
  

. dalam pengorbanan ini, 

   

  

   

  

'rusan bersatu sebagai satu ke 

negara jang satu. 

Berita2 Terachir     
  

an NN NN Naa Ten NAN MENNOeNP  a NN EN ne NUN 

nunaikan Korban Diri Di Sulawesi 
Gerakan Lawan Kita Belum Selesai Kita” Neu- 

| tralisir: Kata Sartono. 
ni 

pup aM PIDATO sambutan pada peringatan ulang tahun 
ke-VI korban 40.000 di Sulawesi Selatan jang dilangsung- 

kan tanggal 11 December 1952 mulai djam 19.30 kemaren malam 
| bertempat di Gedung Pertemuan Umum Djakarta, ketua parlemen 
rar. Sartono menjatakan antara lain s.b.b.: ,,Didalam sw'at jang . 
penting didalam djalan keada'an dinegeri kita seperti sekarang, — 
sedang kita menghadapi suasana internasional jang genting — 
peringatan akan pengorbanan saudara? kita di Sulawesi antara 
15 December 1946 dengan Maret 1947, untuk menegakkan Repu- 
blik Indonesia merdeka itu, untuk kita bersama — jang dilakukan 
“diibukota Indonesia pada malam ini, ada mempunjai arti jang 
istimewa. sa 5 ge 2 

&. 

Ov. Sutoko 

  

- Maka gala perlukanlap da- 
tang kemari, untuk.gbersgma- 
Sama dengan sau melang 
sungkan: eringata i, sam- 

  

   
         

    

  

    

bil mempersesuaikan . hk Ana ng Bp ar Akan Mentjegah Agar 
lebi, dahula saja hendaigime- | Daerah2 Djangan! Ber- 
ngutjapkan: Pudji dan 'Rach- tindak Sendiri 

  

mat Tuhan atas sekulian sau 
dara2 jang telah menunaikang| 
korhan diri di Sulawesi itu un 
tuk kepentingan kita bersama. 

pa SUMBER jg sangat 
boleh dipertjaja . didapat 

keterangan, bahwa dim beberapa 
hari ini akan tiba di Semarang 
Let.-Kol. Sutoko, wakil E.S.A.D. 
Kundjungannja ke. Semarang ini 
merupakan rangkaian tourntnja 
dari Bandung. Sumber tsb. selan- 
djutnja memberi keterangan, bhw 
kundjungan wakil K.S.A.D. ada 
sangkut-pautnja dgn sikap Peme 
rintah jg mengadakan mutaties 
dan ,,membebaskan tugas” bebe- 
rapa perwira pada a ini. De 
ngan pendjelasan 1 g dari 
wakil K.S.A.D. ke d 
maksudkan agar di d 
dak timbul tindakan 
lam kundjungannja it 
ketahui apakah Let.-K 

akan melandjutkan 

ke Surabaja atau 

Ada satu nilai jang baik di 

O , jang 
meSti mendjadi pedoman hi 

dup kita "bersama selandjut- 
nja. Westerling mentjap sege- 
nap tenaga perdjuangan nasio 
nal kita, beserta rakjat jang 
menjokong mereka, pukul rata 
sebagai terrorist dan pendja- 
hat. Ini menundjukkan, bahwa 
didalam pengalamannja ba- 
“dan? perdjuangan serta rakjat 

di Sumatera, di Djawa, di Su- 
Z'awesi dan lain2 bagian diwak 
tu itu, tiada ketjualinja, bersa 
tu hati dan mempunjai pertali 
an erat untuk mentjapai satu 
tudjuan jang sama jang-ia ti- 

      

     

   

  

     
   

Jg Telah Me- 

    

    

PNI Mer 
ADA HARI REBO siang 

  

      

  

   
ankan Terus | 

     

   

  

   

   

  

    

    
      

   

      

    

    
   

   

  

” 

  

mana 
Mas'alah penjelesaian 

Na antara Iain  diputu 

WIRO - PENERANGAN 
IL D Staf Umum Argkatan Da 

rat mengumumkan, bahwa beri- 
ta jang menjatakan pertempu- | 1 
ran antara fentara dan gerombo | —— TN 
lan Kahar Muzakar telah ber- 39 
achir, menyrat laporan jang di K | B S | Ta 1 

Aa ente iga (NO 5. SUGENI 
2 Tjalon Per-:. 

PRES. SUKARNO DITUNGGU & tama KS AD : 

nar, Sedang menurut-laporan jg. 
diferima itu operasi Halilintar 
masih berdjalan terus. 

KEDATANGANNJA TG. 12 /Belam Pernah la 
JANG AKAN DATANG. | n. £ 

nolak Tawarav 
Dari pihak Kabinet Presiden di $ 

dapat keterangan, bahwa menu- 

rut rentjana Pres. Sukarno di- 
tunggu kedatangannja kembali di 

Djakarta pada hari Djum'at tg. 
12 Desember. Presiden akan tiba 
di lapangan terbang Kemajoran 

pukul 16.00. Sebagai diketahui, ia 
pada waktu ini sedang beristira- 

hat di pulau Bali. 
| Kal berita? jg menjatakan 

HENRY LUCE DITERIMA olah? ia telah memadjukan p 
OLEH RUSLAN ABDULGANI. | mintaan berhenti sebagai ang: 

ta angkatan darat. Kol. Bamba 
Sugeng bermaksud utk menga 
kan pertemuan? dgn perwi 
lain, berkenaan dgn kemungk 
pengangkatannja mendjadi kh 

la staf angkatan darat. 

ALAM PERTJAKAPAN 

dengan wartawan kita Ike 

lonel Bambang Sugeng 

rangkan atas suatu pertan 

bahwa ia tidak pernah n 
lak pentjalonannja untuk 
batan kepala staf angkatan 
rat, baik setjara lisan, mau 

setjara tertulis. Ia pun meni   
    

Sekretaris djenderal kemen 
terian penerangan Ruslan Ah- 
dulgani dan njonja hari Selasa 
malam ditempat kediaman me 
reka menerima kundjungan tn. 
Henry Luce, penerbit madjal- 
lah2 ,/Time”, dan ,,Life”. Pada 
djamuan makan jang diseleng- 
garakan oleh tuan dan njonjah 
rumah itu ikut serta sedjumlah 
wartawan Djakarta dan bebera 
pa pegawai kementerian pene 
rangan. : 

    Ia berusaha untuk memperba 
iki pengertian antara golonga 
jang. bersangkutan didalam 
katan perang. Ia menerangka 
.bahwa ia kini masih memi 
kan masak2 tindakan2 apa ji 
akan diambilnja. "1220 

Selain dari ini hari. Rebo ia 

  
  dak mau mengerti, karena dili 

hatnja menghalangi maksud- 
nja untuk mengembalikan 
bangsa kita kedalam perham-: 
baan, dan karena itu hendak di 
binasakannja dengan kekeras- 
an jang melanggar segala pera. 
turan dan peri kemanusiaan. . | 

| Dan sesungguhnja, berhada 
pan dengan sesuatu kekuasa- 

an jang hendak menghantjur- 

  

Utk Kel   
— Diketuai ( 
Peristiwa 17-0 

   
   

gi kemer-| JJNTUK KELUM 
kita semua adakan suatu 

a didalam ba- | tinggi dan menengah 

dan2 perdjuangan nasional 
kita ada hidup perasaan keha- 

luarga besar jang hidup diba- 
wah kuasa iang satu, memper 
taruhkan darah dan njawa 
untuk bendera jang satu dan 

sekitar angkatan perang. 

mendjadi sangat sulit. 

Dikemukakan bahwa konpe- 
rensi seluruh perwira jg dimak 
sudkan itu apabila dipandang | 
perla“dapat memakan tempo 
Satu sampai dua minggu dgn 
maksud agar supaja persoalan 
disekitar angkatan perang da- 
pat dibitjarakan sedalam-da 
lamnja. Dalam konperensi itu 
jg harus berlangsung dengan 
semangat persaudaraan dan 
raSa kesatria, kolonel Nasu- 
tion dengan perwira? lainnja 
ig turut menghadap presiden 
pada tgl. 17 Oktober harus 
mendjelaskan setjara luag dan 
mendalam alasan mereka ber 
tindak sedemikian dan periu 
djuga didjelaskan apa maxsud 
KSAD dulu dengan utjapan 

formeel  'bertanggung-djawab 
akan segala kedjadian 17 Ox- 
tober tsb. 

Saudara2 tahu sendiri, bah- 
wa perdjuangan kita belum se 
lesai. Gerakan lawan kita. jg. 
pada lahirnja dimulai dengan 
pendaratan tentara , Belanda 
dan pada lahirnja berachir de 
ngan gerakan Wesierling di 
Sulawesi dan gagalnja gera- 
kan Westerling di Djawa Ba- 
rat, belum selesai kita neutra- 
lisir. 

Tudjuan kita hendak men- 

dapatkan keadilan sosial kepa 
da rakjat didalam suasana 
aman dan damai, belum tertja 
pai. Kita masih menghadapi 
kewadjiban jang berat2, mau- 
pun bagi perseorangan, 'baik- 

pun bagi organisasi2 rakjat 
dan organisasi2 pemerintahan. 
Dan ini hanja dapat kia lak- 
sanakan bersama dengan baik, 

apabila rasa persatuan anjara 
perseorangan antara organisa- 
si dengan organisasi, didalam 
tiap2 organisasi sendiri, dan 

antara kita semua, dapat kita 
pelihara didalam suasana per- 

Disamping itu para pangi 
ma Sudirman, Warouw, Kretar- 
to harus mendjelaskan kepada 
konperensi dasar2 mereka ber 

tindak seperti jg terdjadi itu. 

  

fk Keluar Impasse 
Perla Diadakan Konperensi Besar2an An- 
tara Seluruh Perwira2 Di”Indonesia Jz 

leh Panglima Tertinggi 
ktober Dan Sesudahnja Ternjata 

Sangat Sulit: Kata Tambunan. ai “4 

£. dari impasse sekarang ini perlu sekali di- 
perensi besarZan diantara seluruh perwira 1 Ya 

i komandan bataljon keatas (letnan I, 
kapten keatas) dari seluruh Indonesia jg diketuai oleh panglima 
tertinggi, presiden sendiri. Demikian pendapat anggota dewan pim- 
pinan pusat Parkindo dan wakil ketua I mr. Tambunan jg dike- 
mukakan kepada PI-Aneta mengenai perkembangan achir2 ini di 

a Menurut Tambunan ternjata sekarang 
ini persoalan di sekitar peristiwa 17 Oktober 

sahabaian dan kekeluargaan. , 

Saia berharap  mudah2an, 
renungan kita bersama pada Sabotase DI 

" gal) lebih djauh wartawan 

. ARI $ "suara Merdeka” di Tegal me- 

DA SANG Ta ngawatkan s.b.b.: Pada hari 
Senen tg. 8-12-1952 kereta api 

malam ini adalah nendaknja 
baktinja bagi usaha kita me- 
njelesaikan segala soal jang 
sulit2 didalam negara jang 
kita hadapi sekarang, demiki- 
an mr. Sartono. 

Sekrup2 Railbaan 
Ditjopoti 

ENJAMBUNG BERITA ki 
ta kemaren, tentang tergu- 

lingnja kereta-api dekat Balapu- 

lang — Glempang (wilajah Te- 

  

Rebo malam Dewan Menteri telah 
mengadakan sidang routine. Antara 
lain telah disetudjai beberapa ran- 
tjangan undang2 dilapangan ke-f 
uangan, .jaitu tentang pemungutan 
padjak verponding untuk tahun2 

an berikutnja, tentang peneta n 1 

Ta ag padjak ba tahun Gj 16.30, pada KJ. djam ta ang 

1953, tentang penetapan tambahan (djam 15.30). telah tergu Nag 

opsen2 atas tjukai bensin dsb. seia hutan djati desa Tjibunar antara 

ma tahun 1953 dan tentang peneta | Ketjamatan Margasari dan Ketja 

pan opsen2 atas bea masuk. matan Balapulang, karena se- 

Selain dari ita disetudjui - pula | krup2 rilban dilepasi oleh pihak 

rantjangan peraturan pemerintah ten pengatjau, 

tang perubahan uang ganti rugi maxi |. 

mum tsb. dalam pasal 21 Industrie- Setelah gerbong2 tersebut 

baanverordening. terguling, pihak pengatjau me- 
3 ngadakan tembakan2 jang gen 

SEKITAR PENGUSIRAN tjer ditudjukan kepada ger- 

GO DAN SUNITO bong? tsb, dan selandjutnja pe 

: gawai2 kreta api jang mendja 

Pada Mahkamah Agung Ne- ! 

barang No. 2565 jang membawa 
5 gerbong barang? berupa 3 ke- 

tel minjak, 12 ton beras dan be- 

berapa barang lainnja, jg berang- 
kat dari Prupug djam 14.30 dan 
jang seharusnja Sampai di Tegal     

   

  

telah memesan tiga tempat atas 
rnamanja pada GIA untuk px 
djalanan ke Bali. | 

peristiwa 

        
MANA PS Ea PET AN 

yukum Peristiwa 

Tindakan2 dan langkah2 jg 

oleh pemerintah dalam hubu 
ngan ini djuga mendjadi buah 
pembi'jaraan. Pada hari Sela- 

4 Isa malam itu djuga dewan par 
tai PNI, seteah mendengar ke 
terangan2 Wilopo dan memper 
soalkannja, mengambil satu si 
kap ig kemudian diadjukan ke 

(pada kongres. Pada hari Rebo 
pagi kongres . memberikan pe 
mandangan. umum atas soal 
ini, dan kemudian menentukan 

sikapnja, sebagai berikut: 

Menghukum 17 Oktober. 
Sesudah mendengar keterangan 

keterangan dari menteri? PNI 
dan anggauta? seluruhnja, terma 

suk djuga dari daerah2, sekitar 

penjelesaian “peristiwa 17 Okto- 
ber itu, maka kongres PNI me- 

ngambil keputusan? jg berikut: 
a. menghukum peristiwa 17 Okto- 

ber 1952 itu sebagai perkosaan 
demokrasi: 1 

b. membenarkan usaha? di Jaerah 
daerah jg bermaksud mentje- 
gah mendjalarnja perkosaan 
demokrasi: 

c. mendesak, agar pemerintah le- 
bih mempertjepat usaha penje- 
lesaian peristiwa tsb. - dengan 
pengertian, -bahwa tindakan? 

  

| 

Tahun Ke VII — 
MMA par Aan Laura mt 

teah dan mungkin diambil | 

EK, 
No. 246 

    

(Perkosaan Demokrasi 
17-Oktober 

kongres PNI dgn suara bulat tlh. menjetudjui beleid dewan par- 

tai. Selainnja itu kongres telah mengambil keputusan di sekitar peristiwa 17 Oktober, di- 
utk menghukura peristiwa tsb. sebagai 
17 Oktober itu mendapat perhatian besar 

Selasa sore sampai djauh malam, dewan partai PNI telah membitjarakan soal ini dengan perdana 
menteri Wilopo sebagai menteri PNI, selama kira2 enam djam. 

perkosaan demokrasi. 
dim kongres. Hari 

Maramis: 
 Hak2 Manusia Supaia 
“Rata Dimiliki Tiap . 

Orang 

UTABESAR Indonesia di 
Pilipina, Mr. Maramis, pa 

da hari Rpbo menjatakan hara 
pannja di Baguio, baiawa penga 
kuan universil dari hak2 manu 
sia dalam waktu singkat dapat 
menfjiplakan perdamaian dunia 
jang kekal, Mr. Maramis adalah 
pembitjara utama pada upatja 
ra peringatau hari pernjataan 
hak2 manusia diibukota PRipi- 
na diistana musim panas Ba- 
guto. Mr. Maramis menprang- 
kan bhw kepada pemerintah2 di 
seluruh dunia terletak kewadji 
ban supaja pernjataan universil 
dari hak2 manusia didjadikan 
milik bersama dari setiap 
orang. 

Ia menjatakan harapan su 
paja dalam waktu singkat da- 
patlah hendaknja diadakan sua 
tu anggaran jg mengikat seba 

gai tugu dari martabat manu-   itu harus didasarkan atas per- 
sesuaian paham antara peme- 
rintah dan presiden selaku pa- 
nglima tertinggi: 

d. mengandjurkan kepada  selu- 
Yuh anggauta partai utk tetap 

waspada dalam memperdjoanz- 
kan demokrasi. 

    Pada hari Rebo pagi kolongl 
Bambang Sugeng telah berugel 
ding dengan perdana menta 
Wilopo ditempat kediaman $ 
bernur. Tentang perundingan ii 
ia tidak mau memberikan keg 
rangan apa2. “4 

     
       
    

  

   

   
Selandjutnja ,,Antara” kabag| 

kan dari Surabaia: Kol. Bambarg 

Cap kepada Perdana Menteri Wi 

lopo ditempat kediaman Guber 
nur Samadikun. Pertemuan ber 
langsung kira2 45 menit. Habis 
pertemuan itu Perdana Mertteri 
Wilopo atas pertanjaan 
ra” berhubung dengan berita2 
dari Djakarta jang menjatakan, 
bahwa Kol. Bambang Sugeng me 

5 5 nolak mendjadi KSAD mendja 

Sesudahnja 2 wab, bahwa hakekat jang cehe 
sempatan kepada Semua perwi narnja akan terbukti dalam wak 
ra dengan hak suara jg sama tu jang singkat. Djawaban jang 
untuk memberikan pemanda lebih tegas Wilopo tidak suka 
ngan setjara luas bebas dan | memberikan. 
mendeka tentang pendjelasan2 Dalam pada itu Kol. Bambang 
dari kedua belah fihak. Kemu Sugeng atas pertanjaan menja 
dian sete'ah pembitjaraan jg takan, bahwa ia tetap sedia di 
luas, konperensi mengambil ke tjalonkan sebagai KSAD. Diakvi 
putusan jg mengikat, Keputu- Wa, bahwa dalam tingkatan per 

san itu disampaikan kepada tama ia mengingini suatu ..sia 
: : tus guo” bagi semua kedudukan 

TN untuk dilaksana dalam Angkatan Darat. 

dan sesudahnja   
itu diberikan ke 

Tentang pertemuannja de- 
ngan Overste Soetoko ia terang 
kan. bahwa pertemuan itu ada 
lah salah satu dari pertemuan2 
lainnja dengan perwira2 utama 
dalam Angkatan Darat. Perte- 
muan2 sematjam itu masih 
mungkin hendak diagakannja de 
ngan beberapa perwira2 lain- 
nja, diantaranja - dgn Kolonel 
Kawilarang dan Simbolon. Le 
pas dari persoalan2 lainnja lapo 

| ran dari dokter pribadinja jang 
merawatnja akan sedikit banjak 

Keputusan isb dapat memu- 
at isi umpamanja perpindahan, 
hukuman — adminisiratip dan 
djika perlu schorsing. Djika 
konperensi jg berdasarkan pe- 
nje esaian setjara kesatria dan 
setjara persaudaraan itu toch | 
tidak dapat mengambil suatu 
keputusan, maka kabinet ber 
dasarkan seluruh risalah pem 
bitjaraan dalam konperensi 
itu mengambil keputusan jg ' 
mengikat baik terhadap tenta- mempunjai sifat menentukan 
ra seluruhnja maupun terha- | djuga bagi putusan definitif un 
dap partai2 pemerintah selu- tuk menduduki funksi KSAD 
ruhnja. Dalam soal ini partai2 | itu. Demikian Kolonel Bambang 
pemerintah wadjib memperta | Sugeng. 
hankan keputusan itu dida'am Dari sumber jang dapat diper 

  

NI 

| mengenai kead: 
'njak di Sumatera Utara Seie 

Tambang minjak Su 
matera Utara. 

Se'ainnja itu djuga soal tam 
bang minjak Sumatera Utara 
dibitjarakan dalam kongres P 

ini. Dalam pembitjaraan 
| mengenai soal ini kongresisten 
'Iteah mengemukakan " peman 
dangan2nja dan pendapat2nja 

eadaan tambang mi 

lah ini kongres memutuskan 
untuk menjetudjui dan menjo 

kong statement dewan pimpi- 
nan PNI tg. 5/9/1952 tambang 

”Anta | minjak Sumatera Utara. 
Dan selandjutnja menugas 

kan kepada dewan pimpinan 
baru (jg masih akan dibentuk) 
untuk selekasnja melaksana 
kan statemen: isb. 3 

Statement PNI jg bersangku 
tan itu berbunji demikian: 

Dewan pimpinan PNI dim 
rapatnja pada tg. 3 dan 5 Sep 
tember 1952 ix dikundjungi 
oleh pimpinan fraksi PNI dim 
parlemen dan ketua dewan PN 
I Sumatera Utara. membitjara 
kan mas'alah tambang minjak 
Sumatera Utara : 
“Mendengar: pendapato dari 

para anggautanja, 
Mengingat: pasal 38 UUD 

RI 
Menimbang: bahwa perlu se 

gera adanja status jg tegas da 
ri tambang minjak Sumatera 
Utara, dan sebagainja, 
Memutuskan: 
1. Tidak ' mengembalikan 

tambang minjak Sumatera Uta 
ra kepada pemilik konsesi. 

2. Supaja pemerintah memi 

likinja untuk kepentingan ma 
sjarakat. 

3. Supaja pemerintah meng 
angkat suatu komisi execurief 
jx diberikan tugas untuk me 
laksanakan ajat 2 dalam wak 
tu jg sesingkat2nja. : 

Atjara kongres lainnja. 
Atjara kongres jg penting? jg   parlemen terhadap partai2 op- |tjaja ,,Antara”  selandjutnja 

posisi. mendapat keterangan, bahwa 
pada saat ini Kolonel Bambang 

Wakil kabinet sbg. ' Sugeng adalah tjalon pertama 
Pe untuk kedudukan KSAD. 

penindjau 
Untuk memudahkan kabinet 

mengambil keputusan itu, se- 
baiknja selama konperensi wa 
kil kabinet duduk da'am konpe 

rensSi sebagai penindjau dgn 
tidak mempunjai hak suara. 
Kesimpulannja jalah, demikian 

Mr, Tambunan, bahwa soal ini ... 
didalam instansi pertama dise i 1 
lesaikan oleh fihak tentara di APAL2 PENDJAGA pan 
dalam kalangannja sendiri. Ki tai Amerika Serikat di- 
ta mempunjai besar penghara “aerah Boston diberi perintah, 
pan, bahwa tentara dapat me. Supaja mengawasi kedatangan 
nje'esaikan kesulitan? diantara Kapal barang Israel .,Abraham 
kalangannja sendiri. Djika ini Gritz”. Perintah tadi diberikan, 
memang tidak tertjapai, maka sesudah koi:sul Israel di New 
baru fihak kabinet jg menjele Yerk membaja surat kabar, Se 

saikannja berdasarkan penda »Maariv”, kapten kapal tadi te- 
pat, uraian dan analisa dari Iah mengantjam, bahwa ja akan 
fihak tentara sendiri dan sudah MENENGGELAMKAN kapal 
tentu sbg ksatria mereka geha- jang dipimpinnja, apabila ajah 
rusnja taat kpd. keputusan ka- nja titak dipilih djadi menteri 
binet itu. Demikian Tambunan. dalam kabinet baru Israel..... 

Awas Kalau 
Ajah Tak Dja- 
di Menteri!!! 

  ankan tugas dinas kreta api tsb. 

: iadj | iramy ang2 miliknja, Un lerland telah diadjukan surat Jirampas barang : 
sel, jang menjatakan bahwa tung korban djiwa tidak ada, 

tuan2 Sunito dan Go Gien ae Para eta Ta En 
iw i a laocan co Tegal ke Prupuk dan ke - 

AE Margpromer gen Mr "ratngpa wokerto untuk sementara wak sing, 

reka tidak dapat diusir. Mahka ' dibuat, 
tu dihentikan. Sampai berita ini 

mah Agung itu akan memberi ! 
pihak jang berkepenti 

:ngan masih giat mengadakan 
kan keputusannja, | pemeriksaan, 

  Ksranaan2 militer di Pa bahwa dalam tahun belakangan 

is hari Rebo menerangkan, j ini tentarf# Rusia di Eropa tidak 
bahwa pada waktu ini tidak ter Dn . T ae 

, . : . hjak pasukan2 Sovjet Uni di Ero 
ane emban mon an ra sagita ta, da abun ja lirad 90. divisi 
pan2 perang di Rusia atau dine jang ditempatkan di Djerman Ti 

gara-negara pengikutnja. Dalam mur, telah. diperlengkapi kembali 
hubungan ini ditambahkan pula, dengan alat? modern d 

“ 
l 

  

     

   

Lambaga Kahuid ee setan 

etasisarcb Geerunuhag 

yan Kunsian an Wetanrehepgan” 

masih belum selesai dibitjarakan 
ialah: mengenai organisasi dan 

pemilihan umum. Selandjutnja ma 
sih akan dilangsungkan djuga pe 
milihan pimpinan partai baru. Me 
lihat djalannja kongres, maka su 
dah dapat dipastikan bahwa ke- 
tua lama, Sidik Djojosukarto 
akan dipilih kembali. 

Ada harapan bahwa jg akan di 

pilih sebagai tjalon wakil-ketua 

S. Mangunsarkoro, Suwirjo dan 

A.K. Gani. 

Mengenai berita2 kongres FNI 
di Surabaia lebih landjut pemba- 

tja dipersilahkan memperhatikan : 

halaman III. 

MENINGGAL KARENA 

MAKAN GAPLEK 
Beberapa waktu jang lalu sua-! 

tu keluarga jang terdiri dari 5 
bab2nja? Mewarut harian Israel orang didesa ''Tunggorono telah 

mabok karena memakan gaplek 

jang .dibelinja dipasar. . Seorang 
Gantarania, seorang anak ber- 

usia 13 tabun kemudian mening- 

gal dunia. Jang lain?nja terpak- 
sa dirawat dirumah sakit. 

Tak Tampak Persiapan Perang Russia 
Ten 

sepan 

rapa bulan belakangan ini. 

tara2 jang ditempatkan 

djang tapal-batas negara2  ISro 

pa Timur telah diperkuat dgn 

sendjata2 dan perlengkapan2 ber 

asal dari Rusia dan 'Tjekoslowa 
pengen aaa  EA Mania 

  

  

Sia dan sebagai dasar daripada 
perdamaian dunia jg kekal, di 
djundjung oleh pendapat  u- 
mum jg tersusun baik. 

Mr. Maramis menjatakan 
horma, kepada pengambil2 ini- 
siatif dari pernjataan hak2 ma 
nusia, terutama sekali kepada 
njonja Eleanor Roosevglt. Hari 
pernjataan hak2 manusia di 
peringati pada pari Rebo dise- 
luruh  Pilipina o'eh instansi 
Sipil2 pemerentah, badan? par 
tikelir dan perhimpunan? pen 
didikan, (UP). 

  

.. Dilarang... 
Sembahjang 
Perbuatan Grombolan 

Terhadap Kaum 
Muslimin: 

KANTOR PUSAT djawa- 
tar penerangan agama 

mengumumkan, sebagai beri- 
kut: Dari sumber jang menge- 
tahui didapat kabar, bahwa pa- 
da umumnja keamanar didae- 
rah perbatasan kotapradia Dja- 
karta sering terganggu, sedang 
soal2 keagamaan sangat menda 
pat rintangan jang hebat. Ter 
utama didaerah jang berdeka- 
tan dengan kelurahan Kedung 
Kali Angke seperti Kapuk. Ta- 
nah Kodja, Tjepondo Dalam jg. 
Giantaranja termasuk lingku- 

Perlu diterangkan disini, 
bahwa baru? ini di Tanah Ko- 
dja ketika ummat Islam akan 
mendjalankan  kewadjibannja 
untuk bersembahjang Djum'at, 
dengan tiba2 datang dua orang 
bersendjata jang melarang 
orang2 melakukan solat 
Djum'at itu dengan antjaman 
bila mereka tidak menurut pe- 
rintah atau larangannja itu, 
akan diambil tindakan. Akibat 
nja para Muslimin pada 

ngan ketjamatan Batu Tjeper. : 

  

        Penerbit: .N.V. Suara Merdeka Press”. 
Penjelen ra: Hetami 
KN Layan 2 N Barat II — 20 Semarang ” 
Tilpon: Redaksi 1228 Smg. Rumah 1198 Smg. 

Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

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

Rp 11.— luar kota (dtambah-Rp. 0,30 untuk meterai). 
Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 
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Kundjungan 
Pang. Axel 

  

  
Untuk menghormat kedatang an pangeran AxePf dari Denemarken, 
baru2 'ini oleh ,Oost Aziatisc he Handelsmij.” telah diadakan sua 
fu resepsi bertempat di Hotel des Indes Djakarta. Perlu diterang 
kan, bahwa pangeran Axel adalah presiden direktur dari maska 

  

  pij tersebut. Tampak menteri dalam negeri mr. Roem sedang ber 
djabatan tangan dgn pangeran Axel dalam resepsi tSb. 

 Pakt Pasifik ' 
    

e. 

Akan Diusahakan Keras Pembentu- 
kannja Oleh. Pemerentah Eisenhower 
Dulles Pengandjur Sistim Keamanan-Kollektip Di 

Asia Dan Pasifik Sebagai NATO. 

ENURUT TANDA? pemerintah Eisenhower akan berusaha 
keras utk melaksanakan pembentukan suatu pakt umum 

di daerah Pasifik jg akan ditudjukan utk menghadapi expansi ko-s 

munis di Timur Djauh, demikian tulis wartawan UP di Washing- 

ton pada hari Rebo. Dikemukakan, bahwa John Foster Dulles jg 

nanti akan mendjabat menteri luar negeri dim pemerintahan Ame 

0 rika jg baru itu berulang-ulang telah menjatakan pendapatnfja, 

bahwa Am-Serikat harus mengambil inisiatif utk mendirikan sua- 

tu ,,sistim keamanan kollektif” di daerah Pasifik dan Asia serupa 

dgn Organisasi Perdjandiian Atiantik Utara (Nato) di Eropa. 

Inti untuk pakt umum di Pasifik Beberapa pembesar Amerika 
jg demikian 'itu-akan terdiri dari diwaktu jang lampau memang 
tiga perdjandjian keamanan Lah pernah mengadakan dorongan 

jg sekarang Pa Fe kepada beberapa negara kasi- 
rika Serikat dan Djepang, Amerika sir tk mengambil inisiatif das 
Serikat dasar Philipina, dan. Amerika, on amen akar “pertekutuan 
Ba ata Australia dan New pogirike tetapi sesuatu t'nda- 

ajang. & aing 
"3 kan jg definitif untuk maksud 

Itu acnir2 ini tidak lagi digaa- Mengenai pembentukan suatu per 
kan. sekutuan umum didaerah Pasifik pe 

merintahan Demokrat Amerika seka 
rang tetap berpendirian pada politik 

nja ,angkat tangan”. | 
Menteri luar negeri Dean 

Acheson dengan djelas menja- 

takan, bahwa Amerika Serikat 
akan bersedia mempertimbang 

Usaha2 pres. Ouirino. 
Presiden EHip:dio @uwurino dari 

| Philipina 'ialah salah seorang pe 

ingandjur jang terkuat untuk 

ipembentukan Bakt Pasifik, dan 

lia hingga dua kali telah mengu 
kan pembentukan persekutuan '| sahakan konperensi sebagai usa 
demikian itu, djika inisiatifnja 'ha untuk memungkinkan pelak 
berasal dari negara2 Pasifik sen sanaan rentjananja itu. Akan te 

Giri, Menurut Acheson Amerika tapi usaha2 @uirino telah dipan 
Serikat tidak boleh mengambil Yang dengan sikap skeptis oleh 
kedudukan seakan2 hendak (Pemerintah Amerika sekarang, 
mendesak rentjima itu kepada ' karena ia menghendaki - supaja 

2 . djenderallisimo 
negara2 tersebut ig Pa aaA : 2 Pe -: : ji Chiang Kai Shek di Taiwan dan 

pemerintahan Syngman Rhee di 

Korea Selatan ikut . mengambil 

bagian dalam rentjana  perseku 

tuan tsb. Para pembesar State 

Departement merasa, bahwa 
Australia dan negara2 Asia tain 
nja akan ragu2 untuk terikat da 
lam suatu-persekutuan dengan 

kedua pemerintah itu. 

Demikian wartawan U.P. di 

Washington. 

  

    

Djum'at itu tidak dapat turut . 
bersembahjang Djum'at. 

Menurut lurah Kedung Kali 
Angke, kedua orang pengatjau 
tersebut adalah anak buah 
Munah seorang pemimpin ge- 
rombolan liar jang mendjadi 

tjabang dari gerombolan H. 
Mad Itam. Diterangkan pula, 

bahwa salah seorang dari ang 

gOta organisasi SAKTI berna- 
ma Ali Ba'ah telah melarang 
orang muslimin mengerdjakan 
sembahjang, 

Peranan Djepang. 

Satu faktor iang sulit lainnja 
dalam pembentukan persckutu- 
an anti-komunis di Pasifik itu 
jalah peranan apa jang hendak 
diambil oleh Djepang, Para pem 
besar Amerika selalu mengakui Diangan Gemar Kerdja Kantor 

Pemuda2 Asia Harus Diadjar Meng- 

dja-Tennik Dan 

ternasional (I.L.O.) dan dihadiiri 

bih mendalam pada konperensi 

bulan September 19538 di Tokio. 

Menurut laporan itu sistem 
“pendidikan Asia jang kerap kali 
sangat teoretis dan akademis, 
harus diganti dan idjadikan 
praktis. Pemuda2 Asia harus di 
2adjar menggemari dan menghor 
mati kerdja tehnik dan kerdja 
tangan. Selandjutnja konperen 
s1 mengandjurkan pemerintah2 
Asia supaja mengadakan kewa 
djiban beladjar. sedikitnja seba 

Igian dari waktu pemuda itu. dan 
  
memberikan kesempatan jang | 

“ii 

Achirnja oleh kalangan mili 

ter tsb dinjatakan, bahwa ketera 

ngan2 diatas merupakan gamba 

ran tentang keadaan pertahanan 
negara2 Sovjet jang telah dila- 

porkan dalam konperensi kepala 
kepala staf Nato di Paris hari 
Selasa, (Reuter), 

Asia. Inggeris dan Perantjis djaga hadir. per 

meliputi semua masalah pemuda di Asia, dan akan dipeladjari le- 

daerah Asia jang bakal diadakan 

gemsii Dan Menghormati Ker- 
Kerdia Tangan 

Sistim Pendidikan Asia Harus Praktiss Pendapat ILO 

ESUKA'AN PEMUDA2 Asia bekerdja dikantor-kantor sa- 

dja, ditjela keras dalam laporan konperensi 15 bangsa ten- 

tang tenaga pemuda, jang kini telah berachir di 

(Ceylon). Konperensi ini diadakan oleh Organisasi Perburuhan In- 

Kandi, Sailan 

oleh banjak negeri Eropah dan 

Andjuran?2 konperensi 

k 

sama kepada pemuda dan ga- 
dis2. Laporan konperensi itu 
irengakui, bahwa lebih banjak 
kanak2 di Asia dari pada didae 
rah lain didunia ini dan pendu 
duk muda ini selalu bertambah 
“engan tjepatnja. Djuga di 
akui, bahwa pemerintah? di 
Asia menghadapi kesukaran 
ekonomi, tetapi penghidupan pe 

“muda tidak akan berubah, ke- 
tjuali djiika semua pemuda 'd wa 
'djibkan beladjar. 
| Djika perlu pihak madjikan 
Da Mp oleh, undang? su- 
Ipaja memberikan kesempatan 
unuk berlatih kepada anak2 

| muda iang bekerdja dalam per 
(usahaannja, dan mereka diwa- 
idjibkan menghadiri“ latihan 
| tersebut G 

|. Pembesar2 pemerintah jg. 
bersangkutan harus menjelidi- 
ki sjarar kerdja bagi pemu- 
da2, dan hasil penjelidikan ini 

disiarkan kepada cha!8jak ra- 
mai, Keadaan Jaki2 dan pe- 

kenjataan bahwa Djepang jang 
dipersendjatai kembali adalah 
perlu djika remtjana itu hendak 
berhasil. (Akan tetapi para pem 
besar itu menginsjafi pula, bah 
wa Australia, New Zealand dan 
Philipina ialah megara2 jang te 
rutama akan Segan untuk mema 
Suki-persekutuan itu djika Dje 
pang jang telah dipersendjatai 
kembali. 

| Menurut para diplomat di Was 
hington perbedaan pendapat an 
tara menteri luar negeri Dean 
Acheson dan John Foster Dulles 
dalam menghadapi soal Pakt Pa 
Sifik itu ialah bahwa menurut ke 
jakinan Acheson, andaikata per 
sekutuan demikian diu dapat ' di 
laksanakan, untuk” mempertahan 
kan ikatan itu adalah suatu hal 
jang tak mungkin. Dulles seba 
liknja berpendapat, bahwa perse 
kutuan itu tidak hanja mungkin 
tetapi djuga sangat boleh djadi 
dapat dilaksanakan, Kenjataan, 
hahwa Bisenhower akan mengam 
bil sikap jang lebih ,diramis" 
dalam menghadapi masalah? "Ti 
mur Djauh nanti dipandang soleh 
Washington sehagai memberi ke 
sempatan jang baik bagi Dulles 
untuk memaparkan tiita2nja me 
hgenai Pakt Pasfiik itu. 

(Antara) 

  

rempuan muda jang bekerdja 
Sebagai pelajan di Asia pada 
yumumnja tidak menjenang” 
|Kan.dan konperensi mendesak 
Supaja dibuangkan segala ke- 
burukan dalam Japangan - ini, 
Demikian Reuter dari Kandi,   
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es | berpendapat, bahwa tiap pe- 

kan rakjat 
«Organisasi 

|. menggembirakan penanaman | 

      

- 

   
“Ca GA 

| Dapat Dj a | 
Belanda J 

  

minjak dan anggota DPRD di 
Palembang, sewaktu datang di 
Pittsburgh, Amerika, mene- 
rangkan kepada wartawan di- 

' bahwa | 

   tetapi sudah 1 
keterangan m 
rensi 

endjadi persoalan 
Aa: u ai « 

adi      

   

   

  

   

Ta rang ini sudah lain dengan se 
1 | pergerakan bu- | belum 17 Oktober jang lalu, Me 
ka. ”....! Imang pada mulanja Parkindo: 

bersama-sama dengan PSI akan 
Pn 5 £ Isolider mengundurkan diri dari 

an kepada pers, bahwa ,,keba | kabinet, tetapi setelah peristi 
njakan kapital jang ditanam di |wa 17 Oktober jang lalu mal 
Indonesia adalah kepunjaan | perkembangan sudah lain. Ber 
bangsa asing. Karena itu kami |kenaan dengan itu segala sesua 

'tunja akan ditindjau “kembali. 
Tetapi tidak berarti bahwa si- 
kap itu akan tetap dipegang, ta 

j pi akan PNG Ha 
Ni aa £ .»s Ikembangan jang akan tai 5 

Si kami, kata Saropi, |” Nawang maksud pmerintah 

mengadakan mutasi dikalangan 
kementerian pertahanan dan 
angkatan.perang dikatakan, bah 
wa soal itu tidak bisa dipan 

dang sebagai suatu uitvoering 
dari pada mosi Manai. Tindakan 

mbongannja jang terdiri da- | kindo solider, dikatakan bahwa 
'akil2 buruh Indonesia, utk |Petkembangan keadaan seka- 

    

bukan sadja merugi 
sendiri, totag 

  

  

i dju-. : tah” 

kapital asing di Indonesia, asal 
pemerintah selalu mengawasi, 
kaum buruh dilindungi "dan ti 
dak diperas”. Demikian U.P. 
dari Pittsburgh. (Antara).   
  

' SEMARANG 12 DESEMBER 1952. 

Marhaenisme 
— Ditengah-tengah ramainja pasar ideologie di Indo- 

nesia ini jang mendjualkan segala matjam is-me2 serta dogma2 

politik asing, kini PNI muntjul dengan suatu filsafah isme baru: 

Marhaenisme: Agaknja term ,,/Marhaen” ini tidak asing iagi bagi 

rakjat Indonesia. Diwaktu pendjadjahan term Marhaen tadi dilan- 

tjarkan, oleh Ir. Sukarno buat menamakan rakjat kita jang djem? 

bel, rakjat djelata jang tertindas, the underdog, jang berdjoang 

untuk merebut kemerdeka'an dan merebut penghidupan jang lajak 

sebagai Manusia. Ta 
- Kini Marhaen tadi diangkat oleh PNI sebagai sua- 

tu tjita.fjita-hidup, suatu levensideaal bagi Indonesia jang me- 

njanggupkan suatu masjarakat jang sedjahtera, adil, kemakmuran 

terbagai rata, dalam mana tak ada penghisapan suatu golongan 

- terhadap golongan lain, tetapi dimana tiap orang bekerdja menu- 

rut bakat dan ketjakapannja dim. suasana jang harmonis, kerdja- 

sama gotong rojong dengan sesama orang lainnja dalam .proces- 

produksi dengan zonder meninggalkan harganja da mar- 

tabatnja sebagi seorang Manusia. Dalam masjarakat dan 

produksi-proses Marhaenistis, Manusia tetap terpelihara dan ter- 

hormat individualiteit-nja. Ia bukannja merupakan ,,sekrup-mati” 

dlm. roda2 produksi, ia bukannja "merupakan suatu gundukan jang 

dir€esimen-kan (geregimenteerd), jang digiring ke paberik, beng- 

kel atau ladang untuk dikerdjakan, tetapi ia akan tetap Manusia 

jang tahu harga diri dan dihormati, jang merdeka, jang sadar ba- 

hwa ia bekerdja untuk kepentingan masjarakat, terhitung kepen- 

tingannja ia sendiri dan keluarganja. Dalam pada itu, dalam ber- 

kait-kaitnja produksi-proses tadi dengan proses produksi dunia, 

pedoman nasional serta kebangga'an atas kebangsa'an berserta 

“pengabdian terhadapnja jang harus diutamakan, didalam masja- 

rakat Marhaenis tadi masih tetap merupakan keharusan jang 
mutlak. Kepentingan nasionallah jang harus didulukan! Lain-lain- 

nja bisa di nomor duakan. : 
- - Itulah perbeda'an2 jang terpenting dari segala is- 

me2 jg kini banjak dipropagandakan di Indon. Bagi Bangsa dan 

“rakjat Indonesia jarig kini sedang mentjari-tjari djalan untuk me- 

rebut kebahagia'an hidup, tetapi-pun masih bisa bangga akan Ke- 

“ Indonesia'an-nja, djalan Marhaenisme jang ditraceerkan oleh PNI 
tadi pantas mendapat perhatian jang sebaik-baiknja. 
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uga Kita Lv 
: alanda Jg :Di Indone 
Sikap Solider Parkindo Thd. PSI Akan 
Pata Kembali Keteran gan Mr. Tambunan. 

4 AJA SANGAT kaget mendengar berita kemungkinan Sul- 
m3 tan Hamengku Buwono mengundurkan diri, karena soal ini 

tidak lagi diselesaikan setjara perseorangan menteri pertahanan, 

pers jang diadakan dirumah wali kota Bandjarmasin A. 
naga sebelum ia kembali ke Djakarta. Kalau toch nanti perminta- 
an Sultan untuk mengundurkan diri itu djadi kenjata'an, mungkin 

|ini disebabkan oleh karena perkembangan jang baru dikalangan 
kabinet. Dan menurut pengetahuan saja, barangkali usul? jang 

akan dimadjukan menteri pertahanan itu tidak mendapat persetu- 

Tentang kemungkinan: ab 

(san terhadap tindakan? Be- 

   

  

   

   
  
  

  

          

  

   

Ea 

indjau 

3 Di 

2 3 

kabinet seluruhnja”,  Demikiar 
ketua I parlemen dalam konpe- 

Si- 

itu dilakukan terhadap ,,mere- 
ka” jang dianggap brsalah di 
“dalam peristiwa 17 Oktober. Se 
dang sikap pemerintah terha 
dap mosi Manai masih ditung- 
gukan. Karena itu tjara penje 
lesajian dari peristiwa 17 Okto 
ber itu harus diselesaikan setja 
ra integral. 

Tindakan balasan. 
Tentang tindakan pembala- 

landa pada achir2 ini mr, Tam- 
hunan dengan penuh semangat 
berkata: bahwa kalau pemerin- 
tah Belanda mengadakan tin- 
dakan?2 pengusiran- terhadap 
warga negara kita di Neder- 

land itu, maka kita djuga da- 
pat bertindak sedemikian me- 
nurut tjara kita sendiri, untuk 
mentjegah politieke activiteit 
dak orang? Belanda jang ada 
di Republik Indonesia ini. 

Tidak sadja terbatas dalam 
aktiviteit politik jang merugi- 
kan, tetapi pun dalam perda- 
gangan djika itu ternjata me- 
rugikan kepentingan? nasional 
kita, harus diambil tindakan 

| atasnja. 

-MMB tak perlu lagi. 

Terhadap soal MMB mr. Tam 
bunan mengatakan bahwa di 
tindjau dari sudut politis MMB 
Sudah tidak perlu lagi. Walau 
Pun pemerintah Belanda tidak 
mau menarik Misi Militer-nja 
tetapi kalau pihak kita (Indo- 
nesia) jg sudah tidak “mau 
mempergunakannja, — maka 
mau tidak mau, MMB tsb ha- 

rus dikembalikan. 

  

    

     

    

     

  

   

     

    

       

       
    

  

    

  

    
   

    

    

  

mengundjungi salah satu sekolah   
ge 

  

disingkat GABID telah mendapat 

Kini perdagangan dgn Ja- 
pan dibuka kembali maka di 
rasa perlu untuk membuka 
perwakilan disang guna meri 
ngankan perongkosan jg hing- 
ga kini banjak dimakan o'eh 
brokers atau makelaar. Srcu- 
lanten dituar negeri banjak se 
kali ig memakai nama manu- 
facturer jg sebenarnja mereka 
hanja makelaar. Djuga menje 
lenggarakan pendidikan untuk 
para anggauta dalam hal ex- 
port-import dan mengusaha- 
kan crediet dari pemerintah 
untuk anggauta2. Sebenarnja 
kalau ditilik betapa penting- 
nja gabungan isb, tjukup di 
rasa oleh segenap importeurs. 
GABID mempunjai dewan pe- 
ngurus jg tiap tahun . diganii 
dan terdiri dari para directeur   2 Didalam pengembalian ini ki   ta haris menindjaunja dari su 

dut politis dan militer tehnis. 
Dan dalam mi'iter tehnis itu 
menteri pertahanan jg menda 

pat aduis dari angkatan pe- 

rang jg berhak menentukan 
perlu atau-tidaknja MMB itu. 

Mr, Tambunan atag perta 
njaan - menerangkan, 'bahwa 

maksud mengadakan 2 kamer- 
stelsel dalam pemilihan umum 
nanti sampai pada saat ini be 
lum dapat dibenarkannja, Ka 

rena katanja, dengan sisim 2 

kamer itu memungkinkan seka 
li menda'amnja benih2 perpe 

tjahan. Pada waktu ini jg per 

In sekali, jalah menanam rasa 

kesatuan didada tiap2 bangsa 

Indonesia dan kalau itu sudah 

mendarah daging, tidak salah- 

nja 2 kamerstelsel ditempuh. 

Achirnja mengenai pengha   pusan Uni dikatakan, bahwa 

kita mentjoba berunding lagi. 

Dan kalau tidak ada djalan 

lain lagi, maka terpaksa kita 

harus menempuh djalan kita 

sendiri. Demikian mr. Tambu- 

nan, 

  

  

i B Lagi-lagi kesalahan sebodoh ini! Kerdjorah sedi- 
| kit teliti! Sekali lagi kesalahan matjam ini... 

biar dengan 

  

sampai habis.    

  

menesal aku akan terpaksa melepas 
# 
—       Pn 

        
  

    

Kau kumintakan nasehat pada Hadidjah. Kanda. 
Aku diberi nasehat masak pakai Palmboom kata- 

nja enak betul rasanja. pula banjak vitaminenja 

dan lagi menguatkan badan. Esok kumulai. 

      
Aku kini dapat     

  

  
    
  k 

: , 2 g 0.1 - 5 4 

. Lezatinikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is: 

timewa. Margarine tulen berwarna " kuning-emas ini ' 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mam- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta. . ........ 

' ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin? A dan D, 

  

Tuan marahi aku iagi 

    

Kubikin lagi kesalahan 

Sungguh bagus. Min. Belaka- 
ngan Ini kau madju pesat benar. 

kepertjajaanku. Sudah seharus- 
nja kau.naik pangkat. ” 

  

    
     

Kau kelihatannja me- 
mang selalu lesu. Min. 

“ITjebatah tjarikan j- 
z y .sjarat! aan 

  

  

  
  

  

        

       

  

lagi memberikan 

  

     
       

NV. ataupun Firma. Disam- 
ping itu mempunjai badan jg 
permanent jg menje'enggara-| 
kan: segala pekerdjaan admi- 

n'stratief maupun technis seba 
gai directorium-lichaam jang| 
dikepalai oleh seorang kepala |5 
kantor dan dibantu o'eh bebe- 
rapa pegawai jang digadji.i 
Pun melalui GABID segala pe 
ngumuman pemerintah dapat | 
disebar biakkan untuk diketa- 
hui. 

Soal ijengkeh. 
Salah satu masalah jang kini 

Sibuk  diperdjuangkan 'jalah 
masalah tjengkep dan cam- 
brics seria beberapa artikel 

lainnja jang akan d'djadikan 
monopoli artikel o'eh pemerin 
tar “Untuk menjelenggarakan 
pool2 tsb. tentunja dibutuhkan 

Suatu kekuatan modal jang be 
sar. Dengan sendirinja 'hanja 
me'alui gabungan tudjuan ter- 

Lagi gambar Sint Nicolaas dgn pembantunja Zwarte Piet waktu 

| bagikan hadiahnja kepada murid2 jang radjin beladjar. 

Jsaha? G,/ 
Tikar Dan Bambu Laris Diluar Negeri 

(Oleh: Pembantu ekonomi kita). 
BER 

-3 ENGAN ACTE notaris R. M, Suprapto no. 31 ttg. 15 Agus- 
“tus 1952 Gabungan Importeur Indonesia Djawa-Tengah atau 

hukum oleh fihak Pemerintah. Sebenarnja GABID 

semendjak tahun 1950. Adapun tudjuan jang hingga kini terus di- 
perdjuangkan jalah mengusahakan satu front ekonomi dalam Ia- 

pangan ex-import jg chusus utk para Benteng Importeur jang kian 

hari mengalami banjak kesulitan dan rintangan. Antara lain mem 
buka kantor pembelian bersama diluar negeri 

kong salah satu pintu jang terpenting semendjak perdagangan de- 1 
ngan Japan dihentikan oleh Pemerintah hingga terpaksa melalui 
Hongkong dgn. pembajaran $ Hongkong. 

“jang lumajan dari 

Till Desember 
  

  

di Djakarta, untuk  membagi-   
    

30 

pengakuan resmi sebagai badan 
telah berdiri 

seperti di Hong- 

dan saluran chusus untuk yru- 
san im-export, 

  

3 

  

» es... Dengan bantuan 
hukuman mati ini. Aku tidak 

en-mars 
Vesterling: 

Mengenang Korban 40.000 Pe- 

djoang Sulawesi: 
'— Oleh: Wartawan Kita — 

Siapapun, djuga tidak pada mereka jang mendjatuhkan hu- 
kuman ini. Tetapi aku jakin segala pengorbanan, 
dan darah pemuda? kita, akan mendjadi pondamen jang ku- 
ab untuk tanah air Indonesia, jang kita tjintai ini”. 

(Surat W.R. Monginsidi kepada kawan2-nja) 
»se... Mereka mati, agar kita hidup...” k 

y (Kata Bung Karno pada 11 Dee. 1948). 

Tuhan aku akan mendjalani “ 
mempunjai rasa dendam pada 

air mata 

  

Desember 1946......Saat2 
2 

pasukan pilihannja jang terkenal 

Tumpukan puing dan runtu- 
han rumah dan pembersihan 
jg berdjalan 3 bulan itu beraki 
bat sekurang-kurangnja 40. 
000 ummat manusia jg dibu- 
nuh. Pada mulanja angka 40. 

000 itu sukar diterima oleh 
akal jg biasa, Tetapi orang Be 
landa sendiri jg sadar menga- 
kui, bahwa taksiran 40.000 

adalah terlampau rendah. Dji- 

  

  Tikar laris. 
| Segenap usaha rakjatpun | 
mendjadi . perhatian pemerin- | 
tah, ternjaia dengan adanja | 
kantor usaha  rakjat jang | 
senantiasa berdampingan  de- | 
ngan Gab'id untuk kemungki- 
hnan2 mengexpori barang2 bua | 
tan rakjat. Mitsalnja tikar jg. 
achir2 ini mendapat pesanan 

Singapore | 
dan Tiongkok. Pun tidak kalah 
artikel bambu. Djerman Barat 
memesan beberapa ribu ton 
bambu dalam tahun ini Untuk ' 

  

  

mengirim ini diperlukan badan | | 
export jang tjakap dan tang-' S 
z Karena dengan 'bbanjak. . 

    

   
    

g jang di@xport berarti 
ambahnja kekajaan negara 

Batik, sarang burung dan arti- | 
2 kesenian seperti ukirZan 
dari Bali, Jogjakarta dan Ken- 

ri (Sulawesi) banjak laku di 
erika, London gan Peran- 

ss. Djangan dilupakan bha- 
g2 import. Kita tidak mem 

njai industri besar, dengan 
sendirinja memerlukan barang? 
jang harus diimport dari luar 
negeri. - 

Pembagian barang. 
Ketjakapan mengimport dan mem 

bagi barang termasuk dalam strategi 
ekonomi dengan istilah asing waren- 
omzet. Negara jang tidak mempunjai 
industri sama sekali seperti Luxem- 
burg hidup dari import, Tetapi ber- 
kat ketjakapan membaginja — negara 
tsb tidak mendjadi lemah 'karenanja. 

Begitupun diharapkan di Indonesia 
kalau dunia perdagangan teristimewa 
waren-omzet-nja telah berada  cita- 
ngan nasional 100”, pasti” negara- 
pun mendapat keuntungan jg luma- 

  

   

   

  

  sebut dapat tertjapai. Di Dja- 
wa Bara: ada Gapindo dan di 
Djawa Tengah Gabid. Maka di 
harapkan djuga di Djawa Ti- 
.mur dapat segera terbentuk 
| Badan sematjam itu jang mem (pada Gabid jang menjatakan sym- 

| perdjuangkan segala kepenti- 
ngan para anggautanja. Seper- 
ti diketahui kita djuga mempu 
njai DEIP singkatan dari De- 
wan Ekonomi Pusat atau da- 
lam bahasa asing jang dikenal 
diluar negeri jalah Chamber 
of Commerce, maka Gabid pun 
telah tergabung dalam badan 
tersebut jang mendjadi bagian 

jan djuga. 
Berita terachir GAPRERO Djawa 

Tengah dah Djawa Barat jang mem 
punjai banjak - anggauta pengusaha 
pabrik rokok telah mengirim kawat 

pathie-nja terhadap - perdjuangannja 
inja soal tjengkeh. S 

Sampai dimana bantuan pemerin- 
itah tetap dinantikan oleh segenap 
“importeurs dan dengan sendwrinja Ga 
bid tetap memperdjuangkan | segala 
kesulitan2 jang dihadapi oleh mere- 
ka.'Mudah2an tahun depan banjak 
kemadjuan jag ditjapaija, demikian 
keterangan dari fihak Gabid kepada 
djuruwarta ekonomi kita. 

  

Landjutan Sidang i 
DPR Propinsi 

Sidang . landjutan - dari DPR 

Prop. Djawa Tengah hari Rebo 

telah menjetudjui perminta'an 

hak beheer atas tanah“ untuk 

Djaw. Pertanian Rakjat Prop. 

Djawa Tengah, jaitu dua bidang 

tanah didesa Wonobojo (Wonogi- 

ri) dan rentjana peraturan dae- 

rah untuk mentjabut ,,Provincia- 

le eedsverordening 20-4-39. Se- 
telah ini, lalu Dr. Marzuki, wakil 
ketua DPD membentangkan ha- 
sil perdjoangan mengenai soal   

| 

t 

| 

| 

ialah dimadjukan agar sec. 
ditempatkan dalam golongan 6 mengenai 
D. sampai 6 FK. dgn. 

' secr. DPR dalam golongan 6 C. 

suk 
dang: tidak kalah hangatnja dari 

suasana sewaktu mau mengada: Joleh Panitya enclave Jogja diterang 
kan pemilihan sekretaris pada 
hari kemarennja. Atjara2 jang 

lainnja diteruskan dalam sidang 

secretaris jang telah dipilih oleh 
DPR kepada Kem. Dalam Nege- 
ri, jang menjatakan menjetudjui 
pemilihan tsb. Kini masih ditung- 

gu dalam waktu singkat soal 
pengesahannja. : 

DITJIUM OTOBIS.. 

Tg. 10 djam 8.30 pagi di 

Tjandilama — dekat  pertelon 

Djangli seorang perempuan jg 

hendak ke pasar telap ditabrak | 
otobis H. 8137. Di belakang pe 

rempuan itu liwat bis kota, bis 
H. 8137 itu hendak menjelip 
big kota, tidak tahunja di de- 

pan ada gerobag, hingga sopir 

mendjadi agak gugup dan de- 

mikianlap telah “menjenggol” 

perempuan itu. Untuk diobati 

sikorban dibawa ke klinik Ta- 
nahputih, . 

PANITIA ENCLAVE, 

Seperti dikabarkan, baru2 ini Pa   
Selandjutnja oleh DPD telah ' 

direntjanakan suatu peraturan 
darurat sambil menunggu pera- 
turan darurat sambil menunggi 
peraturan jg. dibuat oleh DPR 

mengenai kedudukan secr, tsb, 

Itu 

beberapa 
ketentuan lainnja. Hal ini oleh 

| Kem. Dalam Negeri tidak dapat soal tsb. belum didapatkan, karena 
diterima dan Kem. Dalam Nege- 
ri hanja dapat menempatkan 

Perlu diterangkan, bahwa Sdr, 
Siswadi pada sa'at ini, telah mas : 

olongan 6 C. Suasanasi- ' 

  

malam harinja (Reho), 

' orang dari panitya enclave 

' mukakan surat keputusan dari Kem, 

nitya Enclave jg terdiri dari enam 

Jogja 
dan 3 orang dari D.P.R. Prop. 
Djawa Tengah telah mengadakan 
sidangnja di gupernuran untuk me 
rundingkan soal penetapan tiga dae 
rah, jaitu Imogiri, Ngawen dan Kota 
Gede untuk dimasukkan dalam dae 
rah Surakarta. Dalam perundingan 

soal ini, pihak , panitya 
enclave D.P.R. Prop. Djawa Tengah | 
menerangkan, bahwa” penjelesaian 

panitya enclave Jogja telah madju 
kan suatu keputusan, dengan menge 

Dalam Negeri jg menerangkan, bah 
wa ke-tiga daerah itu telah dimasuk ! 
kan dalam daerah Jogjakarta. Ber 

ar negeri berupa deviezen. | $      di
 

“pa
r 

  

— Westerling — : , 

wa 40.000 itw dibunuh oleh ta 
ngan dari suatu bangsa jg me 
ngaku mempunjai peradaban 
tinggi dan mengakui sebagai 
“mission sacre” bagi bangsa2 
di Timur. 

Terror Westerling. 
: Pembersihan seperti jg di la 
kukan di Su'awesi Selatan ini 
memang. soal biasa bagi tiap2 
tentara jg berhatsil menduduki 
Sesuatu Gaerah. Tetapi djum- 
lah korban jg terdjadi menje- 
babkan terkenalnja nam, Wes 
terling. Jah, dia terkenal na 
manja karena kekedjamannja. 
Kekedjaman jg melampaui ba- 
tas peri kemanusiaan. Saat ig 
digenangi oleh darah. dan air 
mata dan timbunan bangkai 
Itu sudah lampau. Tetapi orang 
masih ingat, tank2 jg menge- 
pung sesuatu kampung. Semua 
orang laki2 tua muda diharus 
kan ke'uar rumah. Digiring ke 
tanah lapang, dan disanalah 
penghinaan idan penjiksaan di 
lakukan jg ditutup dengan pen 
tjabutan hak2 hidupnja seba- 
gai manusia oleh rentetan 
brengun ataupun karabijn. 

Keganasan Westerling dgn 
baret merahnja makin meluas 
dan achirnj, mereka mengada 
kan "doden mars”. Westerling 
mempunjai sjarat dalam men- 
djalankan pembersihan tsb. 
Jakni: Dimana terdjadi sesua- 
tu ledakan, semua orang le'a 
ki disekitarnja harus dibu- 
nu” 
Sehingga mendjadi idjami- 

nan, dimana pasukan Wester 
ling datang, maka disana dila 
kukan pembunuhan 'ibesar-besa 
ran. Demikianlah, pada achir- 
nja dika'la sibuk2nja delegasi 
dan masjarakat Indonesia me 
nuntut kepada fihak Belanda 
untuk membebaskan tawanan2 
perdjoangan (sesuai dengan 
persetudjuan jg dibuat oleh ke 
dua belah fihak) maka pada 
Desember 1946 itu tentara pen 
dudukan Belanda di Makassar 
mendjatuhi hukuman mati atas 
dirinja Wolter Monginsidi, Ia 
seorang pemimpin gerilja, Da- 
lam pembersihan jg dilakukan 
Westerling, ia telah tertangkap 

Ia salah-seorang diantara 40. 
000 korban Sulawesi Selatan. 
Salah seorang jg memasang 
pendamen negara Indonesia. 

Monginsidi .- dengan tabah 

Tetapi djuga mendjadi saat? . jang mendorong tiap? orang 
Indonesia untuk mewudjudkan isi Proklamasi 17 Agustus 1945. 
11 Desember '46 mendjadi suatu peristiwa. Sulawesi bandjir darah, 
Air mata dan djeritan: Pembersihan jang dilakukan oleh pasukan 
Belanda dibawah pimpinan seorang Kapten bernama . Westerling 
Gari Makassar terus ke Pare2 dan Madjene, dari Pare? terus ke 
Palopo. Sepandjang djalan jang dilalui 

kukan pembersihan dalam arti kata sebenarnja. 

“| mudian pada 11 Desember 

1ting2 wilajah Surakarta jang se- 

jang membangunkan bulu roma. 

oleh Westerling dengan 
dengan nama Baret Merah dila- 

si Selatan, jakni pada 8 hari sebe 
lum Jogja  ditjoba untuk diduduki 
oleh Belanda, Presiden Republik 
Indonesia Ir. Sukarno dalam pedato 
nja antara lain mengatakan ,,mereka 

mati agar kita hidup.” Kata2 Bung 
Karno jg “dapat diartikan bahwa 
kita hidup antara lain akibat pengor 
banan mereka. Kita didalam Negara 
merdeka — sekalipun belum sempur 
na seluruhnja — adalah pengorba 
nan 40.000 djiwa jang memasang 
pondamen di Sulawesi Selatan. 

Bentuk peringatan2 jang ber- 
langsung tiap2 tanggal 11 De- 
sember sedjak tahun 1947, masih 
bersifat andjuran. Baik jg. beru 
pa pedato2 maupun tulisan. An 
djuran jang menghendaki agar 
kita mendoakan arwah mereka. 
Agar kita memiliki sifat2 keper 
wiraan mereka. Dan agar kita 
ingat, bahwa kita hidup karena 
mereka mati. Pada tahun2 1947 
s/d 1949 di Jogja oleh Peladjar2 
Sulawesi. diperingati. Kemudian 
pada 11 Desember 1949 sifat pe 
ringatan itu agak meluas. Jakni 

kjat Indonesia di Jog 

ndjadikan hari itu se 

ri berkabung, dimana se 

genap pandu diharuskan mema 

kai uniform sepandjang hari. Ke 

1259 
IPPI Jogjakarta membentux Fa 
nitia Hari Ulang tahun ke-IV. Ki 
ni, Panitia di Djakarta disusun 
agak lebih luas lagi, dimana Men 

teri Penerangan Arnold Mononu 

tu duduk djuga didalamnja. Se 

harusnjay panitia2 atau peringa 

tan2 korban Sulawesi tidak bo 
leh diperingati setjara sezolo 
ngan atau setempat. Mereka ker 

korban..indtuk.., seluruh Indone 

sia. Oran asing jang dulu se 

ring mengatakan kepada dunia 

luar, bahwa keinginan merdeka 
hanja terdapat di Djawa, sendiri 

nja disangkal oleh peristiwa Su 

lawesi, Bali dan lain2 tempat. 

Hendaknja, 11 Desember 1152 

ini lahir suatu perasaan jang su 
tji. Hari jang mulia ini djangan 

Gipergunakan oleh sesuatu par 

tai atau golongan untuk kepen 

tingannja. Djangan mentjoba un 

tuk menodai hari jang sutji dan 

    

  

. 

Naik Bete 
Ne 

  

PERLALU 
Dinas rahasia Sir-pong lapurkan, 

bahwa ada seorang anggauta terhor 
mat DPR SEMENTARA Propinsi 
Djawa Tengah, dari seksi D., berna 
ma K., kemaren dengan setjara de 
monstratief telah.... menjobek2 se 
bagian dari uang sidangnja. 

Alasan Kemarahan itu anggauta 
jg terhormat, sebab "uang sida Al 

.Idipotong sedikit untuk biaja makan 
minum (nota bene untuknja sendiri) 
dalam sidang di restaurant .,Lido.” 
Sir-pong jg mengetahui, bahwa 

biaja rapat2 jang di-ikuti oleh itu 
anggauta jang terhormat DPR SE 

I MENTARA, K., terutama mendjadi 
beban tanggungan rakjat jang musti 

membajar padjak, tidak habis2 me 
ngerti, bahwa uang jang rela disum 
bangkan untuk orang2 jg mengaku 
djadi wakilnja itu, kok malah... di 
sobek2!!!! : 
“Sambil mengelus-elus dada, (dada 

nja sendiri), Sir-pong tjuming bisa 
mengutjap: Kok kebangeten timen 
joooo!!!! Kalau sudah tak dojan 
uang sidang, barangkali itu sdr. jg 
terhormat K., kalau sidang sudah 
tak perlu dikasi uang honorarium 
sadja. Gimana pak Muljadi?... 

Sir-pong. 

    

Kedjuaraan adu gulat 
Sovjet dimulai. 

- 

UP mengabarkan dari Baku, 

bahwa kedjuaraan adu gulat So- 

vjet gajabebas telah dimulai di 

Baku. Lk. 150 diago gulat dari 

berbagai .kota di Sovjet turut 

serta. Djuga djuara? Olympiade 

Helsinki, seperti A. Mekokishvili, 

D..Thimakuridze dan A. Englas 

terdapat diantara peserta2 itu. 

Djuara Olympiade Mekokishvili 

mempunjai harapan besar untuk 

menangkan kedjuaraan itu. Hing- 

ga kini ia sudah menang dua 
kali. 

Atjara pertandingan ke- 
djuaraan PSSI 

Pertandingan2 terachir dari 
kedjuaraan PSSI tahun 1952 
akan diadakan dari ig. 24 hing 
ga tg. 29/12 di Surabaja, Sela 

Ma itu akan diadakan pula 
kongres PSSI. : 

Atjara pertandingan2 ter- 
achir isb sbb: 
Tg. 24/12 Probolinggo—Medan, 
Tg. 25/12 Surabaja—Medan. 
Tg. 26/12 Malang—Solo. 
Tg. 27/12 Surabaja—Bandung. 
Tg. 28/12 Bandung—Djakarta. 

Tg. 29/12 Djakarta—Surabaja. 

Sebagaimana Giketahui djua 
ra PSSI tahun 1951 adala 
rabaja. 

  

   

nk 

— Rebo sore kes. Bandung dalam 
pertandingan persahabatan lawan 
PSIM bermain seri, jaitu 2—2, Per 
mainan Bandung kurang spirit. 

— Minggu j.a.d. dimulai djam 8 
pagi dilapangan Tih Yu Hui Sete 
ran akan diadakan pertandingan 
bulutangkis persahabatan antara re- 
gu TNH Kudus lawan regu Union 
Smg., terbagi 9 partai groep A dan   jang wadjib dimuliakan. 9 partai groep B. 

Aneka Djawa Tengah) 
  

SOLO. 

Sikap Sarbupri 
Konperensi Sarbupri tjab. Solo | 

pada tg. 5 jl. bertempat di De- 
langgu jang dikundjungi oleh 
Segenap ranting2nja dalam wila- 
jah Surakarta, jang mewakili 
Ik. 3500 anggauta jang aktip 
dan 20.000 jang non-aktip sete- 
lah merundingkan chusus ten- 
tang nasib buruh jang non-aktip 
jang sehingga kini masih tetap 
terlantar karena kurang  perha- 
tian dari pemerintah, berhubung 
dengan kongresnja Sarbupri iec. 
tidak  mentjantumkan atjara 
tentang nasib buruh non-aktip, 
konperensi hanjia mengambil 
kap sbb: mendesak pada putjuk 
pimpinan Sarbupri di Djakarta 
agar “dalam kongres nanti di- 

tjantumkan atjara penting un- 

tuk chusus merundingkan nasib 
mereka itu. Pdra utusan  ran- 

St- 

dianja “ diputuskan- 3 ' orang, 
akan ditambah seorang lagi se- 

bagai wakil segenap anggauta 

jang non-aktip. 

AMBARAWA.   Mati kalap. 
Peristiwa jang menjedihkan telah , 

dialami oleh mbok Dj. dari Pan- 
djang-lor Ambarawa pada — hari 
Minggu jl. Hari itu anaknja pe 
rempuan bernama Muljani jang baru 
berumur 1» tahun telah diketemu- 
kan tidak bernjawa lagi dalam sebu- 
ah perigi. Mungkin hal tersebut , 

disebabkan kelalaian pendjaganja ja 
sudah berusia landjut.   menghadapi maut. Ia tulis su- 

rat untuk kawan-kawannja .se 
perri jg kita kutip diatas, 

Nama lengkapnja Wolter Ro 
bert Momginsidi Pada saat 
mendjalani hukuman mati itu 
berumur 23 tahun. Beragama 
Kristen, Ia ichlag mendjalani 
hukuman mati. Bagi hukum 
kolonial Belanda Monginsidi 
searang pendjahat. Tetapi ba- 
gi bangsa Indonesia, dia se- 
orang pahlawan, 

Arti 11 Desember   dasarkan surat keputusan ini, maka 

kan, bahwa pegawai2 dari 3 dae 
rah tsb.etelah administratief dimasuk 
kan dalam daerah Istintewa Jogja-l 
karta, Pe 

Dari tahun ketahun, korban 40000 
di Sulawesi Selatan diperingati. Di 

MAGELANG. 

Asrama utk. djuru-rawat. 
Didapat keterangan, bahwa 

dalam waktu jang tidak lama 
lagi, Rumah Sakit Umum Ti- 
dar Magelang, akan dapat tam 

bahan sebuah, gedung lagi jg. 
kemudian akan dipergunakan 
Sebagai asrama bagi murid2 
djuru rawat pada Rumah Sa- 
kit Umum jang mengikuti pen 
didikan djuru rawat sempurna 
ditempat itu. Buat keperluan 
pembangunan gedung itu oleh 

pemerintah setempat telah di-   pilih tanggal 11 Desember. Pada 
tg. It Desember 1948, pada hari 

| ulang tahun ke-II peristiwa Sulawe 
Sediakan beaja sebesar Rp, 602, 
000.—, : | 

KUDUS. 
Kursus kepolisian. 

Sedjak tgl. 5 Dec. j.I- para Man- 
teri Pulisi PP: C.P.M.: dan pe- 
gawai Pulisi Negara seluruh kabu- 
paten Kudus telah mulai “dikursus 
buat pengetahuan jang mengenai so- 
al2 kepulisian, kedjaksaan,  kehaki- 
man, K.ULH.P. dil, jang dipimpin 
sendiri oleh Sdr. K. Muhammad 
Djaksa Pengadilan Negeri di Ku-. 
dus. Kursus tersebut diadakan tiap2 
hari Djum'ah. 

Udjian kursus PBH. 
Mulai tanggal 21 December 1952 

nanti oleh Pendidikan Masjarakat 
Kudus, akan diadakan kursus seren- 
tak bagi pengikut kursus Pemberan- 
tasan Buta Huruf, jg oleh Panitya 
Pendidikan Masjarakat Katjamatan 
membantu menjelenggarakan, jaitu 
buat kabupaten Kudus jang ada 9 
ketjamatan akan mengudji k.l. 5000 
pengikut kursus P.H.B. (130 desa 
a 50 orang), begitu pula udjian bagi 
pengikut Kursus Pengetahuan Umum 
bagian A(K-R.U.) “diadakan dal 
bulan December tsb. dl 
Kursus bagi pemuda Pa 
Mulai tanggal 15-12 nanti Kantor 

Diawatan Gerakan " Tani Kudus 
akan,mulai mengadakan kursus ba- 
gi pemuda2 tani jang berorgani- 
sasi vak, dalam latihan pertama 
akan diikuti oleh 30 pemuda2. jang - 

' tersebar 

| kebanjakan mereka “ari organisasi 
dari seluruh kabupaten, 

Rukun Lumbung dllnja. Peladjaran 
jang akan diberikan, Jang pokok: 
soal2 adminisrasi, pertanfan, organi- . 
sasis Sedang peladjaran lainnja me- 
ngenai: perhewanan, kesehatan, eko- 
szOomie. en 

TJILATJAP 

Bus 6.8. diganggu 

pengatjau. 
| Berita terlambat mengabar- 
kan, bahwa vada hari Ming- 
gu il, bus G.S. No: 12637 dari 
djurusan Purwokerto ke Ta- 
Sikmalaja sesampainja di Gu- 
nungsenkala (perbatasan Kr: 
Putjung/Lumbir) tiba2 diber- 
hentikan oleh gerombolan ber- 
sendjata. Gerombolan ini de- 
ngan paksa dapat merampas 
harta. milik penumpang2 dan 
uang kontan sebesar Rp. 2650.. 
Perlu diwartakan, bahwa ditem 
pat tsb, telah terdjadi pentje- 
gatan bus 5 kali hingga jang 
achir2 ini, : i 

: 

i 

     

    
   

         



  

   
   

| Eropah 
. |Th 1953 Baru Akan 

— | Berdjumlah 63 Dipi- 
si: Karena' Kesuli- 

tan Ekonomi 

ALAM . KONPERENSI , 
IA kepala2 staf negara? 

anggota Organisasi Perdjandji- 
an Atlantik Utara (NATO) jg. 

      
      

diselenggarakan di Paris, hari 
Selasa diumumkan, bahwa ber- 
hubung dengan kesulitan? di- 
lapangan, ekonomi, maka pada 
achir gahun 1953 Tentara Ero- 
pa bukannja akan terdiri dari 
75 divisi, melainkan hanja 63 
divisi. Konperensi ini menin- 
djau kemampuan negara Barat 
untuk mempertahankan diri di 
Eropa dan mempertimbangkan 
rentjana2. untuk membentuk 
pertahanan jang kukuh didae- 
rah ximur Tengah dan Laut 
Tengah. ba N , 

mur Tengah, Daerah Pertikaian. 

UTABESAR Mesir di 
Amerika Serikat, Abdul 

Kamil Rahim dalam suatu dja 
muar: makan dari dewan Ckiga 
go urtuk hubungan Juar negeri 
menerangkan hari Senin, bahwa 
mulai dari Lautan Hindia sam 
pai kepantai?2 Afrika dari Lau 
tan Kaspia dan ketanah2 gu- 
run pasir Arabia suasana poli 
tik diliputi olsn kegelapan”. 

“ Pengalaman dari dua perang 
dunia telah memberi peladjaran 
kepada kita, bahwa Balkan ada 
lah sumbernja persengketaan2. 
Dewasa ini Timur Tengah meng 
gantikan Balkan karena penderi 
taan2 tjongkeraman Barat seba 
gai akibat Politik kolonial ne. 
gara2 Barat. demikian. dutabe- 
sar Mesir jang selandjutnja ber 
pesan kepada Amerika Serikat, 
supaja mengoper pimpinan dgn. 

. aktif pada pemberian bantuan 
kepada bangsa2 Timur Tengah 
utk. menghalau tjengkeraman 
imperialis dari daerah. tsb. 
(UPI. 5 

RENTJANA MAC ARTHUR 
UTK MENGACHIRI PE- 

. RANG KOREA. 
Salah seorang penasehat jang de- |. li eng 

dengan | kan kpd. Perantjis supaja mem kat sekali hubungannja 
- ' 

djenderal Dwight Eisenhower menja | 

takan hari Selasa, bahwa ia jakin 

kalau Pisenhower tidak akan menga 

baikan rentjana terachir  djenderal 
MacArthur untuk mengachiri perang 
Korea dalam Waktu singkat, dengan 
ida erlu memperluas medan pe- 

Penasehat jg memberi 
keterangan - tadi tidak mau 
namanja diumumkan. Seperti diketa- 
hui dalam sebuah pidato baru2 ini 
djenderal MacArthur mengatakan 
bahwa ia mempunjai rentjana untuk 
mengachiri perang Korea, akan te- 
tapi keterangan jang mendalam ti- 
dak diberikangja. 
SUBANDRIO DIDEPAN DE- 

WAN PERNIAGAAN MAN- 

CHESTER. 

Duta besar Indonesia di Lon-, 

don, Dr. S@bandrio, hari Selasa 

diundang oleh Dewan Perniagaan 

Manchester utk berpidato didepan 

para anggotanja, demikian war- 

tawan ,,Antara” di London. Un- 

dangan ini menundjukkan, bahwa 

perhatian Inggeris bertambah be 

sar terhadap Indonesia sebagai 

pasar barang2 konsumpsinja, ter 

utama tekstilnja. 

    
    

Lalulintas Di Russia 
Pemakalan Djalan-Air Diperluas 

'Lokomotip Jg. Bisa Mena 
Digunakan. 

, i £ berikan ARDJANA SOVJET Vassily Zvenkov telah mem 

Jipdkan pobiiai perkembangan lalu-lintas, bertalian dengan 

pembangkit tenaga hydro-elektris di Sovjet 

Uni, kepada sidang seksi tehnik dari akademi ilmu pengetahuan 

Sovjet. Diterangkannja bahwa instalasi2 disungai? Sovjet ini mem- 

persbuatan instalasi? 

buka kemungkinan? jang luas 

ngangkutan dinegeri tadi. 

Reading: 
Inggeris Tak Akan Ta- 
rik Kembali Pengaku- 
« annja Atas RRT 

  

AROUESS of Reading, 
“pembantu menteri luar 

negeri Inggris, pada hari Sela 
sa menjatakan bahwa sekalipun 

cRRT rupanja tidak mau #nem 
bantu mengachiri perang Ko- 
rea, namun sedikit kemungkinan 
nja, bahwa Inggris akan mero 
bah politiknja sekarang jang 
mengakui pemerintah RRT. Rea 
ding memberi keterangan itu 

| dim. konperensi pers setelah ia 
menghadiiri konperensi antara 
wakil2 diplomatik Inggris di 
Asia Tenggara jang diadakan di | 
Singapura selama 
Mendjawab pertanjaan apa 

kah Inggris akan menarik kem- | 
bali pengakuannja terhadap RR 
T. Reading menjatakan bahwa 
kedudukan Inggris dalam pe 
ngakuan diplomatik adalah ber- 
lainan dengan Amerika Seri- 
kat”. Dikatakannja, bahwa pe- 
ngakuan Inggris tidak perlu ha- 
rus berarti bahwa Inggris menje 

  

4 hari jl. ini. | 

  

        
ah Hak 
Nasib 

Ikan 

1 tan tempat Pahaja” dan ,,pe 
tukan nasib-sendiri bagi rakjat 

  

  Karena itu disesalkann 
(ngan sangat putusnja rundi- 
| ngan sama sekali antara Pe- 
rantjis dan Tunisia disana. Tu | 

ini merupakan | nisia dewasa me 
Gaerah bahaja, karena gelom- 
bang2 protes dan kemarahan 
jg telah dimulai dan tampak 
disana akan meluas djauh di 
luar perbatasan negeri isb. Ka 
rena alasan ini pula, kami me 
nganggap akan membahajakan 
perdamaian internasis 

   

rnasional, bila 
keadaan jg sangat menggeli- 
sahkan di Tunisia itu dibiarkan. 

| Pandit selandjutnja mengan- 
djurkan Sidang Umum supaja 
menjetudjui resolusi negeri2 
blok Asia/Arab, jg menghenda 
ki supaja dibentuk suatu komi 
si djasa2 baik, terdiri dari 3 
anggota. Dan komisi tsb di 
maksud untuk mengatur rundi 
ngan2 lagi antara Peranijis 
dan wakil2 sedjati dari rakjat 
'Tunisia. Dan komisi tsb akan 
membantu PBB. untuk .menen- 

Itukan,  siapa2 wakil2. sedjati 
dari rakjat Tunisia itu. : 

— Pandit kritik resolusi 
3 zilia cs. 

Nj. Pandit dlm pidatonja se 
landjutnja mengkritik resolusi 
jang telah dikemukakan oleh 
Barazilia dan 10 negeri Ameri 
ka Selatan lainnja. Dalam pada 
itu terutama dinjatakan. bahwa 
resol-usi tsb. tak mengandjur 

kan supaja mengembalikan ke, 

adaan biasa serta kebebasan di 

Tunisia. Diterangkannja, bahwa 
| resolusi negeri2 Amerika Sela 
tan itu tak sanggup memberes 
kan keadaan jang begitu me- 
ngantjam perdamaian dunia, 

mengkentikan 

  
|hingga dapat 
ipembunuhan2 jg. 
'lingkaran tak berud 
ikal di Tunisia seper 

   
   

pang- 

sur2 jang dilakukan thd. rakjat | 

Tunisia. e “LN 
Atchirnja Pandit mengandjur . 

berikan kepada rakiat Tunisia 
— jg. kini masih belum merde 
ka — tradisi2 kemerdekaan dan 
demokrasi, jang djuga dimiliki | 
oleh Perantjis sendiri. (Antara- 

UP). : 

  

NUR DI DJAKARTA. 
Konperensi para gubernur selu 

ruh Indonesia akan diadakan Ne 
Djakarta pada tg. 15 dan 16 De- | 

sember ini. Dari pihak Kemente- | 
rian Dalam Negeri didapat kete- | 
rangan, bahwa konperensi para 
gubernur tsb. akan memperbin- 
tjangkan soal2 keuangan, jaitu 
anggaran belandja daerah2 jang 
berhubungan dgn anggaran be- 

landja negara.. Jang akan hadir 
dalam konperensi tsb. ialah se- 
lain para gubernur, djuga para 

ketua DPR propinsi dan kepala2 
bagian keuangan dari tiap pro- 

pinsi. Untuk menghormat para 
gubernur itu pada tg. 14 Desem- 
ber malam di tempat kediaman 
walikota Djakarta Sjamsuridjal 

akan dilangsungkan malam per- 
kenalan. ' 

rik 5000 Ton Akan 

untuk memperluas fasilitet2 pe- 

Djalan2 pelajaran (sungai2 
dan terusan2) jang dalam 
akan merupakan djala2 jang 
erat perhubungannja. Djalan2 
pelajaran jang  pandjangnja 
lebih, dari 43.000 km jang su- 
dah diperbaiki, akan merupa- 
ikan satu -rantaian “di Sovjet 
(Uni pagian Eropa. Ketjuali 
“itu, terusan-induk 'Turkmenia 
(di Asia) akan merupakan dja 
lan pelajaran mulai dari su- 
ngai volga dan terusan Volga- 
Don, melalui Laut Kaspia sam 
pai ke Asia Tengah. Terusan 
Volga-Ural kalau sudah selesai 

   

Uni 

“ | India Peringatkan PBB, Ta 

NDIA TELAH memperingatkan PBB, bahwa ,,Tunisia ada- 

pakan (serta pelbagai 

g dila' 
#kukan thd. pemimpin gabungan | pers, ketika 

serekat buruh Tunisia, Ferhat | tentang pelbagai 
Hached dan penindasan2 berang ' dari sistim radar. Dikatakan bahwa 

BI jngan sistim radar dengan pembesar2 
KONPERENSI PARA GUB- “pemerintahan di Karachi. 

             nd 
uk Te 

Sendiri 
tepkan 

    

laksang'an hak. untuk. menen- | 

lu sekali, bila perdamaian hendak dipelihara di daerah penting da- | 
| xi bagian dunia itu”, Ketua delegasi India, Nj. Lakshr 
| Pandit, katakan adalah kejakinan jang kuat bagi India, bahwa pe- | 

laksana'an hak untuk menentukan nasib 
rakjat Tunisia penting sekali, bila perc 

| -di daerah penting darj bagian dunia itu. 
nja de' 

Tunisia dengan tjepat adalah per- 

Nj. Vijaya Lakshmi 

sendiri dengan tjepat bagi 

  

. Junani - 

Melaju? 

EDUNG Museum Mala 
MI ya jg. baru, jg. akan meng 

gantikan gedung jang hantjur 
ketika Perang Dunia II, akan 
dibuka kira2 3 yilan jad. di Ku 
ala Lumpur, Gedung baru ini 
atalah sebuah gedung ,,prefabri 
cated”, jaug akan tetap dipakai 

3 aa pa & | 2 damalan 

amaian hendak dipelihara | 

Dalam Peradaban : | 

  

Kemah Per- 

  

  

    

ie s 

F 

6 

|. Kemah Perdamaian”. Dewa sa   elama gedung jang permanent 

Diantara barang? jang akan 
disimpan dalam museum ini, ter 
dapat. barang2 atau petjahan2 
barang kuna jang belum. lama 
berselang ini diketemukan. Ba- 
rang2 ini memberi pembuktian, 
bahwa peradaban Melaju itu 
djauh lebih.tua daripada duga 
an orang semula, Para ahli dari 
| British Museum telah menju- 
sun kembali sebuah tempat bu 

| nga model Junani kuno, jang di 
ketemukan dinegara bagian Per 
lis. Menurut perkiraan mereka, 
benda ini sudah lebih dari 2300 
tahun umurnja. Selandjutnja da 
lam museum ini akan disimpan 
barang2 gerabah dan dari za- 
man Batu. (Antara). 

PERLENGKAPAN RADAR 
UTK. TENTARA PAKISTAN. 

Sir Robert Watson Watt jang me 
nemukan sistim radar,. hari Selasa 
menjatakan di Karachi, bahwa pepe: 
rangan Korea telah membuka kesem 
patan kepada Rusia untuk mentjapai 
kemadjuan2 pesat dilapang radar) 

pemakaiannja dalam 
sistim baru itu. Keterangan 'itu dibe 

rikan oleh Watson Watt kepada 
ia memberi komentar 

caja pembalikan 

  

  
misalnja seorang opsir Inggris da 
pat mengadakan kontak radar dari 
Karachi ke Aden, suatu djarak se 

. djauh 2400 km, karena adanja lapi 
san uap setinggi 1000 kaki jang me 
nutupi Lautan Arab jang membawa 
sinar2 radar itu. 

Dikabarkan bahwa Watson Watt 
telah -membitjarakan kemungkinan 
diperlengkapinja tentara Pakistan de 

  

Memang Benar Ada Di 
beberapa Daersh Di Ko: 

rea—Kata Nebru 

ERDANA Menteri In- 
dia Shri Nehru hari Sela 

Sa mengatakan, bahwa masalah 
perang kuman di Kerga itu ada 
lah soal jang sangat. penting 
dan sebaiknja disusun sebuah 
laporan jang disokong oleh se 
gala pihak jang bersangkutan. 
Atas pertanjaan beberapa ang 
gota Komunis dalam parlemen 
India, Nehru menerangkan bah 
wa pemerintah India sudah me 
nerima laporan dari komisi il 
mu pengetahuan internasional, 
jang telah menjelidiki perang 
kuman di Korea, 

'»Dapatlah dikatakan, kata 
Nehru, bahwa laporan tadi me 

kan banwa menteri u 2 7. 

kerdjasama negara2 jang ter ga     
Tahun "UNICEF 

  

3 

Kesedjahteraannja 
Perhatian Dan 

f al Tr 
ERKENA'AN DENGAN 

korban perang. Usaha Unicef di 
Iu. Sedjak itu telah dikeluarkan 

    
Pembersihan. 

Djerman Timur 
Penghentian Dan Pe: 
nangkapan2 Pembesar: 
Ada Hubungannja Dgu 

Tjechosiovakia? 
3 

(DBLAM SEBUAH won 
agan asal dari c 

Grotewol perdana men 
Djerman Timur, dan diumum- 
kan hari Selasa dalay,, harian 
-Neues Deutschlard” jang ber 
haluan sosial komunis &     

    
ha n dan perda 
Dejan Timur, Dr. Karl Ha- 
mann telah diberhentikan dari djabatannja. Dalam tulisan 

Gjauh diumumkan, 
pfer, kelaa Cewan pengawasan 
dan koordinasi perdagangan da- 
lam negeri, mendapat kekua- 
saan penuh iurtuf. emimpin 
djawatan perlengkapan di Djer- 
man Timiar. 

Pemimpin komunis 
ditangkap. 

Lebih djauh diberitakan, ba 
hwa pada hari: Senen telah di 
tangkap di Berlin Timur Her- 
man Matern, ketua dewan pe 
ngawasan dari partai sosial- 
komunis Djerman Timur me 
rangkap wakil ketua parlemen. 
Penangkapan dilakukan atas 
tuduhan, bahwa Matern telah 
mengadakan hubungan? dgn 
orang2 jg telah didjatuhi hu- 
kuman mati dalam pemeriksa 
an perkara. Slansky di Tjeko- 
S'owakia, Berita diatas di-   

  
rangka pembelaan negara. ,,K emah Perdamaian” “ini akan  dikeli 
lingkan dinegara2 anggauta NATO, 

2 

tuan kepada kanak? dalam daerah ini, 

@ dan Thailand, Unicef membantu pe 
merintah mengatasi penjakit malaria. 
Pertama2 pemerintah jg bersangku 
tan mendapat ratusan ton DDT un 

“tuk memberantas  njamuk, 
kini India, Pakistan can Sailan di 

“beri bantuan dalam mendirikan ' in- 
dust DD “ 

perindus kanak2 di Indonesia, Thailand dan 

narik kesimpulan, bahwa dibebe | umumkan dalam harian “Tele 
rapa daerah jang tertentu telah graf” dari partai sosial-demo 
terdjadi perang kuman”. Atas krat di Djerman Barat. Menu 
pertanjaan, apakakh India akanj rut harian sb Matern semasa 
mengadjukan masalah tadi ke pemerintahan Nazi di Djerman 
muka PBB, Nehru mendjawab | dahulu telah me'arikan diri ke 

ketentuan. nia kedua ia tinggal di Rusia. 
Dikemukakannja, bahwa pi 

-hak jang satu sama sekali me 
njangkal terdjadinja perang ku 
man, pihak lainnja sebaliknja. 
Satu2nja djalan jang dapat di 
tempuh ialah supaja segala pi- 
hak bersama2 menjetudjui dila 
kukannja penjelidikan. (Anta- 
Ina $ 
  

sang diatas dam Kakhovka, 
akan menghubungkan Ukraina 
barat dan timur dengan pantai 
Laut Azov dan Semenandjung 
Krim, Djuga diatas dam Sta- 
lingrad akan dipasang djalan 
kereta api, jang akan menghu-   akan mengalirkan lebih ba- 

jak air daripada sungai2 be- 
sar seperti Don dan Oka. 

Diatas dam2 jang besar2 jg. 
didirikan disungai2 tadi, akan 
dipasang djalan2 dan djalan2 
kereta api, jang akan menghu- 
bungkan daerah2 jang pentng 
ekonominja. Djalan2 dan dja- 
lan kereta api jang akan dipa- 

2g 

EMBITJARAAN2  me- 
ngenai strategi jang pada 

waktu ini sedang diadakan anta 
“ya presiden terpilih Amerika Ei-     tudjui politik jang didjalankan | 

oleh negara jang bersangkutan 
itu. Menurut Reading ia tidak 
melihat alasan untuk berpenda- 
pat. bahwa Inggris mungkin 
,akan merobah politiknja, jang 
"historis untuk mengadakah pe- 
ngakuan de facto itu. (Antara- 
Uji: g GE NA 

senhower dan anggota2 kabinet 
'nja dikapal pendjeladjah ,,Hele- 
na” jang membawa rombongan 
Eisenhower kembali dari Korea, 
djelas membuktikan bahwa Ei- 
senhower menganggap Sovjet 
Rusia tidak mempunjai keingi- 
nan untuk memungkinkan perda 
maian di Korea ataupun mengu 

: @ 
t 

“ 

bungkan tepi kiri Volga dg. 
'Asia Tengah dan daerah2 lain- 
nja. 
Mengenai usaha menjempur- 

nakan lokomotif2 dan alat2 be- 
roda lainnja, Zvenkov a.l. me- 
nherangkan, bahwa kini sedang 

Dalam tahun 1945 ia kemba'i 

dju 

ini.disalah satu tanah lapang da 
lam kota Athena (Junani) terdapat sebuah kemah, jg dinamakan 
»Kafilah Perdamaian”. Dalam kemah tadi telah dipamerkan hasil2 

bung dalam. Pakt NATO dalam   1 

Ibu Dan: Anak 
Terutama Mendia 
Tudjuan Unicef 

“Asia dimulai tig4 tahun jang la- ' 
lebih dari $ 17.500.000 untuk ban- ' 

  

.Pemerintah2 jg bersangkutan. dibe | 
ri bantuan dalam memberantas tiga ' 
penjakit, jg setiap tahunnja minta 
korban, djutaan orang, jakai malaria, 
tuberculose dan frambusia (patek). 

Di Indonesia, Pilipina, Hongkong, 
Thailand, Birma, Pakistan, Singapu | 
ra, Taiwan, Brunai, Serawak dan 
India diusahakan gerakan? pemberi 

m—
ng
am
ea
n 

an suntikan terhadap t.b.c., jang di 
sertai 

mengatasi penjakit tersebut. 
ngan tindakan2 lain untuk 

Di Afghanistan, India, Pakistan 

sedang 

Frambusia, suatu penjakit jg me 
njebabkan tjatjat pada beribu-ribu 

Pilipina, oleh pemerintah jang ber 
sangkutan diberantas dengan obat 
penniciline dan obat2 lainnja jg di 
berikan oleh Unicef. Diharapkan, 
bahwa dalam waktu sepuluh tahun, 
penjakit ini tidak akan merupakan 
gangguan lagi didaerah isi: , 2! 

Pemeliharaan 

ibu dan baji. 

Pemeliharaan baji berarti djuga 
pemeljharaan ibu. Berhubung dgn 
ini Unicef banjak menaruh perhati 
an terhadap. pemeliharaan bakal2 
ibu dan ibu?”jang baru melahirkan. 
Dalam kongres Unicef jarg terachir 
telah diambil putusan untuk menge 
luarkan $ 1.500.000 untuk keperluan 
ini. Lebih dari 1.000 pusat2 keseha 
tan telah diperlengkapi oleh @Inicef. 
Angka kematian diantara kanak? di 
negara-negara jang belum begitu ma 
dju di Asia agak tinggi. Pada umum 
nja untuk tahun pertama dari umur 
baji, angka kematian ini jalah 150 
diantara tiap 1.000 baji.. Setengah 
djumlah kanak2 mati, sebelum mere 
ka .mendjadi dewasa. Unicef mengu 
sahakan pula rentjana2 latihan un- 
tuk mendidik bidan2 dengan makssid 
untuk mengurangi kematian diwaktu 
melahirkan. Unicef djuga mexnseri 
kan bantuan diwaktu ada bahaia. 
Tahun jg lalu dikirimkan beras 11. 

|nja dengan ragu2, 
inja lagi dengan tegas karena ' 
. pengaruh pendidikan Barat di | 

ketjil 

| 

naga Listrik Russia Di: 

M 
tuk meringankan pekerdjaan 
manusia. Lk. 90”, dari setasiun? | 
pembangkit tenaga listrik te- 

ke Djerman dan membantu 
pembentukan partai sosial-ko 
munis Djerman Timur. 

Penangkapan besar2an 
: menjusul? 

Seterusnja AFP memberitakan, 
bahwa banjak kemungkinan akan di 
adakan penangkapan2 besar-besaran 
di Djerman Timur dalam waktu sing 
kat. Penangkapan2 itu adalah dalam 
rangka pemeriksaan perkara Sian- | 
sky di Praha. Berita ini disiarkan Pengumuman dokter Keeney di- 
oleh harian ,.Der Tag” di Berlin ig achiri dengan menjatakan terimaka- 
dianggap sebagai suara setengah res ' sih kepada pemerintah2 ja bersang 

mi dari pemerintah Djerman Barat.' kutan dan World Health Organiza- 
Dalam berita harian ,.Der Tag” di- | tion. Dinjatakan bahwa usaha2 jang 
piatakan, bahwwa kepada sebuah pa-|.telah dilakukan baru merupakan per 
yiitya istimewa dari mahkamah agung | mulaan. ..17.000.000 kanak2 telah di 
di Djerman Timur telah ditugaskan periksa dan 6000 disuntik terhadap 
untuk menjusun dakwaan2 terhadap t.b.c., hampir 750.000 diobati karena 

Ineripgankan penderitaan kanak2 jg 
mendjadi . korban “letusan ' gunung 
Hibok-Hibok dan angin taufan diba 
gian Selatan Pilipina. Lebih dari 
5000 ton beras dikirimkan kedaerah 
jg diserang bahaja kelaparan di 
India. 

Trimakasih kpd peme- 
rintah2 dan W.H.O.   

"10 orang bekas pemimpin berpenga- 
ruh dalam partai sosial-komunis dan 
jang kini telah disikut keluar dari   dibuat lokomotif2 listrik, jang:   'kuat menarik gerhong2 jang 

beratnja 5000 ton. 
(Antara). 

sampai 

rangi ketegangan2 dibagian2 du 
|nia lainnja. Demikian dikatakan 
oieh - pembesar2 Amerika di 
Washington pada hari Selasa. 
Dikemukakan oleh pembesar? 
itu, bahwa tjalon menteri luar 
negeri John Foster Dulles dalam 
konperensinja dengan pembesar 
pembesar di Washington pada 
minggu jang lalu telah diberi 
gambaran jang muram menge | 
nai keadaan dunia dewasa ini. | 
Selandjutnja menurut penda- 

' partai. Kabarnja diantara mereka 
Litu terdapat Paul Merker, bekas ang 
gota sentral komite partai sosial-ko- 
munis Djerman Timur: (AFP). 

pat Washington harapan2 akan | 
adanja kelunakan dalan: ketega | 
ngan2 sekarang antara Timur 
dan Barat semendjak hari pemi | 
lihan2 di Amerika baru? ini ma | 
kin berkurang. ( 

Beberapa orang ahli di Wash- ' 
ington dalam pada itu berpenda | 
pat, bahwa tindakan2 Sovjet 
rupanja ditudjukan untuk meng 
halang2i tiap kesempatan dari ' 
Eisenhower 

. 

menderita penjakit 'frambusia ' dan 
k.1. 8.000.000 cilindungi terhadap ma 
laria. Djika kami meneruskan apa 
jg telah kami mulai itu, maka pada 
ulang tahun jg berikutnja, akan Ie- 
bih banjak soal2 jang dapat 'diurai- 
kan”, demikian dr. Keeney. 

  
Ketegangan Timur-Barat Tak Ada Kelunakan 

djandjinja bekerdja untuk per- 
damaian dunia, | 
. Berita? jang sampai fi Wash 
ington sementara itu menum- 
djukkan. bahwa pembitjaraan2 
dikapal pendjeladjah ,, Helena” 
ialah bertudjuan untuk menju 
sun politik luar negeri jarg 
akan didjalankan oleh pemerin 
tah baru Amerika nanti, jaitu 
jang akan berdasar memberi 
bantuan untuk memperkuat per 

untuk menetapi tahanan negara2 sekutu Ameri ' UP). 
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asjarakatMarhaenistis 
"Masjarakat Sama-Bahagia Om mana Tar Ada Panghisa 

pan Seseorang Atas Orang Lainnja ak @ 

»Pendjelasan-Azas” Dari Program Perdjoangan Partai Nasional Indonesia. 
ONGRES PNI setelah 

j lam dgn suara bulat telah menerima 
telan disusun oleh suatu panitia beberapa waktu jl. Dalam pendjelasan azas itu al. 

berlangsung 

baik ,,pendjelasan 
dua hari lamanja di Surabaja, pada hari Senen ma- 

azas” (boginsel-verklaring) jang 

dikatakan, & 
bahwa pada permula'an sedjarah R.L., warisan jg didapat dari zaman pendjadjahan ialah satu ma- 

.  sjarakat jg miskin dan bertjorak feodai, meskipun disana sini terdapat . tjorak demokrasi, karena 
pengaruh pergerakan jg menghendaki perobahan masjarakat dan karena sanasir2 demokrasi lama : 
ig masih di desa? (rapat desa 

Disana-sini hidup perseora- 
ngan sudah muntjul, setengah 

setengah- 

idapat oleh golongan 
bangsa Indonesia, tetapi se- 
muanja itu belum tjukup utk : 
menghapuskan tjorak gotong- 

' rojong masjarakat, ketjuali di 
kota2, disebabkan sifat hidup 

| ekonomi jg berbeda dari jg di 
desa dan djuga karena penga- | 
ruh dari pangsa asing. Karena | 
dimasa lampau kekuasaan po 
litik ditangan bangsa asing 
dan kekuatan eknomi begitu 
pula, maka masjarakat kita ' 
Sekarang ini sebagian. besar 
berwudjud sebagai masjarakat 
tani ketjil dan buruh tani bela ' 
ka, jg bertjorak feodal dan ber 
sifat passief serta menderita 
penjakit minderwaardigheids- ' 
complex. | 

Lebih kurang MX rakjat 
Indonesia adalah tani ketjil, 

1 di buruh tani, buruh lepas, buruh 
paberik, buruh perusahaan dan 
pegawai ketjil, jg. semuanja 

# miskin. Disamping MX rakjat 
ulang tahun ke-6 jang djatuh pa- | 

da 11 December kemaren dari United Nations Internatio- 
nal Children's Amergency Fund, telah dikeluarkan PENAUUNAN 

oleh kepala untuk Asia dari UNICEF, dokter M. Keeney. Dalgmn! dup sederhana. Perdjuangan 

pengumuman tersebut dinjatakan, bahwa enam tahun jang lalu ' dan ijita2 massa-marhaen me 
pada tg. li Desember, Unicef telah didirikan oleh sidang umum  nudju 
PBB. Oraifg telah bersepakat, bahwa harus diusahakan untuk me- | 
nolong anak2, jang walaupun tidak mentjampuri politik, mendjadi 

jgshidup melarat hanja ada 
kira 24X jg boleh dikatakan hi 

dup tjukup dan jg 796 lagi hi 

terbentuknja masjara- 
kat jg samarata-samabahagia 

itulah je disebut marhaenis- 
me, jalah sosialisme jg dise- 
Suaikan dengan keadaan go- j 
tong rojong Indonesia, dan jg | 
berdasarkan demokrasi. Per. | 
djuangan marhaen harus dida 
sarkan atas  sosio-nasiona- | 
lisme,. faham kebangsaan jg ! 
sehat berdasarkan persamaan 
nasib, hahan kebangsaan 'jg : 
berdasarkan hidup kemasjara- ! 
katan jg sehat. Didalam ling ! 
kungan bangsa Indonesia sen | 

  

  

Mesin Ganti-| 
kan Manusia 
90 Pct. Pembangkit Te- 

djalaakan Otomatis 

  

ESIN2 modern di Sovjet 
gunakan Uni kiri di un- ! 

lah didjalankan setjara otoma 
tis. Beberapa setasiur telah 
didjalankar dari kantor? jang | 
terpisah belasan kilometer dari: 
setasiun2 tersebud ' Haru | 
»Krasnaya Zvezda” jang terbit 
hari Selasa telah memberita 
kan tentang setasiur Iistrik 
jang didjalankan setjara oto- 
matis, Gedung setasiun ini ditu 
tap dan tidak ada orang, wa 
laupun demikian dapat. membe 
ri aliran listrik kepada indus- 
tri di Moskou. Semua bagian di 
urus dan didjalankan oleh me- 
sin? modern. (Antara). |   

sosialis atas dasar demokrasi disega : ae | : ““|iang terbesar dari tiap2 badan 

(dan orang atau antara - golo- 
Lngan dan golongan. Dalam. ma- 

! sjarakat marhaenis itu : 

(negara dengan djalan jang ter 
(atur dalam undang2 dan men 
| Gjalankan kewadjiban jang se- 
padan dengan kekuatannja, ser 

, pilihan Jurah, subak dst.). 

diri harus ada gotong-rojong, 
dan antara bangsa ' Indonesia 
dan bangsa lain harus ada go 
tong yojong pula. 
Gerakan massa-marhaen. 
Marhaenisme memghendaki su 

paja Indonesia setjepat mung 
ki dapat merupakan masjara- 
kat sosialis jang demokratis. 
Tudjuan Wa.akan bisa tertjapai 
.setjepat2nja dgn. terwudjud 
nja perakan massa jang melipa 
ti empat golengan massa atau 
empat sektor, jakni sektor tani, 
sektor buruh, sektor pemuda 
dan sektor. wanita, Kaum tani 
meriipakan djumlah jang terbe 
sar dari rakjat Indonesia. Kare 
na itu gerakan percbahan masja 
rakat di Indonesia akan berha- 
Sil, kalau dapat menggerakkan 
kaum tani dan didukung oleh- 
nja. Oleh karena ita gerakan ta 
nj adalah satu gerakan jg amat 
diutamakan dalam faham fa 
hara marhaenisme. Dalam hu- 
bangar ini harus  diusaha- 
kan. agar tiap - tiap tani 
mempunjai tanahnja sendiri jo 
tjukup, Untuk la harug$ diada 
kan transmigrasi kaum tani be 
sSar2an dan pembagian milik ta 
nah jang sepaik?nja. 

Teori pertentangan kelas. 
Teori pertentangan 

jang digambarkan oleh Marx tidak 
bisa berdjalan sepenuhnja di Indo? 
nesia, karena 'masjarakat Indonesia 
sekarang umumnja masih bersifat feo ! 
dal dan komunalistis, dan sebagian 
besar terdiri -atas kaum tani. Berlai- 
nan dengan teori Marx, bahwa ma-' 
sjarakat sosialis dapat didirikan dari 
masjarakat feodal dengan melalui | 
masjarakat ' kapitalis, ' marheenisme ! 
berpendapat, bahwa masjarakat jang 
masih feodal dan komunalistis itu bi- 

sa terus diubah mendjadi masjarakat 
sosialis dengan kebangkitan 1 
marheen jang bergerak selaku massa, 
kearah ' pemberontakan masjarakat 

    
      

  

la lapangan. 

o 

Gambar masjarakat 

marhaenis. 
Masjarakat marhaenis itu 

adalah masjarakat sama-rata- 
bahagia, jang tidak  bolehkan 
tindas-menindas antara orang 

a. tiap2 orang berhak mene 
tapkan segala sesuatu dalam 

ta memikul tanggung djawab 
Sesuai dengan baka: dan ketja- 
kapannja. 

b. Pemimpin negara didjalan 
kan oleh sesuatu pemerintah   

ijang bersifat pemerintah rak- ' 
jat, jalah pemerintah jang me- 
rupakan pendielmaan kehen- 

Gak rakjat seluruhmja, teruta- 
ma rakjat marhaen, 

C. tiap2 orang dengan bebas 
memilih dan memeluk agama- 
nja. 

d, tiap2 orang dapat mentja 
pai kemadjuan setinggi2nja 
menurut bakatnja dan merasa- 

  

, Tentaranja Tito 
| 
k 

kan-pasukan bersendjata Y 

Djumlah 450.000: Dua Kali Lebih Ba- 
njak Dasi Pada Sebelum Perang 

DN JURUWARTA United Press di Belgrado tulis, bahwa pasu- 
uzoslavia dewasa ini kira2 adarah 

Seoesar 450.000 orang, jang berarti 2 kali lebih besar dari djumlah 
. sebelum perang, Dikatakan, bahwa tentara Yugoslavia terdiri dari 
kader? tetap, 2 golongan mobilisan jg berkewadjiban mendjalan- 
kan dinas militer selama 2 tahun dan ahli2 tehnik serta ahli? lain 
jg berkewadjiban menjumbangkan tenaganja selama 3 tahun di 
angkatan? laut dan udara. Sedjak tahun 1948, djumlah orang jg 
dikenakan kewadjiban  mendjalankan dinas militer 
1.000.000 orang. 

Angkatan darat terdiri dari 
5 divisi, masing2 dari 12.000 

orang dan meliputi kesatuan2 
infanteri, cavaleri dan artilleri. 
Djumlah ini belum meliputi ke- 
satuan2 tank dan kesatuan2 ang 
katan udara dan angkatan laut, 
jag makin hari makin mendjadi 
sempurna. Angkatan laut Yugo 
slavia dewasa ini sebagian besar 
terdiri dari kapal2 untuk keper 
luan pertahanan pantai jang ti- 
dak lebih besar dari kapal? pe- 
rusak. 
Angkatan  udaranja sedang 

mengalami pertumbuhan, Se- 
djak permulaan tahun ini Yugo 
slavia telah menerima 47 buah 
pesawat Thunderholt dari Ame- 
rika Serikat, sehingga djumlah 
pesawat Thunderbolt jang dimi 
liki Yugoslayia sekarang selu- 
ruhnja kira2 ada 100 buah. 
Sementara ini Yugoslavia se- 

dang bersiap-siap untuk meneri 

8 

ka, dan mentjegah djangan sam | 
pai perang di Korea mendjadi 
perang jang tiada hentinja, » 

Politik luar megeri itu diduga 
akan mendesak supaja lebih ba 
njak diberi bantuan kepada 

Asia, dan supaja didjalankan pe 
rang psychologis dan propagan 
da jang lebih hebat terhadap ne 
gara2 blok. Sovjet,  (Antara- 

  

sudah ada 

ma pegawat2 pemburu lagi dari 
Amerika jang akan tiba dinege 
ri tsb. kira2 dlm, musim semi th. 
1953. 

Siapa Pewa- 
ris Hitler? 

ENGADILAN dj Duesel- 
dorf telah menetapkan, 

bahwa satu2nja jang sjah dari 
ahli waris Hitler adalah perben 
daharaan negara. Pengadilan 
Cersebut menerangkan, bahwa 
Sarat wasiat Hitler jang dibuat 
olehnja dengan lisan kepada sa 
lah seorang sekretaris, didalam 
parit pertahanan dibawah kan- 
selary Berlin menetapkan, bah 
wa partai Nazi adalah ahli wa 
ris Hitier atau kalau partai ter 
sebut tidak ada Jagi, maka dise 
rahkan kepada negara Djerman, 

Lima helai tembusan dari su- 
rat wasiat tsb. oleh pembesar2 
Nazi dengan melalui garis2 pe- 
rang Rusia telah diteruskan ke 
markas besar laksamana Doe- 
hitz, pengganti Kitler. Sehelai 
daripada surat wasiat itu kini 
disimpan di Pentagon, kemente 
rian pertahanan Amerika. Pe- 
ngadilan tadi jang mengumum- 
kam keputusan tsb. atas permin 
taan/sebuah penerhit Swis, ber 
hubung adanja perbedaan . pen 
dapat mengenai hak2 copy ' ten 
tang perslah2 stenografi dari 

  

kelas seperti | 

kan hikmat: dan nikmat hidup 
kebudajaan rakjat, 5 

e. tiap2.orang hidup mak- 
mur, karena dapat bekeridja 
dengan seksama, 

f. tiap2 industri dan perusa- 
haan besar dikuasai oleh nega 
ra supaja untung bisa dirasa- 
kan olep seluruh warga-nega- 
ra, 

g. modal dan perusahaan per 
Seorangan diatur, hingga tidak 
mungkin didjadikan alat peme- 
raS orang lain. 

Dua usaha harus 
didjalankan, 

Untuk mewudjudkan masja- 
rakat marhaenis itu, kaum mar 
haen harus mendjalankan dua 
usaha: 

| “&. menghapuskan segala se- 
Suatu jang lama jang  merin- 

| tangi tumbuhnja masjarakat 
 marhaenis. 

b. mendjalankan segala usa- 
ha jang dapat mewudjudkan 
masjarakat marhaenis. 

| Sepandjang penjelidikan, pa- 
(da waktu ini dalam masjara- 
ikat Indonesia terdapat badan2 
dan tradisi feodal, bibit? kapi- 
talisme. nasional, perusahaan 

  

raksasa bangsa asing dan rak. 
jat jang masih bodoh. 

masjaraka: marhaenis. 
Pemerintah mearhaenis. 

Jang pokok dan perlu diusa- ' 
hakan ia'ap mewudjudkan pe- “ 
merintah marhaenis, ialah pe- 
merintah jang dalam ideologi 
dan usahanja selain sesuai de- 
ngan kepentingan rakjatoterba 
njak jang miskin dan oleh ka- 
rena itu dapat mendjadi dja- 
minan bahagia untuk rakjat se- 
huruhnja. 

Agar itu Semua dapat ter 
tjapai harus djumlah anggota 

perwakilan rakjat terdjadi. da- 
ri kaum marhaenis. Untuk ini 
gerakan marhaenis harus ' ber- 

djoang agar selalu menang da 
lam pemilihan umum. 

Disamping badan perwaki- 
lan jang bersifat politik itu 
harus ada pula satu madjelis 
ekonomi jang terdiri dari wa- 
kil2 buruh, pemimpin? perusa 
haan dan wakil instansi peme- 
Trintahan jang 'berkewadjiban 
mengaiur dan mengawasi dja- 
lan produksi serta distribusi 
barang keperluan hidup rbk- 
jat. Terutama jang perlu di- 
atur dan diawasi ialah hubu- 
ngan perburuhan serta produk 
si dan distribusi bahan2 hidup 
jang pokok untuk rakiat. 

Pembatasan hak milik. 
Marhaenisme berpendapat, bah 

wa Galam masjaraka kapitalis 
jang merdjadi sumber kedjaha 
tan dan pemerasan itu hak mi- 
lik pribadi (privaat bezit) jang 
meradjalela. Karena itu harus 
diusahakan adanja pembatasan 
milik itu, terutama hak milik 
tanah dan alat2 produksi dan 
bahan vital. Keduanja ita ha- 
rus Gjiawasi oleh pemerirtah 
dan diatur sapaja dapat diper 
gurakan sesuai dengan kepeniti 
ngan rakjat. 

Kalau sistim itu sudah meli 
puti seluruh dunia, maka me 
nurut kejakinan marhaenisme, 
krisis? ekonomi jang selalu tim 
bul dengan pasti sebagai akibat 
produksi jg. meradjalela tidak 
akan timbul lagi. Penganggu 
ran tidak dikenal, sebalikmja ke 
wadjiban bekerdja diadakan 
dar hubungan bekerdja dalam 
perusahaan diatur begitu ma- 
tjam hingga tiap? orang bisa 
merasakan bagian dalam kerdja 
nja, 

Merusak dan 

membangun. 
Dalam usaha mewudjudkan 

masjarakat marhaenis itu, pada 
hakekatnja kaum marhaenis 
mendjalankan dua matjam poli- 
tik: politik merusak dan politik 
membangun. $ 

Politik merusak itu adalah 
usaha dan tuntutan hilangnja 
badan2 dan aturan2 peri kehidu 
pan dan segala sesuatu jang 
bersifat: feodalis-kapitalis. 

Politik membangun dalam 
bokoknja berarti permulaan usa 
ha2 kemasjarakatan jang me- 
letakkan dasar2 demokrasi. po- 
litik demokrasi ekonomi dan de 
mokrasi sosial, atas dasar kepen 
tingan kebangsaan jang seluas2 
nja, 3 
TBengjisian antara Igin idikata- 

kan dalam tafsir azas marhae- 
nisme, jang telah, disetudjui 
oleh kongres itu. 

KANDANG MOBIL RAKSASA 
DIPUSAT KOTA PARIS. s 
Pada hari Selasa diperoieh ke- 

terangan di Paris, bahwa  dalana 
tahun 1953 akan didirikan  se- 
buah kandang mobil raksasa. di- 

kota tsb' jang akan dapat menje 
diakan tempat bagi sedjumlaki 
690 buah #nobil. Kandang mobil 
tersebut akan mendapat atap jg: 
rata jang akan merupakan lapa- 

ngan pendarat bagi pesawat? 
helikopter. Tempat pembangunan 
kandang mobil taksasa itu jalah 

dipusat kota. Paris dan ditepi 
sungai Seine. Tanah jang diper- 
lukan ialah “seluas 15.000. meter 
persegi. Kandang mobil tersebut 

akan bertingkat lima dan dide- 

  

  pertinkapan2 Hitler selama th. 
1941 dan 1942, (AFP-Reuter), nservice-station” besar, 

pannja akan didirikan sebuah 

Semua itu merupakan rin- 
| tangam besar bagi tumPuhnfa 
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Kalisari 10 — Semarang. 
KELUAR KOTA 

TG, 12—19 DECEMBER 1952. 
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- Ditjari 
F Seorang Kinderjuffrouw 

| buat merawat 2 anak 
- masuk djam 8 pagi. pulang 

djam 7 malam. Dapat 2 kali 
makan. 

. Gadjih minta diterangkan, la- 
maran dengan surat. pada: 
POSTBOX 108 — SEMARANG 
  

ALAM gerakan penggere, 
began pembersihan jg di- 

Jakukan oleh rakjat setjara go- 
tong rojong di daerah Katjama- 
tan Salaman kabupaten Mage- 
lang, selama tiga hari baru? ini, 
11 orang anggauta gerombolan 
telah dapat ditangkap, dua orang 
diantaranja telah menjerahkan 
diri. Gerombolan tsb. adalah men- 
djadi anggauta sebuah gerombo- 
lan jg dipimpin Supadi bekas ser 

"san major dari bekas bataljon 426 
di Magelang. Pada achir2 ini me- 

“reka telah melakukan beberapa 
kali perampokan, diantara ang- 
gauta gerombolan tsb. terdapat 
seorang pemuda bernama Badrat 
jg baru sadja tamat dari Sekolah 
Rakjat 6 tahun. Kini semuanja 
telah diserahkan kepada jg ber- 
wadjib. demikian tulis wartawan 
»Suara Merdeka”. 

SOLO, 
Modjogedang diamuk 

taufan. 
Pada hari Sabtu tanggal 6 De- 

2. sember jl, sekira djam 16.00 sore 
—— desa Munggur, ketjamatan Modjo-| 
i sedang, telah diamuk taufan hebat. 
: 47 rumah berantakan dan kerugian 

| ditaksir ada R 10.000. Djuga dide- 
sa Sewuredjo ada 7 rumah jang 
mengalami kerusakan akibat taufan. 
Untung “dalam peristiwa bentjana 

  

    
   

Misi ada persedia'an jang terbatas dari : 

- Sepeda bermotor ,, DU CA TE" 
cylinder, 

"jang serba komplit jaitu: a 

K zweefzadel 2 : 1 
Kwudji dan band ukuran besar - : 

& dan service selama 3 bulan : " 

ey Purwodinatan Timur 28, — Telepon no. 921 — SEMARANG. 

ACHMAD 

  

  

kopklep dan model jang terbaru, dengan perlengkapan 

'& lampu muka dan .belakang 

    

   

Onderdeel2 sedia tjukup! 

a Motors Coy. Ltd., 

533 

UTJAPAN TERIMA KASIH 

ri Saudara2, Bapak dan Ibu2 baik jang berupa 
materieel, telah meninggalnja Istri kami: 

NJ. SOETOJO 
jang dimakamkan pada tgl. 5-12-52 di Solo. 

Jang Maha Esja. Si 

Inna lillahi Wainnalillahi rodji'un. 
5 Hormat kami: SOETOJO   
  

Advertensi jang dimuat tg. 10/12-52 dari 

N,V:Koninklijke Paketvaart Maatschappij 

batja: ,,Polikliniek”, 
9 

  

' ss. ,NISSHO MARIP 
Kapal tersebut diatas ditunggu datengnja dari JAPAN 
di Semarang pada tanggal 15 Desember j.a.d. 

Koninkliike Java-Ghina-Paketvasrt ijnen H. , 
(ROYAL INTEROCEAN LINES) 

“Agen: TOKYO SENPAKU KABUSHIKI KAISHA. 

    

  

Gabongan Importeur Indonesia 
DJAWA. TENGAH 

3 

1. Masih dibuka kesempatan untuk para importeur di Djawa 
Tengah mendjadi anggauta GABID. g 

2. Para anggauta dapat minta bantuan dengan tertulis untuk 
segala kesulitar. 1 

3. Segala surat dialamatkan kepada GABID, Purwodinatan 
Tengah 26 Semarang — Telp. 547. Ga 

2 . Kepala Kantor GABID 
HARRY AGUSTAMAN. 

  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 
berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 

M. S. RAHAT 
OCCULTIST   alam ini tak terdapat korban ma- 

nusia.    Seteran 199 — Semarang. 
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. Menghaturkan terima kasih, atas bantuan/sumbangan da- 
moregel maupun $ 

Mudah2-an arwahnja dapat diterima dipangkuan Tuhan # 

Alamat Staf Det. P.H.B. di Ungaran. & 

    tentang ditjari seorang Arts, kata2: ,,olie-klinieken” harap di- £ 

BE AE TAG EK EN 

“4 III. 
! 

Ta' perlu membuang uang lebih banjak 
dari semestinja : : 

Ambillah: 

   

  

Semi forward control 

HARGA MURAH (hanja Rp. 33.000,—) : 
| KEKUATAN TA? KALAH (4 sampai 5 TON) 

N. V, HANDEL MIJ. HIN yYoOE 
FORDDEALER DJAW ENGAH & TJIREBON 1 Bodjon Tn 

49 Tn 

        

FORD Trdck 157" W. B. 

   

YAUXHALLS ”—— 

  

  

BERKAT DARI 

MOTOR 

  
  

ng 231 
1 

ANGGOER OBAT rar GAROEDA -DOENIA 
ta dapat menambahkan darah, me- 
nenleramkan asabat dan bikin 

ENAK TIDUR! 

ANGGOER OBAT coca vacum 
Distributeur: BAN SAN YOK PANG KAPASAN No. 216-218-220. Telf. 837 N. SURABAYA. 

Bisa Dapat Beli Disegala Rumah Obat dan Toko P. & D. 

“TEGAL: 
| 7. Toko ,,BANDUNG” 

| 8. Toko ,,CANTON” 
9. Toko PO SENG TONG 

10. Toko ,SENG SIEN” 
(11. Toko ,,SIN SENG” 
12. Toko ,LIBERTY” 

   
In 

   
Toko ,,WIE” 

. Toko ,,SIONG”. 

. Toko Obat AN HO TONG. 

. Toko ,,SIN” 

. Toko SOUW SWIE HAP 
6. Toko KONG HIEN : 

O
M
 
W
N
 

bulkan tiap? angan, 

  

   

   
      

   

Bagi -tiap wanita mudah sekali mentjiptakan 
suasana jang meliputi suluruh tubuhnja dalam 
lamunan gelombang pertjintaan. Kuntjinja ialah 
dengan memakai sabun Colibrita jang mengan- 
dung tjampuran wangi?an jang terpilih dan 
meliputi diri nona dalam suasana jang menga- 

  

    
  

#SEGI-EMPAT" 

GENERAL MOTORS 
OVERSEAS CORPORATION 
DJAKARTA 

Dealer: ASIATIC MOTOR COY, Semarang. 

  

PANITYA LAMBANG KOTAPRADJA 
JOGJAKARTA, 
SEA ama 

PENGUMUMAN: 
Ii. No. 2/8ec/52. 

Dengan ini Panitya Lambang Kotapradja Jogjakarta, mengu- 
mumkan shbb.: 

I. Sampai hari penutupan sajembara, tgl. 31 Oktober 1952, 
djumlah gambar jang masuk ada 487 helai, adapun jang 
memenuhi sjarat2 hanja ada 306 helai. 

II. Pemenang-pemenang: : 
' Nomer satu: Sdr. Muljadi, Keputran Timur Gang IV 

No. 8 Surabaja. 
Sdr. Kawindrosusanto, Kadipaten 1/342, 

Jogjakarta. 
Nomer tiga: Sdr. Susantijo, Kemetiran Kidul 

: Gt. 6/573a, Jogjakarta. 
Hadiah? penghibur (5 hadiah) djatuh kepada: : 
a. Sdr. Kadripradono, Djl. Brontokusuman No. 71 

Jogjakarta. 
b. Sdr, $. Ratmojo, Bludiran No. 140 Jogjakarta. 
c. Sdr. Sumarmo Gg. Alfu 11/31 Djakarta-Raya. 
d. Sdr. Sukirdjo Prawirodihardjo, Panggung Kp. 4/104 

Jogjakarta. 

Nomer dua:   “ 

e. Sdr. Mujono, Djl. Doho 85, Kediri. 
Jang akan didjadikan Lambang adalah gambar dari peme- 

| nang nomer satu. 
(IV. Hadiah2 akan dikirim dengan segera kepada para peme- 
: nang dengan perantaraan pos. 

Kemudian hendaknja maklum adanja. 

Jogjakarta, 8 Desember 1952, 
A/n. Panitya Lambang Kotapradja Jogjakarta, 

Ketua: 

ttd. 
(DALHAR MAKSOEM) 

  

  

     

bersama kawannja). 

ngalir dibawah tanah ini, sehingga 
da anak-buahnja Hogan! :   

  

«| PRETTY SLICK , GRUB... BRONCO 
STEALIN' SUNNY KANE Stock 
AN! FLOATIN' TH' BEEF DOWN 
THIS UNDERGROUND RNER 50 
YOU CAN FEEP HOGAN'S 

RAILROAD MEN 

(Dalam pada itu disuatu tempat lain tampaklah si Grub Mailoy 

— Sungguh kamu litjin benar Grub, Bronco telah tjuri ternaknja 
Sunny Kane dan hanjatkan daging itu disepandjang sungai jg. me- 

    
    

    

HERE COMES 
SOMETHIN' 
ELOSTIN OUT 
OF TH' CAVE, 
BUT IT ANT 
BEEF Its 

| reopLe 

YOU GOTITA 
BE SLICK TO 
GET RICH !/ 
WONPER WHATS              

  

   

            

    

   

  

  

  

— Kau 
bisa djadi hartawan! Heran, 
apa jg menghambat hanjutnia 
daging ig lain? 

& Ada apa-apa jg hanjut 
keluar dari goa itu, tetapi bu 
kannja daging! Jang  hanjut 
adalah manusia | 

  

    
   

    
   
    

kau dapat memberi makan kepa 

  

“f DENTIST 

|. Liauw Siang Joong 
Karangtengah 3 -— Tilp. 650 

| SEMARANG, 
. Berhubung Keluar Kota mulai tg. 12 sampai 15 December '52 
TIDAK mendjalankan praktek. 

| Re Dn | AN AA, 
I NT en 

    

     / ey 
OROWN IF 
WE DON/T 
HELP SEM/ 

IT'5 ROY ROGERS 
AN! SUNNY KANE VA 
THEY WERE IN TH 
ICE CAVE AND FOUND 
THAT RUSTLED BEEF/ 
LETNEM PROWN 

           
    

  

    

  

   

  

     

      

  

  
“— Mereka akan mati kele- | 
lap 'apabila kita tak tolong 
mereka ! 

— Itulah Roy Rogers dan 
Sunny Kane! Mereka telah 
berada di goa &s dan ketemu 
kan heiwan jang telah ditjuri 
itu! Biarkan, mereka mati ke 
lelap, 

  

P2   

  
  

ISTIMEWA saban hari sampe 
djam 9 malem 

Sate Kambing Bandung 
Gule Kambing Bandung 
Gado-gado Bandung 

Selalu dipudji di Rumah Makan 
»Guru Tennis” muka Pasar 
Randusari Semarang. 
  

  
TTL LL AL Lb 

Tersedia pula: 
KAMUS BESAR Ing.-Ind. & 
Ind.-Ing. dg. 60.000 definitions 
A Rp. 45—. 
KAMUS BESAR Ing.-Ind. (530 
halaman) A Rp. 25y— dan 
KAMUS BESAR Ind.-Ing. (335 
halaman) A Rp. 15,—. 

Pesanan pada: 
CASSO p.o. box 29 Medan. 
LL LP aa na, 

PL LE LL ma, 

INI MALAM  PREMIERE 
.Rex” 5.-7.-9, (Seg. umur) 
eanne Craia — Myrna Loy 
Debra Paget — Jeffrey Hunter 

Belles ,::. Toes' 
. 20th Century Fox' Technicolor! 

Sambungan dari film .Cheaper 

by the Dozen” jang sangat mena- 

rik, Tuan2 akan merasa berke- 

luarga dengan mereka! 

Lain dari pada jang lain!!! 
  

loi malam prewiere 
METROPOLE 5-7.- 9.- (17 tahun) 

John Payne - Dennis O' Keefe 

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

gemparkan, penuh dengan Per- 

tengkaran dan Perkelahihan jg. 

hebat, mulai sampai terachir! 

Isi MALAM D. M, B. 

.ORION” 5.-7,-9.- (47 th) 
Red Skelton — Sally Forrest 

2) MGUSE M7 DUS” 
M-G-M'$8 in Techoicolor 

DIAGALAM / UU — 9.007 th) 

Mariam-O. Guman ti-P, Ramlee 

“SALOHA" 
Biim lndonesia jg Populair 

  

    
    

SOLO Mulai tg. II s/d 12 December '52 
JAMES STEWART — JBAN ARTHUR 

»TOU GAN TAKE IT WITH YOU“ 
Suatu film Comedy Produksi Columbia Film 

DLM 

      
   

obil2 Vauxhall, telah bertahun. 

tahun terkenal karena hematnja, 

dalam arti kata jang sesungguhnja, 

sekarang mendjadi lebih hemat lagi 

Perbaikan? jang Juar biasa ini, 
menjatakan kemasjhuran jang me- 

ngagumkan bagi Vauxhall sebagai 
kendaraan jang sangat hemat. 

Vauxhall bisa didapat dalam 2 

model: Wijvern 4-eyl. dari 1'/, liter 

dan Velox &-cyl. dari 2'/, liter. 

Kedua model mempunjai tempat 
duduk jang luas untuk 'lima orang, 

bahkan tjukup untuk enam. 

Mintalah kepada dealernja 

untuk mengadakan pertjobaan 
perdjalanan, 

dipakainja, dengan motor? ,,Segi- 

empatnja” jang baru, sedangkan 

ketjepatannja semangkin diperbaiki. 

Lagi pula dengan banjaknja per- 

tjobaan? telah dibuktikan, bahwa 

kekuatan dari pada dinding? cylinder, 

sebagaiakibat dari ketjepatan tekanan 

penghisap, bertambah dengan 50 '/,. 

  

OI 
GENERAL 
MOTORS   
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KEMENTERIAN PERTAHANAN 
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT 

Pengumuman 
No. 183/Peng/A.Djen/52, 

I. Markas Besar Angkatan Darat 

Memanggil pemuda2 Indonesia 
untuk dididik mendjadi Pradjurit Genie Angkatan Darat. 

H. Tempat pendidikan di Bogor, dan lama pendidikan 
1 tahun, 
Mereka jang Julus dari pendidikan, akan diangkat sebagai 
Pradjurit I Genie Angkatan Darat, serta akan ditempat- 

kan diseluruh Indonesia, dengan menanda tangani Ikatan 
Dinas sedikit-dikitnja 3 (tiga) tahun. 
Sjarat2 masuk: 

Warga Negara Indonesia, 
Umur antara 18 — 22 tahun. 
Telah lulus (beridjazah) sekolah Ra'jat! 
Belum kawin. 
Tinggi sekurang-kurangnja 158 cm. 
Berkelakuan baik dan berbadan sehat. 

V. Tjara melamar: 
Para pelamar harus mengadjukan permohonan jang ditu- 
lis sendiri: 
1. Untuk daerah Territorium I (Sumatra Utara dan 

Tengah) kepada Bataljon Genie Terr. I Medan. 
2. Untuk daerah Territorium II (Sumatra Selatan) ke- 

pada Bataljon Genie Terr. II Palembang. 
Untuk daerah Territorium III (Djawa Barat) kepada 
Bataljon Genie Terr. III Bandung. 

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

9. Untuk daerah Territorium V (Djawa Timur) kepada 
Bataljon Genie Terr. V Malang/Lawang., 

6. Untuk daerah Territorium VI (Kalimantan) kepada 
Bataljon Genie Terr. VI Bandjarmasin. 

III. 

IV. 

D
A
R
 
W
N
 

Mi
 

7. Untuk daerah Territorium VII (Sulawesi — Sunda 
Ketjil dan Maluku) kepada Bataljon Genie Terr, VII 

Makassar. 
Dengan disertai: 

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

mengikuti udjian kesehatan dan pengetahuan sekolah/ 
umum. 

VII. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31-12-1952. 
Kepala Staf Angkatan Darat 

u.b. 
ADJUDAN DJENDERAL. 

BANDUNG, 21 Nopember 1952. 
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Spbu CITY CONCERN CINEMAS anna 
LoOx Ini malam & Besokmalamtu. 17 tahun) 

5. Tb 9.» Glenn Ford — Bilen Drew— William Holden 

»theMan from Colorado" 
Color by Technicolor, — Heibat dan Gempar ! 

Akan datang Lloyd Bridges. Dorothy Gisk — The Picture “ 

ss The Whistle At Laton Falis 4 saat eta au 
Grand ini malam d. m. b. (u. 17 tahun) 
“.7-9 Claudette Colbert — Apn Blyth:”—- 
SA Robert Douglas — Aune 'Crawfard 

rhunder on The Hilt' 
INDRA inimalam | ini malam Royal 

4.30-6.45-9.00pengab: (13th) d.m.b. 5.00: 7.15-9.30 
'ilm Indonesia terbesar, pertama dalam BERWARNA 
dengan R. Mochtar — Netty Herawati — 'Rd Sukarno 

Nana Madjo -- Astaman dil”. 

sRodrigo De Villa" 
Dibuat seluruhnja di Manilla-penuh actie & sensatie | 
dgn idzin kant. pengen. harga tg 8 Nov. '52 No. 3655/KPIj 
8511/13142.- Harga2 tempat Rp 4.- Rp 2.50 Rp I.- untuk 
#pertundjukan ke 2- dan ke 3 malam " 
Utk pertundjukan sore (kesatu) dan pagi barga2 tempat biasa 

Besokmalam JOHN HALL — MARIE WINDSOkK. 
premiere INDRA 46 
Peng Ii7tabul smturricane Island” 
ROXY ini malam d. m.b. (nu. 13 tah.) 

Z.« 9x S. Salmah - R. Sumiati - Usman 
Mariam - Jose Lantua - d. LI. 

Indonesia »MAS KAWIN Fi indon 
Menarik — dan menggemparkan! 

Ka 
2 

Maba 

- & 
“ Li 

“Mysterious 
Love - Story 

Lan 

- R, Ismail 
alam   Druk, VII No, 584/111/A/718 

  aa 
  

8 

1. Saliman idjazah beserta daftar nilai dari kelas jang 
tertinggi Sekolah Ra'jat. 

2. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter, 
3. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong: 

Pradja/Polisi. 
4. 

VI. Bagi mereka jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil untuk . 
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