanjaan Antara, sekretasis 
djenderal Kementerian Luar Neyeri 

. Dr. Darmasetiawan,  hanja menjata 
Ikan: Tidak ada komentar”, Ditam 
bahkannja, bahwa Menteri Mukarto 
dalam pertemuan dengan stafnja jg 
diadakan Senin" pagi, telah membitja 
rakan djalan penindjauannja ke Ame 

  

4 
kem 

  

ua Kebugaran Indonesia 

Ken Batas seseh Lenootshap 
yan Kuoraten en MetengaHeppen 

& 

  
  

Selatan. Dengan ini berachirlah ( 

Djam malam dinjatakan berla 
ku dari djam 8 malam sampai 
6 pagi, orang dilarang berkum 
pul2 didjalan hingga melebihi 
10 orang, kampung2 tempat 

tinggal bangsa Marokko dike- 
lilingi pendjagaan2 tentara. 

Sementara itu diwartakan 
dari Paris bahwa malam Se'a 
sa ini kabinet Perantjis akan 
mengadakan sidang terbatas, 
guna mempertimbangkan ke- 

adaan di Afrika Utara. 
(Antara). 

PAKISTAN MENDIBIKAN PE 
RUMAHAN BAGI 
PENGUNGSI. l 

Menurut keterangan ig di 

aa 

Casabianca 
Bentrokan Antara” Teniara Lawan 

“— Demonstran 
20 Orang Demonstran Te was — Polisi 

Dilempari Batu. 
OBANG PERANTIJIS tewas dan menurut taksiran 20 orang 

sad dari kaum demonstran tewas, setelah terdjadi lagi bentrokan 

jang menutmpahkan darah Senen pagi di Casablanca. Lk. 3.600 

setelah menjerang 2 orang Peranijis 

tewas, menjerang lagi pos polisi jg malam Senen diserang mereka 

dan karena itu pembesar? Perantjis memanggil pasukan? Perantjis 

diantaranja tewas. Pasukan tsb. 

tan” mendesak sgupaja ditjari 

penjelesa an 
hak rakjat Maluku Selatan, ter 

terpaksa melepaskan tembakan2, | utama serdadu2 Kni! jang sela 

Amsterdam. 

KMKB- Bandung : 
“adu meninggalkan Bandune entuk 

    
  

  

Penerbit: N.V. ,Suara- Merdeka Press”. 
Penjelenggara: Hetami 

Alamat: Purwodinatan Barat YI — 20 Semarang : 

Tilpon: Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 
Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

j ka) F — didalam kota. Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— dida. . 

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

   

  

| Keruh 

hingga 

asli jg kemudian melepaskan tem- 

demonstran itu hingga 20 orang 

kemudian menggantikan polisi di 

'Orang2,RMS' IM 
Membandel 
Tetap Akar Menjang. 
gah Perentah Pulang 

Ke Indonesia 
ENGAN SEGALA keke 
rasan hati, kami akan te 

tap menjanggah perintah jang 
menjuruh kami pulang ke Indo 
resia, karena bagaimana djuga 
kami tidak mau bercihianat ke 
pada tanah air dan bangsa ka 
mi”, demikian kata jang mena 
makan dirinja pengurus besar 
dari BP .,Repiiblik Maluku Sela 
tan” kepada Staten Generaal, 
jang berkata atas nama orang? 
Ambon jang diam dinegeri Bt- 
landa. 

,Perijobaan dari beberapa 
politikus Belanda untuk meng 
insafkan kami, bhw ,, Republik 
Ma uku Selatan” jang diprokla 
mairkan itu hanja "chajal dan 

Republik Arwah” belaka, kami 
anggap sebagai satu daja-upa 
ja untuk mengubah pendirian 
kami supaja suka S'suruh pu- 
lang ke Indonesia. 

B.P. : Repub'ik Maluku Sela- 

bagi pemulihan 

di- Jak lain ig 

kepentngan Be'anda df Indone 

  

2 ? lemb. Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen pe | 

    
   

  

  

s 
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.& 

Katy Rodolph, walau mendja 
di djuara ski Olympiade baru 1 
baru ini, agaknja tidak mera 
sa rendah untuk ' meneruskan 
pekerdjaannja sehari-hari, ja- 

itu mendjadi pelajan di salah 
satu restoran di Reno, Nevas 

  

da. 

MIMI SJAHRIR MENINGGAL. 
Setelah menderita sakit 

selama dua hari Sela- 
sa sore Ik. djam 14.09 
puteri dari pemimpin P.S.I, Su 
tan Sjahrir jang bernama Ami 
nah Sjahrir (Mimi) meninggal 
ditempat kedizman ajahnja “da 
lam usia 26 tahun. Tidak dida 

    

pat keterangan sakit apa "jang 
dideritanja itu. 

Baru2 ini sebuah patroli “dari 
kompi bataljon 716 telah nisrije- 
rang mark "€ 

mam Indonesia” (FLI 
da dibawah pimpinan A 
di Montjonglo Maros,  (£i 
Si). Dalam rrapan 
pihak 

orang 

    

       
    

  

     

  

  Maior Soegiharto komandan 

hari Selasa 

selama 6 bwan beladjar pada 
sekolah militer di Den Haag 
guna res'imen komandan. Dia 
akan berto'ak dengan Overste 
Kusno dari. Bandung. 

   

    

            

ipa tama sa 
dari bataljon 

lo" telat 

Ia reemen 

belum selang be 

ger, 
abi 

Terahk: 

XXI. 

ae 

  

Ya 

  

ERS DI AMERIKA hari 

negeri anggota PBB lainnja. 

nentukan,   
peroleh dari dinas penerangan , 
kedutaanbesar Pakistan di Dja ' 
karta, diberbagai2 daerah Pa- 
kistan kini sedang didirikan le 
bih dari 24 buah kota ketjil di | 
dekat kota2 jg sudah ada. utk 
menampung sekurang2nja 1 

djuta orang kaum pengungsi. 
Dalam usaha fbesar2an ini, pe- | 
merintah pusat menjumbang | 
kan atau memindjamkan uang 

sebanjak 126.500.000 rupee. 

Gara2 Puasa 
Parlemen Ifadia Walk- 

Out 

  

  12 ELURUH oposisi dim ma, 
&g djis rendah India - dari sa 
jap karan sampai ke Komunis - 
hari Senin meninggalkan rua- 
ngan sidang. karena pemer'ntah 
tidak menjetudjui diadakannja 
perdebatan untuk menunda se 
buah mosi, jang menghendaki 
pembentukan negara bagian 
,Andhra”, Mosi ini menghenda   ki supaja negara bagian ini 
wilajahnja diambil dari bagian? 
Madras dan Haidarabad, 

Para anggota dari oposisi me 
ngemukakan, bahwa pemimpin 
gerakan Andhra, Ramalu, kini 
sudah 50 hari Jlamanja berpua 
sa tidak makan sama sekali dan 
oleh sebab itu keadaannja 
mengchawatirkan, Ramalu hen 
dak berpuasa, selama negara ba 
gian Andhra belum diakui. 

PM Shri Nehru mendjawab, 
walaupun pemerintah menghor 
mati djiwa tiap2 perseorangan, 
tetapi pemerintah tidak hanja 
paksa ambil keputusan hanja ka 
karena ada seorang gmengan- 
tjam akan membunuh diri, 

| $ 

rike dan Eropa baru2 ini. tetapi da 
lam garis2 besarnja sadja dan tidak 
memitjarakan hal2 jang detail. De 
mikian Dr. Darmasetiawan, Dalam 
pada itu seorang djurubitjara Kemen 
terian Pertahanan menjatakan, bah 

wa sudah selajaknja, pers Belanda 
memantjing-mantiing mengenai nasib 

Misi Militer Belanda “di Indonesia 

tudjui pernjataan djendral Eisenhower, 

hnannja ke Timur Djauh, jang tak menghendaki pengluasan perang 

Korea. Hariag2 itu katakan, bahwa pernjataan Eisenhower tsb. ter 

tu akan memperkuat djaminan jang telah diberikan kepada neger/ 

Dalam karangan jg ditulis di New- 

York Berald Tribune dan Washington Post dikatakan, 

mua harapan utk mentjapai suatu gentjatsn sendjata di Korea kini 

telah lenjap dan dalam waktu singkat Eisenhower hendaknja me- 

apakah suatu offensif besar2an 

Tidak Diperluas ? 
Kemungkinan Eisenhower, Hanja Adakan 

Offensif Terbatas Di Korea 

Senen dengan suara bulat menje- 

setelah perdjala- 

bahwa se- 

di Korea akan dapat 
momberikan pukulan jg menentukan terhadap Korea Utara. 

Menurut karangan itu Eisen- 
hower perlu memberikan dja- 
waban thd: 3. pertanjaan sbb: 
1 apaka PBB sanggup meng 

'adakan ofiensif jg akan mem 
beri hasil baik? 2, Apakah ope 

rasi sematjam 'itu tak akan 
meluaskan perang hingga di 
yuar baias wisajah Korea? 3. 
Bila Oitensii tsb. ternyata ber- 
hasi, apakah hal jg demikian 
ity aka memperpendek atau 
mengnentikan perang di Ko- 
rea atau Set-darxznja akan das 
pat memperbaiki kedudukan 
PBB? Demikian syara harian2 

di Amerika itu, 
Sementara itu Inggeris mung 

kin dapat menjstuajui oftensii 
terbatas di Korea dengan mak- 
sud memadjukan garis pertaha 
nan B5 jungga bagian jang 
sempit dari Korea jang Le 0xu 

muaah dipertahankan, demik!an 
dikatakan oleh kalanggan Ing 
geris berkuasa hari senin. Li 
Katakan djuga, dia tidak berpen 
dapat, banwa perang Kcrea aa 
pat diachiri dengan offensif se 
tjara besarzan, biokade angka 

tan laut terhadap pantai RRT 
atau dengan djalan membom 
kota2 RRT. Garis pertahanan 
di bagian jang sempit itu ada 

sekarang 140 
cipertahakan 

Selatan 
pasukan 

nan jang 
mungkin dapat 
oleh pasukan2 Korea 
hingga lebih banjak 
Amerika dapat ditarik. 

Tetapi 

ngan Inggris tadi, bahwa seka 
pun offensif terbatas membu 
tuhkan -ebih banjak pasukan. 
Offensif ini nampaknja « perlu 
didahului oleh: pendaratan am- 
phib' di belakang garis Korea 
Utar# jg dibelakan dengan 
kuat dengan menggunakan pa- 
sukan2 jg diangkut me'alui 
udara. Atas pertanjaan, apa 

kah Inggris tidak berkebsra 
tan terhadap offensif terbatas 
itu. kalangan Inggris tadi me- 
njatakan, bahwa menurut pen 
dapatnja “Tidak”, Tetapisber- 
gerak madju hingga Yalu me-   selandjutnja, tambahkannja. (Antara), 

lah 10—80 mil (garis pertaha | 
mil) ' 

dikatakan oleh kala 

  

Vatican 
Dianggap Musuh 

Jugoslavia 

UKRAT2, jang menjatakan 
Vatikan sebagai — musuh 

rakjat Jugoslavia, telah diteruna 
Iari segala pendjuru di ' Jngosla 
via setelah mbnsigneur Stepinac 
diangkat mendjadi kardinal “un 

tuk Jugoslavia, demikian kb. du 

goslavia ,,/Tanjug” mewartakan 

pada hari Senen, ,,Tanjug”, jang 

mengutip karangan dalam surat 

kabar resmi ,,Borba”, menjata 
Kan, bahwa pengangkatan itu, 
jang telah dilakukan oleh Paus, 
merupakan suatu penghinaan ter 
hadap Jugoslavia. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 
Jugoslavia tidak dapat membiar 

kan adanja ,,kolor& ke-5” dari Re 

ma' di Jugoslavia, seperti duga 

tidak membiarkan adanja ,keto 
ne ke-5” dari Kominform. Stepi 
nac termasuk kardinal2 baru, jg. 

telah diangkat oleh Paus 2? ming 
gu jl, dan ia telah didjatuhi hu 
kuman pendjara”oleh wmbesar? 
Jugoslavia. Stepinac kini  Lidip 

isebagai seorang pastoor dalam 

suatu desa, jg terasing letaknya, 
LAH 

  
SEKITAR PENGUSIRAN 
GO DAN SUNITO, 

Di kalangan2 Indonesia di Nedere 
land hari Senin diterangkan, bahwa 
tuan Go Gien Tiwan, direktur pers 
biro .Antara” di Nederland, fa oleh 
pemerintah Nederland diusir darilne 
gara itu, tidak pernah mengunnigi 
medan pertempuran  Korca seperti 
telah dituduhkan kepadanja. Seperti 
diketahui pengusiran Go Gien Tiwan 
dan Sunito dari Nederland dipers 
tangguhkan pelaksanaannja, karena 
katus. menunggu keputusan Mahka- 
mah Agung  Nederland, berhubung 
dengan naiknja appel kedua orang 
bersangkutan it." Mereka mendasar   kan appelnja pada kenjataan, bahwa 

rupakan soal lain, demikian di mereka adalah penduduk Nederland, 
hingga tak dapat diusir, 
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“dari fihak jg bersangkutan di: 

   
   
    

    

|. ada 

  

        
   

    

  

£ 
£ eml 

ggau-||Mendap # ,    

  

      

  

| Satu Kali Sidang 
£ Bul, Nopember Kurangi 

  

  

      

        
bak Ke men tgl. 27-11 jang lalu kabar Pn 

« : 5 2. 

z ? 

Rp. 15— dan kwaliteit terachir 

'Biasanja penanam klembak 

" Imendjualnja waktu masih ba- 
Isah 1 Kg. seharga paling ting- 

eka |djan 5—1 dan di musim kema 

kering, Pada bulan jang sudah 

Saga aan kemasukan klem: 
# - Tiongkok sebanjak 300 tin. hasil. produksi di Kedu 

sendiri rata2 hanja.200 ton Se 
bulan..s Bilamana, / pemerintah 
tidak berusaha melindungi pro 

    

  

  
ai 

' SEMARANG 10 DESEMBER 1952. : 

Saran Kawilarang 
—— —— — Kol. Kawilarang menjarankan, utk mendjernihkan 
Suasana dan memulihkan kesatuan dalam A.P., perlu diidakan pe- 

meriksaan jang teliti, bidjaksana, tjermat dan adil terhadap per- 
wira-perwira jang dianggap salah dalam soal2 seputar peristiwa 

17-Oktober, Dengan hasil pemeriksaan tadi, demikian Kol. Kawi- 
larang, pasti tidak akan timbul keragu-raguan di kalangan A.P., 
maupun di kalangan chalajak ramai, dan suasana selandjutnja 

“akan mendjadi djernih dan terang. ” e 

———S:-—— Dengan penuh penghargaan atas pendapat Kol. Ka-   

wilarang tadi, jg kita jakin didasarkan atas rasa sportiviteit, ke- 

-adilan dan kedjudjuran, perlulah dikemukakan pertanjaan apakah 

tjara jang disarankan Kol. Kawilarang itu bila dipraktekkan tidak 
malahan akan menghembus-hembus api persengketaan jg kini tam- 

 paknja sudah mulai reda? Sebab dim suatu pemeriksaan, seperti jg 
dikehendaki oleh Kol. Kawilarang, pastilah akan ada tuduhan dan 

pembelaan. Dan dalam tuduhan2 dan pembelaan? ini, — apa lagi 
kalau dilakukan dgn dorongan perasaan jg meluap-luap — pasti- 
lah akan menimbulkan pro dan contra jg sengit bertentangan jang 

kemudian akan menimbulkan gema jg sepadan pula di kalangan 

masjarakat. Dengan demikian, kita chawatirkan, keadaan tidak 

akan mendjadi reda, malahan djustru 
akan mendjadi runtjing lagi 133 

: Dalam hubungan 'ini pantas dikemukakan utjapan 

Kol. Bambang Sugeng jg mengatakan, bahwa 'alam fikiran A.P. 

ena paktor2 dalam pertumbuhannja adalah sangat ,,emo- 
'. Pengan. lain perkataan, 'alam fikiran A.P.- kita — menu- 

rut Kol. Bambang Sugeng — adalah sangat terpengaruh oleh pera- 
sa'an-perasa'an dan sentimen. Ratio atau fikiran jg dingin dan lo- 

z gis terdorong ke belakang oleh emoties tadi. Dengan memegang 
" utjapan Kol. B. Sugeng ini, apakah dgn konstellasi 'alam pikiran 

jg sedemikian itu bisa dilakukan pemeriksaan jg tenang: dan apa- 
kah pula para anggauta A.P. bisa menerima hasil2 dari pemerik- 
sa'an tadi dgn tjara jg tenang pula? TR 
5 : Kita berpendapat, bahwa tjara mutasi jg sekarang 
dikerdjakan itu, sudahlah tepat sekali, Segala-galanja dilakukan 
gn setjara diskreet dan tidak spektakulair. Namun demikian, 
mochal-lah kalau mutasi2 tadi tidak didahului dgn penukaran fiki- 
ran di kalangan “pemerintah tertinggi dgn tjara jang teliti, adil 
dan bidjaksana. Kita jakin, bahwa dim soal2 jg demikian gawat- 
nja, Pemerintah tidak akan-bertindak sembrono. Dan mungkin 
pula, bahwa tjara perjelesaian jg sekarang didjalankan itu adalah 
penjelesaian setjara ,,timur” jg pernah disindir-sindir oleh ketua 
.parlemen dalam pidato pembukaannja pada tg. 27 Nopember itu?? 

    

   

    

                

    

   

    

  

at) Kslender Untuk 
"Ik Para Pembatja 

Kalender. ,,Suara Merde- 
deka” 1953 hampir selesai 
ditjetak seluruhnja. Dim. 

. hari2 jad., para pembatja 
(lengganan) akan meneri- 
ma 1 (satu) kalender dgn. 
perantaraan pengantar ko 

ran, ketjuali kalau m e- 
nolak. Harga tiap ka- 

| Jender Rp. 1—. Harga ini 
adalah sangat rendah, se- 

— Kali, dan Gjauh lebih ren- 
dah dari ongkos tjetaknja. 
Penarikan uang kalender 
akan dibarerngkan dengan 
uang lengganan berikut- 
nja. Djuga para lengga- « 
nan luar kota akan mene- 
rima kalender tadi mela- 
lui agen, dengan sjarat2 
seperti para lengganan di- 
kota Semarang. 

KTI 
PENDJELASAN. 

  

“3 Menjambung berita kita be- 
berapa hari jl., mengenai ada-. 
nja penjerbuan di Bringin, di 
mana ditulis bahwa fihak poli 

si datangnji "agak terlambat”, 

dapat pendjelasan, bahwa me-| 
mang malam itu polisi meneri | 

“ma tilpon, Tetapi berhubung | 
adanja djuga tilpun2 laporan: 

 sematjam itu, jg menjatakan, | 
bahwa dilain2 tempat djuga di 
sinjalir adanja grombolan, ma 
ka tentu sadja bantuan polisi: 

tak dapat serentak dikerahkan 
menudju Bringin semua. tetapi 

djuga' ig ketempat2 lain 
| nja tadi. Pun memang bertali-, 

an dengan “technische uitvoe- 

ringen” (jg tidak perlu diketa 
oleh fihak “outsiders”), 

kadang2 pengiriman 
i langsung 

“dikirim begitu sadja terhadap 

adanja suatu signalement grom. 

bolan. Tapi perlu ditegaskan, 
bahwa masjarakat umumnja 
tak perlu chawatir, bahwa po- 
lisi dan @'at2 negara akan 

lengah. Pihak alat2 negara SE | ada Pemerintah Republik In- 
lalu SIAP SEDIA! € ea gubernur - Budiono Djawa 

5 San Kent Het akan diserahkan selandjut- 

: DJENDR. MAJ. SIMATURANG | Hn kementerian dalam. nege 
DI SEMARANG. : ri. Selandjutnja jang telah ditempat 

Dengan pesawat terbang .. ka sebagai pegawai negeri pemerin 

gi, hari Selasa djam 9.30. Te tah RJ. di Djawa Tengah, adalah 

tiba di Semarang dari Djakat-| kp M.T Joedonegoro pegawai .ting 

ta, djenderal major Simatu- gi dari kesunanan Surakarta. Ia di 

pang. Dari lapangan Kaliban perbantukan kepada Gubernur Dja- 

teng djenderal major, Simatu- | wa Tengah. 

pang terus menudju kekedia- | pp. PUTERA BODJA. 

man overste Bachrun- untuk| Dewan Pimpinan Usaha Tenaga 

'adakan pembitjaraan2. Apa Sij Rasionalisasi Bodja” , mengabarkan 

fat perundingan ini belum dike | bahwa-mulai tg 1 Des. jl. menetap- 

tahu. (Ikan residen Soejoso. (bupati d/p Gu 

K.H: OEMAR DILINDUNGI - berbur) sebagai, anggauta kehormat 

PIHAK BERWADJIB. an mendjabat penasehat dam kuasa 

“Dari pihak resmi didapat ka. | usaha dengan hak penuh. 

bar, bahwa pada Minggu pagi PASAR MALAM THIW. 

ibl. K.H. Oemar, kepala. Djawa! Pada nanti tg. 25 Des. sampai 

“tan Agama Kabupaten Demak, 3 Djan. 1953 di halaman sekolah 

“telah dilindungi oleh pihak jang Hwa 

      
  

BANTUKAN GUBERNUR , 

DJAWA TENGAH. 1 6 

Dari gubernur Djawa Tengah di 

peroleh kabar, bahwa sampai seka 

rang ada terdaftar l.k. 400 orang pe 

gawai tinggi dan rendah dari Mang 

kunegaran dan kesunanan jang telah 

mendaftarkan diri untuk bekerdja pa 

da pemerintah 
Soal keputusan menempatkan mere- 

  
Ing (Chinese English School) 

'berwadjib. Sebab2nja ia dilin- di Bodjong akan diadakan Pasar- 

dungi belum diketahui. K.H. Oe. Malam Amal jg pendapatannja 

“yyar adalah salah seorang Kiaji utk fonds rumah sakit Tiong Hwa 

. jang terkemuka didaerah tsb. I Wan Semarang. : 

dan pula anggauta dari Masju-| Kabar lebih landjut besuk akan 

mi, mus! Kita muatkan, 

  

    

   

| ndapat /Saingan B 
|. baki Tiongkok — Pemerintah 

.rokok menjan. Sebelum perang prod 

Injak jg mengeluh, karena mempunjai saingan klembak 
“Tiongkok jg harganja lebih rendah. r 
Tiongkok harganja perangko Magelang rata? Rp. 4.50 sekilo gram 
nja. Sedang klembak Kedu. kwaliteit baik Rp. 25.— 

:gi Rp. 240. Perbandingan ba-. 
( sah-kering, kalau dimusim. hu 

'rau setiap 4 Kg mendjadi 1 Kg 

  

    

  

“ 

  iPerlu Ri 

Importnja 
an Ka | (Oleh: Pembantu kita di Magelang). 

K3 1 

Pu 

(knol) sebagai bahan utk Bea Wana 
bak | punjai pasar ketjuali di pulau Djawa dan Su- II 
matera, pengirimannja sampai di Singapore. Menurut keterangan 
jg kita telah dapat, pada achir? ini penanam? klembak edu ba-: 

n ki keluaran 
Klembak kering keluaran 

  

kedua 
Rp. 7.50. 

dikurangi. 

Luas tanaman dalam tahun 
1952 Ik. ada 450 HA. Tempat2 
jang 'banjak ditanami ialah di 
daerah katjamatan Kaliangkrik 
kabupaten Magelang, desa Bu, 
tuh, Kadjetan, Maringan, Prape 
la. Derepan, Malangan, Pengkol, 
Mangli, Dadapan dan desa Ke- 
bonlegi. Di katjanvatan Windu- 
sari didesa Dampit dan Tjepogo. 

Asel mulanja klembak di- 

tanam penduduk. 
Karim penduduk desa Kran- 

degan Windisari, sepuluh tahun 
jang lalu waktu mengikuti pe- 
nindjauan keliling mantri Ke- 
hutanan didaerah Kedu utara, 
didesa Batur Wonosobo telah 
menemukan bibit klembak. Di 
|bawa pulang dan ditanamhja 
dihalaman pekarangan. Lama- 
kelamaan banjak penduduk jg. 

turu: menanam, produksi dan 
kwaliteit klembak menjerupai 
klembak keluaran |Tiongkok. 
Menurut penjelidikan jang di- 
lakukan oleh djawatan perta- 
nian rakjat, merawat tanaman     

karena pemeriksaan tadi, - 

dah mentjukupi. 

klembak berbeda sekali dengan 
tanaman padi. Bibitnja diam 
bilkan dari pokol klembak ta- 
naman jang sudah” berusia 5 
atau 6 bulan. Memotongnja ti- 
dak perlu mengingat mata 
(knopen) ytjukup setiap pemo- 
tongan harus ada ,,empunja”, 
Empu inilah - jang mendjadi 

,andungan untuk bibit jang 
akan tumbuh. Pohon klembak 

itu hanja dapat tumbuh pada 
«| tempat2 jang iklimnja dingin, 

dimana tanaman2 padi tak da- 
pat hidup subur, tinggi dari 

permukaan laut harus ada 
1000 meter. 3 

Tjara menanam 
Sesudah tanah dikerdjakan sebaik- 

baiknja, maka pupuklah jang men- 
djadi bahan jang terpenting. Menu- 
ru keterangan pihak' penanam bah- 
wa tanaman klembak lebih banjak 
membutuhkan pupuk dari pada la- 
in2 tanaman, masalnja sadja tanaman 

tembakau, sajuran dsb. Sebaliknja 
tanaman klembak tidak menghendak: 
banjak perawatan dan djarang sekali 
mengalami gangguan hama jang 
merugikan. Jang baik tanaman ha: 
rus berderet-deret dengan djarak dja- 
uh 40 cm. Sekelilingnia tanaman 

djuga diberi tambahan tanamany 4 

atau 5 buah benih bawang sebagai 

.biigewas”. Diterangkan rembesan 
dari pupuknja klembak sadja .su- 

Adapun bawang 

tadi. telah dapat dipaneni setelah   
KRMT JUDONEGORO DIPER. |   

Republik Indonsia. | 

  
' hara Djaswadi, 

berusia 6 bulan atau lebih. 

Lu eulhin klembak Kedu 

dan keluaran Tiongkok. 
Klembak Kedu  mempunjai kwali- 

| #ei# jang lebih baik dari pada 

Tiongkok. Kalau klembak Kedu 

baunja harum, -tetapi keluaran 

Tiongkok mengandung rasa ringan 

atau kurang sedap baunja. ” Matjam- 
nja klembak ig diperdagangkan ada 
du pertama klembak basah dan ke- 
dua klembak kering. Pasar klembak 
ig tersebar didaerah Kedu ialah .pa- 
sar Kaliangkrik pada tiap2 hari pa- 
saran Legi dan Pon dan di Klegen 
ran Legi dan Pon dan di Klegon 

'Klem-. 

duksi nasional, ' kemungkinan 
besar dalam tahun 1953, pe-| 

| nanartan klembak luasnja akan 

Tanaman klembak di- | 
daerah Kedu. 

  

  si sedang berbaris, z 

Ba 1 c 

  

Digambarkan pula, bahwa Kol. 
Ngsution menjodorkan konsep ke- 

pada Presiden dan minta, supaja 

beliau menanda-tanganinja.. Kon- 

sep itu, masih menurut laporan 

BISAP tersebut, berisi. antara 

lain: suatu pengumuman tentang 
adanja .bahaja diseluruh Indone- 

sia, rentjana mengambil tindakan 
terhadap beberapa puluh orang 
(penangkapan) dari kalangan 

anggota parlemen dan beberapa 

opsir TNI. 
Kemudian dalam laporan BI- 

raan, jang berlaku antara KSAD 

dengan Presiden. 

Belum lama berselang Markas Besar Angkatan Laut Inggris di 
Malaya jarfy berkedudukan di Singapura telah dihapuskan. ..Ma- 
layan Navy Force” telah .dirobah bentuknja mendjadi angkatan 
Royal Malayan Navy”, suatu bagian ketjil dari kesatuan marine 
Inggris jang -chusus bertugas untuk. 
gerilja Malaya, Tampak siatu kesatuan ,.Royal Malayan Navy” 

    

   

SAP itu djuga dikutip pembitja- : 

  
membantu gerakan .melawan   
   

Tak Pernah 'Presiden Diminta Diadi 
mDiktator ' 

Br PENERANGAN Staf Umum Angkatan Darat telah 
Imenjampaikan sebuah surat edaran kepada pers, jang mem- 

bantah isi sebuah laporan, jang berasal dari Biro Informasi Staf 
Angkatan Perang. Dalam laporan BISAP itu ditjeritakan tentang 
pertemuan Perwira? Menengah AD dengan Panglima Tertinggi pa- 
da tgi. 17 Oktober 1952. Digambarkan, bahwa KSAD Kol. Nasution 
telah mendesak Presiden, supaja djadi diktator, 

asai. Karena itu para pemimpin2 

Angkatan Darat merasa perlu 

untuk mentjurahkan isi hatinja 
kepada P.J.M. Presiden. 

Lt. Kol. Sutoko sebagai djuru- 
bitjara, seperti dalam intervieuw- 
nja jg telah diadakan, memokok- 

kan kepada kesulitan? Negara ber 
hubung kedjadian? di sekitar 

DPR dan memadjukan pernjataan 

para pimpinan Angkatan Darat 

jang telah tersiar dlm pers, me- 
Rgenai pembubaran DPR semen- 
tara. : 

Kol. Simbolon menjatakan pen- 
|dirian, mengenai bahaja djika po- 
(litik langsung mentjampuri pe- 

  

| « Lagi Gan 

4 Tjelo. 

Kol. Nasution: ,,Kami minta inempatan pimpinan? 
kepada Presiden. dapat menerima | Perang. 
nja tentang adanja ,,keadaan ba-: 4 Kol. Kawilarang memokokkan 

haja” diseluruh Indonesia, dan'jkepada suasana hangat anak- 
Presiden supaja dapat mengambil, buahnja, jg bisa meledakkan ben- 

kekuasaan sebagai Panglima Ter | 

Angkatan 

   
    

   

tinggi. 1  Jesaian, atau djika ada suatu pro- 
. Presiden: ,,Apakah saudara2 vokasi sadjapun. 
menghendaki saja sebagai ,,dicta- | Presiden menjatakan turut me- 
tor?” - . yrasakan 10074 seperti dirasakan 

Kol. Nasution: ,,Djika peu 4 
Presiden: ,,Djika saja mendjadi | 

   o para Perwira pimpinan dan 
mengulangi pokok2 ini pidatonja, 

dictator, bagaimana? kalau: saja 'jang beliaw adakan satu djam se- 
memetjat saudara2 sekalijan?”... jbelumnja didepan para demon- 
Kemudian terhentilah pembitja- stran' Beliau menjatakan perlu- 

raan2 itu, dan surat jang diadju- 

itjana, djika tiada tindakan penje- 

da, radio ikut serta dirampas. 

Gerombolan didaerah Sida- 
redja “ada beberapa matjam, 

diantaranja gerombolan Sunan 

orang Indo Belanda, sedang 
lainnja sebagai ' gerombolan 

bernama Pasukan Amat Tje- 
lo jang dipimpin oleh seorang 
kepala Garong bernama Amat 

Berhubung terganggunja ke- 

amanan didaerah Sidaredja, 
maka tak sedikit orang2 jang 
meninggalkan tempat tersebut 
menudju Sumatera guna me- 

njelamatkan  dirinja.  Disam- 
ping itu pun banjak pula ke- 
luarga2 pegawai terpaksa me- 
ngungsi kelain tempat. jang 
mereka pandang aman. 

Sarang gerombolan 
digeropjok. 

Sepasukan TNI dengan me- 
njamar sebagai gerombolan ba- 
ru2 ini mengadakan aksi peng- 
geropjokan atas sebuah sarang 
gerombolan. didesa  Tjibuaja 
Gandrungmangun ' Sidaredja. 
Barang2 sepeda dan 'barang2 
lainnja hasil penggarongan da- 
pat disita. Pagi harinja dapat 
diketahui, bahwa seorang ber- 
hama Hadji Chasbullah - telah 
mendjadi majat. Menurut be- 
kas2nja dipotong lehernja oleh 
pengatjau. Apakah sebahbnja 

kini sedang diselidiki jang ber 
wadjib. ! 

Untung, karena telah siap- 
nja pasukan TNI dikota Si 
daredja ke-selamatan 'pendu 
duk pada.umumnja dapat di 

djamin. (PI-Aseta). 

  

IAWLA junior contest. 
- Sesuai dengan putusan kong 
res IAWLA di Surabaja baru2 
ini, pada hari2 Natal jad. di 
Purwokerto akan diadakan ju- 
Nior contest th. 1952. Tidak ku 
rang dari 50 pemuda pengge-   

kan kepada Presiden itu Gikem- 

tion. 
Sekian antara lain bunji lapor- 

ran, jang berasal dari Biro In- 
formasi Staf Angkatan Perang 

2 itu. 

Bantahan KSAD 
Terhadap laporan tersebut dia- 

tas, KSAD Kol. Nasution mene- 

rangkan: 

atas tidaklah benar sama sekali. 

Pertemuan tersebut melalui izin 

JM Menteri dan diantarkan oleh 
IKSAD setjara resmi. Jang hadir 
'adalah Wakil Presiden, Perdana 
| Menterj, KSAP, KSAD, Kolonel 

. Simbolon, Kawilarang, Djatikusu- 

.mo, Let. Kol. Sutoko, Suprapto, 
S. Parman, A. Saleh, Kosasih, 

| Bachrun, Suwondo, A. Gani, Su- 

  
tri. ! 

KSAD mengantarkan pertemu- 
an dengan menjatakan, bahwa 
perkembangan suasana dalam 
|Angkatan Darat sebagai akibat 
peristiwa2 terachir, telah sedemi- 

kian memuntjak sehingga sampai 

kepada batas2 jang dapat dikua- 

balikan lagi kepada Kol. Nasu- | 

nja bermusjawarat dim tempo jg 
singkat dgn Pemerintah. Semua 
diperintahkan utk tetap pada tu- 
gasnja dan mendjamin keamanan, 
dan dilarang menjiarkan pernja- 
ta'an jg disampaikan oleh Lt. Kol. 
Sutoko tersebut. 

Djadi tidak pernah KSAD 
menjodorkan suatu Konsep apa ! 
pun, tidak pernah ada doku- 

,Laporan tersebut di- | MEN konsep mengenai pengu- 
| muman SOB, mengenai pengam 
| bilan kekuasaan oleh Plm. Ter 
tinggi dan mengenai penangka 

(pan2. Pula tidak pernah meng 
' Utjapkannja kepada Presiden. | 
Dan tidak pernah dibitjarakan 
'supaja djadi diktator, ketjuali 
dalam. uraian PM sendiri me- 
hgenai 'pokok. isi pidato” beliau 

: satu djam sebelumnja. 
:kanda, Askari, S. Sularso, Suman j Maka dengan inj supaja di 

hindari, segala sesuatu provo- 
kasi dan f'tnah berhubung la- 
poran jg tidak benar dari BI- 
SAP tersebut. 

Demikian surat edaran, jg di 
keluarkan oleh KSAD Kolonel 
A.H. Nasution, 

| lapang pendidikan, 

mar olahraga angkat besi dari 

beberapa kota di Djawa telah 
menjaiakan akan ikut perlom- 
baan itu. Bertepatan gengan 
adanja perlombaan tsb akan 
Giadakan djuga rapat tahunan 
pengurus besar IAWLA dgn 

komisariaten seluruh Indone- 
sia. 

Victory-Tsing Shen. 
Sabtu sore tg. 6 Des. di lapa 

ngan 'Tsing Shen Plampitan 
Smg. dilangsungkan pertandi- 
ngan persahabatan bulutang- 
kis antara regu laki? Victory 
B.lawan Tsing Shen B. dgn 
berkesudahan 5—2 untuk Vic- 
tory. 

IKATAN PELADJAR KDN 
Di Semarang telah dibentuk Ika- 

tan peladjar kursus “dagang negeri 
jang tudjuannja  memperdjoangkan 
kepentingan para pengikutnja dalam 

susunan pengu- 
rusnja sbb: ketua Moch. Thamiran, 
penulis Puruito Sajono,  bendahari 

Saudi dan ada pula 4 orang pem- 
bantu. : 

  

  

HASIL2 PEMBERSIHAN 

“Tentang hasil2 pembersihan jang 
dilakukan oleh polisi dibantu ' oleh 
CPM dan Mobrig pada Senen pagi 
di Semarang, seperti telah kita ka 
barkan, lebih djauh dapat dikabar 
kan, bahwa telah ditahan sementara 
beberapa orang jg ditjurigai, tetapi 
pada hari itu djuga setelah dilaku 
kan pemeriksaan, telah dibebaskan 
kembali. Pun, telah ditahan dibebera 
pa seksi polisi beberapa matjam ba 
rang jg buktinja kurang lengkap 
untuk diusut lebih djauh. Kabarnja 
ada djuga tjandu jg diketemukan. 

Pembersihan jg didjalankan itu 
adalah pembersihan 'routine selain 
dari mentjari barang2 dan sendjata 
api gelap serta orang2 jg memung 
kinkan mengganggu keamanan, pun 
ditudjukan pada penimbunan barang 
barang dagangan. Mengenai soal jg 
belakangan ini belum didapat kete 
rangan lebih djelas. 

Sementara itu oleh polisi telah dil 
'bikinkan verbaal pada seorang Tiong 
hoa asal dari Pati, bernama T. I. L. 
kini tinggal di dil Demak (Smg.), 
karena dipersalahkan membawa uang 
retjehan (ketih dan talen) sampai 
sedjumlah Rp 400.— 

DOUBLE DAY. 

Double day atau hari ulang 
“tahun ke V dari Ikatan Pemu 
da Peladjar Indonesia akan di 
adakan tg. 2 Pebruari 1953, 
berhubung dengan itu dalam 
rapat di Panti Pemuda baru2 
ini telah dibentuk panitya per 
Siapan terdiri sbb: ketua A.S. 
Sardjono wk. ketua Ginardjo, 
penulis Harry Soedjito, benda 

bag. perajaan 

Soeparman dan Ngaisah, bag, 
uSaha, Soecono dan A. Harhari, 

bag. perlombaan Soekiswo dan 
Sajoga dan bag, kesenian Tu- 
lus dan Basuki, 

PBSI TJAB. SEMARANG. 

Dalam rapat anggauta Persatuan 
Bulutangkis Seluruh Indonesia tjab. 

Smg. jang dipimpin oleh sdr Sugijan 
to, telah dibentuk susunan pengurus 
th 1952/53 sbb: ketua. Liem Tiong 
Koen, wk ketua Tan Kong Gie, pe 
nulis2 'Tan Peng Tiat dan Yap Bi- 
auw Tjong, bendahari vacant, pe- 
mimpin konp The Kiem Hay, wakil 
nja So Ping Tjay dan para pemban 
tu: Ong Ngo Han, Tan Tjong 
Djien, Tan Poo,Tjoan dan Be 
Tiauw Ena, 

Utusan2 PBSI jang akan dikirim 
ke kongres di Djakarta adalah: 
Liem Tiong Koen dan Sugijanto, se 
dang captain dari regu Semarang 
adalah The Kiem Hay dan So Ping 
Tjay. Pemain2 jang terpilih dari Se 
marang adalah jaitu single puteri 
Ong Hong Nio, double putera Liem 
Gee Djiang/Sie Ling An, single pu 
tera akan ditetapkan belakangan. 

Para peminat bulutangkis jang 

kedjuaraan di Djakarta nanti, Japat 
mendaftarkan namanja pada sekre- 
tariat dj. Widohardjo 52, pendafta 
ran ditutup tg 20 Des. Beaja. perdja 
lanan dan ongkos penginapan harus 
bajar sendiri. Perluya pendaftaran 
ini ialah untuk bisa dapat potongan 
(reduksi) 50 pCt dari Djaw Kereta 
Api. ' : 

DRS. NJOO HONG HWIE. 

Drs. Njoo Hong Hwie, kepa 
|la bagian pegawai dari Oei 
Tiong Ham Concern dan Kian 
Gwan Kongsi di Semarang, jg 
telah diangkat oleh dewan pe. 
ngurus UII sebagai docent lu- 
ar biasa pada Faculteit Eikono 
mi untuk mata peladjaran eko 
nomi perusahaan bagian keua- 
ngan telah mulai memberikan 
kuliahnja pada hari Sabtu tg. 
6 Des. jl. pada universiteit tsb 
di Jogja, :   

D 

ingin ikut menjaksikan pertandingan . 

naga guru, kekurangan 

PENJERAHAN SR SOLO KEPA 

DA PROPINSI 

Baru2 ini diruangan  gubernuran 
Djawa Tengah, oleh gubernur -Dja- 
wa Tengah Budiono telah dilakukan 
upatjara timbang terima Inspeksi Se 
kolah Rakjat daerah Surakarta ke- 
pada pemerintah propinsi Djawa Te 
ngah. 

Koordinator Sekolah Rakjat cae- 
rah Surakarta jang menjerahkan S. 
R. tsb. kepada pemerintah Djawa 
Tengah menerangkan, bahwa S.R. 
III dan S.R. VI ada sebanjak 788 
buah dan banjaknja S:R. partikulir 
ada 76, buah dengan banjaknja anak 
murid semua ada 270.340 orang. Se 
dangkan guru jang dibutuhkan un- 
tuk kesemuanja ini ada 6.187 orang 
dan dari 4.695 orang guru ada ki- 
ra2 30”, atau 1496 orang jang ti- 
dak ..bevoegd”. 

Didasarkan atas banjak penduduk 
menurut taksiran djumlah anak2 ber 
umur -6 sampai 12 tahun didaerah Su 
takarta ada l.k. 436.020 anak, jaitu 
kira 157, dari djumlah penduduk. 

Diatas diterangkan, bahwa banjak 
nja murid S.R. ada 270.340 ditam- 
bah pula 24.000 murid, dari kursus 
Pengantar Kewadjiban Beladjar hing 
ga djumlah ada 294.340. Djumlah 
anak “jang perlu ditampung ada 
141.680 orang. Dengan adanja ini, 
maka oleh koordinator S.R. Sura- 
karta diterangkan, bahwa kesimpu- 
lannja adalah benar2 kekurangan te 

bangunan2, 
bilik sekolah dan alat2 pengadjaran,   perlengkapan dan lainnja lagi. 

PERUSAHAAN GERGADII. 
Bruynzeel Dajak houtbedrij. 

ven NV di Surabaja kini te'ah 
dapat kemadjuan dilapang pe- 
rusahaan gergadji jaitu di Sam 
pit (Kalimantan) dengan me 
ngeluarkan produksi dan kwa- 
liteit kaju jg terlebih baik, se 
dang order? se'alu dikirimnja 
pada saat ig tepat, Keteras 
ngan lebih landjut silahkan 
periksa iklan di lain bagian, . 

PEMBORONGAN PENDIRIAN 
STADION PON Ili MEDAN, 

Dewan pengurus jajasan sta 

dion Sumatera Utara telah mem 

berikan keputusanja terhadap 

26 surat perawaran jang dima 

sukkan untuk pemborongan pen 

dirian stadion PON JII di Me- 

dan. Pemborongan pekerdjaan 
bagian lapangan djatuh kepada 

pemborong Nehan Tarigan dgn. 

taksiran Rp. 965.000.—, sedang 

nemborongan pendirian stadion 

djatuh pada Liong Su Ko dgn. 

taksiran Rp. 1.230.500. 

KOMANDAN 'T.LI. DI- 
TANGKAP 

serombolan Aktip 
gguan2 Di 
Dan Sidaredja 

Pasukan Gerombolan Sunan Geseng Dipimpin Oleh 
Seorang Indo Belanda. 

ETELAH MENGALAMI sedikit keamanan selama ini, ma- 

“2 ka pada achir? ini gerombolan bersendjata mulai lagi de- 

ngan menundjukkan activiteitnja didaerah Sidaredja, dan sekitar 

daerah Madjenang. Dalam minggu j.l. gerombolan nampaknja ber- 

keliaran lagi sekitar tapal batas kota sebelah barat, timur dan se- 

belah utara. Dalam pada itu mereka berhasil djuga menggedor dan 

menggarong beberapa buah toko? dan rumah3 sebagian besar milik 

bangsa Tionghoa, sedang kerugian seluruhnja meliputi hampir ra- 

tusan ribu rupiah. Selain uang dan perhiasan djuga barang? sepe- 

Geseng jang dipimpin oleh se-| 

" Madjenang 

  

Kalimantan 
Makmur........ 

Keamanan  Terpelihara: 
Hanja Merasa Di Anak- 

Tirikan Dim Soal2 
Pemerentahan 

KEINGINAN rakjat Kali 
mantan jalah supaja de- 

ngan segera dapat dibentuk su 
atu pemerintahar otonoom dise 

bertukan “pemerintahan  oto- 
Nom itu tidak dapat didjalan 

  

    
Kena apa sekarang sesudah 

malihnja Jorgensen, . lalu 

ada term baru: Wanita Asli 

dan Wanita Keturunan Bu- | 

kan Asli ja? Dan selan- 

“ djutnja apa musti ada Kar-   
luruh Kalimantan, Apabila pem 

  tu Ke-Aslian ja? aanean 

RAPAT? DEWAN PER, 

WAKILAN. Hua 
Ketua Dewan Perwakilan 

Rakjat memberitahukan, bhw 

atjara rapat-rapat Dewan Per 

wakilan Rakjat tgl. 10-s/d tgi. 
15 Desember 1952 atas permin 

taan pemerintah telah digeser 

kan, sehingga mendjadi seba 

gai berikut:   kau dengan undang-undang bia 

darurat, Demikian 
anggota dewan pirmpinan pusat 
Parkindo dar wakil ketua I 
parlemen rar. Tambunan jang te 
lah tiba kembali di Djakarta, 
dari -perkundjurgannja pada 
konperensi Parkindo seluruh 
Kalimantan jang diadakan di 
Bandjarmasin baru? ini, 

Menurut Tambunan dengan 
membentuk daerah otonoom 
itu diharapkan dengan segera 
dapat diisi otonomi itu, artinja 
bahwa hak dan kewadjiban 
daerah otionoom itu ditentukan 
bersamaan dengan waktu pem 

bentukan daerah otonoom tsb. 
Kesan  selandjutnja jg diper 
olehnja ialah, bahwa seperti 
halnja dengan daerah2 lainnja 
diluar Djawa, maka rakjat di 
Kalimantan pada umumnja me 
rasa dianak-tirikan. Terutama 
di daerah Bandjarmasin jg me 
rupakan daerah perdagangan 

terasa sekali: kurangnja suatu 

perhatian dari pemerintah pu- 

sat didalam soal kredit jg me 

reka harap-harapkan. Pembe- 
rian kredit melalui kredit per- 

tanian dan iajasan kredit dae- 

rah tidak memuaskan, karena 

berdjalan, terlalu burokratis 

dan memakan “waktu lama se 

belum jg minta kredit meneri- 
ma kredit itu. 

sa, disebabkan mungkin karena | 
akan memerlukan waktu jang, dah ketanggal 
lama, maka dapat. djuga dila , 
kukanja dengan undang-undang 

keterangan | 

Atjara semula tgl, 10 dan 
11 (siang dan malam) dipin- 

12 dan 15 
(siang dan malam): atjara se 

mula tgl, 12 siang dipindah ke 
tanggal 11 (siang), dan atja- - 

ra semula tgl. 15 (siang dan 
ma'am) dipindah ketanggal 10 

(Siang dan malam). 

fempat ketempat lain sangat 

djauh, maka terasa sekali ada 

nja kekurangan alat-alat peng 

angkutan. Perdjalanan pos um 

pamanja sangat tergantung 

pada perdjalanan kapal da- 
gang, Berhubung dengan itu, 
diharapkan pemerintah pusat 

menjediakan pengangkutan ig 

dapat dipergunakan untuk dja 
rak antara Bandjarmasin dan 

daerah-daerah pedalaman. De- 
mikian Tambunan. 

Penduduk makmur, 

dan keamanan baik. 
Oish Mr. Tambunar selandjut 

nja dinjatakan, bakwa pada 
umumnja perduduk Kalimartan 
dapat dikata makmur dan ke- 
adaan keamanan baik, terketju- 
ali pada achir? iri di Hulu Su 
ngai terdjadi  kekatijauan dan 
kerusuhan jang ditimbulkan 
gerombolan jang menjebabkan . 
antara lain beberapa sekolah 
terpaksa ditutup. Dikatakan 
bahwa penduduk Kalimantan 
mengikuti pula kedjadian di 
Djakarta, Can selalu mengikuti 

sekitar penjelesaian persoalan 

dolam negeri sedjak peristiwa   
Karena djarak dari suatu 17 Oktober jang lalu. 

     
   

   

Aneka Djawa Tengah| 
  

Waru. 

Dari fihak resmi diterima ka- 
bar bahwa pada malam Rabu 
tgl. 2/12-1952. cirumah Sdr. H. 

Sidik desa Kedungwaru ketja 
matan Karanganjar (Demak) 
kl. 7 K.M. dari Kudus, telah ke 

Gatangan 5 perampok jang ber 

pakaian seragam dan memakai 

topi badja, bersendjatakan 3 ka 
rabijn, 1 stengun gan 1 pestol, 

Sdr. HLS. tsb. diikat tetapi da- 

pat meloloskan diri. Perampok2 
dapat mengambil perhiasan2 be 

rupa gelang rantai tas, satu 
stel gelang, 9 bidji tjintjin satu 
kalung rantai dan satu markis 
mata intan, jang semua berhar 

ga sedjumlah kl. Rp. 1975.— 
(Seribu sembilan ratus tudjuh 
puluh lima rp.). Setelah berha- 
sil rampok2 melarikan diri ke 

daerah desa Bandongan jang ke 

dam Pulisi Negara Kudus baru 

menerima lapuran k.l. djam 01, 
jang kedjadian itu pada djant 
89 sore. Sampai pagi CPM me. 

ngadakan pengedjaran. tetapi 
dari fihak mana gerombolan itu 
belum lagi diketahui. 

Minta derma buat ke 
perluan sendiri. 

B. Pengamat Mantri Chewan 

Kudus baru2 ini telah ditahan pu- 

lisi, karena pengaduan telah me- 

minta, derma kepada para. djagal 

(pemilik pendjual daging kerbau) 

berupa uang, ada jang telah mem: 

beri sebanjak Rp. 200,— atau 

Rp. 300,— sehingga djumlah uang 

tsb. dapat dibelikan rumah oleh 
B. buat keperluannja sendiri. Per- 

mintaan uang itu dgn. suatu lijst 

jang tidak ada idjinnja serta mem 

berikan kwitansi jang tidak ber- 
meterai. 

    
Suatu penggerebekan jg dilakukan 

pihak tentara baru2 ini telah berha 

sil menangkap Komandan Brigade 

T.LI. bernama Tabrani di Tjipeu- 

djeuh  (ketjamatan “Tjikalongkulon, 
Tjiandjur). Tabrani ketika itu se- 
dang mempersiapkan pertemuan, 

DUTA BESAR PAKISTAN ME- 
NJAMPAIKAN TURUNAN DA- 
RI SURAT KEPERTJAJAAN. 

Duta besar Pakistan jang baru 

di Indonesia Mudabbir Hussain 

Choudhury hari Senen pagi me- 

njampaikan kepada Menteri Luar 

Negeri Mukarto salinan dari su- 
rat kepertjajaan jg akan disam- 

paikan kepada Presiden Sukarno. 
Duta besar Pakistan tsb. akan me 
njampaikan surat kepertjajaan 

tsb. kepada Presiden Sukarno tg. 

16 Desember jg akan datang, dji- 

ka Presiden sudah" tiba kembali   di Djakarta, dari Bali, 

| telah memberitakan dng. resmi 

: Kudus, bahwa uang buat 

(ambil. Jang kini 
| oleh Pemerintah 
| Kudus (DPD) adalah mentjari letak 

# 

9 Perumahan rakjat buat 
kab. Kudus. 
Perumahan 

Propinsi 
i. Oleh Djawatan 
Pemugaran Rakjat 

dan 

Smg. 

ke- 

pada Pemerintah Daerah Otonoom 
membikin 

rumah rakjat sebanjak Rp. 126,000.- 

(9 rumah perumahan rakjat) telah 
sedia, jang sewaktu-waktu boleh di- 

sedang disiapkan 

Daerah  Otonoom 

tanah buat ' mendirikan 
rakjat tsb. 

JOGJA 
Pabrik besi Watson 

akan dioper Pem. 
Pabrik besi Watson jang sela- 

ma, ini statusnja berada ditangan 
sebuah NN.V., tidak lama lagi 

perumahan 

'akan dioper oleh pemerintah dae- 

rah Jogjakarta, Pabrik besi tsb. 
setelah dibeli oleh NV dari Mpe- 

ngusahanja, telah diperluas . la- 

pangan « pekerdjaannja dengan 

betulan ada orang kerdia. CPM |- 

: modal Rp. 2.000.000-—.  Menu- 
KUD US. rut penjelidikan, ternjata  bah- 

Perampokan di Kedung- ' wa. pabrik itu akan dapat di- 
djadikan industri induk (moeder 

industrie) untuk daerah Jogja- 

karta, jang sangat besar artinja 

bagi penghasilan daerah tsb. Pa- 

brik tsb. kini telah mempunjai 

350 orang pekerdja (sebelum itu 

hanja 150 orang), sedang pe- 

kerdjaan sekarang ini dipusat- 

kan kearah pembikinan alat2 

pembangunan. Djawatan2  dibe- 

berapa daerah diluar Jogjakarta 

kini telah memesan alat2 pem- 

(bangunan dengan tetap: misal- 

nja alat2 pembangunan pengai- 

'yran didaerah Surakarta  semua- 

nja dibikin oleh pabrik tsb. 

Djuga  Djawatan Kereta Api 

jang berpusat di Bandung telah 

memesan pelbagai alat jang da- 

pat dibikin didalam pabrik tsb." 

MAGELANG. 
Pemberian program 

pensiun kepada 
26 orang. 

Baru? ini di Mageiang telah di- 
langsungkan upatjara pemberian 

piagam pensiun kepada 26 orang   unggauta staf Bat. III Genie Ang 

katan Darat. jang dilakukan oleh 

loverste Bahrun panglima Divisi 
"Diponegoro. Hadir dim. upatjara 

|tsb. wakil Wnd Direktur Genie 
' Angkatan Darat kapten Harta- 
wan dari Djakarta, residen Kedu 
overste Mr. Sumarno ketua Pe- 
ngadilan Tentara di Magelang, 

“major Sudjono selaku wakil dari 
resimen 13 dan beberapa pembe-. 
sar sipil setempat. Bersamaan de- 
ngan pemberian piagam tsb, telah 

dilakukan pula upatjara peringat- 

an hari ulang tahun ke 6 Bat. III 
Genie A.D. dengan disertai “de- 
monstrasi vsakundigheid Genie. 

Model desa Dejangan di- 
ganti dgn. Ngluwar. 

Berhubung dengan faktor2 keama- 
nan, maka oleh bupati Magelang 

' telah dimadjukan u: kepada resi- 
'den Kedu, model desa untuk dae- 
rah kabupaten Magelang ditetapkan 
didesa Ngluwar, sebagai penggan- 
ti desa Dejangan. Sebagai diketa- 
hui bahwa desa Dejangan jang se- 
mula ditetapkan mendjadi model de- 
sa baru,. keamanannja sering2 ' ter- 
ganggu berhubung gerombolan ' Sus 
padi cs. 

PEKALONGAN. $ 
Pemberantasan hama, 

Atag andjuran dari Panitia, 
Kesedjahteraan Kabupaten, di- 
beberapa ketjamatan dalam wi 
lajah Kabupaten Pekalongan da 
lam bulan Nopember jang baru 
lalu ini telah dilakukan pembe, 
rantasan babi-shutan, tikus. ba- 
djing dan kera, dengan djalan: 
a). diratjun dengan phobsphor, 
b). digropjok dan &). ditembak 
oleh Polisi Negara,  Hasilnja: 
babishutan ada 632 ekor, tikus 
13,781 ekor, badjing 3.435 ekor   dan kera 205 ekor, 

Lai ta sa 

 



      

   
Inggris) pada hari Min 

dahkan perhatian klas bekerdja 
2 regara? Barat dari ,,apa 

. jang sungguh2 terdjadi”. 
— Dikatakannja, bahwa kaum 
Sosialis jang akan pergi ke 
Kongres di Wina itu hendak- 
.nja menaruh sedikit perhatian 
terhadap apa jang sedang ter- 
djadi di Praha. Menurut pen- 

dapatnja, ada kemungkinan 
untuk mentjapai perdamaian 
dengan Sovjet Uni, tetapi So- 
vjet harus mulai dengan mem- 
berikan. sedikit bukti dari tin- 
dakan2 jang beradab dinega- 
ra2 jang didudukinja. (Anta- 

ra-AFP). 

  

NADJIB AKAN BENTUK - 
FRONT NASIONAL. 

Perdan, menteri Mesir djen- 
deral Mohammad Nadjib tidak 
lama lagi akan membentuk se 
'buah Front Nasional jg akan 
mempunjai anggota2 para pe- 
mMimpin semua partai2 di Me- 
sir, demikian menurut su 
jg berkuasa di Kairo pada ha 

dlards » (bagaran Lang ag 

    

Oleh: 
EME. 

5 " 

| Tuduhan 
Pyongyang: 
Eisenbower Tempuh 
Dijalan Penglaasan 

Perang 

' ADIO PYONGYANG da ' 
lam "lapang Ba 2 na 

Min men wa 
Sg Mena aa 

Dwight Eisenhower, telah mem 
pergurakan kundjungannja ke 
Korea baru? ini sebagai alat 
utk. mendorong pendapat umum ' 
di Amerika Serikat kearah : 
pengluasan perang Kgrea. 

      

Dikatakan, bahwa mug 
Eisenhower mendjandjikan le- 
kas berachirnja peperangan di 
'Korea, tetapi kemudian dida-' 
'lam kampanje pemilihan ia 

d Aosle £ Mulai Talanmlati ni Opa 
: Ja, Menghendaki Supaia Rakjat Dielata. Lebih Bas | 
“ unjai Suara Dim Soal2 

— Pakistan Timur Desak Adanja mia 2 

  

Sayed Ali: Korr. Istimewa. 
(TAH. PAKISTAN jang sekarang ini adalah pemerintah dari Partai Liga Moslem Pai 

kistan. Karena partai itulah jg paling besar di Pakistan, dewasa ini, Lain, Li- 
ga Moslem tsb. memang besar Pula djasanja. dim 

. jg lalu. Tatkala almarhum Ali Jinnah menuntut pembentu 
| rajg berdaulat sendiri, terpisah Gari Irdia, maka ia telah mempertjajakan 

itu kepada Liga Moslem tsb. Sebelum lahirnja negara Pakistan, maka pemimpin? Liga Maen 
itu, dibawah ag ana @uaid-i- Azam-Jinnah, anton berdjoang (keras utk mewedjndkan tjita2 tsb. 

pe.    

| “Berkat ajerin! pajah mereka 
| maka dapatlah lahir negara. 
Pakistan,, walaupun. mereka ti- 
dak merasa puas dengan 'hat- 
sil jg telah ditjapai, jaitu kare 
na negara Pakigtan, itu setjara 
geograpisch merupakan dua 
gundukan jg terpisah, satu be. 
rupa Pakistan Barat dan satu 
pu'a Pakistan Timur. Diantara 

kedua negara-bagian itu tak 
terdapat daerah penghubung. 
Hal ini menimbulkan kesuli- 
tan2 ekonomi dan atjapkali pu 
la menimbulkan kekatjuan2 da 
lam artian politik. 

Liga Moslem. 

Kematian @uaid-i-Zaam Jin- 

nah, sedikit waktu setelah la- 
hirnja negara Pakistan itu, 
menimbulkan suatu “vacuum” 
politik dinegeri tsb. Walaupun 
Liaguat Ali Khan, jang terke- 
nal sebagai ,,tangan kanannja” 

daripada it "| 
angan kemerdekaan Bana masa | 
.negara Pakistan sebagai sebuah nega-. 

   
    

  

perdjoangan kearah 

    
ada suatu golongan mendua. 
'Moslem-Bengali disi Pakistan : 
-mur jg. telan memulai g 2 
menuntut autonomi dan meng 
"hendaki pula supaja Iekgan 
Bengali diakui sebagai salah sa 
tu bahasa resmi buat negarz 
bagian itu. Tetapi pemerintah 
Pakistan telah mengambil putu 
san utk. tetapkan bahasa Urbu 
sebagai bahasa resmi. g 

Golongan jang mepuntut itu 
mengatakan, bahwa bagian ter 
besar penduduk Pakistan ter- 
dapat di Pakistan Timur. Oleh 
karena itu, maka 'bahasanja, 
yaitu bahasa Bengali, harus di 

djad:kan bahasa resmi. Mere- | 
ka djuga menekankan, bahwa 
Pakistan Timur harus diberi 
hak autonomi sebagai propinsi 
Supaja dapat mendjalankan pe 
merintahan , sendiri dibawah 
Suatu pemerintahan pusat jg. 
berpangkal di Karachi, Kira- 
nja sudah terang bahwa Liga" 

Moslem itu sengadja mengada. 

    

   

ri Minggu. Dikatakan oleh sum berbelok dan menempuh dja-. Jinnah, dalam kedudukannja kan s: 'dang terachir dari kon- 
ber2 tsb bahwa organisasi ba- 
ru ity akan diberi tugas untuk 

menjusun “undang? dasar baru 
Mesir. Sementara. itu semua S 
rat kabar Mesir ari M 
gu memuat gambar. djende r 
Nadjib jg sedang berdjab: f 

tangan dengan bekas ketua 
partai Wafd Mustapha Nanas. 

PELEDAKAN BOM. 
1 3 Orang telah m pa 1g 
ka2 waktu sebuah bom : ela 
meledak dalam kantor ming "u 
an. “Al Azima” pada ha 
Minggu -pagi 
“AY Azima” ialah suatu ming 
guan berbahasa Arab, jg me 
nentang Politik partai Istalal. 

AMERIKA TIDAK BOLEH 
KUKANGI BANTUAN, 

  

   

    

    
  

   

Kepal,y MSA dalam Ata 
tah Republik ig akan datang, 
Harold Stassen, pada hari Sab 

“tu menjatakan, bahwa Ameri- ae” 
' ka Serikat Midak boleh me-j 

program2 bantuan $ ngurangi 
nja kepada luar negeri, 
karena alasan memperk 
anggaran belandjanja. Si 
selandjutnja menjatakan, bh 
ia mempunjai beberapa penda 
pat baru untuk program ban-. 
tuan Marshall (MSA), tetapi 

ia sekarang menganggap be- 

lum. waktunja untuk .membi- 
tjarakannja, 

“Dierman Timur Bantah 
“Tidak Didirikan Tentara Nasional: 

'Hania Dirikan.Kepolisian 
ENURUT KANTORBERITA Djerman Timur, departemen 

penerangan dari Republik Demokrasi Djerman (—Djerman 
Timur) telah membantah pengumuman kementerian luar 
Inggris, perihal pembentukan tentara Djerman Timur. 
Pjerman Timur, pernjata'an Inggris tadi bohong sama sekali. Di- 
.kdmukakan bahwa Djerman Timur bukannja telah membentuk ten- 

tara, melainkan kepolisian nasional, ,,untuk memelihara ketertiban orang pemimpin dan ab ketata 

dalam negeri dan Pa keamanan Republik Demokrasi. Djer- negaraan jang pandai dari Pa 

man. 

KabutTebalMe- 
liputi London 

Ke 
ta beberapa hari dan menje- 

kan terhentinja lalu-lintas 
didjalan dan kereta api. Semua | 
lalu-lintas kendaraan bis dan di 
nas2 pengangkutan lainnja te- 

—. lah hentikan dan hanja kereta: 
api dibawah tanah serta kere 
ta2 api diluar kota jang masih 
berdjalan, dengan ketjepatan jg 
sangat dikurangi. Kabut terse- 
but mendjadi lebih, tebal pad 

malam hari, 
Beberapa pengendara mobil 

terpaksa meninggalkan kenda- 
raannja dan melandjutkan per- 
djalanannja dengan djalan ka- 
ki. Dibeberapa bazian Sulit se- 
kali untuk berdjalan, dan ter- 
paksa dipergunakan kaki dan 

tangan, guna menghindarkan 
rintangan2. Hingga berita ini 

“dibuat belum ada tanda2 bhw 

tjuatja akan mendjadi baik, 
dan djika tak ada angin, ma- 
ka kabut akan tetap meliputi 
London pada hari2 jang akan 
datang. 

Dari Paris dikabarkan, bhw 
pada hari Senin tak ada pesa- 
wat terbang jang datang dari 
London. (Antara). 

  

P3 ts 

TAK BOLEH AKTIF LAGI 
Partai- “Komunis Perantjis telah 

memetjat Andre Marty dari Po- 

litbiro Partai. Selain Marty, dju- 

ga Charles Tillon tidak boleh 
memegang . peranan aktif lagi 

dalam partai. Putusan tersebut 
diambil oleh Central Comite Par- 

tai Komunis pada hari Minggu. 
Dikabarkan, bahwa kedua orang 

tersebut tidak mau menerima 
baik garis baru dari partai me- 

ngenai pembentukan front  rak- 
jat dengan siapa sadja jang mau 
menjokong rentjana2 seperti ren- 

tjana dari Partai Komunis. (An- 

tara Ja : 

     
   

    
     

   

E mengatakan, bahwa 

di Bea nan gagalnja usaha2 

    

   

   Ka 

“Ilai membentuk tentara, 

|rangan 

lan jang : . menudju “kearah sebagai perdana-menteri telah perensi tahunannja di Dacca 
pengluasan perang. Achirnja perusaha kerag buat memper- 'itu adalah dengan maksud 

   si pertaha- 

bagi Asia untuk memperbesar 
dan memperluas pertikaian. 
Ke tara : B2 

V.K. Krishna " delegasi 
India pada PBB, pada hari Minggu 

coman2 jang 
dilakukan oleh Amerika Serikat dise 
“pandjang perbatasan sungai Yalu 

jang 
pernah dilakukan untuk .mentjapai | 

| perdamaian. Dikatakannja, bahwa 
pemboman itu dilakukan pada - sa'at 

jala tertjapainja suatu persetudjuan 
Kk akan mengachiri peperangan di 

(orea. Serangan itu dilakukan di- 
daerah jg terletak 1.000 yard - dari 

ah RRT di Mantjuria dengan 
rsetudjuan terlebih 

fa 

    

    

4 

.dul u 

   

  

bertanggung | 

"pemimpin: 
2 Be 

Ferhat Hached baru2 ini menurut 
pendapatnja tidaklah ada... Baccouche 
sangat menjesalkan peristiwa pembu ! 
nuhan itu, dan mengatakan bahwa 

almarhum Hached ialah seorang jg 
— diudjur dan bidjaksana. 

negeri 

Menurut 

antara 'para pemuka Liga 
Moslem telah timbulkan per- 

berapa pemuka. itu meninggal | 
kan liga tsb. Kini mereka jg. 
telah memisahkan diri dari ' 
Liga Moslem. itu melahirkan 
golongan2 jang. ber-oposisi, se- | 
hingga Liga Moslem itu meng- 
hadapi bahaja akan makin ber ! 
kurang pengaruh politiknja. ' 

Sifatnja dua Soil 
ig beroposisi. 

- 

Liga sa itu. waraupun. 
masih me sbg partai jg 
terbesar di Agan. Te tetapi) 
kini sedang menghadapi dua te 
naga opposisi jg penting, Satuf 
tenaga opposisi itu ialah ig. me 
wakilkan perasaan dan sentimen Ia 
dari massa jg 'ketjewa, sedang |      

  

  
sg 

Djerman. Timur seterusnja 

likan kenjataan dalam state- 

ment Inggeris tadi, jaitu: 
1241, Bahwa Djerman Timur 

sudah ketika tahun,.1948 mu- 

lama 
sebelum. negara2 Barat memi- 

kirkan kemungkinan sumba- 
ngan Djerman Barat kepada 
pertahanan negara2 Barat. 

2. Bahwa. sebagai tindakan 
pembalasan, negara2 Barat ke- 
'tika September 1950 memutus- 
kan. untuk — meremiliterisasi 
Djerman Barat. 

Kata “departemen  penera- 
ngan Djerman Timuraseterus- 
Inja, dalam statement kemente- 
rian luar negeri Inggeris tadi 
ditjoba2 untuk membenarkan 
dimasukkannja  ,,negara Bonn 
jang terpisah, dalam persiapan 
Inggeris-Amerika. akan pepe- 

rangan agresi dan iintuk me- 
mudahkan Adenauer supaja 
(parlemen Bonn mau meratifi- 
kasi perdjandjian-umum pepe- 

serta — persetudjuan 

tentara Eropa”. 
. Dikemukakan, bahwa sudah 

ketika Desember 1945 wakil2 
Inggeris dalam Dewan Penga- 
was mengakui kenjataan, bhw 
sisa2 tentara Nazi tetap dipeli-   hara di Djerman Barat, herke- 
dok skompi2 buruh” dan ,,re- 

gu2 buruh”. Dalam laporannja | 
kepada dewan menteri luar 
hegeri dari 4 negara “jang 
menduduki Djerman, . koman- 

dan Inggeris ketika permulaan 
197 menjatakan bahwa se- 
djumlah besar opsir dan ser- 

dadu Djerman tersusun dalam 
pasukan2 tadi. 

mengemukakan 3 pemutaf-ba-- sempatan lebih besar untuk tu- 

: bangsa. Tetapi golongan baru 

mewakilkan kauny tjerdik-pan | : 
dai jg, berhalauan progresif 
dan menginginkan supaja lekas 
diadakan perobghan2 luas kea- 
rah perbaikan negara. 

Kedua golongan opposisi ini me- 
ngatakan bahwa pemerintahan Liga 
Moslem itu terutama bertudjuan buat 
mempertahankan  kepentingan2 dan 
hak2 dari kaum tuan2 tanah dan g0- 
longan dagang jg sedang dalam per- 
tumbuhan itu. Oleh karena itu kedua 
golongan tsb. mendesak supaja diam 
bil tindakan2 perbaikan untuk rak- 
jat djelata. Apabila-funtutan2 ini tak 
dapat dipenuhi, maka pertentangan 
politik” jg terdapat sekarang di Pa-| 
kistan tak akan bisa' dilenjapkan.   

Kepentingan kaum 
tuan2 tanah dan da: 

gang terlampau besar, 
Khwaja Nazimuddin, salah se 

kistan menginsjafi bahwa rak- 
jat djslata itu harus diberi ke- 

rut menentukan nasib nusa dan 

jang mempunjai kepentingan2 
ekonomi dan politik . tertentu 
dan jang kini makin besar pe. 
ngaruhnja. berusaha keras buat 
menolak turut sertanja rakjat 
djelata itu dalam urusan mega- 
ra. Hal jang demikian menimbul 
kan suatu keadaan gandjil. Di 
satu pihak Liga Moslers itu me 
mang mendapat sokongan rak- 
jat jang terbanjak, tetapi di-' 
lain pihak liga tsb. djuga ber. 
usaha supaja. kekuasaan peme 
rintahan tetap berada ditangan 
nja kaum tn.2 Pa Ba 

nja, 
Pia Khwaja Naetnyeil. 

din mendjadi perdana- -menteri 
Pakistan, menggantikan . Lia- 
yuat Ali Khan jang meninggal 
karena tangan seorang pembu- 
inuh gelap itu, maka iapun tak 
| berhasil untuk mengubah Liga 
Moslem mendjadi sebuah par- 
tai jg. sungguh2 dapat rem- 
bela kepentingan rakjat djela- 
ta, Hal ini disebabkan karena 
kaum tuan2 tanah dan dagang 

  
dukan2 jang kuat dalam peme | 
rintahan, Padahal Kwaja ' Na- 
zmuddin itu dapatlah disebut ' 
sebagai seorang demokrat. 

Gerakan menuntut autono 
midi Pakistan Timur. 

Suatu kedjadian jg. menarik 
hati dan patut mendapat perha 
tian ialah mengenai penjelang 
garaan konperensi tahunan Li- 
ga Moslem Pakistan baru2 ini, 
Sidang hari jg. terachir dari 
konpsrensi tsb. telah diadakan   di Dacca, ibu kota Pakistan Ti 

(Antara-Fass).mur. Semendjak awal tahun ini ini. 

petjahan danmenjebahkan be-- , 

| paknja. seruan ini tak bngt di | 

memenuhi kepentingan? politi 

tenaga opposisi jg, satunja pula! « 

Hirtmpal tidak memuaskan, 
keadaan ekoromi Pakistan dja 
di makin memburzk berhubung 

sudah dapat memegang kedu- | 

1 Nadia: Pyongyang menuduh, haiki suasana politik didalam buat menundjukkan, bahwa se 
u bahwa Kisenhower kini 

5 menjusun organis: 
IL nan jang serupa dengan Nato 

i sedang negeri, tetapi pertentangan di betulnja partai tsb. pun tak me 
lupakan hak2 jang sjah dan 
lajak dari Pakistan Timur. |- 

.Kesulitand. dari Liga 
3 

: , Moslem. 
Dalam Nero itu 1 

'' Moslem tsb. terutama. menje: 
“kan. supaja persatuan nasional 
| digalang makin erat. Tetapi.ta 

  
   

'atjuhkan oleh golongan2 oppo 
'siSi. Bahkan golongan op 4 
ini menuntut supaja pimpi- | 
nan kekuasaan dalam .pemerin | 
tah diganti sehingga dapat di 
@jalankan politik. jg. sanggup 

  

   

   

   

      

    

dan ekonomi dari rakjat aje 
ta. 3 
“kosulidar2. politik jg. dina 

Dn Mengapa ita teru 

n dianta 
dan “India Dota 

can 

itu dapat mentjapai suatu pe 
“njelesaiar jang menguntung gkan 
Pakistan. 

: Apabila pemerintah Pakistan 
ig. sekarang sanggun mvenjele- | 
saikan soal Kashmir itu Setjara 
ig. mempuaskan — suatu hal 
ig. tampaknja tak mungkin — 
.maka pas pemerintahan itu 
akan makin populer diantara 
rakjat. Djuga sudah terang bah 
wa penjelesaian soal Kashmir 
itu dgn. sendirinja akan berarti 
mendjadi baiknja kembali hubu-j 
ngan diantara Pakistan dan La 
dia. 

Dalam pada itu, kalangan2 
jang menentang pemerintahan 
partai Liga Moslem itu me- 
ngatakan, bahwa kesukaran 
ekonomi iang diderita Pakis- 
tan dewasa ini terutama adalah 

karena kesalahannja pemerin- / 
tas isb. Oleh karena itu mere- ) 

ka mendesak supaja pemerin-, 

tah mengubah politik luar ne- 
gerinja jang - mengenai lapa- | 
ngan perdagangan. Mereka me : 
nuntut supaja diambil . tinda- 
kan2 jang memungkinkan go- 
ni dan kapas Pak'stan dapat di 
export keltar negeri, sehingga 

dapat: memberi manfaat sebe- 

sar-besarnja bagi kemakmuran 

rakjat. Aa 

Liga Moslem Awami. | 
Kini Liga Moslem itu masih tetap 

merupakan partai jang terbesar dan 
terkuat .di ' Pakistan semata-mata" 
karena belum “ada organisasi politik ! 
lainnja jang tjukup kuat. . Diantara 
partai2 opposisi itu, jang terkuat ia- 

lah ,,Liga Moslem Awami". ' Tetapi 
baik partai tsb., maupun partai Ko- 
munis Pakistan, masih belum tiukup 
kuat buat “bisa merobohkan kedudu- 
kan Liga Moslem Pakistan itu. 

Pemuka2 politik Pakistan jg tidak 
tjondong kepada salah satu pihak 

| berpendapat bahwa ' pemerintahan 
| satu partai dari Liga Moslem itu ha 
rus' diubah, sehingga ' bisa memberi 
kesempatan djuga" kepada  wakil2 
dari lain2 partai untuk turut serta 
dalam pemerintahan, Dengan tjara ' 
demikian itu, maka usaha buat me- | 
njempurnakan demokrasi di Pakistan | 
akan dapat dipermudah, demikian 
anggapan mereka. Selandjutnja, pe- 
robahan jg demikian itu dengan sen- 
dirinja djuga akan berarti bahwa 
kepentingan golongan rakjat djelata 
djuga akan bisa mendapat perhatian 
jang lebih lajak daripada sekarang 

sekali dikenal keadaannja. 

.program memperbesar pengha- 

| ahli2 geologi, 

: Zealand. Pembitjaraan2 itu dilaku- 

  

     
   
    

      

        
        
        

    
      

      

   

  nja, guna mendjaga kemungkinan 

  

gunakan tenaganja utk beberapa 

ratan Tiongkok, jaitu buat pekerdjaan2 jg akan merupakan lang- 
kah .pertama utk pe nanah 
Nasional. : 

Selandjutnja dikabarkan, batu! 
"Iwa utk. keperluan jg. tsb. dia | 
“Itas itu pemerintah: RRT telah 
“mendirikan beberapa organisa 
» si buat pekerdjaan2 teknis. 

Disamping itu akan dibentuk | 
i Dula 80. bwah organisasi lainnja 

atnja. Organisasi2 ' 

     
    

  

    

  

lam pangan. itu diberitakan, ' 

dgr. djatoknja harga goni dan Kementerian Kereta Api 

kapas. Tampaknja rakjat  Pa- . Aa bkan Montana 

kiston merasa tak nuas melihat W membua ilometer 

tjaranja vemerirtahnja mengu ajala: an kereta api baru. Kata 

rus Soal Kashmir itu, Mereka Pr rent Mn be 
menun peme atan dja. ereta api an- 

spp sa "aah chow-Sinki akan selesai pa 
da achir tahun ini, sedangkan 

prentjana buat djalanan kereta j | 
api Tienshui-Ghengtu sudah sej 
lesai seluruhnja. 

Kedua rentjana pembikinan 
dialanan kereta api itu dimak- 
sudkan buat ,tembuka” daerah 
daerah Sinkiang dan. Chengtu, 
jg. memang terkenal sebagai 
dua diantara beberapa daerah 
Tiongkok jg. sangat terkebela 
kang. 

Penjelidikan2 jg. akan dilaku 
kan dilapanga pertambangan di 
urus Kementerian. Industri Bar 
han Bakar. Untuk keperluan itu 
telah dilantik panitya2, jg..akan 
mendjalankan tugasnja di bagi 
an2 dari daerah2 Tiongkok jg. 
Sampai sekarang masih Sedikit 

  
i 

Pembangunan dilapa- 
ngan pertambangan. 

Dalam pada itu Kantor berita ' 
Sovjet »Tass” menjatakan cIm 
siarannja pada hari Minggu, 
ibahwa. pemerintah pusat RRT 
kini telah mulai melaksanakan 

silan kulit bumi  (geological 
wealth) dalam -rangka - pro- 
gram pembangunan perako- 
nomian Tiongkok. Dikatakan, 
bahwa baru2sini di Peking te- 
lah dilangsungkan konperensi 

dimana antara 
lain diputuskan untuk mem- 

perguakan tjara2 baru jang 

Sebuah gambar lagi dari front Indo-China dekat "ee Na 
san jg kini sedang dikepung oleh fihak Vietminh. Para serdadu 
infanterisi Perantjis - berdjalan hati2 mendahului truck2 kendaraan 

rat jg sering diletakkan oleh gerilja2 Vietminh ditengah djalan. 

RRT, Membangun 
Pendidikan Ahli Teknik Dipertjepat: Perla 

Guna Bantu Wudjudkan Program 
Rekonstruksi Nasional 

X Djalan2 Baru Kereta Api Dibangun. 
“Olek: Rob Wei, Korr Isti mewa 

ENURUT. berita resmi jang berasal dari Peking, 
tah RRT kini sedang berusaha keras buat mempertjepat 

pendidikan pegawai? teknis, supaja mereka itu sudah siap utk da- 
pat bekerdja sebelum achirnja tahun ini, Pegawai? itu akan diper- 

  dipergunakan oleh ahli2 So- 
vjet dalam usaha2nja dilapa- 

ngan pertambangan. 
Menurut ,,Tass”, titik berat 

dari pada usaha2 itu terutama 
akan diletakkan kepada peng- 
hasilan batu bara dan logam2 
jang tidak mengandung besi. 

  

CHURCPILL BITJARAKAN 
PAKT PASIFIK DNG AUSTRA 
LIA DAN NEW ZEKALAND, 

Dikabarkan dari London pada ha- 
ri Minggu, bahwa perdana menteri 
Inggris, Winston Churchill, pada ha 
ri tersebut telah membitjarakan ma- 
' salah? Pakt Pasifik, keadaan dan 
pertahanan di Timur Djauh dam hal2 
jang bertalian dengan soal2 itu dgn 
perdana-menteri2 Australia dan New 

kan ditempat kediaman resmi perda- 
na menteri. 'Churchill di Cheguers 
dan antara lain dihadliri pula oleh 
menteri luar negeri Anthony Eden 
1 pemimpin opposisi Clement At- 

  

J 

adanja pasangan periuk api da   

  

pemerin- 

usaha pembangunan di tanah da- 

Mann Rekonstruksi Ekonomi 

£ 

esa 

Piring Tbibang | 
Memberi Sigar Na 

| Sangat Terang? “ 

R 

|semakin mundur dan dia tidak 

Dari Sidang, PBB: 

Apakah Sebab2 Sebenarnja Dari Niat 
Trygve Lie Uatak 

  

Undarkan Diri? .. 
Olzh: Pierre J. Huss: Chu sus ,/Suara. Merdeka” mama. 
ARA DIPLOMAT WAKTU ini jang mengambil tempatnj: 
pada sidang umum atau rapat? Panitia politik PBB meli- 

hat bahwa Andre-Gromyko menduduki kursi 'Menteri Luar Negeri 

Sovjet Andre Vishinsky dan Andre Vishinky sendiri, kadang? sam- 

pai tiga kali sadja ,,mankir” dlm enam kali sidang. Bagi delegasi2 
Barat | hal ini tidak penting artinja, oleh karena para menteri Luar 

Negeri ,,/Tiga Besar” sudah biasa selama enam tahun ini hanja 
menghadliri sidang? penting sadja dlm minggu? pembukaan sidang 

umum, Tapi Vishinaky sampai tahun jg silam hanja kalah oleh 
Viachoslay Moletov dim tetapnja dia menduduki kursinja pada si- 
dang-sidang umum atau rapat2 Panitia Politik- dan dlm kesabaran- 
nja mendengarkan sampai habis 

tapa mendjemukan atau Pn perdebatan itu. 

Apakah dibelakang peroba- . 
han ini? Beberap4 orang diplo 
mat tinggi memberikan dja- 
waban2 tegas tatkala ditanja 
oleh - koresponden ini. Mereka 
jakin bahwa pengurangan rol 
Vishinsky pada sidang2 PBB 
waktu ini adalah djawaban 
atas pertanjaan apa sebabnja 
Kremlin membebaskan Gromy 
ko dari djabatannja sebagai 
duta hesar Sovjet di London 
dan mengirimnja ke PBB. 

Menurut anggapan diplomat2 
ini, kesehatan Vishinsky sudah 

bisa lagi menghadapi segala 
kewadjibannja jg tidak sedikit 
beratnja itu pada sidang2 PB 
B. Pun para diplomat itu ber- 
kejakinan, bahwa. Kremlin jg 
Sudah tahu tentang komplika- 
Si besar2 jg dimadjukan dlm 
sidang2 sekarang sampai me- 
ngenaji masaalah Korea, telah 
memilih djalan mengurangi rol 

Vishinsky dalam formasi dele- 
gasi Moskow ke PBB dan me- 
metjahkan soal jg dihadapinja? 
itu dengan menundjuk Gromy 
ko sebagai pembantu dan wa- 
kilnja jg pertama. 

Diplomat? jg ditanja itu se- 

segala perdebatan, walaupun be- 

Hi 

' soa12 jg. bersangkutan ten 
Dewan Keamanan. 

Mungkin tidak ada seorang 
bangsa Sovjet jg lebih pintar 
dan ig mengambil faedah be- 
Sar dari kedudukan jg sangat 
strategis itu. Mereka jg pernah 
memegang djabatan2 tinggi pa 
da PBB: mengatakan, bahwa 

Sobolev mempergunakan ke- 
sempatan itu gebanjak2nja, 

Sebagai pengganti 'Sobolev, 
pihak Rusia telah menundjuk 

dan sensur Sovjet dimasa pe- 
rang, iaitu Konstantin Zins 
chenko. Dibandingkan dengan 
Sobelev, itu dia tidak 'mempu- 
njai art? apa2. Sekretaris djen 
deral PBB, Trygve Lie, ketika? 
dia diboykot eleh Rusia mem- 
pergunakan tenaga Zinchenko 
sebagai koerier antara dia dgrj 
delegasi Sovjet.. Zinchenko # 
Gak pernah membawa pesa- 

nan2 penting dan tidak pernah 
pul, turut dalam  konperensi- 

konperensi. penting. Dengan 
diam2 dia telah kembgli ke 
Moskow beberapa bulan jg si- 
lam. Menurut kabar2 jg diteri- 
ma mungkin sekali dia akan 
segera kembali ke PBB. untuk   terusnja beranggapan, bahwa 

pemanggilan Jacob Malik ke| 
Moskow dan pengiriman dele- | 
gasi Sovjet jg terkuat dalam 
sedjarah PBB adalah tanda 
dan tjorak Kremlin jg berubah. 

Mereka mengatakan, bahwa, de 
ngan memanggil Malik ke Mos 
kow pada saat genting “ini, 
Kremlin mempun jai didekatnja 

seorang penasehat ulung js pa 
Hng banjak pengetahuannja da 
1am lapangan itu. 

Lengan Vishinsky dan Gro- 
Imyko di PEB, maka menurut 
diplomat2 itu, Kremlin tidak 
bisa membuat kekeliruan ten-   NTUK Pertamakali bebe- 

rapa "piring terbang” tlh 1 

! terlihat di Ba Pakistan Ba- 
pat beberapa hari jl, dari suatu | 
| tempat jg (2rletak kurang-lebih 
50 km, dari kota Bugti di distrik 
Sibi, Kaiarja ,,piring2 terbang” 
itu tampak melajang diudara 
dengan memperdengarkan bunji 
gemuruh jg heibai! dan mene 
rangi satu daerah jg. luas. Selan 
djutnja dikatakan, bhw. dida. 
'Ilam melajang Ciadara itu. pi- 
rng? terbang itu meninggalkan 
ekor sebagai api jg. berwarna 
biru, 

tang masaalah Korea atau ten 
tang manuevre2 perang dingin 
terhadap dunia barat. 

Ada dua fakior lain dan jg 
sudah: njatamempunjai -hubu- 
ngan jg terlepas dari panda- 
ngan mengenai delegasi Sovjet 
ke PBB. Salah satu dari fak 
tor ini ialah, bahwa anggota 
terpenting dari Staf Vishinsky 
ialah seorang bernama A.A. 
Sebolev, jg sampai tiga tahun 
jg silam memegang djabatan 
wakil sekretaris djenderal PBB 

1jg mempunjai tugas mengurus 
  

an 
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India Bir.- 

a'& Pakistan 
Ha Nehtu Uniuk- Harl Depan 

(Oleh: C.S. Roy —Chusus ,,Suara Merdeka”). 
ALAM INTERIEW dgn wartawan-keliling ,New York Ti- 

# mes” di New. Delhi, perdana-menteri India Nehru kabar- 
nja telah njatakan harapannja supaja di kemudian hari dapat di- 
bentuk sebuah federasi diantara 
tang itu katanja, Nehru tambahkan: 

India, Birma dan Pakistan. Ten- 
»Walaupun tampaknja apa 

jg ditjita-tjitakan itu agak menjerupai satu super-federasi, tetapi 

tiap2 negara jg mendjadi anggauta2nja harus tetap bebas memper- 
'tahankan individualiteitnja masi 

dibikin-bikin”. 

Tuntutan? Di. 
Eropa Timur 
Angka2 Menurut Ka- 

- langan Toggris 

T UNTUTAN2 jang didja | 
lankan dinegara2 sekutu 

Sovjet di Eropah Timur telah 
mengenai sedjumlah 2.500.000 
orang, pemimpin? komunis para 
pembesar tinggi dan anggauta? 
partai, sedjak dimulainja pada 
tahun 1948, Demikian tjatatan2 
jang dikumpulkan - oleh pihak 
jatg berwadjib di London. Anta 
ra 2 djuta dan 2,5 djuta.anggau 
ta2 partai telah dikeluarkan da ' 

  

  
| ri partai komunis, dan beberapa ' 
ratus ribu telah dideportir. Se ' 
djumlah kira2 150.000 orang 
telah ditangkap dan kini masih ' 
meringkuk dipendjara?. 

Pimpinan partai telah diro- 
bah setjara besar2an. disemua 
hegara2 sekutu Sovjst dan se- 

telah peristiwa Slansky baru2 | 
ini di Praha akan dilakukan | 
tuntutan2 lebih landjut di Pos: 
landia, Rumania dan Honga-' 

ria, Dari pemimpin2 tinggi 
Partai Komunis jang meng- 
hadliri Cominform dalam bu- 

lan September tahun 1947, le- 

bih dari seperempat telah di- 
tuntut atau hilang dari masja-   rakat. 

ng2”. Pula segala sesuatu harus 

tumbuh setjara automatis dan bukan dgn Pena atau sengadja 

Tatkala ditanja, apakah jg 
dimaksudkannja itu adalah sua 
tu “super federasi” dalam ling 
kungan ekonomi, menurut da- 
Sar Plan Sehuman untuk Pe- 
ranfijis dan  Djerman-Barat, 
Nehru mendjawab bahwa ia ti 
dak mempunjai tjita2 jg sede- 
mikian muluknja. 

Ditanja bagaimana penda- 
patnja tentang keadaan di A- 
sia Timur Nehru mengatakan, 
bahwa ia berpendapat bahwa 
perdamaian di daerah itu ha- 

nja bisa ditjapai apabila dgn 
berangsur-angsur hubungan di 
antara Tiongkok (RRT) dan 
Djepang mendjadi baik kemba 

li. Selama hubungan diantara 
kedua negeri itu tak bisa dja- 
di baik, demikian ia tambah- 
kan, maka perdamaian di Asia : 
Timur tidaklah mungkin dapat 
mendjadi kekal, 

Diantara mereka, jang. telah 

dituntut itu termasuk sekreta- 
ris Partai Komunis Polandia 
Wladyslav  Gomulka, bekas 

menteri luar negeri Rumania 

Anna Pauker jang kini sedang 
menunggukan pengadilan per- 
karanja dan sekretaris Partai 
Komunis 'Tjekoslowakia. Ru- 

dolf '”Slansky jang baru2 ini 
berserta 10 orang kawannja 
telah  mendjalani. hukuman 

gantung. (Antara— UP). 
  

ANA MENTERI IN: 
A, Shri Jawaharlal Nehru, 

Senen pagi mengadjukan rentjana 
pembangunan 5 tahun kepada parle- 

  

  
dasar2 bagi 

men. Rentjana tersebut berupa sua- 

tu rantjangan luas jang meletakkan 
pembangunan setjara 

. 

“tjepat dan penglaksanaannja menurut 
tafsiran akan memakan biaja sebe- 
sar 20.690.000.000 Rupee (kira2 1/5 
miljard  poundsterling)., — Menurut 
perhitungan, rentjana itu akan dapat 
menghasilkan penambahan pendapa- 
tan wasional sebesar “ 100 - miljard 

Rupee (kira2 71) miljardi pondster- 
ling). Kira 85/, dari biaja terse- | 
but akan dipergunakan bagi usaha? | 
pembangunan dilapangan pengairas, | 
komunikasi. pertanian, pengangkutan 

dan projek2 sosial, sedangkan sisanja 

ra projek2, perbaikan kembali indus 
tri dan, bermatjam-matjam lapangan 
lainnja. 

Sikap pemerintah terhadap modal 
asing dalam usahanja melaksanakan 
program pembangunan tersebut ia- 

kira2 15/, akan Sat da 3 dianta-| lah, memberikan djamihan2 jg pan-' 

8 

tas bagiskepentingan modal asing, 
seperti memberikan kelonggaran2 jg 
pantas untuk memindahkan keuntu- 
ngan “dan mengembalikan modal, 
memberikan pengganti. kerugian jg 
pantas apabila terdjadi nasionalisasi 
dan tidak akan mendjalankan diskri- 

an 5-Th India Tambahkan Penghasilan 100 Miljard Rupee 
minasi terhadap “modal2 asing itu. 
Dengan Rentjana 5 Tahun jg akah 
dilaksanakan dalam . djangka waktu 

1951/1956 itu pemerintah India ber. 
harap akan dapat melipat gandaka" 
pendapatan per capita dari rakjat In 
dia. (Antara — AFP), 

meletakkan dijabatannja. Tapi 
dia. lebih- berhargg bila berada 
disamping Malik di Moskow 
daripada memegang djabatan 
jg tak ada artinja itu pada 
PBB. 5 

Keberhentian Trygve Lie. 
Niat keberhentian Lie baru 

ini sebagai sekretaris djenderal 
PBB, jang dinjatakan sebagai 
keinginannja untuk ,,membantu 
tertjapainja perdamaian”, pada 
hakekatnja adalah djuga sedikit 
banjak sebagai akibat desakan 
Sovjet. Diplomat2 tua di PBB 
beranggapan, bahwa Sobolev. 
Malik, Zinshenks dan Gromyko 
sudah pasti mendapat desakan 
dari Krenmlin,utk. menjamping 
kan Trygve Lie. 

Beberapa bukti lainnja jang 
mempunjai hubungan memaksa 
Lie meletakan djabatannja te: 
lah di-agaliseer pula. Ada dikala 
ngan diplomat pada PBB jang 
mendengar desas-desus, bahwa 
Sobolev menuntut. spj. . mgm- 
punjai perwakilan selengkapnja 
pada staf PBB. 

Berapa pegawai2 Russia? 
Tampak2nja inilah pukulan 

jang terachir buat Lie, oleh ka- 
rena tidak ada orang jang bisa 
bertindak untuk mengusir war 
ga2 Amerika jang pro-Komunis 
dari staf PBB dan menempat- 
kan sebagai gantinja sedjumlah 
warga Sovjet jang baru sadja 
tamat dari latihan politik Krem 
lin. Menerima tuntutan itu se 
penuhnja akan berarti sangat 
memperkuat anggota staf dari 

' negara2 ,,Tirai Besi” pada se. 
kretariaat PBB. '@uocta untuk" 
mereka adalah sbb.: 

Sovjet dibolehkan menduduki 
antara 94 sampai 157 djabatan 
atasan serta djabatan2 tukang 
tep. djuru tulis, dsb., adalah da 
lam golongan umum dan tidak 
termasuk dalam guota tersebut: 
Pegawai bangsa Rus pada wak 

antaranja termasuk Zinchenko. 

diumlah sumbangan jang diberi 
kan kepada PBB. @uota Soviet, 
menurut percentage ialah 1,5”. 
Ukraine berhak mendapat 5 dia 
batan, tapi tak satupun didudu 
kinja sampai. sekarang. 

Polandia berhak mendapat 
13 sampai 12 djabatan. Tapi 

da waktu ini ada 28 orang, di 
antaranja ada ig diduga anti- 
Komunis. Demikian djuga hal 
nja dengan Tjekoslowakia, ig 
berhak mendapat 10 sampai 17 
kursi, tapi sampai saat ini tlh 
menempati 23 djabatan. Pihak 

mikianlah segalanja itu telah 

Trygve Lie, sedang dia tidak bi 
sa bertindak setjara keras ter 
hadap pegawai2 pro komunis 

. 

  

PABERIK MUNISI DI DLM. 
GUNUNG. 

Di Norwegia kini sedang di 
dirikan sebuah paberik: munisi: 

ga menurut taksiran paberik 
itu tidak akan rusak apabila: 

atom, demikian 
oleh madjalah “Times”, Dju- 
ga pembongkaran bahan? dan   pengangkutan munisi jg sudah 

(selesai dibuat akan dilakukan 
| dari pelabuhan? jg tahan boru 
atom, 

PENAHANAN BARU DI 
TJEKOSLOWAKIA. 

KB Jugoslavia "Tanjuc” me 
warjakan pada hari Senen bhw 
wakil perdana menteri Tjeko 

  

slaowakia, Zdenek Fierlinger, 
dan 5 orang lain," bekas men   teri2 
tahan, 

Tjekoslowakia, telah, di 

direktor djabatan propaganda. 

“ag ON 

Tekanan Kremlin? 

tu ini berdjurlah I& orang, di , 

Dasar guota itu diambil dari, 

djumlah pegawai Polandia pa- 

Tjekoslowakia berusaha agaru 
sebagian dari mereka ini diber" 
hentikan, tapi Lie menolak. De 

menjulitkan benar kedudukan: 

jg duduk sebagai pegawai PBB. 
"ata, 

St 

ja
 

dida'am sebuah gunung, sehing:. 

disekitarnja ” didjatuhkan bom. 
dikabarkan 
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“Guru? KEBANDJIRAN 
SEPEDA. 

Sebagaimana 

wa « Tengah telah didjandjikan Duat 
.Guru2 akan dapat pembagian se- 

: peda buat bulan pendatangan jang 
| pertania sebanjak 3000 byah, tetapi 
» menurut kenjataan jang telah di| 

ctapkan pembagian itu belum da- | 
pat gilaksanakan “karena barangnja | 

Sehingga karena 
para guru2, DPD 

belum — datang. 
o dari 

jateng dengan ' Gupenur 
“Budkona” telah menjetudjui menekan | 
kontrak “dengan salah sebuah Nv.| 
di Semarang dengan pembelian" kon- | 

tah - 2000 sepeda bikinan luar ne- | 
deni Jang kini sudah dibagi?kan 
“kepada seluruh: Kabupaten2. : 

Sedang pesanan 3000 buah: sepeda 
jang belum berhasil itu kini su: 
dah datang dan sudah dibagikan 
pula, djadi dalam pembagian per- 
tama Yuru2 sudah mendapat 5000: 

| sepeda, 
PENJETORAN KEMBALI 
UANG PEMBELIAN PADI 

» Penjetoran kembali uang pem- 
belian padi jang masih berada 
di tangannja organisasi? di wi- 
lajah Djawa Tengah, menurut 
Pengumuman harus sudah selesai 
pada achir bulan Nopember, te- 
api ternjata hingga kini ma- 
sih belum memuaskan, 
pada beberapa karesidenan se- 
perti 

masih di tangan organisasi2 itu 
fahulunja ada Rp. 4.506.902 tapi 
telah dibajar kembali kerangsur2 
sehingga sisanja kini masih ada 

— Rp. 238.000. 
Djawa Tengah, seperti telah 

“.. ditetapkan, dapat djatah padi 23. 
"3100 ton, jang telah masuk ada- 

—. lah 18.000 ton, uang jang telah 
| “@ikeluarkan ialah Rp. 15.886.561, 

BSA sa Hi 
“THE INDIAN ASS. 

: Menurut putusan rapat ang- 
“.gauta The Indian Union Asso. 

ciatiSn pada tgl. 8 Des. 1952, te 
lah dipilih pengurus? baru seba 
gai berikut: 

Jiwatram G. Lalehandani Ke- 
tua: Jaswantsingh - Wakil Ke-!| 

2“. tua: D.G. Chainani Sekretaris 
: 3 Esoof Moh. Desai Sekretaris 

hari? Mirza Komisaris: Sarwan. 
singh Komisaris: Yusuf I. Ba- 

(. dat Komisaris, Khemchand Ku- 
« mssaris, N.K. Sabnani Komisa: 
- FIS: Keersingh Komisaris. 
5.” RUKUN KAMPUNG : 

Rukun Kampung Wotgandulstal 
dan . Djeru Ikkingkit kini, diketuai 
oleh Ka penulis Sulkani, penga- 

    

pernah dikabarkan | 
bahwa untuk seluruh Propinsi Dja-| 

ketjuali 1 

Semarang. Djumlah jang | 
“dimuka laki2 atau perempuan harga Rp. 25.— N. 2. Rp. 10.— 

  

) “Mengatarkan honjak terima: : kasi 

arawa, Ungaran dan Kendal, 
Mela wang kepada - 

Perkumpulan-MASEHI ADVENT HARI KE- 7 
untuk membeajai Rumah Sakit, : 
perkimpulan tersebut, 

2 Atas nama door 
. Madjois Geredja Masehi Advent Hari ke-7 

3 L.“ Semarang, $ 

3 Pem. J. W, Pee Smg, 
MA Na ha PN ana -- 

    

Panas mana sm tgn aya 
naa tama sana 

NAFSU ESAR. TENAGA KURANG 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU. Penjakit 
JIRIAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE (Lemah Sjahwat) 
Tanda-tanda penjakit selalu marah-marah, muka putjat maka- 
nan tidak hantjur, Perut Kembung, Kepala pusing2. Lekas 
tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin. Semut-semutan, 

pikiran tidak tetap “dan takut2, Djantung berdebar2, selalu 
mimpi2 untyk itu semuanja disediakan OBAT JANG DITANG- 

Le nba 

  

'GUNG MUDJARABNJA. 
»JARIANOL” Special buat laki2 harga p. botol Rp. 20,— 
,0OVUMATAZOL” Special buat perempuan ' 
Tdnan pe akat S0 NA Sea Re ana Rp. 25.— 
OBAT MINJAK SOERGA DOENIA” buat 
laki-laki pakai luar ..... AN aa Se INN UN AA NUR Sanga Rp. 10.— 
»BLACK HAIR DYE” obat hitam retabuk 1002 ti- 

dak "luntur. garanSi harga Rp. Bie 3 Pp Ne, 
Rp: 15—, Rp. 20.—, - Rp. 30.— Yan Rp. 50,—. per botolnja 
ZALF FACE CREAM TJAHAJA YUSUF buat 

hilangkan hitam2 Djerawat Kukul dan kekolotan £ 

»SULFAN OIL” obat gatel Kudis Koreng dll. . 
per botol Rp. 5.— 

Special buat Batuk T.B.C. harga Rp.25.— 
h satu | botol“ dan batuk kering. 
»KAE? KATRAR-I-NGON, Special obat buat Mata, 
kurang terang, liat putih2 dan putih di dalam Mata, 
keliatan seperti asep, dan, lain-lain "harga "ia 
Obat2 dikirim diseluruh INDONESIA, Wang di 
muka tambah ongkos 107. 
Untuk mengobati segala penjakit luar atau dalam, sakit mata 
kentjing manis, kentjing nanah, mati badan, linu2, bengek 

,GALINUS? 

atau Keputian WASIR (Aambeien) didjamin 10 hari sembuh 
dan keluar Akar2nja tidak dengan Operasi (POTONG) semua- 

'nja penjakit diobatin sampai baik. 
(SEDIA OBAT JANG KEPINGIN PUNJA ANAK). 
WORLD FAMOUS PROF. TABIB FACHRUDIN -: 

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

Naraindas Kushiram Benda- : H.M.B. — Djalan Tepekong No. 3 MEDAN. 
FATEHUDIN & Co. — Toko PUNJAB. Ag en: 

m1 Djalan Pasar No. 45 — - Djember. 

  

Pada Mm n2 dan Njonja2, Toko2 dan Perusahaan? dikota | 
atas SIA SAP" F 

Sekolahan dan Geredja-dari In, 

  

  

-D DI " J u A 3 
AUTO SEDAN 

(DAPAT DILIHAT DI: 

   

  

DJ. DEMAK 10 TILP. 1550/2176 

“ DODGE 
Showroom Toko IK AU Ws“ 

KINGSWAY 

Baru Model 1952 

  

SEMARANG 

  

  

  

    

  

Umum, 

| Lelangan dimulai ga DJAM 9 PAGI, dan pertsimpat di: 

Gedung 1G. R.I. Ss. 
BODJONG No. 116 .— SE 

Adapun jang 'dilelangkan indek tumpukan? kaju djati pertukangan dan kaju bakar jang 

terletak ai penimbumang dari Pacrah Hutan sebagai berikut: 

DAERAH HUTAN: 

1. TJEPU: Y 5 “4  Batokan, Tjabak. 
2. MANTINGAN — . |.» Medang, Mantingan, Landoh. 
8. RANDUBLATUNG . :. Randublatung, Doplang. 

"4, SEMARANG, : “Tanggung, Kedungdjati III, 
: wo « Padas. 

5. KENDAL 13 5 :. Gambilangu, 
6.. PATI s F : Pati, Taju, Djuana. 
7. PURWODADI : : : Wirosari, Sambiredjo, Majahan, 

. 2 an Getas. 
8. BLORA 2 s : Kunduran, B 
9. KEBONHARDJO 

10: INSPEKSI BAGIAN KE III: | 
Daftar kapling dapat diperoleh di: 

Kantor? Daerah Hutan jang bersangkutan: 

Djatirogo, Te 

LELANG KAJU 
Pada hari Kena tanggal 18 DESEMBER TT akan diadakan 

PENIMBUNAN 2: 

'H.W. 13, di Semarang. 

Lelang Besar untuk 

MARANG 

Kalibodri. . 

andjarwaru. 

rongan, Sale, 

  
    

Sakit Gindjel, sakit T.B.C. perempuan tidak Accoord bulanan - 
  

  

  

  was Kasmani dan pembantu Karsi- 
min, 2 2 

M2 
1 

  

: Jajasan Kredit 
-. Untuk memberi pindjaman modal pada pe- 

e .rasahaan2 nasional 
Ea 

  

   

  

   

  

   

                            

    

  

    

    

  

     
   

  

    

   

    
   
    

   

      

   

    

          

     

Mengenai soal modal diterang 
kan, bahwa kini telah dibentuk se 
buah Jajasan Kredit, sedang di 

5 daerah2 pun diadakan jajasan se. 

matjam itu, jang dapat me1nberi 

kan pindjaman modal kepada pel 

rusahaan2 nasional jang membu. 
tuhkannja. Pindjaman jang. da! 

pat diberikan itu paling tinggi 
- Rp. 100.9000.—, diatas dar djum 
“Iah tsb. keputusan barus €iretap. 

| Kan oleh pemerintah pusat. Su 

“dah tentu untuk pindjaman itu 

diperlukan pula sjirai2 jang te 

dah ditetapkan. 

: Mengenai soal tenaga guna ke 

- Mmadjuan perindustrian nasional 

“itu, banjak sekali kesurangan2 
- nja, terutama tenaga2 pimpinan 

| (skilled labbur) serta tenaga2 
“ahli lainnja. Tenaga2 kasar dida 

patkan lebih dari tjuku». Untuk 
“mendapatkan tenaga2 achli itu, 

| maka oleh pemerintah telah di 
« usahakan pembukaan berbagai 

kursus misalnja Balai  Pendidi 
kan Kuit di Djakarta, Kera 

-mik dan Tekstil di Baniung, Ba 

tik di Jogja dan beberapa la'n 

nja lagi dilain2 daeran “ sedang 

“di Djakarta telah dibuka Balsi 

. Penjelidikan- Industri, - dimana 
| para pengusaha dapat meminta 
resep2 untuk keperluan  pelusa 

“ haannja, 

Bahan dan organisasi 

Soal bahan adalah soal jang | 
erpenting, demikian tuan Sukat | 

mo, karena dapat dikatakan, bah 
. wa bahan2 untuk perindustrian 

di Negara kita banjak sekali ig 
didatangkan dari luar negeri, un 

'tuk melantjarkan djalannja perin 
| dustrian itu. Dengan “tergantung 
-nja bahan2 dari luar negeri “itu, 

maka dengan sendirinja. menga: 

kibatkan naik turunnja harga ka 
Tang, umpamanja sadja soal 
tjengkeh, cambrices dll. ' 

Pemerintah telah  mengusaha 
kan mendirikan pabrik2 besar di 

sini, misalnja pabrik Peminta 

lan benang di Tjilatjap, pabrik 
zwavelzuur stikstof untuk pem 

bikinan rabuk, pabrik semen, all. 

Jang telah pasti adalah pabrik 
pemintalan benang “di - Tjilatjap 
jang mesin2nja sudah datang 
dan diharap pada achir 1953 da 
pat dipakai. 

Dengan adanja pabrik2 itu, ma 

| ka“ dapatlah kiranja negara kita 
kelak memakai bahan2 dari da 
lam negeri sendiri jang langsung 
“dapat menstabiliseer  harga2nja 
barang2 industri disini., 

Tentang organisasi dari pe- 
rusahaan nasional kita dikata 
kan masih kurang memuaskan, 
karena sebagian besar misih 

SK 

e NDUSRIE NASIONAL di negara kita ini ada tergantung 
f pada beberapa soal jahg penting, jaita soal modal, tenaga, 

org 'anisasi dan bahan? untuk keperluan industrie itu, demikian di- 
katakan oleh tuan Sukatmo, Inspektur Djawatan Perindustrian Dja 
wa Tengah, kepada para wartawan. Untuk memetjahkan beberapa 
soal jang penting itu, maka oleh pemerintah selangkah deni se- 
langkah telah ditjarikan dijalan ena, 

“dalam mata Pen rak- 

ida hari Senen jl. telah mende 
ngarkan 

men maa ma na 

beberapa daerah. Untuk meng 
atasi soal itu, maka oleh 'Peme 

rintah telap diusahakan meng 
adakan mechanisasij desa dgn 
tidak usah menggunakan ma 
Sin2 modern, melainkan jg se- 
derhana sadja ig dapat dipakai 
oleh rakjat: djerata, sedang .so- 
al memberikan mechanisasi ini 
harus pula di-ingat pada bebe 
rapa fakior tentang. keadaan 
desa itu, agar tidak dapat me 
nimbulkan beberapa kesukaran 

jat desa. 

DEBAT HAN GAT SOAL 
WAKIL WALIKGTA,. 

Sidang DPR Kota Smg. pa- 

Toko FATEH — Panggung No. 45 Djember, 
3 Toko ASIA BARU — Kebon Sajur, Balikpapan. 

Toko FAr.il — Djalan Kemakmuran, Mikassar. 
Tabib GASITA — Ondomohen No. 24. Surabaia, 
Toko MANIS — Oro-oro-Dowo, Malang. 
ZINDABAD HOUSE - — Nonongan 71, Solo, 

Lag 
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| PEMBERSIHAN DI. KUDUS. 
Hari Senen mulai pagi sam 

tpai siung: hari CPM dgn dibanti 
Oleh alat? Pemerintah lainnja 
telah melakukan pembersihan | 
disekitar ketjamatan. Kaliwu- 
ngu, Kudus bagaimana hasilnja 
belum didapat : eterangan. akan 
diteruskan pembersihan jg me- 
ngenai sesuatu meanjatan se 
terusnja. 
ANGIN PUJUH DI DEMAK 
DAN KUDUS. 

batas kota Demak mendjurus 
sampai kedesa ' sebelah timur 

| telah diserang angin pujuh jg 
| demikian hebatnja: sehingga ru 
-mah2 jg kelihatan dari djalan 
besar Kudus-Semarang, rumah 
Pena banjak jang tersing 

ap genteng2nja: begitu pula 
didesa Djati Kudus ajuga terse 
rang angin pujuh tetapi tak be 
gitu hebat, ular2 jang ada dipu 
hun kantor Pulisi banjak jg ter 
djatuh, akibat angin pujuh ter 
sebut. 

KOORDINANSI PENE- 
RANGAN. “ : 

Ko-ordinasi penerangan di 
ketjamatan .Smg.-barat jg di 
bentuk bulan jg lalu terdiri da 
ri wakil2 instansi sbb: ketua 
“Sastrosoebroto 'Tjamat, penu- 
lis Soedarsono Djapen. para   

lapuran2 dari DPD 

dari th. 1952 serta “oleh2” kon 
perensi desentralisasi, selain 
itu dibitjarakan pula 'soal ke- 
dudukan wakil walikota Smg:, 

tapi soal ini telah menimbul 
kan debat hangat. Seperti di 
ketahui pada ig. 3 Okt. jl. oleh 
Gubernur Djawa Tengah telah 

dike'uarkan surat “keputusan 
menundjuk RM Soehart, Soer- 
johartono, patih d/p walikota 
Smg. untuk mewakili pendja 
bat walikota, kepala daerah. : 

kan beberapa tugasnja, bila | 
walikots, berhalangan. Peman 
dangan pandjang lebar Ciberi- 

kan oleh beberapa pembitjara 

dan  penutupnja diputuskan j 
desak pada Gubernur su 

   

| mem 
paja mentjabut kembali gurat 
"keputusan tsb. Atjara2 lainnja 
ditunda sampai hari Sabtu 
jg akan datang. 

Roy Rogers 130 

  

kota. besar Smg. dalam me'aku | 

anggautanja adalah. Joenoes 
pol, HI, Bedjo BODM, Soewito 
Pertanian, Soekirman Ekono- 
mi, S. Jososoedarmo  Pengai- 
ran, “Mangoenatmodjo Pendidi 
kan, K. Soedarsono Kesehatan 
dan H. Muksin Agama. Ko- 
ordinasi .tsb bulan Desember 
ini aktip meluaskan . penera- 
ngan ke plosok2 desa sekitar 

Hingkungannja ig Ta 37. 
| | kelurahan. : 

Lem GM AA Dn $.0.B. 59 
DIBEBASKAN. 

. Ketua Panitia Penampungan 
iBekas Tawanan 'S:O.B. Djawa- 
Barat menerangkan, bahwa se- 

djak bulan Djuli tahun ini sam- 

ipai permulaan Desember seka- 
rang ini djumlah tawanan S.O.B. 

'jg telah dibebaskan di daerah 

Djawa-Barat ini ada Lk. 3.000 
orang. Mengenai djumlah jg tepat 
tentang berapa orang lagi jg ha- 
rus dibebaskan, diterangkannja, 
.bahwa itu sukar utk ditaksir, se- 
bab tiap waktu djuga ada orang 

jg ditawan karena tersangka me- 

langgar S.O. B. : 

Senen sore desa Brandjangan |. 

  

EMERINTAH “Republik 
P arjat Tiongkok kini 

telah selesai menjusun suatu 
rentjana melindungi -kira2 1, 
djuta hektar tanah pertanian 
didaerah Hupeh terhadap ba- 
haja kering, dan bahaja ban- 
Gjir. Rentjana " jang akan di- 
laksanakan dalam waktu jang 
sesingkat-singkatnja itu beru- 
pa pembuatan waduk2, tang- 
gul2 saluran? pengairan dan 
/terusan2. Disamping rentjana 
untuk djangka waktu pendek 
ini, telah disusun pula rentja- 
na djangka pandjang jang di- 
maksudkan untuk melindungi 

“9 bahaja kering. 

'Rentjana ini akan dilaksona 

aa dalam waktu 5 tahun, se: 

dangkan pekerdjaan2 pemba- 
ngunan jang bersangkutan de- 

1 diuta grang tenaga pekerdja. 
Dalam ikonperensi pemerintah 
daerah jang diadakan chusus 
untuk mempersoalkan rentja- 
na2 tersebut telah ditetapkan, 
bahwa pembuatan bangunan2 

ketjil akan diserahkan kepada 
kebidjaksanaan daerah,  se- 
dangkan penglaksanaan pro- 
'jek2 besar akan diawasi oleh 
pemerintah pusat daerah. (An- 
.tara-NCNA), 

TIDAK DISUKA. 
Menurut berita radio Praha 

'jg diterima malam Minggu di 
London, pemerintah 'Tjekoslo 
'wakia telah menuntut dipang- 
gilnja pulang duta Israel di, 
Praha, Dr. Aryeh Koubovi, jg 

dianggap oleh. pemerirliah Tje 
koslowakia sebagai “persona 

non grata” atau orang jg ti- 

dak. disukai. 

seluruh propinsi Hupeh terha- | 
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LE ' Kantor Besar Djawatan Kehutanan di Djakarta, - 
Inspeksi Never Kehutanan Bagian keI, di Bandung 

» » 1» »  keIV, di Surabaia dan 
$ : »  kelII, di Semarang, 

5 enak benar bean? Hutan, 1 

“ Cw 

Hupeh DILEVER DARI PERSEDIAAN 

Ba | SereDA eh »DUCATI" “BERMOTOR 337 
Tahan Bags Dan : dengan 4-takt motor 2 

Keri PERSEDIAAN TERBATAS! 

N.V. Handel Mij. RIN YOE 
— TELF. L, SEMARANG... 

  

  

TIDAK PERLU KITA MENGBAMBUREKAN 
DIVISEN 

Pakailah kita punja kekayaan sendiri 

nBruynzeel- Dajak Houtbedrijving N.V.“ 
Suatu perusahaan tjampuran, dimana sebagian besar dari   

ngan - rentjana ini sedikit-di- 
kitnja akan mempergunakan ' 

kapitaalnja (7595) kepunjaan Pemerintah R.I. 

Perusahaan di SAMPIT, KALIMANTAN BARAT. 

Hoofdkantoor: Tanah Abang Barat 66, Djakarta 

Bijkantoor: Djl. Raya" Dr. Soetomo 67, Surabaja. 

  

M. S. RAHAT 
YABIB 

Seteran' 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pu- 

- djian. 
(Aambeien) 

Specialist ' untuk Wasir 

Penjakit. ZONDER OPERATIE 
(Pagi 9—12 

Dj. bitjara (Sore 5-7 

DJANGAN HP OEWA an 

HOTEL 
Blakang Kebon 1 — Telf, 1554 

SEMARANG. 
Pa aa Ta ST AL Ta SEE LA 

  

WHAT SHE 

BRONCO, YOU'RE A 
REAL RENEGADE.. 
STEALIN' BEEF FROM 
/SUNNY KANE ...YOUR 
OwN NEIGHBOR / 

KNOW WON'T. HURT 
HER, ROGERS...AN' 
SHE'LL NEVER 
FIND OUT FROM 

YOU! 

IN WE GO,SLIEK7 FoLLER PON'T     pc BRONC FOR PROTEC TION 
PAN NA ROSERS WHEN 

lie 5H00TS/ 

  
    

-» Bronco,   menggunakan sistim kuno dan 

primiticf, terutama mengenai 
soal tehniknja, uimpama pabrik 

mninjak, perusahaan tenun dll.     

jg diusahakan oleh rakjat di 

djadi tetanggamu sendiri! 
— Apa jg ta tidak tahu, tak akan 

, Dan ia tak “menjakiti dia, Rogers .. 
akan tahu itu dari kami! 

— Mari ke sungguh ada se- 

'orang. pendjahat djempolan.... Meri 2 masuk setjara jg Titjin ! 

tjuri ternak dari Sunny Kane , “1g Iringkan kuda ini untuk 

kita serbu 

dan 
apa 

didjadikan perisai, 

tembaklah Rogers 
bila ia menembak ! 

Pn 

: YM SORRY YOU HAD | wEve GOT 
|TO HEAR BRONCO TO FIND A 
SKY THAT, SUNNY, WA OUT, 
BT... iwHERE , ROY/ THEYREI 
ARE YOU GONG?: MN COMING TO   

  

| ROYZ/ Lx. 

BT OONT WANT NK 
| Tove NHere, | 

HELP? 

  

dengar 
demikian, 

kemana kau 

5 - Saja menjesal 
Bronco berkata 
Sunny. Tetapi... 
bertindak? 

»— Kita harus tjari djalan 
keluar, Roy,! Mereka sedang 
mendatangi buat bunuh kita ! 

    

ni, Roy! Saja... 
ja SY KAKI 

8 

— Saja tak ingin mati disi 
Tolong ! 

Awas! 
(Dari lobang itu terdengar 

gemuruhnja air Yg. anengalir, 
keras). 

e 

  

ASTHMA KEPU- 
TIAN, IMPOTENTIE dan lain2 |... 

  

          

    

INI 

Malam 
Pre- 1 5 

ae Nak 

Na ra 
Orion F 2 BEar 

5.00 A 3 

1005 (: R 
“9.00 -. SMAN FO FORREST: MA - MACDONALD GAREY 

: “PAHLAWAN, DEBU") 
(13 tb) ("PA N 

Sebuah film Musical-Komidi jang 
menggembirahkan! 
  

  

£ 

TINGGAL INI DAN BESOK 

MALAM PENGHABISAN! 

Rex 5.00-7.00-900 (17th) 
Shirley Yamaguchi-Don Taylor 

.IPANESE WAR : BRIDE“ 
£ (Kemanten Perang Djepang) 

  
  

Akan datang: Jeamne Crain 
Myrna Loy — Ke Paget 

Belles .... Toes' 
20th Century Fox' Technicolor) 

: INI MALAM D. M. B. 
DJAGALAK 630 — 8.30 (17 th) 

sMETROPOLE" 5.— 7.— 9.—(17 th) 

Mariam-O. Guman ti-P, Ramlee 

»ALOHA" 
Pilm ladonesia jg Populair 

Akan datang: JOHN PAYNE 
Dennis ,O' Keefey — Arleen Whelan 

,HIGH VENTURE' 
| paramount' Technicolor 

  

    
  

  

ai TA Ma aa Da 

“Ekak, VII No 584/TIL/. A/718   

Grand   

    

Terbit Lagi ' Semarang Ta Djanuari 1953 & 

Harian dalam bahasa Ind 

   
st 

Kritis, Kon 

Memberi penjuluhan 
Ekonomi, 

(Oplaag 10. 000 lembar) 
Pemimpin Umum: LIEM HAP PING. 

Pemimpin Redaksi TJOA TJIB LIANGG 

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

Alamat Tatausaha: Purwolinatan Barat 1/20 Semarang 

Tilpun sementara Smg. 2087. 
  

  

Anggur Heat angin 24 dam berbukti 
Anggur , AX tiap BINTANG 7 : 

Taka menjembuhkan pinggang dan punggung pegal, ku- 
rang darah, muka putjat, badan kurus lemah, tidak napsu Ma- 

kan, waktu malam berulang2 kentjing, 'kepala sering pusing, 

mata berkunang2, kaki tangan tida bertenaga, seluruh badan 

berasa tjapai, penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki dan laen2 

penjakit. “Baik orang tua maupun muda, "sudah beristri atau 

belum menikah, djika sering minum ANGGUR ,,PAX” TJAP 
BINTANG 1, akan kumbali Menangat bergelora, tubuhnja te- 
tap kuat. 

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

kit, kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, mata 
kabur, pinggang 'berasa pegal kaki tangan kurang tenaga, se- 
mangat kurang, rambut rontok, dam laen2 penjakit. Silahkan 

minum ANGGUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BIN- 
TANG 2, tentu akan mendapat kekuatan, dari kekuatan akan 

mendapat kesemntoNan, ai San serta keberuntungan da- 

Iam Tua tangga 

BUKTI Besa MINUM NJAT NJAT FUNG: 
A. Untuk perempuan tua: 

2 Urat2 jang lemah akan mendjadi kesat ol pula, menam- 

bah da, “tjahaja muka mendjadi terang, badan mendja- 

at rempuan indian jang sudah kawin: 

Tjahaja —a selalu eilok dan tjantik, tinggal awet muda, 

akan mendapat turunan jang sehat, dan menambah kese- 

nangan kebahagiaan dalam rumah tangga. 

Dapat beli diantero Toko2: 

V. » BINTANG TUDJUH' 
(Chemicalien Industrie) 

Krekot, No. 11, Djakarta. 

  

    

      

N. 

ae —— mma 

MIMBAR BULANAN 

,D JAJA" 
JANG PERTAMA DI SELURUH INDONESIA 

melulu mengerlai PENDIDIKAN DJASMANI - OLAH RAGA - 
KEBUDAJAAN dan KESENIAN. 

NOMOR PERKENALAN terbit tgl. 15 Des. 1952. 

Lekas perhubungan. Perhatian seluruh Nusantara memuaskan. 

Oplaag terbatas. 
Harga per 3 bulan Rp. 7,50 — etjeran Rp. 3,— untuk Indonesia. 

ALAMAT REDAKSI - TATA USAHA: 

DJL. KARANGTINGGAL 5A, BANDUNG — INDONESIA. 

  

  

Ym CITY CONCERN CINEMAS mb 
Lx lai 'malam penghabisan tuntuk 13 tahun) 

5. Tam 9, The Academy award winner of 1952 
Humphrey Bogart dengan Katharine Hupburn 

dua bintang tersuhur pertama kali main bersama dlm: 

»Airican '@ueen" Color by 
Tecbnicolor 

Besokmalam: Glenn Ford — Ellen Orew — William Holden 

Premiere "Man from Colorado“ 
Color by Technicolor 

  
  

  

ioi malam premiere (u. 17 tahun) 
5-7-9 Claudette Colbert — Ann Blyth"”—. 

Robert Douglas — Aune Crawfard 

Thunder on The Hit" Mysterious 
Love - Story 

: 

  

- INDRA isi malam d. m. b. /) Royal 
4.30 6.45-9.00 “(13 tabuo| 5.00-7.15-9.30! 

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

BB Nana Madjo --  Astaman dil.” Be" 
Ch c WwesRodrigo De Villa" 

Dibuat selurunrja di Manilla-pepuh actie & sersatieI” if 
dgn idzin Kant. pengen. harga tg 8 Nov. '52 No. 3655/KP 
8511/13142.- “Harga2 tempat Rp 4.- Rp 2.50 Rpsl “untuk 
pertundjukan ke 2- dan ke 3 malam 

Utk pertundjukan sore (kesatu| dan pagi barga2 tempat biasa 

ROXY lu. 13 tah.) 
5-1. 9- S. Saimah - R. Sumiati - Usman - R, ysmail 

  

ini malam premiere 

  

  

        
  

  
  

   

Mariam - lose Lantua - d.LI. dalam 

46 Film Indonesia “&. » MAS KAWI Tenan 
Menarik — dan menggemparkan! 

at t3.5 s/d 9 December “52 

"MAHKOTA BESI 
YLZEREN KROON 

Suatu Film Italia jg'Maha Besar Dan Heibat: 
ja Bekroond 

  

Teks Indonesia 

      

     

 


