
    
    

    

       
     

  

     

    

  

    

    
    “Tuan Snel (Partai Indo lasional) 

telah: memadjukan Surat kepada: Pe- 
merintah jg menjatakan kesukaran? 
apa jang menjeba 

IERAT dapat mene 
pa, jang harus Pr 
Kita dapat Mongekoti Batan. TN 

kiran tuan Snel, apabila ada dikemu- 
kakannja, bahwa pada para liti 
kurang perhatiannja! dap s 
ind. Bahaca masih sadja Bg iskrimi- 
nasi, masih kurang perhatian terha- 
dap soal-pengadjaran peralihan. Ma- 
sih ada sisa2 perhubungan tidak baik 
antara orang2 Indonesia terhadap 
orang2 Indo 2 sebagai perseorangan. 
Bahwa orang Indo takut mengeluar- 
kan. kritiknja. terhadap Pemerintah. | 

- Bahwa kurang peneran dari pi- 
hak Pemerintah Nala soal ke- 

   

  

   

ae nasa 
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Mega uoSungguh menjedihkan kenjataan2 
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jg dikemukakan tuan Snel itu. Dan 
sebagui' orang Indonesia jang ingin 
menjambut golongan Indo sebagai se 
sama warga-negara, kita sungguh 
sangat prihatin. 
Tetapi dalam pada itu baiklah kita 
mintakan perhatian tuan Snel : dja- | 

5 jang belum berapa lama ini 

kar. Sungguh minta pengorbanan 

kedudukan jang boleh dikata sama 
“dengan orang Belanda aseli, untuk 

4d pat turun djadi orang Indone- 

sia - Inlander itu. 
“Rasa turun harga pada pihak Indo, 

disamping rasa- tjuriga pada pihak 
“Indonesia, tidak dapat dihilangkan 
dengan. Satu pengumuman Pemerin- 
tah sadja. Melainkan harus tumbuh 
daripada benih jang ditanam oleh go 
longan @seli, oleh masjarakat se- 
umumnja, dan oleh golongan Indo 

. sendiri. 

   

& 

menda perhatian pula, nama par- 
tai tuan Snel itu: Partai Indo Nasio 

Ga 
“Tidakkah djanggal, apabila sekat 

ar | Sidancr ta lemen: 
  

PSI, PRN dan Murba blanko,   

masih disebut Inlander, memang su- | 

rang ini ada suatu Partai Minang- |.   ..kabau Nasional ? Ada Partai Djawa   ag Nwsional f 2 Ada Partai Ambon Na- 
1 sional ? 

Suatu pertentangan mana njata2 
lekat kepada mama Pentas Indo Na- 

Selagi Da, leh s l ada di “0 tuan ne a di 

Ian snn ja: agar. bana 

isebutkan pc i 

pi tentunja bahasa Nanga diper- 

lakukan sama dengan bahasa daerah, | 
seperti yaaa Papa, Sunda, mi- 

salnja,. 

Biar prof. “ae g atau prof. Fokker : 

jang merasakan perlunja ada garis 

perpisahan jang njata antara bahasa 

persatuan dengan bahasu daerah se- 

' bagai bahasa sehari2 didalam kehi- 

| dupan keluarga, tidak akan dapat 

membenarkan peng flihatan tuan Snel, 

karena bahasa Belanda tidak terikat 

“kepada suatu daerah. - 

Lain perkara, apabila tuan Snel 

menginginkan bahasa Belanda di In- 

   

    binet Oharekin tidak ha 

pedas politik Inggeris terhadap Me- 

Usul mosi tsb di tanda tangani dju- 

ga oleh Z. Baharuddin (tidak ber- 

partai), Rasuna Said (tidak berpar- 
tai), Utarjo (PKI) dan Abulhajat 
(Buruh), dan dipungut suara setelah 

Mr. Tan Po Gwan mener angkan ke- 
ada sidang “bahwa meskipun ia per- 

tjaja 
untuk memperbaiki -kesalahan2-nja, 

namun formulering dari djawaban pej ngenai 

| merintah dipandang dari sudut juri-j 

diseh tidak memuaskan, begitu djuga 3: gsran2 dalam razzia, dll. dan d. bah- | 

hahwa- djawaban jang menjatakan, 
penangkapan pembersihan berdasar 
fatsal2 HIR, menurut pembitjara, ti- ! 
(dak dapat diterima, maka oleh kare- : 

“karena pemerintah telah ina itu pembitjara meminta .,uit- 
“spraak” dari parlemen tentang puas 
atau tidak puas terhadap djawaban 

lan dari status Indo kestatus Indo- | pemerintah tsb. 
Stemmotivering. 

ara, beberapa wakil fraksi memadju- 
pan jang tidak sedikit bagi si, kan stemmotivering sbb.: 
Tata, jang dimasa sudah mempunjai | “Utarjo "PKB SA kan ti- 

Usul m mosi i tidak puas di Ki pa 
'Gwan cs ditolak 

Kk rata PSII, PRN can Murba blanko 
| SUL meosi Tan Po Gan cs jang maksudnja tidak puas terhadap dja- 

waban pemerintah ditolak oleh sidang parlemen terbuka 

dulu dengan suara 91 lawan 21. Jang menolaknja ialah semua fraksi pe- | 

merintah, jang pro fraksi? PSI, PKI dan golongan Buruh, sedang Pintsia 

kemarin 

-dan kenjataan? jang diadjukan oleh- 
njas 'b: bahwa pemerintah menurut 
pendapatnja telah menghindari per- 
soalan mengenai KMB dan mengang- 

| gap pidatonja sebagai suatu dema- 
gogie belaka dan c. berhubung masih 
banjaknja per tanjaan2 tertulis dari 

“kepada goodwill pemerintah i kawan2 sefraksinja jang hingga kini 
belum didjawab oleh pemerintah me- 

peristiwa “ Tantjong Priok, 
i ! pembeslahan buku Karl Marx, perang 

! : 

Sebelum diadakan pemungutan su- | 

wa tindakan pemer intah dianggapnja 
fascistis. 
Sudijono  (Murba) merasa pu- 

as dan tidak puas (tertawa), puas 
menjang- 

gupkan untuk mengganti SOB dgn 
undang? nasional dalam waktu tidak 
lama lagi, tidak puas karena belum 

lada ketegasan dari pemerintah ka- 
pan para tahanan dibebaskan. 

Mr. Mo: Yamin (tidak ber- ! 

k 
$ 
I 

| 
dak puasnja atas: a. keterangan pe-j 

' sedang materieel pun Sukar dilaksana merintah, bahwa alam pikiran PKI 
tidak sesuai dengan alam pikiran pe- 
merintah, jang oleh pembitjara diar- 
tikan sebagai alasan bagi perncrintah 
untuk tidak mendjawab pertanjaan2 

partai) meminta supaja pemungutan 
suara tentang puas atau tidak puas 
formeeinja harus berupa usul mosi, 

kan, karena orang tidak akan dapat 
mengatakan puas - seluruhnja atau 
tidak puas seluruhnja terhadap. ke- 
terangan pemerintah djika tidak dgn 

  

Kementerian Pertaha san menindjau politik Churchill : 

'“Inggeris tetap reaksioner 
Tea Mesir dan Iran 
«Tapi Churchili tak dapat: melampaui batas2 
Tg kemungkinan 
E MENTERIAN Pertahanan Staf Angkatan Perang dalam “tindjauan 

PM. Sukiman ag temu | 

  

   

  

   

  

5 cemarin menerang- 
kan bahwa tentang pentjalonan PIR 
untuk djabatan Menteri Agraria jang 
sebagaimana telah dikabarkan ter- 
diri dari Mr. Gondokusumo, Prof. Ha- 
zairin, Drs. Kumala Noor dan Prof. 
Rooseno, selekas mungkin akane di- 
bitjarakannja dengan bekas forma- 
teur Sidik Djojosukarto. 

Siapa diantara tjalon2 itu jang 
mempunjai harapan besar untuk ter- 

' pilih, P. M. Sukiman ' belum. dapat 
meramalkan, karena soal itu, selain 
harus dibitjarakan dulu dengan 'be- 

' kas formateur, keputusan “terachir 
ter letak pada Dewan Ke Ant. 
  

suatu mosi jang konireet menjebut 
bagian mana jang memuaskan atau 
tidak memuaskan itu." 
Erningpradja (Buruh) me- 

rasa tidak puas, karena belum ada 
ketegasan dari pemerintah kapan 
kaum buruh jang masih meringkuk 
dan Gjuga para anggauta parlemen 
jang ditahan dibebaskan. 

Latjuba (Masjumi) menerangkan, 
banwa Cipandang Gari sudut juwidis 
maupun politis untuk, mengelakkan 

bahaja jang mengantjam negara, 
fraksinja merasa puas, disamping itu 
mendesak kepada pemerintah supa- 

ja segera menjelesaikan pemeriksa- 
an serta Ka penga- 
dilan dan mendesak 
pemerintah segera melakukan korek- ' 

si terhadap alat2nja jang bersalah. 
Subadio (PSI) tidak puas, Ka- 

rena jang mengenai “dasar hukum | 
aras undakan?2 pembersihan peime- | 

Irincah menurut pembitjara belum 
Lterang. : . 
    

Tinggi gunung Seribu djandji. 
Z. Baharuddin (tidak berpartai) 

jang berbitjara 25 menit tidak dapat 
menjetudjui keterangan pemerintah 
mengenai penahanan jang didasar- 
kan alasan karena negara dalam 'ba- 
haja dengan memadjukan pertanjaan 

   

japakah .lsa Anshary . alah seorang 
anggauta parlemen ng djuga di- 
tangkap kemudian mendapat stads- 
arrest djuga tersangkut dalam sua-   f 

luar dan dalam negerinja al. telah mengupas keadaan jang ditimbul- 
kan oleh perobahan Kabinet Attlee dengan Churchin di Inggeris serta 
pengaruhnja terhadap masalah? Iran Terusan Suez, jang termuat dalam 
»Pemandangan”, Tindjauan itu kita Sing kau sbb.: 

“Digantinja kabinet Attlee oleh ka- 
    penting 

atu 

uh TING. keradjaan Inggeris ma- 
sih tetap merupakan faktor jang 

| penting dalam perkembangan di Ero- 
pa, di Timur Tengah dan Asia 
umumnja. 

Mengisuleer tentara Mesir. 

Bagaimanakah politik pemerintah 
Churchill terhadap Mesir, Iran," dan 
.terhadap masalah Asia pada umum- 
inja? 

Selama Churehill mendjadi pemim- 
pin oposisi, dia telah mentjela dengan 

sir dan Iran. Tetapi politik Churchil   donesia mendapat kedudukan jang 

sama dengan bahasa Jiddisch. kaum ' 

Jahudi di Eropa. Tetapi di Eropa pun 

bahasa Jiddisch tidak diperlakukan 

sebagai bahasa daerah ! Gak 
2 

Memang golongan major iteit harus 

memikirkan soal Indo. Seluruh ma- 

sjarakat sebagaf suatu kedjumlahan | 

harus memikirkan soal Indo. Tetapi . 

primer, kaum Indo sendiri harus da- 

“pat mengorbankan perasaan, jaitu da 

pat turun dari golongan setengah | 

dipertuan dulu, mendjadi orang In- 

donesia jang dulu namanja. Inlander 

dan jang didalam Indische. Staatsre- 

geling hanja ber-funksi sebagai ke- 

randjang sampah, karena kedalam- 

nya dimasukkan semua orang jang | 

Ta ak termasuk. golongan Eropa dan 

Pong Kou serta Timur Asing lainnja, 

apabila. orang itu “sudah terlebur ke 

aim “golongan Inlander. 

“Memang tidak baik bagi negara 

kita, apabila ada warga negara kelas 

4 dan kelas II. Pun si Indo harus da 

pat mendjadi warga negara jang se- 

“kelas dengan Orang Indonesia jang 

"menamakan dirinja aseli. Tetapi ti- 

dak baik pula, terutama bagi si Indo 

| sendiri, apabila si I ndo ingin djadi 

“warga negara jang mempunjai attri- 

buut istimewa. seperti ( pengakuan) 

bahasa Belanda, misalnja. Sebab de- 

. ngan, demikian si. Indo tetap djadi 

Na minoriteit, 'dan itu mengan 
ent. 5 

sang Dope: PAR RP w.H. 
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  abat2 wa 1 
k boleh merangkap djadi ' 

auta Mare $ 
| menjampaikan ren- 
| dari Kementerian 

i kepada Parlemen 

    

  

   

  

   

  

   

      

   

    

  

   

  

    

  

4 ialah selain 
tersebut dalam. 

    C3 rentjana itu 

“mutlak (absolut) tidak dapat 
ngkap dengan 
Jomen, dita 

   pelba- 

  

ngkap jaitu . Gubernur, Kepala 

1 ir Ne stratip, Di- 

“Kabinet, Presiden, Sekretaris 
n Menteri, Sekretaris PM., se- 

  

    

kr san enderal - Kementerian, 
Bm Kepala Dja- 

1 ian dari Kantor 

| 1 jang langsung 

Luberi jawab kepada Menteri, 

Diaian sa hgang (Muda), Ketua sesua- 

ilan Negeri, Kepala - 

F Hoa daa | saga Hakim dan Djaksa sesuatu 

t | Pengadilan N geri, Sekdjen Parle- 

men dan abi Bank Cirkulasi. 

Ant, 

    

ngan merangkap ang- 

pasal | 
i djabatan? | 

'keanggautaan | 

: Tapa jabatan jang djuga tidak dapat 

tidak akan dapat melampaui batas? 
kemungkinan jang ditentukan oleh 
kepentingan dan kemampuan Ing- 
geris, 

'Yuntutan Mesir terhadap Inggeris 
'untuk menarik tentara Inggeris da- 

| telah dibubarkan. 

  ri Terusan Suez, pemasukan daerah 
Sudan dibawah mahkota Mesir, jang | 
kini berada dibawah pemerintah ber- 
sama Inggeris — Mesir masih tetap 
dipegang teguh oleh Mesir.. 

Berhadapan dengan itu, terdapat 
pendinan Inggeris jang sama sekali 
| bertentangan. Inggeris teguh me- 
nganggap pembatalan perdjandjian 
Inggeris — Mesir tahun 1936 oleh sa- 
tu fihak adalah tidak sjah. 

3 (Bersambung halaman 4). 

— Dr. Schacht pulang ke 
Djerman 

Dr. Schacht ahli keuangan Dier- 
man jang atas undangan Pemerintah 
Indonesia berada di Indonesia selama 
tiga bulan lamanja, hari ini akan me 
ninggalkan Indonesia. 
Kemarin telah. menemui P.M. Su- 

Ykiman untuk meminta diri. Sehari se 
belumnja Dr. Hjalmar Sehacht telah 
diterima djuga oleh Presiden Sukar- 

no di Istana. — Ant. 

. Supomo  menjerahkan 
laporannja 

Kemarin Prof. Supomo ketua 
Panitia jang diberi tugas untuk me- 
rentjanakan perdjandjian internasio 
nal biasa dengan Belanda telah me- 
njerahkan laporannja kepada Peme- ! 

rintah. 5 
Menurut kalangan jang bersang- 

kutan, dengan diserahkannja laporan | 
itu maka Panitia tersebut dianggap 

  

i 

  

Lebih landjut Pl 
peroleh. keterangan bahwa dalami 

"Pemerintah -akan: 
: membentuk suatu missie jang akan 

perundingan dengan | 
Pemerintah Belanda mengenai hu- 
bungan — Indonesia dan — Belanda 
dikelak kemudian hari. — Ant. - i 

mengadakan 

  

  

NJ. SURJOHADI TETAP | 
KELUAR DARI DPD. | 

Dengan tidak mengindahkan per- 
mintaan dari DPD dan ketua DPRS : 
Propinsi Djawa Tengah, nj. Surjo- 
hadi, anggauta DPD, tetap mengun- 
durkan diri dari DPD jang diminta- 
nja sedjak tgl. 19 Oktober jl. 

  
— Menurut Nieuwsgier, Sekdjen 
Kempen Ruslan Abdulgani akan 
mengundjungi sidang umum PBB. 
di Paris Maa penindjau Pemerin- | 

tah. 

  

Lakan lekas dapat m 
|ran SOB dengan anda 82 nasional. 

Djoko Prawiro dari PIR sebagai 
salan seorang penant ngan inter- 

tu komando pusat Jang akan meng- 

gulingkan negara. 
Mengenai ajandji pen 

| bitjara menjindir-nja 
tax , Tinggi gunung $ 

Ian iapun tidak pert 

     
    
   

   

     
     

  

erintah, pem- 

dengan ka- 
ibu djandji”. 
Bi Penmub 
santi peratu 

pelasi menjatakan, 'ba Ki, ajenaban | 
    
      

bahwa fraksinja Taja tuai 'kebi- 
djaksanaan pemerintah dalam mela- 
kukan razzia itu untuk mendjaga ke- 
selamatan negara, hanja - mengha- 
rapkan supaja djandji2 pemerintah 
lekas dilaksanakan. 5 

Amelz dari PSII memperkuat an- 
djuran Yamin “ supaja  berangsur2 

SOB dihapuskan dari daerah demi 

ijuga supaja ' 

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

  

  

Sebulan $ R 1l— 
Etjeran : 1 s3 0.60 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom s0 BR. 0.80 

    

AU N VII — NOMOT 2 519 

KEGENTINGAN DI MESIR : 
  

  Berita jang menjusul mengatakn, 
' bahwa menteri Mesir Fuad Siradjud- 
!din Pasha dengan kerasnja telah i 
' memprotes tindakan2 Inggeris te 

'hadap kepolisian Mesir didaerah Te 
orusan Suez. 

Seterusnja didapat keterangan, 
bahwa pasukan2 Inggris hari Kemis 

(jang lalu telah meiakukan tindakan2 
| terhadap kepolisian Mesir didaerah | 
Terusan Suez, dengan alasan bahwa 

“mereka membantu gerakan boikot 
' kaum buruh Mesir. 

Di Ismalia, kapten-polisi Hassan 
| Tallaat telah.ditahan dimarkas ten- 
tara Inggris dan dibtritahukan supa- 
ja meninggalkan daerah Terusan: 

“Di Tel al Kabir suatu patroli Ing- 
gris telah tangkap seorang opsir 

polisi Mesir serta 6 or ang ana k buah- 
nja. 

Di Abu Sultan pihak Inggris tang- 
kap seorang  bentara polisi Mesi-. 

7 Seorang opsir Mesir lagi telah ditang 

   

  

  

diangkut keperbatasan Daerah Te- 
rusan, 

kap di “Assay al Koli dan kemudian | 

MESIR PROTES KERAS 
OMANDO PASUKAN? INGGERIS DI MESIR, DJEN- 

DERAL GEORGE ERSKINE, HARI KEMIS JL. MEM- 
PERINGATKAN PEMERINTAH MESIR, BAHWA SEMI 
ANGGOTA KEPOLISIAN MESIR JANG ADA DIDAERA 
TERUSAN SUEZ AKAN DILUTJUTI SENDJATANJA DA! 
AKAN DIUSIR DARI SANA, APABILA MER 
DJUGA MEMPERI TEKANAN ATAS PEKERDJA? BANGSA 
MESIR, SUPAJA MENINGGALKAN PEKERDJAAN MERE- 
KA DI KAMP? MILITER INGGERIS. 

Pemerintah protes. | 

t 

    

Pa 

  

j 
1 #runan Inggeris 

  

R 

  

LA 
'AH 

  

   ALT 
EKA . 

TE 
3 2 3TA iP 

Mengenai penangkapan di Tel al 
Kabir tadi, K.b: ,,/Reuter” mengabar- 
kan bahwa anggota? kepolisian Me- 

Isir tadi dengan kekerasan ditjulik 

  

| 
! 

'tapkan oleh 

i 

' dari pos mereka, lalu diangkut ke- | 
r- : : 

s | tangsi Inggris. 

Patroli Israel memasuki 
daerah pendudukan Mesir. Siterima di Kair 

ka- Semeutara itu ULP menerima 
bar di Kairo pada hari Kemis isng 
lalu bahwa patroli Israel jang terdiri 
dari 6 buah mobil Tenisibada telah 
melintasi garis perletakan sendjata 
dan masuk kedaerah Al Auja dibagi- 
an Palestina jang diduduki oleh pa- | 
sukan2 Mesir. 

Setelah patr 91 Mesir datang, 
srael mengundurkan. « 

keter angan.-bahwa pil 
lum itu telah mengu 
Clawi da 8 

  

     
   

   
   

   

  

pihak 

    

| 
| 
| 
| 

  

  
ahard - Casey malam Kini s 
jang lalu telah mengatakan di Kairo, 

bahwa bangsa Australi jang berketu- 
itu, tidak bisa me- 

  

Per 'ndingan di Panmuniom : 
  

  

“ps 

“Anggota delegasi PBB, kolonel La-' 

wrence: Hill, 
rangkan. kepada para wartawan, '   

| daerah, dan menjesalkan  tinda- 
'kan - tindakan tentera di Atjeh | 

jang didasarkan pada 'alasan ter- | 

bahwa pertemuan pada. Kemis 
itu bersifat suatu pertemuan pendje- 
lasan, sedangkan pada sore harinja | 
(para delegasi kedua pihak berusaha 

bunuhnja seorang kapten didaerah | mentjari Suatu spendamaian” antara 
Sumatera Timur jang djauh letaknja 
dari Atjeh, dan djuga meminta sali-: 
nan surat perintah dari Panglima 
Tentara Sumatera Utara dalam soal ' 
penangkapan2 tersebut dan 
salinan surat2 perintah jang diberi- | 
kan oleh alat2 kekuasaan didaerah2. 
Att. 

  

'Komunike Dip. Diponagoro: 

Pertempuran sengit di Brebes 
Sel atan 

Pengatjau meninggalkan korban 2nja 
(Dari Kor. »K. R:” sendiri). 

ENURUT pengumuman Staf Penerangan Dip. Diponegoro, beberapa 
hari jl ini gerombolan pengatja 

dang menebang kaju dihutan 5 
kita jang dipimpin oleh seorang k 
tempat tsb. 

ekat desa Tjikukur. 
u telah menjerang penduduk jang: se- 

Tiga regu pasukan 
omandan kompi segera bergerak ke- 

Dan pertempuran segera terdjadi serta tidak lama kemu- 
dian gerotmbolan pengatjau itu mengundurkan diri kehutan. 

Lain dari pada itu pada waktu jang 
boleh dikata bersamaan mulai djam 
sekira 10.30 telah terdjadi. pertem- 
puran antara 2 seksi kita dengan 
gerombolan bersendjata jang lebih 
besar djumlahnja. Mula? seksi? kita 
tsb terdesak, tetapi dari gunung 
Bima datanglah pasukan kita dari 
seksi lain dan menjambut gerombolan 
itu dengan mortier dan djuki. Dalam 
pada itu datang lagi seksi Prijohuto- 
mo dengan kereta pantsernja, Sekira 
djam 15.00 pertempuran itu baru se- 
lesai. 

Akibat pertempuran itu pradjurit:' 
Sadikun gugur. Seorang pradjurit la- 
in luka2 ringan. Sedrang penduduk 
ticas. Dan 11 orang laimnja luka2. 
Sementara itu gerombolan mundur 

| kedaerah Barat. hutan Tjikukur dgn 
' menderita 5 orang tiwas dan bebera- 

pa Oorungy jon aa 

Dalam pada itu komunike menjata- 
kan bahwa baru? ini telah terdjadi 
tembak menembak antara gerombol- 

jan dengan kekuatan 3 kompi dengan 
pasukan kita. Diantara mereka itu 
tampak sekira 10 orang Belanda. 

Dalam pertempuran pasukan kita 
menderita kerugian 2 buah L.E. se- 

kong bren, 20 ransel berisikan pakai- 
an. 4 Buah rumah penduduk digedor 
dan uang sekira R 58.000 dibawa lari. 

| Diterangkan selandjutnja bahwa 
baru? ini pasukan kita telah me- 
njergap gerombolan pengatjau jang 
menduduki Tjilimus. Dalam penjer- 
gapan itu- pasukan kita kerugian: 
seorang korpral gugur (Suwisi?). 
Pihak gerombolan jang bisa kita ke- 
tahui 8 orang tiwas dan beberapa 
lagi mungkin luka? berat dibawanja 

' Kedalam na 

ajuga. | 

itisul2 PBB dan Utara mengenai pe- | 
nentuan garis pertempuran jang di- 

pipe lukan untuk penetapan daerah de- 
' militerisasi. : 

Kolonel Hill selandjutnja : mene- 
rangkan, bahwa delegasi PBB dapat 

| memahami usul Utara itu, tetapi su- 
latu persetudjuan sepenuhnja pada 
waktu ini belum tertjapasi. Masalah 
Kaesong ialah salah satu dari soal2 
jang belum dapat dipetjahkan, de- 
mikian kolonel Hill. 

Komunike jang dikeluarkan oleh 
delegasi gentjatan  sendjata PBB 
menjatakan, bahwa wakil2 komando 

PBB dalam Panitya Ketjil pada hari 
Kemis itu telah membitjarakan de- 
tail2 tentang usul Utara dalam per- 
temuan di Panmunjom. Walaupun 
mengenai beberapa daerah usul Uta- 
ra itu hampir bersamaan dengan 
usul PBB, namun masih terdapat be- 
berapa daerah penting lainnja jang 
harus diselesaikan. 
Panitya Ketjil akan berunding lagi 

hari Djum'at kemarin djam 11 pagi. 

  

Persetudjuan penuh dulu. 
Seorang djurubitjara PBB pada 

Kemis malam jang lalu menerang- 
kan di Munsan, bahwa suatu perse- 
tudjuan sepenuhnja mengenai agen- 
da 'konperensi gentjatan sendjata 
harus tertjapai lebih dahulu, .sebe- 
lum perang di Korea dapat diachiri. 
— Ant.-AFP. 

Siapa akan duduki 
Kumsong ? 

Kedua delegasi gentjatan sendjata 
PBB dan Komunis telah bertemu la- 

reskan dimana letaknja garis pertem 
puran jang sebenarnja. Sesudah per- 

PBB mengatakan, bahwa diantara 
kedua belah pihak tidak ada jang 
mau Na Kini ternjata, bahwa   

  

  

  

  

Harian Mesir s1 Misry” menga- 
takan bahwa wakil2 diplomasi Sovjet 
Uni dan negara2 Eropa Timur Blok 
Sovjet diibukota2 negara2 Arab kini 
sedang melakukan kegiatan jang lu- 
ar biasa, untuk menggagalkan te- 
kanan negara2 Barat terhadap ne- 
gara2 Arab supaja mereka menjetu- 
djui usul 8 - Besar dam Turki terse- 
but diatas tadi. 

Tindakan Sovjet jang pertama ka- 
linja ialah diadakannja pembitjaraan 
antara duta Sovjet di Mesir, Semyon 
Kozirev, dam menteri luar negeri Me 

sir Salahuddim Pasha. 
|... Langkah berikutnja “ialah kompe-   rensi antara duta Sovjet di Libanon 

dan menteri luar negeri negarg tadi, 
Charles Helu. 
Langkah jang berikutnja lagi, ia- 

|lah pembitjaraan jg akan diadakan 
antara duta Sovjet di Damaskus dan 
menteri luar negeri Syria Faizi al- 
Atassi. 

Seterusnja ,.Al Misry” mewarta- 
kan bahwa semua duta Sovjet diibu- 
kota2 negara Arab akan mengada- 
kan pertukaran fikiran dengan men- 
teri2 Inar negeri tempat djabatan me 
reka, mengenai keadaan di Timur 

Tengah 2. 
KONPERENSI UTUSAN2 
DIPLOMASI SOVJET. 

Sementara itu didapat keterangan   

dari sumber2 diplomasi di Kairo, bah 
wa wakil2 diplomasi Sovjet Uni di. 
Timur Tengah akan mengadakan | 
konperensi disalah suatu ibukota ne- , 
gara Arab, dalam waktu jang tak 
lama lagi. 

Kata kalangan tadi, wakil2 Sovjet 
dan Eropa Timur achir2 ini sangat 
giat berusaha menggagalkan rentja- 
na 8 - Besar dan Turki untuk mem- 
bentuk komando pertahanan Daerah 
Laut Tengah bagian timur. 

SOVJET TAWARKAN BA- 
RANG - BARANGNJA KE- 
PADA MESIR. 

ig mengetahui di Kairo .   
    

  

Lembaga. Kebudayaan Indohesis 
Kon. Bataviasseh Genootscit hap 

In Kunstan en Wate snschappen” 
MENU akan me menamatkan bana Agen   

mahi ln Pil Ik ae 
  
    

—. Wakil2 diplomasi siwa sibuk lakukan Tani “Untuk gagalkan 
Negara2 Arab masuk pertahanan Timur Tengah 

menerangkan pada hari Kemis il, 
bahwa Sovjet Uni telah menawarkan 
gandum, minjak, truck, mesing, ker- 
tas koran, pupuk (rabuk) dan hasila 
bahan kimia kepada Mesir, untuk di 
tukarkan dengan kapas Mesir. 

" Diterangkan selandjutnja, bahwa 

Bovjet menawarkan dirinja untuk me 
ringenkan kekurangan kertas koran 

| disana, dengan import kertas koran 
| sebanjak 5.000 ton. Seterusnja dika- 
takan. bahwa kementerian perentja- 

Inaan ekonomi nasional Mesir bermak 
sud minta pendapat sindikat pers, 

| tentang tawaran. kertas koran Sovjet 
tadi. Ant.-UP, 

  

Belum ada La Ba 
.garis demarkasi.. 

ata | tjara, tertt 
ANITYA Ketjit Gentjatan Sendjata | keterangan 

| AS Oi 5s 

masalah garis demarkasi pada hari Kemis jarg lalu telah berundin: 
lagi diPanmunjom. Panitya telah berunding selama 2? djam pada Kemis | 

pagi, pembitjaraan?2 mana kemudian diteruskan pada sore harinja. 

sehabis sidang mene- lada pertentangan besar meng 

pagi |landjutnja dinjatakan, 
| 
| 

| 

« Kaisar Djepang ? 

temuan bersama, djurubitjara militer | 

  

jang bertugas memet 

  

  

  

  

ris pertempuran jang se 
bahw 

satu diantara pokok2 jang mendjadi | 
persoalan jalah siapa jang akan men 
|duduki Kumsong, sebuah kota jang 
kini diduduki oleh Komunis"dan ter-' 

|letak disektor barat. Kota tsb. dimin | 
ta oleh PBB ksrena djalan jg menu- | 
dju ke Seoul Metak olehnja. 

  

Komplotan membunuh 
| 
1 

Menurut kabar dari Tokio, kini | 
oleh jang berwadjib sedang sibuk di- 
lakukan penjelidikan tentang kabar2 
jang mengatakan adanja suatu kom- | 
plotan untuk membunuh Kaiser Dje- 

pang Hirohito. — RD. 

jakarta, 

nolakan bagi mereka jang keberat 

seperti diumumkan tg. 15 Oktober 

umum, maka kemarin tg 2 

menjatakan menol 

nja itu. 

Mereka itu ialah Faried Ma'ruf da 

ri Mafjumi, Prof. Ir. Johanes dari 

PIR dan Tjokrosumarto dari Panitya 

Kesatuan Aksi Buruh dan Tani. 

Mereka itu oleh partynja masing2 

telah diganti dengan urutan Nomer 

daftar pentjalonan party, jaitu Pro- 

djokastowo (Masjumi) Kusumobroto 

(PIR) dan Susanto (PKABT). Teta- 

pi menurut KPPP , mer eka itu akan 

disjahkan dulu penggantiannja da- 

lam rapat terbuka jang akan diada- 

  
peraturan2 jang aa ditetapkan da- 

lam Undang2 no. 7 th. 1950. 

Dengan demikian, maka Walikota 

Mr. Sudarisman Purwokusu: no. (PN- 

I), bekas Menteri Penerangan Wiwo 

ho (Masjumi), Bupati Gunungkidul 

Lobaningrat (SSPP) ternjata mene- 

rima keanggautaan DPR daerah jad. 

itu. 40 Orang anggauta DPR daerah 

Istimewa Jogjakarta itu akan terdiri 

dari 11 orang pegawai negeri, 

orang pegawai pemerintah desa, dan 

22 orang dari partikelir, terdiri dari 

pengusaha? dan pemimpin? organi- 

sasi. 
Sementara itu dari kalangan lain 

didapat keterangan, bahwa utk pem- 

bagian kursi Dewan Pemerintah Dae 

rah jang baru, akan terdiri dari 5 

orang, berdasarkan Undang2 pokok 

no. 22 tahun 1948, maka Masjumi 

hanja akan mendapat kursi 2 buah 

sadja, walaupun djumlah kursi ke- 

anggautaan DPR daerah 18 buah ba- 

njaknja. Hal ini karena menurut per 

wakilan berimbang tiap2 8 anggauta 

hanja dapat menentukan sebuah kur 

si. Party2 jang djumlah anggautanja 
kurang dari 8 kursi, dapat mengada- 

kan kompromi dengan party ketjil   
2 

2 Dany Si Bun 

.nja Dj 
| Gulu 

| sam ping 

| dengan s 

—. PM Pakistan akan ke 

BBC. |. 

lundangan itu dan akan m 
| Indonesia dalam waktu sefjej 

|no beberapa waktu 
| mengundang 

| 

| 

Nopen-ber 

ak atau menerima keanggautaan DPR dae 

danst 8 orang anggauta jang menjat 

gi kemarin untuk mentjoba membe- Kan satu dua hari lagi, sesuai dengan | 

iD jepang 

  

ri kelonggaran kena Lian 
|rat untuk mendirikan 
| do, “Jang Pena TR 

      

      

        

oa ter: wu “Gjuga 
ditambahkarnj 
kin tak aka 
usul n a21 

Me: 

  

egar Ant 

| PASUKAN INGGERIS LANG- 
GAR BATAS DAEF RAH 

TERUSAN ? 
Menurut kalangan Mes ir 

| suatu pasukan Ing 
kp jl. mentjoba 'm 
batan ,,Al Djami?”, jang 

km se belah selatan Port 
Kalangan tadi Mm 

wa tempat tadi let 
rah pendudukan 

Per 
Mesir dari tahun 1 

Diterangkan seter 
tasemen Inggeris tadi i 
buah tank, 2 Dara 

mobil-radio. 

CP, 

  

    

   

    

   

  

   

  

    

  

   

    

  

  

  

agi 
   " Jletakngi: 

Said, 
, 

   

tadi meng undurK: L 
ombolan bes 
Tg Haa Na 

AI 

  

    

2 

en — Amerik 
Tukar menukar ket 

rangan atom. 

Seorang     

      

pembe 

    

   
   

  

   
   
    

   

   

      

   

  

  
boler 

r Keterang: les 
Kar | menu 

| dengan Ameri! 
peraturan jang ac 

| tudjui kongres : 
menukar semat 

singkat, sedikit S 
Inja aa dilakukan 

harus Bar 

  

    
ja 1 

| perkem angan atom 
itu komisi 

a harus meng 
ara bulat ter! 

dewa an keai pen TN 

Hi sharis..m 

| Ameri!    
    

        

bahwa tuk 
atom "tadi 'ti 

membahajakan negara. — $ 

Indonesia 
Pak    

    

   

  

   

   
   

    

   

Menurut Radio 
malam undangari 

|Lkan oleh Mr. 
singgah sehari jaman ja di-ibi 
Pakistan, Karachi, d: 
annja ke Paris untuk 
sidang umum PBB. 

P. M. Pakistan telah 

dan pada sa'at jang baik. 
Seperti diketahui KR Sa Kor 

almarh u n 

| kistan Ali an untuk m 
Indonesia jang djuga sudah € 

olehnja. Undangan jang sama 
| telah disampaikan kepada peng 
tinja P. M. na Nadjamu 

Ant. 

Kh: 2S 

  

Tiga orang urungkan keanggau: 
taan D.P.R. Daerah 

ENURUT keterangan Kantor Pemilihan Umum Pusat Proj 

setelah diadakan kesempatan 17 hari untuk menjata 

an untuk djadi angganta HB PR das 

insi Jog- 

   

   

  

jang lalu setelah diadakan pemiliha 
jaitu hari batas “waktu u 

ih tela 

akan mengurungkan Keanggautaan- 

  

ter- 

  

1 
lainnja, untuk bersama2 mendapat- 
kan sebuah kursi dalam Dewan Pe- 
merintah Daerah. 

Sementara itu dapat dikabark: 
bahwa. Istiadjid jang dipilih mend 
wakil P.K.B.T., hingga sekarang ma 
sih meringkuk dirumah penijara Ma 
gelang, dalam suratnja menjatakan 
menerima pengangkatannja. 

Menurut kalangan Dewan Daerah 

  

an, 
jadi 

   

   
Pi Nak anggota "BAN Ma 

Purwokusumo', Wali Kota ja ati , 

tetapkan mendjadi ketua fraksi PNI 
didalam DPR. Daerah Istimewa Jo-   

el 

| Jogja, 

gja. 

PERSIS — PSIM — 3—3 
Untuk menentukan siapa . jang 

  

mendjadi djuara PSSI Djaw-Tengah, 

kemarin di Surakarta dilangsungkai 

pertandingan sepak bola antara ke- 

sebelasan2 PSIM dan Persis dengan 

berkesudahan 3—3. Djalannja  per- 

tandingar” tjepat dan kekuatan ber- 
imbang. Ini ternjata Pan angka 

diatas. 
Hari ini jang tampil kermoka PSIM 

berhadapan dengan PSIS. Lusa PSIS 

dengan Persis. Semua pertandingan 

itu disiarkan oleh RRI Surakarta. 

    

  

waki- 
da di 

uang 
nm bat 

Seorang pemimpin. suatu pcr 
lan perusahaan Djakarta janda 

ketika akan mengambil 
disalah satu djawatasn harus mu 

at surat keterangan rintuk dia dari 

dia dan jang. ditanda-tangani oleh   dia sendiri diuga, «agar dapat menes 

rim Wang Nja, 

  



      

  

     

  

   

  

     
    

    

    

    

   

    

    

    

     
    

    

  

   
   
   
    
   
    
   

  

   
     

    
   

    
   

    

   

     
   

    

    

  

     
    
   

  

   

      

2. bahwa mengenai sila per tama dari |. 

Pantjasila hanja 

besar jang member 
I. atas tam ukan dari. perguruan 

2 djah Mada. Dengan 
» bukti Mang: - mak Arus. besar U.LI. 

    

      

la stotine memaki kuliah Naa 

  

  

S 

| pentikwas ini dikemukakan oleh | 

esiden tatkala tg. 1- 11 : memulai 

2 Ta peladjarannja “kepada para 

|opair jang dilatih didalam Chandra | 

uka itu. “Berhubung Gengan isi su 

tersebut Presiden menjatakan, 

  
irasakannja sadja. 

Menurut sedjarah, Kata Presiden, | 

pada umumnja manusia itu sedjak. 

: sekarang, althans | 
untuk sebagian besar, selalu membu | 

n hal2 jang gaib, tempat me- 
"segala sesuatu soal, 

  

  

1 tempat pemudjaannja, tempat  me- 
i | minta perlindungannja. Zat2.gaib itu 
berobah2 menurut evolusi penghidu- 

dup. 
Mengenai hasrat akan mystiek, gi 

3 peroleh kabar dari seorang anggau- 
(ta parlemen — namanja berhubung 
'Gengan beberapa hal tidak diumum- 
kan —, bahwa dalam waktu belaka 
ngan ini di Bandung,timbul hasrat 
bermystiek diantara orang2 Gari pel 
bagai golongan, baik dari kalangan 

Ta tentera, maupun kedokteran atau ke, 
agamaan. 
Apakah hasrat bermystiek itu. tia 

bul karena keadaan zaman begini ru- 
|xret, tidak diterangkan, tapi bahwa 
keadaan ini hanja bisa diatasi dgn 
perbuatan? baik dan tindakan jang 
-njatapun tidak bisa Gipungkiri, demi 
“kian kata anggauta parlemen terse-   an tinggi Negri 

        

     

      

  

    

   
      

       

   

    
   
      

     
   
    

      

0 - 

AF
 
&
 

Ke Kiaak Panitya Perumahan 

  

“jat jang terdiri. dari Bouwk 

“Karena tak dapat diambil sesuatu 

. persesuaian pendapat tentang status 

- Bouwkas tsb. atas, maka. setelah di- | 

“adakan #cehorsing beberapa. kali dan 

Fa dapat mengambil suatu kesimpulan: 

3 Membentuk Suatu Panitya untuk. 

2 mempeladjari segala sesuatu jang 

  

    
Sae satu bulan. 

: ' Perlu kiranja ditjatat bahwa si- 
“dang DPRDS Kotabesar Surakarta 
“dalam tiga hari ber-turut2 itu baru 
dapat menjelesaik zan 4 (empat) dari- 

, ima belas) catjara.. 

. “Ole ki. karena masih banjak  soai2 
ng penting harus dibitjarakan, “al. 
ngenai PP 39 dan Hiburan Rak- 

, maka dalam permulaan minggu 
ng DPR ade mengadakan 

    

   
    

   

  

   
    

  

     

  

    

   
    

   

    

   
    

    

   
   
    
    
      

   

  

   Si- 

ANGIN 'TAUFAN MENGA- 

TAN. MODJO SONGO 
tgl. 28/1051 djam 15 

angin taufan, di daerah 
8 ad josongo- terdapat beberapa 

Tnmah rusak diantaranja di dukuh 

Damp 
mghj di dukuh Tjerma 11 rumah, 

didukuk: Gendol 13 rumah, didukuh. 
5 , didukuh Tambak 1 

iusia 1 orang jak- 
jo meninggal se- 

an Lorang B: Wirobentolo. 
! Untuk menolong mereka ' 
Gjakan setjara gotong ro-. 

ah ps duduk -dimasing2 kl. 

    

  

    
    

  

   
    
    

    

   
    
   

  

    

   
     

   
   

  

bisa   

dapat kerusakan? pada 14 rumah. 

TIONGHOA RAJA- ' 
N HARI SUN YAT SEN 

ari lahir Dr. Sun Yat ' 
.Giadakan perajaan oleh 

2 San, 2 Chung Cheng ' 

  

& 

Pada, siang harinja akan diadakan ' 
Ya dia n .kelilin “kota dan ma- 

enggar tan malam. #3 
Sanga An ar (Kor). 

  

25 understanding, achirnja sidang hanja | 

          

.MUK-DIDAERAH' KETJAMA:- | 

: Pjusa Di alalan Musik ter- | 

in Chu Ie Tsing Nien | 

| usaha untuk 

   

Haa — Antar 

3 3 

Kai Tak ti ii Saha Panitya 
2 andai Rakjat 

Y DNGAN dihadiri oleh 27 anggauta, Rebo jl. sidang DP RDs Kotbis 

“Surakarta telah melangsungkan sidangnja 
aa Rakjat. Dalam sidang itu banjak dikemukakan" 

, tak dapat mengesjakkan adanja Panitya Perumahan Rak: 
meaNa Le 3 Gani Penssekat Panitya. - 

Gan membitjarakan 

  

KETJAMATAN KEDJ Aa AR: 

MODEL KEAMANAN “ . 

Kedjadjar (Kabupaten. Ionosabaie 

telah. ditundjuk sebagai model ke 

amanan Ketjamatan. Usaha untuk 
Mnenipgi tudjuan ini telah dimulai. 

NBA latihan oleh. pa: 

za agan | 8 jang Dana aa 
punjai sedikitnja 15 orang dibawah ngan keling diatas kota Bandung 

      pimpinan Bintara Territoriaal (BTK) 
Ketjamatan. 

      

  
oleh Gesanja masing2 dan dari Pe- 

merintah diberikan sekedar bantuan ' 

sebagai stootkapitaal. (Kor). : Je 3 

BISU. TULI BiSA uBITJARA" 
..Wonpsobe: dan Bandung 'adalah 2 
Kota Gi seluruh Indonesia jang mem- 

sSu-Tul- Doofstommen-Instituut- Ii 
Wonosobo. rumah “perawatan terse- 

Panikin adalah milik | 

Sebagai kepalaialah moeder-overste 
van Toeten- dibantu oleh 4 orang Ia- 

igi. Djumiah: anak jang dirawat ad4 
42 terdiri dari bangsa Indonesia dan 

  
Yumah, di dukuh Singasari .. Tionghoa. Peladjaran jang diberikan, 

“ialah membatja, menulis dan berbi: 
dara disamping ' peladjaran keradji- 
"nan-tangan jang hatsilnja setiap ta- 

4 hun didjual kepada umum. Di-antara 
janak2 jang duduk di klas tinggi su- 

| dah ada jg dapat berbitjara walaupun 
belum sempurna dan harus berhada- 
pan muka. Dalam waktu libur, me- 

“antik diperbolehkan pulang ke rumah 
orang2-tuanja masing2. 

Pada. waktu pendudukan jang lalu 
irumah perawatan tersebut ditutup. 
|Para zuster meninggalkan kota dan 
anak2 pulang kembali. Hanja masih 
ada 5 anak jang dirawat oleh pas- 
'toor P, van Beelsen. Dalam bl. Ok- 

wb
 

' Nopember jad. berte- ' ! tober 1950 baru dapat dibuka kemba- | 
“li dengan bantuan uang dari Kantor 
“Sosial R. 15000,—.. “Selandjutnja ti- 

“ap2: bulan diberikan sokon san R. 1,— 
tiap2 anak sehari dan mulai bl. No- 
pember 1951 dirobah mendjadi R 2e— 
Pakaian pun ada djuga diberi dan 

mendapatkan subsidie 
-jang Jajak dari Pemerintah masih 
Itetap didjalankan. —' (Kor). 

    

     
     

    
     
   

    

    

     

   
   

  

    

  

    
    

   

  

   
   
     
     

   

            

      
   
        

aki 

  

Dpntatan, Deoutotot Janti terletak df sena pedih, jang kambuh 
revolusi, kini telah "selesai. diganti dan Ajem- 

Lt TN beton (dulu besi) dan sedjak 29/10 jang latu 
3 SN apat dipakai untuk umum. 
' Pemandangan, sesudah pembuatan djembatan baru jang ter- 

La aa “bude sarana beton itu. — Ant. 

I opsir telah mengirimkan surat pada p lai 4 
. DOBANG Spsir dan pengiriman Presiden SUbAraN selaku in- 

Pa luar biasa pada latihan tersebut 
, jaitu perihal Ketuhanan Tang: Maha Esa memperdalam hal Hoa 

Pe tan “kebatinan, . i 

     

  

dapat dikupasn ja | 

1 masjarakat, dan ditentukan oleh 
Itjara dan tingkatan manusia itu hi- 

    
dalam 'hal mengupas sila per-   

  

DRS. Nut Masi Ef PAN. ) 
DJANG DINASNJA - 

| nembakan, 
|imenggedor. gerombolan jg terdiri dari   Drs. A, Oudt, Penasehat Dig 

pada Kementerian Keuangan, atas 
permintaan Pemerintah Indonesia te- 

memperpandjang dinas-kontr 
nja dengan satu tahun lagi.mu 
Nopember 1951. Ia baru kembali be- 

   
. “berapa hari jang lalu dari verle fnja 
'ke Bropah. Demikian didapat kete- 
rangan dari pihak Kementerian Ke-| 
uangan. 
Seperti diketahui Drs. Ouat .ada- 

dah seorang ahli keuangan Belanda 
jang sudah habis kontrak bekerdja- 
nja pada Pemerintah “Indonesia dan 
menurut per setudjuan KMB. berhak 
Pa apai pensiun. — Ant. 

: BANDUNG SEDIA UNTUK 
ADAKAN PEMILIHAN 

  

sementara kota besar Bandung telah 

No. 39 jang tidak lebih demokratis 
Gari pada peraturan pemerintah terse 

“but. Selandjutnja kepada pemerintah 
didesak supaja undang2 No. 7 tahun 
1950 dari-Republik Indonesia berlaku 
didaerah-daerah seluruh Indonesia. 

Selandjutnja dinjatakan, bahwa 
rentjana penggantian P.P. No. 39 itu 
Jebih kurang demokratis dan karena 
nja berpendapat bahwa djalan satu- 
Satunja untak memenuhi sjarat2 per 

pemilihan umum menurut undang? 
No. 49/1950 seperti dilakukan didae- 
rah istimewa Jogjakarta. 
Tentang undang2 No. 7/1950 dikata 

kan, bahwa suasana dikota Bandung 

lankan. — Ant. 

LATIHAN ANGKATAN KE-   
Beaja-untuk Ba ini @ipskenn 

"punjai. Rumah. Perawatan Anak2 Bi- | 

Katholiek - hiissie | 
dan berada didalam pengawasan Kan 

.Itor Sosial. y: 

30, ka- 

. DUA CHANDRADIMUKA 
80 Opsir mengikuti latihan. 

Untuk kedua kalinja kemarin dulu 
dan kemarin Presiden sebagai instruk 
tur luar biasa memberikan peladjar- 
an tentang. pantjasila dimuka opsir2 
tinggi jang sedang mengikuti latihan 
angkatan kedua Chandradimuka, 
Tentang latihan  Chandradimuka 

itu direktur Bambang Supeno mene- 
rangkan bahwa angkatan kedua ini 
diikuti.oleh delapan puluh opsir2 un- 
tuk lamanja sebulan. 
«Menurut rentjana' semula, pelak 
ran istimewa dari instruktur luar bia- 
Sa ini akan “diberikan pada penutup 
latihan, tapi karena Presiden akan: 
La ke Maluku, maka diadju- 

n 
bel Presiden turu: dilapanga An, 

Tn elah diadakan dulu pener! 

selama setengah djam. 
, Selandjutnja. dengan pesawat Con- 
“vair jang membawa Presiden itu te- 
Tah diadakan penerbangan buat gu- 
bernur, residen, walikota, bupati ser- 
ta njonja2 selama kira2 satu sete- 

ingah djam diatas kota2 Sukabumi, 
Bogor dan Pelabuhanratu, 

“Presiden tidur ditempat . latihan 

     
   

"FChandradimuka sedang kemarin se- 
belum pulang singgah dikediaman | 
gubernur. -—. (Ant). pesat 

  

U 

. Sebabnja jalah oleh karena pada 

rapat hari kedua mandat jg diberi- 

kan oleh pihak madjikan kepada wa- 
kilnja sdr. Thie Kiem Liem tidak-pe- 

nuh, sedang dari pihak persero? jang 

tang. , 
Berkenaan dengan “sikap pihak 

madjikan tsb. maka oleh pihak P 4 
dengan tegas telah diputuskan untuk 
menjerahkan soal perselisihan terse- 
but kepada instansi. atasan dengan 
alasan bahwa-pihak . madjikan de- 
ngan sengadja atau tidak telah me- 
nundjukkan ,onwil”-nja (tidak ada 
kemauan) guna menjelesaikan perse- 
lisihannja dengan perantaraan P 4 
Daerah berdasarkan Undang? Daru- 
rat no. 16 tahun 1951. 

Dinjatakan, bahwa. bilamana ada 
akibat jang ditimbulkan oleh pihak 

| butuh karena lambatnja penjelesaian 
perselisihan jang disebabkan oleh si- 
kap ,/onwillig” dari pihak madjikan, 
maka hal itu adalah mendjadi tang- 
gung djawab pihak madjikan. 

' Dapat dikabarkan, 
rapatnja pada hari'pertama tg. 30-10 
dimana dari pihak  madjikan telah 
lengkap hadlir wakil2nja dengan 
mandat penuh, sudah dapat. ditjapai 

| persetudjuan mengenai beberapa pa- 
sal perdjandjian kerdja diantaranja 
“tentang ' kedudukan ' SBKB' dalam 
lingkungan perusahaan bus ae 
Yoe, dan hak tjampur tangan SBKB. 
dalam soal pemetjahan buruh. 
Dengan terputusnja perundingan / 

tadi maka apa jang telah tertjapai 
pada tanggal 30-10 itu Tea sia? 
belaka. 

Menurut “keterangan adendjutnh, 
lusaha penjelesaian perselisihan anta- 
ra buruh SBKB dan pihak Hwa Yoe 
Kongsi itu telah dilakukan sampai 5 

(kali dengan perantaraan P 4, akan 
tetapi berhubung dengan sikap ,,ti- 
dak mau berunding” dari pihak ma- 
djikan, penjelesaian tidak dapat ter- 
INDO 

- Adapun jang selaiti mendjadi tun-   futasi pihak buruh jalah adanja per- 

$ |ada barang ja £ dirampok. 

« Rao Dewan Perwakilan Rakjat | 

mengambil mosi untuk.menolak tiap2 | 
penggantian peraturan pemerintah | 

“| Wakilan rakjat jang demokratis teru ' 
4 tama dikota besar Bandung diadakan 

telah dapat mendjamin untuk didja- 

“ag lerncci, . ISTERI DAN ME- |.R 
YAN :    AA, , DITEMBAK 

ABOLA L
g
 

tema menantunja » me- 
. ning: 

Tgl. YR dj. 20.00 di desa Djanibe” 
Anom, Daerah Bondowoso Gru djugan, 
telah terdjadi penggedoran dan pe- 

"umah, ipetinggi.: Jang 

  

   

  

5 orang dgn pakaian seragam jg ber- 
warna biruy orang diantaranja me-' 

|-makai. topi badja dan mereka semua 
MO Pa Korban da- 

ri penembakan akibatkan - 
tinggi Pa luka Na Btn 
dan menantunja. meninggal. Tidak 

   

  

| Mula2 gerombolan itu datang 5 
rumah menantunja tadi jang oleh 
penduduk. apat. itu dinamakan 
»Pak Kus" dengan. dakwaan ia me- 
Injimpan pistol, Penggeledahan lalu 
diadakan dirumahnja.. Kemudian 
gerombolan tersebut terus kerumah 
petinggi dimana terdjadi penemba- 
kan itu. & 

Polisi masih mengusut lebih: lan? 
Ajut duduknja “perkara. 5, Ant, 

Ie 0g 

   

  
e 

Ar Harus men 

B 

men tidak akan diminta pendapatnja 
. Pokok keberatan jang Giadjukan 

oleh mereka ialah mengenai pentja- 
tatan warga negara Indonesia turu- 
nan Arab, jang meskipun belum ada 
undang? kewarga-negaraan jang me 

nentukan istatus -mereka sebagai | 
Warga-negara Indonesia, namun dari 
pihak mereka sendiri sedjak dulu su 
dah memandang Girinja sebagai war 

|ga negara Indonesia 
A. R. Baswedan dalam pertemuan 

dengan menteri kehakiman ad inte- 

muman tentang pentjatatan itu mem 
bikin gelisahnja warga negara turu 
nan Arab. jang menurut” Baswedan 

Ffim itu, menerangkan, bahwa pengu | 3 

AKJAT bo80, NAMLEA " 
DAN TOBELO KANGEN 

“BUNG KARNO 
Tidak datangnja presiden nanti ke” 

"Namlea (Buru) dalam kundjungan- 
“Inja ke Maluku ini nanti adalah su- 
|atujhal jang sukar dapat dipertang- 
gung-djawabkan ' kepada rakjat di 
Buru, demikian keterangan Hentihu. 

' Sebagai alasan dikemukakan bah- 
wa pada achir bulan Djuli tahun si- 
lam ketika Presiden mengundjungi 
Sulawesi dimana rakjat Buru minta 
beliau terus ke Namlea pada waktu 
itu dari Makassar dengan perantara- 
an djenderal Major Suhardjo kepala 
rumah tangga presiden oleh Presi- 
den telah didjandjikan dalam sebuah - 
kawat untuk kundjungi Buru apa- 

1 bila kundjungi Maluku, djandji mana 
sangat gembirakan rakjat Buru di- 
waktu itu. 

Menurut sekagkasia | “gubernur Mr. 
Soplanit ia djuga telah terima ka- 
wat. dari beberapa tempat antara- 
nja Dobo, Namlea dan Tobelo jang 
sangat harapkan Presiden kundjungi 
djuga daerah? itu. Akan tetapi me- 

| nurut Soplanit soal ini terletak pada 
penetapan kabinet Presiden dan bu- 
kan pada propinsi Maluku. — Ant. : 

AR. Baswedan sesalkan wf negara 
“turunan Arab 

tjatatkan diri 
ERHUBUNG dengan pengumuman? dari pihak resmi Hentai pentja- 
tatan jang harus dilakukan oleh penduduk asing dan turunan asing 

jang ada dinegeri ini dengan maksud untuk mengetahui status mereka, 
anggauta? parlemen Warga negara turunan Arab, jakni A. R. Baswedan, 

| Mr. Hamid Algadrie, Said Bahreisj, 
Konperensi Bangsa Indonesia Turunan Arab telah menemui Menteri ke 
hakiman ad interim Pellaupessy. untuk  menjampaikan  keberatan?nja 
terhadap peraturan tersebut terutama pula karena adanja kemungkinan 
peraturan itu berupa undang? darurat, sehingga dalam hal ini parle- 

Bachmid serta Bajasud dari Badan 

terlebih dulu. 

  

bahwa di Hidjaz (Djeddah) - didiri- 
kan pula perwakilan kita jang tersen 
Giri, jang dikepalai oleh seorang du- 
ta-besar atau konsul djenderal, tidak 
ditempelkan “kebawah pengawasan 
kedutaan di Mesir sebagai sekarang 
ini? Dermnikian pertanjaan tertulis jg 
disampaikan kepada pemerintah olen 
anggota parlemen. H. Siradjuddin 
Abbas (Perti). — Ant. 

  

  

  

    

D jakarta mendapat kabar, 

telah tidak berarti. 

Menurut statistik sesudah clash ke- 
dua jl. penduduk jang mati karena 
penjakit pes ada 300 orang sebulan. 
Keadaan jang demikian itu mudah 
dimengerti, karena selama pendudu- 
kan Belanda di Jogja tentang pembe 
rantasan penjakit-pes dapat dikata- 
kan tidak ada sama sekali, tenaga2 
tersebar keluar kota mengikuti per- 
Gjuangan. Atas usaha djawatan tsb. 
"kerap kali diadakan serentak penjun 

hasilnja memuaskan sekali, karena 
itu adanja kematian hanja rata2 100 
orang sebulan. 

Pada ini waktu pekerdjaan penjun 
tikan anti pes tsb didjalankan  se- 
tjara sistimatis diadakan paling se- 
dikit dua kali setahun untuk seluruh 
penduduk daerah Istimewa Jogjakar 
ta. Keadaan sekarang bilamana di- 
bandingkan tahun 1950 hanja mem- 
punjai sisa 3077 sadja. Tempat2 jg 

rah kabupaten Wonosari, Bantul dan 
Sleman terutama daerah2. perbata- 
san karesidenan Kedu dan Surakar- 
ta, karena kedua keresidenan terse- 
but menurut achli kesehatan adalah 
termasuk daerah pes. 
Mengenai tenaga penjuntikan in- 

lichter diterangkan, bahwa karena 
tenaga2 itu adalah sangat penting- 
nja, maka oleh Kementerian Keseha 
tan di Jogjakarta diadakan kursus 
|inlichter selama 6 bulan jang diikuti 
oleh pegawai2 kesehatan seluruh In- 
Gonesia, dimana tempat2  mendjadi 
sarangnja pes. Selama kursus dida- 
kan sudah dapat mengeluarkan - 80 
orang inlichter. Terhadap: penjunti- 
kan majat dinjatakan, bahwa pada 
umumnja rakjat di Jogja dapat dipu   
dji, bahwa sampai sekarang peratu- 

  

  

  djumlahnja “Jebih . kurang . 70.000 
orang diseluruh: Indonesia, sebab de 
ngan keharusan mentjatatkan ' diri 
itu mereka menganggap, bahwa me-- 
reka diperlakukan sebagai orang 
asing. Baswedan-pun menjesalkan, 
bahwa dalam merentjanakan peratu 
ran serupa i U, pemerintah tidak ter 
lebih dulu meminta pendapat2 dari 
kalangan terkemuka dari warga ne- 
gara tur | Arab itu, pada-hal soal 
'kewarga negaraan ini telah merupa 
MA Te jane Matana, oleh ke 

.piha 4 
Sabit Indonesia di Jogja. dulu, — 
Antara. 

| SOAL "KEDUTAAN 
| HEDJAZ 
Aan anggota DP 

B-R.L H, Siradjuddin | 
Abbas. 

Kalau dinegara? Eropa Barat, ba 
gaimana djuga ketjilnja, kalau di 
Vatican dan diseluruh negara Asia 
“telah berdiri perwakilan kita jang 

  

      
Pe tundingan segi tiga deadlock 

Pihak madjikan menundjukkan ,,Onwil'? 
SAHA untuk menjelesaikan perselisihan antara buruh perusahaan 
bus Hwa Yoe jang tergabung dalam S8KB dgn. pihak madjikan, jg 

dilakukan di Magelang pada tg..30.dan 31-10 jang lalu telah mengalami" 
Gjalan buntu. Rapat dipimpin oleh Sdr. Sadono selaku ketua Panitya Pe- 
njelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Djawa Tengah. : 

seharusnja hadlir tidak nampak da- 

bahwa dalam. 

tersendiri, TN tidak selajaknja 

djandjian Kerdja ' (arbeidsovereen- 
komst) antara buruh dan pihak ma- 
djikan. — (Kor). 

PEMBERANTASAN PENJAKIT 
-ANDJING GILA 

Berkenaan dengan -mendjalarnja 
penjakit andjing gila dalam Kabupa- 
ten Banjumas, maka penangkapan 
andjing2 jang bergelandangan dalam 
daerah tersebut jang dilakukan se- 
djak . tg..1 Maret s/d 31 Augustus 
1951 telah mentjapai djumlah angka: 
1071, Dalam pemeriksaan andjing2 
tersebut diantaranja dapat 59 ekor 
jang kedjangkitan penjakit andjing 
gila (rabies), sedang banjaknja kor- 
ban (orang2 jang digigit (ditjakar) 
ada 85 orang. 

Korban2 itu 58 orang diantaranja 
telah dikirim ke Jogjakarta untuk di 
periksa lebih landjut dan diobati lu- 
ka2-nja. Ongkos2 jang: dikeluarkan 
oleh jang: berwadjib. untuk keperlu- 
luan tah: sudah R5411,- Tor 

  

  

“Re-: 

|bangsa Tionghoa di. semarang 

ping ito harta milik Panitya 
“ “kira? ada R- 50.600, akan diberikan 

3 

Masalah pengungsi Tionghwa : 

Jang wadjib berikan 
(Oleh Kor. ,.K. 

Ts kamp-kamp. pengungsian 

Tindakan jang akan diambil oleh 
Polisi setempat itu berdasar keputu- 
san sebuah pertemuan jang diadakan 
antara fihak Pengurus C.H,T.H., Pe- 
gawai bagian Urusan Bangsa Asing 
Kantor. Gubernur: Djawa-Tengah, K. 
M.K.B., Polisi dan Walikota jg kem 
bali membitjarakan soal kaura ' pe- 
ngungsi bangsa Tionghoa tadi. 

Hari itu djuga, Panitya Pengungsi 

jang 
dipimpin oleh Tn, Oei Kim His, telah 
mengadakan. rapat unsuk  mermabu- 
barkan Panitya tersobut. don merniaj 
rahkan tugas? kewadjibannja lebih ' 
djauh kepada fihak Walikota. Disam | 

jang 

kepada para pengungsi tadi masing? , 
R 159. 
Sebagaimana diketahui, hingga se 

Karang djumlah pengungsi? tsb. j 
-|masih berada di 8 kamp? pengung- 

sian, ada 192 orang. 
Dari mana asainja para 
pengungsi ? 

“Pengungsi? itu sebagian besar asal 
nja “dari Jogja, Semula kira2 ada 
4000 orang, jang oleh jang berwadjib 
setempat ketika itu jang 2000 ditem 
patkan dilain2 daerah dipatai Utara 
(Pekalongan dsb.-nja), sedang jang 
2000 tinggal di Semarang dan Salati 
ga dalam kamp2. Mereka itu hanja , 
ditempatkan ' untuk tempo 3 bulan 
dan selandjutnja mentjari - peruma- 
han sendiri, tetapi kini sudah berdja 
lan hampir 2 tahun mereka masih te 
tap. tidak suka tinggalkan rumah? 
pertolongan tadi. 

“ PENUMPANG DIADJAK 
——KEHUTAN. 

Mobil dibawa lari. 
Berita terlambat dari Pekalongan 

menerangkan, bahwa-pada tgl. 28 
Oktober jl. sekira djam 3 siang, se- 
buah mobil persoon G- No. 1101 jang 
dikendarakan oleh pemiliknja “Tn. 
Kwee Kwik Boe beserta njonjahnja 
waktu PAN dari Weleri, Pena 

  

192 Orang pengungsi masih 
membandel 

lagi tempo 15 hari 
R2? sendiri). 

ANGGAL 31 OKTOBER habislah tempo untuk bertempat-tinggal di 
jang mendjadi miliknja bebera, 

pulan Tionghoa dikota ini bagi 192 orang pengungsi Tionghoa. Tetapi 
berhubung waktu jang sudah habis itu tidak diperdulikan oleh mereka 
jang bersangkutan, maka pada tgl. 31 Oktober itu oleh fihak jang ber- 

Iwadjib telah diambil keputusan buat 
duakalinja, jaitu apabila dalam tempo 15 hari j.a.d. ini mereka 
djuga meninggalkan tempat? kediamannja tadi, maka oleh fihak Polisi 
akan diambil tindakan jang sudah tidak berkelonggaran lagi. 

perkum 

memberikan kelonggaran jang ke- 
belum 

  

kiafahnan Gringsing-Sentoel — (Ba- 
tang) sekonjong2 dihentikan oleh 4 
orang, ber-uniform dan 'bersendjata 
pistoh Tuan dan njonjah K.K.B. “di- 
paksa turun dan dibawa masuk ke- 
dalam hutan djarak kira2 50 meter. 
Setelah kedua tangannja masing2 di 

jikat, kaum perampok merampas be- 
berapa helai uang kertas serta arlo 

| dji tangan, jang kemudian melarikan 
La dengan auto jang dihentikan ta- | 

di. Berapa kerugiannja Tn. K. K. B. 
belum dapat diketahui dan setelah 

'korban ini dapat meloloskan. diri lalu 
ilapor kepada Polisi dari Detachement 
' Batang. —. (Kor. ,K.R.”). 

FILM - JOURNAAL PEN BU- 
KAN FILM PROPAGANDA 
Dengan dikundjungi oleh bioscoop 

exploitant2 dan walikota Surabaja, 
bertempat diruangan sidang kotapra 
dja Surabaja, seorang wakil dari Ke 
mentener Penerangan ' menjampai- 

kan andjuran. pemerintah untuk dju- 
ga memutarkan berita film negara 
dibioskop2 jang ada. 

Pemutaran atau dibuat- 
nja film-journaal PEN bu- 
kanlah untuk'propaganda, 
Itetapi hanjalah melukis- 
ikan kedjadian? di Indone- 
sia, Diakuinja bahwa tehnik film 
Indonesia itu belum seperti kita ha-. 

rapkan bersama. 
Adalah mendjadi kehendak perme- 

rintah dan untuk kepentingan ne- 
gara bahwa film2 journaal dan do- 

kumenter jang menggambarkan per- 
kembangan dan kehidupan masjara- 
kat disegala lapangan perlu untuk 
kepentingan pendidikan warga-nega- 
ra dan pengertian tentang keadaan 
Indonesia bagi bangsa asing jang 
tinggal disini, Pemerintah pertjaja, 
begitu wakil Kementerian Penera- 
ngan itu, bahwa semua pengusaha 
bioskop insjaf akan hal ini.—Ant. 

  

  

  

Pemerintah akan 

ha 

Menurut keterangannja basis pela- 

djaran sekolah tadi ialah musik inter 
nasional. Sedang seni-musik daerah 

jang: ada di Indonesia. akan dipela- 

djarkan pula. Selain daripada itu dju 

ga perkembangan kebudajaan Indo- 
.nesia pada umumnja dan seni-suara | 

pada chususnja dengan memberi ti-   tik berat pada kesenian, 

dirikan ' sekolah 
musik 

"3 Panitya “di Jogja siapkan rentjananja 
'ARI b harang -ahti 'kesenian “di Jogja terima, kabar, 'bahwa 'oleh pa- 
nitya seni-suara.di Jogja. sedang disiapkan suatu rentjana utk men- 

dirikan sekolah musik tingkat. menengah atas. Dalam rentjananja a.l. 
Idinjatakan, bahwa sekolah musik tsb. akan mendidik pa peladjar kelua 
ran sekolah menengah, sedang lama tahun. 

Ahli Seni-Suara jang 
berkebudajaan. 

Dalam sekolah musik itu para pe- 
ladjar dididik djadi tjalon ahli seni- 
suara jang berkebudajaan  (cultu- 
reel gevormd). Pun diberikan djuga 
kepandaian jang tjukup kepada pa- 
ra olah seni-suara dan mendidik tja 
lon siswa akademi seni-suara, 

Tentang tempat S.M.M.A. Seko- 
lah Musik Menengah Atas, dimaksud 

peladjarannja 4 

kan tidak hanja di Jogja sadja me- 
lainkan tempat manapun jang dapat 
diadakan sekolah tsb. 

Achirnja dinjatakan dengan tan- 
das, bahwa para peladjar dari S.M. 
M.A. akan dididik mendjadi orang 

itu nanti akan djadi seorang ,,produ-' 
cent” jang sanggup mentjiptakan ha 
sil seni. Pun direntjanakan agar me 
reka nantinja dapat mengadjar dim 
sekolah menengah. 

Panitya di Jogja jang mempersiap 
'kan rentjana tsb diatas terdiri atas 
ketua sdr C. Hardjosubroto, sekreta 
ris sdr2 Muradji, dan Suragon ' Su- 
dargono, sedang anggauta2nja ialah 
Daljono, Kusbini,  P: Simatupang, 
Nicolai Veryolomeyeff, Dr. Padmo- 
negoro, :. Ir. Supardi Prawironagoro, 
Suwandi, SUnaNag Atmodarsono, Bo- 
nokamsi, Sumarjo dan Pather Smith 
Waesberghe Bi: 

Perlu diterangkan usaha mendiri- 
kan sekolah itu adalah kehendak da   ri Pemerintah. 

tikan anti pes setjara besar-besaran 

masih ada penjakit pes ialah didae- 

5 ana Dj BL 

daan ng MEN JAA prra pelanyan 'Senin pagi djam 06.00 Dr. Tan Tjsen 

Tenaga tjalon inlichters diperbanjak 
Korban penjakit pes turun 

ARI Djawatan Pemberantasan-Penjakit Pes. Daerah. Istimewa Jog- 

: bahwa adanja korban penjakit pes sampai 

ini. hadan dibandingkan dengan Ton Men 
rintah kembali masih ada sisa 1075. 
Jogja kepala djawatan tersebut menerangkan, boleh dikatakan Panjat 

turunnja, sekalipun tidak boleh dianggap, 

     

       

dalam tahun 1$49 sesudah peme 
Mengenai keadaan: penjakit pes di 

bahwa penjakit pes bahajanja 
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Mogok masak m 
Diantara 5 orang murid Se-, 

“skolah jg menumpang makan, 
2 orang bajar masing2 R 100,- 
dengan tetap dan. tepat. Jang 

tiga orang. lainnja mentjitjil 
sadja : R10,—, R25,—, R19,—. 
Ibu rumah djadi mendongkol. 

Mana harga beras naik terus- 

menerus, sehingga jg-R100,— 

sadja sudah tidak “tjukup. Di- 

“tambah lagi ada jang main tji 

tjil. Peringatan jang berulang- 

ulang tidak pula membawa ha 

sil jang memuaskan. 

Achirnja diambilnja putusan! js 

tegas, meski. hatinja mena- 

ngis : pada suatu hari, dapur 

tidak ea ibu rumah mo- 

gok masak... .. H3     
  

ran pemerintah dari Kementerian Ke 

sehatan jang mengenai suntikan lim 

pa itu dapat berdjalan baik, sekali- 

pun dibeberapa desa tempo2 ada ten 
dens untuk menolaknja. Lebih djauh 
diterangkan, bahwa dim tahun 1949 
selama 5 bulan sesudah pemerintah 

Jogja kembali, penduduk jang mati 
karena terserang penjakit pes ada 
1070, tahun 1950 ada 1807 dan dlm 
tahun -1951 selama sepuluh bulan ini 
ada 686 orang. — Ant. : 

Sementara itu dapat “dikabarkan 
bahwa mulai tanggal 14 Nopember 
hingga tanggal 4 Desember jg akan 
datang akan dilakukan suntikan anti 
pes jang kedua untuk tahun 1951 ba 
gi kemantren2 dalam kota Jogjakar 
ta. Mengingat tenaga penjuntik tju- 
kup, maka ditiap2 .hari.tiap R.K., 
akan didatangi oleh. tenaga penjun- 
tik itu, tentang tempatnja dari ma- 
sing2 R.K. terserah kepada. kebidjak 
sanaan tenaga2 penganan tersebut 
dan sdr2. M.P.P. 5 

HAMENGKU BUWONO — 
PAKU ALAM DISAMBUT 
DENGAN MERIAH 

Kemis petang telah tiba -kembali 
Gengan kendaraan bermotor:SP. Ha- 

“| mengku Buwono bersama2 SP. Pa- 
ku Alam dari Djakarta di Jogjakar- 

|ta, setelah menghadiiri dan mengi- 
kuti perlombaan? PON beberapa la- 
ma, jang lalu. TR 

. Menurut keterangan, ' walaupun 
perdjalanan kedua pembesar dari 

.| Djakarta. ke Jogjakarta tidak resmi, 
tetapi sepandjang djalan antara Djar 
karta dan Tjirebon mendapat sam- 
butan jang meriah dari. penduduk. 
Bendera2 Merah Putih - dikibarkan 
untuk menjambut heliau2 itu, Di Tji- 
rebon, oleh residen disambut: dengan 
“dipersilahkan istirahat sebentar di 
karesidenan. 

PEMANTJAR 2 KW 
TERI TIBA 

Kemis .djauh malam jl. telah da- 
tang dari: Djakarta di Jogjakarta, 
rombongan pegawai RRI jang da- 
ngan kendaraan truck membawa, pe- 
mantjar baru jang akan ditempat- 

kan di Jogjakarta. 
Pemantjar itu mempunjai kekua- 

tan 74 KW dan dapat meliputi sia- 
ran2 untuk sedikitnja seluruh N usan- 
tara. 

Diharapkan dalam waktu ' jang 
pendek dapat mulai. bekerdja pe at 
untuk menggantikan: Boa £ jang 
Sanan ang PURA, dengan kekua- 
tan 3 KW. .- 

Seperti diketahui, pemantjar baru 
itu adalah pesanan dari Amerika Se- 
rikat. 

SIAPA PEMBUNUHNJA? 
Kemarin pagi tgl. 2-11 djam 6.00 

pagi di Tirtomartani, Kalasan, ter- 
dapat majat seorang perempuan: di- 
tengah sawah. Perempuan jang ter- 
dapat mati dibunuh Ja Naa, kl. 
30 tahun. 

Kepala majat tadi. gepeng. Karena 
disebelahnja ada batu besar sangat 
boleh djadi sipembunuh: tadi mem- 
pergunakan batu itu. untuk. mendja- 
lankan tindakan kedjamnja. . 
“Sampai berita ini ditulis sipembu- 

nuh belum diketahui. 

TJERAMAH DR. MULDER 
Oleh Gerakan Mahasiswa Keristen 

Indonesia besok pagi djam 11.00 di- 
gedung PPKI Gondokusuman 41 Jo- 
gja akan diadakan ' tjeramah me- 
ngenai: ,Proclaming Christ in the 
University oleh Dr. Mulder. 

DOKTER DJAGA 
Dinas djaga mulai Saptu tanggal 

3 Nopember djam 18.00 sampai hari 

Gwan, Djalan Djetis 2 Tilp.: 1542 Jos 
gja. $ 

APOTHEEK 
Buka pada. hari Minggu gal 

4 Nopember 1951 apotheek "MERA- 
PI” ajam 09.00 -- 12.00. 

KITA TERIMA 
Telah sampai dimedja Redaksi ki- 

Yiman sebuah buku: dari Balai Pus- 
taka Djakarta, Si Sidik, oleh Pak 

  

Saleh, tebal 45 halaman harga R 3,- 
Buku ini untuk pembatjaan anak2 

diantara umur 10 - 12 tahun. 
Atas kiriman ini kami SNN     'banjak terima, kasih, 

jt ak sa ada   
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unani, g "hari | 

imumkan "politik tidak 
INA Ba emen, Manik 

  

pertemuan ramah- tamah 4 sos ke- 
| pala2 djawatan, pembesar2 militer 

| dan wakil2 partai. 
Dalam kata pembukaan ramah-ta- 

.mah itu Gubernur Maluku .Latuhar- 
« hary “katakan bahwa kedatangan 
: Menteri Kesehatan dengan rombong- 

| annja itu telah lama ditunggu2 ka- 
| | rena keadaan kesehatan rakjat di 

| 

  

. Ambon memang perlu diperhatikan. 
| Ditekankan pengharapannja bahwa 

: PT z kundjungan Menteri Kesehatan itu 
RE “ akan wudjudkan kenjataan2 dalam 

| usaha? untuk kesehatan jang dibu- 

   

Iran dianggap 

ikan / mahasiswa? balai 

  

nan “kb 
  

“ypa kepolisian Iran. Djen 

  

pihak Partai Tudeh. 

yeni 1 telah membentangkan kepada 

“tan Partai 'Tudeh jang dilarang itu 
semakin besar. Diper lihatkannja ber- 
agai. dokurnen kepada Shah, jang 

i telah diketemukan oleh polisi dan” 
'menundjukkan bahwa kaum Tudeh 
semakin giat. 
Walaupun keadaan di 

»berba 
Ian ay Mozayeni telah 
memb'antah kabar2 jg 
(mengatakan bahwa po 
disi 
sladanga komplotan Ko 

telah mendapati 

munis untuk 
kekyasaan 
Jamal Imami, seorang anggota par 

lemen idari pihak kanan, telah men- 
tjela dikap pemerintah jang lunak 
itu terhadap kaum. Komunis... Dikata 
kannjfa bahwa polisi teledor, karena 
hari 'Kemis itu polisi memperboleh- 

perguruan 
tinggi Teheran mengadakan demons 

Tea Dra 

trasy, dengan perlindungan ,,kaum 
Korsiunis jang bersendjata”. 

“Yelandjutnja Imami mengatakan 
bahwa Sovjet Uni ,,siap-sedia dgn 

data - diandjurkannja supaja Perdana   , “ fuhkan rakjat Maluku. 
y f : Ketika waktu menjambut pembitja 

| raan .Gubernur Maluku itu Menteri 

imena katakan antara lain “bahwa 
:3. Galam tjara kita sekarang memba- 

| semngun dalam segala lapangan maka,| 
"8 antara pemerintah pusat dan daerah2 
2 io. “harus ada hubungan jang erat. Kalag 

“pemerintah pusat dapat disamakara 
ta »..dengan. suatu hartslag maka daerjh 
La Ban polsslag sehingga ternja- 

“ta bahwa kedua2nja. sama sarjgat 
£ “pentingnja, jang satu butuhkan jung « 

23 | lain Dan itulah sebabnja pula ryaka 
Kg | "dari pemerintah pusatsselalu difsirim 

: kan rombongan? untuk meng £tahui 

Ai z Liaaan mata kepala sendiri keadaan | 
jae Ipa didaerah2. — Anty 

EISENHOYER TEMIUI « 
TRUMAN. 

Seeanis an aoen dna an | 
pada hari Kemis jang Latu, bahwa 

: djenderal Dwight Eiserihower pada 
3 hari” 'Djum'at malam agan bertolak 

: ta dari markasbesarnja di Paris menu- 
. Gju Amerika, : untuk ' mengadakan 
““konperensi dengan presiden Truman 

t selama 2 hari, mengenai masaalah2 | 
“Militer: Eropa Barat. 

»'Menurut sekretaris pers, Joseph 
(Short,  Eisenhower, akan menemui 
.Truman. dan lain2' pembesar tinggi 

ing on pada hari. Senin dan 
"Selasa, dan akan terbang kembali ke 
Paris 'pada malam Rebo atau pada 

  

   

“ 

  

   

   

   
    

   
    

    
   

  

   

    

'Mjenteri Mossadegh jang kini ada di 
/4merika itu, lebih baik Pulang | sa- 
@ja. — Ant-UP. 

  

Sidang Umum di Paris aa 
— dapat memelihara per- 

“damaian 
Kata Acheson. 

Menteri luar negeri Amerika, Dean 
Acheson, setibanja . dipelabuhan Le 
Havre dari Amerika Serikat, pada 
hari Kemis jang lalu menerangkan, 
bahwa ia pertjaja para anggota PBB 
dalam Sidang Umum jang akan. da- 

(tang di Paris akan dapat meruelihara 
| perdamaian. Menurut Acheson. Si- 

.Idang Umum ke-6 jang akan dimulai 
di Paris. pada tanggal 6 - November 
jang akan datang itu akan ,lebih 
penting daripada sidang jg sudah2”. 
Saja pertjaja, bahwa kita akan ber- 
hasil memelihara perdamaian, seka- 
lipun adanja ketegangan internasio-' 
nal jang sangat. mengchawatirkan 
sekarang ini, kata Acheson.. 3 
“Utusan tetap Amerika dalam PBB, 
Warren Austin, menjatakan, bahwa 
“djika gentjatan sendjata di Korea 
|dapat dilaksanakan, maka banjak 
mas'alah jang membahajakan perda- 
maian dunia akan dapat dipetjahkan 
selama Sidang Umum di Paris nanti. 
Ia mengatakan pula, bahwa Ache- 
son akan mengutjapkan pidato jang   

  

bo. paginja. Ant. - UP. sangat penting” & Paris. Ant. - UP. 
  

Dasa toa adal 

  

     

  

An aman 

pasukan2 

  

2.0 Seluruh 

2 

  

' Sementara itu atasan poli si 

  

“'pasukan2 polisi kini telah disiapkan 
untuk dapat benagpaia terhadap: tiap 

  

      

   

       
    
    

   
    
    
   

     
    

     

   

  

    

    
   

   
     

  

   

  

     

  

      
    

  

     
    

     

  

    

     

     

    
    

    

       

     

   

     

   
   

    

  

   
        

   
    
     

      

Pner up akan 
hanja membenarkan, bahwa alat2 

| kuasaan negara kini telah diperintah : 
kan untuk bersiap terhadap kemung 

"#kinan? itu. 1 

minta kepada Pengadilan Militer 
“Thai supaja menunda pemeriksaan2 
terhadap 80 orang jang didakwa te- 

Sa lah bersangkut-paut dalam 
rontakan: Gi Thailand pada tanggal 
23 Djuni jang lalu itu, dalam mana. 

DOKNOAAN menteri Songgram ditjulik 
“Oleh anasir2 angkatan laut Thai, te: 

“tani kemudian dapat meloloskan diri. 
Komisaris djenderal. Inggeris utk | 

.Asia Tenggara, Malcolm Mac Do- ' 
“mald, jang pada waktu ini sedang me 

. ngundjungi Bangkok, menurut  ren- 

. tjana akan mengadakan pembitjara 
“an2 dengan perdana menteri Phibul 

2 aan sebelum ia bertolak kem- | 
" bali ke Singapura pada achir minggu 
Mil Ante “Retter, | 

    

   A5 AN 
Di Paris: | 

   aa ibukota Libanon, pada hari Kemis ji. 
      

pada tanggal 10 November akan ber 
" .di Paris, untuk membitjara- 

usul 3- Besar Barat d: | Turi 
    ik 

tahanan Daerah Laut Pena, bagian |: 
timur itu. Eri 
Pb bahwa keputusan utk 

3 ovember' “sebagian | 
teri2 luar negeri ne- 

ertolak ke Paris, 
5 Tik menghadliri Mean Umum PBB. 

| Ketjuali itu, hadiirn “3 
Ar ri “Amerika, Ing geris dan Pe- 

— rantji akan memungkinkan menteri- 
enteri Iuar nege rab untuk me- 

SH hubungan Krn TI 

   

          

   

  

    
   "3 Seperti diketahui, Mesir telah me- ' 

'nolak permintaan 3 - Besar dan Tur- 
ki “untuk mendjadi salah suatu ne- 

gara jang mendirikan Pakt “Daerah 

| Laut Tengah bagian Timur, akan te- 
| tapi anggota2 Lembaga Arab lainnja, 

itu Syria, Libanon, Irag,» Jordania, 

  

   

  

ERDANA menteri Muang Thai, Sphibul Songgram,- 
menjatakan kepada parlemen, bahwa polisi Thai telah mendapat ke 

terangan bahwa arasir?2 komunis dibawah “tanah telah . merentjanakan 

Thai mengumumkan, bahwa seluruh: 

|. me Sementara itu pihak” Hpotes tetah ' 

“pembe- : 

Ang» angan resmi: di Beirut, | yg 

politik Lembaga Arab kira2 | 

   

“tan 

     
        

1 Ida Hae 

"“Rentjana gerakan komunis di Thai ? 
polisi disiapkan 

pada hari Kemis 
  

Hen hadapi 'antjaman komunis 
ideral Mangzur 'Mozayeni hari Kemis jl. 

minta kepada Shah, supaja. ia diberi kekuasaan Jebih, juas, “untuk 
memberantas. antjaman jang sha gha)a, sekali, jang papa dari 

| Dalam pada itu Djenderal Moza- 

'Shah, betapa kekuasaan dan kekua: | 

| Inggris didaerah terusan Suez telah 
|disebar2kan pamflet, jang mengan- 

mglut terbuka untuk menelan Iran” | 

“Itikajan Inggeris - Mesir ternjata ter- 

  

TN 

  

GERAKAN DIBAWAH TA: 
NAH PERINGATKAN TEN-: 

TARA INGGERIS 
: | Didaerah Terusan Suez. 

Gerakan 'dibawah tanah didaerah | 
Terusan Suez, jang menamakan di- 

ri »bataljon2 pembebasan”, hari Ke- 
mis jl. telah memperingatkan pasu- 
kan? Inggris, bahwa mereka akan 
membalas kekerasan dengan kekera- 
san pula. ' : 

Disamping itu, gerakan Mesir ta- 
di mengumumkan pula, bahwa mulai 
hari Kemis jl. mereka akan mendja-. 
tuhi hukuman kepada orang2 jang 
kedapatan mendjual atau mengang- 
kut perbekalan untuk pasukan? Ing- 
gris. 

Ketika malam Kemis jl. -dikamp2 

dung peringatan kepada pasukan2 

bela2 Islam”, 
' Seterusnja dalam surat2 selebaran 
tadi dimuat kata2: ,,Ini bukan ne- 
gerimu, keluar!” Ant - UP. 

ZAFRULLAH - KHAN TEN- 
.TANG PERTIKAIAN 
INGGERIS - MESIR. 

Menteri luar negeri Pakistan, Sir 
Zafrullah Khan, pada hari Kemis jl. 
menerangkan kepada pers dilapang- 
an terbang London, bahwa dalam per 

  

Gapat sikap tantang-menantang pada 
kedua belah pihak. Ia menjatakan, 

|ikut serta dala 

| ganisasi urusan Mak, 
“Inian PBB (EA.O.) dan | 

— Ant.-AFP, 

Inggris tadi dan berasal dari ,,Pem- | 

USAHA DJEPANG UNTUK 
MEMASUKI ORGANISASI" 
"INTERNASIONAL 
Dikabarkan di Tokyo pada hari Ke 

|. mis jl, bahwa kementerian kehuta- 
nan dan pertanian Djepang telah me 
Mutuskan untuk mengadjukan per- | 
mintaan supaja Djepang dibolehkan ' 

“konvensi perlindu-     

  

|  Djepang telah berha- 
sil Amendjad anggota 10 organisasi 
internasional dan menilik gelagatnja 
“tidak lama lagi 'Djepang pun akan 
diperkenan: tan mendyudi auggota Or- 

anan dan Perta- 
Dana xe- 

uangan Internasional. 
  

“OMAR | BRADLEY 
OPTIMISTIS 

| Ketua kepala2 staf gabungan Ame 
rika, djenderal Omar Bradley, hari 
Rebo jl. menerangkan, bahwa ia Sa-.j 
ngat besar harapan rundingan gen- 
tjatan sendjata akan MO NB per- 
.setudjuan. 1 

“Tetapi Br adley tidak mendjelaskan 

setudjuan itu akan tertjapai menurut 
taksirannja, —3 Ant.-UP. 

  

Sistim pertahanan Timur 

A F.P. mendapat keterangan har 

Dalam perundingan militer jang 
dialakan antara. pembesar2 militer 
Tu 

Bar.:t di Ankara baru2 ini telah di- 
bitj rakan kemungkinan Turki lang   bahwa keterangan2. jang diberikan 

oleh panglima pasukan2 Inggeris di- 
daerah. terusan Suez menurut pen- 
dapatnja djuga tidak kurang bersifat 
bermusuhan daripada pernjataan2 pe 
merintah Mesir. Selandjutnja. Sir | 
Zafrullah mengemukakan, bahwa dji   

| serba bidjaksana. 

HARSA BAHAN MAKANAN 

“lalu ini tingkat harga tsb. ternjata 

'alami oleh Amerika Serikat 

Pterian perburuhan, kalau dibanding- 

ka harus diadakan pemilihan dianta- 
ra 2-soal tadi, maka ia tidak akan 
bimbang akan benarnja pilihan jang 
berdasarkan keahlian negara jang 

Mengenai pertahanan “Timur Te-: 
ngah ia berpendapat, bahwa perta- | 
hanan daerah itu akan lebih baik dji | 
ka, diteguhkan oleh kesediaan kerdja | 
sama dari rakjat negara jang ber- : 
sangkutan, ja'ni Mesir. — Ant.-AFP. 

  

.DI AMERIKA SERIKAT 
| MENINGKAT 

. Sedjak petjahnja perang Korea 
harga: bahan makanan di Amerika 
Serikat telah meningkat dengan ki- 
ra2 1374 dan menurut tjatatan jang 
diumumkan pada tgl. 15 Oktober jg 

merupakan tingkat-harga bahan.mar,. 
kanan jang tertinggi jang pernah di 

Menurut keterangan pihak kemen- 

kan dengan pokok harga bahan ma- 
kanan tahun 1935-1939, maka ting- 
kat harga jang sekarang ini menun   suatu kegiatan jang lebih hebat lagi di Yhailand jg segera akan napi 

  

djukkan kenaikan Mapea 229,576 
Ant.- AFP. 

  

  

     

  

    

   

        

      

  

    

          

   

        

   
   

    

  
Gambar diatas adalah pesanggrahan 
kutu di-.Europa Barat Djenderal Dwight D. EBisenhower jang letaknja di 

kota Paris. 

    

X Churchill & Mesir 
“Iran dan Korea banjak harapan 

'BROBAHAN “pemerintahan di Inggeris, dimana kaum konservatip 
kini telah seminggu lamanja kembali memegang kekuasaan, hingga 

saat ini nampaknja belum lagi mendapat sambutan hangat dari 
barat, seperti apa jang orang duga semula, Meskipun demikian, kita da- 
pat jakin, bahwa negeri? barat, terutama jang tergabung dalam Pakt 

| Adantika, tentu tjondong kepada pemerintah Churchill 

  

Ra 53 mer ngenai pembentukan komando. per | djustru pada saat dunia barat sedang mengalami 

menghadapi .masaalah dunia seperti 

Memang: mengingat akan peranan 
! Winston Churchill jang terkenal se- 
“bagai djago imperialisme barat dan 
pengandjur persatuan Eropa itu, da- 
atlah dimengerti ,,sikap ' tjondong 

Maak Churchil!” dari negara2 barat 
itu. Bagi mereka pasti sangat me: 
narik keterangan Churchil mengenai 

| wa Charter itu hanja diperuntukkan 
bagi pemeliharaan kepentingan nega- 
ra2 barat, Tetapi djustru oleh karena 
itu, kita dapat membenarkan penda 
pat kaum politisi kita, jang menga- 
takan bahwa kembalinja Churchili 
memegang “tampuk pemerintahan 
Inggeris sekarang ini akan mendjadi 
penghalang besar .dan  memperlam- 
-bat penjelesaian masaalah2 dunia 
tsb. diatas djalan damai.   

         

    

ja Ta Arabia dan Yaman hingga kini 
Taste ne amapi) Ta NTT isis 

  

Keterangan Churchill segera, sesu- 
dah partainja mendapat kemenangan 

Luar Negeri seminggu lepas 

petjahnja perang antara biok Sovjet dengan blok 

piagam Atlantik Charter, jaitu, bah | 

      

  

  

Panglima Tertinggi Pasukan2? Se- 

SETAN, 

mengchavwatirkan 

dunia 

sekarang ini, 
kegontjangan . dalam 

Iran, Mesir, Korea dan kemungkin 
imur. 

suara dalam pemilihan umum bar ug 

ini, jaitu bahwa Inggeris akan dapat 
mengatasi semua kesulitan? jang di 
hadapinja, tidak sadja dengan keku 
atan partai2, tapi djuga. dengan pera 
saan jang semakin kuat jang meng- 
hendaki kembalinja Inggeris - pada 
tempat2 semula, pada hemat kita 
terang2 mengandung antjaman terha 
Gap negeri2 jang kini sedang: berseli 
sih dengan Inggeris itu. Kesemuanja 
itu menimbulkan kesan, bahwa poli- 
tik jang akan didjalankan oleh 
Churchill sekarang ini tidak akan 
menguntungkan perdjoangan negeri2 
timur “dalam mentjapai tjita2nja 
memperbaiki kedudukannja seka- 
rang ini. Terutama negara anggauta 

Commonwealth dan negara2 setengah 
djadjahan Inggeris akan menderita 
kerugian dalam usahanja untuk: men 

.tah Mesir mendapat backing 

.muhnja dari rakjatnja. Maka djika 

sun, memasuki organisasi pertahan- 
an Bar at ataupun mengambil bagian | 

' dalam, system pertahanan di Timur 
| Tengah, akan tetapi keputusan ter- 
achir tentang hal ini belum diambil. 
Dalam pada-itu pendirian Turki ma- 
sih tetap belum berobah. Ia.bersedia 
ikut serta dalam pertahanan Timur 
Tengah, akan tetapi system pertaha- 
nan Timur Tengah ini kini belum ter 
susun. Dengan demikian maka Turki 
menghendaki supaja “langsung dita- 
ruh dibawah komando -djenderal- Ei- 
senhower, panglima. tertainggi pasu- 
kan2 Pakt Atlantik di Eropah, dan ' 
mendjadi anggota penuh dari Pakt 

' Atlantik, suatu-hal jang tidak akan 
| menghalangi masiknja Turki dalam ' 
system pertahanan Timur Tn 

Churchill: dati.xan- 
djata atom 
Produksi akan diperhebat. 

Perauak menteri Winston Chur- 

  

kepada orang-pers berapa lekas per- 

nanyan 

Ka! Lana ta     
Saja bertempat tinggal dikampung : 

jang penduduknja terdiri atas orang2. 
biasa. Artinja bukan. orang kaja. : 

Orang sekampung itu tidak sedikit 
jang sering. pergi rumah gade untuk £ 
mengyadaikan kain tjap, gelas, pi- 

| ring, badju, tjelana dlsb. 
Bahwa rumah gade itu untuk me- 

nolong rakjat jang kekurangan, ada- 
lah betul. Tapi pepatah nulung men 
tung” sering pula terdjadi. 

| Misalnja : Adu terdjadi, barang ig 
digadaikan itu, katanja ta? ada tem- 

(po untuk ditebus. 

Kemudian, setelan ada waktu, dan 

| apabila jang “menggadaikan  da- 
tang dengan bawa uahg dan bunga- 
nja, orang itu »disemajani”. Djawa- 
ban jang diterima, ialah : barang be 
lum ada. 

Pada hal harga gade separo kurang 

  

| demikian siapakah jg rugi ? Orang 
| ketjil djuga ! 
| Dengan hati pedih saja per nah me 

njaksikan peristiwa jg ,adjaib” itu, 
| disalah satu gade. dikota ini. Apakah 
ditempat lain ada, wallahu 'alam ! 

Harap sedikit perhatian dari jang 
Napak 

Bu Hardjo—Jogja. 

Turkii ingin langsung ditaruh 
— dibawah Eisenhower 

Tengah ta" akan dihalang2i 
kalangan jang mpg eabat di Anka- 

ra, bahwa Turki telah menjatakan keinginannja. kepada negara? Ba- 
rat untuk dimasukkan dalam system Nan Barat. 

apabila : ini sudah tersusun "nanti. De 
5 2 | mikian kalangan itu menurut A.F.P. 
i dan pembesar2 militer negara2 : "Kalangan di Angkara pada umum 

Inja.menaruh perhatian besar kepada 
masa'alah ini dan kemungkinan be- 
sar menteri.luar negeri Turki, Fuad 
Koprulu, akan mengadjukan soal ini 
dalam pembitjaraan?2nja selama di- 
langsungkan sidang2 Sidang Umum 
PBB di Paris nanti. 

hanan Timur Tengah itu sendiri ka- 
langan tersebut. berpendapat, bahwa 
kemungkinannja kini makin besar be 
berapa negara Arab akan mengam- 
bil-bagian dalam system pertahanan 
Timur Tengah tersebut. . Dikatakan, 
bahwa. (negara2 Arab ternjata tidak 
bersuara bulat dalam menolak adja- 
kan untuk mengadakan kerdja-sama 
dengan negara2“Barat dilapangan 
pertahanan di Timur Tengah, “dan 
bahwa tidak semuanja. menjetudjui 
sikap Mesir. 

Sementara itu pemerintah “Turki 
berusaha sekuat tenaga untuk men- 
dorong supaja negara? Arab ikut ser 
ta dalam komando pertahzsnan Timur 
Tengah itu. Politik Turki ialah selalu 
ditudjukan kepada usaha untuk: men 
tjapai kesatuan politik dan militer 

amanan daerah itu, demikian kala- 
ngan tersebut. — Ant-AFP., Chill pada”hari Kemis telah menga- | 2. 

djukan kepada kabinet Inggeris ga- 

ris2 besar dari rentjananja utk me- 

ngembalikan Inggeris kedudukan se- 
bagai negara besar didunia. Rentjana 

tersebut telah diadjukan dalam sj- 
dang kedua dari kabinetnja jang di- 
adakan pada hari Kemis jang lalu di 

| London. 
Menurut wartawan U.P. Shack- 

ford, rentjana Churchill itu terutama 

akan mementingkan usaha2 mema- 
djukan tenaga atom dan peluru2 YO- 

cket jang dapat dikemudikan. Chur- ' 

Chill katanja berpendapat, bahwa 

Inggris kini sangat ketinggalan da- 

ri pada Amerika Serikat dan Rusia 5 
semendjak Inggris memberi sumba- 

ngannja jang penting dalam penjeli- 

dikan2 pokok kearah bom-atom jang 

, pertama itu. 

Sementara itu Churehill pada ha- | 
ri Djum'at kemarin mulai mengada- ! 

| kan pembitjaraan2 tingkat tinggi de- 

Ingan Averell Harriman, jang baru2 
Lini telah diangkat sebagai adminis- ! 
|tratur untuk bantuan “luar negeri 
| Amerika, Dalam pembitjaraan2 ini. 
.jjang akan diikuti oleh wakil2 ter- 

tinggi dari pemerintahan baru Chur- 
kehill, terutama. “akan diperbintjang- 
|kan soal bantuan | militer. jang akan 
| diberikan kepada Inggris, dan demi- 
kian pula bantuan keuangan jang 
dapat diharap akan diberikan kepada 
negeri jang sekali lagi hampir me- 
ngalami kebangkrutan itu, Ant. UP. 

Masaalah Suez. 

Kalau kita mengikuti perkembang- 
an2 disekitar sengketa Mesir-Ingge- 
'risimengenai terusan Suez sekarang 
ini, Maka tidaklah dapat kita mele- 
paskan perasaan chawatir. Tindak- 
an2. Inggeris didaerah itu jaitu dgn 

memperkuat kedudukan2nja, dan be 
lakangan ini: perlutjutan : kepolisian 
Mesir, menurut paham kita melang- 

gar perdjandjiannja dengan Mesir 
(th. 26). Sebaliknja Mesir sebagai ne 

gara jang-“merdeka dan berdaulat 
tentu sadja merasa risi dan tidak 

aman, selama:ada tentara asing di- 
Gdaerahnja. Maka kita bisa membenar 
kan putusan pemerintah Mesir untuk 
membatalkan perdjandjian dengan 
Inggeris 1936 itu, jang pada hake- 
katnja merupakan paksaan dari se- 
suatu negara jang kuat terhadap 
negara jang lemah. , 

itu, pemerin- 
sepe-' 

Dalam tuntutannja : 

pemerintahnja lalu menundjukkan su: 
atuusikap jang lemah, pasti ia men 
dapat tjelaan dan tentangan jang he 
bat dari rakjatnja, jang telah ber- 
kobar2 semangatnja untuk melaksa- 
nakan tuntutannja itu. Dalam pada 
itu pihak lawan pasti akan bersikap 
lebih keras lagi. 

Kalau benar,berita harian Al Mo- 

kattam, jang mengatakan, bahwa mi 
liter Inggeris di Mesir telah mempu- 
njai rentjana untuk menduduki selu- 

Indonesia. 
Pengumuman itu   Suatu patokan perhubungan jang 

baru 
Amerika dam Indonesia-telah diben- 

Dan tgl. 29-10 dengan pengumuman 
, dari Indonesia, bahwa sebuah peru- 
Sahaan asing baru? ini menjerahkan 
saham. miliknja dalam suatu projek 
Industri jang penting kepada Indone 

| 

“sie sebagai bagian dari. suatu.rentja. 

na. Pasal. Himpat partikelir jang me 
,ngunftungkan bagi kedua belah pi- 
.hak. Projek industri-itu ialah pabrik 
mobil didirikan dan didjalankan oleh 
:Indonesian Service Corporation. Kor: 
| porasi ini didirikan pada.tahun jang 
Ilalu oleh Zoro Corporation of Indone 
isia milik "Amerika, jang  dikepalai 
Lola Matthew Fox dan Putera . Ltd. 
jang Cibiajai oleh Indonesia. Atas 
dasar 50-50-tudjuan dari kedua mas- 
kapai itu ialah perkembangan: perusa 
Ga dan industri jang pada suatu 
ketika seluruhnja dapat diserahkan 
kepada Indonesia, - dalam hal mana 
golongan Amerika mendapat keuntu 
ngan dari operasi. perkembangannja 
dan orang2 Indonesia mendapat keun 
tungan dari pembangunan perekono- 

    

wan Perang Tertinggi jang telah di- 

itu adalah suatu. tindakan jang sa- 
ngat bidjaksana, karena dengan ada- 
nja kesatuan pimpinan perbawaan se 
tiap saat rakjat dapat bergerak un- 
tuk menghadapi segala kemungkin- 

jan. jang.tidak. diharapkan. Apa lagi 
berhubung dengan kembalinja Chur- 
chilk sebagai ,P.M, jang telah  ter- 
kenal sebagai djago kolonialisme itu, 
agaknja tindakan pemerintah Mesir 
itu sedikit banjak akan ada faedah- 
nja djuga. 

'Berdasarkan atas pendirian ini, 
maka pernjataan duta besar Mesir di 
India, Ismail Bey, baru-baru ini jang 
mengatakan, bahwa Mesir akan 
mendjalan politik non-violence, 'sa- 
ngat. kita sesalkan. Menurut penda 
pat kita, lebihbaik Mesir menentang 
terus sampai darah jang  peng- 
habisan, dari pada mengeluarkan per 
njataan tsb. diatas itu, karena 'ini 
menundjukkan sikap jang lemah dan 
tidak berbeda dengan bertekuk lutut. 
Rupanja Ismail Bey waktu mengelu- 

arkan pernjataan itu ingat pada po- 
litik non-violenee Gandhi. Memang 
politik non -violence Gandhi menurut 
paham kita dapat didjalankan dan bi 
sa djuga kuat, karena mempunjai 
Philosophische grondslagen, tetapi 

Mesir bukanlah India. : 

Iran. 

Dengan dibawanja massalah mi-     tjapai kebebasan jang sempurna, ruh Mesir, maka pembentukan ' De- 
njak Iran dimuka torum Internasio- 
nal, jaitu D,K, PBB, maka rupanja 

dari harga barang sebenarnja. Dan 

EORANG jang berkedudukan S. 

Soal supply ini sebenarnja dapat di 
Serahkan kepada fihak  partikelir, 
jakni saluran perdagangan biasa. Jg. 
dapat dipegang oleh pihak resmi ja 
lah soal mendjamin tingkat harga, 
demikian diterangkan garis besar pe 
metjahan masalah beras ini. 
Dikemukakannja dju 

paabahwarsoal heran 
ini bukan soal perta 
nian melainkan soal 
ba ea abang oa ko 
mersiil semata-mata. 

Mengenai usaha2 memperbaiki ke- 
adaan makanan  dikatakannja, bah- 
wa dalam tingkat pertama harus di 
perhatikan bantuan kepada bebera- 

ipa kota-besar, terutama di Djawa, 
supaja djangan sampai bergantung 
pada daerah. luar kota dalam soal | 
beras. Tempat2 ini dan daerah2 di- |   |Iuar Djawa diisi dengan beras 

Mengenai soal penjusunan pertas 

  
! 

Ban jang dibuat oleh: , 
Indonesia di New York dan dikeluarkan oleh kedutaan berbunji sbb. : 

antara perusahaan partikelir | 1 
"berada dalam tangan asing. 

im- | 
:port. 

Harga? dikota? dan: 'tempat2 ini 
harus mendjadi pedoman bagi harga | 
beras, bukan harga? diluar kota2 
itu, seperti sekarang ini sehingga ke 
naikan beras tidak akan ada habis-, 

|. 
Ga 1s 
| 
| 

nja, demikian diterangkan 
-— Antara. 

HARGA EMAS 
M1 Djakarta. 

Tertjatat tanggal 1/11 djam 17.00 : 

olehnja. 
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Masalah beras adikik masalah harga 
penting dalam | perekonomian mene- 

rangkan, bahwa soal beras sekarang ini adalah masalah harga. Ia 
terangkan selandjutnja, bahwa tugas BAMA (Jajasan Bahan Makanan) 
jakni pertama mendjamin supply bagi golongan tertentu dan mendjamin 
tingkat harga, sebenarnja dapat dipisahkan satu sama lain. 

  

R100.000BIAJA PENJAMBU- 
TAN PRESIDEN DI AMBON 

- Dalam pertjakapan dengan Manu- 
siwa kepala keuangan propinsi Ma- 
luku didapat keterangan, bahwa bi- 
aja jang disediakan pemerintah pu- 
sat. untuk penjambutan Presiden di 
Maluku seluruhnja berdjumlah R 100. 
000,—.  Didjelaskan olehnja. bahwa 

|biaja untuk pameran “jang dibuka 
nanti. dikala datangnja Presiden di 
Ambon tidak termasuk dalam sera- 
tus ribu rupiah tsb. 
"Seperti pernah dikabarkan, menu- 

Tut keterangan sekretaris panitia pe- 
| njambutan presiden -biaja jang diper 
"Jukan untuk menjambut presiden di 
Pn akan berdjumlah kira? 

1 809-090,— terhitung R, 600.000, — 
estaa biaja pameran jang bangun- 

| angnja kemudian akan digunakan ba 

“ea Sekotah2 dan kantor? pemerintah 
untuk tiga tahun lamanja. — Ant. 

  

  

KES. MALUKU -— KES. BE- 
LANDA 2 — 4 

Pertandingan segi tiga jang dise- 
|lenggarakan oleh Persidja telah ber- 

“langsung distadion Ikada antara kes. 
'Maluku melawan kes. Belanda dan 

beachir 4 - 2. untuk kemenangan 
kes. Belanda. 

. Kes. Maluku terdiri. dari pemain2 

PON. daerah Maluku diperkuat de- 

ngan beberapa pemain dari Jong Am- 

bon dan Bintang Timur, seperti Pat- 
tiwael Taihutu, kedua saudara Pat- 
tipeilohy-dan Sihaja. — Ant. 

Tentang keluhan keidustdnita ketjil 
ERINDUSTRIAN tenun ketjil dalam perkembangannja kini meng- 
hadapi dua mas'alah, jakni mas'alh sosial 

-.€fficiency, demikian seorang ahli jang tidak mau disebut namanja. 
ekonomis dan mas'alah 

Ia 
katakan selandjutnja, bahwa seberarnja penjelenggaraan beberapa tja- 
bang industri di Indonesia ini sudah lapuk (out of date). 

Soal perlengkapan pabrik, buruh 
dan pimpinan menimbulkan perten- 
tangan dalam mentjari bemetjahan 
antara keadaan sosial-ekonomi dan 
efficiency pekerdjaan. 

Semata-mata memperhatikan segi 

sosial-ekonominja berarti ..melemah- 
kan sudut efficiency penjelenggaraan 
perusahaan, sebaliknja kalau hanja 
efficiency diutamakan, kita akan di- 
hadapkan pada soal? sosial-ekonomi 

di Timur Tengah guna melindungi ke : jang tidak enteng. 
Dalam hubungan ini dikemukakan 

Inja perkembangan dan perdagangan 

Firma A.S. menjerahkan saham 
miliknja kepada Indonesia 

.EDUTAAN Indonesia telah mengeluarkan pengumuman neri 
tah Indonesia, bahwa sebuah perusahaan milik Amerika menjerah- 

kan saham miliknja dalam sebuah projek industri di Indonesia kepada 

Pemerin- 

bagian penerangan Republik 

mian dalam negeri Indonesia “jang 
sampai sekarang hampir seluruhnja 

Tiap hari 20 kendaraan. 

sPabrik tersebut jang luasnja 
| 160.000 kaki persegi didirikan di Tan 
'djung-Priok. Korporasi Zoro. telah 
mendjadi.agen distribusi Jeep dan 
Truek Dodge di Indonesia. The Indo- 
nesian Service Corporation akan me 
rupakan perusahaan jang pertama jg 
seluruhpja. Indonesia . jang. akan 
menjelenggarakan. produksi dan pen 
Gjualan kendaraan motor. Pekerdja- 
an penjambungan jeep2 dan truck2 
Dodge itu dimulai dalam bulan April 
dipaberik di. Tandjung Priok. Seka- 
rang ini pabrik tersebut mengeluar- 
kan lebih dari 20 kendaraan napa 
hari. 

.Projek2 industri. jang baru seka- 
rang sedang dipikirkan oleh Indone- 
sian. Service Corporation, jang  se- 
muanja akan diserahkan pada penga 
wasan. dan didjadikan milik Indone-   sia segera setelah - pegawai2 teknik 
dan administratip telah terlatih”. 

“kini telah ada harapan lagi bahwa 

rentjanakan oleh pemerintah Mesir : 

"ketahui, 

| 
| 

  

:rapa waktu, jl. 
olah2 tidak ada harapan lagi akan: 

pertikaian itu akan dapat diselesai- 
kan.dengan djalan damai. Seperti di 

pihak Inggeris telan ber- 
sedia “untuk mengadakan perunding 
an langsung :dengan Iran, sedang- 
kan Iran bersedia pula untuk men- 

djual minjaknja kepada . Inggeris 
meskipun dengan beberapa - sjarat. 
Kesemuanja itu menirabulkan suasa- 
sana jang membesarkan hati. 

Korea. 

Perkembangan2 disekitar masaalah 
1Korea, dengan dibukanja kembali per 
undingan “di Panmunjom sekarang 
ini, djuga membawa kesan2 baik. 

Setelah perudingan di Kaesong bebe- 
terputus, maka 'se- 

adanja “usaha untuk mendekatkan 
kedua pihak. Pengakuan Ridgway 
atas pemboman Kaesong. jang me- 
njebabkan: terputusnja “ perunding- 
an2 gentjatan sendjata adalah suatu 
tindakan djudjur dan dapat di- 
hargakan, karena dengan pengakuan 
itu terbukalah kembali perundingan 
untuk menjelesaikan soal Korea itu 
dengan djalan damai. 

Meskipun persetudjuan sepenuhnja, 
sampai tulisan ini dibuat belum ter- 
tjapai, namun kita boleh berharap, 
bahwa penjelesaian akan dapat lan- 
tjar asal kedua pihak. mendjalankan : 

nja dengan djudjur dan berani men 
djalanankan politik, tidak hanja ,,me 
nerima” sadja, tapi djuga , memberi"! 
(geven en nemen), 

Djepang sebagai suatu bahaja jang 
potentieel. Kalau misalnja dengan 
leluasa Djepang kita bolehkan me- 
masukkan. tekstilnja di Indonesia, 
maka hantjurlah. pertenunan Indo- 
nesia. Sebaliknja, kalau hanja per- 
lindungan pada pertenunan Indone- 

"sia jang diperhatikan, maka akan 
menderifa pula konsumen Indonesia. 

Lagi pula, kalau kita berikan ke- 
leluasaan kepada Djepang untuk me- 
masukkan produksi tekstilnja itu 
kelak kita tidak sadja akan bergan- 
tung dalam soal tekstil, melainkan 

ajuga dapat meluas pada barang 
lain, demikian dinjatakannja. Dari 
itu, -katanja  selandjutnja, kepada   Djepang hanja dapat diberikan ke- 
leluasaan memasukkan golongan ba- 
rang tertentu jang tidak membaha- 
jakan perkembangan - perindustrian 
sendiri. 

Selain proteksi pada era 
sendiri, dapat pula didjalankan con- 
tingentering, akan tetapi ini lebih 
baik didjalankan kalau memang ter- 
paksa betul. 

“Kita perlukan achli 
keuangan. 

Jang mendjadi mas'alah besar 
dalam menghadapi soal perkembang- 
an perindustrian ini bagi “kita ada- 
lah.soal keachlian dalam keuangan. 
Tentang keachlian tangan dikatakan- 
nja mudah dimiliki oleh bangsa kita, 
terbukti pada pendidikan2 jang te- 
lah diadakan oleh beberapa perusa- 
haan besar. 

“Tapi keachlian dalam soal-keuang 
an ini hanja dapat diperoleh dalam 
“beberapa generasi (turunan). Baru 
kalau kita sudah dapat mendinami- 
sir .,economisch denken” ' (herpikir 
setjara ekonomi) dari rakjat kita, 
baru setelah itu dapat rakjat pisah- 
kan mana kepentingan negara “dan 
mana kepentingan. oknura tinividu) 
dalam menghadapi mas 'alah? jang 
penting sekarang ini orang ' belum 
dapat memisahkannja. — Ant. 

  

  

LAGI ATOM DILEDAKKAN. 
| Pertjobaan bom atom, jang untuk 
pertama kalinja diadakan beserta pa- 
sukan2 darat telah berlangsung pa- 
da hari Kemis, Ledakan jang keras 
telah mengakibatkan petjahnja djen- 
dela2 di Las Vargas, jang terletak 
130 km. dari tempat ledakan itu. De- 
mikian AFP, 

Reuter mewartakan, bahwa 1.000 
orang pasukan2 jang terlatih isti- 
mewa telah ' ditempatkan -digaris2 
front, jang telah didirikan sebelum- 
nja dengan seksama dalam kedudu- 
kan? seperti pada waktu perang, jak- 

ini dengan parit2 serta tempat2 per- 
lindungan dengan memakai sistim 

$ komunikasi. 

Lebih landjut AFP mewartakan, 
pernjataan pertama, . bahwa pasu- 
kan2 Amerika pada hari Kemis telah 
mengalami pengaruh2 dari ledakan 
bom.atom telah diberikan oleh djen- 
deral Willam B, Kean! komandan 
'dari korps tentara Amerika ke-3. 
Ikut sertanja pasukan2 itu telah di- 

| benarkan djuga' oleh seorang djuru- 
bitjara, jang menjatakan, bahwa per- 
tjobaan jang dilakukan atas pasu- 

'|kan2 darat telah dilangsungkan pa- 
“da hagi Kemis jang lalu. Ant. Rtr. 

  

PUTERI ELIZABETH DI 
WASHINGTON 

Puteri Elizabeth dari Inggeris dan 
suaminja Duke of Edinburgh pada 
hari Kemis jl. telah tiba dengan pe- 
sawat terbang di Washington dari 
Canada. Ini ialah kundjungan perta- 
ma. dari seorang anggota keluarga 
radja Inggeris ke Amerika Serikat 
sedjak tahun 1939. 
Tamu2 agung it disambut dila- 

pangan,terbang oleh presiden dan 
njonjah- Truman “serta, pembesar2 
Amerika lainnja. -- Ant,-Rtr,   
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3 Pondanig Mabes Inggeris Hrokaraa 
| Churchill teluh ambil putusan akan 
mengurangi gadjinja sendiri, Pun ga 
aji menteri2 akan dikuranginja pula. 

Untung Berabe bukan perdana men 
| teri. Kalau Berabe “djadi premier, 
'atau paling tidak djadi menteri, Chur 

ul bisa dituntut perkara klachtde- 
ct, | karena pengaduan Berabe. 

. Habis . .. Berabe rasanja Hetgn 
5 ti kena sim Anam si Churehil . 

2
 

  

   

  

Bung SNEL, d 2 Partai Indo Na | 
Sional, bilang, kaum Indo kepengin 
Ssupaja, bahasa Belanda diperlakukan | 

A
e
 

Sikap .pemerintah Inggeris seka- 
rang terhadap pertikaian “di Mesir: 
tjukup terang, apabila kita mengiku- 
ti tuduhan partai konservatief jang 
mengatakan bahwa pemerintah bu- 
(ruh terlalu banjak memberikan ha- 
ti kepada Mes 

  

Sikap Churchill ter- 
hadap Mesir dapat diduga akan lebih 
keras, dengan dibantu oleh Peran- | 
tjis — Turki dan Australia jang sa- 
ingat meng ghargakan -dan ikut me- 
ngusahakan agar terusan Suez ini 
tetap merupakan urat nadi pertaha- |   | sebagdi bahasa daerah (misalnja sa- ' 

. dja bahasa, Sunda, Madura, Djawa). 
Djadi kaum Indo ingin tetap berha- 

.. hasa Belanda, meski sudah Kadi. wr 
| ya negara Indonesia kelak. 

Ruwet djuga, kalau karim tata! 
miau tetap djadi Belanda, tapi ingin 
dapat beli tanah zonder via gundik... 
"Masa ja, .kepaia ig sudah ditutup 
sama petji, masih mesti pakai topi... 

Jang lihat sadja pujeng 
5 dalah LENS. | 
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$ $ 

, Menurut »Mordeka”, ada seorang 
gadis Halimah. hilang lenjap. Kete- 

' mu2 didalam perut buaja, sudah ting 
| gal kerangkanja sadja plus “daging 

jang. sudah laju. 
— Teriak mBah N ur: “Redjam benar 
binatang g itu. 

. Sambung Bung kriting Dasar bu 
aja Tapi kok pakai milih ga- 

dis segala ? 
Berabe., tanja : Apa buajanja pakai 

dasi kupu2 2 

Dr. Schacht bilang, di- Indonesia ti- 

dakrsada inflasi. 
Komentar mBah Nur : Muna tamu 

jg sopan. Sebenarnja sih ada inflasi. 
Kemudian Mas Jozef Wibisono dari 

kementerian keuangan Indonesia (bu. 
kan Ruslan, bukan Ngalengka) : In- 
flasi memang: ada. 

Lalu. kata Dr. Schacht : 
“ada, tapi tidak seberapa. 

Komentar mBah Nur tetap: Benar- 
benar tamu jang sopan. 

» 

  
Ada sih 

Didalam setahun jl. menurut Anta- 
-ra, polisi Djawa Barat jang gugur 
ada 100: Orang. Djadi 1 orang saben 

315 hari. 
Kasihan itu polisi2, kata mBah 

Nur. Kencpa sih Pemerintah tidak 
tembak mati sadja barang siapa ke- 
'dapaian punja sendjata .api zonder 
idjin ? Katanja tempo hari, Pemerin 
tah sudah ada niat begitu ? 
Djawab Berabe : Kan sudah luma- 

MEN asri tam panu niat 

  

  

“Siaran RADIO 
2. SAPTU s NOPEMBER 1951. -. 
Gelombang: 2,25, 59,2 dan 122,4m. 

14.00 titan siang oleh 
   

   
19. 40 Gadon 
Ka Gamelan-studio Jogjakarta 

21.15 Malam pilihan penuengar 
oleh ORJ lengkap dbp. 
sdr. Suwandi. 

MINGGU 4 NOPEMBER 1951. 
2 mana Ooo Moana 

na Gel 1 42,25 59,2 dan 122,4 m 
' 10.30 Beksan oleh Gamelan 

FI studio Jogjakarta. 
149.15 Untuk Keselamatan Umum 
20.30 Krontjong dan langgam 

oleh Sinar Malam 
Obrolon Pak Besut. 
Ketawa sebentar dengan 
Djadi cs. 

.KAGOE 
— Memeriksa mata dengan pe- | 

215 
21.30 

   
sawat pemeriksa jang Ultra — 

34-11 

  

  

  

    

  

  

2 Taka 
TodiTana" Minggu oleh Yr 

  

: Terima panggilan, Telp. 72. F 
. 30-11. Me kapuk No, 1 dan kasur. 

nan di Timur Tengah. Faktor lain 
jang mungkin mempengaruhi. keke- 

:rasan Sikap Inggeris ini ialah penge- 
tahuan bahwa kekuatan militer Me- 
sir tidak begitu besar, sedang per- 
sendjataannja. kurang lengkap pula. 

. Inggeris keras — Mesir keras. 

Sikap - Inggeris sekarang dapat 
digambarkan pula oleh utjapan Ko- 
mandan Pasukan Inggeris Let. Djen- 

|dral Sir George Erskine jang ber- 
. Lbunji: »Kita tidak mau didesak ke- 

| luar, Sapekaa keluar atau disepak 
Ketan ra, 
Kekuatan deereir terletak dalam ke- 

mauan dan kesanggupan rakjat Me- 
sir untuk memperdjoangkan tjita2- | 
nja. Boykot dilakukan baik jang be- 
rupa menolak memasukkan kapai2 
Inggeris dipelabuhan Port Said, me- 
nolak memberi idzin kepada. pasu- 
kan2 jang baru. didatangkan oleh 
Inggeris, maupun dengan tjara me- 
larang orang2 Mesir beker aja untuk Sg 
pasukan2 Inggeris. 

ngan? Islam un 
risan gerilja. 
Nampak terang ketegangan pada 

kedua belah pihak jang sewaktu- 
waktu dapat mele Penjelesaian 
belum terbajang melihat kepen- 
tingan2 besar jang Saling bertenta- 

ang panas sekitar 
persoalan ini, penjelesaian agaknja 
tidak akan mudah tertjapai dalam 
waktu jang singkat. 

membentuk ba- 

Sajup2 139 pula Usa golo- ' 

    

   

  

   

  

Usaha mentjari penjelesaian: 
Iran. 

Setelah Perdana Menteri Mossa- 
degh mempertahankan pendirian. 

Iran dalam sidang Dewan Keamanan 
dan mengadakan pembitjaraan dgn 
pembesar2 Amerika, maka kelihatan 

nja kedua belah pihak berusaha utk 
mentjapai penjelesaian: Ini terbukti 
dari saran2 Pemerintah Amerika ke 
pada Pemerintah Inggeris untuk me- 
ngirimkan satu delegasi ke Amerika 
untuk mengadakan pembitjaraan2 
formeel dengan perdana menteri Mos 
sadegh. Ada ramalan2 bahwa pem- 
besar2 Amerika: akan bersedia mem 
beri tahukan kepada menteri Luar. 
Negeri Inggeris Eden bahwa satu2- 
nja kemungkinan - untuk menjudahi 
pertikaian minjak Inggeris- Iran ia- 
lah dengan tjara meligwitter maska- 
pai2 minjak itu. 

Mendjawab pertanjaan2 ' 

ditjetak. 
Kertas : baik. 
Tinta 

NAN AI AS Maa 

BERLIAN, 

x Djang 
3 PUSAT Djual 

Pasar MAS 
Terima pekerdjaan / membikin 

mudahkan hamil. 
PERHATIAN! 

nja Sin She MIN KHO jang biasa 

. Kalender: 
bersama ini dikabarkan Dag 

1 3 warna. -— 
Selesai : 25 November.. 
H arga: Lan 23 1 29. November. 

Tata Usaha “'K. R." 

| SEDANG DIKEHENDAKI WANITA, KERAJAAN 

Hadiahkanlah pada Para Wanita? temuan Berharga. 

1 Sugguh Meninggikan para Wanita2, di Pakai selanga-lamanja. 

an tunggu harga naek lagi. 

TJONG 
perhiasan alus tjepat tjantik2, di se- 

aa 'kaen batik alus, tjorak baru-baru harga obral. 

ING T N L Ez K Aa s SEMBUH? Datanglah di Rumah Penganitan 

Merk MIN KHO, Gandekan 20, Jogja. Selalu sedia obat? penjakit 

di luar.dan dalam, penjakit koreng, gudik, penjakit perempuan jang 

» gudah lama dan.baru, badan separo mati, djuga sedia obat untuk me- 

'Djangan pertjaja djika ada arang mengaku diri- 

W 

sKEDAULATAN KAKJA tr” 

K "... tetap reaksioner ter h 
| hadap Mesir dan Iran 

So. (Sambungan halaman 1). 

3 Selandjutnja disinggung2 akan ada | 

  

nja pembajaran kerugian untuk hak 
“milik Inggeris jang telah disita serta 
persetudjuan mengenai tjara pendju- 
|alan minjak kepada negara2 Eropa. | 
Ada pula suara2 untuk “mengangkat 
seorang direktur jang tidak berpihak 
“serta anggauta staf jang internasio- 
nal, Penindjau2 mengatakan bahwa   dalam hal ini Inggeris akan dihadap 
kan dengan dua djalan ialah : 
a. berunding dengan dasar2 jang la- 

jak bagi Iran atau... 
b. Menank jang berarti membuka 

“kemungkinan kehilangan segala2- 
nja di Iran. 

“Rupa2nja pihak Amerika akan te- 
irus berusaha untuk mentjapai perse- 
tudjuan dengan pengharapan menda- 
patkan satu “kawan baru dalam mem 
bendung bahaja komunisme di Timur 

| Tengah. 

ini belum selesai, dapatlah ditarik ke 
simpulan, jakni : minjak Iran hanja 

: mengalir, selama rakjat dan pemerin 

tah Iran menghendakinja dan minjak 

'itu hanja mengalir ketempat2 jang 
dikehendaki oleh rakjat dan peme- 

rintah Iran. 

Sebaliknja terbukti, rakjat dan ne 

geri Iran tetap membutuhkan ahli 

dan modal asing untuk memperguna 

kan sumber2 kekajaannja. Tiap pe- 

njelesaian akan harus memperhitung 

|kan hal2 ter sepu   
  

     

     

      

' 

DEKERDIAAN NN na 
DENGAN JANGGUNGAN £ 

Ta 49 '— TELP 742. 
DJOKJA 

Sekalipun persoalan minjak Iran | 

  PLACON 
Lim putih. 

Melekatkan segala matjam 
17 kertas. Tjepat “dan Tepat. 
a Terdjual dimana-mana tempat 

ja Distr. N. V. INTERNATIO. 

        

10 

2 HALAMAN 4 
   
         

  

(INDRA 
TOESTEL SUDAH BAIK 2 Un 

MALAM INI dan BERIKUTNJA, mempertundjukkan BETTY HUT- 

PENTING ! 

TON dan HOUWARD KEEL, dalam: 

“ANNIE GET 
Film berwarna, banjak njanjian jang merdu dan sensasi jang meng- 
gumbirakan. 
Waktu main di Metropole di Djakarta mendapat perhatian luar biasa. 
Segala umur. 

YOUR GUN" 

INDONESIA. 
Dengan Teks Oa — 
41-11, BELANDA. Direksi. 

  

terima: $ 

tk HORLOGES merk TITUS untuk lelaki dan prempuan, model pa- 
ling baru, kleur wijzerplaat modern. 

ik Lekas datang, beli sekarang ajuga djangan sampai woshisag per- 
sediaan terbatas. 
Semua Horloges dapat tanggungan penuh 10 Tahun (Sepuluh). 

RADJA HORLOGES $ 

  

Bah 

  

  

TUXOR: Malam ini 

nis DAY. 
Trompet: HARR 

Technicoleor. 

"ILL GET BY” 
(Z0 lang je van me houdt 

June HAVER — William LUNDIGAN — Gloria De PAN an. 

Y JAMES. 
MUSIC — Sr — DANCE. 

JUWELIER 

Petjinan 30, Telpon 533 

DJOCJAKARTA. 

Pusat di N. B. Hari Minggu buka satu hari, 
SEMARANG. pagi djam 9-2 siang 

soye djam 6-9 malm. 

  

  

BUKU-BUKU JANG TERBARU UNTUK SEGALA 
  

  

    
  

  

  

17 Tahun keatas. LAPANGAN BATJAAN: 
Minggu pagi MATINE Sa Mi ana « . : 

Pee 3 : Minggu petang TIDAK MAIN. KN saran don esa PA Na en Na ag EL Ba aa Dao R.22,50 
Menjambut HARI PAHLAWAN, mulai 10 NOPEMBER 1951. PU ET ART Dejan SEA Dt Sad an aan Pa ba Mo DAA AR Da Ta Hg 1 2, 

: “ 1 En OUR IA re RGS Leah en 2 en Aan Ne PA na ANN RN Pe Doa 

: s Kk. Tjara menanam pohon buah: Fe wahEn 1 NK IR — 
“it EN, P.O.N. Ke II | A3 SELAI EN JAN ALAN na MEA UN WAN an KA UN RA Ke RUR AAA Nan 

(Pekan Olah-raga Nasional ke-II jan Rn ki Kai ai Ne ate OK IN MAL Led bo Pet Pa ben Den San ana Ui Kena an 3 — 

smua ta : SE Jang hawa sada an 4), Nanik FN gadar seen ah aja Lo Na ea ang Sabuk An ina mp AKN an pia Dr 
ki Ejeritera Menanggal Nal Ban Uk RA aka SA NAN 3, — 

1 1 K nerita Kampune Danau Dara Ne AG ma Nbangk 1, — 
x Tjeritera TN Ta EA MEP AT PN NA Wp Pe Rat BY »1,— KORAN (If BARU TERIMA PA ii ie be nana 3 

GARUDA $ Matjem2 TENNIS dan Ke Pulang benpetjaka ask ea PA BN Ka ra PA AK la 
TUGU KIDUL 105 $ BADMINTON Racket, KA EA Rea PI ATIONA ea aa Ma En UN ANN aU d aan Mena 

: PEN ASN TAN ? Xx U.S. A, xx JAPAN £ Ag Kata dan Dam KTASI LA AK LE TAN nyak noah Dipha Kan 3 2 — 
TA " $ k DUNLOP x DENMARK x Kita dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Li... 2 — 

Keseh. dim. hk. sjara Islam R.29— |. .&.SYKES Xx THE GRAYS. Mintalah Daftar Buku! 
Lennin dan Gandhi .......... 21. “kk SLAZENGER SN 
Tu: Kebidanan, Kakak. » 14.75 xk PAKISTAN 

Peribahasa... 2 tot dan lain2 alat olah - raga. 
Rintisan filsafat geb. ...... » 1— $ Harga dan Service. tetap me- 

Technik mengarang ...... » TI — $ lawan! 
Beb. fasal Economie HattaIl ,, 7.75 SILAHKAN DATANG DI 
Papa s1 Ken li 1 0.50 

Perusahaan Sepatu ............,  8.— ' SPORTINGHOUSE 

Menjamak kulit kei. (20 $ 
Andang  teruna kebeeniien laa an 9 S.E LIU 
Ternate Aja Anni 5 Doa Ega | 
Abimanju kerem ............. seh 35-11 Tugu 131 Djokja. 
Pantjaran tita Sorak ora 1 2AG - 
Perniagaan Luar Negeri ... ,, 11.— 
Pel. Statistik 3.50 ..... #0.ucuna y, 

e Semua pesanan tambah ongkos 
&e kirim 10”, sedikitnja R 1.—. 
44-1L. : 
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Bisa dibeli pada Toko2 Buku diseluruh Indonesia atau pesan dengan ' 
poswesel (tambah ongkos kirim 124) pada :: 

Penerbitan G. KOLFF & Cv: 
Djl. Sulandjana 18/1 —- Bandung. 
      
  

  

  

  

    
   
   Etouli 

“SBI DALAM SEGA    

  

Pusat: Tugu Kidul No. 2-P 
Jogjakarta. 39-11 

Rs 
'pemba tja (Harian ,K.R.”, 

alender 1952 sedang 

  

      

TUGU 42, JOGJA.   
MAS INTEN 

ILekas datang, baru dapet di 
Malioboro 37. 
Jogjakarta. 

“43-11, 
25 

keliling keluar masuk. kampung.   
  

  

hari tentulah banjak Halangan2   
2 pergi ketjuali TG di panggil. 36-11. 

s UA TR A "G A1B 
Djika 'Tuan/Njonja tahu apakah - akan terdjadi dikemudian 

“Empat pentanjaan didjawab djelas dan benar. “Tulis ini hari 4 perta- 

njaan: NAMA, PEKERDJAAN, TGL, LAHIR pada: OCCULTIST 

Mr. DIN N E — Kotakpos 151, Bandung. 

Rahasia dipegang teguh. Ong ai 15,— per pos. 26-11 

dan Kesukaran2 bisa disingkirkan.   
  

  

   
    

    

  

    

   
    

  

  

TRYGVE LE 
lam2 Isi jang Adab 

£ Puter 

Singa   

TGL. 4 NOPEMBER 1951 

| Bertepatan dunia segera di bukanja Sidang Umum PBB: 

jang ke-VI di Paris, dalam nomor ini Una ae n apa kai 

Sekretaris Djendorat PBB. 

. Suka Duka : seb Yana jang masih muda 

#  Suratmi, Dalang Wanita 

i Bali (rjorita pendek). 

dan Film 

t Gema Njanjian Atjeh 

NOMOR 

  

    

  

   
       

      

Ti | DJL-TANDJUNG: 44 JOGJA: 
IRI DJOAL- BELI BUKI? PENGETAHUAN 

ALA BAHASA, SEDIA: 
| MADJALLAH? can BROSUR2 POLiTIKI Taman 
(BARU dan L Aa PA) emamsuncssn 

    

    

  

TUGU 42 - JOGJA. 

Hi” Mendjadi Langganan 
Map-Batjaan 

GANECA 
berarti 

menambah pengetahuan umum 
dan kegembiraan dalam Ru- 
mah Tangga Tuan.- 38-11. 

AR 

     

  

TCRSAN 
Telp. 85) 

Ng Kan 18 
Jesjakanta 

NN Menerima 

Pakerdjaan jang 
berkwaliteit Tinggi 
Radjin Sampurna 
dan Nemuaskan. 
Dapat Dibangga- 

kan Unluk Dipakai 
3 Diluar Maupun di 
3 Dalam Neceri. 

bak, 
AA 
Gara 
Pr PENA 

"Extra 
d3. mapan 61 

JOGJAKARTA 

das 

     

  

   

   KUTIKA BAGUS 
bebas 

Masin tulis. 

Didjual 

| ROYAL STANDARD 41” “tjuma R 3.1 50.— 
| REMINGTON ma Ke NA 
| UNDERWOOD ,, 11" er Ta Ida? 
| SMIIH CORONA ,, 11”... 1 2925.— 
| CONTINENTAL ,, 10" ». w 2.675.— 

Kita tida tanggung selamanja masih ada, maka djangan sampsi 

kehabisan suipaja tida menjesal. n 

    PAKAIAN. 2 
(E 

| . Djam 4 — 6 sore. 
$ Lelaki dan Wanita (Jurken) | 

| dimulai 1 December 1951. Se- | - 
karang menerima pendaftaran 

tempat terbatas: 
Masih sedia bukunja peladjar- 
an bg. Wanita & f 15,— 

Lelaki & f 10,— tambah ong- 
Telah men- 

Gapat beberapa Verklaring. 
Ketr, Cursus ,JUNIOR”. 

Djl. Lempujangwangi 36, — 

murid baru, 

kos kirim f 1.—. 

28-11   

Bi CURSUS MEMOTONC” 18 Tilpoon 1751, — Boajong $ 32, 

SEMARAN G . ben     
| 29-11 

! 

| 
| 

Toko MALTA | 
| 

" 
    

  

MAU DJUAL 
ana 

1 RUMAH DENGAN PAYVILJUN. 
TANAH HIGENDOM. 

TERLETAK DI BINTARAN TENGAH No. 12 
DJOCDJAKARTA. 

Surat-surat hendaknja dialamatkan pada 

bg. 

  

  Jogja. 

    » MERCUNA " DJALAN BalU DJADJAR No. 29 
»Ippress”/1597 279-10. DJAKARTA.:   

  

  

LB 
| 
| 

| Mn 
  ea ar 

  

            

Hanja : Saptu... Djangan lupa... Djamu malam Minggu... Tjap Djago. 
SESUDAH BEKERDJA LAMANJA SEMINGGU BADAN MENDJADI MALAS DAN TJAPE, DJAMU INI AKAN BIKIN SEGAR DAN SEHAT 
KEMBALI. BAIK UNTUK WANITA MAUPUN UNTUK LELAKI. 

  

    AA   SN 
  

Pakailah selalu sabun-wangi Lux untuk memelihara 
ketjantikan kulit Njonja. Daja" busahnja jang halus 

menambah gaja-penarik Njonja: menimbulkan keclokan 
jang menawan hati, jang dianggap oleh tiap wanita sebagai 
ketjantikan jang sedjati. Wangi'-an baru dari Lux meliputi 
Njonja dengan keharuman bagaikan semerbak harum bunga. 

Wang?-an baru ini menjebabkan Lux mendjadi 

sabun jang terbanjak dibeli di Amerika. 

Used by 9 out 

         

          

   

  

   

   

kata Barbara Stanwyck, bintang kenamaan 
dalam pilem Paramount "The Furies" 
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of 10 filmstars 
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