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Edisi Pos 
Dengan Berita2 Terachir     
  

— Kesulitan Teni    
Disebabkan Karena Tentara Merupskan 
.Sisa2 Je Psling Hakiki Dari Pada Rer 

. polasi Indonesia OUan Baru 2 Th. 
' Berkesempatan Utk Dimodernisir. 

Hadji Agus Salim Tenta 

    K, 

Ini. 
ta. 2 . 

I INDONESIA terdapat suafu perasa'an tidak enak, kare- 
na pertama-tama negara tidak mempunjai suatu perun- 

dang-undangan, jang sesuai dengan konsepsi Republik “Indonesia 
dan harus bekerdja dengan djumlah2 jang besar dengan tiada ang- 
garan belandja”, demikian dikatakan oleh Hadji Agus Salim dalam 
suatu pertjakapan dengan redaktur kita tentang sebab? kesuka- 
ran-kesukaran dewasa ini. 

  

      

L jang ' sebagai 
$ gtas2 pertanfa dan besar 
““menghadapi pemilihan konsti- 
“luante dan penetapan angga- 

n belandja, dengan disam- 
ngnja  diadakannja suatu 
at untuk mendjaga anggaran 
landja, mendjalankan politik 
ng perlu bagi Indonesia pa- 

a djangka waktu pandjang. 
Mengenai masalah2 jang da- 

pat diselesaikan da'am djang- 
ka wakiu jang pendek, ,,Grand 
Old Man” Republik Indonesia 
menjatakan  kepertjajaannja, 
bakwa keinsjafan umum, bah 
wa republik kita tidak boleh 

TT VII Kompak 

  

     

      

   
   

tjara militer 

serta KMKG Makassar 

ini 

         
ng Sebab2 Kesulitan Dewa 

Dibelakang Warouw 

ALAM PENGUMUMAN 
8 £ jang diutjapkan djurubi- 

KA... Kapten Ra- 
hasia dimuka tjorong radio Ma 
kassar Rebo malam, dinjatakan 
bahwa semua komandan? resi- 
men infanteri 23, 24, 25 dan 26 

dalam 
peristiwa 16 Nopember baru? 

membenarkan — iirdakan 
Overste Warouw dan berdiri di 
belakangrja. Komandan? resi- 

  

  

| Siasat 

  

| Inggris Akan Baotu 
|| Memblokkir Pantai2 ' 
IL Iado China | 

“—W ALANGAN2 jang lajak 
mengetahui di London pa- 

da hari Kemis menerangkan, bah 

wa menteri luar negeri Inggeris, 

Anthony Eden, dalam kundju- 
ngannja jg akan datang ke Pa- 

ris akan mengadakan pula pem- 

bitjaraan-pembitjaraan dgn men- 

teri luar negeri Perantjis, Robert 

Schuman, mengenai masalah? se- 

kitar pemberian bantuan kepada 

Perantfis di Indo-Tjina. Seperti 

diberitakan, Eden minggu depan 

akan bertolak ke Paris utk meng 

hadliri konperensi Dewan Nato 

disana. 

| 

  
  

Kalangan2 tersebut menge- 

mukakan selandjutnja, bahwa 

pembitjaraan2 jang akan di- 

adakan oleh Hden akan dida- 

sarkan pada andjuran2 jg ter- 

Baru?! 

i 

Yelsh Tjukup 
Persesusian Pahar 
2. Kata Wilopo. 

g-3 JAM 17.40 Kemis s 
tiba kembali di D 

dari kongres PNI di . Suraba 
Perdana Menteri Wilopo dan M: 
teri Penerangan Mononutu. 

pertanjaan2, Perdana Mente 
lopo menerangkan kepada 
bahwa pembitjaraannja, dgn | 
Sukarno di Bali itu adalah 
sarkan ketetapan kabinet 
diantara pemerintah dgn Pr 
diadakan pertukar-fikiran j3 
dalam2nja untuk menjeles 
soal? sekitar 17 Oktober j.l 

kup adanja persesuaian faham 
diantara Presiden dgn pemerin- 
tah, katanja pula: 3 

  

   

  

Seterusnja Wilopo menjiz 
kan, bahwa menurut pend: 
nja tidak ada timbul kesi 
tan2 jg baru bagi pemerint: 
untuk me'aksanakan keputu- 
san2 jg ditetapkan didalam si 
dang Dewan Menteri pada hari 

Djum'at tgl. 5/12 jbl. Dan Wi- 
    

   

      

  

rapa serdadu bangsa 
RiNes” sedang menjergap bebe   

  

Snapshot pengedjaran anggau ta2 2 
Afrika Selatan oleh serdadu2 pemeri 

Afrika dari resimen ,.5 th. King's 

  

: Penangka- 
. pan Mau2 

  

an rahasia Mau Mau di 
ntah Inggris. Tampak bebe 

African 

rapa anggauta Mau-Mau jang me 
njembunjikan diri dalam ladang djagung di daerah Mahiga. 
  

Terdesak Kepada   
runtuh dan keinginan umum men can KMKG Makassar turut tjantum dalam laporan jang te 
untuk mentiegap  terdjadinja tanggung-djawab dan akan pi- lah disampaikan kepada kemen 

lopo pun berpendapat, tiwa 

di Djawa Timur “pada waktu 
ini tidak ada terdjadi sesudtu 

itu, akan menudju kepada sua kul tanggung-djawab sama? de 
ngan komando T.T, VH terha- terian luar negeri Inggeris oleh 

tu pertemuan pendapai. 

' Orang dapat ikut berusaha 
kedjurusan ini dengan sedikit 
mungkin ikut berbitjara dan 
menjerahkan tindakan2. kepa- 

da kalangan jang bersangku- 
tan”, Cemikian Hadji Agus 
Salim. 

Bahwasanja dewasa ini isti- 
mewa disekitar tentara timbul 
kesulitan2, menurut Hadji Agus 
Salim disebabkan, karena ten- 
tara merupakan sisa? jang pa 
ng hakiki daripada revolusi 
Irdonssia dar baru HI. dua th. 
mendapat kesempatan untuk 
perobabhan suatu tentara jang 
modern”, : : 

Perasaan kurang enak jang 
saja sebutkan diatas ini”, demi 
kian Hadji Agas Salim, ,,lebih2 
lerasa karena pemimpin? nega- 
ra dan masjarakat berkali-kali 
mempersoalkan krisis achlak, 
korupsi. ,,morele irzinking”, dan 
Gjasa2 selama revolusi kemer- 

  

dap langkah2 berikutnja. Uru- 
san selardjatnja dari peristiwa 
Makassar ini akan dilaksanakan 
merurut ketentuan? pada rapat 
komardan? resimen tanggal 8 

| Desember jbl. 

| : Te 
Pernjataan tsb. dikeluarkan 

sesudah mendengar keterangan 

Irapat komandan2 'resimen di 
Bali dengan rerti ngan bah- 
wa dalam alternatif sekarang 
ini tindakan Overste ' Warouw 

      

   

hindarkan kentiama jang lebih 
besar, jang membahajakan po-   tensi dalam wilajah T-T. VII. 

Demikian antara lain pengu- 
muman  iang ditandatangani 

TE, 

Warouw jang diutjapkan dlm.. 

adalah satu2nja djalar untuk | 

konperensi para diplomat Ing- 
geris di Asia Tenggara, jang di 
langsungkan baru2 ini di Singa 
pura. Berdasarkan keterangan2 
diperoleh, “ada kemungkinan 
bahwa bantuan jang akan dibe 
rikan oleh Inggeris itu akan be 
rupa kerdja-sama erat antara 

angkatan laut Inggeris dan Pe- 

persoalan baru bagi pemerin 
Pan 35 2 

Mengenai hasi! pembit 
an2nja dengan Kolonel 
bang Sugeng berkenaan 
pentjalonannja mendjadi 
D selaku pengganti Kc 
A.H. Nasution, Mr. Wilopo 

dak sedia memberikan ses 
keterangan. 

! 
5 
1 
|    

    

  

wW 
itu perdana menteri Wilopo sudah 

nja tidak dibenarkan oleh kabinet 

matera Selatan.   rantjis dalam blokade pantai2 

Indo Tjina melalui mana pasu 
kan2 Vietminh mendatangkan 

bala bantuan" alat sendjata. 
Achirnja diterangkan leh ka- 
langan? tadi, bahwa laksama- 

na Russel, komandan angkatan 

laut Inggeris di Timur Djauh, 
telah menjusun sebuah laporan 
dalam mana tertjantum ren- 
tjana mengenai kerdja-sama   oleh komandan2  resimen 
demikian itu. (AFP) 

  

'Merasa Diperla- menjatakan, bahwa kepsr 

Mengenaj ketetapan kon 
PNI jg membenarkan usah 
didaerah? jg bermaksud men- 
tjegah mendjalarnja perkosaa: 
demokrasi - itu, berlainan 
keterangan Sidik Djojosuk 
di. Surabaja, Perdana Meni 
menjatakan bahwa jg dimak 
sudkan dengan ketetapan fhi 
adalah terhadap usaha? jg #i 

   . Menurut pendapat Tambunan, 
seharusnja dibiarkan sadja ka 
binet Wilopo menjelesaikan per- 
soalan didalam Angkatan Pe- 
rang sekarang ini. dan dibiar- 
kan sadja kabinet mengambil, 

an, karena Wilopo semen 
eberapa waktu jang lalu 
3Sa memberikan ketera- 

in bahwa ja sanggup menje 
esaikan perscalan2 sulit jang 

adapi. “Akan tetapi dengan 
adanja putusan2 jang d ambil 
oleh kongres PNI itu, kedudu 
kan Wilopo mendjadi terdjepit, 
kata Tambunan-. 

     

  

   
     

     

   

   

   
    

termasuk kedalam kegiatan'pi 
hak tentara, umpamanja pen- 
ijegahan diadakannja demen- 
strasi di Bandung baru? ini: 

Achirnja Perdana Me kaan, akan-tetapi tidak per- 
menjinggung-rjinggung ra- | 

lagi insaf, janc atjapkali ku- 

kongres PNI jg menjatakan Puzasan PNI “Gisajangkan. 

persetudjuannj, terhadap be-j Beberapa orang pemimpin 
Toga | tusan ribu pekerdja, jarg setia 

rang gadjinja dar buruk rumah 
nja 

Da'lam hubungan ini Hadji 
Agus Salim mendjelaskan, ba- 
hwa ia bukan hanja maksud- 
kan pekerdja2 pada instansi2 
pemerintah, akan teiapi dju- 
ga dalam perusahaan partike- 
Er. 
Umum mendapat kesan, 

bahwa sebenarnja tidak ada 
lain daripada keburukan? sa- 
'dja”, demikian Agus Salim. 
Mengenai kedjahatan jang tim 
bul sesudah perang dan dulu 
disebut dengan perkataan ,,0O- 
W-er” ja menjatakan, bahwa 

hal ini didjumpai disetiap dae- 
rah dari kutub sampai kutub. 

Titik Be. 
rat Politik 

Pindah Dari Djakarta 
Ke Surabais: Kata Alg, 

Handelsblad 

ERHUBUNG DENGAN 
$ kongres P.N.I. di Suraba 
ja. Al2emere Handelsblad di 
Amsterdam dalam induk kara- 
nganrija menulis, bahwa ,,kini 
Sirabaja telah mendjadi titik 
berat bagi partai politik, jang 
berkongres di tsngak. divisi jg. 
tidak mau patuh kepada peme- 
rintah Indonesia”. ,.Titik be- 
rat politik berpindah dari Dja- 
karta ke Surabaja”, kata Han- 
delbblad. dar: terletak pada PNI 
jang sedjak beberapa bulan men 
djalankan polit.k jang diandjur 
kan sendiri oleh Presideri. 

»Dinegara-negara  Ameri- 
ka Selatan keadaan serupa di 
Indonesia sekarang akan sudah 
menimbulkan revolusi, tetapi di 
Timur tempo itu terlalulambat. 
'Selandjutnja harian itu menga 
takan bahwa dalam kalangan 
PNI telah tergjadi perputaran 
haluam Sang dibuktikan oleh 
utjapan Sidik, bahwa Sultan Ha 
mengku Buwono lebih baik me- 
narik diri”. 

»Rupanja crang2 jang berpen 
dirian lunak tidak Japat me- 
mang didalm suasana . revolu- 
sicner mil'ter”. Pemikian diberi 
takan kanterberita ,,Antara” di 
(msterdam. 

B.P.R.M.S. KONTRA 

C.R.A.M.S. 
150 Polisi Belanda 

sendjata lengkap menduduki 
kamp orang2 Ambon ,,Lunette”, 
setelah orang2 Ambon , disana 

  

- 

jang ber- 

membuat ribut, jang disebabkan | 
oleh pertentangan paham politik 
antara pengikut2 Badan Perdju- 

angan Republik Maluku Selatan 
dengan pengikut? C.R.A.M.5, Se- 
orang pengikut C.R.A.M.S. jang | 
melukai pengikut B.P.R.M.S. te- 
lah ditangkap. Pada waktu ini 
keadaan mulai aman. . Demikian 
kantor berita ,,Antara” di Am- 
sterdam, 

dung dan antara lain telah 

Menurut keterangannja kepada pe 

tentaraan daerah. Ia mengatakan 
kali tidak disertai keinginan un 
arah tidak baik. Tentang suasana 
wa-Barat, Sutoko mengatakan, 

Pertemuan para penan- 
datangan statement 

17 Oktober”. 
Leinan Kolonel Sutoko me- 

nerangkan, bahwa Rebo malam 

jh di Djakarta telah diadakan 
pertemuan oleh penandatangan 
“statement 17 Oktober” jg di 
Sampaikan. kepada . Presiden 
itu. Dari 16 penandatangan ti 
dak hadir Kolonel Gatot Su 
broto dan Letnan Kolonel Su- 
wondo. ' Pertemuan itu telah 
.membitjarakan “putusan kabi- 
net dan pengumuman pemerin 
tah tgl. 5 Desember 1952 dan 
achirnja telah disusun Suatu 
Sura: pernjataan untuk disam 
paikan kepada pemerintah jg 
berisi suatu keinginan menda- 

pat pendjelasan, dasar2 apa 
kah jg telah dipakai oleh peme 
rintah untuk mengambil putu- 
san tgl. 5 Desember itu. 

. Akan tunduk kepada 
,,putusan jg adil”. 

Mendjawab pertanjaan ba 

tusan pemerintah itu, Sutoko 

menjatakan bahwa ia dengan 
jg lain2nja merasa diperlaku- 
kan tidak adil. Menuru Suto- 

ko sebelum putusan itu diam- 
bil KSAD sendiri tidak 

ditanja. demikian pula KS 
AP tidak tahu menahu. Tja 
ra penjelesaian bagaimana jg 

dikehendaki, menurut Sutoko 

ialah bahwa lebih baik dengan 

djalan semestinja jaitu dgn sa 

luran rechterlijke : organisatie 
agar memberi kepuasan kepa 
da perasaan keadilan. Putusan 

ERDANA MENTERI Mesir 

djenderal ' Mohamad Nadjib 
jang hari Rebo mengumunikan, 

hahwa ia telah menghapuskan un- 

dang2 dasar negara Mesir dari tahun 

1923, kini sedang berusaha memben- 

tuk sebuah front nasional dimana 

turut duduk wakil2 dari semua par- 

tat guna merentjanakan undang2     dasar baru. Mesir jang dewasa 

“ kukan Tak Adil 
Pendapat Ov. Sutoko Tentang Putu- 

san Pemerintah ,5 Desember" | 
Penjelesaian Sebaiknja Melalui Saluran 

Rechtelijke Organisatie. 
ETNAN-KOLONEL SUTOKO hari Djum'at berada di Ban- 

kundjungannja ke Bandung ini seperti djuga ke Medan, ialah ka- 
rena ia merasa kuwatir kalau2 pengumuman pemerintah tanggal 

5-12 jl. menimbulkan pengaruh jg kurang baik di kalangan ke- 

bahwa keadaannja kompak diba- 
wah pimpinan Kolonel Kawilarang. 

gaimana pendapat2 tentang pu. 

i 

  
berdjumpa dgn Kol. Kawilarang. 

rs sebelum kembali ke Djakarta, 

, bahwa kedatangan itu sekali- 
tuk mempengaruhi keadaan ke- 

di kalangan ketentaraan di Dja- 

jg telah diambil oleh pemerir 
tah, menurut Sutoko dapat di 
ibaratkan “kepala diijopot da- 
ri tubuhnja” dan karena itu 
membawa effek besar terha 
dap Angkatan Darat, Mendja- 
wab pertanjaan, dikatakan 
oieh Sutoko bahwa pada tgl. 
6/12 jl. ia sendiri telah diberi 

(tahu oleh Menteri Pertahanan 
(bahwa diantara 'perwira2 me 
'nengah ig akan dibebaskan da 
| ri tugasnja termasuk pula dia 
| sendiri dan Letnan Kolonel 
Parman Kepala Seksi III Staf 
Umum Angkatan Darat me- 
rangkap Komandan CPM. | 

leid Dewan Partainja itu ada- 
lah djuga berarti persetudju 
annja terhadap beleid pemerin 
tahan mengenai “peristiwa 17 
Oktober sekarang ini. 

  

KOL. SIMBOLON DIPANGGIL 
KE DJAKARTA. 

Panglima TT I, Kol. Simbolon 
jang pada beberapa hari belaka- 
ngan ini berada di Palembang da 
lam tjuti, hari Rebo sudah berang 
kat ke Djakarta dengan kapal 

terbang atas undangan dari peme 

rintah pusat. Apa keperluan pang 
gilan itu tidak diketahuinja, 

Keluarganja masih berada di 

Palembang. 

Tak Ada 
Surat 

Pernjataan Kahar Mu- 
zakar Tak Diterima 

Di Makasar 

Mn berapa lama sete- 
lah tibarja PM dan Men- 

teri Penerangan dari Surabaja. 
tiba pula di Kemajoran Let. 
Kolonel Sutoko dan Let. Kolo- 
nel D|, Jahja dari kundjungan- 
nja ke Bandung. Ditanja menge 
nai kabar bahwa Kahar Muzak     

Antara kita dgn. kita. 
- Pada achirnja Sutoko menja ' Panglima TT VII, jang menjata 

kan kesediaannja untlik beker |takan pendapatnja, bahwa ' pe 
njslesa an itu harus dilakukan 
oleh .,kita dengan kita dan ti 

' dak ditjampuri orang luar”. Mes 
ikipun demikian Sutoko menjata 
ikan akan taat terhadap tiap 
Iputusan jang adil. Tentang per 
'soalan pentjalonan dan pegang 
| katan KSAD baru Sutoko tidak 

' mau memberikan keterangan, te 
tapi ia katakan bahwa baru2 
ini dengan Kolonel Bambang Su 
geng telah diadakan pembitjara 
an untuk berusaha mengutuh- 
kan kembali Angkatan Darat. 
Ta menambahkan, bahwa ia 
mendengar tentang dikirimkan 
nja Surat oleh Kolonel Bam- 
bang Sugeng kepada Perdana 
Menteri, dan kepada Sutoko sen 
diri Bambang Sugeng telah me 
ngirimkan surat jang. berbunji 
terima kash atas sportiviteit- 
nja, Tentang keberangkatannja 
@'Semarang dan Kalimantan 

Sutoko tidak mau memberitahu 
kan hari dan tanggalnja. (An- 
tara). 

Program Nasional 
Inf berada dibawah suatu mang- 
kubumi (atas nama putera “ Farouk, 
Ahmad Fuad, dengan demikian da- 
pat berobah mendjadi sebuah  re- 
publik. Pun partai Wafd jang eks: 
trim nasionalis dan merupakan 
partai Mesir, terbesar jang selama 
itu menentang keras tindakan?2 an 
ti-kepartaian dari djenderal Nadjib, 

akan menggabungkan diri ' dalam 
froat tersebut, Usaha jang hendak ' 

'kar telah mengirimkan surat 
kepada Let. Kolonel Warrow, 

| dja sama untuk mempertahan- 
(kan keamanan didaerah, Sulawe 

si Selatan itu, Let, Kolonel Su 
toko menjatakan bahwa menu- 
rut laporan 
Lja dari Makassar surat! 

oleh pihak tentera, 

Tentang tidak diundangnja 
Letnan2 Kolonel Warouw, Su- 
dirman dan Kretarto untuk 
menghadiri . konperensi perwi 

'perianjaan menjatakan, 

| PNI jang lebih baik dari putu 

jang diterimanja 

pernja iri 
taan Kahar Muzakkar jang de 
mikian ita tidak ada diterima 

dari partai atas 
bah- 

wa mereka sebenarnja meng- 
Rarapkan pu-uSan kongres 

pemerintah 

sannja jang- sekarang untuk 
mengatasi keadaan jang seka- 

rang ini. Putusan2 jang diha- 
rapkan itu menuru:e mereka 
ternjata sebaliknja, dimana di 
da'amnja ditundjukkan PNI 
telah memihak salah satu fi- 

hak sekarang ini, sehingga pe 
njSlesaian akan beriambap ru- 

Ivet, 

Mereka menjangsikan sa- 

Wilopo Terdjepit 

  

— Penerbit: 
Penjelenggara: Hetami 
Alamat: Purwodinatan 
Tilpon: Redaksi 1228 
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tah Dim Menentukan 

PNI Benarkan Tindakan2 

Dim Kabinet Tergantung 

dalam menentukan tindakannja 
peristiwa. 17 Oktober. 

Partai PNI telah ada sematjam 

oleh P.L.-Aneta, Dewan Partai P 

Para penindjau politik ber- 
pendapat, bahwa antara lain 
oleh PNI tidak akan disetudjui 
bilamana diambil sesuatu tinda 
kan disipliner terhadap pembe 
sar? militer di Djawa Timur, 
dan Sumatera Selatan, jang me 
nentang peristiwa 17 Oktober 
dengan, tindakan2nja| Dalam   

Sudut Jg Seolan- 
(Olah Benarkan Tindakan Tentara D. 
Daerah Jg Sebenarnja Tidak Dibe- 

narkan Oleh Kabinet Sendiri 

AKIL KETUA parlemen sementara mr. A. H. Tambunar 
berkena'an dengan putusan? jang telah diambil oleh kon- 

gres P.N.I. di Surabaja menerangkan bahwa dengan putusan PNI 

terdesak kepada suatu sudut jg. 
seolah-olah membenarkan tindakan? tentara didaerah jg. sebenar- 

sendiri, seperti kedjadian di Su- 

. 
. Kol. Utojo: 

Saja Harus Ada Di- 
atas Dari Pergola-' : Pena z 

kan2 Jang Ada. 
K ENIKA ditanjakan ten- 

targ beberapa kedjadian 
penting pada achir2 ini dalam 
Angkatan Perang, seperii pem 
bebasan beberapa orang perwi 
ra tinggi antara lair KIS.A.D. 
Kolonei Nasutis:, - Bambang 
Utojo, parglima T.T, JI belam 

man berikan keterangan apa2 
dan pendapatnja dalam hal ini. 

"Bagi saja Sekarang ini, le- 
bih baik banjak diam dan me 
nelii semua perkembangan, 
baik jg ada dalam lingkungan 
Territerium saj, maupun pa- 

da umumnja. Karena dewasa 

  
diatas dan ditengah2 dari per 

golakan2 jg ada. Sedikit sa 
dja salah berbitjara ataupun 
bertindak dapat memungkin 
kan timbulnja suasana ig tidak 
diingini. Lebih sedikit bitjara, 
lebih baik”, demikian Kolonel 
Bambang Utojo. 

DUA UNDANG? DARURAT   ngat, apakah perdana menteri 
Wiopo dapa: mendjalankan 
ren jananja dengan adanja pu 
tusan partainja demikian. Pe- 
muka2 partai tadi achirnja me 
njaiakan, bahwa kalaupun si 
Gang kabinet berikutnja dapat 
membitjarakan persoalan seka 
rang ini, mungkin bisa menun- 
Ijukkan sampai dimana Wilopo 
diikat partainja PNI jang te- 
lah membuat putusan jang 
agak berlainan dengan sikap 
kabinet, 

  

PERKEMBANGAN SISWA? 
WARGANEGARA INDONE- 
SIA KE PERSATUAN 
INDONESIA. 

Sewaktu perhimpunan  studen 

Tionghoa di negeri Belanda me- 

ngadakan rapatnja “di  Amster- 

dam, ternjata bahwa 907 dari 

djumlah anggota Chung Hua 
Hu?” itu warganegara Indonesia, 

demikian ,,Aritara” di - Amster- 

dam. Usul utk langsung membu- 

barkannja ditolak, dan karena 

  
kan perhimpunan jg bergolongan 

golongan dan menggabungkan se 

mua mahasiswa Indonesia keda- 

lam PPI. 

GERBRANDY BANTAH KEBI- 

pengurusnja menarik diri. | 

Usul ini bertudjuan menghapus- 

ra2 di Djakarta Rebo malam NARAN NIAT BELANDA UTK 
jbl Let. Kolonel Sutoko me MENGUSIR GO DAN SUNITO. 
njatakan bahwa sebabnja ha- 

2 jalan oleh karena kKonper Pn dam, Mr. Sjoerd Gerbrandy, atas 

Ini chusus untuk mereka jg te rama Go Gien Tjwan dan Sunito 
Jah turut menanda-tangani SU kemaren telah memadjukan surat 
rat pimpinan Angkatan Darat permintaan jg menghendaki per- 
kepada Panglima Tertinggi pa hatian pemerintah Belanda atas 
da tgl. 17 Oktober jl, sedang niatannja hendak mengusir kedua 
ketiga Let. Kolonel isb diatas warganesara Indonesia tsb. dari 
tidak turut serta menanda-ta negeri Belanda jg oleh peminta 
ngani surat itu. tidak dapat dibenarkan. 

Menurut ,,Antara” di Amster- 

  
Mesir: Keluarkan 
memusatkan pendapat . nasional atas 
undang2 dasar baru itu merupakan 
"tanda kearah sikap jang mungkin 
lebih tegas dari Mesir terhadap di- 
dudukinja Terusan Suez oleh Ing- 
uris. 

» 
Dalam Program naslonal masih 

Senantiasa tertjantum sebagai bagian 

penting ,Keluarkanlah — Inggris.” 
Partai2 “menghendaki bahwa masa 

     
je bae Ie 

  

: Bona 
RO Law Nvotsohap 

“3 Geehanadn" | 
Aan MABA rn Ha ansehoson Jika 

peralihan, sementara menunggu un- 
dang2 dasar negara jang baru ber- 
laku, “dibuat . sesingkat mungkin. 

Hingga disetudjuinja oleh plebisit 
boleh ' djadi diperlakukan. waktu 
18 bulan, : 

Nadjb minggu ini akan mengada- 
kan konperensi deryan  pemimpin2 
partai.  Dalati radio Rebo pagi, 

perdana menteri, Itu menjatakan: 

| 
& 

7 

  

Sidang parlemen pleno terbuka 
hari Kemis menjetudjui dua rentjana 
uridang-undang tentang pengesjahan 
undang2 darurat mengenai pungutan 
“tambahan pokok padjak  kekajaan 
dgn perseroan tahun 1950 dan 1951, 
jakni tambahan pokok padjak 100”, 
atas padjak kekajaan 1950,  tamba- 
han pokok padjak 100”5 atas ' pa 
djak kekajaan 1951 “dan tambahan 
pakok padjak 300”, dari ketetapan 

'pakdjak perseroan mengenai masa an 
' tara 30-6-1949 sampai 1-7-1950 serta 
tambahan pokok padiak 300”, dari 
ketetapan padjak perseroan menge- 

Inai masa antara 30-6-1950 sampai 
|1-7-1951. Sidang dihadliri 119 ang 
gauta, Menteri Keuangan dan dipim 
pin wakil ketua Mr. Tambunan. 

Tak Pandang Uang 

hubungan ini orang menundjuk 
kan kepada kepuasan kongres 

| eng jang ,,membenarkan usa- 
|ha2 didaerah? jang bermaksud 
mentjegah mendjalarnja perko 
saan demokrasi”. Pimpinan PNI 
memberikan pendjelasan pada 
kalimat ini. bahwa kongres mem 
benarkan tindakan? baik jang 
bersifat politik maupun militer 
jang terdjadi di Djawa Timur, 
Makasar dan Sumatera Selatan, 

Tetap hendaki mutasi 
KSAP dan Sek. Djen. 

Kem. Pertahanan. 
Dengan menundjukkan kpd. 

perbedaan antara mosi Manai 

Sophiaan dan mosi Kasimo da 
hulu, (dalam mosi Manai dite- 
gaskan supaja ada perobahan 

dalam” “pimpinan” angkatan 
perang dan kement. pertahanan, 
sedangkan dalam mcsi Kas'imo 
tidak terdapat perkataan “pim 

N.V. ,Suara Merdeka Press”. 

Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

Harga Lengy. (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 

Akan Besar Pengaruhnja Bagi Pemeren- 
Tindakannja Untuk 

Selesaikan Peristiwa 17-Oktober 

    

     Barat II — 20 Semarang 

Smg. Rumah 1798 Smg. '” 

60 sen pet lemb: 

  

Baik Politis Maupun Mili- 

ter Jg. Terdjadi di Dj. Timur-Makassar Dan Sum. 

Selatan: Tetap Menghendaki Mutasi Thd. KSAP Dan 

Sekdjen. Kem. Pertahanan, Tetap Tidaknja Sultan 
Apakah Sultan Akan Me- 

rupakan ,,Rintangan” Atau Tidak Dlm. Melaksana- 

kan Konsep Penjelesaian PNI. 
EPUTUSAN KONGRES FNI di Surabaja mengenai peris- 

tiwa 17 Oktober akan besar pengaruhnja bagi pemerintah 

(gedragsijjn) utk menjelesaikan 

understanding”. Untuk menjele- 

saikan peristiwa 17 Oktober itu, menurut keterangan jang diper- 

NI telah mengadjukan suatu kon- 

sep untuk diusahakan pelaksanaannja oleh menteri? PNI. Bagai- 

mana bentuk konsep penjelesaian ini sangat dirahasiakan. 

PNI orang tidak puas . karena 

O.eh pemerintah, namun orang 
mengins'afi djuga, bahwa tin- 

dakan2 itu gleh pemeriniah ha 
rus diambil dengan dasar jg 
legaal dan szakelijk, dan bukan 
hanja didasarkan atag tudu 

han2 belaka. Inilah pula sebab 
nja, bahwa dalam keputusan 
kongres PNI tidak ditegaskan 
bagaimana tindakan2 itu sepa 
tutnja - diambil, dan hanja “di 
desak agar pemerinigh lebih 
mempertjepat usaha penjelesai 
an peristiwa 17 Oktober dgn 
pengertian, bahwa tindakan2 
itu harus didasarkan atas per 
sesyuaian faham antara peme 
rinfah dan presiden Selaku 
pasglima tertinggi”. 

Susunan DP. PNI 
jang baru. 

Dari Menteri Penerangan 
Arnold Mononutu ig baru kem 
bali pada 

PI. Aneta memperoleh keiera 
ngan bahwa untuk : menjusun 
Dewan Pimpinan PNI jg baru 
telah dipilih “beberapa orang 
formateurs, jaitu Sidik Djojo-   pinan”) kalangan politik ber- 

pendapat. bahwa PNI tetap 
menghendaki adanja mutasi | 
terhadap kepala staf A.P. djen 
deral major Simatupang dan 
sekertaris djenderal kementeri 
an Pan: mr, Ali Budiar 

djo. Kelerangan. pimpinan PNI 
beberapa waktu il. bahwa ke- 
dudukan Sultan Hamengku Bu 

yono dalam kabinet itu tak da , 

pa: dipertahankan lagi, diang- | 
gap sebagai suatu “uiting” ii- 
dak puas, bahwa menteri per- ' 

or 
S tahanan jg dianggap bertang 

djadi dalam A.P. dan kemente 

rian pertahanan tidak dapat 
menjelesaikan perisiiwa 17 Ok 
tober itu seperti ig diharap- 
kan. 

. Kedudukan Sultan. 
Sementara itu anggauta, de- 

wan pimpman PNI, Manai So 
phian menerangkan, bahwa 
kongres tidak - membitjarakan 
mosi Manai Sophiaan oleh kare 
na menurut pendapatnja berhu 
bung dengan peristiwa 17 Ok 
tober itu, pemerintah telah dan 
akan bertindak sesuai dengan 
isi mosi tsb. 

Berhubung dengan ini para 
penindjau politik berpendapat, 
bahwa dipertahankannja kedu 
dukan Sultan dalam kabinet itu 

oleh menteri2 PNI tergantung 
kepada rertanjaan, apakah Sul 
tan dianggap akan merupakan 
srintangan” atau tidak dalam 
melaksanakan konsep penjelcsai 

an itu, 
Harus legaal dan 

zakelijk. 
Sungguhpun dalam kalangan 

| Asal'Bisa Tjegah Iran Supaja Dja- 

| Amerika Akan Tekan Ing 
( 

  

tah Amerika”, kabarnja Paul N 

rantjang State Department, 

ngannja di London untuk mengadakan 

ngan Djadi Negara Komunis 
gris Utk Hapuskan 

Embargo Minjak Iran? 
INGGUAN Amerika ,,Newsweek” 1 r : 

mewartakan, bahwa ,scorang utusan penting dari penerin- 

jang terbit hari Rebo jl. 

ita jg. mendjabat ketua staf pe- 
dalam minggu ini ditunggu kedata- 

tekanan lebih kuat lagi 

terhadap Inggris agar negeri ini menarik kembali embargo-nja 

terhadap minjak Iran. Menurut mingguan tsb. missi itu ialah 

hasil dari putusan tingkat tinggi jg beberapa hari jang lalu di- 

ambil di Washington. 

Putusan ini menurut “News- 
week” ialah bahwa Iran dgn 
segala djalan jg mungkin ha- 
Trus ditjegah djangan sampai 

mendjadi negara komunis, dan 

oleh karenanja segala usaha 
harus ditempuh tidak mengi 

ngat uang agar suatu persetu- 
djuan dapat ditjapai mengenai 
sengketa minjak. dewasa iri, 

Inggris” 
bahwa ,tindang2 dasar lama jg di- 
pakai sebagai alat untuk memper 

tinggi #jita-tjita bekas radja dan 
kerabat 'keradjaan itu memuat ba- 

ajak pintu belakang jg digunakan 
oleh bekas radja”. Harian ,,Al Ah- 
ram” hari Rebo menulis: ,,Rakjat 
Mesir sendiri akan menjusun undang 
undang dasar dan rakjat Mesir sen 
diri akan menentukan hari depan ke 
adaan ini.” 

Pendirian “ini ialah berdasar 
kan teori bahwa setiap persetu 
djuan minjak tentu akan diten 

, tang oleh kaum komunis, dan 
dengan demikian Mossadeg de 
ngan sendirinja akan terpaksa 
mengambil kedudukan jg lang 
sung bertentangan dgn orang2 

komunis dinegerinja itu. 

Inggris insjaf? 
Sekal pun pemerintah Inggge 

sris tidak dapat membenarkan 
teori 'ni, namun Inggris seka 
rang mulai melihat tanda2 jang 
merupakan peringatan haginja, 
dan kini dapat diharap bahwa 
Juggrisg akan menjambut missi 
Amerika itu dgn menarik ktm- 
bali larangan jang keras terha 
dap pendjualan minjak Iran jg 
berlaku sekarang. Pelbagai sa- 
ran untuk maksud itu pada wak 
tu ini masih dibitjarakan anta 
ra London dan Washington, “de 
mikian menurut mingguan 
.Newswetk”. (Antara). 

sukarto, sebagai ketua Soewir 
io wakil ketua dan M. Sophian, 
Mangunsarkero dan S. Rasjad 
sebagai anggauta2. 

: & Mononutu: 
Pesnjataan Konggres P 
NI Tak Bertentangan 

Dgn Keterangan 
Pemerentah 

TAS PERTANGSAN bagai 

pelicin ta 

  

Aa nana pendapa:r 

'ini saja sekarang harus ada gung djawab atas hal2 jg ter- teniang keputusan jg teiah diam- 
bil oleh kongres PNI tentang pe-e 

njelesaian peristiwa 17 Oktober, 

Menteri Penerangan Menonutu se 

laku djurubitjara pemerintah me- 
njatakar pada Aniara, banya ia 

jakin keputusan itu tidak akan 
menimbulkan pertentangan anta- 

ra partai dan Menteri2 PNI dalam 

kabinet, “oleh karena pada asas- 
nja pernjataan kongres tsb. tidak 

pula bertentangan dgn keterangan 

pemerintah pada tg. ?2 Nopem- 

ber 1952. 

Menteri selandjutnja ber 
kejakinan pula, bahwa pernja 

sebab untuk Menteri2 dari bu 
kan PNI untuk tidak bersedia 
lagi bekerdja sama dengan 
PNJ dalam bentuk kabinet Wi 
lopo. Ditanjaka' bagaimana 
akibainja “dengan keputusan 
kongres PNI jg tidak menjetu 
djui pengembalian . tambang 
minjak Sumatera Utara kepada 
pemilik konsesi, keputusan ma 
na bertentangan dengan pendi 
rian Menteri Perekonomian Su 
manang, Menteri Mononutu 

mendjawab, bahwa soal itu 
akan diurug lebih landju: dlm 
lingkungan partai. 

Maksud mosi Manai 
Sophiaan. hakekatnja 

sudah terijapai. 
Tentang keputusan kongres 

ENI mengenai penjelesaian per 
istiwa 417 October ,lebih djauh 

betua umum PNT Sidik Djojo- 
sukarto memberikan pendjela- 
san, bahwa dengan membenar- 
kan usaha2 didaerah2 jang ber 
maksud .mentjegah mendjalar- 
nja perkosaan Acmokrasi, dar 
pat diartikan, bahwa PNTI. bu- 

kan sadja rembonirkan adas 
nja pernjataan2 d lapangan po 
litik, tapi djuza tindakan2 dila 
pargan militer..Sidik djuga me 
njatakan, bahwa mengenai ke 
putusan tentang tambang mi- 
njak di Sumatera Utara, seka 
rang hanja tinggal harus men' 
tjari understanding antara Men 
teri Sumanarng dan PNI. 

Manai Sophiaan dalam pada 
ita atas pertanjaan menjatakan, 
bahwa mosinja dalam DPR ti 
dak dibitjarakar: dalam kong- 
res, Dikatakannja,: bahwa de 
ngan diadakarnja perubahan? 
didalam pimpinan Angkatan Pd 
rang berdasar “atas pelangga- 
ran? jang disebut "lalam,- state 
ment pemerintah, tanggal 22 Na 
pember jang lalu, maka sebagi 
an besar idarj isi mosinja itu pa 
da hakekatnja sudah didjalan 
kan, Dan inilah jang menjebab 

  

Kan kongres tidak mempersoal- 
kan mosi itu. Djika pemerintah 
dapat melaksanakan semua, Tin 
dakan2rja jang akan 
barulah hal itu memuaskan sa 

| ja. Demikian Manai Sophiaan, 

diambil, 

       
     

   

  

    

    

   

   
     

     

  

   

        
   
    

    

    
    

    

    

          

Dalam lingkungan keputusan kongres me- 

ngenai peristiwa tsb. antara perdana menteri Wilopo dan Dewan 

lambatnja tindakan jg diambil 

Kemis sore dari si | 
dang kongres PNI di Surabaja ' 
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taan tsb tidak akan mendjadi « 

    

    

    

  



        

Ta Putten dalam pidato pembuka- 

- |bagi Bangsa dan Negaranja. 
(Bahasa pengantarnja ialap ba- 

Mengenai tudjuan Seminari, 
Presiden Seminari Pastoor v.d. 

annja menerangkan, bahwa 

supaja dapat mendjadi Imam 

hasa Djawa disamping pela-   
| Pukul 17.35, waktu gedung 
parlemen (jang ketika itu di 
'buka melulu untuk menerima 
kundjungan Luce). akan ditu- 
tup lagi dan wakil kepala pro 

— tokol Djajaningrat sudah ber- 
| siap2 hendak pulang, tibalah 

“ Luce. Kabarnja terdjadi sedi- 
— kit pertjetjokan antara Djaja- 

ningrat jang merasa djengkel 

dan Luce jang terlambat, ssbe- 
lum tamu itu meninggal ge- ' 

dung parlemen. Patut Dula Ai 

| kabarkan, bahwa para ketua 

|dan beberapa “anggauta seksi 

luar dan dalam” negeri tidak 

ada jang datang untuk me- 
njambut wartawan dan nemilik   

SEMARANG 13 

KN 
Sekolah Pelajaran 
5 Semarang kner ai 

Dari Pimpinan Umum Sekolah 

Pelajaran Semarang Sdr. K. W. 
Soediono didapat keterangan, bah 

T wa karena “pentingnja Pelaut2 
. bangsa Indonesia jg sangat dibu- 
4 tubkan utk . kepentingan kema- 

djuan Bangsa,.tanah-air dan Ne- 

gara Republik Indonesia kearah 
perkembangan politik, Spertaha- 
nan dan ekonomi,. maka sedjak 

Sekolah Pelajaran Semarang men 
djadi milik Pemerintah,imaka per 
hatian terhadap peladjar2 SPS 
sangat tampak djelas kelihatan di 

mata chalajak ramai di kota Se- 
marang, ialah: 

Semua peladjar2 tiap hari be- 

adjar selalu didjemput dan di- 

intarspulang dgn mobil bis jang 

pesar jg ditjantumkan merek Se- 
skolah Pelajaran Semarang ber- 
bendera hidjau dgn ,huruf SPS. 
Kini pakaian utk peladjar2 SPS 

telah datang di Semarang dari 
Djakarta beberapa peti seharga 

Rp. 16.000.— jang nanti tiap-tiap 
. peladjar SPS dapat pakaian dgn 

tjuma2, terdiri dari Petji sampai 
Sepatu dan pakaian dalam sam- 
pai djuga Sapu-tangan tiap2 pela- 

. Gjar dapat 2 stel. Untuk peladjar 
bagian Mesin ditambah pakaian 
praktijk (Ketelpak). $ 
Sajang gedung2 Sekolah, asra- 

ma, Kliniek dan Aula utk Sekolah 
Pelajaran Semarang jg baru dibi- 
kin di djalan Siwalan Semarang 
jg memakan biaja Rp. 5.600.099 
belum djadi dibikin. Bila kelak 
telah selesai pembikinan gedung2 
itu, teranglah Sekolah Pelajaran 

Semarang memegang rekor men- 
“terengnja dlm kota. Sekarang 

tinggal terhadap peladjar2 kita In 
donesia umumnja. Telah insjaf- 

“kah kepentingan mendjadi pelaut 

Indonesia, utk. sedjahtera'an Nu- 
sa, Bangsa dan Negara Republik 

Indonesia pada umumnja? 
Seruan Sir. K. W, Soediono se- 

laku pimpinan Umum SPS waktu 
pembukaan SPS bulan April 1952 

2 jalah: 

2 »Hai anak2ku pemuda Indone- 
“sia. Kuasailah lautan Indonesia 
seisinja, untuk kepentingan Nu- 

sa, Bangsa dan Negara kita”. 
Itulah patut mendjadi perhatian 

. mulai sekarang, djangan ditung- 

gu-tunggu sampai besuk. 

    

# 
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— TEBAKAN DJAMU TJAP 
| PORTRET NJ, MENEER. 

  

Sajembara djamu tjap Portret Nj. 
encer jang diselenggarakan oleh 

"'“Agemnja di dj. Bergota 10 Smg. pa- 
“da tg. 10 telah dibuka 

umum disaksikan pula oleh pihak 
“kepolisian. Isinja dalam - stopfles 

ada 176 pak djamu. Jang berun- 
tung menebak paling dekat 
sorang dan 19 penebak lainn 

2. dapat hadiah2 penghibur. 
Mereka adalah: Liem Kiem Swan 

Lemahgempal 1 speda Hima," Ras- 
. min Randusari 1 wekker Mauthe 
dan nj. Marijem Pekunden 1 sarung 
palekat.  Hadiah2 penghibur. djatuh 

Wpada: Tuti Randusari, Kwik Ping 
Gwan Batan, Djoko Supravto Ba- 

| tanmiroto, H.S. Karjono Pekunden, 
PJ, Sumarto Batan, Aminah Tlogo 

. bajem, Tan Dwan Nio Rardusari, 
. Sudjak Bergota, Djanuri Mugas, 
Slamet Pekundentengah, Sastrowijoto 
Mugas, Karminah Pekunden, S. Mu 
'kady Mugas, Ong Kie Poo Batan, Ju 

—. gianto Randusari, Rusdjati Kintelan, 
— Jahman Randusari, Mochmad Kp: 

    

ja men- : - 

  

   

   

  

K| dasan..,  (pengetal 
-|umum) jang setingkat dengan 

  

    

    

    

     
    

      

   
     

      
" 3 

as 

   

  

dihadapan | 

ada 3. 

djaran kerochanian djuga  di- 
eri peladjaran tentang ketjer 

..Otak — (pengetahuan 

S.M.P, dan S,M.A, Jang dite- 

rima hanja anak laki2 jang ke 
lak ingin mendjadi imam, Pe- 
'ladjaran diberikan selama 7 
'tahun, jang dapat diterima 
anak2 tamatan dari Sekolah 
Rakjat dan S.M.P, Menurut 
Pastoor v.d. Putten, Te 
pembangunan Seminari sedja 
NN pada. tahun 1911 
hingga sekarang djumlah mu- 
rid ada 130 orang. 

  
Time” serta ,,Life” itu, ssha- 
gaimana ditjantumkan “dalam 
rentjana protokol. Sebabuja 
karena kedua seksi itu tidak 
menjetudjuinja. 

Seminarium 
. Selesai Dibangaa Di'Mertojudan De- | 
|... ngan Biaja 2 Djata Rupiah : 
at 5 (Oleh: Pembanta Kita). 

M, PDUNG ,,Seminarium Minus” di Mertojudan Magelang pada | 
GG hari Senen telak? diresmikan pembukaannja dlm satu upa- | 
tjara resepsi jg diadakan bertempat di ruangan perte muan. Upa- 

Jah jang terbaik didaerah Ke- 

    

  

tjara tsb. telah mendapat perhatian jg memuaskan, diantaranja. 
tampak hadlir Gubernur Djawa-Tengah Budiono, Panglima Divisi 

| Diponegoro Let.-Kol. Moh. Bahrun, residen Semarang—Kedu, wakil 
pemerintah daerah Istimewa Jogja, pembesar sipil setempat. 

Gedung Seminari jang | 
terbalik di Kedu. 

Gedung Seminari di Merto- 
'Judan, bilamana dibandingkan, 1 

o|mendidik para siswa, kelak dengan pembangunan gedung?   pemerintah, gedung isb. ada- 
   Gu pembuatannja telah mema- kan beaja "sebesar Rp. 2.000, 

  

dari Jajasan Dana “Baptuan 
Djakarta, lain?nja dikeluaran 
sendiri dari kas Geredja. Di- 
ruangan muka terdapat suatu | 
tempat buat pertemuan, tem- 

Geredja. “ 
Seminari tempat utk ber 
korban Nusa dan Bangsa | 

Mgr. Sugiapranata dalam ama- j 
natnja menegaskan, bahwa ber- 
kat bantuan jang. ichlas dari 
pelbagai instansi, telah memba- 
wa kita untuk bekerdja keras 
membangun kembali Seminari 
Ketjil di Mertojudan. Kepada pa- 
ra Siswa diterangkan bahwa di- 
Sinilah Sekolah untuk berkorban 
Nusa dan. Bangsa dan tidak un- 
tuk mentjari Carrier, makin ba- 
njak kita berkorban, makin ba-. 

“1 hjak menambah karunia dari Tu- 

han. . Gubernur .Djawa Tengah   
   

  

5 

DESEMBER 1952. 

PENJOBEK UANG AKAN 
DITUNTUT. 

Menjambung berita tentang. 
adarja seorang anggauta D.P, 
R. Prop. Djawa Tengah, berna 
ma K. jg menjobek uang- dapat 
dikabarkan lebih lardjat, 
wa kini dari pihak polisi dida 
pat kabar, bakiwa soal penjobe 
kan uang tsb akar diusut lebih 
Gjauh oleh pihak jg berwadjib 
Can kiri pihak polisi sedang 
ment'jari keterangan atau buk- 
ti2 jg njata dalam perkara 
njobekan uang tsb.” . 

SISTIM SEKOLAH RAKJAT. 

Berhubung dengan adarja penger 
tian2 jang kurang atau tidak benar 

'|Negeri,, Kementerian P.P.K. meng- 
umumkan sbb.: Dalam rentjana pela 
djaran S.R. jang mendjadi dasar po 
kok adalah S.R..6 tahun. Sekolah2 
Rakjat, jang kurang dari 6 tahun 
aCalah S.R. belum lengkap, jang se 

| muanja akan atau sedang diusaha- 
kan perlengkpannja sehingga men- 
djadi SR. 6 tahun. Idjazah S.R. ha 
nja Ciberikan kepada anak2 jg me- 
njelesaikan peladjaran S.R. 6 tahun 
dengan hasil baik. Pada S.R. jang 
belum lengkap, kepada anak2 jang 

|rikan surat keterangan, jeng menja- 
takan, bahwa anak itu naik kekelas 
jang berikutnja, dan dengan demiki 
an ja dapat diterima dikelas jang di 
maksud pada S.R..6 tahun. Usaha 
melengkapkan sekolah2 tersebut, se 
hingga mendjadi S.R. 6 tahun harus 
dilakukan/sedjalan '— dengan usaha 
memperbanjak guru2 " S.R. jang se- 
nantiasa dilakukan oleh Kementeri- 
an P.P.K. dengan djalan jang ber- 
matjam2 antara lain memperbanjak 
sekolah guru S.G., kursus2. Masih 
adanja S.R.2 “jang belum lengkap 
itu selain Cisebabkan karena keku- 
rangan guru,, djuga disebabkan fak 
tor2 lain, misalnja: Keadaan setem- 
pat, kekurangan gedung dan kesu:t- 
an2 jang mengenai urusan tata-usa- 

ha. Penjelenggaraan S.R. (ter nasuk 
perlengkapan mendjadi S.R, 6 tahun 
adalah urusan daerah, jaiti: Dae- 

mewa Jogjakarta, Djakarta Raya 
dan daerah? oturom jang diberi kua 
sa untuk itu, di Kalimantan Sulawe 
si Malukr dan Suvda Ketfjil. 

TJULIK ANAK? 

Sdr. Sastrosudjono guru SR 
Gemuh, telah melapurkan kpd. 
fihak polisi di Kaliwungu, bah 
wa ketiga anaknja bernama 
Sri Komini, Suwono dan Sri 
Karwati, sedjak igl. 2 Desem- 
ber 1952 telah dibawa oleh.se 
orang wanita bernama Sulami 
asal dari Bodja dan hingga ki 
ni tak ada warta beritanja la 

gi. Perlu diterangkan, bahwa 
semula Sulami minta izin kpd. 
Sdr. Sastrosudjono, utk mem 
bawa ketiga anaknja tadi ke 

Kaliwungu, guna di belikan 
obat, karena Sri Komini men- 

derita sakit perut. Zonder iju- 
riga apa2 permintaan tsb di 
iznkan, tetapi 1 
masnja, bahwa hingga seka 

rang anak2nja tadi tak kemba 

li lagi keorang tuanja. 
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ULANG TAHUN KE ". 

Berhubung pada nanti tg' 15 
Desember 1952 Gerakan Banteng 
R.I. telah berusia genap 7 tahun, 

maka ,(Gerakan Banteng R.I. tja- 

bang Semarang akan mengada- 
kan hari peringatan, bertempat di 

Gedung GRIS pada tg. 14/15-12- 

1952. Minggu malam Senen djam 

19.30 tepat, dan akan dipertun- 

djukkan pula Seni Pentjak dgn 
Krontjong Orkes dari Anggauta2   | Randusari dan Lauw Tjing Saen 

Randusari, 5 $ 5 

        

nja, 

Budiono dan residen Kedu R. 
Muritno berturut tturut mengu- 
tjapkan sambutannja, jang po- 
koknja mengutjapkan selamat 
dan merasa gembira atas , dibu- 

» kanja Seminarium Minus tsb. 

pe 

(pusat. ,,Soal Planologie ini,” demiki 
tan 

tentang sistim Sekolah Rakjat (SR) 

menamatinja dengan hasil baik dibe- | 

rah2 Otonom Propinsi, ,Daerah Isti | 

H 

alangkah tis - 

SAN nga AI rae 
1 

TJERAMAH PROF. IR. - 
-. POERBONINGRAT, 

3 

| Dengan. mendapat perhatian dari 
kepala2 Djawatan baik dari niveau 
propinsi Djawa “Tengah, “maupun 
Kota Pradja serta Kabupaten Se 
marang, Prof. Ir. Poerbaningrat Ke 
mis .malam telah mengadakan tjera 
mah tentang Planologie. 'Tjeramah 
ini Cilangsungkan dipendopo Kab. 
Semarang. Dengan pandjag lebar 
Prof. Ir. Poerbaningrat menerang 
kan.maksud-dan tudjuan dari Djawa 
tan Planologie, antaranja Djawatan 
ini bermaksud membimbing daerah2 
serta memberi nasehat serta melak 
sanakan tjara bagaimana dapat mem 
perbaiki kota, Gaerah dsb.-nja lagi 
dengan tidak hanja tergantung dari 
bantuan keuangan dari emerintah 

Prof. Ir. Poerbaningrat tidak 
hanja terbatas dari soal tsb. diatas, 
tapi mempunjai arti jg luas jg me 
liputi pula soal2 FA-ekonomian Na 
sional, Sosial Ekonomi sb. Dalam 
soal perbaikan ini, tidak dilupakan 
pula soal perongkosannja dan untuk 
melaksanakan iniy maka daerah2, 
Kota2 Pradja dan lainnja lagi dja 
ngan sadja tergantung pada bantu 
an keuangan Negara, tapi sedapat 
mungkin harus mentjari uang sendi 
ri, asal tidak memberatkan beban 
rakjat.” Tjeramah tsb. telah mema 
kan waktu Lk. 1» djam dan pada 
hadirin diberi kesempatan untuk me 
nanjakan sesuatu jg belum terang. 

Baik diterangkan disini, bahwa 
Prof. Ir. Poerbaningrat adalah Ke 
pala Djawatan Planologie Jogjakar 
ta dan djuga mendjadi Maha Guru 
paca Gadjah Mada Jogjakarta. 

BERITA PENANGGALAN. 
Berita penanggalan jang dimuat 

tgl. 8 Des. '52. untuk langganan 
no. 2034 di Semarang betulnja: — 
Hari Saptu Pon bulan Apit tahun 
Djimakir 1856 djatuh tgl. 15,  Ma- 
seh! tgl. 5 April 1928, 

Langganan No. 5218 di Semarang 
— 1. Hari Selasa Wage termaksud 
djatuh tgl. 17 Desember 1929 atau 
15 Redjeb Ehe 1860 wuku Pahang 
mangsa Kanem. II. Hari Selasa 
Wage jang ditanjakan adalah tgl. 
2 Desember 1930 atau 10 Redjeb 
tahun Djimawal 1861 'wuku Gum- 
brek mangsa Kanem. 

Langganan No. (?) di Semarang. 
— IL. Tgl. 12 Djuli 1923 ada Kemis 

age 27 Apite tahun  Djimawal 
1853 wukuw Sungsang, mangsa Koso. 
II. 'Tgl. 2 Nopember 1929 Saptu 
Wage 29 Djumadilawal tahun Ehe 
1860 wuku Djulungwangi mangsa 
Kalimo. "xi Ka , 

Langganan di Kp. Kemiri, Salatiya 
— tahun Dal jang Sdr. sebutkan 
itu telah lewat berapa tahun ? 

KANTOR PENDMIIKAN AGA- 
MA DAN MAMBAUL ULUM. 

Pada tgl. 8 Desember 1952 
Wakil Inspektur Pendidikan 
Agama Propinsi  Djawa-Te- 
ngah, Sdr. Soebardi telah be 
.rangkat kedaerah Surakarja 

untuk memeriksa Sekolah 
Mambaul-Ulum. Maksud peme- 

sikan peladjaran2 jo diberikan 
di sekolah, tsb, agar dengan pe 
meriksaan itu peladjarannja 
dapat disesusaikan dengan ren 
tjana Kantor Pendidikan Aga- 
ma, 

PENIPUAN. : 
Telah dilaporkan oleh R.A. ting 

gal ci djl- Dr. Djawa Smg. kepadai 
polisi, katanja ia telah ditipu sebe 
sar Rp 25.000 oleh S.H. tinggal di 
Pontjol dan HAB tinggal di Peka 
longan. Menurut keterangan RA ke 
dua orang itu datavg padanja heri 
dak mendjual sebuah gudang di djl. 
Dr. Djawa buat.harga Rp 75.000. 
Setelah tawar menawar, ditetapkan 
harganja dan sebagai persekot 'dibe 
rikan Rp 25.000, belakangan ternja 
ta, bahwa gudang itu bukan milik 
mereka, Persekot diminta kembali, 
tapi kedua orang itu tidak mau me 
ngembalikan, hingga perkara djatuh 
ditangan polisi, 

-   

000.— 2/5 didapat Agronaga | 

pat2 asrama untuk para pela-| | 
Gjar, kelas? dan tempat ting- | 
gal para pastoor dan sebuah 

riksaan ini jalah untuk menjak i 

  
sikan upatjara penjumpahan 

sdean Cortines, bekas   

  

   

kampung, didesa, dikebun dan 
gasi E.V.C. i 

Spekulasi 
— Titomojo | 
Benarkah Bisa Da. 

tangkan Untung ? : 
(Oleh pembania kita). 

SI BDJAK tahiun 1938 bebe 
7 rapa bidang tanah di Tir 

tomojo daerah Wonogiri (S 

diusahakan tambang 
Pemerintah Belarda u 1 
berikar konsesi kepada Ichi 
Ya selama 49 tahun dihitung 
djak tahun 1933. Sehingga — 
menurut perhitungan — kong 
Si itu akan habis pada tahu 
1978. Selama ,,Ishihara” mensu 
sahakan ta: 
kalipun sudah kelihatan hasil2 

NN Bana an Maya Tinta nah kita. ketahui pe pat: 
nja, sendirinja menjebak Ne 
lum bisa diketahui berapa" ba 
njak keuntungan dari padanja. 

Pada belakangan jini pertam 
bangan tembaga di Tirtomojo 
itu kembali menarik perhatian, 
berhubung dengan sikap De 
wan. Perwakilan Rakjat prop. 
Djawa-Tengah dalam sidang- 
nja ig terachir telah mengam- 
bil resolusi jg maksudnja min 
ta kepada pemerintah pusat 
agar konsesi jg diberikan ke 

| pada “Ishihara” ity diserah- 
“kan kepada. propinsi. Dan ia 
nah2 jg mengandung tembaga 
tetapi tidak termasuk dalam 

i konsesi “Ishihara” diberikan 
| kepada propinsi untuk mengu 
| 

  
Sahakar. Maksud putusan de 
mhikian adalah, agar dapat me 

| nambah penghasilan pemerin 
tah. otonoom propinsi Djawa- 

' Tengah. Berhubung dengan ke 
putusan tsb, sekarang masih 

: memerlukan suatu pendiela- 
san. Apakah dengan istilah 
"agar konsesi Ishihara diberi 
kan kepada propinsi” itu mem 

“ punjai arti supaja pemerintah 
puSat mentjabut 'hak2-nia Is- 
hihara mengusahakan persam- 

bangan di Tirtomojo. kemudi- 
an pemerintah provinsi jg me 
lardiutkan usahania. : 

Harus diselidiki untung. 
ruginja. 

Beberava ahli menerangkan 
kepada kita, bahwa soal per- 
tambangan tembaga jang men 
diadi tuntutan DPRDS - Diswa 
Tengah, itu harus diselidiki 
oleh para ahli pertambangan, 

4 1 SN Sebelum “diadakan sidang parlemen Mexico di Palace of Fine 
Arts di Mexico City, presiden baru Adolfo Ruiz Cortines telah 
mengambil sumpahnja sebagai presiden. Selain disaksikan oleh 
anggautg2 parlemen sendiri, djuga wakil2 dari 54 negara menjak 

ini, Tampak disebelah kanan presi- 
presiden Mexico 'jg lama, Miguel Aleman 

(pakai katjamata dgn muka menghadap presiden Cortinez). . 

'Rakjat Indonesia Tak Bentji Bangsa 
i Geugjes. 

a EKUGJES, utusan Fienheids-Vakcentrale jang baru? ini me- 
ngundjungi Indonesia untuk 

P3 

4 Belanda mempunjai musuh jg. 
.fsama, katanja, iaitu imperialis 

    
   

   

  

     

     

    

      

   
    

   
tersebut, cf 

I-tjangkan urusan 

  

  
  

  

Oleh Peristiwa2 
4 
3 Di Indonesia 

Asing: Kata 

c menghadiri kongres Sobsi di 
Djakarta, dan kemudian berkeliling di Djawa dan Sumatera, dalam 
satu rapat umum jang rnendapat kuandjungan besar di Amsterdam, 
menerangkan bahwa udjaran? Frans Goedhart didalam harian ,,het 
Parool” jang menuduh rakjat Indonesia bentji 
asing, tidak benar sama sekali. Tuduhan? ini, katanja, disangkal 
oleh persahabatan dan kegirangan orang2 Indonesia dikampung- 

dipaberik2 sewakti menerima dele- 

kepada bangsa 

an 

Kaum buruh Indonesia dan 

me Belanda dan Amerika. Geu 
| gjes melukiskan Sobsi sebagai 
'Satu vak-sentral terkuat di In- 
donesia jang sangat menaku:- 

| kan kaum imperialis Belanda. 
Mengenai peristiwa 17 Okio 

ber Geugjes mengatakan, bah 
“wa sesudah diterima mosi ig. 
menuntut penghapusan Missi 

Militer Belanda, Sjahrir dan 
"pimpinan tentara lalu mengor 
ganisir demonstrasi, dengan 

naksud mengusir 'pedjuang2 
kemerdekaan dari tentara, su 
'paja tentara ini jang intinja 

-orang2 Knil dapat didjadikan 
“perkakas jang boleh dipertjaja 
untuk kaum 'imperialis Belan- 
da dan Amerika Serikat. Demi 

  

“kian dikawatkan oleh kantor- 
berita di Amster- 

dam... : t “ 

« Pada perdebatan dalam Twee 
'de Kamer, sewaktu memperbin 

luar negeri. 
Goedhart menjatakan ,,ketjewa” 
oleh peristiwa2 di Indonesia dan 
“ia meminta pemerintah Belanda 
supaja ,,mendjelaskan kepada 
Djakarta, bahwa sikap pemerin 
tah Indonesia terhadap ender- 
neming2 Belanda tidak sesuai 
gengan-perdjandjian jang telah 
dibuat”. Seladjutnja dalam per 
debatan itu djuga  bheberana 

|anggota parlemen Belanda 
|memperbintjangkan soal orang2 
Ambon. De Graaf dari K.V.P. 
mempertahankan  pendapatnja, 
bahwa satu2nja tjara jang da 
pat memberikan penjelesaian ia 
lah kesediaan pemerintah In 
donesia untuk memberikan auto 
nomi jang lebih luas kepada 
orang2 Ambon. Anggota2 jang 
lain berpendapat. bahwa lebih 
baik orang2 Ambon itu dipindah 
kan ke Irian Demikian kantor 
berita ,,Antara” di Amsterdam 
mengabarkan. : 

, Antara” 

  

berikan keuntungan, Tidak de 
ngan penjelidikan jang demi- 
kian, akiba: daripada tuntutan 
itu hania merugikan sadja. Di 
pandang dari sudut politis, 
tuntutan demikian itu boleh 
djuga dianggap baik, karena 
merupakan saluran kearah me 
nasionalisasi perusahaan2 asing. 

Kesangsian beberapa  kala- 
ngan tersebut didasarkan atas 
suatu kenjataan, bahwa pada 
umumnia sebelum perang 
orang2 Djepan- mengusahakan 
sesuatu di Indonesia tidak se- 
meta2 memandang dari segi 
bedrijf-ekonomis. Malah keba- 
njakan menjandarkan soal2-   atay geo'oog. Sehingga ahli 

itu akan dapa: memberi kepas 
tian, apakah diika tambang 
tersebut diusahakan akan mem 

nja pada segi strategis. Kare- 
| Na pada waktu itu Djepang 
sudah, menjiapkan diri untuk 
berperang dengan Be'anda. 

  

PLAN 190 TH. PBH DI- 
PERTJEPAT, 

Hadisunarto, Inspekstur Pendidi- 
kan ' Masjarakat Djawa “Tengah 
ymenjatakan bahwa daerah inspeksi- 
.nja. dalam tahun jang akan datang 
mengalami kekurangan biaja, sehing- 
ga mendjadi 42,5”, dari biaja tahun 
ini. Belum diketahui berapa djumlah 
biaja jang sebenarnja, tetapi ia per- 
tjaja bahwa. masjarakat tidak akan 
terpengaruh oleh adanja penghenra- 
tam2 jang dilakukan oleh negara 
itu. Selandjutnja dikatakan, bahwa 
konperensi para kepala Pendidikan 
Masjarakat seluruh Djawa Tengah 
baru2 ini telah diputuskan untuk 
membuat model pemberantasan buta 
huruf didua desa dalam tiap2 ketja- 
matan. Dengan .hasil jang sudah 
ada didaerah Banjumas, menurut 
Hadisunarto, dapat diharapkan bah- 
wa plan 10 tahun pemberantasan 
buta huruf di Djawa Tengah akan 
lebih tjepat lagi terlaksananja. 
sDikabarkan, bahwa diachir tahun 

1951 dalam 6.926 desa jang didaf- 
tar diwilajah Djawa Tengah terda- 
pat penduduk sedjumlah Ik. 9.000. 
000 diantara mana 58”, masih buta 
huruf, 

  

  

KONP, PENDIDIKAN AGAMA 
DIUNDURKAN, 
Berhubung dengan berita ten 

tang diadakanni,  Konperensi 
Pendidikan Agama didaerah2, 
ini dapat dikabarkan lebih 
djauh, bahwa Konperensi :sb 
iang sedianja diadakan di 6 
Karesidenan seluruh Djawa- 
Tengah, kini baru dapat ter- 
selenggara di dua Karesidenan, 
jakni: Karesidenan? Smg. dan 
Surakarta: sedang didaerah? 
lainni, untuk sementara diun 
durkan sampai waktu jang 

'akan ditentukan lagi. Pengun- 
duran ini dilakukan, karena 
pada waktu ini Kantor Pen 
didikan Agama sedang sibuk 
menghadapi udjian2 lisan ba- 
gi Guru2: Agama, 
MENTJURI. LOUDSPEKAKER. 
Dalam penjelidikan Djapen Kota 

Smg. telah diketahui, bahwa salah 
seorang pegawainja. bernama K. 

tinggal di Midjen (Bodja) telah men 
tjuri alat pengeras suara milik dja 
watan seharga Rp 900. K. mengaku 
salah, tapi karena tenaganja masih 
dibutuhkan oleh djawstan, tsb. ma 
ia ditahan diluar,   

| za dari 

| 

| Obrai | Arlodji 

Islam” 

Angg:' DI Ada Je Pa- 
kai Arlodji Dari Ta- 

ngan Sampai 
Sikut..., 

DD ARI Tjiamis dikabar- 
8 kan, bahwa Sekarang ge 

rombolan bersendjata » Darul 
mulai lagi mengganggu keamanan didaerah bagian Uta 

4 kabupaten Tjiamis. Sam 
pai sekarang belum didapat ka 
bar Tentang korban? marusia 
tapi pentjegatan | kendaraan2, 
penggarongan dan pembakaran? 
bangun2an resmi tih. terdjadi. 
Dikabarkan lebih djauh, bahwa 
gerombolan D.I. sebesar antara 
100 a 200 orang (diantara me 
reka ada jang berpakaian sera 
gam dan bersendjata lengkap) 
Itu dipimpin oleh seorang ber 
nama Dede Wiramihardjo, du 
lu bupati DI Tjiamis” dibagi- 
an Selatan Gan sekarang ,,telah 
Gargkat mendjadi residen D.I. 
dari Priazgan' Timur” serta 

    

y mengganggu keamanan didae- 
rah kabupaten Tjiamis bagian 

tara. 
Menurut berita terlambat, 

pada achir minggu jbl. dianta 
ra. katjamatan Panawangan 
dan distrik Kawali, jaitu dibe 
tulan bekas onderneming kopi 
Tjiembe, gerombolan tsb telah 
mentjega: sedjumlah kendara- 
an. Antara lain 4 buah auto- 
bus dari djurusan Tjirebon, 4 
buah autobus dari djurusan 
Tjiamis, sedjumlah iruck dan 
op'et di Tjiembe itu kira2 pu- 
kul 13.00 siang telah ditjegat. 
Para penumpangnja telah di 
turunkan dan harta-bendanja 
dirampas semuanja. Menurut 
para penumpang jg diturunkan 
dan dibawa dulu ketempat jg 
agak djauh dari dja'an besar 
itu, gerombolan itu berpakaian 
seragam, bahkan pakai helm. 

Diantara para anggotanja 
ada jg memakai erlodji sehing 

iga tangannja. dari gelang 
(po's) sampai sikutnja penuh 
dengan djam tangan. Ada dju 
ga diantara mereka jg djari2- 
nja penuh dengan tjinijin ser- 
ta memakai sedjumlah ka- 
lung mas. ika 
Pihak berwadjib sekarang 

sedang menghitung djumlah 
kerugian jang diderita oleh 
para penumpang. Menurut tak 
Siran barang2 jang dirampas 
gerombolan itu ada seharga be 
berapa ratus-ribu rupiah, 

Selandjutnja dikabarkan, ba 
hwa pada saat sebagian dari 
gerombolan melakukan pentje- 
gatan itu, sebagian lainnja lagi 
dari gerombolan, jang ditaksir 
sebanjak 100 orang menjerang 
kota katjamatan Panawangan. 
Pada waktu siang itu tjamat 
Panawangan sedang pergi ke 
Bandung. Gerombolan” seba- 
njak itu menjerang pos polisi 
dan tentera, sambil melaku- 
kan penggarongan dan pemba- 
karan2. 

  

MAGELANG. 
3 

  

nurut pendapat setengah orang h 

harus ditjari selama perundingan 

Soal Irian adalah terlepas 
Sama sekali dari' ini, kata 
Menteri Luns., De Groot (Ko- 

dapat, bahwa Indonesia masih 
selalu didjadjah, dan ia  me- 
nuntut supaja Irian Bara: di- 
'kembalikan kepada Indonesia. 
Mengenai soal orang2 Ambon, 
Menteri Luns tidak: menjetu- 
djui buah pikiran, bahwa ha- 

rus diadakan pemungutan sua 
ra rakjat di.Ambon,.dan orang 
orang Ambon, katanja, harus 
menjiapkan zaman depannja di 
Indonesia misalnja dengan ben 

tuk autonomi jang lebih luas, 
Menteri Kernkamp membantah 
pengaduan? orang2 Ambon di 

Irian jang mengatakan hak 
mereka tidak dipenuhi sebagai 
mana harusnja, dengan ada- 
nja pembatasan atas “kegiatan 
mereka disana. Dan kini  se- 

dang dipertimbangkan pemin- 
dahan mereka kenegeri Belan- 
da 3 

Selandiw 
twa perddirin aemerintah 'Beldida da 
Idm soal Urida adalah seperti iang 

termaktub dalam pidato Ratu Julia- 
na. Pemerintah ' merasa tilak akan 
menjetudjui Infernasione mala: 

inkan setuju kerdja-sama dafam hu 
bungan internasional, pertanaytama 

dengan negeri disekikarnja dan dn 
negeri2 jang berjkepentingan dibagi 
un ddnia sebelah sana. Dalam per- 

  ja ia menjafakat, bah- hri 
57. 

  
I7.   sasi, 

    

Serahkan Irian 
Pada Indonesia 

Tuntutan Angg. Tweede Kamer De 
Grcot Pada Pem. Belanda 

"ALAM PERDEBATAN dalam Tweede Kamer  Kemi 
tang, berbitjara tentang keada'an “Indonesia, Menteri Luar 

Negeri Belanda, Mr. Beyen, mengatakan bahwa k@merdeka'an In- 

donesia ternjata tidak membawa surga jang diharap?kan, dan me- 

Belanda, Tetapi sebaliknja tampak bahwa Indonesia 
bersama dengan Belanda. Mr. Luns, djuga Menteri ar N ! 
Belanda, berpendapat bahwa perhubungan Indonesia — Belanda ji: 

sifatnja tidak seperti perhubungan dengan. negeri? mert eka lain- 
nja, dan selandjutnja ia menjatakan, bahwa Indonesia mengharga- 
kan kerdja-sama jang istimewa dengan Belanda, 

munis) dalam pada itu berpen ! 

2 
ag 

pe- 

al ini adalah karena kesalahan 

ika kerdja : 
Luar Negeri '| 

jang bentuknja ' 
Uni jang bakal diadakan. K3 

SI 
Olah raga singkat. 

— Di Tirara, berhubung dengan 
perajaan ke 8 dari pembebasan Al- 
bania, dilangsungkan  perlombaan2 
olahraga arkara regu? Tjekoslowa- 
kia lawan. regu2 Albania. I 
pertandingan sepakbola kes, Alba 
mengalahkan kes. Tjeko dengan 3—     

    

djuara Tjeko, J. Sourek keluar seba 
gai pemenang dalam waktu 2 djam 
46 menit 59 detik. 

— Djuara tindju Inggris kelas be 
rat, Johny Williams dalam pertan- 
dingan tindju di Harringway, telah 
memukul Ko.  djuara . Lixembourg, 
Werrer Weighad di babak 'ke 5 
dari pertandingan! 10 babak. 

Webatan tentung urusan luar negeri! 
Yalam Tweede Kamer itu, Ritmess4 
ter (V.V,D:) menuatut swwaja Wi: 
dijalankan pelaturan rehabilifahi dan 

Hibajan gacii2 jang masih  djfung- 
yak. Selandjutnjal mengatakan, 
bahwa negeri Belahda selalu dihina 
oraFg di Indonesia, dan pembitjard 
Inerasa perlu Oemeritan Belanda 
rrengambil sikap jang "lebih keras: 
Stufkens (P.v.d.A.) meminta supaja' 
distarkan laporeir Wemer tenfang 
xitsche-Nederiiders. Demikian kan 

rorberita ,,Antara” di Amsterdam. . 
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Aneka Djawa Tengah| 
  

KUDUS. 
Panitia fonds social 

buruh. 

Pamong Pradja, Polisi, 

dipendapa 
diadakan 

ngkan con 

ruhan Kares. Pati dll., 
Kabupaten Kudus telah 
pertemuan untuk meruaci 
sepsi org. SBI! (Sarekat uh Islam 
Indonesia), SBRI” (Sarekat Buruh 
Rokok Irdonesia) dan PPRK (Par 
satuan Pengusaha Rokok Kretek) me 
ngenai fonds sosial buruh di Kudus. 
Tetapi karena dari pihak SBII/SB 

   
    

  

dua ora. buruh itu disiapkan dahulu 
untuk cipeladjari,.jg pada selambat 
aja tgl. 20-12 sudah dapat diambil 
keputusan" konkreet. 

Dibentuk pawitya Dana Sosial 
Buruh (rokok kretek) jg pengurus 
nja sbb.: penasehat: Sugiarto, Supri- 
jo dan Sularso: ketua panitya:  H. 
Hardjowinoto (Patih): anggaut12:   Gerombalan M.M. 

Komplek aktif. 
89Buah rumah penduduk di 7 de 

sa daerah ketjamatan Grabag Ma- 
gelang, selama 2 malam baru2 ini 
menjadi sasaran gerombolan ber- 
sendjata 'dari Merapi-Merbabu kom 
'pleks jang bersandjatakan mortir. 
bren dan stengum. Didesa Tirto 28 
'pemilik rumah telah menderita ke- 
rugian Rp. 7.863,50: desa Tlogo 24 
pemilik rumah Rp. 2:231,—: 'desa 
“Grabag 4 'pemilik rumah Rp. 1,505 
desa Ngasinan | 11 pemilik rumah 
Rp. 4.681,50 'desa Kleteran 8 pemi 
“lik rumah Rp.i3.300,—: desa Tlogo 
7 pemilik rumah Rp. 601.50 dan di 
desa Sidogede 7 pemilik rumah ke 
kugian pediuduk sebesar Rp. 2.495, 
10. Korban “jiwa tidak ada. 

Djalan baru akan 
| dibuka. 

Didapat keterangan, tgl. 1 

Djanuari 1953 jang akan datang 
djalan antara Sawangan Mage- 
lang sampai daerah ketjamatan 

Selo Bojolali jang dibuat sedjak 
T bulan jang lalu, akan dibuka 
dengan resmi. Djalan baru tsb. 

lebarnja Y meter dan pandjang 

16 km., dikerdjakan oleh pihak 

ketentaraan dari Bataljon Genie 
III Territorium IV Djawa Tengah. 
Dengan dibukanja djalan baru 

itu, maka akan berkuranglah ke- 

gelisahan rakjat terhadap meng- 

ganasnja gerombolan bersendjata 

dari 'M.M. Kompleks. Sarang2 
gerombolan akan mudah  diketa- 

hui karena djalan itu akan memu 

dahkan alat2 ' kekuasaan negara 

mendjalankan  operasinja. Perlu 

ditambahkan, “bahwa pembikinan 
djalan baru tersebut. mendapat 
bantuan rakjat setjara tenaga su 
karela jang sangat memuaskan. 
Setiap hari tidak kurang dari 
2060 orang serta menjelesaikan. 

PURWOREDJoO 
'Menindjau tanah 

gundul. 
Residen Kedu R. Muritno 

dengan rombongannja terdiri 
kepala2 djawatan jang men- 
djadi anggauta .,Dewan Per- 
ekonomian Rakjat daerah Ke- 
du” pada hari Selasa jl telah 
mengadakan penindjauan  di- 
tempat tanah2 gundul di Pur- 
woredjo Selatan, Telah diketa- 
hui sebagai akibat pendudu- 
kan Djepang, tanah2 jang gun 

HA, kini oley djiawatan Perta-   nian Rakjat sedang diusaha- 

Umar Farouk, Ambari S.R. (SBII), 
Sugijono dan Slamet (SBRI): Mach 
kiai dan Witono (PPRK): 

Biar dikembalikan 

tetap dihukum. 
Sh. "kepala desa Ngembal Kulon 

ketj. Bae (Kudus) baru2 ini diha 

dapkan dimuka Pengadilan Negeri 
di Kudus sebagai terdakwa, icipersa 
lahkan karena telah memakai uang 

milik rakjat didesa tsb., uang “dari 
hasil pemungutan sewa tanah jang 
dipakai railbaan sedjumlah Rp 1569. 
Jg alasan semula “uang tsb.. buat 
membeajai ongkos pembikinan djem 
batan jarig rusak. Uang tsb, kini te 
lah kembali atas sitaan, Can 'dikem 
balikan kepada rakjat jang berhak. 
Sedang Sh. dihukum pendjara 1 bu 
lan sesuai dgn permintaan Djaksa, 
tetapi Sh. minta grasi. 

Pemerintah Otonoom 

akan dituntut? 
Karena dipetjatnja 4 pegawai dari 

Pemerintah Daerah Otonoom atas 
keputusan sidang DPD dari DPRDS: 
Kudus pada bulan Mei jang lalu, 
kini didapat keterangan jg bersanig 

kutan bahwa usaha 4 bekas  pega 
wai tsb. (S.Sg., Shd., 'S.D. dan Nj. 
Sg:M.) untuk meminta  keteratigan 
kepada kepala daerah dll. jang di 
anggap tidak adil terutama. dilapa 

'ngan pemberian ovtslag besluit, kini 
| ke-4 bekas pegawai tsb. akan menga 
djukan tuntutan dimuka pengadilam 
sipil, dan mereka minta bantuan se 
oratig pengatjara di Kudus. 

WONOSOBO. : 

BPMD Kretek dibuka. 
Pada hari Sabtu jl di' Kre- 

tek Wonosobo telah dilakukan 
(pembukaan B.P.M.D, (Balai 
“Pendidikan Masjarakat Desa). 

1Hadiz dalam upatjara tsb. re- 
| siden Kedu, kepala Djawatan 
Pertanian Rakiat daerah, dan 

| kepala2 djawatan lainnja. Da- 

'pax dikabarkan bahwa untuk 
pembikinan BPMD tsb. telah 

| memakan beaja sebesar Rp. 25. 
Tn 
5010. 
'MARHUM MAJOR KUSMAN- 

| TO NAIK PANGKAT, 
Dengan keputusan Presiden 

| kepada almarhum Major Kusman 

to (Solo) diberikan kenaikan 

pangkat mendjadi Letnan - Ko- 

lonel ,,posthuurd”, terhitung mu 

lai tanggal 12 December 1951. 
Sebagai diketahui Major Kusman 

    

dul di Purworedjo seluas 8000 jto dari Solo gugur beberapa bu- ' 
waktu  memirapin 

pembe- 

jan jang lalu 

'pasukannja menghadapi J 

Dengan dihadiri oleh pembesar2 
Ekonomi, | 

DPKN, Pembartu Penjuluh Perbu'i 

RI/dan PPRK belum berseZia con 
sepsi, maka oleh sdr. Supardi “di j 
mintakan supaja. corsepsi dari ke- 

  

SALATIGA. 

Perkembangan PICTN 
ST 14. 

Pada tg. 8 s/d 10 Desember j.l. 
oleh kepala inspeksi C.T.N/ Dja- 

| wa-Tengah, kapt. Darjoko, disertai 
oleh ketua B.PLU.R. (Badan Pusat 

| Urusan Reconstruksi) Ki Ronggo, 
itelah dilangsungkan peperiksaan ke 
| tempat-tempat.latihan C.T,N. didae- 
rah Salatiga dan sekitarnja “Bertu- 
“nf-turut telah dikundjungi kursus 
notortechniek di Salatiga, kursus 
pertanian di Tegalwaton, pembikin- 
an saluran air di Barukan,' pembi- 

Ikiaan bendungan di Tjebongan, pe- 
|rikanan di Rawa Pening. dan pembi- 
| kinan ikan asin, pekerdjaan tangan 
dirumah (hutsindustrie) di Tuntang 
jaitu membikim tempe, ketjap, dsb., 

itempat latihan kader: pegawai ke- 
'pendjaraan di Ambarawa. Kesemua- 
nja itu menundjukkan kemadjuan pe 
sat dalam usaha2 C.T.N. untuk me- 
ngembalikan anggauta2 C.T.N. ke- 
pada masjarakat menurut  bakatnja 
masing2. 

| Selandjutnja didapat kesan, bah- 
wa hubungan keluar pada umumnja 

tampak memuaskan, terbukti den- 
yan bantuan rakjat jang telah dia- 
jami dalam so'al inkwartisring keti- 
ka disana-sini diadakan lathan2 atau 
kursus2, terlebih lebih setelah “ dia- 
dakan ,.ciharma-bakti" “oleh anak 
buah C.T.N. dalam pembikinan ben- 
dugan, pembersihan desa2, dsb. per- 
hubungan itu makin erat. Puu ban- 
tuan2 dari. djawatan2 misalnja D.P. 
ILA.D. 6441, pertanian, pendidikan 
“masjarakat, d.l.I. sangat memuaskan. 
Djuga ta' boleh Cilupakan perhatian 
dari fihak B.P.ULR. Banjaknja ang- 
gauta C.T.N. dari PI. Salatiga pa- 
da permulaan ada 1000 orang, den- 
gan adanja mutasi kepindahan, men- 

“dapat pekerdjaan, meninggal dsb. 
kini masih ada 891 orang, tersiar di 
Salatiga, Ngaglik, Ambarawa, Tun- 
tang, Kedungdjati dan Gubug. 

JOGJA. 

Udjian perguruan 
tinggi. 

Telan Tulus dalam udjian' pro- 
paedeuse Perguruan Tinggi Aga- 

ma Islam Negeri di Jogjakarta: 

Ibrahim ' Husein, M. Isa Sarul, 

sedang dalam perlombaan marathon, 

    

» 

Abd. Kadir Tahir, Ismail ' Djo- 
han, Muchsin Djalil, St. Hajji- 
nah, N. St. Suradijah, B. Ham- 

dani, Hartati, Zakiah, Abdul Wa- 

sit, Musa Abdillah, Masjfuk Zuh- 

' Zaini Dahlan dan A. Chairul Ba- 
| sori. 
1 i 

Pembikinan studio RRI 
baru belum dimulai, 1 

| Rentjana mendirikan studio R. 
(RI. Jogjakarta jang baru jang 
celah disetudjui oleh pemerintah 

pusat dengan biaja Rp. 6.200.000- 

(hingga- kini masih djuga belum 
dapat dikerdjakan berhubung dgr 

belum diterimanja uang tersebut. 

Menurut rentjana, gedung studio 

tersebut akan merupakan studio 

jang modern dengan disediakan 
jruangan bagi para tamu jang da 
pat memuat I.k. 1000 orang utk. 
jmenjaksikan pertundjukan2 jang 
Idihidangkan oleh R.R.I. Dam 
-pada itu dapat dikabarkan, bah- 
j wa pembikinan gedung pemantiar 
jang baru kini sudah hampir se- 
lesai. Pemantjar jang akan ditem    

patkan digedung tersebut mempu 

njai Kekuatan 734 Kw. Pemantjar 
kan untuk disuburkan kembali | rontakan bekas bataljon 426 div jang Daru ini telah tiba di Jogja 
dengan beaja Rp, 800.000,—, Djawa Tengah itu, / 

8 

karta, 

di, ,Much. Nursalim, A. Chanatie” 
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Patroli2 Pasukan Perantjis Dan 
Legiun Asing Masih Tampak 

Guillaume Djandjikan Tin dakan Keras: Penangka- 
pan Telah Meningkat Sam 

Lagu Marsellaise g 
EUTER MENGAWATKAN hari Rebo dari Cassablanca ba- |' 
hwa Nebo dari Cassablanca bahwa keada'an dalam kota | 

telah tenahg kembali sekalipun 

pai 1000 Orangs Insiden 

masih tampak patro| 
kan-pasukan Perantjis-Maroko serta Legiun Asing jang hari itu 
diperkuat dengan bala bantuan 

ditangkap kini sudah naik men 
pemimpin ge 

60 orang ji: 
Sementara itu pada malam 

hammad bin Yusuf telah me- 

ngeluarkan statement kepada 
pers dengan melalui kantor 
residen Gjenderal Perantjis utk 

Marokko. Dalam statement” ini | 
sultan Marokko menjesalkan 
kerusuhan2, jang telah terdja- 
di dalam 4 hari achir2 ini dan 
jang telah menjebabkan ban- 

'djir darah di Casablanca. Ia' 
menjatakan bela sungkawa ke- 
pada para korban kerusuhan2, 
baik orang2 Marokko maupun 
orang2 Perantjis. Achirnja ia 
mendoakan supaja orang2 Ma: 
rokko dan orang2 Perantjis 
dapat hidup bersama dalam 
Suasana persahabatan dan per- 
Gamaian. " 

Guillaume djandjikan 
tindakan2 jg tegas. 

Residen “djenderal Perantjis 
untuk  Marokko, djenderal 

Auguste  Guillaume, - dalam 
upatjara pemakaman 4 orang 
Eropah, jang telah tewas dim 
kerusuhan2 di Casablanca, me- 
ngatakan pada hari Rebo bhw 
mereka,.jang bertanggung dja- 
wab atas kerusuhan? harus di- 
ketemukan dan dibawa ke pe- 
ngadilan setjepat mungkin. 
Dalam kerusuhan? itu djum- 
lah penduduk bangsa Eropah, 
jang tewas ialah 7 orang. Guil- 
laume mendjandjikan bahwa 
Setiap kerusuhan akan dibe- 
Tantas setjara ,,tenang tetapi 

tx 

tegas”. 

Keributan dlm upa- 
tjara bela sungkawa. 

Menurut UP maka dalam 
Upatjara pernjataan bela sung- 

kawa atas kematian 7 orang 
fSropah dalam kerusuhan2”“ba- 
ru2 ini, jang “telah diadakan 
dimuka geredja besar Casa- 
blanca pada hari Rebo telah 
terdjadi keributan2 sehingga 
pernjataan penjesalan sultan 
Marokko atas terdjadinja ke- 
rusuhan2 tadi tidak djadi diba- 

dari Oujda,fdi Maroko-Timur. Da- |: 
ri kalangan resmi diperoleh keterangan bahwa djumlah orang 

djadi 1000 orang, 

Acheson: 
daritet Dalam Usaha 

( Perdamaian 

Ya Perlihatkan Soli- 

» ALAM | oterangannja kpd 
HN V pers pada hari Rab'1, men- 

teri luar negeri Amerika Dean 
Ackesoz mengatakar. bahwa 

Sidang Umum PBB dewasa ini 
memperlihatkan solidaritet jg 
besar dalam usaha untuk men- 
tjapai perdamaian. 'Utjapan 
Acheson ini adalah sebagai dja 
waban Yorhadap permintaan, su- 

nja terhadap statement menteri 
luar negeri Sovjet Vishinsky 
jg sebelum menir: n New 
York mengatakan, 'a PBB 
tidak memberikan bukti jarg 

| effektif dalam missinja untuk 
mempertahankan perdamaian, 

Acheson tak bersedia m'embe 
rikan komentar men i 
ha2 PBB untuk -menje 
persengketaan Korea dengan 
menjatakan. bahwa rentjana 
perdamaian India kini sedang 
dipertimbangkan oleh RRT 

Mengenai usul seorang .ang- 
gauta Madjelis Rendah Joseph 
Martin Jr. supaja Djepang dia 
djak berperang di Korea, Ache 
son mengatakan, bahwa rentja 
na sematjam itu tidak pernah 
dipertimbangkan “dan. djuga 
tak dipertimbangkan pa- 
da waktu sekarang ini. Dikata 
kannja pula, bahwa kementeri 
an luar negeri tidak minta ke 
pada djenderal .Douglas Mac 
Arthur tentang 
bagaimana mengachiri peper: 
ngan di Korea den. hatsil jan 
baik. (Antara-UP). “ : 

Ike AkanTe- 
mui Mac-A 
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Keributan itu timbul waktu 
setelah lagu ,,Marseillaise”, di- 
perdengarkan “lagu kebargsa- 
an Marokko oleh barisan mu- 
Sik militer Perantjis. 

Waktu diperdengarkan 'agu 
kebangsaan Marokko orang2 
Perantjis, jang  mengadiiri 
upatjara tsb. mulai berterizk? 
sehingga mengatjaukan kelan- 
djutan upatjara. 

, : Pan ema 2 

BERAMAI RAMAJ BELA- 
DJAR BAHASA RUSSIAy 
Supaja dapat mempergunakan pe 

ngalaman2 Sovjet Uni disegala Ic: 
pangan“ kehidupan, maka bangsa 
Tjekoslowakia sekarang makin mem 
pergiaft mempeladjari bahasa Rusia: 
Untuk keperluan itu dimana2 telah 
didirikan kursus2 bahasa Rusia: di 
samping itu, Radio Praha 4 kali se 

bahasa 
tadi pula. Diumlah kursus diseluruh 
Tjekoslowakia ada 13.000 buah 
djumlah” peserfanja ada “196.500 
orang. Untuk mempererat hubungan 

dengan Soviet Uni, dilangsungkan 
Bulan Persahabatan Soviet-Tjekoslo 
wakia, dalan mana a.l. diadakan ex 
posisi2 buku2 dan suratkabar2 dalam 
bahasa Rusia, diadakan pertundju 
kan2 film2 Rusia dll. , 

  

Australia 
GegerSendiri 
Adakan Latihan Be 
sar2anKarenaChawa- 

tirkanIndo-China 

USTRALIA jang selalu 
Ak tjemas melihat kemadju 

an2 komunis didarafan Asia 
dan terutama sekali karena se 
makin buruknja kedudukan Pe 
rantjis di Indo Tjina telah me 
lakukan latihan2 ketentaraan 
setjara besar?Zan, dalam lati 
han?2an, mana diperhitungkan 
tentang keadaan daerah dan si 
tuasi di Indo Tjina. Latihan? 

| jang disudahi minggu jang la 
Iu adalah jang terbesar jang 
Da dilakukan sedjak perang 
dunia berachir. - 
Dengan meniru keadaan2 di 

Indo Tjina, maka “kalangan2 
penindjau beranggapan bhw 
pemerintah Australia mungkin 

mempunjai rentjana untuk me 

ngirim tentaranja ke Indo Tji 

na guna membantu tentara ko 
lonial Perantjis disana dalam 
peperangan melawan tenjara 

Ho Chi Minh. Penindjau2 mili 
ter Amerika, Inggris dan New 
Zealand turut menghadiri per 
tempuran tiruan ini jg dilang 

sungkan di Williamsiown de- 
kat “Newcastle, 100 mil dari 

Sydney. Menteri pertahanan 
Australia, Phil MceBride mene- 
rangkan: "Kami sedikitpun ii- 

dak mempunjai rentjana utk 
mengirim tentara ke Indo Tji- 
na, bahkan kami tidak pernah 
mempertimbangkan kemungki ' 
nan pengiriman itu”, (UP), ' 

djenceral Dwight rhower 
akan bertemu dengan bekas 

| kian kalangan jang lajak diper- 

| London, 

RESIDEN JANG BARU 
terpilih, Amerika Serikat! 

panglima tertinggi Serikat di 
Timur Djauh djenderal Dowglas 
MacArthur di New York, guna 
merundingkan rentjana MacAr- 
thur jang dimaksudkan unfak 
mengachiri perang Korea, demi- 

tjaja menjatakan Rebo malam. 
Pertemuan antara kedua 

: is 3 
. , antara mana 6G 

n buruh, kira2 12 pemimpin partai ,Istigla?” dan 
: ditangkap hari Selasa didaerah Boni Melial, 

menurut pencapatnja sidang. - 

paja ja memberikan menkar: 3 SE 2 : MEA Ta Ne 

. Kominis Muangthai 
Renijanakar Merobohtan Pemeren- 
tah Tha! Dan Dirikan ,,Diktatuur Ratjats 

Pengumuman Polisi Muangthai. 
OLISI MUANG THAI belum lama berselang iri mengu- 
mumkan, bahwa pembesar? polisi telah berhasil 

»rentjana Komunis” untuk ,,merobohkan pemerintah Muang Thai 
Gan mendirikan diktatur rakjat”. 
Isi Muang Thai, ,,kaum Komunis hendak melakukan coup militer, 
mobilisasi petani dan buruh industri Thai dalam satu Front Per- 

pendapatnja,| 

Sidang PBB 

  
tk 
Ea 

Ai 

India tsb. Dibarisan muka dari   Andrei Vishinsky. 

  
Pemandangan dalam sidang PBB waktu membitjarakan usul kom 
promi India mengenai masalah Korea. Tampak wakil. Inggris dan 
wakil Amerika dengan mengatjungkan tangannja menjokong usul 

Dean Acheson, wakil Inggris Selwyn Lloyd dan 

(ika min asa ag CA mm HA ME AAN 

  

  

    

wakil Amerika 
wakil, Russia 

kiri ' kekanan:   
  

! 

satuan dan achirnja mendirikan 

Mula2 dilakukan " infiltrasi 
politik kedalam segala lapisan 
ekonomi, sesudah itu dilaku- 
kan program mobilisasi. Kaum 
tani, kapitalis -ketjil, ,,pentjin- 

ta. tanah air” dalam angkatan 
perang dan buruh industri di- 

| susun dalam front persatuan, 

jang ditempatkan - dibawah 
impinan Partai Komunis. Bia- 

untuk perdjoangan -:niliter 
kan dipungut dari kaum ku- 

ruh dan kapitalis besar. Sesu- 
dah itu akan dimusnahkan se- 
gala ,,pengaruh2 non-demokra- 
Si”. Sesudah pemerintah Thai 
jang sekarang  dirobohkan, 
akan Giadakan sistim ekonomi 

jang mentitik-beratkan indus- 
rialisasi. 

Sistim ini akan didjalankan 
dibawah ,,pemerintahan demo 
krasi dibawah diktatur rakjat” 
dengan ,,Madjlis Tertinggi-Res 
publik jang diawasi oleh satu 
Presidium”. 

Menurut keterangan Djende- 
ral Polisi Phaov Sriyanond Par 
tai Komunis Muang Thai itu le 
mah, djika dibandingkan dgn 
Partai Komunis Malaya. Menu 

na aa naa LL KA 

  

    

    

   

  

  Gjenderal. tersebut akan silang 
sungkan segera setelah Eisenho 
wer kembali di Amerika Seri- 
kat. Dikabarkan lebih djauh 
bakwa EHisenhower . bermaksud 
atjapkali berunding dengan 
djenderal MacArghur mengenai 
soal2 Timur. Djauh, meskipun 
ia tidak akan menawarkan se 
suatu djabatan resmi kepada 
MagArthur dalam pemerinta- 
hafinja nanti. 

'ADYOKAT, 
ACHESON AKAN Djadr 

Menteri luar negeri Amerika, 
Dean Aeheson, hari Rebo mene- 
rangkan kepada pers, bahwa se- 
telah Eisenhower dilantik sbg. 
presiden, ia akar berlibur di Ka- 

ribia. Setelah itu, menurut kala- 
ngan jang mengetahui, mungkin 
Acheson akan mendjadi advo- 
kaat. ' 

  

Penasamannja Di 

nerima rata2 £ 80.000.600 dan 

Rhodesia Utara dan Selatan jan 

Inggris jg tjukup besar di A- 
sia Tenggara dalam tahun2 be 
lakangan ini, ialah didaerah 
sumber minjak Seria (di Bru- 
nai, Kalimantan Inggris). Dae 
rah2 Inggris di Asia Tenggara 
hanja menerima sebagian ke- 
tjil sadja dari uang sedjumlah 
£ 16.000.000, ig tiap2 tahun 

diperuntukkan bagi “Colonial 
Development Corporation” dan 
“Overseas Food Corporation.” 

Uang beberapa djuta jg di 
tanam Inggris di Asig Tengga 
ra ini sangat besar bedanja 

dengan yang rata2 £ 40.000. 
000 jg diterimanja dari dae- 

rah2 djadjahannja di Asia 
Tenggara, ig telah dihimpun 
sebagai balans2 sterling jg ter 
pisah dari laba partikelir, me 
ngenai laba partikelir ini kita 
tidak mempunjai perkiraan2. 

Pendek kata, modal Inggris 
je disediakan buat penanaman 
didaerah2 seberang lautan itu, 
sebagian besar mengalir ke Af 
rika dan “Gominion2 kuli pu 

tih” dibagian selatan bumi, se 
dangkan untuk keperluan me 
madjukan Asia Tenggara Ing- 
'gris, hampir seluruh uangnja 
diambil dari penghasilan? jg 
sekarang: sebagian daripada 
uang ini telah dipindjamkan 
kepada Inggris dalam balans2 
Sterling. 

Demikianlah di wartakan 
oleh koresponden Antara dari   
Modal Inggeris: 

2. . e 

Di Asia Tenggara Sangat Kurang 
Tiap Tahun PenanamanMedal 2089. 000 .000 

Pound : f 
ENURUT ANGKA2 jang dikumpulkan untuk keperluan ' 
Konperensi Ekonomi Commonwealth Inggris, Inggris mem- 

punjai penanaman modal bersih sebesar lebih dari 
tiap? tahun, selama 5 tahun belakangan ini, 
.wealth. Akan tetapi dari angka tersebut diatas tadi, Australi me- 

“sisanja, jaitu kira2 £ 50.000.000, sebagian jang besar dialirkan ke 

serta sampai sebelum timbul kerusuhan? — ke Kenya. 

Satu2nja penanaman modal 

  

Daerah2 Djadjahan 

£ 200.000.000 
diseluruh Common- 

Afrika Selatan £ 80.000.000. Dari 

g dengan tjepatnja berkembang itu, 

  

“ 

Jorgenson Ke 
Hollywood? 

“DI DJERMAN BARAT, 

mensita 

Menurut dokumen tadi, kata po- 

negara demokrasi rakjat”. Dite- 
rangkan bahwa dokumen tadi didapatnja ketika dilakukan penang- i 
kapan atas diri 84 orang tersangka. $ - | 

rut. perkiraannja, . di Mua: 
Thai terdapat 10.600 Komunis | 
Tionghoa dan 2.600' Komunis | 
bangsa Thai. Diantara 84 orang ' 
tersangka, jang ditangkap keti 
ka tg. 10 November jl., terda- 
pat Sguadron Leader angkatan 
udara Thai Prang-phet Boonya- 
rataphan. 1 

Gerakan Komunis di Muang 
Thai dimulai ketika th. 1983, 
setahun sesudah dibentuk N 
narchi. Konstitusionil Musa 
Thai, tak lama sesudah p 
bitan ,,Buku Kuning ttg eko 
mi jg bersifat kiri”. Dem 
lah menurut keterangan px 
Thai. (Antara-UP) 

- 

    
Belanda2 
Ditahan Di: 
Indonesia 
Dau RISALAT djawa- 

luar negeri Belanda mengenai 
orang2 Belanda jang ditahan 
di Indonesia sedjak penjerahan 
kedaulatan dapat dikutip hal2 
seperti berikut: Djumlah orang2 
Belarda jang ditahan sedjak pe 
ujerahan kedaulatan ialah 680 
orang. 622 Orang diantara mere 
ka telah diadili atau dibebaskan 
dengan tidak diperiksa oleh 
hakim, | 

9 Orang diantara tahanan jg 
belum dibebaskan atau belum 
diperiksa sudah meringkuk 33 
bulan lamanja didalam pendja 
ra, iaini 6 orang tahanan AP- 
RA dan 3 orang ig. turut dalam 
pemberontakan RMS. Jg lain2 
nja telah ditahan selama lebih 
dari satu tahun. Mereka ini 
ia'ap orang2 Belanda jg telah 
mendjalankan kedjahatan2 se 
perii perampokan bank, pem 
bunuhan dan sebagainja. Di 
katakan selandjutnja dalam ri- 
salat itu, bahwa pemerintah 
Be'anda telah berusaha spj. 
tawanan2 APRA dan RMS itu 
diadili atau dibebaskan sele 
kas-lekasnja, tetapi usaha ini 
tidak berhasil. (AFP). 

  

  

BEKAS DJENDERAL Dsrk- 
MAN MINTA BERLINDUNG:- 

Bekas djenderal angkatan darat 
Djerman, Wilhelm Uuex pada ha- 

ri Rebo minta perlindungan di 
Berlin Barat 

diri dari daerah pendudukan Ru- 

sia, dimana ia tinggal sedjak ia   
C kas tentara G.I. Amerika 

(serdadu wadjib tentara) jang 
kemudian berubah kelamin men 
djadi wanita, pada awal tahun 
.muka mungkin akan datang ke 
Hollywood untuk membrat film, 
Gemikian diterangkan hari Rebo 
oleh producer-film, Al Rosen ke 
pada pers . Aa. 

Rosen menerangkan, bahwa 
ia telah berbitjara di Kopenha- 
gen dengar Christine Jorgenson 
jang dulu bernama George Jor- 
genson dan ia telah mengandjur 
kan kepada wanita itu untuk 
datang ke Hollywood apabila 

    
dari ramah, sakit. 

ANGLIMA TERTING- 

GI negara2 sekutu utk 
kiropa,  djenderal  Matihew 
Ridgway, hari Rebo terus te- 
rang menegaskan dalam konpe- 
renSi kepala2 staf negara? Na 
to di Paris, bahwa djumlah 50 
divisi jg dewasa ini ditempat- | 
kan di Eropa dibawah penga | 
wasan Nato masih djauh diba | 

Pp   

HRISTINE Jorgenson, be | 

Christire kelak telah keluar | 

dilepaskan dari kamp tawanan di 

Sovjet Rusia. Ulex jg kini ber- 

usia 72 tahun menerangkan, bah- 
wa ia telah lari ke Berlin Barat, 
karena pembesar2 Sovjet memin- 

'ta kepadanja supaja “ia aktif 
ikembali dan masuk dalam pasu- 

kan polisi rakjat. (AFP). 

RENTJANA 4 TAHUN 
TAIWAN. 

ban dari kementerian | 

setelah melarikan 

Ii” Tea Arwah 40.000 Di Sulawesi Selatan | 

Seb 

A 
Suppa-muda, 

     
DALAH SEORANG perem 

Meskipun dap 

Belanda jg mengetahui peristiwa tsb.), namun isterinja tidak mau 
br n tidak meninggal dunia, tapi masih bersembunji. di satu tempat, Karena itulah dia tetap 
Senja 1 j 1 ” 

. Orang bertjeritera, bahwa 
isteri almarhum Radja Suppa- 
muda itu sudah mulai tjondong 
ingatannja. Sungguh menjedih- 
kan! Atjapkali tatkala saja da 
lam perdjalanan di Sulawesi Se 
latan, dan pandangan saja ter 
henti pada padang-padang rum 
put kehidjau-hidjauan jang luas 
jodjana terhampar dipinggir ke 
radjaan Bone, atau apabila saja 
lagi. asjik memandang sawah- 
Sawah jang luas diantara Ma' 
kassar dan Pare-Pare, maka ter 
bajanglah dihadapan mata se 
mangat saja sebuah sosok tu 
buh “dari seorang: “perempuan. 
jang sedih sendu berdjalan me 
nempuh padang, sendirian bela 
ka pada perdjalanan tiada hen- 
tinja, mentjari suami jang di 
Sangkakan masih hidup. : 

» Visioen sematjam itu sering! 

x 

mendatang-datangi saja, apabi 
la sendja sudah. turun  meli- 
puti dataran “Sulawesi-Selatan,/ 
dan saja masih berkeliling dju 
ga, belum sampai ditempat pe 
nginapan. 

Jang aneh pula kepertjajaan 
orang perempuan itu dianut 
oleh kebanjakan. rakjat. biasa. 
Bagi mereka djuga Radja Sup- 
pa muda maSih hidup. Demiki 
anjah radja Suppa-muda lalu te 
rus bernafas kembali sebagai 
suatu mythe jang abadi dalam 
djantung semangat rakjat. 

6 Radja Suppa-muda masih sa 
ja ingat baik, ketika saja pergi 
menghadliri konperensi Malino. 

| ditahun 1946. Sewaktu mau kem 
bali ke Djawa, maka saja da- 
tang pada Suatu pertemuan sila 
turachmi dirumah mr Tadjuddin 
Noor, didjalan Goa. Disitulah sa 
ja berkenalan dengan Radja 
Suppa-muda, orangnja ketjil pe 
rawakannja, agak hitam warna / 
kulitnja, dia memakai songkok 
Bugis, berpitakan emas, tanda 
dia seorang bangsawan. Kalau 
dia berbitjara. maka terpan 
tjarlah keteguhan hatinja pada 
air mukanja, 

Pada pertemuan inilah pula 
Radja Suppa-muda minta kepa- 
da saja, supaja disampaikan sa 
lamnja. kepada Presiden Sukar 
no dan Wakil Presiden Hatta, 
supaja dipesankan djuga sudi 
lah kedua bapak negara itu me 
mandjatkan doa kepada hadirat 

Jahi. bagi keselamatan rakjat 
ulawesi-selatan chususnja, apa 

bila mereka melakukan ibadat 
' sembajang sehari-hari. Lalu di 
serahkannjalah sekali dua helai 
tikar sembajang buatan tangan 

Radja Suppa. muda terkenal. 
djuga sebagai .,anak garuda” 
(adelaars jong) oleh karena dia 
adalah putera Radja Bone (An. 
di Mapanjuki), jg kini diinternir 
oleh Belanda di Rantepao dan 
menurut adat. Bugis seorang 
putera mahkota Bone boleh men 
duduki semua tachta keradjaan 
keradjaan diseluruh Sulawesi se 
latan. Herankah kita, apabila 
sanak garuda” ini ic. sajapnja 
mempunjai dua warna tjuna ia 
lah Merah-putih begitu ditakuti 
oleh pihak Belanda? Sehingga 
achirnja lebih baik dia dising 
kirkan sadja dari dunia jang fa 
na jang penuh pergolakan ini? 

Demikianlah kissah sekitar 
seorang perempuan bangsawan 
jang berkelana di Sulawesi-Sela- 
tan mentjari sang suami, jang 
tiada lagi: Almarhum Radja 
Suppa-muda. 
“Demikian djuga sebuah tra- 

gik dalam abad ke 20 ini, akibat 
pembersihan” jang dilakukan 
oleh militer Belanda pada penu- 
tup tahun 1946. sampai pada 
kwartal pertama tahun. 1947. 
Walaupun bukan maksud saja 
untuk membongkar lagi sehabis 
habisnja pembunuhan2 jang di- 
lakukan oleh Belanda di Sula- 
wesi-selatan, namun ada djuga 
perlunja sekali-kali kita seka- 
lian mengingatkannja, supaja 
djangan sampai lupa terlena. 
Kita ketahui, bahwa di Neder- 
land sendiri soal ini sudah di 

wartawannja seperti H.M, Van 
Randwijk dan dr. van Blanken- 
stein. Dituntut djuga oleh me- 
reka, supaja Tweede Kamer me 
ngadakan pemeriksaan teliti, ke 
mudian mengumumkan  hasil- 
nja. Tapi sampai kini belum ter 
dengar kotak-katiknja. Semua 
membisu. Ataukah karena takut 
berhadapan dengan sorot mata 
Kebenaran ? 

ta semakin memuntjak, sehing 
ga sangat mengchawatirkan Be- 
landa. Oleh kegiatan pasukan ge 
rilia Pemuda kita, maka dapat- 
“lah mereka sampai membuat ku 
bu2 pertahanan di-pinggir2 ko 
ta, dan sering pula mertka me 
lutjuti sendiata polisi Nica, Da 
lang keadaan tidak tertahankan 
bagi Belanda itu, maka mulai- 
'lah merska mendjalankan aksi 
"pembersihan. (Aksi ini didjalan- 
'kan oleh-stoottroepen mereka, 
jang dipimpin oleh opsir2 ,,ga- 
gah-perwira” seperti kapten 
Westerling dan luitenant Van 
der Meulen. 

Pagi-pagi benar pada tgl. 7 De- 
sember' 1946 tentara Belanda menga 
dakan pembakaran atas  sekelompo 
kan rumah penduduk. di kampung 
Mamadjang. Alasannja ialah bahwa 
di rumah-rumah itu bersarang kaum 
»extremist”. Bukankah sehari ' sebe 
lumnja itu ada terbunuh didekatnja 
seorang kaki tangan Belanda? Pen 
duduk disitu ditembak mati ' seperti 
andjing gila, ketika mereka lari dari 
lautan api' jg melondjak-londjak, se 
sudahnja dengan mendadak Belanda 
melemparkan semprotan bensin atas 
rumah2 tsb. 

Tgl. 10 Desember gerakan Belan 
da ini dilandjutkan disebelah timur 
kota Maks4ssar, antaranja kampung 
Lariangbangi Timur, “Barabai raja, 
Mtjiparang dll. Semua penduduknja   dihalau keluar seperti hewan, dikum 

. ' | kepada saja. Perempuan itu ialah isteri Radja 
n jg meninggal setjara kekerasan, tatkala pada tgi. 28 Djanuari 1947 oleh tentara Be- 

Janda diadakan pembunuhan besar-besaran di Suppa. 
pa-muda Sudah tiwas (hal ini dibenarkan antara lain didepan saja oleh seorang komissaris polisi 

  

, k II 
edjan /esterling 
uah Kissah Tentang Datu Suppa , 

—— Oleh: Rosihan Anwar 
puan bangsawan jg dewasa ini berkelana di Sulawesi-Selatan, se- 

rantiasa mentjari suaminja, jang sudah hilang semendjak 1!, tahun ini...... 
Yemikian permulaan kissah jg ditjeritakan orang 

  

at dipastikan, bahwa radja Sup- 

pertjaja djuga. Dia tetap jakin 

“(ISulawesi-selatan atas bangsa 

tee rat 

.ARANGAN' INY dlame 
ri sebuah naskan        buku, hasil perdjalanan.-djur- | 

nalistik, jang dilakukan oleh | 
Rosihan Anwar ditahun 1948 | 
di Indonesia Timur. Naskah | 
tersebut tidak' djadi ditorbit- $ 
kan, berhubung beberapa hal | 
waktu itu. Akan tetapi utk. 

memperingati. tanggal Il 
Desember, ' jakni hari mulai 
terdjadinja ' pembunuhan? “di 

Indonesia oleh “Kapten Wes- 
terling, maka karangan ,,Ar- 

wah 40.000” ini kita petik 
kembali buat para pembatja 

    Dajak. Di Dajak sendiri mere 

kumpul dimesdjid, karena kebe 
tulan hari itu adalah hari Djum- 
at. Diantara orang banjak itu. 
ada pula jang baru selesai ber 
tjukur gundul, sedangkan ada 
pula jang sedang ditjukur gun 
dul. Dengan serta merta hal 
Ini didjadikan alasan oleh ten 
tara Belanda. bahwa  orang-|: 
orang jang habis tjukur gundul 
itu adalah anggota-anggota dari 
pasukan gerilja, jang tadinja 
tentu berambut pandjang. 
Imam dari distrik itu: 'mene- 

rangkan. bahwa hal sedemikian 
biasa sadja bagi umat. Islam 
jang memang pada hari Dju- 
m'at hendaknja memotong ram. 
bat serta kuku, Tapi .apa la- 
Ujur ? Sudah nasibnja barangka- 
li, sebab sekarang si Imam itu 
sendiri dituduh sebagai .pemban ' 
tu pasukan gerilja. Achirulka-! 
lam, semua orang? jang ada di ' 
sita dihalau ketepi sungai, lan 
tas ditembak, dan berdjatuhan- | 
lah, majat kedalam air hanjat. 

Rakjat serang Goa, 
Pada kira2 penghabisan bu- 

lan Desember 1946, maka pendu 
duk daerah Goa mengadakan se 
rangan-balasan tjara besar-besa 
ran utk. menjerbu ibu kota dae- 
rah. Goa ialah Sungguminasa. 
Hampir sekalian rakjat jangsber 
diam disepandjang djalan raja 

  
  pulkan disatu kampung jaitu kam- 

pung Batua, termasuk didaerah Goa. 
Disini dipisahkan laki-laki dari .pe 

antara Sungguminasa dan Taka 
lar ikut dalam penjerbuan ini: 
Kawat2 tilpon diputuskan, 

ka djumpai banjak orang ber|    | ,Suara Merdeka. 
  

  

landa tsb. memberi perintah, su 
baja mengumpulkan semua cha 
lajak ramai jang datang dipasar 
buat dibawa ketempat penemba- 
kan. Setelah dikepung pasar tsb. 
maka digiring dan dihalaukan- 
lah kira2 3000 orang tua muda, 
taky perempuan, bahkan kanak 

kanak kedjurusan tanah lapang 
tadi. 5 

Pasukan Belanda mulai me 
nembak. Satu demi satu dari 40 
orang ,,djahat” jang didjadjar- 
kan disitu rebah kebumi, berlu 
Xm.uran darah, dan 3000 orang 
boleh mendjadi-saksi bisu. 

| Sementara permainan berge- 
limangan darah itu  berdjalan 
terus, segerombolan ketjil ser- 
dadu2 Belanda lainnja pergi ke 
rumah2 rakjat tidak djauh dari 
Galung. Nasib rupanja sudah 
menetapkan mereka itu jang me 
mang mendjadi sasaran amarah 
rakjat diserang oleh beberapa 
laki2. Dalam perkelahian dua 
serdadu Belanda kena dibadik . 
mati tertikam. : 
Komandan mata gelap. 
Peristiwa ini sampai kekuping 

komar:dan ' pasukan 'jang lagi 
asjiknja menghabiskan njawa 
ke-40 .orang tsb. Komandan me- . 
radang sangat. Dia kata: ,,Dim, 
selaruhi pengalaman saja, “dlm, 
segala matjam pertempuran be 
lum-pernah ada anak'buah saja 
jang mati. Sekarang akan saja 
perlihatkan...” 

hon2 besar ditebang utk. perin- 
tang djalanan tidak kurang se- 
pandjang 40 km, 

Tapi penjerbuan rakjat ini 

rempuan. 
Lantas dipilih 'satu dua orang dari 

rombongan laki-laki jang dipaksa ' 
menundjukkan dari tengah-tengah | 
chalajak itu siapa-siapa jg mendjadi | tidak berhasil, maklum berhada 
anggauta pasukan gerilja atau jang, pan dengan Sendjata modern. 
membantunja. Mereka diantjam, Ka: Keesokan harinja tentara Be- 
lau tidak mau menundjuk, sedang. Janda melakukan .,tegenactie”. 
kan ternjata mereka memang menge ' Hampir Semua laki2 jang mem- 
tahui adanja, maka mereka ditembak  Punjai kampak, gergadji dan se 
mati: Tapi kalau mau menundjukkan | bagainja jang mungkin dapat di 
maka mereka dibebaskan. pergunakan utk. menebang po- 

Dalam suasana jang menakutkan hon kaju, pada saat kedapatan 
itx maka rakjat lalu asal main tuh ' Nja itu djuga dihabiskan njawa 

djuk sadja. Tetapi ava jg terdjadi? NJa. Jang Jain2nja dipaksa mem 
Alhasil ialah semua' rakjat didjedjer' bersihkan djalan raja. Hal ini 

semuanja mereka bersalah, lantas di Sehingga pada satu waktu ter- 

La Dan memang dia perlihatkan. 
| Betapa bengisrja. Dia perintah- 
kan supaja menembak kekiri 
kekanan tidak peduli, asalkan 
semua ifu rakjat: disapu bersih 
dari muka bumi, Maka beterba- 
nganlah anak pelaru jang disem 
protkan kesegala pendjuru. ma- 
ka mati bergelimpanganlah se- 
mua orang? jang dikumpulkan 
dari pasar itu. Tn 

Seorang menteri di NIT jang 
pernah djadi. anggauta banitia 
penjelidik atas peristiwa dikam 
pung. Galung itu membenarkan   

kan, sebab dikatakan oleh Belanda Sangat menjakitkan hati rakjat,., 

perbintjangkan ramai oleh para, 

sapu 'bersih dengan tembakan sena ! 
pan mesin. : 

Pembununhan2 dimasdjid | 
Dajak. ' 

Banjak kaum. perempuan, ke. 
luarga pada jang mati terbunuh 
itu mendjadi djatuh pingsan, di 
waktu menjaksikan peristiwa 
ganas itu, Memang, hukum rim 
ba sudah berdjalan! Dan sesu 
dahnja pengumuman dari Luit. 
G.G..van Mook. bahwa empat 
daerah di Sulawesi-Selatan di 
njatakan dalam keadaan bahaja 
perang (staat.van oorlog) ialah 
Makassar, Bonthain, Pare-Pare 
dan Mandar Madjens, maka ke 
ganasan militer Belanda makin 
mendjalar tiada semena-mena. 

Pernah djuga kedjadian peris 
tiwa berikut sebagai sebuah il 
lustratie sadja. Distrik Dajak 
letaknja.sebelah Timur kota Ma 
kassar, termasuk onderafdeling 
Maros. Pada tg. 20-12-1946 se 
pasukan tentara Belanda menga 
dakan penggeladahan terhadap 
kampung-kampung sebelah sela 
tan Dajak. Penduduk semua di 
tangkapi, lantas diangkut ke 

pitja rakjat membunuh seorang 
inspektur polisi dan seorang as- 
pirant-controleur bersama-sama 
pegawainja., 

' Reaksi tentara Belanda. ma- 
kin hebat lagi, Mereka djela 
Gjalah kampung? didaerah Goa, 
maka banjaklah njawa rakjat 
jang terbang ke Nirwana. Salah 
Satu korban jang djatuh dalam» 
gerakan ini ialah Karaeng Man- 
nudju, jaitu adik radja Goa jg. 
memer'mntah sekarang. 

Pendjagalan di Galung. 
Bagaimana bisa hingga djadi 

Pembersihan” tentara Belanda 
makan begitu banjak korban ? 
Ada sebuah peristiwa sebagai 
typering kepada kita. 

i Disebut sebuah kampung ber 
nama Galung. : 

Hatta pada suatu hari dita- 
nah lapang disitu kurang lebih 
40 orang .,djahat” akan ditem- 
bak mati, tetapi sebagai galib- 
nja mestilah ada penontcm2nja 
jang akan menjaksikan penem- 

| bakan tsb. Maka oleh karena ke 
betulan disebuah kampung de- 
kat orang sedang ramai berpa- 
sar lalu komandan pasukan Be- 

  

  

   

'kerdja-sama dengan Ins 

laut 

Dana2: untuk “keperluan ini 

di Indonesia, dari dana mana 
djuga dibsajai usaha ilmiah ig 
penting darj INIRO di Bogor. 
Institut Francais du Caout-   Chouc melakukan usaha jang 
sama untuk daerah bahasa La 

| tin-di Eropah dan dibeajai dari 
' Indo Tjina. Utusan2 dari Ik. se 
puluh negara menghadiri kon 
perensi tersebut. Pada hari per 
tama empat pembitjara memper 
soalkan kemungkinan konstruk 
Si utk penggunaan alas rel da 

hasiat Karet 
| Dapat: Digunakan Pada Djalan2 

Kereta - Api 
TAS INISIATIF ,,Rubber Stichting” di Delft darf dalam 

Paris, pada tanggal 10 dan 11 December di Paris diadakan suatu 
konperensi internasional mengenai pemakaian karet pada kereta 
api. Rubber Stichting jalah suatu badan jang dengan djalan penje- 
Jidikan ilmiah dan perkembangan dalam praktek berusaha mem- 
“perbesar-pemakaian karet asli didaerah usahanja di Eropah barat- 

berasal dari 'penghasil2 karet | 

titut Francais du Caoutchouc di 

bahwa tidak ada satu orang jg. 

tinggal hidup. Semua njawa di- 
bikin punah oleh pasukan Belan 

da. Herankah diika dengan demi 
kian angka2 “korban dipihak 
rakjat dengan mudahnja bisa 
meringkat sampai 40.000 seba- 
gai jang dikatakan orang? 

Daftar kekedjaman Belanda 
ini terlalu pandjang djikasdite- 
rusfan. Maka baiklah saja tu- 
tup tjeritera ini dengan melukis 
kan pemandangan jang saja Ti- 
hat, ketika saja berdiri didepan 
Teluk Suppa, terletak dekat 
Pare2. Alangkah permainja pe 
mandangan disana, laut biru te 

nang'terhampar, perahu2 Bugis 
jang bersauh mempunjai warns 

pantjaragam, - suasana. amat 

sentosa. Memang, Sulawesi-sela- 
tan banjak mempunjai tempat2 
jang semolek itu, jang memper 
sona djiwa sang musafir. 

Tapi pula. dimana sadja sang 

musafir sampai, banjaklah dia 
akan dengarkan tjeritera2 keke 
djaman jang mengerikan. 

Demikianlah. pula Teluk Sup 

. 

a. 
: Kalau dia berlidah pandai ber 
tjakap, maka 'akan terdengarlah 

dari dasar lautannja djeritan 
perih djiwa dua orang bangsa 

wan jang menemui adjalnja di 

sana, Kedua orang itu ialah ra 
dja Suppa-muda dan radja Sup . 

pa-tua,. . pamannja. Menurut | 

adat Bugis darah ' bangsawan 

mt
 

. tidak boleh mengalir. Maka tat 
kala Belanda mau membunuh. 

mereka, maka mereka tidak di 
tembak mati, tapi diikat kaki ta 
ngannja, lalu digantungi dgn. 

benda2 berat, barulah kemudian 

dibenamkan kedalam air. Kedua 

bangsawan itu djadinja mati. 

Dan Belanda sesudah itu da- 

pat barangkali mengatakan: Ti 

dak ada darah bangsawan jang 

mengalir. Tida ada adat jang di 

na aa Belanda 
darmawisata  kelaboratorium2 Mbah Dad Lengan ta kes 
djawatan kereta-api Perantjis diam di Sulawesi-selatan itu. tes 
dan kepada djalan2 kereta-api 
jang mempergunakan alas: rel 
dari karet menurut sistem jg.. 
dipakai di Perantjis. Para pe- 

serta konperensi kemudian di- 
beri kesempatan untuk naik ke- 
reta-api Micheline dan kereta- 

pi tidak begitu halnja dengan 

rakjatnja. Sampai hari kiamat 

mereka pasti tidak lupa........ $ 

arwah 40.000 manusia akan se- 

nantiasa mengingat - ingatkan 

  

  api dibawah tanah di Paris jg. 

ban angin. 
Sehabis. 

60.000: BIBIT “IKAN MUDJAIR 
mempergunakan roda2 dengan 'UNTUK TAPANULI UTARA. 

'Diperoleh kabar, bahwa pada 
tjeramah2 jang di- 19 huah tempat di Kabupaten Ta- 

- 

(Ea ri karet, dengan sistem mana 
(Pembakaran Mamadjang. 2 

Berikut beberapa angka serta berusaha mengatasi kesulitanZ   Pemerintah Tiongkok Nasio 
nalis hari Rebo dengan resmi 
umumkan suatu rentjana 4 th. 
guna memperoleh kebebasan da 
lam perekonomian. Rentjana ini 

.Jang akan dimulai tahun depan 
'bertudjuan mentjapai pemerin 
tahan sendiri dalam lapangan 

- perekonomian di Taiwan. 

wap djumlah minimum jg di 

per'ukan untuk mendjamin per 
tahanan dibenua ini. Pagi hari 
Rebo djenderal Ridgway telah 
diminta oleh panitya militer 
organisasi Nato supaja membe 
rikan laporan mengenai keada 

an pertahanan di Eropa seper 
ti telah dihadapi dalam" tahum 
“terachfr dalam usaha massaal 

jang terdapat pada sistem?2 lain. kenjataan, diambil setjara : 3 
J an J Usaha ini telah membawa ha- 

pelbagai negara Eropah telah: 

berikan dalam konperensi 'tsb: 'panuli Utara, jakni di wilajah Si- 

para peserta konperenSi Mem-' lindung, Humbang dan Dairi baru 

persoalkan soal2 jang telah di- paru ini“ oleh Djawatan Perika- 
bitjarakan. nansDarat disana telah mulai di- 

Inisiatif Rubber-Stichting dg. usahakan menehfirkan bibit ikan 
umum gadja, sekedar buat ,,me 
niegarkan”- ingatan kita seka- 
lian. ? 

Kita masih ingat. bahwa pa- 
da permulaan bulan November 
1946 gerakan pemuda disekitar 

sil jang memuaskan, 
Pada hari kedua dua orang 

membitjarakan pemakaian ban2 
angin”. (karet) untuk kereta 
api listerik diatas maupun diba 
wah tanah. 

demikian memberikan bantuan 
untuk menimbulkan pengertian 

jang lebih luas pada para ahli 
kereta-api Eropah tentang ke- 

mungkinan2 baru dalam pema- 
kaian karet pada perhubungan 

  mudjair. Penebafan dan pembibi- 
tan sebanjak 60.000 ikan mudjair 
ini adalah jg pertama-tama dila- 
kukan di daerah ini. Penebaran 
sematjam ini “akan diusahakan 
djuga di wilajah Toba. 

PERKARA ROSENBERG. Makassar jang berpusat di Po- 
longbangkeng 30 km. dari ko- Selandjutnja telah dilakukan 

Kekuatan NATO. Belum Bisa Dikatakan Mentjukupi 
mendirikan tembok pertaha- 
nan sekeliling Eropa Barat, na- : 

mun djumlah kekuatah angka 
tan Perang Nato masih djauh 
daripada mentjukupi untuk da 

untuk memperkuat pertaha- 
han mulai dari Lautan Utara 
sampai ke Turki. 

Ridgway mendjelaskan, bah 
wa Sekalipun pembangunan jg 

diadakan sedjak konperensi jpat menangkis sesuatu gera- 
besar Nato di Lisabon dalam |kan besar-besaran dari seba- 
bu'an Pebruari telah mengha- (njak 175 divisi Rusia jang 

achir2 ini tlh diperlengkapi pu 
la dgn sendjata2 lebih modern, 

silkan lebih banjak pasukan2 
dari pesawat2 terbang untuk 

kereta api. ' Pengadilan di New York hari 
Rebo telah, menolak permohonan 
supaja hukuman mati Julius dan 

Eithel Rosenberg, ditunda. Seperti 
diketahui, mereka itu telah dike- 
nakan hukuman mati dalam bulan 
Pa 1951 atas tuduhan menje- 

Eh 3 “13 , ahkan rahasia atom kepada So- 
staf jang mewakili 14 neggra2 vict Uni, Hukuman mati ini, me 
anggota Nato, dimana hadir nurut putusan harus dilaksatakan 
djuga laksamana  Lynde Mac latm pekan sesudah tg. 11 Djas 
Cormick, pemimpin komando nuari j.a,d, Kini terserah kepada 
Sekutu di Atlantik Barat jang keputusan presiden Amerika, apa 
bertugas melindungi gars2 per kah kedua orang itu tarus men- 
hubungan antara Amerika djalankan hukuman di kursi lis- 
dan Eropa, (U,P.) trik, : 

2 an 

Ridgway menjampaikan la- 
poran diatas kepada  kepala2i 

e
n
,
 

A



  

Kabar Kota 

  9 djauh dari memuaskan, baik jg mengenai hasil perkebunannja sen- 

  

» G 1 25 

Perkebunan di Djawa Tengah 
». Hasil2nja'masih. belum memuaskan aa 

r ASIL2 perkebunan di daerah Djuka. Tengah pada pertenga- 
“IM han pertama tahun 1952, djika dibandingkan dgn hasil? se- 

lama tempo itu djuga pada sebelum petjah perang, kini masih 

Giri, maupun pendapatan keuangannja utk menutup kekurangan 
kas negara. Sebab2nja dapat diterangkan, pertama karena soal ke- 

Untuk Penggantian Tahun 

  

ALMANAK BULANAN » ' 1953 sebuah Rp. 2.80 
BUKU TJATATAN KANTOR 1953 ja » » 8.50 

ALMANAK SAKU JB ti ) : ja DRA 
ALMANAK KESENIAN 1953 2) F: Fe pl 
ALMANAK TUMPUKAN 1 1953 $ N SU eng 
Standar kaju untuk Almanak tumpukan 3 1 4.175 
Standar logam untuk Almanak tumpukan » » 6.75 

Luar Kota tambah 104 

amanan dewasa ini dan kedua soal perburuhan, 

Djumlah perkebunan besar 
didaerah Djawa Tengah jg ha' 

|. silnja bisa dieksport guna men 
| dapatkan devisen,  tertjatat 

| Sbb: 56 buah perkebunan ka- 
ret dengan luas 23.654 ha,9 
buah perkebunan hee seluas 
2737 ha,.33 perkebunan kopi 

|. seluas 5635 ha, 5 buah perke- 
bunan kina seluas 303 ha, 12 
buah perkebunan cacao seluas 
4604 na dan 8 buah perkebu- 
nan tembakau seluas 1571 ha, 
sedang perkebunan kelapa-sa 
wit tidak terdapat disini, 

Pengeluaran. uang untuk 
buruh. 

Di tahun 1950 untuk Djawa 
Tengah telah dikeluarkan sebe 
sar Rp 19860.352 atau 7 pCi. 
“dari djumlah dari seluruh In- 
donesia dan djumlah buruh da 

: ri berbagai matjam perkebu- 
man pada achir 1950 ada 38. 

4 662 orang atau 7,3 . dari 
djumlah puruh perkebunan di 
seluruh Indonesia. 

Untuk perkebunan karet sa- 
dja telah dikeluarkan sedjum 
lah Rp 12.491.505 untuk 22713 
orang pegawainja, bagi perke 
bunan hee sedjumlah Rp 1. 
063.549 untuk 2491 orang bu- 
ruh, perkebunan kopi sedjum- 
lah Rp 21.374.539 untuk 3031 

Rp 91.041 untuk 174 orang 
buruh, perkebunan cacao Rp 
2315231 untuk 5056 orang 

. buruh dan perkebunan temba 
kau Rp 2.468.481 untuk 5080 
orang buruh. 

Pengeluaran uang untuk ke- 
perluan berbagai perkebunan 
diatas dewasa ini telah mening 
kat demikian rupa, sehingga 
hasil2 perkebunannja diban- 
dingkan dengan pengeluaran 
uang tidak sepadan (berim- 
bang). " 4 

Hasil perkebunan kina ada 
| 88.192 kg, cacao 242832 kg, 

kopi 208.481 kg, these 776.365 
kg, karet 10.519414 kg dan 
gula 593.810 kg. Hasil2 isb di 

2 atas ini masih djauh dari me- 
Ka muaskan dan apabila keama 

: nan terdiamin djumlah hasil- 
1 nja dapat melebihi banjak, 

terutama kopi, kina dan cacao, 

  

@ 

    

-pat menjesuaikan diri dengan ke 

'orarg buruh, perkebunan kina. 

  

Penutupan Sidang 
DPR Propinsi 

Hari Kemis 11 Des. DPR Prop. 
Djawa Tengah setelah bersidang 
selama 3 hari dan 1 malam, te 
lah ditutup dengan menelorkan 
beberapa mosi dan sebagai kata 
penutup, oleh Gubernur Budiono 

telah disampaikan dimuka si 
dang, supaja para anggauta DPR 
didalam tahun2 jad., baiknja da 

cadaan dan lebih banjak bekerdja 

serta memikirkan kemakmuran 
Negara dan Nusa. ,,Banjak kesu 
litan dan pengalaman jang dida 
patkan dari tahun2 jang sudah2, 
tapi kesulitan dan pengalaman 
itu, dapat didjadikan bahan un 
tuk melandjutkan perdjoangan 
nja ditahun2 jad. 

Dalam sidang malam 10 Des. 
telah dirundingkan usul Moestadi 
Koesoemo cs jang menghendaki 
pembentukan Panitya Pengawa 

san Ke-uangan Prop. Djawa Te 
ngah, dengan mendapat perdeba 

itan hangat. Achirnja usul ini di 
tolak, karena tidak dinjatakan de 

ngan bukti jang terang keperluan 

'pembentukan panitya tsb. Bebe 

:rapa atjara hamerpunten pada 

(malam itu dapat diselesaikan dan 
sidang dilandjutkan pada hari be 
kutnja. 

Telah dirundingkan usul Noto 
isoewirjo cs jang menghendaki 
lagar DPR Djawa Tengah ikut 
jserta membantu pemerintah dida 
lam usaha memelihara dan men 
djamin keamanan serta keterti 
ban umum dan supaja Pemerin 
tah mempertjepat pemeriksaan 

mereka jang sampai sekarang 
masih dilindungi. Usul ini menda 
pat sambutan hangat dan achir 
nja diterima baik dan didjadikan 

pula sebuah mosi jang memutus 
kan: , Mendesak kepada Pem. Pu 

sat agar para anggauta DPR./ 
DPD. Prop. dan daerah otonoom 

lainnja didalam wilajah Djawa 
Tengah jang sekarang masih di 
dalam pelindungan, selekas mung 

kin diperiksa perkaranja dan apa 

bila ternjata tidak bersalah, supa 
ja dibebaskan, dengan ketera 
ngan, bahwa apabila ada kesuka 
ran2 technis didalam menjelesai 
kan pemeriksaan, sehingga akan 
memakan waktu lama, ,,perlindu 
ngan” itu diberi sifat ,,huis” atau 

  
' 

     “ig banjak ditjuri. 
  

P PERKARA KORUPSI BENSIN 
' Hakim Tentara Semarang 
3 “Rebo jl. telah mendjatuhkag hu : 
3 kuman 1Y» tahun pendjara pa | 

5. da perwira S. jang bekerdja pa 
da salah satu djawatan tentara 
dikota ini, karena dipersalah- 
kan menggelapkan 1 ton bensin 
milik djawatan tsb. Dua orang 

bintara S.“dan Sw. “jang ter- 
sangkut perkara tsb. masing2 
dihukum 1 th. 4 bulan dan 1th. 

'1 bulan dipotong tahanan. Ma- 

Sih akan dipreksa lagi 3-orang 
perwira dan 2 orang bintara jg 
tersangkut djuga perkara di- , 
atas. 5 

CIE CTN 423 BERTOLAK KE 
KALIMANTAN., 

Pada hari Kemis djam 10.00 di- 
bandar Semarang telah dilangsung- 
kan upatjzra pemberangkatan rombo 
ngan C.T.N., dengan keluarganja ke 
Kalimantan. Kali ini terdiri dari sisa 
Cie. CT.N. 415 dani Cie. CT.N- 
423 untuk menusut ibu pasukannja 
jang telah berangkat dahuluan pada 
minggu ja@g lalu: Djumblah seluruh- 
nja jang berangkat ada 616 djiwa 
jalah terdiri dari 197 orang anggau 
ta dan 416 orang keluarga. Rombo- 
ngan dipimpin oleh Komandan Kom- 
pie Ltd. Soepijanto: hadlit dalam 
upatjara itu Let. Kol. Saragih seba- 

' gai wakil Panglima T.T.IV dan Bu 
pati Soewarno sebagai wakil Guber- 
nur Djawa Tengah. Turut serta dlm 
rombongan tersebut untuk menghan- 
tar ke Kalimantan dua orang Perwi 
ra dari Inspeksi C.T.N. Terr. IV. 

KONPERENSI DJAPEN. 
Senen pagi dimulai djam 9 ber- 

tempat di Lido Bodjong akan dimu- 
lai konperensi Djaw. Penerangan 
sekaresidenan Semarang dengan atja 
ra sbb: pembukaan, kata2 sambutan 
dari para pembesar sipil/militer, 
oleh2 dari Ambon oleh sdr. Wignjo 
suparto (Solo), masalah Djapen 
oleh Konperensisten dan penutup. 

CHIEN CEIN KE PARAKAN. 

. Perk. Chien Chin Yun Thung 
Hwee Smg. bagian bulutangkis 
jg melawat ke Parakan dan 
bertanding lawan BT Gembira, 
telah menang 5—2s 1 
  

rachman mengusulkan supaja Pe- 

'merintah tidak memberi perpan- 

djangan konsesi Perkebunan Bang 

sa asing dan perkebunan itu lebih 

baik dikuasai oleh Pemerintarn, 

agar supaja hasil perkebunannja 

dapat menambah ke-uangan Ne- 

gara. Usul ini mendapat perha- 

tian dan Kemudian diputuskan su- 

-paja usul ini disampaikan kepada 

'Iseksi B dan C utk diperdjoang- 

Ikan lebih djauh. 

jowijoto diterangkan, sukar diper- 

soalkan, karena L 

ran2 jang dahulu dan kini masih 

.berlaku”, menjulitkan lantjarnja 

roda Pemerintahan Kota Besar 

Surakarta. Untuk menjelesaikan, 

soal ,,Rijksbladen” ini telah dise- 

rahkan kepada seksi A (seksi Per 

undangan2) 

dgn dua orang lagi, jaitu A. Ha- 

san dan Karjowijoto. 

Balja Umar jang duduk sebagai 

anggauta panitia utama kenda- 

|serahkan pada pemerintah oto- 

,stads arrest” satu dan lain. un 

tuk memberi kesempatan kepada 

mereka itu untuk  menjumbang 

kan tenaganja dalam usaha peme 

rintah memulihkan dan memeli 

hara ke-amanan dan ketertiban. 

Selandjutnja anggauta Abdul- 

“Achirnja mengenai sekitar 

Rijksbladen” oleh anggauta Kar- 

banjak peratu- 

    

Bojong 21 
| Tilp. Smg. 544      
       

    

   

TANDA TERIMA KASIH 

Mengaturkan banjak2 terima kasih atas pertolongan 
lahir maupun batin atas perawatan 

3 —. Sdr. SOELARNO 
selama dirumah dan di C.B.Z. serta penjelenggaraan pe- 
'makaman ketika menjnggalnja pada hari tg. 9/12-1952. 

Semoga J.M.E. berkenan membalas atas dana para 
budiman. Inna Lilahi Wa'Inna Illaihi Rodji'un. 

Ba A/n. Keluarga: 
& Aa Nj. SULARNO 

, 4 Gang Mangga II/No. 2. 

Turut berduka tjita: Pin ea 
xel. Sukarjo (Mlatihardjo) 4. «« i 
Kel. Susilo (Bawen) 3 Ne 
Kel. Lts. Sugiman (Salatiga) 

f x 
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Dengan duka fjita 
kami beritahukan, bahwa dengan mendadak telah me- 
ninggal dunia pegawai setia kami: 

Sdr. KWEE EK SIAN 
dalam usia 34 tahun. o 

, Directie Drukkerij DE BRUIN. MN 

Semarang, 11 December 1952. 

  

  

Ak 

   
Dengan duka fjita 

4 kami beritahukan, bahwa dengan mendadak telah me- 
ninggal dunia: 

Sdr. KWEE EK SIAN 
Pegawai dari Drukkerij De Bruin 

dalam usia 34 tahun. 

  

     

        
    

    

   

Seluruh Pegawai 

2 — dari Drukkerij De Bruin 

“Semarang, 11 December 1952. 
SE 
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Ta ERA G2 

8 

Dalem persediaan (ready stock) terbates 

Speda” motor PUCH : 
dari 150 cc. Flash Gordon model dan 250 cc. Sport model. 

PUCH DEALERSHIP: 
“ 2 

. ' Depok” 40 A: 
Begonia Semarang 

” Scooter PUGCH 125 cc. 
aken dateng pengabisan Dec. 8 

Daftarken sekarang djangan keabisan! 

  

         
    

  

BINTANG AMPAT 
DITANGGUNG 1007, TIDAK LUNTUR 

sTERBIKINjOLEH TABIB AMIRODIN Men   dgn ditambah pula 

Anggauta 

masih dilindungi oleh pihak jang | 

berwadjib, telah diganti oleh Abu 

bakar Imam Choermain. 

SEKITAR PENJERAHAN 

INSPEKSI S.R. 

Berhubung berita Antara” me 

ngenai penjerahan Inspeksi SR 

daerah VI Surakarta pada peme- 

rintah otonomi Djawa-Tengah tg. 

tan mengabarkan, bahwa jg di- 

nomi itu jalah urusan2 mengenai 

penjelenggaraan sekolah2 rakjat 

di daerah Surakarta tsb., sedang- 

kan urusan perigawasannja tetap 

6 jl. lebih djauh Kotrdinator In- i 

speksi Pengadjaran jg bersangku- ' 

TUA MENDJADI MUDA RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM 

PREMI Rp 508,— untuk, siapa sadja jang bisa bikin lebih baik dari 
TJAP POTREK BINTANG AMPAT, TANGGUNG 

ira'an bermotor dan hingga kini TIDAK LUNTUR, KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR. Harga 
5 gram Rp. 25—. 3 gram Rp. 15.—. : 

Tempat Agen2 Harga sama Ongk. kirim vry. Masih tjari Agen2. 

PENDAPATAN BARU ,AMIRO POMADA" 
Ini Pomada bisa bikin hitamkan rambut. Kalau pake selamanja 
ini Pomada tanggung tidak bisa putih. Kalau putih, kembali hi- 

tam dengan pelahan2. Mulai didjual Bulan Djanuari 1953. HARGA 

1 POT Rp. 50.—. 5 

5 ZONDER OPERATIE 

Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambeien (wasir) orang laki 

pelu (impotensi), Kurang shahwat dan lain-lain. Kalau minfa baik 

dengan Garansi, boleh datang di kami punja rumah, ongkos2 boleh 

berdamai. 

DJUGA ADA OBAT-OBAT. 

Amiro Sol. Obat kuat lelaki jg lemah Rp.100.— Rp. 50.— Rp. 25.— 

Amiro Dol. Wanita jang tidak 
tjotjok bulan Rp.100— Rp.50.— Rp. 25.—         dilakukan oleh Inspeksi VI itu 

sebagai instansi dari kementerian 

PP dan K Pusat dgn Suhadji seba 

gai inspekturnja. 

Kantor Inspeksi VI jg berkedu 

dukan di Jogja selain mengawasi 

sekolah2 rakjat di daerah Sura- 

karta djuga mengawasi dacrah 

istimewa Jogjakarta. Dikabarkan, 

di daerah Jogjakarta terdapat 519 

Amiro Nol Wanita jg. sakit keputihan Rp. 50.— Rp. 25.— 

Amiro Oli. Obat lelaki buat plesir Rp. 20.— Rp.10.— 

Amiro Salep. Sakit Aambeien Komplit Rp. 50.— 

Tjatjap rambut, bikin rambut gemuk dan pandjang 2 Ag 
Pp. 5— 

Ongkos kirim gratis. 

ABON £ eerekan soda PA RA Raha Ngupasan 12 Jogjakarta. 

KASIM DADA . Kp. Melaju 36 Semarang 

GULAM ALI Muka Pasar Klaten. 

Tabib Amirodin Depan Kusumojudan 95A Solo.   sekolah2 rakjat pemerintah dan 

partikulir dgn 178.137 orang mu-   Rogers 133 
CAN'T GET OUT OF 

  

KAN DROWN £ 

    

        

ROGERS AN' SUNNY KANE 

WITHOUT HELP/ THEYLL 

-— Rogers dan Sunny Kane tak akan dapat keluar dari sungai 

itu tiada dengan pertolongan! Mereka akan mati 

— Betul! Apakah itu bukan berarti menghindarkan 

sikatan melenjapkan mereka! 1 
Pan 

  

rid dan 2.424 orang guru. (Ant.). 

RIGHT/ AN' IT SAVES US 
TH' TROUBLE OF GETTIN' THERE 

RID OTEM / 
      
   

Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101 Semarang. 

Toko Obat Hok An Petjinan Magelang. 

      COME ON IM TOO ) 
SOFTHEARTED TO 

  

7 THEY WON'T BE BLABBIN' 
HOW. THEY FOUND THE ICE 
CAVE WE HIPE THE BEEF IN 
WE RUSTLE/ HAW-HAW/ 4 

  

    "EM 

  

aa 

Bai Telah Menikah 1 

| Jagn Trommelrem, Versnelling. 
| #(Keadaan baek, dan bukan da- 

““Ikuat, tidak tjapek, tidak takut 
En aa Ia am lah ea f "“Idingin, tidak masuk angin, ta' 

AN AAA aa 7 2 Wmekin sakit. 

  

  Pp Semarang 

  

R.r, MOESIATI 

dengan 

R. MARWOTO SYEKO 

“Ipada tgl. 5 Dec. '52 di Sura- 
Ikarta. : 

Didjual 
1 SPEDA LELAKI 

ukuran 22 inch 
merk HUMBER compl. 

  

8 ri Distribusi). Harga berdamai, 

Dapat dilihat di: 
DJ. MATARAM 399 

Idjam 3 sampai djam 6 sore. 
HA AMA, 

DHARMAWISATA 
Pelesir  kepegunu- 
ngan atau hendak 
pergi djaun, malam 
mau tidur, lelaki | 
atau perempuan, 

makan 2 tablet: 

MAHA TONIK —— 

   
lainnja     

  

  

  

Besok pagi pasti sehat dan   Terdjual disemua toko obat. 

  

s e en 

Kiriman auto AUSTIN sedar 
kami jang pertama dengan in 

   

  

T.
 

habis didjual 

Pesanlah pada waktunja supaja djangan 
ketjewa dari kiriman jang kedua, jang sedang 
berlajar dan akan datang kira-kira 4 minggu.   

STAY HERE AN' WATCH Jap 
PROWN/ 

    PEERVED. 

kelelap ! 
kita dari ke 

    

  

(Suara Tolong! Tolong!” terde 
ngar dari arah sungai) 

— Meri kita berlalu. Hatiku ter 
lalu lemes untuk dapat berdiam terus 
disini dan ' saksikan ' mereka" mati 
kelelap ! 5 

— Mereka tak akan bo 
tjor mulut tentang bagai 
mana mereka . ketemukan 
goa €s dimana kita sembu 
nikan daging jg kita tiuri! 
Ha! Ha! h 

  

    
AUSTIN 
— you can 

depend on It! 

Keterangan? 

di DJAKARTA: 

N.V. JAVA MOTORS IMPORT CORP. 
Kramat 17 - Telf. Gbr. 200 en Gbr. 500 
  

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

TEGAL : N.V. Selecta Djl. Dalam 1 
SEMARANG: N. V. John Younge Ltd. Pontjol 104 
DJOCJA  : Prawira Mulja, Molioboro 43 
SURABALA' » N.V. Java Motors Imp, Corp. 
MENADO 3: N.V. Klabat 
MEDAN : Gutwirth Trading Coy. 

  

  

  

   

       

      

Margarine PUSAKA ini tulen, sedar dan 
burih: lebih enak dan lebih banjak 

. viflamin dan bahan: 
dikandung dari marga 

sedang hardanja pun Ta' lebih mahal. 
Yobalah PUSAKA sekarang djuga! 

     

PUSanA mena 

cement telah tiba tetapi segera | 

  

nbah tenis 

aa
 

. 

MARGARINE 
Sy a 

menolong menambah 
nikmalnja dan 
lezainja kuwoh? 

  

   
   

   

   
      

Agar lauk - pauknja 
kering-empuk 

  

Digoreng dengan PUSAKA artinja kering- 
erapuk, pun kerakuja mendjadi berwarna 

kuning « emas. — Menggoreng dengan 
PUSAKA lantjar segala-galanya, 

Sedap rasa rotinjs 
PUSAKA menjunglap roti biasa men- 

djadi santapan djamuan. Anak - anak 

benar akan gemar itu, djuga para 

tetamu. 

  

# 

erpuna jang ' 
e lan?2nya, 

  

    

“. 

  

  
  

PEMBERIAN TAU 
38 Mulai bulan Augustus 1952, saja Sudah keluar dari . 

| Eastern Company Pengapon 17 Semarang 
| segala sesuatu urusan jang mengenai Perusahaan terse- 

| but, saja tidak bersangkutan lagi. 
Harep para langganan terutama jang berwadjib mendja- 
dikan tau adanja. 

Hormat, 
M. BUNAWAN. 

    
  

4 

Yibm' CITY CONCERN CINEMAS mub 
LUX Ini malam penghabisan (u. 17 tahun) : 

5, — Tam 9. Glenn Ford — Ellen Orew— William Holden 

»The Man from Colorado" 
Color by Technicolor, -- Heibat dan Gempar | 

  

  

jBesok malam premiere Lloyd Bridges — Dorothy Gisk   
  

iGrand ini malam dan besok malamtu. 17 tahun) 
5-7-9 #Claudette Colbert — Arn Biyth : 

Robert Douglas — Aune Crawfard 1 

|Thunder'on The Hilf-— re:”Soy, Love - Story . 

Lean datang: Ava Gardner - Edm. O. Brien - Alb. Dekkes 

   
  

(SAPUTANGAN HIDJAU) Heibat dan menggemparkan ! 
  

INDRA ibimalam premiere Ju. 17 tabun) 
(5.7.9. JOHN HALL — MARIE WINDSOR. 
! in Super- 

cinecolor 
4 

| Hurricane Island” 
Royal tinggal isi, malam dan besck |13tb) 

8715-9330 R. Mochtar — Netty Herawati 
2 ' : s6 dim. bewarna .Rodrigo De Villa” a.grxam 

Dibuat seluruhpja di Mapilla-pepub actie & sersatie | 

  

  

EA 
PILIHAN JANG LENGKAP UNTUK RUPA-RUPA 

KEPERLUAN HARI NATAL. 
Perhiasan medja jang indah dan menarik dengan 1 atau 2 
lilin akan membantu banjak guna mendapatkan suasana Hari 
Natal jang tjotjok dalam Pension atau Rumah Tuan/Njonja. 
Pilihan jang lengkap untuk perhiasan? Pohon Terang (Kerst- 
boom) djuga tempat-tempat lilin dan lilin-lilin. 

PESANLAH SEKARANG 
hn Djangan Sampe Kehabisan 

KS MODE MAGAZIJN 

Semarang STORES 
MODISTES & TAILORS 

BODJONG 23A — TELF. 15135 
  

  

    

  

Terbit di Semarang bulan Djanuari 1953 

'#acian dalam bahasa Indonesia 

,Kuang Po 
Kritis, Konstruktip dan 'Widak-berpartai 

Memberi penjuluhan 
Ekonomi, 

(Oplaag 10.000 lembar) 
Pemimpin Umum: LIEM HAP PING. 
Pemimpin Redaksi TJOA Tjlis LiANG. 

Harga langganan utk. dalam dan luar kota Rp. 10.— sebulan. 
Alamat Tatausalta: Purwodinatan Barat 11/20 Semarang 

Tilpun sementara Smg. 2087. 

luas mengenai lapangan2 Financieel-   
Sa 2 $S.Salmah R. S omiati 

Akan datang: IVLCIS Kawin Usman - R, Ismail 

20XKY ini malam premiere (au. 13 tah.I 

« 9 Rd. Sukarno — Netty Herawati — Kuntjung 

»Djembatan Merah" 
empar — kotjak — lutju! 

  

  

  
  

Dokter INI. MALAM D. M. B. 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66, Tilp. Smg. 2229 

Memeriksa Wanita hamil. 

Menolong Wanita bersalin dan 
Praktek Umum. 
Djam bitjara: 
Rumah: djam  1—9.30 

djam 4.30—6.30 sore 
R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

Jeanne Craio — Myrna Loy 
Debra Paget — Jeffrey Hunter 

Belles 3. Toes' 
20th Century Fox' Technicolor 

METROPOLE 5-7. 9. (17 tahun) 
John Payne - Dennis O' Keefe 

  

  

  Paramount' Techvicolor 

Ini & Besok Malam Pengab: 
»sORION” 5.-7,- Oo (17 th) 
Red Skelton — Sally Forrest 

m ENGUSE MY DUS“ 
M-G-M# in Techoicolor 

Akan datang: JANE POWEL 
Walter Pidgeon — Jose Iturbi 

»Holiday in Mexico" 

Ini & Besok Malam Pengab: 

Panggilaa 1111! 
Kirim wesel Rp. 2.— dapat les 
Pertjobaan Schriftelijke Cursus 

MODES 
Sekolah Mendjahit Indonesia 

Bagian Wanita 
Dji. Alhambra 67 — Djakarta. 

  

  

LAIN WAH LAH IAI 

!   

  

Pasanglah: 1 Kd paih DIJAGALAM 7.00 — 90017 th) 
Dalam Harian Mariam-O. Guman ti-P, Ramlee 

SUARA .MERDEKA" 

  

  »ALOHA" 

  

    KEKUATAN Ihya 

“2 Druk, VII No. 584/III/A/718 

» Tha Whistle ht katon fals Ba ahautit 

kernet Green Handkerchiet"" 

»Rex” 5.-7.-9. (Seg. umur) 

,HIGH VENTURE” 
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