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p “mur sekarang mempunjai 

(2 takan selamat 

t 

'« ton. Menurut keterangan2 jang | 
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' 
3 Tg 

Sara 

    

  

Damara 46 Schrellboote” (ri 

  
Seken 2 

    

pi Papan” Ta 

  

   

ri @djabatannja gai kepala staf angkatan darat, none: 
rangkan bukanlah soalnja utk mempertimbangkan adil tidaknja: 

| keputusan pemerintah itu. ,,Saja hanja perwira jg harus melaku-P, 
| kan' tiap putusan dari pemerintah, '“Semendjak pemerintah Sjahrir, 
Amir, Hatta, Natsir, Sukiman sampai sekarang saja hanja meng- 

4 ambil sikap sebagai abdi negara. Putusan?2nja adalah Pa jek 
| harus TA NAa Large kata kol. Nasution. 

  

  

Ia selandjutnj 2 

  

Umum Perserikatan | 29 Perwira TT “Tiap dosa jg terdjadi di dim 
Bangsa2 dewasa ini di New 0. Jangkatan darat adalah dosa 
York. Vishinsky year bana VI Di: .M Saja, karena saja jg memim- 
.ma-sama dengan 1 O ka- Lara 2 inn ia”: 

wan? Jainnja dari, isia, Sekali 'Apa Js Dir undingkan ' ? P kb pertanjaan mengapa 
pur eno Pan p | 8 Yam Na Megan or dari | ia menolak tawaran pemerin 
kira2 wakta seperti ba : takan | tah untuk pergi keluar negeri 

  

: rang 
ini, namun keberangkatannja | 
itu dianggap sebagai tanda” pe | 
Nolakan resmi dari rentjana Per 
serikatan Bangsa: mengei 

salah Korea cleh na 

Pernjaiaan 
ga” Vishinsky 
lam bahasa Ru 
djemahkan un 1 
dan televisi ole 
So da'ov g 
kil terpenting 

Sidang Umum 
jang tidak m 
ugaan 'itu. 

itu Vishinsky 
bahwa Lean 

untuk aa. 
2 Tong : 

P2 
1» 

53 

orang jan berdjoang untuk 
kepentingan perdamaian -dan 
kepada seluruh, bangsa Ameri ! 
ka dan da'am bahasa Inggeris 

jang olehnja djarang dipakai: 
»I wan: to wish a happy Christ 
mas ang & happy New 
- (UP). 

PARTAI BURUH MENGHEN- 
DAKI PEMILIHAN UMUM. 
“Konperensi Partai - Buruh Dja 

“wa Barat Jang berachir hari Senen 
jl di Bandung, artara lain telah 
memutuskan, “bahwa pemilihan2. 
umum mengenai DPR harus dilaku- 
kan segera setelah konstituante, ter- 

— bentuk. Pemilihan umum “itu me- 
nurut Partai Burih harus “diseleng- 
garakan benar2 €-mokratis. bebas 
dan langsuna,” selang  tjoraknja 
harus densan daftar terikat (zuiver 
Njstenstelselj. Partai Buruh tidak 
menjetudjui pemerintah mendjalan 
kan U.LU.D. Sementara R.I.- pasal 
138 ajat “1 dan 2. Putusan tadi 
dimaksudkan sebagai Cesakan par 
lemen dan kabinet. 

      
     

   
   

       

   
   
   
    
    

     
   

   
    
   

hari Seth Pata minta did jem 
put kira? 20 perwira dari TT 
VII (Sulawesi). Dari fihak divi 
'si Diponegoro didapat gen 2 

bahwa vena ye 

untuk beladjar ia menerang- 
kan, bahwa ia moril tak sam- 
pai hati untuk meninggalkan 
teman2nja dalam suasana sulit 
seperti sekarang ini. . 

  
" Achirnja ko'onel Nasution 
menerangkan, bahwa kelowo- 

gan waktu sesudah ia mele 

kkan djabatannja itu akan 
gunakannja untuk menje 
kan buku jg-sedang di 

uatnja tentang gerilja rakjat 
donesia, Buku ini katanja te 

ng oleh Snoitahan telah dibebaskan da-' 

| nerangkan. bahwa ia bertindak | 

“berkata: ' 

  

: Tidak Berle ku Lagi | 
ERDANA MENTERI M 
Sir Muhammad  Nadjib 

I hari Rabu pagi mengumumkan, 
bahwa Undan22 dasar Mesir j 
| sekarang iri, sdah tidak berk 

|sebagai langkah pendahuluan 

merintah Mesir dari keradjaan 
| merdjadi republik, Dalam “pe- 
agumumannja tadi Nadjib me- | 

atas nama rakjat Mesir. 

: Diumumkannja pula, bahw 
akan dibentuk sebuah panitya | 
untuk menjusun undang2 da- 
sar baru, daam mana .,rak-| 

| jat mendjadi 
kekuasaan”. 
bahwa rakjat- akan diberi. 

Diterangkannji 

'k 

setudju atan tidak, dengan ren | 
tjana undang2 dasar baru Je 
“akan disusun oleh panitya ta- 
di. Kesempatan ini akan beru- 

pa p'ebisit, Sementara itu per | 

   akan terus mendjalankan ke-' 

   
            

UUD Mesir 

  

| ku lagi, Tindakan ini dilakukan 

dari pada perobahan bentuk pe| 

    

  

Ha da Oh sjarat. 

Sumber segala j 

  

   

Sempatan untuk menjatakan | 

  
merintah jang dipimpin Nadjib | 

  

Tahun Ke vr — » No. 245 . 
PN ea aa Pa Naa CS Pai 

  

|. Uengan Keketjaalian Bom Atoom 
udjuan Strategis Menduduki Daerah Tersempit Di 
Penak Koreas Tudjuan Politis Menduduki 

Pyongyang | 
NGGERIS BESERTA negara? commonwealth jg mempunjai 

IL pasukan?” di medan perang Korea, dalam prinsipnja telah 

memutuskan akan menjetudjui suatu offensief PBB di Korea, de- 

ikian diterangkan oleh sumber? tidak resmi, tetapi sangat lajak 

Gipertjaja di London pada hari Selasa. Kalangan tsb menambah- 
“kan, bahwa keputusan? diatas jg diambil achir minggu jang Ilam- 
-pau Cheguers, tempat istirahat P. M. Churchill, bergantung pa- 

   
Legi Tangkapan2 

Di Semarang 

daki FIHAK jang menge 
"tahui didapat kabar, 

bahwa pada hari Sabtu malam 

Minggu jang lalu sekira djam 
02.00 oleh fihak CPM Sema- 
rang telah dilakukan penang- 

kapan, terhadap beberapa pen- 
duduk dari kamp, Kauman: Se. 
marang. Apakah alasan penang 
|kapan ini, fihak jang bersang- | 

ha2 India sekarang 

salah Korea menemui kegaga- 

mikian harus: terbatas dan da- 
lam segala hal tidak boleh dila 
kukan diluar daerah Korea, 

Sambil memperhatikan sja- 
rat2 tersebut diatas maka ofen 
sif tersebut seandainja itu di- 
laksanakan haruslah pula se- 
Suai dengan rentjana jang disu 
sun oleh Amerika.   kuasaannja jang sekarang, | 

(Antara-UP).   
4 

“ Persbiro Ta Tanjug Sex 
pin malam mengabarkan, bahwa dua 
orang Bulaaria din serang Jugosla- | 
via telah didjatuhi hukuman pendja' 
ra masing2 13 dan 15 tahun, karena 
didakwa melakukan pekerdjaan ma 

ikutan belum mau memberi ke- 
|terangan lebih djauh. Orang? 
kaan diambil dari rumahnja pa 
da hari Sabtu malam Minggu 
tadi ialah sdr.2 Kwh., Sj., Ch., 
dan Sw., semuanja dari kam. 
pung Kauman, 

Seterusnja pada hari Senen 

Tudjuan sirategis daripada 
rentjana demikian menurut ka 
langan tadi ialah untuk men- 

tjapai bagian jg paling sem 
pitsdisemenandjung Korea, se- 
dangkan tudjuan politis ialah 
untuk menduduki ibu-kota Ko 
rea “Utara Pyongyang dan 
membikin agar fihak Tiong- 

oleh Digunakan Segala Sendjata2 Baru 

Jakni pertama ofensif tsb ha- 
nja boleh dilantjarkan djika usa 

ini untuk 
mentjapai persetudjuan dengan 
RRT mengenai penjelesaian ma 

lan dan kedua bahwa ofensif de 

kepada semua. & 

Year”. : 

      

  

    
   

      

   

      

  

   

      

   
   

   
      sar angkatan perang perarg. 1 Mesir. 

Casey: 
'Pasukan2 Parantjis 

bi Indo—China 
Tidak Krisis 

M ENTERI LUAR. negeri 
Ausiralia R.G. Casey ha- 

ri Selasa menjangkal kabar? jg, 
mengatakan, bahwa pasukan? 
Perantjis di Indotjna berada 
dalam keadaan krisis. Caspy le- 
ebih land Jat menegaskan, bahwa 
keadaan disana memang tidak 
menggembirakan, tetapi tidak 
bisa dikatakan krisis. Menurut 
pendapatnja berita2 dalam su- 
rat? kabar umumnja bersifat 
terlalu pesimistis, Sekalipun ten 
tera Ho Chi Minh mendapat ke 
madjuan banjak, djuga dalam 
perlengkapanrja, akan. tetapi 
Gireringotkannja bahwa ,,ten-: 
tera itu tidak akan menang Ge- 
ngan serdirinja sadja”. (UP). 

| 

  

 Kapal2 Selam Sovjet 
Diperlengkapkan Kepada Polisi 

“Dierman- Timur 
ENURUT KETERANGAN? jang diterima oleh djawatang 
rahasia negara? Barat, diantaranja dari anggota. kepoli- 

| sian kaut Djerman Timur jang telah melarikan diri, tjabang kepo- 

lisian Djerman Timur tadi akan 
lam buatar Sovjet. Dikatakan bahwa untuk keperluan 

. orang bekas opsir angkatan laut 

diperlengkapi dengan kapal? si- 
tar, 3g 

Djerman telah mendapat latihan 

selama 1 tahun dikapal? silam Sovjet. Di Djerman Timur, mereka 

akan ditempatkan di Glove, dipulau Rugen,. dimana telah dibuat 

sebuah pangkalan kapal silian dalam tempo kurang 8 bulan, be- 

ne ang dan malam. 

Kepoli sian laut Djerman Ti- 
60 

buah kapal, diantaranja hanja 
2 jang besarnja lebih dari 1000: 

diperoleh anggota2 polisi laut 
jang melarikan diri. komandan 
polisi laut ialah Laksamana 
aldomar Vcrncr, jang meme 

.djabatom sebagai wakil 
ri dalan: negeri djuga. Me 

'ut'sumber2 keterangan ini,| 
“ia belum.mempujai pengalaman | 

  

    
    n 2 

mimpin Partai SED Gi Stral- 
sund, Dicrman T'mur. 

Dikatakan seterusnja, bahwa 
'kanal2 polisi laut Djerman Ti- 
“mur imi terdiri dari 15 penjapu 

torboot tiepat) dan 4 buah ka 
ipal jang lebh besar, Djumlah 
Pt hegotani a ada 10.000. 

Latihan2. 

| diangkaten. laut. Ia mula2: me-| 

kreuz” Salib Besi karena kebe 
iraniannja. Ia sekarang. @jadi 
kepala staf polisi laut. 

Menurut djurubitjara Inggris 
di Berlin, pada tiap2 satuan po 
lisi laut ditempatkan ' seorang 
“opsir Sovjet. Opsir2 polisi laut 
ini diambil dari kalangan bekas 
|opsir angkatan laut  Djerman, 
sedangkan kelasi2nja diambil 
dari kalangan serakan pemuda 
»Freie Deutsche Jugend”, (An- 

'tara). 

  

Bermatjam2 mesin pertanian 
| jang sudah - pernah dipakai, 

| uang $ 10.000, pakaian, 'bing- 
kai djendela dan perlengkapan 
lain2nja kini sudah dikumpul- 
kan Ci San Francisco dan ke- 
mudian akan diangkut dengan 
kapal ke Filipina, untuk diba- 
gi2kan antara bekas anggota2 
organisaji Huk, jang te'ah di-   

Ketjuali mendapat latiham2 
"mempergunakan pesa 

wat radar dan radi-o, alat2 sen 
djata artileri dll. /'mereka men 
dapat didikan politik. 

    
      

Dikatakan bahwa. ,,otak” ke- | 
polisian laut ini ialah Letnan- 
Commander Heinz Neukirchen. 
jang ketika Perang Dunia II 
mendjadi komandam flotilia dan | 

rima lambang »Ritter- 

  

rehabilitasi. Pengumpulan ba- 
rang2 ini dilakukan atas usaha 

   
   
   
    

, Lions Club” California, 
iden Truman pada hari 
1 engumumkan,. bahwa 
erajakan Hari Natal 

ja an datang pegawaiZ ne- 

geri Amerika Serikat. akan di 

beri libur selama 4 hari, jaitu 

dari hari Rabu tanggal 23/12 

Mena hari Senen herikutnja. 

s 

S
a
r
 

  

h dikerdjakan o!lehnja sedi- 
t demi sedikit. (Sumber Pia). 

Jahudi Tjechoslo- 

:& 

5 berada disitu”. 

buah... rumah. Mintomiak 
i di Praha, beberapa wak 

tu jang lalu polisi Tjcchoslowa- | 
kia menjergap orang2  Jahudi 
dan melempar mereka keluar. 
Beberapa hari sebelumnja ke- 
tua perhimpunan keagamaan Ja 
hudi di Praha Erics Kohen be- 
serta isteri bunuh diri, sedang 
koki duta Israel di Praha dike- 
temukan mati tergantung, sete 
lah ia beberapa hari ditahan di 
pendjara. 

Duta Israel di Polandia 

persona non graia. 

Berita A.F.P. dari Tel Aviv 
lebih landjut mengabarkan ba- 

hwa pemerintah Polandia te- 
lah memberi tahukan kepada 
perwakilan Israel di Warsawa, 

bahwa duta Israel untuk Tje- 
chos'owakia telah dianggap se 
bagai persona non-grata” oleh 
pemerintah Polandia, demikian 
pengumuman resmi di ibukota 
Israel Selasa malam. | 

Beberapa hari jang lalu pe- 
merintah Israel menerima nota 
serupa dari pemerintah Tje- 
choslowakia dan kini diperoleh 
kabar bahwa Israel akan me- 
ngambi' sikap jang sama ter- 

(hadap Polandia seperti 
telah Jdiambilnja terhadap Tje- 
ckoslowakia. Israel tidak ber- 
maksud mengangkat duta ba- 
Tu untuk Praha dan Warsawa, 
demikian Giterangkan - selan- 

djutnja, (AFP-UP). 

  

PEGAWAI KERETA API BELA 
DJAR DI ,ECOLE SPECIALE 
DES CHEMINS DE BN 
DI PARIS. 

Beberapa: waktu jang lalu su- 

dah dikabarkan bahwa oleh peme- 

rintah Perantjis telah diberikan 

beasiswa untuk 6 bulan lamanja 

kepada Mr: Nyo Tiong Tie, se- 
brang pegawai tinggi 

Kereta Api di Surabaia. Dikabar- 

kan oleh Kantor Keduta'an-Pesar 
Perantjis di Djakarta, bahwa Mr. 

Nyo pada tanggal 3 Desember ig. 

'alu telah berangkat ke Paris di- 

'mana ia akan mengikuti peladja- 

ran di ,Eicole Speciale, des Che- 

|mins de Fer”, istimewa 

'atihan tehnis mengenai pemeliha- 
ra'an alat dan lin2 kereta api. Di- 

| samping peladjaran teori, ia men- 

dapat peladjaran praktis Tlibenz- 

“kel-bengkel: dan "station kereta 

api diseluruh Perantiis. 

— Presiden @uirino telah menundjuk 
menteri luar negeri Pilipina Joaguin 
Elizalde sebagai “wakil Pilpina da- 
lam puaftjara penobatan ratu Eliza- 

beth dari Inggeris jang akan -dilang 
sungkan targgal 2 Diuri di Ldndon. 

  

jang 

Djawatan | 

dibagian: 

ta2 untuk Bulgaria. 

  

    
   

  

      
     

  

ia Di-Uber'? 
Duta Israel Di Tjecho Dan Polan- 

dia » Persona Non Grata" 
ANTOR BERIT ag: resmi Jugoslavia -,/Fanjug” 
Galam siarannja hari Selasa bahwa polisi Tjechoslowakia 

i dewasa ini sedang melakukan penangkapan setjara besar?an atas | 

rang Jahudi dalam dan sekitar kota Praha. 

embesar? Tjechoslowakia terus-menerus melakukan penangkapan 

an pengedjaran? atas orang Jahudi itu. Siaran Radio Belgrado 

jang ditangkap di London lebih landjut mengatakan bahwa paitat 
Ai san akia baru? ini telah menutup sebuah restoran dekat se- PI 

geredja Jahudi di Praha dan ,,mengusir semua orang Jahudi 3 TA: 

menjatasan . 

Dikatakan bahw 

| Keamanan 
kaca Lebih j Di-aktlvir 
Lagi: Kata Djendr.Majer 

Simatupang 

Dalam keterangan singkat ke- 
pada wartawan Suara Merde- 
ka”, djendral major Simatupang 
jg dewasa ini sedang berada di 
Semarang menerangkan, bahwa 

kedatangannja kemari ini harjt- 

lah berupa kundjungan roatine 

biasa sadja. Dalam pada itu be- 
au terangkan, “bahwa memang 

perhatian beliau terutama tertu- 

dju pada aspek2 keamanan. Me- 

ngenai soal tsb. sebenarnja fihak 

ketentaraan sudah  mempunjai 
rentjana tertentu,” hanja berhu- 
bung dgn peristiwa? belakangan 

Jini di sekitar soal angkatan pe- 
rang, pelaksanaannja agak ter- 

desak ke belakang. 

Dengan adanja kedjernihan 
Suasana di pemerintah pusat 
dewasa ini, dapat diharapkan, 
bahwa segera " renijana jg su 
dah ditentukan semula itu 
akan dapat lebih diaktivir la- 
gi. Se andjutnja diterangkan 
oleh djenderal major Simatu- 
pang, bahwa "perhatian beliau 
terutama tertudju pada pasil2 
operasi “Gerakan Banteng” di 
Djawa Tengah, Pun bersandar 
atas hasil2 penindjauan be- 
lau ke Djawa Tengah ini nan 
tilah akan dapat dipertimbang 
kan, apakah keadaan “Staat 
van Oorlog” (S.O.) di Djawa 
Tengap sudah dapat dihapus- 
kan, ataukah masih. dirasa per 
lu dipertahankan, demikian 
djenderal major Simatupang 
mengach'ri -keterangannja pa 
da wartawan kita. Seterusnja 
dapat dikabarkan. bahwa, pagi 
ini dengan dihantar oleh pang 

adakan  penindjauan ke bebe- 
rapa objek militer tertentu di 
Djawa Tengah. 

VAN BYLANDT 20 DES. KE 
DJAKARTA. 

donesia Van Bylavdt ke Djakar- 

Hug akar datang, 

akan tiba di Djakarta tengg: 

23 Desember, Demikian ,.Artara 

PARA AD EU dari Amsterdam. 

Van Bylan   

' karta 'telah diputuskan 2 tahun 

lima divisi serta beberapa per! 
wira staf Jainnja, beliau meng : 

Keberangkatan Komisaris Ting- i 

gi Belanda jang baru untuk In- 

ta ditunda sampai 20 December | 

'siang, telah diambil djuga da 
'ri rumahnja di 
ran Semarang, Sdr. Bdr. Sete- 
rusnja dapat dikabarkan lebih 

'djauh, bahwa pada hari Sabtu 
malam dalam waktu jg bersa 
maan dilakukannja penangka 

pan Semarang, telah dilaku 
kan nangkapan? di Demak 
dan Kudus. 

Dari Demak telah ditangkap 
Hadji '0., dan dari Kudus Sir. 
M. Dj. 

Apakah penangkapan2 se- 
muanja ada hubungan satu sa. 
ma lainnja, fihak jg bersang 
kutan'tak mau memberi kete 
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Ir: Abdutkadir ketua Panitia Utama 
PN Ban vina Kendaraan Bermotor: Pu 

sat. jg oleh: Pengadilan Negeri Dja 
3 

bulan oleh Pengadilan Tinggi jang 
bersidang bekerapa hari jl. ditam 
bah mendjadi 3 tahun pendjara- di 
potong selama dalam tahanan. 
“Sebagaimana diketahui, Ir. Abdul 

kadir telah naik appel sesudah ke 
luarnja putusan Pengadilan “Negeri 
Djakarta atas perkaranja beberapa 
waktu berselang. Dia dipersalahkan 
melanggar pasal 418 KUHP, jaitu 
»sebagai pegawai negeri telah “me 

nerima pemberian uang dari orang2, 
sedang ia mengetahui uang itu di 

berikan padanja berhubung dengan 
kekuasaannja karena — djabatannja 
dan dilakukan beberapa kali sebagai 
perbuatan landjutan.” 

DEWAN GURU SEKOLAH 
HUKUM MILITER. 

Dengan surat keputusan Kepa- 

la Staf Angkatan Darat tang- 
gal 6 Desember 1952, telah di- 
bentuk suatu Dewan Guru Seko- 
tah Hukum Militer jang diketuai 

oleh Prof. Mr. R. Djokosoetono. 

Dewan tersebut berkewadjiban 
memberi 

usul2 terhaddap persoalan2  me- 
ngenai usaha melantjarkan dan 

memadjukan deradjat Sekolah 

Hukum - Militer kepada Kepala 

Staf Angkatan Darat (Direktur 
Sekolah Hukum Militer). Demi- 

kian berita jang disampaikan 

pada ,,Antara” oleh Direktorat 

Kehakiman Angkatan Darat.   LAGI PENGGEREBEGAN2 
DI BANGKOK. 

Untuk kedua kalinja dalam masa 
jg singkat fihak polisi di Bangkok 
pada hari Senin mendjalankan peng 
gerebegan2 besar-besaran terhadap 
'orang2 jg disangka melakukan ke 
giatan2 komunis. Belum diketahui be 
rapa banjak jang telah ditangkap. 
Oleh fihak polisi sementara itu di 
umumkan, bahwa sedjumlah besar 
dokumeh2 dan batjaan2 jg bersifat 

P 

  

Hari Selasa di kementerian Keha 
kiman telah diadakan pembitjataan 
antara djawatan Imigrasi Pusat dgn 

- kementerian ' Kehakiman mengenai 
rentjana undang2 pendaftaran pendu 
duk asing, demikian kabar jang di 
peroleh P.-Aneta dari kalangan 
djawatan Imigrasi Pusat. 
nja dikabarkan bahwa .cdengan lekas 
selesainja undang2 tsb. maka pendaf 

   
   
   

    
   

    

tara penduduk asing segera dapat 
dimulai, hal mana menurut angga 
pan djawatan Imigrasi sangat pen 

ting sekali. Sampai sekarang belum 

Sliketahui dengan djelas berapa djum 
lah penduduk asing di Indone. 

Mangkunega- 

  

pertimbangan2/saran2/ ! 

komunis telah disita. (Reuter) 4 

Selandjut,, 

kok dan Korea Utara: mendja 
di sadar akan kekuatan pasu 
kan2 PBB. 

Dalam melantjarkan offen- 
Sief itu boleh digunakan sen 
djata2 BARU akan tetapi apa 

bila didalamnja termasuk pula 
sendjata2 ATOM maka hendak 
nja bom ATOM diketjualikan 
dari pada pemakaian, gemiki- 

an menurut kalangan isb. 
(AFP—PEA).   

  

TANAH KERING DAN RAWA 
DIUSAHAKAN UNTUK 
DITANAMI. 

Sedjak pada hari Djum'at 
1000 orang petani di Modjesari 
(Djember) bergotong-rojong 
mengolah 200 hektar tanah ke: 
ring ditempat itu, agar ,dapat 
ditanami. Pekerdjaan itu dilaku 

, . setjara bergant -ganti seti 
hari oleh segenap pem k| 

Ng dan Sean cui 
sean! besuk pertengahan bulan 
Pebruari. Setelah selesai peng 
garapan tanah ker'ng itu, ma 
ka akan dilakukan pula gotong 
rojong pengeringan ratusan hek 
tar rawa ditempat itu djuga. 

Udjian Peng: 
habisan SMA 
Sebaiknja Supaia Diada- 
kan Sehabis Bin. Puasa 

OHAMAD SAID, ketua Ta 
man Siswa Djakarta, me 

rangkap ketua Badan Koordinasi 
Perguruan? Partikelir, dalam ke 

terangannja kepada ,, Antara” 

"menjatakan tidak setudjunja atas 

rentjana Kementerian P.P.K. 

tuk mengadakan udjian pengbabi 

san bagi sekolah? landjutan pa 

da bulan April atau Mei jad. Me 
nurut. pendapatnja, ketentuan 

waktu itu terlampau sempit, ter 

utama bagi peladjar?2 S.M.LA, ka 
jrena pada wumumnja sekolah? 

' SMA pada tahun pengadjaran ini 

baru dapat memulai peladjaran? 

nja dibulan Agustus jl., maka ini 

berarti, bahwa para tjalon dari 

S.M.A. hanja dapat menjiapkan 
diri untuk udjian penghabisan 

itu dalam waktu I.k. 8 bulan, 

  
Lagi pula “menurut Moh. 

| Said rentjana waktu udjian itu 
'semakin tidak tepat. djika di 
ingat, bahwa pada umumnja 
fakultet2 memulai kuliahnja 
dibulan Oktober atau Nopem . 
ber, sehingga nara lulusan 
udjian SMA jg hendak mene- 
ruskan peladjarannja keseko- 
lah tinggi terpaksa mengang- 
gur dulu Ik. setengah tahun. 

Moh. Said berpenidapat, bhw 
ludjian penghabisan seko'ah2 
landjutan. hendaknja diadakan 
sesudah bulan Puasa dan hen 
daknja bulan tsb djangan sela 
lu dibuat. pedoman guna ms- 
nentukan waktu udjian, tapi 
sebaiknja ditentukan suatu 
ig! jg tetap sebagai permula- 
an tahun-peladjaran bagi SR 
— SMP dan SMA, - Pendapat 
ini ja dasarkan pada alasan, 
bahwa tiap tahunnja bulan 
Puasa madju 11 hari, sehing- 
ga djika bulan itu tetap digu 
nakan untuk antjer2 menentu 
kan udjian. akan bisa terdjadi 

Injataan, 

un f 
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Etjeran 60 sen per lemb. 

Sen AA ARE RN PS SN : 

Tag Mam- 
r Di . Maa 

  

  
  

dari Irak (berbadju hitam), bar 
bandar Alexandria, Mesir, denga 
Tampak pada gambar djendral pa (kanan) datang menjam- 

2 ai butnja dikapal. 

  
Dakak perdjalanannja kembali dari Amerika Serikat, sana Faisal 

singgah djuga di 
kapal ,.Esperia". 

12 ini. telah 

n menumpang   
Pemerentah Harus 

    Diberi 
tia ss # 

c 

8 : 
laporan pada presiden Sukarno 

di Bali setjara kebetulan dia h 

kedjadian?2 sekitar 17 Oktober. 

Se' andjutnja PM Wilopo me 

tidak ada tindakan pemerintah 
jg dianggap orang Gdjelas dan 
memuaskan. 
diberikan atas pertanjaan ten- 

tang pendapatnja mengenai ke 
bahwa  kebanjakan 

orang merasa ketjewa menge 
nai langkah2 pertama jg di 

ambil oleh pemerintah untuk 
menjelesaikan masalah 17 Oo. 
tober, Walaupun demikian, ia 
jakin, bahwa antara lain Ang 
katan Perang sadar akan mak 

sud baik dari pemerintah, jak 
ni mendjaga persatuan dalam 
tentara. Pemerintah harus di 
beri waktu untuk melaksana 
kan rentjananja selangkah de- 
mi selangkah, demikian PM 
Wilopo jg selandjutnja menam 

ALAM PERTJAKAPAN dgn wartawan kita . 
lasa perdana menteri Wilopo jg Kini berada di Surabaja mes 

nerangkan, bahwa kundjurgannja ke Bali adalah utk memberikan 

ngatakary hukwa sekarang ini. 

Keterangan tsb! 

Waktu 
'Untuk Djalankan Rentjananja Langkah 
Demi Selangkah: Kata P.M. Wilopo 
Rakjat Indonesia Menghadapi Udjian Berat. 

pada hari Se- 

tentang perkembangan? peristiwa 

17 Oktober. Atas pertanjaan dia seterusnja menerangkan, bahwa 

ertemu dengan overste Warouw 

dgn stafnja, tetapi dalam pertjakapar mereka tidak dibitjarakan 

Sepandjang pengetahuan Wilepo, 

overste Warouw telah menemui presiden Sukarno. 

Mengandung 
-- “Bahaja 

Mc, Donald Tentang 
Asia Tenggara 

(vs ALCOLM Macionald, ko 
inisaris tnggi Inggris di ' 

Atia Tenggara menerangkan 
pada hari Selasa, baiwa keada 
an dalam wilajah ini mungkin 
mengandung bahaja, bakkan le 
bih berbahaja keadaannja se 

“perti jang belum pernah diala 
mi, serta dapat mendjalar lebih 
berbahaja lagi”. Keterangannja 
ini diberikan dalam suala kon 
perensi pers di Singapura dan 
selandjutnja ia menambaikan, 
bahwa aspek2 militer dan poli 
tis, kalau ditindjan sepintas 
lalu sadja, keadaannja lebih 

    

  bahkan. bahwa kesabaran rak 
jat dewasa ini sedang mengha 

dapi udjian berat. 
Atas pertanjaan, apakah 

kongres PNI ini akan berpenga 
ruh atas kebidjaksanaan peme 
rintah, PM Wilopo mendjawab, 
bahwa menurut kejakimannja 

djui' garis besar beleidnja terha 
dap pemerintah sebagai perda- 
na menteri. Atas pertanjaan, 
apakah kedjadian2 didalam .ne 

kongres PNI ini akem menjetuj 

baik daripada tahun jang lam 
pau, 

Konperensi pers ini diberi- 
kan sesudah adanja konperen 
si 4 hari 'amanja dari diplo- 
mat2 serta pemimpin2 militer 
Inggris di Asia Tenggara. 

McDonald. menegaskan dgn 
terus terang, bahwa kegiatan 
komunisme di Birma, 

dan Pilipina dalam tahun jg 
lampau boleh. dikata djauh   geri achir2 ini akan mempunjai 

akibat buruk terhadap kedudu 
kan Indonesia diluar negeri, 13 
mendjawab, bahwa kedjadian2 
ini sesungguhnja lebih baik ap'y 
bila tidak terdjadi. Pertanjaan2 
mengenai Sjendral major Sima 
tupang, kolonel Simbolon dan 
kolonel Bambang Sugeng didja- 
wabnja dgn: ,,No Comment!” | 
(Pra) ny 

mangan rare.   
PENERBIT , TIME” DAN 
LIFE” DI INDONESIA. 

Henry Luce, penerbit  madialah? 
Time dan Life, telah terbang ke Si- 
ngapura dari Manilla dan terus ke 
Djakarta sebagai 
lanan penindjauannja 'di ,,Asia Mer- 
deka”.. Demikian UP. dari Manila. 

Luce telah mengundjungi  Dje- 
pang, “Korea dan Taiwan. 

Di Indonesia panti 'ia kini belum 
mempunjai atjara2 tertentu, akan te- 

tapi menjatakan mungkin ia “akan 

berkundjung ke Bali dimana Pre- 

  | udjian diadakan dibulan Dja- 
| nuari, 

siden “Sukarno sedang beristirahat. 
Kemudian ia hendak meneruskan 
perdjalanannja ke Indo China “dan 
Amerika Serikat sebelum hari Na- 
tal. : 

UDJIAN FAKULTET Krk- 

DOKTERAN. 

Pada fakultet kedokteran di 

| "Makata' telah lulus dalam udjian 
MA, TT (arts), tuan R. Rekoto- 

19 Priv'irosoedarmo, 

    ARTAWAN , ANTARA" “di 
Bonn kabarkan, bila  Djer- 

man bermaksud memainkan peranan 
jg menentukan dalam lapangan poli- 
tik dan kebudajaan di dunia, maka 
sjarat jang" terutama jalah mengada 

kan kerdja sama dg bangsa? di Asia, 
. demikian kata Prof Dr, Taraknath 

4 

  11 

Das. 
kan dleh pers Djerman Barat sebagai 

Salah seorang pedjoang bangsa In- 
dia bagi kemerdekaan jang tertua 
dan jang kini mendjadi profesor dlm 
sedjarah Timur dan politik dibebera 
pa universiteft di Amerika, kini meng 
adakan perdjalanan utk memberi tje! 

Tarakoath Das, jang digambar 

Asia : 
ramah mengelilingi dunia. Di Min- 
chensia memberi, tjeramah di ,,Ame- 
rika Institut” mengenai ,,kerdja sama 

: 

  

  

Lembaga Kabu ajaan 
sKon. Rata. 

Yen Kunstan 

ingona 
sasuh Geneotschap. 
. Wetanschompan     

Utk Rol-Nja Di Dunia Djerman Perlu Kerdja Den 
abtarad Djerman dan India dalam la | dam ekonomi India 

ikan tukar-menukar : pangan kebudajaan.”" 

! Dikatakannja, hingga kini teruta 
ma diadjarkan filsafat. dan Sankreta 
dalam mata peladjaar Iridologi di 
Djerman, tapi kiranja perlu djuga 
untuk mempeladjari sedjarah, politik 

  

serta mengada- 
professor2 dari 

Universitcit2 kedua negeri tsb. 

Dr. Taraknath Das th. 1929 telah 
mendirikan ,India. Institut” di" Mu- 
nich, jang” pekerdjaannja dapat di- 
mulai lagi th. 1949, setelah kekuasa- 
an Hitler lenjap.   

penerusan perdja- | 

berkurang, meskipun disam- 
ping itu nampak kegiatan. ko 
munisme di Indo China. Menu 
rut pendapat McDonald hal de 
mikian ini adalah sesuai dgn 
s'asat kaum komunis. jg mero 
bah taktiknja bilamana tinda- 

"kan kekerasan mereka menga 
ta kegagalan. (UP). 

Harga Rupiah 
Indonesia 

Dipasar Bebas Amerika 
Tarus 13 pCt . 

R UPIAH Indonesia dipa- 
saran bebas Amerika da 

lam sebelas bulan jang perta 
ma dari tahun 1952 telah turan 
13”, harganja terhadap uang 
kertas Amerika, demikian ter 
njata dari Pick's World Curren 
cy Report, Dalam penerbitan 
bulan Desember dari medjalah 
tersebut dikailakan, bahwa da 
lam periode tersebut 9 mata 
uang telah turun 10”, atau le- 
bih. 

Mata uang lainnja ada Yel 
naik 107, atau lebih dengan per 
ketjualian pemilihan jang bg 
sar sekali dari pelbagai mata 
uang sterling dipasaran interna 
sional. Perobahan jang terbesar 
jalah dari mata uang dinas da 
ri Yugoslavia, jang telah maik 
402, karena peso Tsiechoslowa 
kia (naik 3004). cruziero Bra- 
silia (turun 304). peso Chili 
(turun 60”) dan lewa Bulgaria 
(turun 9054). 

  

—g Kabut tebal dalam kota London 
jang telah menimbulkan kerugian se 

harga 10 djuta dollar lebih, Senin 
malam turun lagi dipelbagai bagian 
ibukota Inggeris itu/ 

Malaya: 
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ut Menentang Po-         wi .' Afrika 

an, bahwa ba- 

  
| golongan ,,Djero” (dalam). 

| Gelisah Karena Tak Diperbole i 
tarkan Diri Utk Mendjadi . 

| | Banjak ».dbdidalem” Jg. penghasilannja Hanja 

(Rp. 10 Sampai Rp 30 Sebulan Sudah Terhitung 
Tundjangan...... " 

“Hg ETERANGAN PENGUMUMAN Residen- 

Mangkunegaran menurut 
' 1952, menimbulkan kegelisahan dan reactie dim kalangan pegawai 

Istana (Kraton) Kasunanan, jang mendapat gadji dari Civiele Hjst 
(tundjangan Istana). Karena bagi mereka (peg. Kraton) ta” diang- 

' gap sebagai pegawai Swapradja, maka ta' diberi kesempatan untuk 
mendaftarkan diri. Adapun kegelisahan dan reactie dari pada me- 

Hetak dim soal? seperti dibawah ini: : 

pokoknja pegawai Ka g dinamakan i 

     
Li) tsalnja: 

Golongan ,,Djobe” (luar) dan 

     
  

bagi pegawai Swapradja Kasunanan dan 
“keputusan Perdana-Menteri No. 277/P.M. 

Sg 

      

raton 
kauMendaf- 

vai R.l. 

    

irakarta, hal pen- 

| aji anri Kas Kraton, jang Yesal |? 
uangnja djuga dari Kas Neran, " 

han Dalam djaman pendjadj 
memang disengadja dibikin pe 
tjah belah, guna kepentingan si 
pendjadjah. 7 

'pradja dibeku oleh Pemerintah 

'tihan (Swapradja) Kasunanan, 
'jang ta' mendaftarkan diri ma 
suk pegawai R.I. nasibnja, ter- 
katung-katung maka sementa- 

ib. Setelah pemerintahan Swa |: 

Pusat RI, para pegawai Kepa- 

    
a 

  

  

Pu P1 EWASA ini pemuda Sudarno dari desa Djatiwangi, ke 
tjamatan Pagerbarang (Tegal) sedang populer nama- 

nja sebagai ,,Tarzan! Indonesia”. Sebabnja? Karena ia telah 

| “berhasil membunuh se-€kor matjan tutul dgn bersendjatakan |: 

tombak sadja. Pemuda Sudarno jg masih berumur 18 tahun .. 
ini pada tg. 23 Nopember jl. bersama 2 teman lainnja pergi 

| berburu babi hutan di hutan dekat desanja.. Mereka bertiga 
: hanja bersendjata tombak dan klewang sadja. . Mendadak 
||. Sudarno disergap se-€kor matjan tutul besar, pandjangnja 

-   
13.00 siang hingga djam 16. 
-ditikam mati. Atas keberaniai 

'I wa matjan tutul tadi 
duduk.   

& 

Desai 
j Be 

Dibelakang 

"kl 1 meter. Meskipun hanja 
tidak gentar dan perkelahian jg seru terdjadi, mulai djam 

   
penghargaan dari tjamat Pagerbarang. Perlu diketahui, bah- 

sudah banjak menjergap ternak pen- 

Patuh DanTaat 
Rakjat Kalimantan Tetep Berdiri 

Kerdjasama Tentara-Polisi-Pamongpradja Baik. 

. EADA'AN DISELURUH Kalimantan tidak mengetjewa: 

sia 

membawa tombak, Sudarno 

ore. Harimau achirnja dapat 
ja, Sudarno mendapat tanda 
    

“£ 
Paras 

Pemerentah 

2 

'urusan Pengangkutan Dalam Ne 

| Akan Dadakan Di Indonesia Bulan 
— Pebiusri Jang Akan Datang 

Pertemuan Internasional Jg. Terbesar Je. Pernah 

Diadakan Di Indonesia. 

6 sampai tg. 14 Pebruari 1953. 

Sidang ECAFE tersebut akan 

didahului oleh rapat2 dari dua 

Panitia ECAFE masing2. watuk 

geri dan Perdagangan dan Indus- 

tri, jang kedua2nja merupakan 

bagian2 tersendiri jan3 urtuk 

penghabisan kalinja telah ryenga- 

satu bulan lamanja mulai dari 

tg. 14 Djanuari hingga 6 Pebru- 

ari 1953. Untuk keperluan seri 

— EDJAK BULAN September jang laly.oleh Djawatan Kerdja 

. 9 Sama Ekonomi Internasional dari Mewanterian ip #rekonor. : 

mian sebagai badan koirdinator sedang dilakukan persiapan? un- It ca , Bt 

tuk an ke-9 dari ahen Komisi. E |tidak bisa dipertahankan” ....... 

Asia & Timur Djauh jang akan berlangsung di Bandung mulai tg. 
Keputusan jang menetapkan Indo- 

nesia untuk mendjadi tuan rumah dalam sidang ke-9 ini telah di- 

ambil dalam sidang ke-8 di Rangoon pada permula'an tahun ini. 

dakan rapatnja di Bangkok deng 

“#Singapura pada tahun 1952. Ra- : 

pat2 tersebut: akan berlangsung 

      

Ikonomi , untuk 

  

' Lokomotip 
. Terguling . 
, Akibat -Perbua- 

SARTONO-ISTIS. 

Ijuridis 
detogak       
        

bil bilar di Surabaia: » Kedudukan. 

Isultan dalam kabinet poli - 

tis #taatsmechtelijk 

“Waktu perdjoangan pro atau 
contra Linggardjati, Mr. Sartono 
bilang. .di Jogja: Linggardjati 

“ui “ara aler ee 
terima.” 
.soal Ke- 

Sartono 

tidak bisa di 

» berhubung 
Pertahanan, . 

Sir-Pong mau peringatkan Sa- 

dja kepada Mr. Sartono: 

Awas, loo Mas Sartono, kalau. 

sering-sering sakit, mankir di par 

lemen, nanti kedudukannja seba- 

gai ketua parlemen, setja: 3 

gienisch-personeelformat 

salaris-staat-politisc 23 

pertahankan lagi!!” 

   

seccaattu   tan D.I. 

O Tengah, diterima kabar, 
bahwa padatanggal 8 12, kereta) 

  

LEH D.K.A. Explotasi, ' 
“ 

Bandung — Probo- 
nghasut orang2 ” Golongan ,/Djobo” (luar) jg. api djurusan Tegal-Prupuk anta 

   
   
   

      

   

  

   
     

    

        

Afrika . Ni ARENA GA £ $ “mi i 1 ME 4 In . Irapat2 tersebut kini oleh cijawa- " : 

Ta sea Na peanggar 21 dinamakan pegawai Swapradja, Tg aa TEA Agar Na aa a San, Pa MEN ce pera aan aeek IP tan2 dari kementerian? jang ber-f ra. Balapulang.Glemparg . loko linggo: 2—1, 

undang? serta mengadakan: pet- degawai Negeri, menerima gadji | iviele.Iijat Kraton atau. dari | njelesaikan kesulitan2, sedang kerdjasama antara tentara, pokii jnti aa Lonte terpalik, Mntuga Kao 
temuan-pertemuan lebih dari 10 Gari'Kas Negeri. 2 Sunan sendiri. dan pamongpradja erat sekali”, demikian diterangkan oleh residen Ni Shokbinan na on sn Vigo DAS Ja ja bina batasi DI. Wal dika" 

oran H2 c. Gadji para pegawai Kra- | koordinator Kalimantan Komala Pontas kepada koresponden P.I.-- sunan perwakilan2nja jang mem 4 vadKan SA Sa 2 Selasa sore di Jogja dilangsungkan 

1 ai : - aa TAN aa an Ran , i : peladjari dan merumuskan soal? 'barkan tentang keadaan  ger, pe : rtandingan sepakbola .antara kes. 

'i Bandung lawan kes, Proboliggo dgn 

berkesudahan 2—1 untuk Bandung. 
Aneta, Residen Pontas jang sebagai wakil dari gubernur Murdjani 

ton djumlahnja lebih rendah : f 

1 mengadakan penindjauan kedaerah2 Kalimantan Selafan, Kaliman- 
dibitjarakan dalam 

dari pada gadji pegawai Kepa- 
1p3t) 

Laporan dari 
jang nanti bong2 beserta. penumpang2rja 

tetapi setelah kedjadian te 

   
   
    

  

   
  

  

  

— Pasar Malam Amal 

  

bertempat digedung dan halaman sekolah Hwa Ing Tiong Hak jg 
luas di Bodjong No. 141/145 akan diadakan Pasar Malam Amal untuk 
Rumah Sakit Tiong Hoa I Wan, Semarang. Diadakannja Pasar Ma- 

' 

tihan (Swapradja), jang pene- 
rimaannja sangat ta' mentju- 
kupi untuk beaja hidup seke- 

Mengingat keadaan2 terse- 
but diatas, maka banjak. dian- 
tara pegawai Kraton, jang 

djuga dapat mendaftarkan diri 

supaja- mereka djuga dapat ma 

penghidupan jang melarat. 
Sebetulnja dengan uang tun- 

djangan Istana (Kraton) dari 

dari pemerintah Pusat R.I. sam 

pai beberapa djumlah tun- 

'luarga. Gadji pegawai rendah 

ingin diberi kesempatan. untuk 

suasana dewasa ini. 

kin bermaksud mengadakan) 
inspeksi ketenteraan dan me- 
nindjau cbjek2 CTN jg ada di 
'daerah tsb. Lebih landjut resi 
den Pontas menerangkan, bhw 
ditiap2 daerah jg dikundjungi 

Penerimaan didaerah meng 
'gembirakan sekali terutama di 

-tempat-tempat. jg belum per- 

naruh perhatian terhadap kun 
djungan para pembesar ini, le 

tan Timur dan Kalimantan Barat bersama-sama dengan panglima 

TT VI kolonel Sadikin beserta stafnja menerangkan, bahwa tudjuan 

penindjauannja jalah untuk memberikan 

  

penerangan? mengenai 

Kalau Diplo- 
mat Mabuk... 

EMENTERIAN luar ne- 
geri A.S, mengumumkan 

oleh polisi Washington setelah 
terdjadi suatu ketjelekaan mo-   

      

rapat2 ketjil itu. 
rapat ini kemudian “akan, dima- 
sukkan dalam agenda Sidang Be 

sar ECAFE, jang achirnja akan 

menjusun laporan tahunan KCA- 

tiap2 tahunnja diadjukan kepada 

Dewan Ekonomi dan Sosial cari 
PBB. Diantara soal2 jang akan 
dibitjarakan nanti, ialah menge- 
nai pembangkitan tenaga lisirik, 

pertambangan, perburuhan, pelus 

'mahan, pasaran hasil keradjinan 

internasional terbesar jg pernah 

diadakan di Indonesia, dgn.di- 

hadliri oleh lebih dari seratus wa 

negeri luar di luar Asia Tengga- 
ra, ialah negara2 ,,Big Five” ter 

masuk Russia dan Tiongkok Na- 

but dikabarkan lalu terdengar | 
tembakan2 hebat. Dari mana 

idan .oleh siapa tembakan? itu 

'dilepaskan tak didjelaskan. Se 

"kan. (Antara). 

'perensi, dimana bentuk ekoromi in- 

ternasional, masih .. memegang kuat 

pada peraturan? historis. jang meng 

ri susunan keanggotaan ECAFE jig 

sekalipun pada dasarnja memokok- 

kan kepentingan negara2 Asia Teng 

itara itu-tidak memberi kesempatan 

untuk sampai pada memikirkan s0o- 

al2 pokok jang mendjadi kepenting 
i dung-Solo, 

Rebo sore kes. Bandung akan. ber- 

hadapan dengan PSIM (Jogja) dlm 

friendlygame. wo   
Rp. 10,— sampai Rp. 30,— te- " FE tent kead konomi sef djak peristiwa itu hubungan an | E 

Ka Pb Ba . K Da'am pada itu kolonel Sadi/ Pan Aw Mn tara Mjurusan tersebut dihenti Bolakerandjang 

| Di Jogja akan diadakan pertandi 

ngan bolakerandjang segitiga, anta- 

ra TCS Smg, bond Solo dan bond 

Jogja, jaitu tg. 13 jad. Bond Jogja— 

TCS, tg. 14 TCS—Bond Solo dam 

Bond Solo—Bond Jogja. Selesai per 

Rea : 2 

Atjara ' voor-tournooi PSSI 

tinggal sbb: Di Djakarta tg. 12 

ss Fa Ana z keadaan keamanan dapat di/ 1 PIA 3 '£9 tandingan, seluruh rombongan akan 

$ | suk mendjadi pegawai R.I. se- 2 : Dokumen Rahasia Tt PN NAA 9 halangi .sbahkan. mematikan , tiap2. tandingan, seluru 

& SEMARANG 11 DESEMBER 1952 laras dengan keadaan ketjaka- katakan baik Gen ednana-na | Maroko Ketemu aan Mangan, perdagangan dengan TAI etawa Dengngan, CUpomn Je Bean ga, Ke PAlarang 
3 2 3 , Ap: 4 . : Ta : - na penduau ngeranxan te-j Bi , bebas serta luas, terutama pembatas- “3 

4 pannja masing2, karena mere : 3 $ 3 Sidang ECAFE is akan dat bebas serta , 1 bata g 

: ? 5 naganja dalam pembangunan. lam Mebil Tn ig akan datang $ 5) dalam lapangan moneter dan Ia . Tournooi PSSI. 
Tp mem hankan 

an2 dalam lapang t 

4 abar Kota ka ta' dapat mempertia k t f itu akan merupakan pertemuan. fintas barang. Ini dapat dilihat da Ta La 

Pemerintah Pusat R.I. sebesar nah didatangi “kapal. terbang pada hari Senen bahwa doku- kil-wakil dari semua negara-N cara dam Timur Djauh, tetapi meli | Des. Djakarta-Malang, tg. ' 13 

5 Ek — Rp. 160.000,— .tiap bulan seper'i di Puruk Tjahu Long fp Ag rahasia mengenai keada-janggota dan anggota luar biasaf hampir seluruh dunia. Pertemu ( Malang-Medan, tg. 14 Medan- 

“Untuk Fonds Rumah Sakit TLELILW. | svat untuk sekedar memper- | Speak ara ag am pottit di Tunisia, dan Ma- | (associnted, member). dari CA |'an2 intemasonal seperti ini selala (y, La En ana 
: : c— ee Ibaiki.nasib para. pegawainja, | brg be Au (Kalmanti Tan Irokko telah diketemukan pada, |FE, diantaranja Cambodja, Viet-| juput Tari Sodi2 javgmegilermiakan Djakarta. Di Solo tg. 13 Solo 

: mi : menambah gadji mereka, sam- Hi taka Watak, Un Ke (Seorang pembesar kementerian |231, Laos, Malaya, Nepal dll. 9 pergeseran pengaruh antara negara? Surabaja, tg. 14 Surabaja-Jogja 

jg Hat tgl. 25 Desember 1952 hingga tgl. 3,Djanuari 1953 jad., | bil menunggu putusan terachir tapang PP dar na me Huar negeri A.S., jang ditahan Lain2 anggota ECAFE . sebagai besar jang safa. kuatnja.dan semen | (friendlygame). Di Bandung tg.   16 Malang-Bandung, tg. 19 Ban- 

20 Solo-Medan, te 

lam Amal itu ialah karena rumah sakit tsb. sangat memerlukan bantuan ajangan Isiana - 2 un bih2 ..kerena ..mempergunakan bil. Polisi telah menemukan | sionalis dan lagi Australia, Nege- an negara2: Asia. Membitjarakan so "8: 21 Medan-Bandung: 

uang untuk membangun sebuah asrama bagi djuru2 rawatnja. Buat itu tentakan dikemudian hari. Apa kapal terbang sendiri sedang da hari Sabtu seorang pem- ri Belanda, Selandia Baru jang al ed notaan BGARE, terdapap di jok 3 : & 

diperlikan beaja tidak kurang dari Rp. 300.000.— ' (bila ada kerelaan dengan SPOT- | je mengemudikan jalah se-jbesar dari bagian ,,Voice .of jmasing2 mempunjai kepentingan | sini pula suasana Benoa Me ena itu Gikabgrkan, 

» Itief dari para Pangeran jang te | crang Indonesia. Daerah2 jg |America” dari kementerian lu- ekonomi di sudut dunia ini. Da-| ngenai hak sesuatu negara untuk ani Pukis ipada. te. 13 di Sola. san 
2 pegawai tinggi   

  

    

  

   
   

    

     

  

p Dimasa jl. rumah sakit itu telah NA 3 35 lah mendjadi P dikundjungi jalah Kumai, Pa Jar negeri A.S. bernama Kohler |lam sidang ke-9 nanti akan dju- 1 i. ota, mengingat dja | dilangsingkan konperensi PSSI 

|. menderita banjak kekurangan, tetapi T otplisctor dan pendjua- R.I. akan tetapi Masih harus ka'an Bun, Sampit, Puruk Tia dalam keadaan mabok dan!22 duduk utk pertama kalinja - aa politik aa Set mengadakan orientasi dan 

| dalam waktu jg terachir, ini setjara lan kartjis. | merdapat tundjangan dari Kra h, Tandjung, Kota Paru, Ba- bawa dokumen2 tsb. sete-  Pjepang sebagai penindjau. nal jang sampai sekara 1, adal. an 
3 berangsur-angsur telah makin diper Sebagai ,,penarik istimewa” | ion, dan mereka (para bangsa- likpapan, Sa marinda. Tarakan derajali Keklakaaa an Hasil Es aa jaka Kpula jam ihak jang menurut kedu | usul2 untuk diadjukan dalam 

—. baiki organisasiyidan peralatannja. bagi Pasar Malam Amal itu |wan) jang menerima gadji de- | Pontianak, Putus Sibau, Sang-|jang dikendarai oleh njonja 2 dukannja de facto seharusnja dike- | kongresnja Pada tg. 25-27 di Su- 

: Perbaikan itu benar masih djauh |akan diadakan totalisator dgn. | ngan hanja tinggal duduk ter- j gay Lido, Natuna, Anambas, |Kohler, jan — dju Tita dala 5 tahun: |mukakan potensi2nja, untuk turut | baja, bertepatan dengan di- 

i daripada jg ditjita-tjitakan oleh ba |hadiah2 jg. besar: Diantara | menung di rumahnja sadja. Ketapang & Mbadaan Ra ga M | Membitjarakan arti dan kedu-fserta memadjukan perkembangan ke Ka LSN eng F1 

£ dan-pengurusnja: walaupun demikian | hadiah2 jang disediakan terle. Telah beberapa kali para pe- : E Ia 1 £ Ta ok. . ES dukan ECAFE dan hasil peker: makmuran Asia jang mendjadi tu- jlangsungkannja  tournooi, ter- 

| “suatu. kemadjuan memang sudah bih dulu sudah dapat disebut se | sawai Kraton meliwati organi- Diantara  objek2 sigedidata- 5 Djuru bit ra kementerian 'djaannja sekian lamanja sedjdkfdjran pokok ECAFE. (Antara). |... (achir, 

4 aa Hal jg demikian diantara lain buah auto Station-wagon, se- Isasi Serekat Sekerdja Kraton jngi jg mengrik perhatian ja- DEA eri AS, Michael Me | berdirinja pada bulan Maret 28, | sm Le . 

sapa diukur dari djumlah pasien2 buah lemari £ besar serba haru Surakarta (S. S.K. S.), me-jlah objek2 di Tjerimai dekat ertnott, Sementara itu mene j1947 jl, menurut kalangan jang. ai gen 

Bt Ka Maen tsb., jang 1 Haa H bina Pesan Inuntut perbaikan nasib, te | Sanggau Lido, dimana ditem- rangkan bahwa Kohler telah mengetahui, hanja masih dalam 

TG SK SB seujAneKa vjawa lenga 
Ia na pasien2 hampir" selalu | ,/heibat2”. : ngan hampa dan ketjewa, me-|anggot- CTN dengan keluarga | “Tian “ar nesell ALS. waktu jg merupakan hal2 jg konkrit. . 

              

   

  

   
   

   

                  

   
   

        

   
   

    

   

  

   
   
   

                      

   

      

       

                

   | pat di. dewan2 dan parlemen, 

tolongar dan rawatan adalah terbu 
ka untuk segala bangsa. Oleh kare 

Panitya dan tontonan. 
Buat mengatur segala sesua 

Ke tu jang bertalian dengan penje- 

ryatan dan ticket2 totalisator. 
endjualan kartjis2 masuk akan 

Liem Toen Han, Soen Teng Go, 
Liers Diing Tjie. Go Soen Khing 
dan Ong Han Tjioe. 

  

  

nunggu putusan jang mereka 

memberanikan diri, bertindak 

menghaturkan resolusi. tidak   han dipandang masih selalu se 

tjara autocratis dan sifat2nja 

setjara feodaal, dan mereka itu 

nja. Dalam waktu jg singkat 

sedang mengerdjakan kebun2 
kopi dan membuka sawah2. Se 

Dalam asrama, Mereka su- 
dah mempunjai penerangan lis 
terik dan bioskop. Kemadjuan2   diri Koh'er karena perbuatan 

itu, (Antara—UP). 

budaja'an telah memutuskan wun- 

tuk menjerahkan pekerdja'annja 

dalam lapangan kesenian kepada 

membawa . dokumen2 tsb. Mc, Pekerdjaan ECAFE jg bermaz- 

kan kepentingan kedaerahan (re- 

1 gional consciousness), selama ta- 

ihun-tahun ini belum mengatasi 

masing negeri pada waktu jang 

tertentu dan mengadakan saling- 

penukaran bahan penerangan me- 

  

pemilihan umum. 
Untuk memperdalam pengertian 

ini oleh Djawatan Penerangan 

Kabupaten Tegal telah diada- 

kan campagne penerangan di Ke 

situnai sebanjak 

terisi semua. Demikian pula afde-| " Sebelum Pasar Malam Amal . 5 : 2 Derm engatakan selandju: sud merapatkan hubungan -3 : 

| ding-rontgen dari rumah sakit itu|itu dimulai terlebih dulu dju- 2 itu. Mn aa Bala d'tunggu kedatanggn anggota2 nja aa dalang, TAN 'ra Nara Asia roh esaya an Ma AMBARAWA. 

pang Yebnbg: Tadh. Copa melia 0 Bian aan Dena Na Kanan j aa an ner belum lagi dilakukan atas 'Tangka kerdja-sama jg berdasar- Campagne penerangan 
ni tak kurang dari. 150 orang. Per |kartjis2 masuk. kartjis2 kehor- | ngan Pradjurit Kraton, Jang j. Anggota2 CTN itu sekarang | :. : 2 | Aksi grajak. 

Pada tanggal 7 Desember 

| na itu, maka usaha penjempurnaan |dilakukan oleh anak2 murid | pertjaja. atas beleid pemerin- jlain itu mereka memelihara Iwan 1 £ Ne Gneneaa Seng AU SA en en Pangan Tr .djam 

pargemsasi. dan “perlengkapan rumah: Hwa Ing Tiong Hak (setiaplem |tah kraton dan menuntut dir | ternak, lembu dan kambing PALA Ban Naa ai ena Tg 2 mila 23 nan Ke Mn en 2 

sakit itu. tentunja djuga, bisa nd bar kartjis Rp. 1.), sedang kar berhentikannja para pembesar j dan bahkan sudah ada mesin (pATEN. sama lain. Selamanja itu peker-f kini Sana Ba Sh orang berpakaian Tah beraban 

Darankan pokonya. penah Gnfi sela tpg Keenan: akan didjual jang bertanggung djawab.. penggergadjian untuk memo Menurut kabar jang diperoleh |dja'an jg utama ialah mengada- Pesat dan PebaAai buah |Siata, terpaksa sdr. Sgs. membiar- 

ruh masjarakat Semarang chususnja. |oleh tuan2 Tan 'Djing Hien, Karena djalannja pemerinta- | tong kaju. dari fihak berwadjib djawatan ke- |Kan pertemuan ahli2 dari masing- | bibir pembitjaraan rakjat, bang kan grajak djalankan aksinja. Ba- 
rang2 seharga Rp: 2300 dan uang 

Pp IP 6 dibawa 
Kabur, 

lenggaraan Pasar Malam Amal belum atau tidak suka bergan- j ig ditjapai anggota2 CTN ini kabupaten2 dan kota2. Sampai ngenai keadaan Sektor2 ekonomi I tjamatan2 dalam wilajah Kabupa 5 

tsb. telah dibentuk sebuah Pani ti tjaranja berfikir dan bertin- | jalah berkat kegiatan pimpi- | sekarang pekerdja'an ini dise- |di negrinja masing2. ten Tegal, tentang pemilihan Rakjat giat menabung. 
tya jang terdiri dariguan?2: The 
Sien Tjo ketua, Khouw Bian 
Hien dan Ong Ping Tjoan ma- 
sing2 ketua-muda, Lauw Jan 

Thio Khe Tiong dari Fu Nu Hui. 
Untuk meramaikan Pasar Ma 

“Ian Amal itu akan diadakan ber 

Resolusi P.D.T.I.: 
Menentang pedoman “ 

baru peridzinan otobis |   
HOA INDONESIA tih. mem- 

penulis dr. Tan Tjin Hong dan 

man demokrasi. 

Oleh wk.-ketua Thio Thiam Tjong, | 

bendahari mr. Jap King Tik, me- | 

dak sesuai dengan aliran za- | nan merzka, jg dewasa ini di 

« pegang oleh kapten Suharno. 

lenggarakan “oleh djawatan itu 
sendiri dari Jogjakarta. 

  

warganegara harus diatur dgn 

ma lain sesuai dengan UUD 

Sementara dan- azas2. negara 
t 

| ga 
Selasa pagi dalam sidang terachir 
ri D.P.R. Prop. Djawa Tengah ta 

lah diadakan - pemandangan 
umum, dengan suara terbanjak 

Salah satu.hal jang terasa su 
lit bagi negara-anggota dari se 
suatu badan internasional seperti 
ECAFE itu seperti misalnja Indo 

FE di Bangkok itu. Dalam hubu 
ngan in sangat terasanja kekura 

ngan tenaga ahli, jang sedianja 

pemilihan umum dengan menggu 
nakan pemutaran film RAK, 
JAT MEMILIH" sedjak dari tgl. 

24/11-52 sampai dengan tgl. s 

Djuru . Penerangan Kab. Tegal 

lam Negara Republik Indsnesia, 
maka diandjurkan kepada rak 

jat, agar dalam pemilihan uraum 

Wk. Tjamat Banjubiru menerang- 
kan, hahwa atas usahanja kini diwi- 
lajahnja telah dibentuk Panitya Ta- 

di Desa.dan Bekel2 (Rukun Tetang- 

“. Hoey penulis, Tjia Tjoen An E Ta TS ! didaerah Wonogiri, untuk men |nesia, ialah kesukaran2 dal - : : 
sa ga n pembatasan : Kn z : OAT : ke : i Ae Dan aa 

| bendahara, dan dibantu oleh be Ban PR en pa La Sidang D. P, R, desak kepada pemerintah Pu- |menunaikan pelbagai kewadjiban Na eni gen Sera Span | Meat Pem ak ida 

pe berapa puluh anggauta lainnja, ARTAI DEMOKRAT TIoNG | Pesarnja — peru “sat supaja konsesi dari Mijn- |seperti mempeladjari dan me- iputar, oleh jsun mulai di Ketjamatan sampai 

|. diantaranja dapat disebut djuga Na 5 P 1 i bouw tsb' ditarik kembali dan jngumpulkan bahan2 statistik jg. Pa Ta 

2 nionja2 Chung Kim Jan Hn tni resolusi, ditanda tangani ' undang2 dan tidak oleh seSUA- , rop ns pelaksanaannia diserahkan ke |diminta oleh markas besar aan menerangkan Japtang arti . daa) ga). Gerakan menabung ini dimulai 

23 tu keputusan Menteri, satu sa pada Prop. Djawa Tengah. Sete pentingnja pemilihan. umum da |tanggal 17 Aaustus jl dan diikuti 
oleh orang2 dewasa dan anak2, te- 
rutama murid2 sekolah. 

Uang jang terkumpul diketjamatan 

bagi matjam tontonan dan at. |mdhon sangat kebidjaksanaan pe-, hukum ' hun 1952, telah diambil beberapa | resolusi itu disetudjui oleh si |diperluk : : 
ae aa : 2 -- ga : 2 : aa $ , | pa : : perlukan untuk  menjelesaikan : . ni Sana HN 

tracties. Diantara lain. terlebih #merintah utk melenjapkan segala | 2: Tiap2 rasdiskriminaSi, keputusan. Oleh Gubernur Budiono dang. Perlu diterangkan, sebe pekerdjaan sehari2nja, harus me Na Ne Naa» PN Tn 

dulu dapat disebut kerontjong |rasdiskriminasi dan mengusaha- | baik dilapangan transport mau selaku kepala Daerah dan Ketua lum diadakan Jap uran2 dari Da jjuangkan waktu untuk mengur Tatan Nani Ka Ai : pember ji Ka da 5 ak 5 Nag 

oleh penjanji2 wanita jang su |kan penindjauan kembali dari Pe mun dilapangan lain, tidak se- D.P.D. Propinsi telah dibentangkan nitva2 tsb. diatas. oleh sdr. Ha |ajakan segala sesuatu untuk ke je Rear Sa 1 p abung uang 

dah terkenal: gambang kro- 

bantuan keramaian jang beru- 

pa matjam demonstrasi svort, 
vitsalnja angkat-besi (weight- 
ftimg). : 
Beberapa perusahaan jang ke 
maan dikota ini diuga akan 
ngadakan ekrosisi2 di Pasar 
laxy AmaFftsb. Pun beberapa 

jawatan sudah bisa diharan- 

| perluan exrosisi2, restoran2 dll. 
nia diserahkan “ kenada tuan2 
Gan Tik Bie dan Go Soen Khing. 

KONPERENSI KEP. 
. Konperensi Kesatuan Kaum 

'Pensioenan tahun ini akan di 
adakan pada tg. 20 dan 21 jad. 

itu telah dibentux panitya per 
Siapan, diketuai oleh ZS Tida- 

'jo, penulis Wirjosoedarmo dan 
bendahara JS Alkadrie. Ada- 
pun tudjuan konperensi itu 
ialah mengutjapkan terima ka 
sih pada pemerintah dan men 
balas djasa para anggauta per 
emen karena terlaksananja PP 

46 gan 47. Lebih djauh untuk 
indjau PP tsb dan menje- 

ki segala kekurangannja. 
mberi penerangan tentang 

Pp 
ga KKP dapat menduduki tem 

dikota ini. Berhubung dengan 

domag baru utk peridzinan  oto- 

dan hak? azasi manusia. 

pat di berbagai lapangan pereko- 
nomian, hal mana lebih bertam- 
bah daripada berkurang. Pasal 4 
pedoman baru otobis berbunji an- 

tara lain: bahwa idzin utk menje- 
lenggarakan otobis hanjas dapat 
diberikan kepada warganegara In 

Gonesia, akan tetapi pada waktu 
menafsirkan faham warganegara 

bantu dan melindungi golongan 
warganegara jg lemah perekono- 

miannja. Ini berarti mendahului 

undang2 tentang Foreign Invest- 
ment Policy. d : 

Lebih djauh ditundjukkan pada 
diagram jg diperkuat oleh Ke- 
pala Urusan Lalulintas ' Djalan, 
dimana didjelaskan djumlahnja 

perusahaan dan. djumlah otobis jg 

dipegang/ dimiliki oleh warganega- 
ra jg lemah dan jg kuat pereko- 
nomiannja, diagram mana hanja 

dapat disusun dgn menggunakan 

isjafat2 jang tertentu oleh Ke- 

,menterian Perhubungan utk nie- 

'netapkan garis antara warganc- 

'gara jg lemah dan ig kuat per- 

'ekonomian, Pun oleh beberapa 

Insp. Lalulintas telah disampai- 

|kan surat pada sebagian pengu- 

saha otobis utk menjesuaikan pe- 

rusahaannja dengah pedoman ba- 

  
ihan umum jad. sehirtg- Iru itu: 

Menimbang, bahwa: 

| 1, Soal2 jg mengenai hak2 

“dalam 

Suai dengan 'azas2 jg sedjati 

UUD Sementara pasal 25 ajat 

golongan2 atas dasar 
keturunan melukai perasaan 
bagian warganegara jg dianak 
tirikan dan akan sangat mem 
perlambat tertjapainja kebang 
Saan ig homogeen dan terwu- 

djutnja patriot2 jg sedjati dan | 

hanja akan merugikan pemba 

Indonesia didunia internasio- 
nal sebagai penentang pendja- 

diahan dalam bentuk apapun | 

djuga dan salah satu pendekar 

dari demokrasi serta hak2 
azasi manusia. ! 

4. Djustru dibutuhkan sega 
la usaha untuk memobiliseer 
segenap fenasa modal nasio- 
nal untuk pembangunan dan 
kemadjuan negara dan tertja- 
painja kerdja sama jg harmo- 
nig antara semua. warganega 
ra. 1 

Sekian resolusi itu. 

  

— Presiden Perantjis Vincent Auri- 
ol Senin petang meminta datang be 
berapa menteri kabinet untuk: mem 
bitjarakan kerusuhan2 diprotektorat 
nja Maroko jang bersifat anti Peran 
tjis. Penindjau2 berpendapat, bahwa 
ke Afrika Utara akan. dikirimkan ba 
labantuan pasukan2 peswat2 terbang 
bila keadaan bertambah buruk, 

W 

sesuatu mengenai hasil2 konperensi 

sdr2 Supardi dari Kudus dan Abdul 

  

ita D.P.R. Propinsi tapi tidak dapat 
(hadir, karena diperlindungi oleh pi- 
' hak jang berwadjib. 

Kemudian dimulai dgn. mende- 
ngarkan pelapuran2 tentang perim- 

' bangan ke-uangan oleh pelapur Dr. 
| Marzuki jang a.l. menerangkan, bah- 
wa angka2 mengenai keuangan tsb. 
tidak didapatkan jang resel, hingga 

  

Merigenai soal ini, anggauta Mus- 

| tadi Hadikusumo.menjatakan bahwa 
lapuran itu sama sekali tidak ber- 

larti, ia menegaskan, bahwa panitya 
Perimbangan . ke-uangan, lebih baik 
dibubarkan  sadia, karena sama. 
sekali tidak memberi sesuatu faedah 
bagi DPR. Selandjutnja oleh Mus- 
tadi diminta pula keterangan, bagai- 

mana dan siapakah sekarang jang 
menggantikan kepala keuangan Prop. 

Djawa Tengah, Hardjodimuljo jang 
telah dipindahkan ke Djakarta dan 

bagaimana kini soal timbang terima 

hal. tsb. 

Angg. A. Hasan sbg. pelapur da 
ri Panitya Istimewa penjelidi, 
kan sumber2. penghasilan dan 
perusah4an, menerangkan, bah 
wa sebenarnja usaha panitya 
telah meningkat keusaha jang 
dikehendaki. oleh DPR. Kini ha 
nja diteruskan sadja soalnja ke 
djurusan technis. Oleh Panitya 
dikemukakan suatu resolusi me   

dikartono anggauta DPD Prop. 

sial pada Prop. Djawa Tensah 

KURANG PERHATIAN, 

Kesempatan jang diberikan 
oleh Kotapradja bagian UPBA 
dikota ini untuk sedjak 1 Des. 
jl. warganegara turunan asing 
meminta kartu Kewarganega- 
raan Indonesia, ternjata belum 

djumlah jg meminta. kartu 
tanda warganegara itu dite- 
jrangkan hanja baru 25 kepala 
keluarga. 

UANG KERTAS DLM 
PEREDARAN. 

Menurut neratja. ringkas da 
ri De Javasche Bank jg di tu 
tup sampai tg. 3 Des, jl. maka 
uang kertas negeri jg diper 
edarkan atas nama pemerin- 
tah R.I. ada sedjumlah Rp 
321.459.571, diantaranja uang 
kertas negeri jg lama sedjum- 
lah Rp 97.144.405 dan uang 
kertas negeri jg baru Rp 224. 
815.166. f 

Uang muka jg telah diberi 
kan oleh Bank Peredaran kepa 
da pemerintah RI ada sedjum 
lah Rp 3:931.550.251,46, ses 
dang uang kertas jg diperedar 
kan dari Javasche Bank-ada   ngenai ,.Ishihara Mijnbouw Mij” 

Kanan ae 

Rp" 3,183.429.584,50x 

pentingan hubungan  internasis     Teori dan praktek. 

tang rentjana-kerdja kearah perbaik- 
an “keadaan, sukar untuk dilaksana- 
kan, bila melihat keadaan sebenar- 
nia jang terdapat diluar medja kon 

dakan campagr3 penerangan dan 

ME 

Pemerntah dgn perantaraan 
Kempen, bermaksud menjusun 
Eneyclopaedie Sedjarah 17 Ag. 
1945 sampai 17 Agt. 1952. Utk   

  

139 TON TIENGKEH DL PERDJALANAN UTK 
DJAWA TENGAH. 

bahwa dalam bulan Nopember jg 
baru Jalu ini telah dibagikan kepada 
pabrik2 kretek, dalam wilajah Djawa 
Tengah sebanjak 200 ton tjengkeh 
Zanzibar. Selandjutnja diterangkan, 
bahwa sebanjak 130 tom tjengkeh 
Zanzibar lagi sedang ditunggu keda 
tangannja untuk Djawa Tengah. 
Menurut pemakaian tjengkeh luar 

negeri. Djawa Tengah membutuhkan 
sebanjak 600 ton..Karena soal tjeng- 
keh ini tergantung dari luar Negeri, 
maka oleh pihak Djawatan Perindus 
trian telah diandjurkan kepada peru 
sahaan kretek di Djawa “Tengah 
supaja pemakaian tjengkeh luar nege 
ri agak dikurangi, umpamanja tiap 
100 batang rokok memakai 6. ons 
tjengkeh luar negeri dan 2 ons lain- 
nja tjengkeh dalam Negeri. Kalau 
dalam pemakaian tjengkeh ini masih 
djuga tidak mendapat perhatian pi- 
hak jang bersangkutan - sebagaimana 

diandjurkan oleh Djawatan Peridus 
trian, maka akan ditjari”djalan lain- 
nja lagi untuk menghematnja, 

  
keperluan ini Kabupaten Grobo 
gan, telah riembentuk suatu pa- 
nitya. Kepada semua Kepala 
Djawatan, Pemimpin Party, Or- 

ganisasi dan Chalajak ramai 

buah fikirannja berupa lapuran. 

tjeritera perseorangan, pengisi 

ruangan, citaat, motto dan ca- 

ricatur. Buku sedjarah mengan 
dung kenang-kenangan, usaha 

dan tjita2 dan harus mempunjai 

sifat nasional, netral dan mem- 

bangun. 

DJEPARA. 

Senjata gelap dibeslah. 
Pada tanggal 6 December jang la- 

lu telah dapat ditangkap oleh jang 
berwadjib seorang pemuda bernama 
S, karena padanja terdapat sebuah 
revolver merk vickers dengan bebe- 
rapa butir peluru. Dalam peristiwa 
int, tersangkut pula seorang nama 
1, dari desa Karangadji (Kedung) 
jang pernah mendapat hukuman pen 
djara 15 tahun, karena membunuh Ke 
pala desanja. Kedua orang tersebut 
sudah lama mendjadi pengawasan 

fihak Polisi, 
  

sebanjak Rp. 5264,13, 

mong, jazz muzisk, Jang-Khiem, Ibis, sehingga sesuai dgn keten- ag dioangan  kemerdeka- desentralisasi jl. setelah mana, lalu Djawa Tengah seksi Sosial dan nal, hingga Bean Genk io Pe ten an film ,RAKJAT N Z 

tg, Ser pnnarana perkum |tuan-ketentuan dim UUD Semen- 2 AB Ira jan saman diana NYA penerimaan Mg pem nlat Meat dg sekali waktu Sensaban pantun nenen sea Mendnyal NN PURWOREDJO 

an Tionghoa ada diharapkan |tara, azas2 demokrasi sedjati| Lea ag Ana a 1 “1 1 wa penjerahan . Diawatan So. In ta esar dari rakjat, hingga tiap 

. jg J rintah serta bertentangan dgn dua. anggauta D:P.R.. baru, jaitu nja. didtakan tidak kurang dari AG0 

Tidak ketangkap. 
arak2an langliong (naga) | Sebab2nja dimadjukan resolusi La T belum diterima kenutusan dari rakjat jang mengundjunginja. 

5 3 z Ah Aandki : atief dari Brebes, sedangkan ang- $ 1 ah : M Te 7 

dan barongsay (singa). Mung. Jini antara lain diterangkan, bah- 3 re Se ig Na | gauta lainnja adalah nona Soenaria | Pemerintah Pusat. hania diteriy Menurut kalangan tadi, semua ha Meme am am ala 

kin beberapa perkumpulan lagi |wa diskriminasi - warganegara al d ikan ' ole pem “dari Solo jang telah menjatakan diri | MA peraturan sementara menge | sil dari ichtisar kearah hubungan njPURWODADI. Sasa ni Sh Klari Hu 4 a 

an bantu meramaikan Pasar berdasar keturunan masih terda- tah. $ 1 1 menerima tawaran mendjadi /anggau- | M2" penjerahan diawatan tsb. | ternasional jang lebih rapat berupa iwgiat P alada ade anak Hai KN an yag 

alam Amal itu dengan 'bebera . 8, Pembagian warganegara 5 Sidang masih diteruskan. saran2 dan perumusan2 tehnis ten-$' Ri ajat Purwodadi | Saii Tihak Kepolisian Purworedjo 
“didapat ketegasan, bahwa berita pe- 
nangkapan tsb. tidak benar. 

3) 

BATANG... 

Garong malam Minggu. 
10 orang pendjahat bersendjata 1 

sten-gun dan 2 repolper pada ma- 

Naba dna Palang ban Ph Maa banya Pe ngunan dan kepentingan Nega 'keadaan jang sebenarnja belum  da- mendapat perhatian ' setjukup Dari pihak Djawatan Perindustri- di Grogoban Purwodadi telah lam Minggu jbl. ini sekira djam 10. 

Pendjualan stan42 untuk ke. merintah berkewadjiban mem- ra. menurunkan prestige dari pat diterangkan dimuka sidang. | Nja, Sampai tulisan ini dibuat |an Djawa Tengah didapat kabar, diminta bantuannja memberi 00 telah memasuki rumah Tan Po 
Djoe pegawai Paberik Beras Kreng- 
seng (Gringsing). Setelah penghuni 
rumah dibikin tak berdaja, dengan 
leluasa gerombolan tsb. lalu mendja- 
larikan rolnja hingga” mereka dapat 
berhatsil menggasak sedjumlah  be- 
Sar barang2 pakaian serta perhiasan 
jang  semuanja ditaksir - seharga 

Rp. 5000,— Pur seputjuk  sendjata 
karabyn jang dipindjamkan oleh Pe- 
merintah kepada Paberik Beras Kren 
seng dan djustru pada malam itu di 
bawa oleh T.D.P. pulang, dapat di- 
gondol pula. Dalam pada itu, “tu- 
mahnja Tang Hong Lok jang terle- 
tak disampingrja mengalami pula ke 
djadian serupasitu dan disini kawan- 
M pendjahat memaksa kepada tuan 
tumah untuk menjerahkan ' sebahagi- 
an barang perhiasan dari pakaiannja 
seharga Rp. 1000,— Dalam kedja- 
dian tsb. tak ada korban manusia. 
Hingga berita ini ditulis, fihak jang 
berwadjib belum ' dapat membekuk 
batang lehernja pendjahat tsb. dan 

    
! penjelidikan masih terus didjalankan, 
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dara 1 2 a d 

| EKERDJA'A n waktu 8 tahun jang lam- 
2 hwa Tiongkok mempunjai mirjak, 

ji urusan geologi, Dr. J. S. Lee, da- | 

ngan pers. Tempat2 jang mengandung 
setelah melakukan penjelidikar, seksa- 

tentang batubara, besi dan logam 
tambah banjak sekali sebagai aki- 

am suatu pertjakapan d 
mivg ik telah diketemuk 

“Menurut Dr. Lee, taksira 
23 gkok telah ber 

    

      

   

3 ENURUT SKEMA j 

lai New Delhi antara Maharaj- 

     
LIONSK 

eraja'an geologi itu. 

Sea 

eti 

an Kekajaan2 baru da 
ok, aan 

, dilu 

    

   

    

banjak an 
as ar dugaan, 

O n ae 
Geologi penting bagi pem- 

barigunan nasional. 
Selandjatnja dikatakan oleh 

Dr. Lee,: bahwa : kementerian 
urusan geologi jang baru? ini 
dibent ik telah mempersatukan 
para pekerdja dalam lapangan 
geotogi. Di Tiongkok Baru telah 
Cdakui, bahwa ilmu geologi ada 
lah, penting. bagi pembangunan 
masiomal. Industri berat bergan 
tung atas penjelidikan jang sek 
sama kepada sumber? batuba- 
ra,. besi. minjak dan mineral 
Jlainnja. j Si Sai 

Suatu konperensi nasional un 
tuk merentjanakan Pabean 
an2 dalam lapangan geologi 
jang sesuai dengan pembangu- 
nan nagional, kini sedang ber 
langsung di Peking. Kemadju 
3g Jang Miperglah dalam peker 
jaan geologi semendjak Tio 

kok dibebaskan. alah mer 
gembirakan. Dalam tahun ini se 
djumlah 87 regu para ahli geo 
logi telah bekerdja dengan ra 
diin mentjari tambang? temba 
ga, timah, seng, -besi dan batu 
bara, dan rehtjana untuk tahun 
1953 akan diperluas lagi. 

r 
    

  

Untuk memenuhi permintaan | 
akan ahli2 geologi, maka tahun | 
ini telah dibentuk 2 sekolah1 
tinggi untuk mendidik ahli2 geologi. & rs 34 Kan 

Bantuan rakjat. 
. Para ahli.geologi Tionghoa te 
lah mehjediakan banjak waktu 
nja untuk memberi keterangan 
kepada rakjat tentang pekerdja | 
an.geologi itu dan beratus2 ri 
bu orang membantunja. Kemal Lambat Madjuoja Di KE Asia Tenggara 
na sadja para ahli geologi 
gi, mereka kalau datang di sua 
tu.tempat pertania-tama me- 
ngumpulkankaum tani dan bu 
ruh tambang utk. menerangkan l 
tentang perbedaan antara ma | 

. tjam2 bidjih (ore) dan batu. De 
ngan tjara ini rakjat s 4 
menemukan tambang2 TA Ba 
ja. 

Dalam waktu 40 tahun jang 
lampau, para ahli geologi Tiong 
hoa melakukan djuga keberapa 
pekerdjaan penjelidikan, tetapi 
mereka tidak begitu suka de 
ngan penjelidikan kepada sum 
ber2 alam jang terpendam di 
bawah tanah. Hal ini untuk se 
bagian karena mereka mengeta 
hui, bahwa hasilnja hanja akan 
memberi keuntungan kepada 
kaum pendjadjah. Tetapi. kini 
mereka mau bekerdia dengan 
semangat menjala2 karena ja 
kin hasil pekerdjaannja adalah 
untuk rakjat, demikian Dr. Lee: 
dalam pertjakapan tersebut. 

1.497.810 ha tanah 
akan dihutankan. 

“Selandjutnja dapat di kabar 
kan: Konperensi gjawatarf ke- 
hutanan RRT, jg belum lama 
berselang ini berkonperensi, 
telah ambil keputusan untuk 
menghutankan tanah seluas 

1.497.810 hektar dalam tahun 
depan, atau kira2 121, kali le 

“ bih luas daripada tanah jg. di 

  

.| seluas 1.350.0 
Ikira2 sepertiga luas negeri ' 

2 Swis, telah di nkar 

IeemBERONTAK 

| 
| T 

Selama 3 tahun jl. ini, tanah 
hektar, 

d 
gai hasilnja, dibeberapa daerah 
jg bersangkutan sekarang pen 
duduk sudah melihat — dan 
merasakan — bahwa usaha 
penghutanan itu memang per- 

tankan. Seba 
        

dan air, dan mengurangi ben- 
tjana2 alam. 

N DALAM 
PENDJARA DI NEW 
(MECICO. 

la
g 

lu untuk memelihara tanah | 

    

Negera Baru Di 

Un Tan 
   
   

   

  

terian luar negeri India, dalam 
waktu singkat 

kim. Rentjana menghimpunkan 
rakjat Sikkim dibawah satu 

perundingan? 
kemuka Sikkim dilapang poli- 
tik dalam bulan Maret -1950, 
dimana telah diusulkan untuk 
membentuk sebuah dewan pe- 
pen jang anggota2nja dipi- 
ih. EK 3 & 

penasehat ini, maka dipandang 

bah tugasnja dengan pelbagai 
funksi eksekutif. Dengan demi   Pada- malam Senin jang laluj 

sedjumlah tahanan? bersendjata di- 

| dalam New Mexico mengerojok dua 
'orang pegawai bedjaga pendjara 

|dan memaksa sugaia mereka dibe- 
baskan. Empat djam kemudian di- 

ummumkan - oleh -polist “negara, 
bahwa tahanan? tersebut masih 

sadja menahan “kedua orang pen- 

djaga tadi Jan sampai. 

| pendjara,.. 3 
1 na Masa ana 

Protes Front Nasional 

2
 

da a
ng
s 

laki2, perempuan? serta kanak?. 

dan ratusan lainnja luka?. 

  

Djepang 

  

Dian berdaja upaja mema 

  

ukan serta memperluas perda 
gargarnja dengan Asia Tengga: 

ra, tetapi daja upaja ini belum | 
mendapat hasil... ia 
dakinja”, demikian korespon 
dennja di Tokio menulis dalam 
Financial Times”. 

»Faktor2 jang melambatkan 
kemadjuan perdagangan Dje- 
pang di Asia Tenggara, ada- 
lah perasaan anti-Djepang jg. 
masih hidup didalam hati pen- 
duduk daerah ini, bertambah 
besarnja, antjaman persaingan 
dengan India, sikap menentang 
dari Inggeris, jang kuatir pa- 
sar2 didalam lingkungan pe-) 
ngaruh Inggeris akan pindah   

error Peranfjis 

sebuah negara demokrasi ba- | 
ru jang merdeka dipegunungan | 
Himalaya, jakni negara Sik | 

pemerintahan mendjadi suatu | 
negara 'buffer antara India dan | 
(|Tibet dibuat sesudah diadakan | 

na para ter- | 

Setelah beberapa lama mem | 
perhatikan funksi dari badan | 

perlu bahwa dewan tsb ditam- | 

     

».. bom2 Russia Jg Be 

  

      
itu agalah sembojan , Cari 

haruan Mexico, Daiam pe 

  

apakah bentjana lebih besar 
daripada umpamarja timbu 
sekirarja negeri itu mendjadi 

    

| Buku2 Ekono- 
—-mi Stalin ' 
Banjak Diperhatikan 

Dan Dipeladjari 
“DIRRT 

UKU J.V. STALIN menge- 
IPB x2i, ,dasatan2 ekonomi da   kian maka kini diputuskan utk 

menjelenggarakan pemilihan2 
umum pada tingkatan pendu- 
duk jg dewasa dalam waktu 
singkat, sebagai salah satu usa. 
ha untuk memadjukan daerah 
terbelakang “diperbatasan Ti- 
bet itu kepada tingkatan jg 

berlinden| sedjadjar dengan pemerinta- 

dibelakang dalam sebuah gedung han demokrasi di India. 
(AFP). 

Di Marokko 
Marokko Kepada PBB. 

ERUTUSAN FRONT Nasional Marokko di PBB hari Senen 
menjampaikan kawat kepada Trygve Lie, memprotes thd. 

| msiden2 jang telah terdjadi di Marokko. Dalam kawat protes tsb. 

dikatakan, bahwa halaman penumpahan darah baru kini ditulis da- 

lam sedjarah pendjadjahan Perantjis. Penduduk bangsa Marokko di 

Casablanca jang tak bersendjata telah diprovokasi. Di waktu ma- 

lam pasukan? Perantjis mengadakan serangan terhadap rumah-ru- 

' mah kaum buruh Marokko dan melepaskan tembakan? thd. orang2 , 

Karena itu puluhan orang tewas 

Pemimpin2 dari gerakan2 kebang ' 
saan diantjam akan dibunuh. Gerom | 
bolan2 kaum teroris Perantjis mem 
bikin keadaan di Marokko tidak 

aman, terutama di Fez. Dan -pen 
duduk2 sipil bangsa Perantjis jang 
bersendjata mengganggu pula keten | 
teraman disana. Penduduk bangsa 
Marokko kini berada dibawah peme 
rintahan, dimana keamanan'tak ter 
djamin- Banjak penduduk bangsa 
Marokko ditjulik, dipukuli dan di- 
siksa. Penduduk bangsa Perantjis jg 
mendapat bantuan dari pemerintah 
djadjahan di Tunisia serta dipersen 
djatai, mengadakan terror. diantara j 

“penduduk Tunisia dan Marokko. 
Karena itu “Lie diminta supaja ! 

menjampaikan protes keras “dari | 
Front Nasional Marokko, jg mewa | 
kili semua partai politik cdi Marok- ! 
ko, kepada delegasi2 PBB. Keadaan 
disana sangat menguatirkan dan 
perlu segera diadakan tjampur ta: 
ngan. Kawat tsb. ditanda tangani 
oleh semua pemimpin parta:2 politik 

ig tergabung dalam Front Nasional 

Marokko. 
Buruh Marokko protes 

Prantjis. 
Lebih landjut dikabarkan, bah- 

wa kaum buruh Marokko menjam 

lam. sosial 'sme di USSR? dan 
dokumen-dokumen dari Kongres 
Partai Konzinis Sovjet Uni ke-19 
baru? ini khi dgn giat dipeladja 
ri dalam orginisasi? jg langsung 
berada dibawah Sentral Komite 
Partai Komunis “Tiongkok dan 
dlm kementeri in? serta departe- 
men-departemer' dari Pemerintah 
Pusat Tiongkok. : 

Komite urusan Keuangan dan 
Ekonomi dari Dewan Pemerintah 
pada permulaan kulan Nopember 
mengadakan konperensi “diantara 
para menteri untuk membitjara 

  

kan sekitar mempeladjari buku 
tsb. Ketua Komite tsb.,  Chmn 
Yun, dalam pada itu tegaskan, 

betapa pentingnja untuk mempe 

ladjarinja, dengan  menjatakan, 

bahwa rentjana Stalin Itu dapat 

dianggap sebagai suatu ,.pemba 

ngunan dasar”. Di semua kemen 
terian serta departemen2 telah 
dibentuk panitia2 istiniewa “un 
tuk memberi pimpinan alam ge 
rakan memperadjari itu. $ 

Tangkapan2 Di 

  

NX AIGUEL ALEMAN,, mengachiri “IYA Mexico pada tg. 1 mber jl. Presiden jg telah berhenti, 
litik bertetangga-baik dan pemba- 

n Mexicc erdjuarzan Amerika-Serikat jg amat se- 
ngit dgn Rusia utk menembus watak manusia dgn tjita2 masing3, 

Ig akan menimpa Amerika-Sorikat itu 
peperangan terang?an 

Amerika berbatasan sepandjang 2.09 mil dgn Mexico, dan setiap 
djengkal tapal batas harus dipertahankan, 5 R | 

Sekali Bagi Pem- 
rpangkalan Di Mexico.   

djabatannja sebagai Presiden 

dgn Mexico, 
suatu negara Komunis? Negara 

Lapangan raksasa di Mon- 

terrey jg sudah tidak asing 
lagi bagi bangsa Amerika jg 
terbang antara kedua negeri 

1 

USA Gemetar... | 
Apa Jg Akan Mendjadi Nasib-nja Djika 

. Seandainja Negara "Ietangga-nja Mexico 
.. Mendjadi Pengikut Russia? 
(Hampir Semua Poiensi Peperangan “Amerika Akan 
(Mendjadi Sesaran Jg. ssEm puk” 

    

  

  itu, akan dipergunakan seba 
gai pangkalan pesawat ter- 
bang antara kedua negeri itu 
jaitu pesawat terbang pembom 
jg besar2, dan sudah tentu pu 
la pe'antjongan (tourisme) an ' 
tara kedua negeri itu tidak 
akan mungkin lagi, : 

Apakah akan djadinja dgn 
urat Nadi produksi kekuatan 
udara Amerika Serikat, jg ter 
kembang mulai dari Los Ange- 
les sampai ke Seattle, dan pa- 
brik plutoniumnja jg terpen- 
ting jg tak berdjauhan letak- 
nja, -djika pesawat2 terbang 
pembom buatan Rusia .dikum 

pulkan di Ensenada (Mexico), 
ig tak seberapa djauh letak 
nja dari perbatasan Califor- 
nia? Dapatkah Amerika Seri- 
kat memegang terus pemeliha 
raan pertahanannja atas Ka- 
nal Panama jg tak sedikit ke- 
pentingannja sedjak V-J Day 
djika pesawat2 terbang S8vjet 
Rusia telah ada di Vera Cruz 
atau Yucatan? 
Baggaimana pula akan nasib 

pabrik pesawat terbang  B-36 
di Fort Worth dan pusat perin- 
dustrian' lainnja disepandjang 
sperut” Amerika Serikat jang 

| funap itu? djika sekiranja pre- 
siden Aleman serta rakjatnja, | 
mengikuti Russia. | 

Kremlin tidak sedikit mene- ' 

    

    

Tentara Eropah: 
| Penglsksanasnnja Masih Tetep Mone- 

mul Keruwelan 
Peranijis Tetap Chawatirkan Kemadjuan Djermanz 

Inggeris Selalu Ragu Ragu 
—, Oleh: Kingsbury Smith, Korr. Istimewa. — 

S 
EORANG MENTERI terkemuka dim kabinet Perantjis me- 
ramaikan baru ini, bahwa Perantjis mungkin akan merati- 

fisr Perdjandjian Tentara Eropah di musim rontok jg akan datang, 

tapi dgn sjarat diadakannja beberapa perobahan dlm perdjandjian ' 
jg Gi-ikat antara enam negara itu. Optimisme jg dilahirkan oleh 
menteri iri tentang harapan persetudjuan parlemen Perantjis atas 
perdjandjian itu tidak dapat diterima oleh kalangan politik Peran- 

tjis. Golongan? jg menentang perdjandjian itu menjatakan, bahwa 
s Sekiranja pemerintah Perantjis 
adakannja perobahan? sebagai 

setudju memadjukan tuntutan di- 

balasan atas penerimaan Perantjis 

terhadap perdjandjian itu, maka mungkin parlemen Perantjis akan 

menerimanja dgn kelebihan suar 

Menteri Perantjig itu menga: 
takan kepada koresponden tu- 
an ini, bahwa salah satu dari 
perobahan2 jg akan didesak 
kan oleh parlemen Perantjis 
ialah mengenai batas kekuasa- 
an Dewan Menteri jg akan me 
hgawasi gabungan tentara per 
tahanan Eropah. 

Batas kekuasaan masing2 

menteri jg duduk dalam de- 
wan itu didasarkan kepada be Tjekoslovakia : Latin Aleman semendjak dari 

Lagi Pembesar Memdja- saat dia menduduki kursi Pre 
di Korbaa siden Mexico. Tapi ia menolak 

setiap usaha infiltrasi Moskou 

ANTOR BERITA ,,Ta- 
- njug” di Yugoslavia ha 

nen mengumumkan, bahwa An 

wakil perdana menteri Tjekoslo . Nan Batan 

rana L Perlinger, Aa untuk menakutkan Amerika tangkap bersama-sama Ggn. & ae SA 
lima orang bekas menteri. Kam- - | Jang kelihatan Lan 
tor-berita tsb. mengumumkan perdjuangannja bagi kesedja 

"3 kedalam serikat2 buruh Mexi- 
to serta menggagalkan setiap 
usaha Moskow untuk memper- 

    

     

  

pula. bahwa penangkapan? ini teraan rakjatnja? Kemen On 
didjalarkan m rangka pe- n sekolah2, rumah sakit 
nangkapan Sea kaj bgpod gunan?2 umum lebih ba 

se- njak daripada jang pernah di 
s ra Ru. lakukan olep presiden2 jang 

dolf Slansky jang telah « - memerintah sebelumnja. 
bak mati beberapa hari jang « Segala-apa jang telah ditja- 

INDAn. Penangicngn aa NI painja diperolehnja dengan 

map thadap orang2 be- rhenghadapi oposisi keras dari 
£ ' golongan9 lain. 

Antonin Gregor, bekas men- tari : era. 1 | ri urusan perdagangan luar Cortin sedjalan dengan 

Aleman ? 

Tjekoslowakia baru ini 
djak pemeriksaan : 

negeri jg diberhentikan baru? 
inj setelah pemeriksaan perka 
ra S'ansky dimulai, djenderal 
Ludvik Svoboda, bekas mente- , 
ri pertahanan nasional jg me- 
ngundurkan diri dalam bulan 

Penggantian kekuasaan di Me 
xico pada tg. 1 Desember tidak 
lah akan selengkap pengganti 

ketangan Djepang, dan achir- 
nja karena keadaan didaerah| 
tsb. masih belum tenteram”. 
Panen melimpah-limpah - di 

paikan protes keras kepada pre- 

siden Perantjis, Vincent Auriol, 

dan residen djendral Perantjis di 

'Marokko, djendral August Guil-   laume, terhadap teror. jg dilaku- 

xan oleh Perantjis .di Marokko. 
Selain itu Serekat Buruh Marok- 
ko tsb. mengahdjurkan pemogo- 

sia Tenggara untuk. Dje- 
pang”, kata koresponden itu, 
tetapi penjebaran — bibitnja 
belum ' sempurna, dan masih | 

  
mengadu untung, dan masa pe- (Kan pula sebagai protes. 
mungutan panennja masih dja-| Dalam pada itu dinjatakan, Ko 
uh bagi Djepang”. Demikian mite P 

Reuter dari London. 
“ja provokasi2 dan pembunuaan 

jg diorganisir atas penduduk si- 
pil dan terhadap pengepungan jg 
dilakukan oleh satuan2 kernda- 

je — 

  

, 

t 

kan protesnja terhadap terulang- 

djadikan hutan ketika tahun , 

1950 dan 80” lebih daripada 
jg dikerdjakan dalam tahun: 

Isaac 
ini. | 

Konperensi ini memutuskan, : 

bahwa ketjuali melandjutkap 
usaha melindungi hutan2 dan 
mendjaga supaja pohon? jg di 
tebang itu djangan sampai me 
lampaui batas, harus pula di 
bangun hutan2 baru dan meng 
eksploitasi hutan2 jg hingga 
kini belum bernah dikerdja- 

kan.  Pekerdjaan menanam 
"tembok pohon” 

Ben Zvi 
| Presiden Baru Israel 

SMADIO Darusalam me- 
ngumumkan Minggu ma- 

lam bahwa Isaac Ben Zvi, jg. 

ran berlapis badja terhadap se- 

ekat-serekat buruh setempat. | 

. Korban bentrokan. | 
Menurut angka2 terachir mereka 

jang tewas, ketika terdjadi kegadu-' 
han2 di Casablanca adalah 4 orang 
bangsa Eropa dan 36 orang bangsa 
Arab. Kalangan resmi di Casablanca 
menjangkal kabar2 sebelumnja, bah-   ditjalonkan oleh partai buruh 

Mapai (partai pemerintah) te- 
lah terpilih mendjadi presiden 
baru Israel, Ia menggantikan | 

guna mena Almarhum dr. Chaim Weiz- '» KOMPI KAUM REVOLUSIO 

wa pesawat? udara Perantjis mendja 

tuhkan bom2 gas air-mata atas sua- 

tu desa jang berpenduduk bangsa ' 
Arab di Casablanca. 

  

',han angin jg pandjangnja 1100 ' mann, Pilihan atas dirinja dja- NkR BURMA BERTEMPUR — 
km dibagian barat Tiongkok 
timur-laut dan di Hopei barat 

“serta Honan timur akan dilan- 

Giutkan, Di Shensi utara akan 
dimulai dengan persiapan me 

nanam “tembok pohon” pula. 

Usaha penghutanan & 

: pentjegah bandjir. 

| Sedjadjar dengan rentjana 
negara untuk mengekang Su- 
nga' Hoang (sungai Kuning), 
akan dilakukan usaha2 besar2. | 
an untuk menghutankan lefn- 
bah2 sungai Ching dan sungai | 
Wuting serta anak2 sungai ' 
Hoamng lain2nja, untuk mena- 
han tanah dan air. Pekerdjaan 

tuh pada pemungutan suara ke 
tiga kali, jakni dengan 62 sua- 
ra atau Satu suara lebih 2 
kelebihan bulat jang disjarat- 

kan. Tjalon golongan keagama 
an Mordecai Nurck mendapat 
43 suara, sedang tjalon partai 
kesatuan buruh Isaac Gruen- 
baum mendapat lima suara. ' 
Pelantikan Ben Zvi akan di- 
langsungkan Rebo. Ia dilahir- 

kan di Rusia dan kini berusia 
68 tahun, (AFP.). 

| 

ANGGARAN BELANDJA 
"PROP. DATIM AKAN 
DIKURANGI. . 

Dari Djawatan keuangan da   penghutanan bagian udik dan 
tengah sungai Huai serta bagi 
an2 udik dan ilir sungai Yung 
ting di Tiongkok utara akan 

- dilandjutkan. Seterusnja diam- 
bil keputusan untuk melaku- 
kan berbagai tindakan, misal- 
nja menjelidiki tjadangan ka- 
ju untuk bangun2an dan tanah 
jg mungkin dapat dihutankan: 

: mengerahkan rakjat untuk me 
melihara. pohon jang muda2: Jt 
menghutankan kembali hutan2 
jg sudah ditebang dan rehabi- 

(na semu'a anggaran belandja 
tahun 1953 ini meliputi djum- 

ri propinsi Djawa Timur PI. 
Aneta mendapat kabar, bhw 
pada waktu ini sedang diusaha 
kan untuk mengurangi angga 
ran belandja propinsi untuk 
tahun depan, Menurut rentja 

lah Rp 460.000.000. Tahun ini 

garan belandja itu melipu- 
K 40.000.000.  Rentjana 

penghematan dari pemerintah 
telah menjebabkan bahwa pe 
nge'uaran9 dari propinSi itu se 

  

   
      litasi daerah2 hutan jg sudah 

rusak, pan 

DI KOREA? 
Menurut suratkabar ,,Daily 

Nation” jg terbit di Rangoon, 
belum lama berselang ini Eder 
Singh, seorang pemimpin Ko- 
munis India jang dikirim dari 
Assam ke Burma, mengatakan 
bahwa di medan perang Korea 
kini sedang bertempur 2 kompi 

kaum revolusioner Burma. 
Suratkabar tadi muat kete- 

rangan2 der Singh dalam ka 

rangannja mengenai keadaan 
didaerah2 di Burma tengah, jg 
sekarang diduduki oleh ,,Orga 

nisasi Sukarela Rakjat”, salah 
satu golongan pemberontak jg 
bertempur  bersama2 kaum 
pemberontak Komunis megla- 

wan pererintah Burma. Menurut 
suratkabar tadi, Singh menga- 
takan pula, bahwa untuk me- 
nguasai ,,rakjat didesa2”, peme 
rintah Burma akan membutuh 
kan 19 divisi tentara. 

  

8 Orang Arab -hari Minggu 
jl. telah ditahan oleh pihak jg 
berwadjib. Mereka ini penum- 
pang kapal Tyndarius jang saat 
ini berlabuh di Surabaja. Mere 
ka menumpang kapal tersebut 
dari Djeddah sampai Surabaja     karang harus dibatasi, sonder tiket, 

| K.B. Jugoslavia 

September 1950 lalu idiangkat 
mendjadi menteri pendidikan 
djasmani dan olah-raga. Vla- 
dimir Kopriva, bekas menteri 
kepolisian, Even Erban, bekas 

(menteri perburuhan dan men- 
teri urusan sosial dan seorang 
djago-tua dalam gerakan bu- 
ruh, Augusiin Kliment, bekas 

emogokan Pusat menjata-' menteri pembangunan perin- 
dustrian berat (berdasarkan 

statistik2 terachir sektor per 
industrian inj gagal dalam pe 
laksanaan programnja) dan 
achirnja Zdenek . Fierlinger, 
wakil pendana menteri Tjeko- 
slowakia dan pemimpin dari 
partai sosial demokrat semasa 
terdjadi coup @etat dalam ta- 
hun 1948 Kantor-berita Tan- 

jug mewartakan lagi, bahwa 

sedjumlah  anggota2 partai ko- 
munis djuga menidjadi korban 

dalam gelombang penangka- 
pan2 terachir ini (AFP). ' 

Zdenek Fierlinger ti- 
dak ditangkap. 

Tandjug” 

pada malam Selasa telah me- | 
njiarkan pembetulan, lang me- i 

nerangkan bahwa wakil perda- 

na menteri  Tjekoslowakia, 
Zdenek Fierlinger, tidak ter- | 
masuk pembesar2 Tiekoslowa- 
kia, jang ditahan “ dalam ne- 
nangkavan2, iang diadakan la- 
gi di Tjekoslowakia. Tanjug 

sebagaimana telah diwartakan 

semula telah mensatakan bhw | 
Fierlinger telah djunga ditang- 

kap dalam rangka penangka- 

nan2 bertalian dengan perkara 
Slansky. 

  

  

  .SEMUANJA BAIK”, 
KATA NAHAS. | 
Mustafa Nahas, bekas pemim 

pin partai Wafd, pada hari 
Minggu telah berkundjung pada 
perdana menteri Nadjib, dengan 
siapa ia berunding kl, setengah 
djam lamanja. Pada pertemuan 
ini Nahas Pasha disertai oleh 
Ibrahim Faradj, pendjabat se 
kretaris djenderal dari partai 
Wafd, Nahas Pasha. jang te 
lah mengundurkan diri sebagai 
pemimpin partai Wafd berke- 
naan dengan perintah Nadijib 
kepada partai? politik untuk 
membersihkan dan membubar 
kan diri”, menerangkan sehabis 
kundjungannja pada Nadjib: 
»Pemuanja baik”, 

an penggantian kekuasaan . di- 

negeri Amerika Serikat. Presi- 

den Mexico "jang baru ialah 

Adolfe Ruiz Cortines jang dulu 

m.nggantikan Aleman sebagai 

Gubernur Vera Gruz dan menu 
ruti segala kebaikan? jang ada 

pada Aleman dalam memegang 

djabatan penting diluar kursi 

presiden, jaitu sebagai Menteri, 

Dalam negeri Mexico. Aleman 

|dan Cortinez adalah dari satu 

partai, jaitu bartai revolusioner. 

Dorongan2 jang diberikan 

Aleman untuk penahan modal 

asing di Mexico haruslah dipan 

dang sebagai salah satu dari 

hasil usahania jang paling .be 

sar. Selama-dia mem»gang dia- 

sjarat2 jg bisa diadjukan oleh 
negara2 anggota sebagai ala- 
san untuk dapat menarik kem 
bali tentaranja- dari kesatuan 

perluan menghadapi 

negeri. Pihak Perantjis berang 
gapan bahwa Djerman, menu- 

sarnja “Sumbangan berupa 
uang dan tentara jg diberikan 
Oleh negerinja kepada Masja- 
rakat Pertahanan Eropah jg 

direntjanakan. Golongan ig mes 
imentang perdjandjian itu me- 
'njatakan, bahwa dalam bentuk 
(sekarang, - Perantjis akan dja- 
|tuh sebagai negara nomor ti 
(ga dalam hal perimbangan 
“suara sesudah Djerman dan 

| Italia. Mereka menegaskan se- 
' terusnja, bahwa atas sumba- 
| ngan jg. telah  direntjanakan 
“dalam konperensi Dewan At- 
lantik jg dilangsungkan di Li 
sabon bulan Pebruari tahun 
ini, maka perimbangan suara 
dari masing2 negarg anggota 
ada'ah seperti berikut: 
Djerman — 33644: Italia — 

21, Benelux (Belgia, Hol- 
land dan Luxembourg) 
14.6”,. Perantjis 24.87. 

Tjara menarik kembali 
teniara. 

Perobahan lain, jg menurut 
golongan jg menentang itu ha 
rus diadakan ialah mengenai 

itu untuk ke- 
repolusi 

atau antjaman repolusi dalam 

tentara Eropah 

rut bunji fasal2 peridjandjian 
itu, bisa se'jara otomatis me- 

narik tentaranja setiap saat bi 

Ja menghadapi “bahaja”, atau 

antjaman. dalam lingkungan 

daerahnja”. -h : 

Sebuah naskah jg disusun 
baru ini oleh seorang pembe 

: iden, Mexico telah 1 . , 
Se : sar Perantjis jg tidak menje membajar lunas segala hutang2 
nja sebagai akibat eksproniasi |tudjui perdjandjian itu, me- 

dari sumber? minjak dam tanah | njatakan: : 

iang disewakan kepada bangsa | "pemberian persetudjuan 

atas komando NATO sekalipun 

Tidak diperlukan, dan pemakai 
an pasukan jg telah “di rena- 

sionalisir” itu tergantung Se- 

mata-mata kepada negara jang 

menariknja kembali itu. 
Dengan demikian Djerman 

mendapat hak penuh untuk 

memiliki kembali pada setiap 
saat jang disukainja kesatuan 

tentara jang otonoom sepenuh 

aa” 

Ya Peranan Eisenhower. 

Keadaan ini merupakan pe- 

ngaruh besar jang akan me- 
rintangi pemberian persetudju 

an atas perdjandjian itu dalam 
keadaan apapun djuga. Marse- 

kal A'lphonSe Juin, pemimpin 
militer Perantjis jang paling 
terkemuka, telah sering memba 

jangkan bahwa dia tidak me- 

njukai rentjana itu, terutama 

karena rentjana itu berarti ba- 

hwa Perantjis, seperti djuga 

asing iang didjalankan oleh La 

zaro Gardenas dan jang seba 

gaian telah dibekukan mula oleh 
presiden jang digantikan oleh 
Aleman. 

Aleman tidak sedikit memha 

wa kebaikan kenada rakiatnia, 

dan keveda rakiat Amerika ig. 

pada saat ini berterima kasih, 
Oleh karena tidak harus herte 
tangga dengan sebuah negara 
komunis : 

Bulan Maret 
Churchil! Akan Ke 

Amerika? 

fr ENURUT kalangan jang 
mengetahui di London, 

kabinet Inggris untuk sementa 
ra telah merantjangkan, bhw. 
perdara menteri Winston Chur | 
chill akan mengundjungi Ame 

  

a jang tipis sekali. 

e 

Go'ongan itu mengakui, bah 
wa Eisenhower memberikan go 
kongan itu hanjalah olen kare 

na politik: dia . merasa perlu 
memperoleh persetudjuan Pe- 
rantj's atas  persendjataan 
Djerman kemba'i. 

Koresponden ini masih ingat 
bahwa Eisenhowwer pernah 
menjatakan hal ini kepadanja: 
bahwa dia menjetudjuinja ka- 
rena politik diperlukan. Seba- 
liknja, menteri Luarneggri Bel 

gia, Paul Van Zeeland, jang | 
Gjuga tidak menjukai menakja | 
djian itu, menjatakan beberapa ! 
waktu jangg lalu, bahwa alasan : 
jang diberikan oleh “Eisenho- | 
wer mengapa dia menjokong- : 

nja ialah lantaran ,,keperluan | 
militer”, 

Keberatan negara2 
lainnja. | 

Sebagian besar dari pemuka2 | 

ka2 militer Inggeris dan Pe- 

orangan, bahwa ditilik dari su- 
dut poliiik adalah masih prema 
tuur dan dari sudut militer ti 
dak mungkin untuk mentjoba 
membentuk tentara ,.Eropah se 
rapi seperti jang direnijana- 
kan dalam perdjandjian itu. 

Pemimpin2 militer sekutu 

ka melihat dibentuknja kemba- 
li tentara nasional Djerman jg 
akan berhubungan rapat de- 

  
sebuah ' 

supatjara, pada waktu presi- 
den Mexico  Aleman mengun : 
durkan diri, setelah dalam pe 
milihan kalah dgn Cortinez. 5 
Upatjara tadi dilangsungkan 

. digedung Balai Kota Mexico. 
Dalam upatjara tadi, tidak ku 
rang dari 57 perwakilan ne 

Ihgara2 asing berpamitan dari 
skbekas presiden Aleman. "Pada 
(Isgambar: Bekas pres. Aleman 
ih (dua dari kiri) sedang berdja 

batan tangan dengan menteri 
pertanian Amerika. (Harap 
pembatja . perhatikan ' artikel 
sebelah ini). 

«Pemandangan dalam 

    
  

ngan pasukan-pasukan aliansi 
Atlantik atas dasar koalisi 
Mereka beranggapan, bahwa 
bahaja jang “dapat ditimbul- 
kan oleh tentara nasicnal Djer 
man itu dapat dihindarkan de- 
ngan melarang Djerman mem- 
bikin sendjata2 jang diperlu- 
kan oleh tentaranja. $ 

  

Salah satu dari alasan? po- 
kok apa sebabnja tidak sadja 
Perantjis, tapi djuga Belgia 
dan Nederland menolak mene- 
rima perdjandjian jang diren 

tjanakan itu ialah deh karena 
Inggeris tidak mau turut serta 

militer sekutu, termasuk pemu ! 
. 

rantjis, merasa setjara perse- | Wrtinggi 

itu, pada hakekatnja, lebih. su- | 
| (merangkap menteri luar negeri), 

  Seijara langsung dalam tenia- 
ra Eropap itu 
“Pada mulanja negeri2 ini 
mengharapkan Inggeris akan 
turut ambil bagian, jang dira- 
sanfa sangat perlu untuk meng 

iImbangi kekuatan Djerman. 
Zonder Inggeris negeri2, itu 

chawatir, bahwa . Djerman 
achir2nja akan memegang ' pe- 

ranan pertama dalam Masjara- 
kat Pertahanan Eropah. 

  

KORBKA UTARA PUNJA 5 
WARKIL P.M, 

Panitya Tetap Madjlis Rakjat 
Republik. Demokrasi 

Rakjat Korea (— Korea Utara) 

ketika tanggal 18 November j.l. 

telah mengeluarkan dekrit jang 

muat pengangkatan 2 orang wk. 

perdana menteri baru, jaitu Choi 

Chang Ik. (bekas menteri ke- 

uangan) dan Jung Il Yong (bekas 

menteri perindustrian berat). De- 

ngan demikian maka Korea Utara 

mempunjai 5 orang wakil perdana 

menteri, jaitu: Bak Hun Yung 

e 

a
a
 

  

1 
1 

1 

Hong Myung Hih, Ha ka Ik, Choi 

Chang Ik dan Jung Il Yong. 

  

. Sebagai Selimut 

biasa. Dalam segala hal penento: 

ruh Amerika.'Pada umumnja p 

dalam hal keuangan. 

Apa sebabnja? Ekonomikah, 
televisi, turunnja nilai dollar 
Pe peperangan jang bersa- 

Tapi tidak.satu djuga dari 
alasan2 diatas dapat dihubung. 
kan dengan patju kuda, sebab 

besar: pada keberapa tempat ke: 
naikan ini sampai 20” dan djum 
lah uang taruhan pada patju2 
kuda ini membumbung sampai 
ratusan djuta dolar. Boleh djadi 
akan tepat bila di katakan bah 
wa perintang waktu jang paling 
populer ialah djudi.. Sebab ka: 
lau djudi atau taruhan ini tidak 
diadakan pada patju2 kuda. ma 
ka sudah pasti tidak ada orang 
jang akan datang menontonnja, 

uangnja dan menghabiskan wak 
tu melihat patju kuda itu, jang 
hanja 10 menit lamanja jan se- 
tiap perlombaan diseling oleh 
waktu istirahat satu djam' lama 
nja? Dan dalam satu hari ka- 
dang2 simpai 8 perlombaan,   rika Serekat dalam bulan Ma 

ret jad. Charchill dalam pada 
itu akan disertai menteri. luar | 
negeri Anthony Eden, menteri | 
keuangan Butler: dan menteri 
pertahanan, Lord Alexander. 

halnja dengan negara2 anggota 

lainnja, akan mengorbankan j 

tentara nasionalnja untuk 

membentuk sebuah tentara in- 

ternational atau sebuah tenta- 

ra Eropah. Adapula dari golo- 
ngan jang menentang per- Menurut kalangan tadi kun- 1 £ : 
djandjian itu menjebarkan de- djungan tsb mempunjai mak- | 

sud untuk membitjarakan seki 
tar kerdja-sama - da'am lapa- 
ngan ekonomi dan militer di 
antara negeri2 Barat dengan 
mengingat 'hasil2 konperensi 
negeri9 Commonwealth di Lon 
dion. Se'elah itu akan diadakan 
rundingan pula dengan Peran- 
tjis,. (Antara), « LN 

8 

baru ini, bahwa bakalpresiden 

Gjukan keberatan djika per- 
djandj'an itu dibatalkan, mes- 
kipun dia telah memberikan 80 
kongannja ketika memegang | 
djabatan panglima pasukan2 | 

' sekutu di Eropah, 

  

sas desus dikalangan? politik U 

Djadi bolehlah “disimpulkan, 
bahwa djika tidak diramaikan 
dengan djudi, maka patju kuda 
itu tidak akan menarik. Patju 
ah itu hanja merupakan se. 
buah alat untuk menjelimuti 
perdjudian, 

185.000.000. dipertaruh- 
kan. 

Bagaimana tiepatnja penja- | 
Kisenhower tidak akan mema- | kit djudi ini berkembang dapat djumlah 16 regu? ketjil 

dilihat dari “statistik berikut: 
Djumlah penonton patju kuda 
selama tiga tahun belakangan 
ini telah meningkat dari 750,000 
mend'jadi 3000.000. Disamping 

bumbung dari $ 118,000,000' 

Patiaan Kuda Di USA” 
Untuk Berdjudi: 

Djumlah 185.000.000 Dollar. Dipertaruhkan Dim 
Paijuan Kuda: Perhatian Penonton Meningkat , 

Sampai 3.000.000 Orang. 5 
UNGKIN APA DIANTARA pembatja jang ingin tahu olah 

raga jang manakah paling populer di Amerika. Djawabnja 

muaah sadja. Jaitu patju kuda. Lagi pula orang tidak menghirau- 

Gan hal ini dapat dibuktikan dgn angka. 
mainan haseball tahun ini berkurang dgn 15 djuta orang di selu- 

djumlah penontonnja semakin ' 

sebab siapa mau mengeluarkan | 

  

kan apakah kuda? itu berlari, berdjalan merentak atau berdjalan 
tetap menggemari patju kuda 

Djumlah penonton per- 
72 

ertandingan2 hockey, sepak bola, 

tennis bola kerandjang dan atelitik tidak begitu menguntungkan 

mendjadi $ 185.000.000. 
Dan.patju kuda itu adalah sa 

tu2nja olah raga jang tak dapat 
dirusakkan oleh televisi. 
dengan menjiarkan patju kuda 
itu dengan pemantjar televisi 
hanja menambah kehebatan ke- 
ramajan itu dan mereklamekan 

“olah raga, itu sebagai sebuah 
alat perdjudian. . 

Apa daja ,,$port2” 

lainnja ? 
Mereka jang mempunjai sang 

kut paut dengan permainan rug. 
by berusaha keras mentjari sua, 

i tu djalan dengan mana mereka, 
dapat menarik keuntungan be- 
sar jang bisa diperoleh dari pe 
mantjar televisi dan disamping 

Litu djangan vula merusakkan 
djumlah penonton dilapangan hi 
diau, istimewa penonton pertan- 
dingan antara regu2 ketjil jang 
tidak disiarkan oleh .pemantjar 
televisi. Sampai sekarang belum 
ada diperoleh djalan jang me 
muaskan dalam djurusan ini, 
Tapi mereka jang berhubungan 
dengan permainan rugby itu ma 
sih berusaha terus, Baseball- 

cistimewa pertandingan antara 

  
permainan regu2 terkemuka 

i masih belum mendapat kema- 
djuan. s 

Regu2 baseball jang terkemu 
ka semakin  tjepat. menudju 
mentjekik Jehernja sendiri. Dlm. 
tahun belakangan ini ada se- 

jang 
mengadakan pertandingan. dan 
ada diantaranja jang bisa terto 
long dengan mendjalankan poli. 
tik televisi jang bidjaksana, dan 
dengan mengurangi pembajaran 

jitu uang perdjudian telah mem  pemain2 jang belum pernah di 
tjoba-.ketjakapannja, 

Sebab 

 



   

   

  

Se- 
2 itu telah dikeluarian 

untuk me 

  

ay | 
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bisa didapat pada Agen2 dibawah ini: 

AMBARAWA Sdr. SIAUW THIAM HOB Toko ,AWET”, 
“ : Djl. Lodojong 32 

BARENG (KUDUS) 3 ABDOELDJALIL Djekulo 
BANDJARNEGARA On NU MAN Kauman Tengah 4 
BATANG '». LAUW TJIEN GWAN Djil. Raja (Muka standplat ena 
BLORA “RB! ,  OEI TIANG SIOE  Djl. Rumah Sakit 
BONJA (LEE ,, SOEROKO 23 
BOJOLALI 5 SUKARDJO d/a Bias, Pener. Katjamatan 
BONDOWOSO TOKO ,,SOPONJONO” Djl. Djember 11 
BREBES ““Fsdr,  SUKADI Wa Sudarno Mantri Pulisi 

KRB pria Wonosari 
| BUJARAN (DEMAK) TOKO ,,MATARAM" en 
DJOKJA Sdr. R. S. RADIJO Kenekan PB 1/186 
DJOKJA - 
JAPARA 
KEBUMEN 
KEDUNGDJATI 
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KLATEN 
Go jang : KUDUS j     eng mempunjal sebuah padang 

da ekornja, dengan mana yul Sa 
a mang nan liste 

dan 100 tiap? menit. ME 

Ikan itu jang diberi hawa: 
“ikan belalai gadjah” dengan 

“mudah. dapat mengetahui ikan2 

       

        

     

     

     

   
    

   

  

| setiap gangguan dalam geta- 
oran listeriknja dapat segera di 

| rasakannja, sehingga dengan 
demikian ikan itu tidak hanja 
empunjai “pemantjar” tetapi 

“djuga alat “penerima”. Alat 
ini jg. getaran2 listeriknja da. 

. Pat ditangkap oleh alat? pene 
|. Tima jg sangat teliti, bekerdja 

sebagai alat pelindung bagi 
ikan2 itu terhadap ikan2 buas. 
Dengan tiada alat ini “ikan 
belalai gadjah” itu mudah men- 
'Gjadi mangsa ikan2 buas kare 
na didalam mentjari makan 
nja ia senantiasa memasukkan 
kepalanja kedalam lumpur utk 
mentjarj binatang? ketjil. 

KT 
AKIBAT PEMOGOKAN. - 

Menurut keterangan dari 
“Kantor Penjuluh Perburuhan 

. Semarang, pada bulan Nopem- 
ber jl. te ah tertjatat 2 kali pe 
mogokan, satu pada NV Bos 
dan jg lainnja pada SB Pen- 
“djahi: Indonesia. Akibat pemo 

|. gokan ini telah hilang 4446 
ai Gjam kerdja, lebih djauh ter 

— tjatat 59 perselisihan, sedang 
jg dapat didamaikan ada 31, 
diantaranja 7 diselesaikan sen 
diri oleh kedua pihak, 12 dgn 
perantaraan Kantor Penjuluh 
Perburuhan dan 12 oleh P-4 
daerah. Perselisihan2 tsb seba 

  

     

  

& 

na 

apa jg ada disekitarnja. Djuga | 

gian besar menjangkut soadj 

  

  

PERABUT 
untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever. dari persediaan 
dgn harga pantas. Djuga djual: 
BANTAL, GULING & KASUR. 

'Toko DJOHAR 
Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 
  

  

LOTERIJ UANG Rp. 16—: 1 
Rp. 9.— 
porto VRIJ. BUAH DADA LEM- 
BEK?? BUSTERIN dapat lekas 
bikin seger, kentjeng dan montok 
Rp.20.— 4 ds. Rp.76.-. SCHOON-, 
HEIDZALF Rp. 
Rp. 10— VITANOL EXTRA 
KERAS Rp. 60.— untuk : laki2 
ada umur atau jang sangat lem- 

bek. VITANOL tangg. dapat ka- 
sih tenaga baru, tidak bukti uang 

RIGASTA unjuk laki2 tahan la- 
ma (nikmat) Rp. 20—. SORGA 
ISTRI PILL. untuk pramp. tang- 

Da Hang 

4 Rp. 5— Trekkl. &i| 

10—. POEDER 5 

kembali 4 Rp.20.— 4 ds. Rp.76-. 

» TJENG TIK KIE Gladak Pengutahan 1 
» OEI TIANG HIEN Djl. Muka Gadean : 

» HARDJOPRAJITNO ae 
» ISKANDAR MASRURI Djil. Raja 120 3 

tan M. ROMDON Pekaoman 
An WIRJOSUTEDJO Djl. Raja 120 

KWIK KOK HIEN Djl.- Raja 58 Ig 1 ne 

KUDUS ': » LIKE HWIE YAUW Djl. Raja 137A. , 
KUTOARDJO ». SUWANDI Timur Bui 26 , 
MAGELANG n TAN KING SIN Djuritan 34 ! 
MUNTILAN » KOO YONG TJWAN Djl. Raja 31 
PARAKAN 00. LIE PEK HAN Pasar Lama 34 
PATI La M. ABDOELKADIR Toko ,,ANA” 
PEKALONGAN » LAUW THIAM BIE  Djl. Grogolan 5 
PURWOKERTO ” » K. SUROREDJO Djl. Karang Andjing 9 
PURWODADI (GROBOGAN) ,,  ISMOENIARNO Hardjowinangun 5 
PURWOREDJO TOKO ,,KARTOSENTONO”  Djl. Pandekluwih.1 
PURWOREDJO »' OEMAR HASAN Djl. Plaosan 
REMBANG 5 KOO KIOE HAK Djl. Plabuhan 11 
SOLO “TOKO ,,LAUW” Pasar Pon 
SOLO Tn, Fe SOEROJO Djl. Panti 110 

SRAGEN SE AR Hua 
TELAWA Sdr. R, SUPARDI D.K.A. 
SALATIGA 3 R. SOEROJO Djl. Tuntang 47 

TEMANGGUNG » YANG CHANG LIN —— 
TJEPU jg OEI KHING SWIE. Djl. Ketapang 
TJIREBON TOKO ARFAN Djl. Djagabajan 225 
UNGARAN » SUPARNJO Pudak Pajung Mriteran 

: x Muka P.T.T. 

WELERI » 'TJIOOK TJENG THOANDji. Raja 212 
WIROSARI 5 M. SUKADIS “ Peg. Rumah Gadai Negeri 
WONOSOBO Png SUKIRMAN Tukang Blangkon. Aloon2 2 
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Obat Batuk Caterine Siroop 
Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk 
seperti: Bronchitis, sakit batuk panas dan dingin, sakit 
leher, suara serak, asthma dan sakit tenggorokan d...I. 

Harga per botol Rp. 5.— 

Pusat pendjual: 

Toko obat k ' 

NGO HOK TONG 
Gang Pinggir 1 Semarang. 

Telp. 1658. 5 

PE IE EA IN 

Terbikin oleh: 

SENLO Co 
HONGKONG   

  

        

NV.-KONINELIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ 

TJARI 
untuk dipekerdjakan dengan lekas 

Seorang ARTS | 
jg. akan mendjalankan kewadjiban pada olie-klinieken dan ru-     gung memuaskan 2 fihak Rp.20: 

4 ds. Rp. 16— Porto Rp. 2-5) 
Prijsc. gratis. 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang.     pendjandjian perburuhan dan 

soal upah.       

    

    

  

. (terutama untuk anggauta2 

TJERAMAH tentang 

oleh: Mr. TAN 

'digedung C.H.T.C.S., 

    

»KEBUDAJAAN DAN GERAKAN2 PEMUDA DI-RRT” 

Dj. ang Semarang pada tgl. 
5 12 Desember 1952, djam 20.00 tepat. 

    

mah sakit perusahaan tsb., dengan standplaats di Djakarta, 

| Lamaran2 untuk djabatan tsb. diharap supaja disampaikan 
semata-mata dengan perantaraan surat2 sadja, didalam mana 
disebutkan keterangan2 jg. selengkapnja mengenai dirinja, dan 

Gialamatkan Kepada Afdeling Personele Zaken dari Kantor 
Besar N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Medan Mer- 
deka Timur No. 5, Djakarta. 
    

Chung Hua Ta Chung Sze) 

TJONG YAN 

  

   

    

   

    
    

   
   

      

   

     
   

  

    

   

SPEDA 
. Ibermotor 

“ ISUdDAH DATANG: 
Silahkan jang berkepentingan 

Dealer : Per. 
“Gang Pinggir 82 — Tilp. 

1952 harus dihadapkan dengan 

lama tidak berlaku lagi. 

MAGNEET A60 

Dag. DE EXPRESSE # 
Showroom dan Service 
Dji. Mataram 20 2 
eat 

 Herregistratie Kendaraan 
 BERMOTOR 

| Semua Kendaraan Bermotor jang-memakai Nomor Polisi 
H dan K (Karesidenan Semarang dan Pati) jang dulu belum 
daftarkan, pada hari Senen dan Selasa tgl, 15—16 Desember 

. (Mr. W. VENLET) 

   maklum Lebak. 

1480—484 — Semarang. 

: 

  

a
m
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surat cigendomnja di Kantor 
—. Polisi Lalu-Lintas Semarang mulai djam 8 pagi untuk diganti 

dengan surat-surat keterangan baru. 
Kendaraan Pemerintah dan Kendaraan ba dari Prio- 

riteit atau Inducement tidak perlu dihadapkan. ' 
| Sesudah tanggal tersebut diatas surat? hak -milik jang | 

| 

- Semarang, 10 Desember 1952. | 
Utusan dari Panitya Untuk Menjelesaikan 

Pemulihan Hak di Indonesia, 
te 

  

: Roy “Be ogors 131 Aj nana 

    

    

Dipakai disegala negara? 

besar diseluruh dunia, 

pada waktu ini dibuat. 

di INDONESIA. 

DAPAT DISEMBUHKAN DENGAN — 
SEGERA SEGALA PENJAKIT #-—— — 

DEMAM dan 
SAKIT KEPALA 

Tablet 'ASPRO' tjepat meringankan, 

karena dibikin oleh achli-achli jang 

berpengalaman luas dantjakap da - || 
lam hal memberantas demam, sakit— 
sa dan penjakit? Negeri panas. 

     
" MERUSAK 

DJANTUNG DAN 35 & NA 

     IRAPPED IN AN ICE CAVE, ROY AND SUNNY Ave Al S3 
TRED TO END ANOTER WAY OOT 0... 3: 

IL GoT YOU, SUNNY/ JM 
HANG ONTO THAT 

     

  

        

CANT GETA A HO E 
N THIS SLiCK CE   

     
“ buat Kat, dina: keuan 

- Saja Tn pegang kamus 

— Roy. 1 Tem         
      

Sunny! Pegang terus obor itu! 

      

(Baik gadis itu maupun Roy 
sendiri djatuh terpelanting ke 

— Saja tak bisa dapat pega- 
ngan atas es jg litjin ini! 

   
    
   
   
   

    

  

         

  

  

“KANTOR PUSAT 
DJAWATAN PEGADAIAN NEGERI 

Kramat 162. : 
Mn : 

Pi mintaan Pe Penawaran Umam 
0. Setjara Tertulis 

No. UU 50/2/48 tg. 4 Nopember 1952. 
Akan didjual setjara penawaran umum beberapa ratus 

: potong barang perhiasan (mas/perak/intan/berlian) kepu- 
. njaan Kementerian Keuangan di Djakarta. 

2. Barang? berada di salah suatu tempat di kota Djakarta. 
3. a. Para peminat dapat mengadjukan permintaan izin se-. 
M0 tjara tertulis kepada Kepala Djawatan Pegadaian Ne- 

6 geri, Kramat 162 Djakarta, untuk melihat barang2 
terlebih dahulu dan kemudian memasukkan penawaran 
umum setjara tertulis (openbare inschrijving). 

b. Pada permintaan surat-izin untuk melihat barang2 
supaja diterangkan pula nama alamat firma/ toko/ 

perusahaan, 
4. Permintaan izin untuk melihat barang2 tersebut selambat2- 

nja tanggal 15 Januari 1953 sudah harus diterima di kan-, 
“tor kami. 

5. Mereka jang diperkenankan melihat barangg (dan kemu- 
| “dian memasukkan penawaran tertulis), akan kami panggil 

dengan surat. 
6. Pada pemberian surat-izin akan ditetapkan pula tanggal, 

waktu dan tempat untuk melihat barang? perhiasan itu. 
7. Pendjualan dilakukan kaveling per kaveling dari 20 sam- 

“ pai/serta & 50 potong. 

  

diperoleh di Bagian Organisatie dari kantor kami tiap2 
hari KerdIa antara djam 9,— sampai djam 12.—. 

Djakarta, tg. 4 Desember 1952 
Kepala Djawatan Pegadaian Negeri. 

AHMAD 

Kiriman auto AUSTIN sedan 
“kami jang pertama dengan indu- 
cement telah tiba tetapi segera 

| habis didjual 

  

Pesanlah pada waktunja supaja djangan 
“ketjiwa dari kiriman jang kedua, jang sedang 

— berlajar dan akan datang kira-kira 4 minggu. 

  

AUSTIN | Keterangan : 
2 — You Can 

ya nadi dan) eonitt 

di DJAKARTA: 

NN. JAVA MOTORS IMPORT CORP. 

Kramat 17 - Telf. Gbr. 200 en Gbr. 500 
  

BOGOR : Autohandel de Vries, Panaragan 23 
BANDUNG : N. V. Bantrade, Djl. Raya Timur 18 

TEGAL " : N.V. Selecta Djl. Dalam 1 
SEMARANG: N. V. John Younge Ltd. Pontjol 104 
DJOCJA : Prawira Mulja, Molioboro 43 
SURABAIA' : N. V. Java Motors Imp, Kakp: 
MENADO  :' N. V. Klabat 
MEDAN s3 Gutwirth.Trading Coy. 
  

KEMENIEKiIAN PERTAHANAN R.I. 
STAF ANGKATAN UDARA.. 

—(0— 

PENGUMUMAN 
No. 016/IKL/SU/52. 

I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memberi 
kesempatan kepada Pemuda2 Indonesia untuk dididik 
mendjadi: 

Perwira Penerbang 
II. Sjarat2 Penerimaan: 

Warga Negara Indonesia. 

Umur 18—25 tahun, 

Belum kawin. 

Berkelakuan baik. 

Berbadan sehat dan tidak berkatja mata, 

Tinggi badan sekurang-kurangnja 160 cM. 

Sekurang-kurangnja beridjazah S.M.A.-B. Negeri 
atau idjazah Sekolah jang sederadjat dengan itu. 

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

Atjara Pendidikan: 

Lamanja perididikan: & 114 -tahun. 
Tempat pendidikan: p.u. Husein Sastranegara (Andir). 

Selama dalarn pendidikan harus tunduk pada tata-tertib 
tentara, dan diharuskan tinggal ditempat jang disediakan 
oleh dinas, 
Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai: 

LETNAN MUDA UDARA I/PENERBANG KLAS II. 

Tjara Melamar: 

(T
an

a 
P
R
I
A
 

HI. 

IV. 

Pelamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepada 
Kepala Djawatan Adm. Personil M.B.A.U. Medan Merce- 

ka Barat No. 8 Djakarta, dengan disertai: 

1. Daftar Riwajat hidup jang ditulis sendiri. 
2. Salinan idjazah dan daftar angka2 hasil udjian. 

3. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pra- 
dja dan Polisi, 

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

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

V. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 jang tersebut diatas 
akan dipilih dan diudji. 

Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa asli- 
nja Surat2 idjazah dan daftar angka2 hasil udjian S.M,A. 
serta surat2 keterangan lainnja. 

Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut 
diatas tidak akan diperhatikan, 

VI.     -— Roy! dalam air). 
4 & 

VII, Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Desember 1952. 

Djakarta, 1 Desember 1952. 

KPPALA STAF ANGKATAN UDARA R.I. 

  

8. Lain2 keterangan dan pendjelasan2 jang diperlukan dapat 

e 

  

aa aa diah 6 

1 Kadjaiban dori Pengetahumrmodern! 

  

TINTA JANG BISA 

MEMBERSIHKAN DAN 

MENDJAMIN PENA TUAN 

SELAGI TUAN MENULIS 

  

Parker Duink 
satu2nja tinta 
jang memakai 

Djangan Tuan minta ,,tinta” 
sadja — mintala |dengan tegas 

“Ouink”. Ouink memakai Solve 
X jang memperpandjang umur 
pena Tuan sebab ia members . 
sihkan endapan: menghindar- 
kan karatan dan tersumbatnja 
idjalan tinta: pena Tuany selalw 
bersih dan menulis “dengan. 

: Iantjar. Bisa dibeli dalam berbas 

RK || gai warna, ja'ni: 4 matjam ware 
| na-tetap,2 matjam warna: luntur, ' 

  

Perwatilan Pabrik 1 LAWSIM ZECHA &.CO. N.V, DJAKARTA 

  

TINTA PARKER , MOUINK" 
DAPAT BELI LANGSUNG PADA: 

Toko , PADANG“ 
Goldsmith & Watch Dealer 

DJURNATAN 28 mm SEMARANG 

  

  

  

Selalu Sedia: 

Mesin Motor Compleet: Short Block: Radiator 
Kruk As: Roda Velg: Veer d.LI. 
dari DODGE — CHEVROLET — JEEP dll. 

Toko » SELECTAS 
Bodjong 80 — Telp. 594 Semarang. 

  

Spm 'CITY CONCERN /CINEMAS mmup 
.OxX Ini malam premiere (lu. 17 tahun) 

5.— Te X..- Glenn Ford — Ellen Drew— William Holden 

,TIheMan from Colorado" 
Color by Technicolor. — Heibat”"dan Gempar | 

Akan Ttg Whistle At Eaton Falls peatistsen”— 
Grand isi walamd. m. b. (u. 17 tahun) 
5-7-9 Claudette Colbert — Ann Blyth 25 

Robert Douglas — Aune Crawfard 

Thunder on The Hill. Mysterious 
Love - Story 

INDRA ini malam d. m. b. Royal mana 
4.30-6.45-9.00 (13 tahun| 5.00-7.15-9.301 

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

Nana Madjo — Astaman dil... js 

,Rodrigo De Villa": 
Dibuat seluruhpja di Mavilla-peruh actie & sensatie | 
dgn idzin kant“pengen. harga tg 8 Nov. '52 No. 3655/KP 
8511/13142.- Harga2 tempat Rp 4.- Rp 2.50 Rp I.- untuk 
Epertundjukan ke 2- dan ke 3'malam 
Utk pertundjukan sore (kesatu| dan pagi barga2 tempat biasa 
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ROXY 
Tam Ga- 

ini malam d. m. b. (u. 13 tah.) 

S, Salmah - R. Sumiati - Usman - R. jsmail 
Mariam - Jose Lantua - d. LI. 

»MAS KAWIN“ "s 
Menarik — dan menggemparkan! 

dalam 
Indonesia 

baru 

  

  

  
  

Permuda Kembali 
Setelah Bersalin 40 Hari 

Seluruh tubuh brasa lebih ring- 

kas dan enteng, tjahaja muka 
kliatan banjak lebih muda dan 
gembira, kesehatan bertambah- 
tambah, dan anak jang mung- 

gil itu mendjadi montok dan 
sehat benar. Semua ini Njonja 
dapat membuktikan dengan mi- 
num: 
DJAMU HABIS BERSALIN 
Tjap Portret Njonja Meneer 

Semarang, 
Mintalah Daftar Harga seka- 
rang, 

TAN : 
AN Ti PI Na TU 61 

SEMARANG 

  

Toko Pedamaran 909 

414, 697, 210, 942, 632, Lemah: 
gempal 52, Petekan 36, Darat 
33, Pontjol 88, Dj. Demak 12, 
Labuan 14, Gg. Tjilik 19, Ber- 
gota 10, Kranggan Timur 23. 

    

PIA IAI AE LI TI ea ea ea 

    

Pasanglah 
Adpertensi 

Dalam Harian | « 

. MERDEKA" 
Seraya 

SUARA 
aman: 

    

  KIEKEKEKIEK KEK EK ah pe 

, 

BESJK ALAM cremiere 

.Rex” 5.-7.-9, (Seg. umur) 
leanae Crain — Myrna Loy 
Debra Paget — Sesal Hunter 

Belles 5. Toes' 
.20th Century PFox' Technicolor' 

Sambungan dari film ,,Cheaper 

by the Dozen” jang sangat mena- 

rik, Tuan2 akan merasa berke- 

luarga dengan mereka! 

Lain dari pada jang lain!!! 
  

isi malam pengab: 5.-7.- 9.-   

Agen2: Depok 36B, Mataram | 

Shirley Yamaguchi-Don Taylor 

.NPANESE WAR BRine« 
.(Kemanten Perang Djepang) 1 
  

besok malam premiere 1. 
METREPOLE 5-7.- 9.- (17 tahun) 

Joan Payne - Dennis O' Keefe 

HIGH VENTURE' 
Paramount's Technicalor. 
Sebuah film jang sangat meng- 

gemparkan, penuh dengan  Per- 

tengkaran dan Perkelahihan jg. 
hebat, mulai sampai terachir! : 
    

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

6 

Ini malam pengab: 5.- 7.- 9.- 

o. Cumani » ALOHA" 
Ll MAL LA M, o. 

»ORION- 5x Tie Oo (AT th) 
Red Skelton — Sally Forrest 

5, ENGUSE MY. DUs1” 
M-G-m's ia Jechnicolor 

S1 
DIJAGALAN 6 30 & 830617 th) sm Ka 
Mariam-O. Gumar ti-B, Ramlee 

4. 3 »SALOHA", 
Film Indonesia jg Populair 
Besok Malam main djam 7.00.--9.00 

  

  

   



Nae Aa Pee “ - TBARA YAN” 

ay DO? 
GL SURAT 

SEBARAN No.1 
  

Pesanan? dalam kota disampaikan dirumah atau dikantor dengan 
pertjuma, Inilah hanja sebagian dari persediaan? kami. — Atas 
permintaan kami akan memberi keterangan jang lengkap mengenai 
barang? jang tidak disebut dalam surat sebaran ini. — 

Oleh karena pengiriman pesanan? dengan rembours kini masih 
belum dapat diselenggarakan maka kami belum dapat melajani 
para lengganan diluar kota sebagaimana kami hendaki. 
Hanja dengan pembajaran dimuka kami dapat mengirimkan 
pesanan? luar kota. Diharap supaja pada waktu memesan 
barang?0, mengirimkan djumlah harga pesanan ditambah dengan 

—— $ 107 untuk pembiajaan pengangkutan dan sebagainja, sesudah   
  

ba 3 mana kami akan menjelesaikan pengirimannja dengan segera. — 

N.V. vih G. C.T. VAN DORP & Co - BODJONG 21 - SEMARANG Biaja pengiriman jang kurang atau lebih akan diperhitungkan 
. . sesudahnja. 

5 | Buku? — Madjallah: — Alat? kantor, alat? tulis — dan gambar — Alat? pengukur dan Harga? barang jang tertera dalam ini ialah harga? jang tidak 
5 : : gambar — Mesin? kantor dan perusahaan — Perabot kantor dari wadja — Bermatjam-matjam mengikat. 

kertas dan barang? dari kertas — Mainan — Barang kelontong — d.ll. Pengiriman pesanan adalah atas tanggungan sipemesan,   
  

  

    
    

    
   

  

     
   

Senang un- 
tuk dipakainja. 

Untuk meninggi- 

  

felikan DJANGKA untuk sekolah —$43 LPO ta     “Sega amen No. 2292N —. disepuh n@kel, LIJMT ALLES. 
: 23 REI oi... Rp. 0.85 E e INILAH MILIK menulisnja, maka ma- N 

: K ERHARGA Hat es yakanayakiste ssi nyak na kuningan Rp. 1 : PRHARG: bungkus. Ditanggung se- Perekat idaman keperl - jap” umur hidup atas kesalahan No, 1541 — s.d.a, dengan bu- 4 1 Ta Nan tangga. Rap 
pembuatan dari paberik. sur deradjat ...... Rp. 1.75 rumah seharusnja mempunjai persediaan! 

| No. 400 - Rp. 137.50 No, 140 - 87.50, No. —— s.d.a. dengan busur 
| No. 100N - Rp. 105.— deradjat ,,Gadjah” disepuh Tube No. 0 — Rp. 1.75 
: Mengukirkan dengan pertjuma! Nama dapat di- mekek. Anna. Rp. 2.— : 

ukir dengan huruf jang terang diatas vulpen 
Pelikan dengan tidak membajar suatu apapun. 

SETEMPEL TANGGAL 
Alat? SOENNECKEN untuk B U K U K W I T A N Ss I Dalam bahasa Indonesia atau ha- 
menembus kertas (Perforator) hasa Belanda. 

    

      

  

  

        

  

Ditjat hitam memakai tempat - No. 1026-/50-50 formulir ukuran 10X26 cm Besarnja huruf 3-4 mm. 
untuk redja2. dalam bahasa Belanda/Indon. Rp. 3.15 Harga? dari Rp. 2.50 s.d. Rp. 3.25 J No. 925/50 BANTAL TJAP F No. -50 formulir ukuran 814 X25 2 No. 220 Rp. 30.— 2 : 2X25 cm Dorco" dari log: 5: No. 225 Rp. 550 dalam bahasa Indonesia ...... Rp. 2.25 ANN Mean er 2 apa No. 226 Rp. T— No. 1/Tw. KI 100 formulir ukuran "Talens” ” ””  7X12cm — 310 5 No. 231 Rp. 8.75 Ma ditjetak dalam dua warna »Talens” ,. 1” 9X17Tem 6 Bea 

»SOENNECKEN” menanggung kesempurnaan. &m bahasa Indonesia ..... Rp. 5.75 »Talens” ,, plastic 7X1L cm» 6— » 2 
    

  

MESIN DJEPITAN KERTAS ,,REXEL” 
DAN KAWAT DJEPITAN KERTAS 

»Junior” No. 46 Harga sebuah Rp. 42.50 
Kawat djepitan kertas untuk mesiz 

»,Junior No. 46” — kotak 4 1000 Rp. 3.25 
Kawat djepitan kertas untuk mesin 
»Junior No. 46” — kotak A4 2500 Rp. 8.— 
»Universal.Rainbow” Harga sebuah Rp. 30.- 
Kawat djepitan kertas untuk mesin ,,Uni- 
versal-Rainbow” — kotak A 1000 Rp. 3.— 
Kawat djepitan kertas untuk mesin ,,Uni- 
versal-Rainbow” — kotak A 2500 Rp. 7.50 

ALAT-ALAT MEDJA -TULIS 
2 TEMPAT KALAM 

| Ketjil — No. 420 Rp. 4.25 
1 Besar — No. 424 Rp. 5— 

Alat? untuk membasahkan perangko 

No. 410 dgn. garistengah 78mm Rp. 6.50 

No. 220 dgn, garis tengah 118 mm Rp. 13.— 

  

  

  
  

  

    
L. & : HARDTMUTH PINSIL BERWARNA : Buatan pabrik Inggris dengan mutu jang tinggi 

1» / 
AN ai an nSTUDIO DALAM KOTAK PENGEPIT KERTAS ,CELCO” 

em : 2 . : 2 
“2 SPEEDFIX Cebbhaa No. 18 — Isi 6 pinsil, pandjang 18 cm ............ . Rp. 3.25 No. 080 Na na Ly” 

1 No. 19 — Isi 12 pinsil, pandjang 18 cm ...........: | Rp. 6.50 PA na aan aro IN ak 
Kaleng jang bagus berisi 3 gulung pita No, 23 — Isi 6 pinsil, pandjang 9 cm ............: Rp. 195 No. 055 pandjangnja montjong 2V” 
tempelan cellophaan jang sangat kuat. No. 25 — Isi 6 pinsil, pandjang 11 em ............ | Rp. 2.25 (& 819 Cm) “cor Anenanananantana Rp. 1.50 Pantang kira? 10 mi X4 Gm No. 26 — Isi 12 pinsil, pandjang 11 cm ........... Rp. 4.50 No. 065 pandjangnja montjong 22” No. 9118 — kal Ea Sa : Ban PAN KAN Nana sa Rena Ea Rp. 2.— Harga segulung Rp. 3.50. . aleng, isi 12 pinsil, pandjang 18 cm Rp. 2.15 No. 075: pandiangnia ti 3. 
s £ dibutuhk: dal ti sita UNTUK PINSIL TEKNIK BERWARNA DIPERSILAHKAN (5 Tp ce) PE Lan in 2.25 angat dibutuhkan dalam tiap . MELIHAT HALAMAN KE-, No. po 135 pandjangnja montjong 6”       

  

  

  

    

  

  
  

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    
  

  

Ma ee NA ren conan da pa ena Rp. 3.25 

Mata pena Kroon Soennecken No. 88EF Alat penghitung benang (Dradenteller) 
Kotak berisi 1 gros Rp. 11.— Buatan paberik Djerman j Haiti : 

g n 

Mata pena wadja ,,Small Hindoo” No. 1 $ Ya aa 
Buatan paberik Macniven & Cameron. # 

5 Kotak berisi 1 gros Rp. 13.59 s Kuningan 7x7 mm Rp. 17.59 

4 Ada pula persediaan pena redis, pena 
2 tulisan bulat (rondschriftpennen), Disepuh nekel 27x27 mm 

pena stensil d.LI. 
Rp. 55.— 

»APSCO” MESIN PENGASAH PINSIL ... 

Kami mempunjai persediaan matjam? NN jang gt sn na tek yanti Senjarau Hr Nuansa : | 
1 | buku kantor didjilid maupun didjahit. NN AN nata dapat dilever 

»Chicago Transparant — Rp. 10.— dalam serba 
Buku kas biasa, buku kas tabellarisch, »Chicago de Luxe” — Rp. 42.50 matjam: 

i » # 
: buku hutang-piutang, buku journaal, Na Aa En ta T Tn dari KAJU 

- : buku memoriaal, buku blanco d.Ll. 'Djuga dapat dipesan pisau? serap Mitik aa Das 

Atas permintaan kami kirimkan daftar mesin? tersebut. : 
/ harga jang lengkap. Dengan harga dari Rp. 

Be an en Ne IA Rp. 18.25 

Tempat surat dari kaju terdiri atas 3 bagian Rp. 18.— | 

4 L. & C. HARDTMUTH DAN A. W. FABER 
" Kami dapat mendjual  pinsil? dalam beberapa 

5 : tingkatan harga: : Pp | K k | 
f Pinsil tulis Pinsil tinta (copie) enanggaian Reka 

2 Pinsil gambar Pinsil kantor berwarna sa : 
: Pinsil berwarna Helai jang dapat diganti-ganti 

Ba Maan Besarnja huruf 9 cm 

NAKAL MEL Hem N VAN DORP : Ukuran: 19x27 cm 

Semua permintaan daftar harga kami dengan se- SIAP SEDIA UNTUK MELAJANI TUAN II Harga sebuah so. Rp. 12.50 

| nang akan memenuhinja. 

y : Ta 

x 

, : 
« 

« X Aa 

 



  

Ba LOLA Un 

  

»HARDTMUTH” PINSIL BERWARNA 

UNTUK 

KEPERLUAN MENGGAMBAR 

No. 1700 ,,Technicolor” disediakan da- 

lam warna?: 

Zinkgeel,» Oranje, Karmijn, Biru-ungu, 

Ultramarijn donker, Viridian, Hidjau 

daun, Oker tjoklat, Sepia naturel, hitam, 

kuning chromaat, Zinnober, merah. 

' violet, biru muda, Indigo, Meigroen, 

hidjau laut, merah tjoklat, dan kelabu. 

Sebatang Rp. 2.05: Selusin Rp. 20.50 

No, 1611 ,,Polycolor”, 12 pinsil, pan- 

djang 18 cm tiap kotak Rp. 22.50 

No, 1613 ,,Polycolor”, 24 pinsil, 

pandjang 18 cm tiap kotak Rp. 42.15 

No, 1741 ,,Technicolor”, 12 pinsil, 

pandjang 18 cm tiap kotak Rp. 15.— 

No, 1743 ,,Technicolor”, 24 pinsil, 

pandjang 18 cm tiap kotak Rp. 29.— 

  

ukuran 15 X 100 

MEDJA GAMBAR 

  

  

KERTAS GAMBAR TRANSPARANT 

DALAM GULUNGAN, 

ukuran 20xX1.57 m 

  

Harga tiap 

Nomor Berat/m? gulung 

2609/Lantjap 40/ 45 gr. Rp. 10.— 

2610E/ ,, 50/ 55. ». 80— 

2611E/ 60/ 65 ,, 9 WH— 

261172E/ ,, Tah 3 » 120.-— 

2612E/ 2 90/ 95 ,, » 150.— 

26138/ 5 100/105 ,, » V10-— 

2609E/Kusam 40/ 45 » 65 — 

2610E/ 2 50/-55 ,, 3 — 

20117 Ah 60/ 65 ,, ». 900.— 

2611/E/ ,, 75/ 80. ». M15— 

2612E/ . 90/ 95 ., ».. M0.— 

2613E/ ,, 100/115 ,, »  160.— 

  

  

KERTAS GAMBAR PUTIH DAN BER- 

WARNA DALAM LEMBAR, 

dengan ukuran 50X65 cm 

  

Harga Harga 

Warna Berat/m? selembar serim 

Putih 110 gr. Rp.0.60 Rp. 215— 

23 II » 065...» 300.-— 

, extra 125 ,, an II 5 SO 

Tn Nan 2. 150 50 100— 

Kelabu IPO ea 1 MM NS — 

& 125 » 045 “53 200.-— 

Chamois 155 » 060, 215.— 

"3 3 » 065 » 300.— 

PERLENGKAPAN” 

  

  

Zmg/1B ........ 3 

Kami adalah satu-satunja wakil 

UNTUK SELURUH INDONESIA 

dari medja gambar, mesin gambar 

serta perlengkapan?nja 

,KUHLMANN" 
jang dalam kwalitatnja ta' ada ban- 

1 dingannja. 

MESIN GAMBAR 

No. Zmg/1IB — lengkap dengan 

mistar-ukuran dan mistar dawat 

untuk papan 

ukuran 100X150 cm Rp. 2.500.— 

No. Zmf/Ob — lengkap dengan mistar-ukuran dan mistar- 

dawat dan 2 pegas (veren) untuk papan 

CBU na SIN NK Rp. 815.— 

No. Ztb/40 — dari besi dengan papan ukuran 100 X 150 cm 

untuk dipakai dengan mesin Zmg/1B ......... Rp. 3.000.— 

No. Ztk/49 — dari besi — dapat dilipat — dengan papan 

ukuran 75 X 100 cm untuk dipakai dengan mesin Zmg/Ob 

bersama 2 pegas (veren) ................ Aa Rp. 1.000.— 

No. Ztb/50 — dari besi.— dapat dilipat — dengan papan 

ukuran 100 X 150-cm untuk dipakai dengan mesin 

Pe oa BE AAA Ona Rp. 2.150.— 

Arceerapparaten untuk mesin gambar Zmg/1B Rp. 82.50 

2 Zmg/0B ,, 82.50 

Tekenkoppen dengan nulpuntverdeling untuk mesin 

garis serap, 1 pemegang djarum kopi, 

KOTAK DJANGKA PERSISI ,,ECOBRA” 

No. 867 PV — NG2: berisi djangka inzet 

dilengkapi dengan potloodinzetstuk, 1 pena- 

garis sambungan dengan kruisscharnier, 

1 pemandjang djangka, 1 verdeelpasser, 

1 pena-garis memakai kruisscharnier, 

1 tangkai untuk pena.garis dan 1 obeng, 

djumlah 7 bagian dengan harga Rp. 160.— 

No. 868 — PVI — NG#4: isi sama dengan 

No. 867 PV — NG — dengan ditambah 

1 djangka orleon dilengkapi dengan trek- 

peninzetstuk dengan kruisscharnier, 1 pot- 

loodinzetstuk untuk djangka orleon, 1 pena 

1 centrumpunt dan 1 koker untuk stiften 

dan djarum?, djumlah 13 bagian dengan 

App Sora casan nana eta nyan en san Tana Rp. 225.— 

No. 871 — PVII — NG: isi sama dengan 

No. 868. — PVI — NG dengan ditambah 

1 veerpasser, djumlah 14 bagian dengan 

MAAN Aa Dean An aa maan Ha NS N Bh Rp. 325.-— 

No, IX — Telescoop — isi sama dengan 

No. 871 — PVII — NG — dengan ditam- 

bah 1 inzetpasser jang ketjil dilengkapi 

dengan potloodinzetstuk, 1 trekpeninzet- 

stuk untuk inzetpasser ketjil, 1 tangkai 

serap untuk inzettrekpen, djumlah 17 ba- 

gian dengan harga .............. Rp. 365.— 

No, 875 — PXI — NG — isi sama dengan 

No. XI — Telescoop, dengan ditambah 

1 verdeelpasser serap dan 1 pena-garis 

dengan kruisscharnier serap, djumlah 

19 bagian dengan harga ...... Rp. 450.— 

  

  

VERDEELPASSER BESAR No. P 786 NG 

untuk pekerdjaan mengukur dan pemba- 

gian jang tepat, dilengkapi dengan recht- 

geleiding dan djarum? jang dapat diganti, : 

djarak antara titik pusat dan titik djarum 

jadah 129 MID Kos osis cidera Sena Rp. 40.— 

INZSETPASSER KETJIL, P 787 NG ufituk 

menggambar lingkaran? dan busur?, di- 

lengkapi dengan rechtgeleiding, djarak 

antara titik pusat dan titik djarum ialah 

90 mm, lengkap dengan potlood- dan 

trekpeninzetstuk (kruisscharnier) Rp. 60.— 

  

Teknik Umum, 29 cm,   
  

  

KERTAS GAMBAR PUTIH DALAM 

  

GULUNGAN 
Harga 

Nomor Berat/m? Ukuran  segulung 

48 90 gr. -1.50xX10 m Rp. 50.— 

275/110 AIO BISA 5» O— 

275/125 195 5 1500 1 na  O-— 

47 A35 1 ISGKAO 1, 0 G5 

W/150 TOOL ASOKIN 5 “Sab 

2154/1715 115 ,, 157X10,, » 90.— 

W/210 210 ,, 150x20,, » 120.60 

29 cm, No. 43a .... 

    

mesin Zmg/1B . Pa SA Tan aan 

Mistar dawat serap untuk mesin Zmg/1B 

harga SepaSAng Loco. » 15— 

Mistar ukuran serap untuk mesin Zmg/1B 

harga sepasang ...... (3 eka Hb na Una ba » 160.— 

Lampu untuk medja gambar »Kuhlmann” 

harga sebuah ....... Aa ama makan ee KED EN ANA » 300.— 

Rekenlinia- 

len dari 

ALBERT 

NESTLER 

Zakrekenlinialen, sistim Rietz No. 11R ............... Rp. 60.— 

sistim Darmstadt No. 21... ..,, 135.-— 

Teknik Umum, 29 cm, sistim Rietz, No. 23/R3 ... ,, 120.— 

Konstruksi wadja, 29 cm, No. 26... » M3 — 

Pemakaian Umum, 29 cm, No. 28 — Ana » 140.-— 

Pemakaian Kimia, 29 cm, No.-33 ............... PA ».105.— 

Pemakaian Elektro teknik, 29 cm, No. 37 ......... » 125— 

Konstruksi beton, sistim Hoffman untuk regangan 

1200 — 1400, 20 tm MO Alan, en Men eni tenant ar 3» 140.— 

S.d,a, untuk regangan 1400 — 1800 .................. » 140.-— 

S.d.a. sistim Schifer, untuk regangan 1400 — 1800 

Pe aasah anna enarasa » 45— 

Dari paberik ,, NESTLER” kami pula mempunjai persediaan: 

SKALA TRANSVERSAAL - 

1: 500— 625—1000— 1250 ......... PEN nn Lani asa Rp. 15— 

1 : 1000 — 2000 — 4000-— 5000 ................ Ba sn 5 Maa 

HERLEIDINGSPALMEN 

1 : 500 — 1000 — 1250 — 1500 — 2000 — 2500 ,, 52.— 

1: B5 — 15 — 150— 200 — 250— 500 ,, 52.— 

INZETPASSER BESAR, No. P 183 NG 

sama dengan No. P 787 NG dengan pe- 

mandjang serap. Djarak antara titik dja- 

rum dan titik pusat ialah 135 mm Rp. 75.— 

DJANGKA ORLEON, No. P 790 N untuk 

menggambar lingkaran? dan busur? ketjil, 

jang berdjarak 0.1 hingga 7.5 mm dileng- 

kapi dengan mikro-meter, stelschroef, 

potlood- dan trekpeninzetstuk (kruis- 

scharnier) pandjang 120 mm ... Rp. 65.— 

DJANGKA REDUKSI, No. 4061 — dibikin 

dari logam jang enteng, pandjang 184 mm 

untuk membagi garis? dengan tjepat dan 

teliti dalam 1 — 10 bagian jang sama, 

membagi lingkaran? bulatan? dalam 6 — 

15 bagian jang sama, membagi garis? 

dalam dua bagian menurut ,,gulden snede”, 

membagi garis? dalam 2 bagian dengan 

perbandingan 1 : V” 2 atau sebaliknja, 

dalam kotak berlapis beludru Rp. 165.— 

STOKPASSER, No. P 771 N — 1€0 cm. 

Untuk menggambar bulatan? dan busur? 

dengan djarak besar, misalnja 100 cm, 

bagiannja ialah: 1 centreerstuk dengan 

micrometer instelling, inzetstuk tidak me- 

makai kruisscharnier, 1 pena garis pinsil 

jang dikombineer, 1 ukuran dari 100 cm 

dengan pembagian dalam cm/mm, semua- 

nja dalam kotak ........... 0... Rp, 155.— 

DJANGKA PERSISI ,ECOBRA” 

  

    jang disempurnakan, verdeelschijf dan 

  

  

MILLIMETER BLOCS 

No. 500B, 100 lembar kwarto, 

warna sawo matang ........ Rp. 35.— 

No. 500C, 100 lembar: folio, 

warna sawo matang ......... Rp. 37.50 

No. 213Z, 50 lembar folio, 

warna sawo matang ......... Rp. 12.50 

MILLIMETER BLOCS TRANSPARANT 

,Satir”, 100 lembar folio, 

warna sawo matang ........ Rp. 21.50 

»Safir”, 100 lembar folio, 

warna hidjau ..... Pe Rp. 21.50 

»Safir”, 100 lembar kwarto, 

warna sawo matang ......... Rp. 25— 

Safir”, 100 lembar kwarto, . 

warna hidjau ...... MEN Naa nga Rp. 25.— 

  

UNTUK: 

Monopoli kami 

FENNEL 

jang kesohor ini. 

MINTA PERHATIAN ISTIMEWA 

KK ara hah 
»FENNEL KASSEL” 

Alat? geodetik sebagai: 

Theodoliet — repetisi 

Boussole Transmontagne 

| Alat? Waterpas 

Dalam surat sebaran jang menjusul akan dimuat bermatjam- 

matjam gambar dan keterangan? dari alat? buatan paberik 

  
  

CURVIMETERS 
Buatan paberik SWIS 

Untuk mengukur pandjang- 

nja garis jang tidak lurus, 

misalnja pandjangnja dja- 
lan? pada peta topografi. 

No. 12 — dengan satu pem- 

bagian skala Rp. 47.50 

No. 22 — dengan dua pem- 

bagian skala Rp. 55.-— 

No, 50 — dengan satu pem- 

bagian skala dengan pe- 

domannja ... Rp. 10— 

  

KOH-I-NOOR 
Pinsil gambar No. 1500 

Dianggap sebagai pinsil 

gambar jang terbaik di- 

dunia dan didjual dalam 

17 tingkatan keras: 

1B s/d 6B — HB — 

F.— 1H sd 9H 

Harga p. gros Rp. 250.— 

». selusin ,, 25.— 

» sebatang ,, 2.50     MAI2 GAMBAR 

dari Celluloid 

Persediaan serba 

matjam. Harga 

atas permintaan. 

'DJUGA . DAPAT 

DIPESAN: 

Scheepsmaillen 

Spoorwegmallen 

dan sebagainja. 

  

    

PENA GARIS ,ECOBRA” 
PENA GARIS BIASA, No. P. 815 N — 

pandjang 142 mm dengan kruisscharnier 

tangkai KONiS ..ooocooooo.oo . Rp. 25.— 

PENA GARIS KADASTER — No. 6437 — 

pandjang 160 mm, pandjang montjong 

72 mm tidak dengan kruisscharnier, tang- 

kai dari galalit hitam ......... Rp. 25.— 

PENA GARIS SWEDIA — No. P. 740 — 

pandjang 149 mm dengan montjong lebar, 

pandjang montjong 6712 mm, lebar mon- 

tjong 13 mm dengan kruisscharnier, 

tangkai aluminium ....... NAN san Rp. 25.— 

PENA GARIS BUSUR (BOOGTREKPEN) 

— No. P 1753 — pandjang 123 mm, pan- 

djang montjong 30 mm tidak dengan 

kruisscharnier, montjong berputar bebas, 

tangkai dari galalit hitam, setelah meng- 

eratkan montjong pena-garis ini dapat 

djuga dipakai sebagai pena-garis biasa 
Rp. 35.— 

PENA GARIS BUSUR BERGANDA 

(DUBBELE BOOGTREKPEN) No. P. 155 

— pandjang 130 mm, pandjang montjong 

37» mm tidak dengan kruisscharnier, 

tangkai dari galalit hitam, montjong ber- 

putar bebas tetapi djuga dapat Ci€ratkan. 
Rp. 80.— 

  

  

      TEKENHAKEN : 
dari kaju peer 

Buatan pabr. ,,Nestler” 
78 cm denganjtidak de- 

ngan lengan 

100 cm denganj/tidak de- 

| ngan lengan 
| : 150 cm denganjtidak de- 

ngan lengan 
Harga? atas permintaan. 

  
    Harga jang tertera   
  

' 

dalam surat sebaran ini adalah harga" jang ta”mengikat 

ag
am
 

  

  

 



  

   
: 1 an : NN K | DJIKA MENGHENDAKI SUATU URAIAN Ochoonheidsverzorging 

2 ea Ra JANG GAMPANG DAN TERANG TENTANG: Kitab penuntun pemeliharaan kulit, rambut, 2 : 2 
kuku dan kebersihan 

Boomvarens — Dennen.in Indonesi# — De lijkenbloem (Amorpho- 
phallus) — De Ketjubung — Volksnamen voor tropische planten — 
Horlogebloemen — Rajaps en Larons — Brilvogels en Ganitri — 
De Leverworstboom — De Papandajan als natuurmonument — 
Geneeskrachtige planten in de bergen — De Lintwormorchidee — 

dikarang oleh O, L. van Uden 
Dibantu oleh: 

Dr, Ch. A. Gitte (gynaecoloog) "2 Fs Dr. J. J, C, Schreuder (tabib kulit) “ 

    

  

n 

N 
Ng 

Dieren, die zich niet aan regels storen — Chinese dierkunde, oftewel 
kent wat gij eet — Botanische curiositeiten bij en in Bandung — 
De Doerian — Labu Siam als levendbarende augurk — Bedrog- 
vruchten 

maka dipersilahkan membatja kitab jang ditulis dengan djalan 
bahasa jang menarik oleh Dr. L. van der Piji. 

MET OPEN OGEN DOOR STAD EN LAND 

200 halaman dihiasi dengan 55 gambar ............ Harga Rp. 13.50 

0 | K. Heidema (tabib gigi) v 
Dihiasi dengan 126 PAN Ae ne Didjilid Rp. 25.30 
ISI KITAB: 

Inleiding — De huid — Huidziekten en onschuldige huidafwij- kingen — Massage, schoonheidschirurgie, mond- en tandverzorging 
— De schoonheid van de yrouw — Gezonde schoonheid — Cos- metische middelen — Apparaten en instrumenten in de schoonheids- verzorging — Make-up — Manicuren — Bedrijfshygitne. 

Kitab ini memberi petundjuk? pada kaum wanita tjara bagaimana 
memperoleh dan memelihara kesehatan dan tinggal muda-belia 
serta tjantik, 

Tetap muda seraja mendjadi tua 
Berusahalah untuk mendapatnja. 

  

at adalah hasrat kaum wanita. 

  

  

PERPUSTAKAAN BUKU TJERITERA 
.VAN DORP" 

Dalam perpustakaan ini terdapat buku? sbb.: 

SEPULUH BUKU ROMAN DALAM BAHASA BELANDA JANG 
TERPILIH DALAM PENERBITAN MURAH. 

Harga sedjilid hanja Rp. 3.— 

Phyllis Bottome — Uit de wereld van het onbewusie 312 halaman Doornroosje Hans en Grietje Sygurd Christiansen — Twee levenden en een dode ... 206 . De gelaarsde kat De speelman van Hameln A, den Hertog — Vrouwen naar Jacatra ......... 286 5 Klein Duimpje Sneeuwwitje 2 Herman Heyermans — Droomkoninkje .................. 240 5 Ole Dromeman Gullivers reis naar Lilliput Ferenc Kirmedi — Carriare .............................. 366 5 Assepoester De wolf en de zeven geitjes Andrea Majocchi — Chirurg .................... 304 3 De vier bosmannetjes Aladdin en de wonderlamp K, Norel — Janmaats en Sinjeuren ................... 248 5 Roodkapje Ali Baha en db veertig rovers Mr. A. Roothaert — Ohinese handwassingen ............ 200. 
Erich M, Remargue — Drie kameraden ........... 370 3 Dengan djumlah 448 halaman, dihiasi dengan lebih dari 100 gambar? F. de Sinclair — De bridgeclub van oom Sorry 

  

  
  

  

2 jang indah, PERPUSTAKAAN BUKU TJERITERA didjual dalam | |" ——————— MESCUD YAN OOM Sorry ......... Na Be en as EN Harga seluruhnja Rp. 4.50 

, Ehemische preparaten, 
PENUNTUN-PENUNTUN 

UNTUK MEMPELADJARI DAN MEMAKAI BAHASA? 

DI INDONESIA 

Van Dorp's Handleiding voor de Javaanse taal. 
Penuntun jang sederhana untuk mempeladjari dengan 
gampang bahasa dan huruf? Djawa. Disusun oleh : 
“K. E. Mittelstidt — 224 halaman ».......oooooooooo Rp. 2.90 

Jansz-Nederlands-Javaans Woordenboek dengan huruf? latin ,, 3.— 

Jansz-Javaans-Nederlands Woordenboek dengan huruf? 
latin. Memuat lebih dari 20.000 pokok kata. ............ » 12.— 

Penninga- en Hendriks-MADUREES IN EEN MAAND, 

Penufitun jang praktis untuk beladjar bahasa Madura 
dengan petundjuk? tentang lafal ........................... » 1.50 

Penninga- en  Hendriks- PRACTISCH ' MADUREES- 
NEDERLANDS WOORDENBOEK. Tjetakan jang ke- 
dua, disempurgakan Lea MANA ni » 5.530 

Panggabean — KATA-KATA DAGANG. 

Daftar kata? jang biasa dipakai dalam perdagangan, 
bank, impor serta ekspor — Belanda-Indonesia dan 
Indonesia- BERGAYA AA » 8.58 

Visser — DE MALEISE TAAL. 

Peladjaran bahasa jang lengkap untuk Bangsa Belanda ,, 3.50 

Mees — Maleise Spraakkunst — Penuntun jang lengkap 

Kitab penuntun guna membuat berbagai-bagai unsur? anorganis 
dan organis untuk para guru, analis? dan mereka jang meng- 
hasilkan bahan? menurut ilmu kimia, 

Disusun oleh Drs. L. P. EDEL — 208 halaman — Didjilid Rp. 13.50 
Kitab ini hendak mendjawab soal2 sbb:: Bagaimanakah membuat barang? jang atjapkali dipakai untuk membuat resep? dilaboratoria ? Petundjuk? jang dimuat dalam kitab ini untuk sebagian besar dikutip dari kitab? dan madjallah? jang terkenal dan dititikberatkan pada sifat2 
jang praktis. 

Kitab jang sangat dibutuhkan oleh mereka jang mempeladjari ilmu kimia. 

  

  

DALAM RANGKAIAN 

PENGANTAR UNTUK MENGENAL INDONESIA 
telah terbit: 

SIERKUNST IN INDONESIE 
“oleh 

5 F,. A, WAGNER 

Harga Rp. 11.80 
  

  

De hedendaagse keuken 
Kitab petundjuk jang lengkap tentang ilmu masak untuk 
keperluan djuru-masak dan sang ibu. - untuk mempeladjari bahasa sendiri dengan baik ...... » 6.90 Disusun oleh C. H. Boukamp 

1 Bons — Indonesisch-Nederlands-Engels Woordenboek. 268 halaman dihiasi dengan gambar? Didjilid Rp. 18.50 4 Dengan petundjuk? untuk lafal bahasa Inggris ...... » 2 — : 
DE HEDENDAAGSE KEUKEN bevat honderden uitgezochte recepten Bons — BAHASA INGGRIS JANG SEDERHANA. Yoor het bereiden van Soepen — Sausen — Ragouts — Eiergerechten — Dengan -petundjuk “bunJinja “on Tan » 12.50 Lana Schaal- 2. Na Baati Vleesgerechten — Gevogelte en Wild — 

EK roenten — spijzen — de Keuken — Vi h — " Kats — TJARAKAN. Penuntun untuk mempeladjari huruf? tendiklalen "2 Bona pn inni Mega MB: Sebagai gai 
Djawa, Sebagian, no era Harga seluruhnja ,, 2.— Nougat — Chocolade — Borstpiaat. 

  

  

  
A3 

-
   Tiap orang dianggap mengetahui Undang? 

Dalam waktu jang singkat akan terbit: 5 

PADJAK PERALIHAN 1952 — disusun dan dibubuhi keterangan? 
oleh Mr, D. E. P, Scholte. 

PADJAK UPAH — diperlengkapi dan dibubuhi keterangan oleh 
Mr. D. E. P. Scholte, 

PADJAK PENDJUALAN 1951 — disusun dan dibubuhi keterangan? 
oleh Mr. A. Moerad Astrawinata dan H. A. M. Jansen. 

Penerbitan? tentang padjak tersebut diatas adalah pendahuluan 
dari rangkaian karangan? tentang padjak dari Van Dorp. Karangan? 
tersebut jang dikerdjakan dengan tjermat akan diterbitkan dalam 
dua bahasa: Bahasa Indonesia — Belanda berdampingan. 

Sedjak umur 3 tahun anak? gemar akan: 

DIERENPRENTENBOEK 
Sepuluh gambar berwarna (ukuran 24 X 30 em). Kitab ini memuat gambar? kuda, sapi, andjing, biri?2, babi, kutjing, keledai, itik dan ajam. Dilengkapi dengan sja'ir2 berkalimat empat, 

Harga Rp. 6.89 

      Itulah 2 
TCelevisie., oleh G. Slot dan P. Beishuizen. 

160 halaman dihiasi 53 BR Aan on ee baan Didjilid Rp. 13.96 
Minat Umum terhadap televisie kini makin besar, 
Maksud buku ini ialah memberi djawab atas berbagai-bagai pertanjaan 
jang timbul pada banjak orang, dengan tidak memakai unsur?2, melainkan 
dengan uraian jang singkat dan jang mudah dipahamkan, tentang 
prinsip?, perhubungan dan perlengkapannja. 

    
#1



AS 5 ! & Was A AA LO Ani 

  

AS hat Bln Ra SMITH CORONA N.V. vh G.C.T. VAN DORP & CO 

Pen : e : Kak BAGIAN MESIN? KANTOR DAN PERUSAHAAN 

Sea . : : : Wakil satu?nja di Indonesia untuk: 

- Hg 3 Model Sistim Oc€-R€toc6 untuk reproduksi dokumen? 

Mesin? tulis Smith Corona 

Mesin? hitung Brunsviga 

Mesin hitung Victor 

Mesin pertjetakan Rotaprint Offset 

Mesin duplicator stencil Pelikan 

Duplicator dengan memakai bahan tjair Ormig 

Perabot kantor Gipsen. 

STANDARD DE LUXE 

  

  

SMITH-CORONA 
PORTABLE 
Model ,,STERLING” 

,Bangsaawan 
diantara mesin? tulis portable dan 

dibuat melulu untuk keperluan? 

   
   

istimewa. 

Dilengkapi dengan tabulator, maka mesin tulis 

portable ini tidak dapat dipergunakan untuk 

surat-menjurat sadja, akan tetapi teristimewa 

djuga untuk membuat daftar?2, mengisi por- 

mulir?2 dsb. 

Djika dikehendaki dapat djuga didjual dalam bentuk »Noiseless” (bentuk 

»Silengd”), atau dengan tidak memakai tabulator (bentuk ,€Clipper”).   
  

Mesin tulis ini mempertahankan tempatnja jang istimewa antara hasil?   

dari industri mesin? kantor oleh: 

# Keindahannja SMEH-CORGRA '. 

# Ketjepatan tulis jang ta” ada bandingannja Most ,,portable portable 

# Kemungkinannja membuat tembusan jang banjak Model ,, Skyriter ” 

# Tulisannja jang sangat terang Hasil dari paberik Smith Corona jang bermutu 

# Kesempurnaannja mengetjilkan bunji mesintulis tinggi ini berbeda dari jang Jain oleh karena: 

# Paluan mata huruf jang sama rata entengnja di- 

bagian dalam maupun dibagian luar 

# Pilihan dari beberapa djenis huruf dan pandjangnja 

rol, 11” — 15” — 19” — 21” dan 27”. 

Pula karena mesin tulis Smith Corona model Standard de Luxe itu 

dilengkapi dengan rol jang istimewa dibuat dengan garis tengahnja 

lebih besar daripada jang biasa, maka mesin ini baik sekali untuk 

mengetik stensil?. Sa : 

Bentuknja jang sangat kompak 

£ Beratnja (4 4 kg) 

Paluannja enteng ta' terhingga 

Papan mata-huruf biasa. 

  

Oleh sifat? tersebut maka mesin ini tepat 

dinamakan ,,MESIN PERDJALANAN”. 

  

  

  

BRUNSVIGA Me 
De SN adjaik” Sistim teproduksi dokumen? 

P Pj Alat2 Oce€-Retoc€ jang sangat mutahir memungkinkan untuk membuat 

kopi? jang setepat-tepatnja dari tiap? dokumen dalam sekedjap mata. 

  

    
Mesin BRUNSVIGA adalah mesin 

hitung jang terpilih "untuk menger- 

djakan segala .matjam hitungan, 

sebagai menambah — mengurang — 

membagi — memperganda — mena- 

rik akar — memperpangkat dan Sse- 

bagainja dalam tempo jang singkat 

dan dengan gampang. 

OCE : COMBINE 
Type 42-63 

Mesin jang sangat 

baik untuk mem- 

buat .,,Witdruk” 

berturut-turut 

(lopende band)   

  

Lebar kertas jang 

dapat dipakai: 

110 em 

Pandjang kertas: 

ta' terbatas    
MESIN HITUNG 21 ee 

Mesin hitung ini menarik perhatian oleh H £ . 

sifat?nja sbb.: Ta : : RETOCE-PRINTER 
s 

Bentuknja TYPE K-3 - ATAU K-10 

Tjara memakai jang sangat gampang 

  

  

Mesin? reproduksi ini ialah mesin? jang 

teristimewa dipakai untuk membuat Kopi? 

jang sama besarnja dari: 

Dapat dibeli dalam berbagai-bagai matjam 

dengan papan huruf besar atau ketjil. 

   
   

  

  
  

  

  # Surat? kelahiran 

3 : Dengan tidak dipertanggungkan suatu kewadjiban apapun, # Polis? dan surat? idzin pemasukan 

' keterangan? tentang kemungkinan? memakainja mesin kantor barang? 

itu, senantiasa dapat diminta pada Surat? resmi 

# Kutipan? dari madjallah 

N.V. v/h G.C.T. VAN DORP & Co. # Surat? biasa. 

BAGIAN MESIN? KANTOR DAN PERUSAHAAN 
Aeneanam mn mawas 

| kembaga Kebudajaan indonesia 

| Kon: Betawsasch Genootschas 

| yan Kunstan en Wetenschappena” 
Se ka paka Paw ngomikmoanus ina 

      sm bae bae 

  

  

 


