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Penting Hart Ini: Sekitar 

— Pembangunan Angk. 

      

alaKe 
. Partal2 Politik Ada Jo Ni" — Kata Presiden Di Soto 

OMBONGAN PRESIDEN pada hari Djum'at tiba di So- 
(pukul 16.00, lalu adakan rapat samudera distadion 

i dapat kundjungan I.k. 6009 orang. Diant: 
k Paku Buwono Rakjat terlalu bersemangat | 

. , sehingga pidato Menteri Dalam Negeri 
dak terdengar. Keadaan baru reda setelah Presiden 

pidatonja jang terpandjang jaitu 50 menit Selain seperti '| 
apa kni andjurkan persatuan danvkegiatan beker | 

Ja ketjintaan kepada negara, Presiden menegaskan ! 

Krisis politik menurut Presi 

den karena dalam pandangan 
politik kita ada kegojahan, 
partai2 politik djegal-djegalan 

(maksudnja saling djatuh-men 
djatuhkan setjara tidak spor- 
tief-Red), sehingga dipandang 
sebagai suatu kegagalan men 
djalankan demokrasi dan aki- 
batnja ada orang2 jg lalu me- 

nginginkan diktatur. Krisis pi 

kiran dan pandangan menurut 
Presiden dapat dilihat gari 

pandangan kebanjakan orang 
Jg hanj, semata-mata negatief, | 
mentjela2 belaka, merupakan ' 
cinisme, Krisis negara menu- ! 
rut Presiden ialah kareng rak 
jat tidak pertjaja penuh, bhw 
alat2 kekuasaan negara dapat 
mendjamin keamanan, krisis 
moril karena banjak orang jg 
sudah tidak segan? melaxukon 
kedjahatan dan krisis gez2g, 

karena gezag tidak dihormsti 
lak unuk menguatkan neziwra 
ialah menjembuhkan krisis 
itu sehingga tidak lagi kemer 
dekaan seolah? dipreteli. 

Dalam hubungan ini Presiden 

   

kesulitan dan kekatjauan dinegeria 
pantja-krisis atau krisis 

krisis dalam berpikir dan menindjaa, Ke 
ra, krisis moreel dan krisis gezag. 5s 

nja tlh mengenangkan para pahia 

Undang? Angk. in erang 

Darat — Soal Pensiun —— 

Dr. Radjiman Wafat — Bung Karno di Solo — Dil. 
-. 
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Tjatjaban   

afjauan 
Ja Suka Djegal2an 

tara 

   

   

eria"L ialah karena 
dalam lime 1, jakni krisis ' 

3 

lam. 24 Buah pala Ui, sum- 
bangan pemerintah xasistan, te- 

(lah menarik banjak perhatian. 
' Didalam pidato sambutan beli- 
au, presiden Soekarno mengu- 

, tjapkan terimakasih jang dalam 

atas pemberian sumbangan ini. 

(Presiden menerangkan, bahwa 
| dipandang dari sudut agama, 
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  duk jg terbesar di Indonesia. 
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djadi pusat beribadah ummat 
(Islam di Jogjakarta. Pembuka- 
an mesdjid tersebut adalah pen- 

ting djuga dipandang dari sudut 
sesial-keagamaan, oleh karena 
.agama Islam dapat menudju ke- 
arah tjita-tjita sosialnja. Dipan- 
dang dari sudut politik, pembu- 
kaan mesdjid itu, penting, oleh 
karena tempatnja di Jogja, jang 
pernah mendjadi pusat perdjuan- 

gan nasional. : 

Antjaman Fihak 

presiden Beshara al Kh 
meletakkan djabaiannja 
bay perebutan ke 

Djuga mr, Assaat, ketua pani-' 
tia mesdjid Sjuhada, mengutjap- 

kan terimakasih atas sumbangan 
pemerintah Pakistan berupa per- 

madani? itu. Dinjatakannja. .Se- dah tidak berkuasa lagi, 
luruh penduduk, terutama pen- | jang erat dengan 60 dari 
duduk Jogjakarta “jang beraga-j SPposisi kuwarir, k: 
ma Islam, berterimakasih atas / Itu akan mengembalikan 

nja djabatannja jang I 

Sementara itu menurut keterangan 
jg diperoleh wartawan UP, al Khou 
ry terpaksa meletakkan djabatannja, 
karena djenderal Fuad Shehhab jg 

Itelah berhasil! merebut kekuasaan di 

sumbangan ini, dan memandang- 

nja sebagai bukti persahabatan 

dan perhubungan persaudaraan.” 

Kuasa Usaha -Pakistan, K.F. 

Khalil, didalam kata sambutan-   menundjukkan tjontoh baik da 

ngorbanannja dalam 
ngan . kemerdekaan, 
dak minta upahnja apa2, 
Hknja Presiden 

perdjoa | 

bahwa -ada- golongan “jg kurang Pata 
menjintai kemerdekaan jang su 
dah difjapai dengan 
nan mahal dari seluruh 
dan melakukan tindakan 
melemahkan negaranja sendiri, | 

misainja menggedor, - mengsra 
jak, membunuh dsb. Dalam pida 
to di Bojolali siang harinja Pre 

siden mengibaratkan usaha me 
nudju sebagai 

rakjat ! 

jang 

kemakmuran 

orang. jang harus menjeberangi 

djurang antara tanah tandus 

dan subur, sehingga memerlu 
kan djembatan, Djembatan itu 
ialah negara, oleh karena itu ha 

rus dipelihara dan setiba dita 

nah jang subur, tanah itu harus 

ditanami supaja makmur, derii 
kian Presiden. 

Malamnja djam 20.30 diadakan 
resepsi dipendopo Purbonegaran So- 
lo, dimana Presiden, Menteri Mo- 
nonutu, Menteri Moh. Rum” dan 
Menteri Suwarto berdjabatan ta- 
ngan dengan Lk. 1000.0rang jg 
terdiri dari wakil2 partai2, organi- 
sasi2, instansi2. .perwira2, kepala 
djawatan dsb. Nampak hadir pula 
Susuhunan dan Mangkunegoro.   Dengan selesainja perdjalanan ha- $ 21 . j 
ri kedelapan ini, Presiden sudah ! 
berpidato 33 kali. Sebelam tiba di! 
Solo terlebih “dahulu rombongan ' 
mengundjungi sentra! listrik Djelok 
jang mempunjai kekuatan 12.800 
Kw. jang memberi aliran listrik ke- | 
pada kota2 penting di Djawa Te- 

Seterusnja pada hari Sabtu pagi | 
presiden Soekarno telah mengundju- 
ngi rehabilitasi-sentrum di Solo. | 
Beliau diantarkan oleh “pemimpin | 
pusat rehabilisasi tsb, “dr. Suharso, 
melihat-lihat bagian2nja. Beberapa 
kali presiden bertjakap-tjakap dgn 
para penderita tjatjad jang meneri- 

ma perbekalannja pada lembaga tsb 
untuk dapat menunaikan tugasnja 
lagi didalam  masjarakat. Didalam 
amanat jg singkat, presiden  menja- 
takan penghargaan beliau a'as apa 
jg telah ditjapai oleh para penderita 
tjatjad, dan terutama pula atas ke- 
maan mereka utk mengambil kem- 
bali tempatnja jang berharga dida- 
lam masjarakat Indonesia. Presiden 
memperingatkan, bahwa perdjuang- | 
an jg akan harus mereka lakukan ! 
itu seringkali akan lebih berat dari 
perdjuangan jang telah mereka ala- | 
mi beberapa tahun jg lampau, akan 
tetapi apabila mereka berusaha dan | 
berdjuang terus, achirnja mereka 
akan dapat ikut. membangunkan | 
negara dan bangsa. Sehabis per- | 
kudjungan ' ini, presiden beserta | 
rombongan bertolak ke Jogjakarta. : 

Pembukaan mesdjid 
Sjuhada. 

Di Jogjakarta, presiden Soe-j 

karno pada hari Sabtu telah | 
menghadiri pengresmian  mes- | 
djid Siubada. Pita jang mengem- | 
pang dijalan masuk 

  

tersebut, telah digunting oleh 
njonjah Sudirman, sebagai tan- 
da pembukaan resmi mesdiid 
tersebut, setelah mana para ha- 
dirin — diantaranja beberapa 
orang menteri dan pemuka-pe- 
muka Islam — berkesempatan 

melihat mesdjid baru itu dari da- 

wan kemerdekaan Indonesia 
Ti para petani'jang telah hebat telah 

bahwa pencirtan mesdjid 
namun ti indah ini merupakan tanda pe- bul — terhadap Presiden al Khoury. 

seba ring jang mulia bagi mere- Bersama al Khoury, djuga Perdana 
menundjukkan, |Ka jang telah memberikan ' kor- iMenteri Said Salam mengundurkan 

: Tertinggi “dan Inengee OA EA Aa 2 
|rahkan djiwanja bagi tugas ..jg Sekitar sidang par- 

pengorba Ka Dengan perbuatannja.-itu, ! 

tmereka 

  

| menteri menerangkan bahwa mu- 

kemesdjid | di Panmunjom 

ig (Libanon itu, tidak mau mengerah 
kan pasukan2-nja untuk memadam Diterangkannja, , 

jang |kan kerusuhan? — apabila itu tim 
gugur.   

     

   

telah ' mendapatkan lemen j.a.d, 
didalam hati sanubari Menurut undang2 dasar Libanon, 

Pakistan. Rakjat Pa- apabila Presiden meninggal atau me 
telah knti letakkan djabatannja. maka parlemen 

kaan harus 

tempat 
r 

  

   
   

        

    1 me k segera memilih penggantinja. 

enuh perhatian dan Akan tetapi djenderal Shehhab ber 
i, dan diingatkannja, sama 2 orang opsir lain jang semen 

j pemuda? Pakistan jg tara ini pegang kekuasaan di Liba- 
tih berdjuang bersama para pe- non, telah mengadakan pembitjaraan 
muda Indonesia. Djuga diantara | dengan ketua parlemen dan sebagian 
mereka telah banjak jang gugur, j besar dari para anggota. Mereka 
dan dengan demikian darah para j bersepakat supaja parlemen bersi- 
pemuda Pakistan telah bertjam-| dang pada hari Selasa besuk, karena 
ur dengan darah para pemuda |tempo beberapa hari ini dibutuhkan 

Indonesia dimedan pertempuran. | untuk ambil keputusan tentang tja 

Saat waktu presiden Sukarno meletakkan batu pertama guna pem 
bangunan waduk Tjatjaban dekat Tegal. Pembuatan waduk tsb, 
diduga dapat selesai achir tahun 1954, dan akan merupakan wa 

maka pembukaan mesdjid inii : Ti , : Pra 
jadalah penting, oleh karena 'ia | a n Lr oa M4 
| — meskipun ketjil — akan men- 3 : ' ' " 

In 

   

  

   

   

  

ia telah meninggal dunia di 

Amsterdam. 

Darmaseti- 
awan Puas 

fiKom. Agung Iadoaesia 
|Di Nederlaad Akan Da- 

pat Bexerdja Lebih 
: Rasionil Lagi 

ENURUT kawat ”Ania- 
Be 2... Amsierdam, hari 

HI Djum'at Dr Darmasetiawan' 
'Ibertolak dari Nederlad ke Indo 

“| nesia dengan KLM melalui Ro 
'| ma Dikatakannja bahwa ha- 

| Jsil? pembitjaraan "sangat me- 
, (muaskan”, baik bagi missi Dar 
- #masetiawan maupun bagi Mr. 
: #Susanto Tirtopredjo. Mengenai 

prinsip? telah tertjapai persetu 

  
    

  

(Ipphos). 

Tahun Ke VII — No. 179 

2g 

5 EA BEN EN Lenyanayana 

    

: Indonesia Kehilangan Lagi Salah Seorang 
Bapak Pergerakan Politik 

1. RADJIMAN Wedyodiningrat hari Sabtu kemaren dulu 
Walikukun (Madiun) dalam usia 

tahun setelah menderita sakit tua beberapa waktu lamanja. Al- 
marhum adalah anggota parlemen jang tertua dan figuur terkemu- 
ka dalam perdjuangan bangsa Indonesia. Tentang riwajat hidupnja 
dapat diterangkan sebagai berikut: Dr. Radjiman Wedyodiningrat 
dilahirkan di Jogja pada tg. 21 April 1879. Berturut-turut dia be- 
Jadjar pada E.L.S., Sekolah Dokter Djawa dan Stovia. Pada tahun 
1940 ia beladjar pada universitet Amsterdam bagian Kesehatan, 
.kemudian di Berlin dan Paris dan dari tahun 1919—1920 tinggal di 

la pernah bekerdja sebagai 
dokter C.B.Z. bagian 
di Djakarta dalam tahun 1899, 
kemudian di Banjumas, Purwore 
dio, Semarang dan Madiun hing 

(ga tahun 1902: mendjadi “assis 
tent leeraar padaStovia ' di .Dja 

wang. Pada tahun 1906 -—- 1936 
ia bekerdja di Kraton Solo: 'se 
sudah mendapat pensiun meme 
gang . pertanian ,,Bulak . Nlaran” 
di Walikukun. Antara th ' 1918 
— 1921 mendjadi anggota Dewan 
Rakjat: 1943 Giin Tyoo: 
In di Djakarta. Ia adalah 
gota Budi tomo 

  
pengurus besar perkumpulan tsb. 
dalam tahun? 1914 dan 1922. Se 
Gjak berdirinja ,,Putera” ia du 
duk dalam Madjelis Pertimba 
ngan. 

MAN ANanIar “mean uda Mon 

Chiruryie 

karta, dokter di Sragen dan dok : 
ter Rumah Sakit Ingatan di La | 

Sangi | 
ang | 

sedjak tahun ' 
1908 dan mendjadi wakil ketua : 

  

  Ke tomerbil 
Alamat: 
Tilpon: 

Harga Lengg 
Bp. 11.— luar kota. (ditambah Rp. 0,30 untak meterai). 

.Adv, 80 sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb, 

N.V. ,Soare Merdeka Prona? 

penjelenggara: Hetami (Dim. perdjalanan kelnar nageril 

Purwodinatan Barat D — 20 Semarang 
Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg 

. Administrasi - Ekspedisi 2039 Semarang, 
, (bajar dimuka) Rp. 10.— didalaw kota 
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    Sebelum “dimulainja blokade Berlin Timur oleh pihak Soviet be 

berapa waktu jl.. komisaris Tinggi 

W.J. Donelly telah berkundjung ke Dreilinder untuk menanjakan 

segala sesuatu. Pada gambar: komisaris 

dalam mobil sebelum “berangkat ke -Dreilinder. 

  
Amerika untuk. Djerman, 

Tinggi. W. J. Donelly   
Akan Mengalir: Dibumi #libanon — 
Bila Al Khoury Berkuasa Kembali | 

- Khoury masih an mempanjal Naba 2 
orang anggota parlemen. Golongan | 

kalau2 suara terbanjak dalam 1 
al Khoury atau salah seorang kawan 

Opposisi Libanon. .   
bekas 

oleh Kas 
partai nasio- | 

meskipun su 

untuk pegang kekuasaan atau ber 
tjampur tangan dalam urusan politik. 

Siapa2 tjalon presiden? 
.Dua orang anggota parlemen 

mempunjai kemungkinan jang sama! 
besarnja utk. dipilih i- 
den. Jang seorang “ialah  Camille 
Shamoun, bekas duta “Libanon dii 
Londor. Laionja ialah Hamid Fran- ! 
giyyeh, bekas menteri luar negeri: 

Menurut. keterangan. jang diperoleh, j- 

mungkinan djuga, sebagai seorang 
outsider. Ja terkenal dengan kedju- 

djurannja. . 

Shehhab pemisah. antara : 
pemerintah dan opo- | 

sisi sosialis. 
Sementara itu diperoleh keterang- 

an. bhw Djenderal Shehhab sudah 
10 hari lamaiMi berusaha bertindak 
sebagai ...pemisah”  nntara- peme- 
merintahan (dgn Said Salam sbg   Oleh karena itu maka peristi- | lon2 presiden. Sementara itu bekas 

wa sekarang ini mempunjai artif PM. Said Salam menerangkan ke 
jang rangkap bagi Pakistan |pada UP, bahwa Presiden al Khou 

  
Pembitjara achirnja menjataj ry dan dia telah meletakkan djaba 
kan -harapannja, agar mesdjid| tan, atas kehendak public . opinion. 
tersebut tetap akan . mendjadij Dikatakannja bahwa ia jakin, bah 
'perlambang kemerdekaan danl wa Djendral Shehhab hanja untuk 
persatuan. sementara sadja pegang kekuasaan 

Perang Korea) 
Makin Dahsjat 

Persekutuan Militer RRT-Sovjet Akan Per- 
hebat Kampanje Perang Di Korea? 

EMBESAR? tinggi Amerika di Washington pada hari Ming- 
gu kemaren memperingatkan, tentang adanja persetudjuan- 

persetudjuan rahasia Russia—RRT jg oleh mereka dikatakan me- 
ngandung soal? operasi militer jang -,,dahsjat” utk Asia Timur. 
Pembesar? itu, jang paham soal2 Russia dan RRT, mengatakan 
bahwa persekutuan Russia—RRT itu “mungkin kandung rentjana 
buat memperhebat kampagne militernja di Korea sebagai suatu 
»pertaruhan-djudi” di medan perang, jang dipandangnja adalah ter- 
lebih baik daripada suatu persetudjuan perletakan sendjata. Atau 
mungkin djuga Russia dan RRT itu akan menjokong satu offensif 
baru di Indo-China. : : 

Bahasa Belanda Sementara itu para ahli mi- 
aka liter PBB hari Sabtu memberi 
Akan Dihapuskao Seba- : : perhatian kepada desas-desus 

gai Mata Peladjaran . jg mengatakan bahwa tak la- 

Sekolah2 
#1 D 

ma lagi Korea Ut#ra mungkin 

ALAM “pertemuan antara Fa Tan an 8 ndjata 
# menteri PP dan K dr. Bah aru. esas-desus ini disiar 

der Djohan dgn delegasi Panitia 

Pusat Kongres Pemuda Rakjat, 

kan setelah diumumkan bhw 

dikemudikan radio atay pesa- 
wa:2 robot di Korea, 
Para ahli PBB tadi berpen 

dapat, ada kemungkinan pi 
hak Korea Utara akan meng 
gunakan pesawoi2 
nerbang don peluru2 seperti 
rocket ig digunakan oleh Djer 
man ga'am . perang dunia II. 
Dikatakan, bahwa ahli2 Sovjet 

lai kursus tahun peladjaran ini, 
bahasa Belanda dihapuskan dari 
sekolah? dan hanja dipakai seba- 
gai bahasa pengantar. Tindakun 
ini diambil agar terbuka kesem- 
patan seluas?nja bagi bahasa In- 
donesia utk berkembang. Menurut 
rentjana, disamping bahasa Indo- 
nesia, akan dipakai bahasa Ingze 
ris utk sekolah2 menengah dan 

  

perguruan? tinggi. Selandiutnja Oengan bantuan sardjana2 
menteri menjsnggupi raemberi Djerman Timur telah berusaha 
bantuan tk meninggikan nilai UN'Uk menjempurnakan sen- 

|djata2 tsb tadi. olah raga dan kesenian rakjat. 

selama 52 menit 
pada hari Sabtu 

Taia sid: Dalam sidang 

mintaan pihak PBB. Ini ialah per- 
mintaan reces utk 1 minggu, jang 
ke-8, jang diminta 
PBB sedjak tanggal 26” Djuli jk 

j oposisi (Sosialis). 

PBB menggunakan peluru? jg 

tanpa -pe |- 

perdana menteri) dengan golongan? 
Dikatakan bhw 

usaha Salam untuk membentuk ka- 

binet dipersukar. karena kaum Sosi- 
alis mengandjur2kan pemogokan w- 
mum. Shehhab andjurkan pemben- 
tukan kabinet koalisi. Kaum oposi- 
si.jg menduduki 12 kursi dari djum- 
lah seluruhnja 77 kursi dalam par- 
lemen, menolaknja. Disamping itu 
oposisi menghendaki 4 kursi dalam 
kabinet jg beranggotakan 12 orang. 

Kekatjauan di Libanon memun- 
tjak ketika malam Kemis, waktu 
utusan2 dari kota Trabulus (Tripoli, 
kota kedua besarnja di Libanon) 

| mengundjungi Salam dan Ahmad al 
"Assiad (ketua parlemen), dengan 
tuntutan supaja Presiden al Khoury 
meletakkan djabatannja. 

Mereka njatakan, bahwa Tripoli 
akan melandjutkan pemogokan u- 
mum, mengadakan demonstrasi2, de- 
ngan tuntutan supaja pemerintah jg 
korup itu membersihkan “diri.  Inisi- 
atif Tripoli ini mendapat sokongan 

djuan. Persiapan? 
penghematan d 1 
sehingga nanti organisasi komi 
Ha agung Indonesia di Ne- 

OLONGAN OPPOSISI di Libanon pada hari Djum'at me! ferland ngantjaw, bahwa "darah ban hari Djum'at Me jebih rasionil, Isi tindakan? itu 

ku presiden Libanon : 

belum dapat Pnganaa kare- 
AT Ng masih perlu disampaikan 

masih diberi kesempatan utk. mendu- | ph jawu kepada pemerintah di 
duki kembali kursi presiden, Anijaman tsb diutjapkan 
mal Joumblati, pemimpin golongan opposisi dari 
nal-sosialis, jang mengemudikan perebutan kekuasaan 
Ti Kemis itu. berkenaan dengan kenjataan, bahwa 

“.. Nederland untuk mengawasi 
pada ha | raan tindakan? missi. 

bungan ini dapat diduga, bahwa se 
ibagai hasil kedatangan 
wan di Nederland, komisariat agung 

FR.I. akan di-reorganisir 
kearah 
pos2 penting nanti akan 
toleh orang2” 

    

-ripada kena dengan Ru- 
sia”, menjatakan 

(hal ini ia dasarkan atas komu- 
nike jang baru? ini dikelnarkan 
sehabis dilakukan perundi 

Jantara Rusia dan RRT di, Mos- 

|takan, bahwa politik Rusia dan 

tindakan 
lah “dilakukan, 

akan dapa: bekerdja 

Mr, Icksan sementara tinggal di 
pelak 

Dalam hu 

Darmasetia 

Seterusnja dapat dikabar- 
kan, bhw djenazah dr. Radji- 
man hari Minggu kemaren di 
makamkan dimakan Mlati (de 
kat Jogja), didekat makam ba 

pak angkainja dr. Wahidin Su 
dirohusodo. Presiden Sukarno 
jg sedang dalam perdjalanan 
telah berkesempatan pula mem 

berikan penghormatan jg peng 
habisan kepada almarhum di 
Walikukun, sesaat, sebelum 
djenazah “diberangkatkan ke 
Mlati. :   

Susunannja 

sehingga 
diduduki 

Indonesia sendiri. 
Aa maan 

Indonesianisasi, 

      Eden: 
ja Kenang Dgn 

LUAR 

bahwa 

ngan? 

kow, Lebih landju: Eden menga 

Kominform di Asia mempunjai 

Lang ra Da “agar Sen Karen nan di Eropah aja perij 
Dkkoa dk San tootdunsi 

satu hal belum diperoleh perse- 
zualan faham, 

gentjatan sendjata. Hanja dlu. |. 

  

MELANGGAR PERATU- 
RAN AGAMA ISLAM. 

Masjumi Makasar telah 
protes pada jang berwa- 
djib karena seorang ber- 

Perang Dunia III : 
Akan Dimulai Di Asia? 

3 ETUA Dewan Perdamaian Seluruh India, dr. Kitchlew, ada 

dalam rombongan pertama dari delegasi India utk konpe- 

rensi perdamaian di Peking jang hari Sabtu telah tiba di Hong- 

kong. Rombongan pertama ini terdiri 17 orang. Kitchlew mengata- 

kan di Hongkong, ia telah memperingatkan bangsa? Asia, bahwa 

| perang dunia jang baru lebih mungkin akan meletus di Asia dari 

pada di Eropa. 

& 

bhw Selandjutnja dikatakan, 

perensi perdamaian bermaksud men 

2 

Airmata 
. 

Lai hak Pam re) President 
tai Komunis India, Gopalan, ja Baog Karno Terharu 
menjatakan bahwa di dunia ini tidak Meuhet Asak2 

i 

tjapai kesatuan tudjuan kearah san 
t 
t   agama Islam jang mening- 

sebagai peesi- RRT Mulai Insjafi Baha ' gal dirumah sakit negara 
|baru2 ini 4 hari kemudian 
baru dikuburkan. Majat- 

negeri. rja dikatakan sudah bu- 

akan ada perdamaian diika ni 

  

    
   

     

   

terus bekerdja untuk maksud? . ke- Buca 
hantjuran dan bukan untuk pemba 
ngunan. Kebanjakan negeri kini te AL JANG sharukan 
lah menggunakan bagian besar arg ola tna geri 

  

Hu . ge 
garan belandjanis untuk maksud2, ruh 
kehartjuran, demikian Gopalan. In-! : 5 

gan Presi- 

  

  

Wedjangan Presiden Kep 

  Banjak tergantung dar'pada 

merin'ah Rus'a kepad, RRT”, 
demikian menterj juar negeri 
Inggris itu, jang se andjutnja 
menja'takan, bahwa pada achir 

nja kepentingan sesuatu nega 
ra jang mas'h hormat diri akan 
menjimpang daripad, kepenti 
ngan Rusa. Eden, jang sedang 
mengadakan perkundjungan se 
lam, enam iharj ke Belgrado ti 
dak bersedia menerangkan, apa 

kah. Church'll dh. mengundang 
|marsekal Tito dari Yugoslavia 
untuk mengundjungi Inggris. 

Pertahanan Barat. 
Saja sendiri tidak pertjja, 

bahwa perang akan segera me 
letus atau tidak dapat d'hindar 
kan. Akan tetapi djika keada   dari kaum Sosialis. 22 dari 47 ang: 

gota parlemen mengatakan, “bahwa 
mereka telah tanda-tangani pernja- 
'taan bersama, jang menuntut supaja 
al Khoury meletakkan djabatannja. 

Khoury menolak tuntutan supaja 

berhenti. dan pada saat itulah ten- 

Itara (dibawah Fu'ad Shahhab) ber 
tindak. (Sm). 

Chairul Sa- 
leh Bebas 

ARI sumber jg sangat boleh 
i ! dipertjaja, Pi-Aneta nienda 

pat keterangan, bahwa Chasril Sa 
leh gelar Paduka Radja, jg teiah 
ditahan selama kurang levin dua 

  

lepas dari tahanan. Chairul Salen 
selandjutnja oleh pemerintah akan 
dikirimkan ke Swiss dengan stu- 
dic-opdracht. Menurut rentjana ia 

akan berangkat pada hari Selasa 
“besuk bersama? dengan isterinja. 
Selama menanti keberangkatas- 
nja ke negeri Swiss itu, ia akan 
tinggal di rumah keluarganja. di 

Gang Paseban. 
  

| menjelenggarakannja, tetapi me- kan negara”, demikian keteran- 

| urut pendapat saja pengemba-j gan menteri perekonomian 

oleh utusan La sumber2 minjak Sumatera | manang dalam konferensi 

“Utara kepada BPM itu, baik di-! jang diadakan- pada hari Djum' 

Su- 

pers 

Lembaca 

aKon. Bata 
van Kunsten an Yi 
maen 

  

setengah tahun, pada hari Djum'- ! 

at atas perintah djaxsi agung, d! 

an dalam waktu jang achir2 inj 
telah bertambah baik, sebagai- 
mana pendapat saia, maka hal 
ini untuk sebag'an besar jalah 
karena negara? Barat telah ber 
satu-padu. Djika kita mengura 
ngi usaha kita, maka hal ini 
akan menimbulkan bentjama, 
Pedamaian hanja dapat didja- 
min di'ka kita jetap kuat dan 
bersatu. Kit, tidak akan mem 

. pergunakan sendjata2 kita un 
(tuk keperuan agresi. Hai ini 
“djuga berlaku bagi Yugoslavia 
sebab bantuan jang diberikan 
oleh negara? Barat kepada Yu 
goslavi, jalah untuk mengura 

ngi kemungkinan terdiadinja 
i seperangan” demikian Eden 
& 

  

nasehat jang diberikan oleh pe : 

Dalam kongres ke-16 dari per- | 

berpengharapan besar, 

Djadi djika tiada halangan 
nanti pada bulan Djanuari jad. 
Bung Karno akan mendjadi 
ajah daripada 5 orang anak, 
demikian selandjutnja resi 
den sebeum beliau mulai we- 
'djangannja jg sesungguhnja. 
.Pula dinjatakan terlebih dahu 
ly bahwa pada kesempatan itu 

'Presiden tidak akan menjing 
gung2 PP 19 mengenai pensiun 

.djanda, karena hal itu nanti 

jakan berakibat “keributan” jg 
i tak ada habisnja. 

Memang wanita, menurut ko 
drat alamnja, “kadang2 tidak 
mungkin ia mendjalankan se- 
suatu, menurut kodratnja ka- 
dang2 ada waktu baginja utk 
tak keluar rumah, . seperti 
“mbok Guntur” pada waktu 
ini. Djika dikatakan laki2 ada 

lah kuat: karena ia dapat mem 
bangun gedung2 jg megah, 
djembatan2 jg besar dll, tetapi 
wanita. adalah terlebih - kuat, 
karena ia kuasa membangun 
manusia. Maka sudah pada tem: 
patnja djika pemerintah beru- 
saha mengadakan peringanan2 
bagi kaum wanita, tetapi dim 
pada itu harus pula diinsafi 

loleh setiap “wanita bahwa na 
'sib wanita adalah dalam ta 
ngan wanita sendiri, sekali? ti 

dak ditangan golongan lain, de 
. mikian Presiden. 

Gerakan Wanita. 

Tak Mungkin Lepaskan Di:i:,,Mem- | 
beri Kasih Dan Keibuan" 

“TERLEBIH DAHULU kepada wanita? 
njampaikan salam dari mBok Guntur, demikian Presiden mu 11274 ne 

lai wedjangannja dimuka Gabungan Madjlis Permusjawaratan Wa 7 
nita Kota Besar Surakarta Minggu pagi kemaren. Sebagai diketa- 
hui atjara tsb ini adalah atjara tambahan, berhubung permintaan 
dari Badan tsb diatas. Satu pertemuan jang dihadliri oleh lebis 

2000 orang wanita dari 18 organisasi wanita di Solo. ,,mBok Gun- 
tur” pada kesempatan ini sajang tidak dapat hadlir oleh karena ke- 
adaannja tidak mengizinkan, Ibu Sukarno pada waktu ini sedang 

  

   

  

    

     
   

    

   

   
   

  

   

Shamoun adalah teman" Inggris, 1 Is Anthony Eden ' Gea 
sedangkan Frangiyyeh terkenal se- pada aa Nian jum'at maag sak dan berniat, 5 
bagai teman”  Perantjiss Bekas ' kar dalam suatu 'konperensi , : 3 pz 
presiden Alfred Naccache, bukan pers di Belgrado, bahwa RRT ” ya anggota parlemen, mempunjai ke- ,ayulai menginsjafi bahaja da- u ga S An Lt oa , Mer 

cCengan 

airmata ke 
satu-gexar 

| presiden. Sel 
2 ' kesekolah anz 

ada Wanita2 Solo. | bengan : 
di Solo ini saja me- | mempering 

  
|jang dibunuh t 
Lelash kedua 
go, Upatjare 

menjabarkan FE 

Progo an 
'ngan bunga p 
ngatan dekat djc 

mana jg terbais?). Jang Simaksud de | Tj 
snyan gerakan Wanita Om Cui man : 
“ialah gerakan jg mendjalankan usa 

“ha2 umpamanja, berhias diri, berdan | 
' dan, tjara mengenakan “pakaian, tia | 

ra masak, semuanja  ditudjukan utk. '$ 
»mendapatkan seorang 2 
(our de man te bekorenj. 
Goiongan gerakan tegen den man 

  

       i 

  

ct tiap rias 

  

lakilaki 

  

   

  

   

mendjalankan usaha. untuk merebut 
persamaan nak dengan lakil. men 

“tut ,.perbaikan b' bagi we 

  

"dil, semuania berupa gerakan jang 
(seakan-akan menentang kaum lelaki. 
y Tetapi ternjata nasih wanita 
tida kijukup mendjadi baik, ha- , 
nja karena adanja persamaan | nerangan r 
hak dgn. kaum laki2. Ternjata mikiam Presic 
setelah tertjapai persamaan hak bahwa jang ditii 
dengan laki2, konsekwensi bagi donesia 'ialah su 
kaum wanita sanga: berat. Seo- didesa2 dan g 
rang wanita tak akan dapsi me- penerangan !iste 

lepaskan diri dari rumah tangga ta2 demikian 
nja dan keibuan, maka ia mala- kalau negara tid 
han dapat diibaratkan seeker Kini rantjangan? 
keledai jang menarik '2 behan. tik membikin ban 
Lagi menurut kodrat tepat da- sentral2 listerik. misal 
pat diulang perkataan penis Tjitarum, Bengawan So! 
wanita tsb diatas: Diep, diep. op tas, tapi belum bisa 
de bodem van de ziel van iedere rena kita belum kuat 

     

     

   
     

djanganlah 
bahwa i 

        

    

  

vrouw ligt de. wens  naar Hefde. karena itu kita harus bersatu dan 

en moederschap”. (Dalam ibuk. bekerdja sunc uh? sngaja - negara 

kalbu tiap wanita, terbenam ha- kuat dan kajia. 
srat memberi kasih dan sifa' ke- 

ibuan). On : j Ke 
: tna, laki seperti bebek 

Maka sebagai satu kelandju- purna, ena . la TAbA      
       tan dari gerakan wanita tersebut 

no 2 tadi timbullah gerakan jang 
ketiga, ialah gerakan wanita met 

'den man jang terdiri disatu nega 
“ra dimana telah ada persamaan 

terpikir “oleh 

saja, demikian Presiden. apakah. di 
negara kita ini seperti di Sovjet 
Rusia timur dahulu, tidak. mungkin 
kita mengatasi kesulitan? dengan me 

  

2 
a
a
h
 

himpunan wanita interrasional di (eneng Gentan Dadan “nan 
Napels pada hari Rebo dengan 
suara bulat disetudjui sebuah mo- 
si dalam mana kepada parlemen 
Italia diminta  supaja diadakan 
undang? untuk menghapus pela- 

tjuran sah di Italia. Lebih dari 
200 utusan? wanita dari 51 negara 
menghadiri konperensi jang telah 
dibuka pada hari Minggu jg lalu, 

dian mengemukakan pendapat 
orang penulis wanita bangsa Belan 
da jg terkenal mevr. Henriette Ro- 
land-Holst, jg menjatakan bahwa 

ngambil sesuatu putusan dalam 

Menteri Sumanang menerang- soal ini menurut menteri hendak- 
kan, bahwa soal mminjak ini bu- | nja orang melihatnja dlm propor- 
kanlah soal prinsipieel, dan ha-| si2 jang sebenarnja. ,,Kalau sa- (menteri, 

dalam suatu negeri, Presiden kemu 
se- 

gerakan tsb. dapat terbagi dalam 3 
golongan ialah: “1. gerakan menta! 
»Om den Man", 2. gerakan wanita nja Presiden dimuka wanita2 Solo 
tegen den man dan 3. gerakan met kemaren. Karena djika wanita men 
den man. Diantara 3 golongan itu djalankan kewadjibannja dgn 

  

   

    

        

"hak antara laki2 dan wanita. : : 
Gerakan wanita jang bahu-mem- nugaskan tenaga2 wanita, ' mengin- 

| bahu dengan kaum laki2 menu- safkan golongan? jg menimbulkan 
NG kekatjauan seperti jg 3 Wari , ita2nja. , B 

Tentor mesanad iban ini banjak terdapat dibeherapa ba 

Laki2 akan memu |gisn negara Kita 
Presiden menggambarkan pula ma 

bebek?...... Isjarakat Indonesis seperti ig ditjita2 
Sekali2 wanita tak kalah kuat dekan untuk kemudian hari. Satu ma 

ngan kaum laki2, 

Sekitar Pengembalian Sumber2 Minjak. Pada BPM 
bangan?2 keuangan ekonomi 

litik dan strategis,” 

demikian seterus 

4 SEM 

he- 
laka, tetapi djuga dari sudut po- 

      

   
   

    

   sjarakat dimana wanita tak usah me 
tupakan keledai 
ban, karena ker 
lankan oleh per 
sempurna, dimar 
mendjalankan k 
alat2 jg sempur 
berarti satu keringanar 

  

   

|utusan? PBB dan pihak Utara | , Hi 

bersepakat utk menunda, perundi- | UNGGUHPUN saja tidak j Hilih dari sudut ekonomi maupun at pagi atas pertanjaan2 'me- nja merupakan suatu fraksi ke- ja setudju pengembalian sumber A idatn Piodidak Hina Gobingsh 
ngan gentjatan sendjata Korea) € Smenjangkal bahwa tenaga | Politik dapat dipertanggung-dja-| ngenai soal pengembalian sum- tjil dari kompleks mas'alah2 du- ' minjak ini kepada BPM, bukan | Madjelis Permusjawaratan Wani 
dengan ji minggu lagi, atas per- | nasional sendiri mungkin bisa! Wabkan dan akan menguntung-| ber? minjak Sumatera Utara. nia perekonomian. Dalam me- ' hanja didasarkan kepada pertim- | di Solo ftii berachtr Sada diam. 970 

melan   pagi: rombongan selandjutnja 
idjutkan-penindjauannja ke 

demikian tulis wartawan kita, 

t Sragen 

demikian | dan sorenja terus ke Djawa-Timur,     
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“ Peodapatan 
Saorarg Irwalida 

   
      

    
   

   
   
    
   

  

   
   
   

  

    

    

    

  

   

   

  

    

(pebulan: pe . 

(1) Pegaw: bhn Na. ai 
- perhentikan dengan hormat da 
“ri d.-abatan negeri berhak mene" 
rima pensiun, “djikalfut “— 

a. mempinjei  masa-kerdia 
sekurang:kurangnja 25 tshan” 
dan -elah mentjapaj umur 50 
tahun dalam djabatan negeri: 

| b. dianggap :idak dapat bekxr- | 
3 Gja lagi dalam djabalan apa- 

| pun djuga, karena keadsan 
. djasmani can/atau rochani, dise | 

| babkan oleh dan da am ia men- 
$ djalankan kewadjiban djaba.an 
| nja: c. mempunjai masa-kerdja 

| Sekurang-kurangnja 5 tahun | 
dianggap tdak Gapat bekerdja 
lagi dalam djabatan- apapun 

5 djuga, karena keadaan djasma 
ni dan/atau rochani, tidak 4 se 
babkan oleh dan dalam | 
ia mendjganksn kewadjihan 
Gjabatannja: d. telah mem'ia- | 
pai umur 50 tahun dalam dj: | 
'batan negeri gan mempunjai 
masa-kerdja. sekurang-kurang | 

nja 15 tahun, dengan k»'entu- 
an bahwa djumlah urum dan ' 
masa-kerdja tidak kurang dari | 

2 15 tahun. 
(2). Pegawai negeri ' jane ai 

berhentikan: dari djabatannja ses 

telah mempunjai. - masa-kerdja" ' 
- s€ekurang-kurangnja: 10 - tahun “'t 
karena penghapusan djabatan 

" &tau perobahan dalam susunan 
pegawai sehingga tenaganja  ti- 
dak" diperlukan dan” kemudian 

tk hingga ia mentja umur 50 i 
tahun” tidak 2 ame kia” | " Lean tera. bertatas 

- untuk ditempatkan kembali, ber- | Sakura maka ia (juma mem 
hak menerima pensiun, setelah : | tekn ikan pada anak 

s  Giberhentikan dari djabatan nev'j | dja. TN Ke 
ri. 

SEMARANG 22 SEPTEMBER 1952. 143) Pegawai negeri jang sete- Diterangkannja, kah 

lah menangku ' djabatan Presi- | dian hem En Lai dipel wa . 

abar Ko ta Kn - |den, Wakil Presiden atau Mente- | 4 geri iu tidak sama. Ada negeri 

| 'Perajaan 1 Sjura 
ear 50 tahun tidak beker d | buta. itu dengan tidak selajak- | 

ANGGAL 19-9 MALAM Panitya Tahun Baru 1 Sjura Se 

    

    

Diendesar “Nadjib, 

   

  

     

  

     
    

    
   

  

     

  

| Arc tg sg ek Ia kalinya 
tangan kanan pada waktu pendara S 

'Diepang. Menurut Kassunardio, 
telah pernah mentioba memakai 

an palsu jang biasa, tetapi me 
a tidak puas, karena tidak dapat 

seperti tangan jg sesungguh 

Untuk selandjutnia kini'ia se tuk sebeg'ara'au penuh 

“dai ng Berusaha untuk Saga merenttikan penstunn-a. 

pegawa' daerah 
(2)Masa-keriia mere 

kedudukann' a tidak sea 

  

    

      

  

2. Aang 
Iyan diten" ukan aler para 'uran 
pemer'ntah, dapat d hitung sah 

      

   

       

yha Mackenzie 
ngan bahwa ja djaci buta Ta 

  

    

          

  

  

| kembali dalam sesuatu djabatan | 
|negeri dan diperhentikan den- | Dia dan seolah-olakg tideikmem- 
gam hormat dari djabatan negeri, beri tempa: ibatuz kep?da- 
berhak menerima: pensiun djika | nja, tapivada Gjuga negeri2 jg 
mertipunjai masa-kerdja sebagai j 
pegawai ' negeri” BOtAN bafk sebagai hasil Pa 

NA rangnja. 10 tahun. . Ijeng:erat andra" 'Scsial 
: Barus jang dike uai Hadikusumo melangsungkan upa- & 4 

#jara mewaliakan tahun baru 1 Sjura. dihadiri Ik..2000 crang,: L Dj umlah Ia ensiun. H3 3 pemer na z Pa 

        

    

  

     
    
    
   

    

    
    

   
    

    
   

    
    
   

    

   

   

    
    

   
    
    
   
    

  

    
   
   

    

   
    
   
   

    

   
   

    
   
    

   

   

:dapat has12 jang 
(1) Djumiah pers un sebulan 

adalah sebaga: berikut: » dengan. mendirikan . 
' dan tempat-untuk 

“a dalam hal 'termaktib pada". aa 2 
pasal Hajat (2) huruf a, Ka ifusebag-iman, mestinya 723 

"edan d, aja: (2) 2 Oia 
tuk tiap2 masa-kerdja & 6/4 da 
ri dasar-pensiun apab'la masa- 
kerdj, Lu (dak"lebih dafi 25 
tahun dan untuk- tiap2 taaun 
mase-kerdja jebih dari 25 ta- 

Gir, : P2 ,KANYJA? hun djumlah tsb ditambah de 
cad danang nama 6000” Sedjak proklamasi kemerde ngan 24 dar, disar pensiun de 
nduduk jg tergabung sala” kaan, rakjat Indenesid mula2 1 keteniyan bawa djumlah 

ya Hana pa ke na kenal akan prerkaisan "Pan- “pensiun se.inggi-tingginja 50 
D: babe 22.3 Za tja” ialah hikmah “Pantjasi- dar: dasar-persn dan ye 

Indonesia Maa aa at la", jg mendjadi sendi dasar. haltermakub'vada pasal baal: 
ajadikannja tahun ara ba negara kia. Perkatzan “Pan- (1)shuruf.e sekurang2nja 254 

He naaat Aebirnia di aa tjasia" jg mula2 ini mempu- dari dasar'itu: 
ra. 30 ba: Siber na njai djiwa jg.luhur murni. La b. dalam "hal “srmaktub pa- 

- seat hat kosa an ma kelamaan, nerkataan “Par 'dapasal Hajat (1) htruf b, 
Ne Na osti Tang Mar rama tja” jg ar'inja “lima” makin 50 dari dasar-rensiun. (2) 

1 “membersihkan pusaka? Sicbral, kita kenal “Pan jalom Djumlah pensitn dbajar dsn 
kendaknja miendiadi 7 done SO kenal akan peringatan perbitungan rupiah bulat, pe- 

Ba es 5 Ha in 8. 1 TAN jawsrsa" “Pan jawarna” “tjahan rrpiah dku s'kan Kata 

Pan Na Gan -ain sebagainia, | tas mendiadi satu rupiah pe 
a berguna bagi kemerdeka . e 

|: Kemudian diadakan sambu | Peling achir Fung Karn, te Ma. 
lorkan perka aon baru, djuga | -“an'arinja dari Djawotan 

@utaranja vaki 2 Djawa an PPK bagian Pendidikan Masjara- 
dan rsasi2 sei Panitya isb didikan afas iri 
p-penduaduk kampung Djaksa dan sek: arnja, | aerah Sema : 

ia Utara jang bersifat Pen an, “Ian akan 2 — usaha- 

     

      

       

nb
a!
 

Par Be na da am upa'jara itu 
“menekankan pada chalciak su 

pt : ja benar2 mengtormati, me 
uliakan dan merajakan ti2zp2 

   Dalam hal pendidikan ha 
mendjadi perhatian, bahwa.anak2 
ig buta itu. harus di 

In Ka 

      

dengan ikekerasan 

itu, anak2 buta itu harus diper- , 

' mikian rupa sehingga anak? bu- 
ta itu dapat m “dan da- 
pat: mentjium bau “barang suatu, 
dapat” merifjiptakan bagaimana | 
bentuknja, sehingga didalam tjip- 
taannja tergambar hal'itu. 

Kalay sudah agak mening 
kat umurnja, biarlah anak2 
izu bermain seperti anak2 nor- 
mal, memandiat poton, bersu- 
ka-siika. “Berilah kesempatan j 

| supaja ia mendapat Ban 
ber'la 

m
m
 

Turan:pensiut, man jez lebih 2stief. 
“Pener dan PPK kasian Pakai "Pantja”, tapi jg er'-j (IT) Pegawai negeri diwagjibkan | permainan? modern supaja da 
Ba Natar maa nja tidak Tuhur lagi, “ialah menitajar tyran-pensiun, tiap2 bulan ' pa diraba-rabanja - apa benda 

La : , “Pan'ja Krisis”, jalah 5 ma- sebanjak 2”, dari gadji atau ua”g- Fog dan. bagaimana bentuknja. 
Tun merupakan gabungan aa : 

panitya golongan Tiong- Bar krisis jg meradjalela di 
kerarask emulia Idrnesia. aa aa Km Tn memu | Sir-pone bisa tambahkan la dapat didialankan, maka djunlah 

1 # a iuran-pensiun jarg belum dipurgut 

Pe .d'ramaikan lengan Pu Betung Aa adanj Itu dibaiar berangsur-ancsur tiap? 
2» 2ng i "Pantja Kris:s” ini rakiat dan ' lan 2, dari gadji djika ada. di- 

1 Pagi: -ai2 di Indonesia djangon “tambah pensiun ata “uang-tunggu ', 

»lado Tionghoa" 

Bawa ah anak2 itu kekspalj 
umpamanja supaja dapa: meng: 
hirup baunja dan meraba ka- 
pai itu: Bahkan dikeberapa ne 
geri direk'ur museum memberi 
Pa kepsda anak2 buta 
ntuk. memegang2 benda2. 

tunggunja. Apabila karena rupa2 
- pemungutan juran-pensiun iti tidak 

  

lang tambah  gemar2 main jang diterima, “ (2) untuk masa-ker- 
"Panjatl) — Pantja( Jan”... Sai jg -berkeperti J J dja pegawai jang berkepentingan di- | 

Sir-pong. harustan. membajar  iuran-pensiun 
 ——— 2”, dari gadii —  djika ada, ditam- ' 

| : Ie 3 bahbah pensiun — atau uang-tunggu 3 Djika juratsperisitni pada 
Ta “3 Ba jang diterima selain" Waktu tersebut, waktu pegawai diberhentikan da 

balada sa J8 dengan memperhitungkan .djumlah ri djabatan negeri dengan ' hak 
En an ui Lelah Kabar turan-pensiun jang telah dibajar da. | pekan belum dibajar penuh, 

a e lam masa itu maka. sisa iuran-pensiun tsb di 

Ping An di.itik bera'kan pada Djumlah iuran-pensiun jang harus pungut . :berangsur-angsur  tiap2 
bekerdja sama dengan lain2 dibajar d'tetapkan dengan surat ke- bulan 205 dari pensiun tadi, dgn 
perkumpulan jg sesama faham putusan Kepala Kantor Urusan Pc- ketentuan bahwa angsuran itu 
dan sehaluan, diuga dengan gawai atas usul dan bahan? dari dinaikkan sedemikian sehingga 
perkumpulan2 la. “Ini Kementeriai/Djawatan jang  bsr- sisa itu lunas “dalam masa se 
dapat ditjarai dengan umpama, “angkutan.” Pembajaran iuran “iv “lambat2nja 5 tahun. (4) Juran- 
Aka Kn Pn Hn dilakukan “ “berangsur-angsur ' tiap2” pensiun jang telah dipungut me 
“lan Hao bulan seka Tuan bulan 2Y5 dari “gadji' atau uatg nurut peraturan ini tidak diba 
Auwj ang Bie Ie, per is, menu tunggu mulai bulan sesudah ia di jar kembali." 

turkan setjara riwaja.nja per- ' 
kumpulan, jg didirikan £ jak 
10 Sept. 1922 dengan nama 
bermula Indo Chineesche Ver- 
eriging. Ll bulan k&8mudian lan 
tas tukar nama mendiadi Indo 
Ticnghoa selingga sekarang. 

Promo'or2: sdaah tvan2 Tan: 
Tjien Hien alm Kwa Sioe L'an 
sim. Go Koei Tjien dan Tan 
Joe Sing. 
Bermula Indo Tionghoa ber 

“anggau'akan hanja 300 orang, 
tapi kini jebih 2400 orang. Se- 
telah ber'urut2 berpindeh tem 
pat, achirnja mempunjai ge 
dung sendiri di Pandean jg » 
dirikan sedjak April 1934. 
teah bangun kembali dari Pem 
“bekuan di djaman Diepang: ki 
ni perkumpulen 'sb tidak mem 
punjai tjabeng2 diluar Sema- 
rang. Di'erangkan sebagai pe- 
nuup. barwa Indo Tionghoa 
bertudiyan sesial, 

Keedaan keuangan dari Indo 

'angkat mendjadi pegawai negeri te- 
ta 

Halaman gedung Indo Tiong 
di.djalan Mataram (Pan- | 

San) ternja'a Lidak” Sa 
| Jun.uk memberi tempat dudu 
“kepdda ra usan teamu unda- 

an don para anggauta, se- 
ngga sebagian terpaksa ha 

Lerdiri, ke.ika- tadi malam 
umpulan Indo Tionghoa Se 

g merajakan jubileum 
Es:irum ke 6. 

'epc.. menurut atjara pada 
Ijam 1530 keua pani.ya“pera 
an, in. Iwe Ping An membu- 
pertemuan. Picato beriku:- 

nja adalah dari in. Goh Boon 
| Toh, keua nerk. Indo Tiong-: 

ah ig menerangkan bahwa 
Yi djuga Isin2 rerkumpu- 
pun Indo Tionghoa pernah 

ngalamkan ups and Jowus. 

Di djiman perdudukan Dje 
pang umpamania -kanjak ba 

:A | yang? inven'zris perkumpulan | 
| jg bilang tak karvan kemana, : 

se:slah perkumpulan ju. seper 
djuga lain perkumpulan, di 
up pd. tgl. 6 Agus's 1942. 

. 27 Ok.ober 1946 perkum- 
an dibuka kembali tapi xe 

1 baru telah dimulai" isl. 1 

yari 1947. Kemad'uan per 

k lan dapa: tertjapai dgn 

kerdja sama antara pengurts 

jan rara anggau'a. Karena itik 

mpaikan terima kasih bu- 

semua Ifin'uan jg 'eah di 
akan guna kemadjuannja 

  

tika perk, Ini d'bangun kembali MALING SIAL. 1 
10 tahun jang lampau “hanja  p | 
memvunjai kekaisas Rp 20. cg era ee yaBe dipan 
tapi kini sda Rp 501000 terd'ri 
“5 Ng gedung Hn giro-re 
ening. lsrn memberikan. so hat itu diperseni kepelan keras. 

kengaw vadasanggautan'a a da- Tengah malam  rumahnja - seorang 
ta soal kem tian Info Tiong penduduk “Tionghoa di Randusari, 
ga membunisi duga - sekola "Oei Tay: Sing, telah kemasukan pen 

hon PBH untuk Oftak2 makin tjuri dengan merusak pintu. Barang 
Conan ndak o pupgu: hajarrn. an pakaian diangkut bersih, tapi 
Kini dikandung niatan untuk ketika pentjuri “itu hendak keluar, 
mesalakan Mn SU ajonja rumah berteriak minta tolong, 
na NON U PA, ada maling, Dalam. sekedjab tempo 

Setelah relesa' mito para OPR segera datang. dan dgn diban 
pergarns nara wakil merkumnu tu.oleh penduduk kampung “ disitir, 
lan ane hedr “diberi kesemma ramai2 maling :itu' dikedjar. - Achir 
tan mene 'aukan senrah dua | Yerita, maling . jg sial. itu setelah 
ka'a sebagai sambutan, “bendjol Sa kepalanja, Jalu Saha 
DITEMBAK .PENGTIAW: | “Ohkan(pada polisi 
Pena penduduk Mask aa BONUH DIRI 

sar (Ambarawa) berngma Baru2 'ini dalam cel polisi seksi 
alias Bagong sewaktu berada ar 'seorang. tahanan DATA P.S. 
dalam 'rumahnja,  sekonjong- berasal dari Solo, telah bunuh diri 
konjong mendzpat 'embakan dgn menggantung. Menurut ketera 
dari luar oeh pengatjau, hing gan, P.S. tsb. ditahan sementara ka 

kumou an iri. cehiwgga kni Ticnghoa bertambah sehat, de, ga mengak'batken tewasirja, Se rena padanja terdapat sepeda dan 
at mers'akan ulang tahtn Imit'an didjelaskan oleh wak'l, ban2nja masih. didalam Ka beberapa. PN s9 du Haa 

0. Diharapkan « bantuan2 ' pendahari, ta. Oei Pco Tien, Ke' sultan, gakan, “ 

djahat. setelah lebih dahulu pendja 

      
  

  

      

      

   

      

  

   

(Oleh: Kolonel Nasution — Dilarang Kutib). 
Me Naat pengertian tentang kekatjanan? 

| dari pe! iiwa2 j berurut2 terd jadi 
pula “seba 62 dan akibat. Sehingga BAN Pa man 
yaaa Ini. Dalam haji iri maka banjak persamaan? 
dengan. kekatjauan di Sulawesi-Selatan dan Maju- 

ing2 daerah oleh penduduk dirasakan" ku 
dihargai, jang ternjata adanja vacuum 
oleh gerakan anti RI jang diperguna- 

1 jang extrecim dan rusaknja alat? ne- 
yan, jang semuanja berlaku dalam Sus- 

jat dan pemuka? tentang isi oto- 

safa, 'hasit? kemerdekaan wrumnja, Dan achirnja 
jang paung menderita sebagai, “PARA dari pertis 
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gambarka, 

Hnghat “pokok 

    

   

   

    

    

  

    

   

   
        

“dehh kuat Mesie”, 
metjat” seorang radja dan dua orang pere 

r mi ar NN membidik perapa GNU Ser 

    

berikan 

menaruh perhatian Kp: » 

1. ho, peshiatan. “Kalau ia ada di 
tara hutan, msi ia tidak 

. jakan tertabruk kepada ba ang 
'pchon jang telah tambars. 
ngan d 
Mlainrja — perlu Cike'ahui bih 

YA Iwa  modongoa 
angin panas-fingin. epak-irak, 
menijium bau sesuatu arak buta ' 
Iin danaf 

an djangan , sekehi inenja Ta. Kadang? ia ki 
difakutstakuti. an dalam pada "ss beladiar sosua'u lencom se 

tiara fiena: dan randei. Diarta 
lakukan setjara | orang normaal. |ra orang? bwa ada ing dj jadi 
Peladjaran harus diberikan sede- | propesor war awan dsb.nja. 

Pa no iting, Dim waktu antara 10 sam- 

tu oleh penduduk kampung ' Randu “ 
sari tamai2 telah . menangkap peni: 

kang didalam negeri, 

| Sesungguhnja daerah Dja- 
“wa Barat sebagai daerah jg 

| makmur sedjak dahulu2. 'Fer- 
| kenal kesungguhan hati rakjat 

$ nja kepada agama dan kegis 
tam Usahanja untuk aw Tonomi 

daerahnja sebesar mungkin. 
Djawa Parat masih “mengan 

    
   

      

| dan militer dari selurup ' aga 
ra dan karena itu mempunjai 
arti jg sangar penting bagi ke 
hidupan Negara. Akan te: api 
pada sekarang ini daeraj ini- 
lak je-paling “katjau.  Sosial- 
Ekonomis paling menderita. 
Jang penuh dengan per.enta- 
ngan2 politik- “ideologis jg- ane- 

rna. jg bertjakar2an 'se- 
gaal- maupun illegaal, 
kutek Yeah 2 keketjs 
erhadap Negara. Jg ba 

| gandung kepentingan 
asing d mengandung ya 

( nga'jau2: bangsa asing. Jg 
1 ki jg. Tana Ha Lp, Rang sipilnja pa 

ling rusak, paling tidak com- 
peet, paling ke-inggalan dim 

| mbangunannja.  Pendeknja 
5 1 Kaori jg pentih “bahan” pele 

  

ig hingga kini telah ,.me 
nh menteri, tampak me   

  

! 

$ Na 
Lnjak. m 

Be Kaanarja 
'Diehtara” banjak kesulitan 

Djawa-Barat kerpentinglah de 
wasa ini perisiiwa DI. Saja, se 
but diantara  banjak kesulitan, 
karsra soal DT ini ijuma sa'ah 
safa dari kesulitan jrug dihida 

Maan Ta ak di ini, Ieagi jak. 
| pat djadi professor2 Ke ikon jare lain, Maka psi 
Pa dokter2 d.LI, kagai matjam geraken subver- 
TN Sief mendapat bumi dan hawa 

u pengalaman orang2 jang subur di Djawa Barat. Ma 
sd jak anak? mendjadi bu ka karena itu soal DI-pun tidxk 
ana olah merspunjai terpisah sendiri, melainkan ber- 

baru, seolah cah djalisan dengan kesulitan2 jang 

: aGa tubut- lain. Antara lain anas2 penga 
aja. Ba aa partjainara (zin tjau bangsa as'ng telah meng 
3 baru xi anak? buta ita gabungkus diri didalamnja. 

“sape ada merasakan ke Pada saat aksi po ision'l Be- 

adarn dsotarnia dengan tan jonda jang ke I semua kita ma 
sih berada di-kantong2 Djawa 
Barat maka telah diketahui ton 
tang Darul Islam dari Sdr Kar 
tesuwirjo. Sebagai panigli m3 
Div. Sil wangi saja tlh. mereri- 

mag satu helai Gocrment dari pa 
danja dengan pelbagai pendjela 
san lisan. Sudah daizan send: 
rinja sebagai pangi:ma ta? bisa 
saja mertjampuri ptrsoa ar2 ter 

Ba ditjari nak ( 
kupasan tentang scat' 

eye 2g ea garis besarnja sa- 

Orang? biita' pun das 

    

  

    

De 
oleh rarfjaindra? 

merasakan : 

“m keadean di 

tara mengusahakan untuk me- 
njatakan scmrua tenaza2 ad. dju 

dung pusat2 ' politik, ekonomi 

iden dan lain? di Jegjakarta. Ba- 

|ginja RI sudah hapus. TNI ada- 

sebut, jang itu adalah bersifat | 
politik. dan horja bagi kita Ten   ga Kartosuwirjo cs. dalam mem 

bela kemerdzkaan kita apalagi 

di Djawa barat jang sangat Tjara hidup harus sbg. 
sungguh kepada agama Tiita2 anak2 normal. 

hubung sita sisa 'perdiua 
ngan kemerdekaan oleh rakja', 
chususdleh Sdr. Kartosuwirjo 
cs, jg 'hertindak dari organisasi 
Islam ig'ada di Djawa Barat. 
Segala bantuan 1 mungkin ki 
ta berikan! 

»Longn mareh” Sinom. 
Belanda r menjampingkan Ren- 

Ville dan mulai menggempur : RI 
jang telah  terkepung, untuk 
menghapuskannja sama sekali 

' sebagai organisasi Negara, Akan 
tetapi pengalaman berkantong 
Gan bergerilja pada waktu ' se- 
rangannja jang pertama telah 
kita peladjari untuk . memper- 
baiki tjara2 perlawanan kita ke- 
padanja. Pasukan? kita mulai 

membangun kantong?nja disean- 
tero pulau, meluas. dari Djawa 
Tengah kepada udjung jg terba- 
rat dan tertimur di pulau Djawa. 
Gerakan jang: besar dilakukan 
oleh. Div. Siliwangi jang bertolak 
dari pangkalan2 di Jogja-Solo 
kembali ke Djawa. Barat, .menu-. 
dju kepada kantong2?nja jang te- 
lah. ditentukan. Sambil  bertem- 
pur mereka. menempuh guming2, 
berminggu2, ber-bulan2 sehingga 

sampai kepada masing2. tudjuan- 
nja. Rantaian pos2 perhubungan 
setjara kaki beranting dilaksana 
kan kepada Markas Besar di 

daerah Jogja dan beberapa per 
hubungan radio terus dapat dipe- 

lihara, 

Kerugian2. pasukan sebagai 
akibat serangan? Belanda ada- 
lah ketjil. Paling besar disebab- 
kan oleh serangan2 D.I. Kartosu- 

wirjo, jang telah memproklamir- 
kan perang kepada pasukan2 
Liar” dari Jogja. Banjak kor# 
ban jang djatuh, banjak keseng- 
saraan dan penderitaan. Pandji 

Siliwangi djatuh ditangan DI. : 
tapi, direbut kembali dengan kor ' 
ban jang besar Kartosuwirjo 
bukan BI lagi, bahkan telah | 
menjatakan hapusnja (menjerah | 

nja) “dengan penangkapan Presi! 
i 

lah pasukan liar jang mengatjau. 

TNI jang mula2 datang sebagai 

anggapan kawan dan bergembira 

sekali kedaerah asalnja, jang se- 

gera mentjari hubungan kembali 
kepada Kartosuwirjo cs, akan te 
tapi disambut dengan serangan? 
jang ganas,jang meminta ratu- 

san korban perwira, bintara dan 

pradjurit. 

»3 Negara”. 
Tiga negara berdiri di Djawa 

Barat, masing? dengan alat? ke- 
kuasaan sipil dan mifiternja. Pa- 

sundan menguasai kota? dan di- 

lindungi oleh tentara Belanda. 
Pasundan telah mendjadi reali-   nja itu kita hormati. 

Mulai ,,sedjarah 
gelap”. 

Maka sedjarah gelap “mulai ' 
dengan adanja Renville. 
rintah memerintahkan pengoso- 
ngan kantong, mungkin dengan | 
perhitungan,. bahwa  kantong2. 

Methode peladjaran hendahnja 
seperti disekolah2 biasa, jakni 
udjian, naik kelas. Hidupnja pun 

harus diselenggarakan seperti '! 
untuk anak2 nomal, jaitu dengan 

menjediakan tempat2 untuk ber- 
main, untuk bertari2an dshb.nja. 

Dan kalau anak itu sudah ber- 
umur antara 10 sampai 15 tahun, 
maka haruslah diperhatikan apa 
'kesanggupannja, supaja ia bisa 
memilih penghidupan jang lajak 
baginja dihari nanti. 

Pembitjara berpendapat, : Aa 
wa dengan tidak mengurangi k 
pentingan peladjaran2 biasa, Kam 
keinsafan dan kesanggupan me- 
nempuh sesuatu lapangan hidup 
guna hari nanti (sesudah keluar 
dari sekolah) adalah lebih pen- 

Kita sebenarnja.. telah menemu- 
kan suatu tjara  berkantong, 
de facto RT dimana2. Belanda ta 
Pat menegakkan ag 

    semakin Aa 
2 

jawa Barat, jang sema 
Eu mendekat: kembali kepinggir' 
kota2. besar setelah pada bulan2 

ima terdesak ke-giinung2, 
pai 15 th. itulah harus ada selek- pertama, . -gunung: 

si, pekerdjaan apa jang disukai 
oleh anak2 itu, Mengenai hal ini 
Sir Clutpa Mackenzie tidak me- 
njetudjui keadaan seperti di Pa-i 
kistan, dimana orang2 buta jang 
sudah berumur 25 tahun . masih 
duduk dibangku2 dan beladjar 
seperti anak2. 

kehirnja pembitjara mengemu- | 

'kaken djuga soal usaha jang ha- 
rus diselenggarakan dengan 'in- 

-stansi2 resmi untuk. menempat- . 
kan LN b jang tel rs | 
latih tu ha) “aan 

begitu mahir dalam ' 
an, 

1 “kepada Kepala Staf Na 
mum di Jogja. 

Perdjaangan kera" 
siwirjos 

Hanjalah perfu suatu pero 
bahan tiara pemerintahan. Un 
tuk dapat berdindak  formeel 
setjara totaliter, berhubung 
oleh perasuran2 jg telah ada, 
chususnja tiara dewon2 perta 
hanan dsbnia, - terbukti tidak 
tepat untuk mengatasi sudsa- 
na, Sdr.2 Sutoko dari Djerman 
berangkat ke Jogja untuk mem 
perdjuangkannja,. akan tetapi 
semen'ara teah d'atuh pu'u- 
san Renville kita mulai berhi- 

Kompol" PSis. | djrah. 
Karen, hidjrah itu maka.ko 

  

Pertandingan sepakbola kelas 1 
pada Sabtu sore antara kes, Poris 
dan SSS berachir dgan kemenangan 
1—0 buat Poris. Dalam pertandi- 
ngan jg keras dan penuh semangat 
dari kedua pihak pada Minggu sore 
“kemaren kes. CHTCS menang: 4—0 
atas Union, halftime 1-0, 

Dalam permainan -jg sengit . ini, 
halfkanan 'TCS karena ' tabrakan, 

kekuasaan kita. “Tentara pergi, 
ala'2 sipil  ditingga kan. Dgn 
resmi maka pemerintah mem- 

bekerdja pada kekuasaan 
ada di daerah2 tsb. Sebagian 
besar, turun keko'a dan men- 
djadi pegawai Belanda dan Pa. 

kena luka dan tidak dapat main te' sundan, Sebagisin tetan tinggal 
tiis, sedangkan seorang pemain dari, di gunung2 meneruskan. per 
“Union 1 Teja Van Yperen,. di' djuangan. Bagi turah2:dan 3 

tintahkan mong2 defa temu sadjo tiada 
goal dari Lin AA cakil kemungkinan lain dari pada te 
Ndak dianggap Kah & memimpin rakjat desania. 

Lain2. kesudahan. sbb.  Garnizoen Ti it diisi oleh 
9 2 CHTCS 20 (0x1), Union ce | Vacuum itu segera diisi o! 
2.5 Poris 2b (del), “Polisi 3 —| kekuasaan baru, fakni DI dari 
tinion 3b" (5x2), dan SSS 3. CH, SOFT, Kartosuwirjo. Dengan ra- 
TCS 3b. (6—1): hari Minggu: SSS) ya berterima kasih, kia di 

2. .— Poris 2a (0—0), WIK IL -— | Yobia .menerima laporan dari 
Polisi2 (2-8) . dan. Union '3a 3.) Dipan, Barat tentang: perkem-: 
Poris'3 (2-0). bangan2 seterusnja,  jakni ' ber 

/ 

  

Peme- | kepadanja djuga suatu 

| Kader dan Pager desa), 

     
8 erangsur? dimtr | 

2 perkantongan “di 2 

berhubung pada masa itu belum P 
hal geriljaf 

sepantasnja.. Demikian dita 

songlah .kaniong2.. kosonglah/ . 
'basrama baru dengan ' beaja 
1 Rp. 125.000 — jang dalam se- 

perkenankan . alai2 sipil Tg | 

tet jang terus membangun diri- 
nja. Negara Kartosuwirjo jang 

menguasai 

lan BRI di gunung2, dengan ten- 

'tara Islamnja jang semakin 

kuat pula dengan pelarian TNI 
realitet 

jang ta? dapat ' disangkal lagi. 

|Batalijon2 “TNI menginfiltreer 

kantong? peningga- ! : 
ibangsa sendiri. Siapa jang mem- 

Utara. | 
Hantam 
Serdadu2 Tionghoo | 
Gempur keduda 
kan Faank nya 

“PBB     
Pp ASUKAN2 Tioogtida pa- 

& da Kemis milim ln 
akusam Sekapgang kua ga 

Tn 4 anyar pada yakia. 
| pasukan?! YBB' - 

jan melaa per ompurtn 3 
Yea, “dan pata Djam'at gi sa 
lah satu Kk kedudukan PB) 

kan2 Tiunghoa sedangkan disa- 

fu tempat lainnja na ngisi 2 

    

    

   

termuran senigi Secrar 
sSobarg Disebcian ba 
Kanjin, Cifront Barat 
PES meningga 

nja seolah | 
1 .bata jon pasikang” ng 
dari segala djurnsan Dua 1 
Le Is rnia diiront Baraf ' 

4 terhadap kedutukang PBB 
di 9 bath buki: dekat Ctiorwon, 
sedangkan serangan jang” kes 
cmp3' jalah terhadap daerah pe 
gunungan difrort tengah jg. di 
Suduki cleh pasukan? Korea Se 
la'an, 

Menurut war'awan UP. di 
fron?'. Barat serangin terkuat 
ig diakukan oleh 'pasukan2 
Tionghoa ialah -erhadap bukit 
"Old Baldy” disebelah barat 
Chorwon, dimana pada Djum- 
'at 'pasi pertempuran ma- 
sih berkobar dengon serunia. 
Lebih landjutf wartawan UP 
Franklin mengabarkan, bahwa 
dalam serargan ig diakrkart 
terhadap bukit “Kelly” disebe 
lah barat sungai Imjin pada 

Kemis malam, pasukan? Tiong 

hoa rupa2n' «4 telah menghen- 
tjurk Kon seluruh pasukan PBB, 

jg mendudrki ros terdepan jg 
stra'egis diseks ah barat Yong 
chen. “Menurut keterangan se 
orang opsir Amerika hanja be 
berapa orang dian'ara pasukan 
PBB itn dapa: men'elamaikan 

diri dalam penierbyuan jg di 
mulai pada Kemis  ma'am 

diam 12 GMT berachir empat 

djim kemudian dengan dire- 

buinja kedudukan i'y setelah 

serdadu2 PBB ig terachir dike 
pung dan dimusnahkan dalam 

kubu2 pertahanan mereka, 
(U.P.). 
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RADIO. 
SIARAN RRI SEMARANG 

Oenen 22 Sept.: 
7.05 Gendina2 dolaran, . 18.00 

ank tif man, 19.15 Tindiauan 
luar negeri, 20.20 Rudjak ulek Sema 
rangan, 21.15 Tindjauan tanah-air 

21.30 Laau2 cambus, 22.15. Hiburan 
malam OK Tjahja Bulan, 
  

mungkin pertempuran? terhadap 

DI dan Belanda. R.I. baru berupa 
kekuatan militer, belam berapa 
kekuatan sipil. 

Alat? kekuasan jang terendah, 

ketjamatan dan kelurahan berha 

Gapan dengan tira matjam Ne- 
gara jang berdanlat sendiri? de- 
ngan tiga matjam tentaranja. 
Tidahlah mungkin kebinjaksanaan 

jang lain baginja dari pada mela 

deni tiga?nja untuk keselematan 
dirinja. Pengertian gerag negara 
mendjadi kabur bagi rakjat de- 

sa. Gezag?2 adalah sama dengan 

pasukan bersendjata. Rakjat ha- 
rus membantu untuk menjela- 

matkan diri, semuanja ' adalah 

bantu satu fihak, maka akan di- 

tjurigai atau dihukum oleh Jain 
fihak. 

Bakjat sulit menjelamatkan di 

ri dalam suasana demikian. Sega   meralui tjclah 2 jang masih ter- 

ainja (KDM, KODM, 
untuk 

pangkal menjusun Pamong Pra- , 

a Daan Pamong desanja kemba- 

-| sapabil negehindaa, ak 

ga? terotiri 

    

la akibat perang kolonial dan pe 

itu ta' bisa lagi dipertahankan buka,berangsur2 menjusun tena- rang saudara tertimpa atas diri- 
nja sangat ganasnja. “Tempo? 

ada dua, malah tiga matjam Pa- 
meng-pradia dan Pamong-desa, 

|iang sama? berkuasa atas raks 
jat jang sama. 

  
  

Aneka DjawaTengah| 
  

soro. 

ih Dlecaia: dengan ditutup- 
meja Asrama Penderi-a Tjatjad 
di Jogja, Magelang dan Banju 
'mas sedjak tgl, 1 Septemker 
jang lalu.  Rehabilitatie Cen- 

.Syrakart, akan. meneri- 
: Aaato orang penderita tjotjad 
dari ketiga tempat tersebut, 
sedang lainnja akan ditampung 
da am Asrama Besar Penderi'a 
Tjatjad di Semarang. Dari 150 
orahg jang diserahkan kepada 
Rehabilitatie Centrum tersebut 
kini baru ada 60 orang sadja 
jomg selah dapat diterima ber- 
hubung dengan kekurangan 
tempat. Untuk m2mberi tempat 
kepada 90 orang lainnja ,tu, 
kini sedang dibangun 3 buah 

  
bylan lagi diharapkan telan se 
lesai dan dapat dipergunakan, 

Latihan Tjatur. 
Atas kesediaan pengurus  restaw- 

'rant Solo” di djalan Ngapeman, 
kini dibawah penyelenggaraan Per- 
#jaso atau Persatuan Wjatur Sol 
tiap hari Minggu mulai djam 10 pas 
gi sampai djam 3 sore diadakan la- 

Itihan tjatur jang terbuka bagi ses 
genap penggemar tjatur, djuga jg 
bukan anggauta Pertjaso. 

Pada hari2 latihan tsb., akan be- 
rada djuga djago2  Pertjaso' jang 
“selalu sedia untuk " melajani ' pata 
penggemar tjatur guna " kemadjuan 
perdamaian ini, jakni “antara lain 
Abdul Sattar, Hadji Rachmat, Harja 
andja, . Tan Khien Tiong, dam “dx 
Suprapto.   

RC. daan akan ' 
terima 150 penderi- ! 

- dn ta Tjaijad. 

MAGELANG, 

Setasiun bus terbaik di 
Djawa Tengah. 

Setasiut bus terbesar di Djawa 
Tengah, jang pembuatannja telah 
memakan biaja Rp. 162.000.—, dan | 

taxi dengan” biaja 
Rp. 40:000.—, hari Senin jl, dibuka 
dengan resmi di Magelang, disak- 
sikan oleh kepala Kjawatan Plano- 
lsogie Pusat di Jogja Prof. Ir. Pur- 
bodiningrat, kepala Inspeksi Djawa- 
tan Lalu Lintas Propinsi Djawa Te- 
ngah, dan' pembesar2 daerah. Le- 
taknja berhadapan dengan ' setasiun 
kereta api Magelang pasar. » 

Disamping setasiun bus baru itu 
dalam 'rentjana segera akan dibuka 
Gedung milk Seminari ' Mertojudan 
jang baru sadja hah's dibangun dam 
biaja sebesar Rp. 1.600.000.—, Pan- 
diang' sstasiun bus baniisitu 64 mes 
ter dengan ruangan untuk pember- 
hentian 16 bus. 

PURWOKERTO. 

1 th. Perpustakaan 

Rakjat. 
|. Pada tg 1 October 1952 j.a.d, 
genaplah satu tahun usia Per- 
pustakaan Rakjat tjabang Poer- 
wokerto, bagian perpustakaan 

dari Diseratan Pendidikan Mas- 
jarakat Kabupaten  Banjumas 
jang bertempat diruangan bagi- 
an muka Hotel Purwokerto 

(Grand-Hotel). Dalam  perpusta- 
kaan ini kini terdapat 2000 bus 

ah buku bahasa Indonesia, 1000 
buah buku bahasa-bahasa asing 

(Djerman, Inggris, Belanda), 
dan madjalah2 dan beberapa su- 
rat Kabar harian. Buku2 tsb ters 

pemberhentian 

(bang 'dalam' 15 golongan menis 
1 Urut djenis dan Inah ani 

aianta 
ranja dapa. direbat oleh EN 
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53 

: 

$ jang bersedia untuk membaha- dan wadjib militer, 
rul ikatan dinasnja, ts'api jang j , 

g 

: #1 

  

        

   

  
: 

1 
6 

| dalam kelas. ,,penjakit menular , Presiden diuga jang mengenai keku- gota2' baru PBB adalah negatif ka 

NS 

  

2 

dikatakan, bahwa ke-empat rantjangan undang? itu dimadjukahagar ada dasar 

ALAM MEMORIN DJAWABAN jang iss kai Nita kepada & Ba en Tt Arti MAAN Iii Memapatlkan g intan kepada parlemen baru: ID “tas-tnporan bagiang DPR men nai 4 rentjana tentang soal Angkatan Peras 
3 

Perang kita. 
jang sjah bagi 

  ID 

rentjana? 
ta kini 
madj 

rnaan jang dianggap perlu bagi Angkatan 
kenjataan bahwa Angkatan Perang telah : 

an bermaksud otk menjalurkan perkembangan AD. Pa Pe langan undang yang dh 

Dinjatakan, baka ki | 

arah keadaan jg kita #jitatkan, Se- 

“ adakan untuk menambah 
| ngetahuan mereka 

  

jr 

naan 

6 DL sahabat AK yg 

  

ikatan d'nas untuk 3 tahun, se' 
hingga dalam 3 tahun itu ang 
gota2 Angkatan Perang mem- 
punjaj kesentuan hukum me- 
ngenaj kedudukannja, sedang- 
kan wak'u 3 tahun i'u dapat dj 
pergunakan oleh Pemerintah 

untuk menentukan kearah ma 
na Angka'an Perang itu selan- 
djutnja hendak dibawa. 

Kepada semua Anggota-ang 
gota Angkatan Persi? seka- 
rang pada pokoknja d berikan 
kesempatan untuk  membaha- 
yui ika'an dinasnja, mereka 
memu &i ikatan d'nas bary itu 
dengan pangkatn'a sekarang 
dan dengan latihan dan pend'di 
kon jang teratur, ba'k menge 
nai penge'ahuan umum mau- 
pun pengetahuan kemiliteran, 

jang leb'h tinggi. Dengan lain 
perkataan siarat2 pendidikan 
jang harus dipenuhi oleh tena 
ga2 baru jang mau masuk 
Angkatan Perang, tidak usah 

dipenuhi oleh anggota2 Angka 
| tan Perang sekarang 'ang hen 
dak membaharui ikaian dinas | 
nja tetapi tentu mereka harus 

) bersedi, untuk meng'ku'i Jati- 
han2 dan pendid kan2 jang di 

pe- 

ga mengenaj sjarat2 ke- 
an, “bi anggora Angka- 

3 ng jang hendak mem- 
bah: -ikatan dinasn'a diada 
kan s'arai2 jans men maal jg 
lebih ringan daripada sjara 2. 
jang harus dipenuhi oleh tena 

ga2 baru, Anggota2 Angka-an 
Perang jang tidak. berseda un 
tuk membaharvi ikatan din?s 
dan jang tenaganj, tidak sa- 
ngat d'perlukan untuk pem- 
bangunan Angkatan Perang 
ckan d'verkenankan kembali 
ke masjarakai. 

  

     

  

Anggota2 Angka'an Perang 

kesehatannia tidak memungkn 
kan niat ini akan diperlakukan 
menuru: suatu procedure se- 
hingga dengan berangsur-ang- 

sur mereka “akan dapat hidup 
dengan usaha sendiri dalam ma 
sjarakat. 5 f 

Djumlah jg. pensiun, 
“keluar dsb. 

Menurut hasil? sementara dari 
pemeriksaan? sampai sekarang 
maka ada kemungkinan, bahwa 
10.609 anggota Angkatan Perang 
akan keluar berhubung telah ma- 
tang utk pensiun, bahwa 30.090 
akan minta keluar dan bahwa Je- 
bih kurang 60.000 dari djamlah$ 
anggota2 Angkatan Perang seki- 
rang akan terbukti tidak meme- 

i o sjarat?2 badan utk mendia- 

tugas2 sebagai anggsia 
am Perang. Sedang diseiidi 

  

£ 

    

Influenza 
WHO Sampsi Kioi Tak 

bagaimana telah kita kaharkan, ke-empat rentjana Undars 
ketentuan hukum mengenai kedudukan anggaute 

In anggauta Tentara Sukarela, 

(Gan diduga bahwa 20.009 masih meng 

Ike Sumatera sebanjak 1.918 dji & 

mereka akan dibawa ketingkat | 

1, Peraturan penjempur- 

ki apakah dari Gjumlah 60.090 Benata aliran politik. Dengan an i -sendirinja anggau £ 
sfhatannja Gapat disembuhkan Peran 1 geng Angkata 

5 ih isuli masalah2 politik, rsa- akan dapat membaharui ikatan lah bagi perw.ra2 La Tn 

Ginas dgn djalan ini. Oleh sebab njat kedudukan 
itu diperhitungkan kemungkitan, gi hal demikian mendjadi keha- 
bahwa dim tahun? jg akan da- rusan untuk“dapat mendjalan- 
tang lebih kurang 86.000 sampei kan tugasnja sebaik-baiknja. 
109.099 orang akan Giken Bean Pen » PEN 

setjara teratur" dan berangsur2, ," “nsertian perichanan. 
  

“diterangi Provbs Ini akan ber mukakan pertanjaan .mengenai pe-' langsung dim waktu kira2 iga ngertian pertahanan rakjat. Penger- tat : P3 tian ini jang mendjadi salah satu 
Na k pmm Pokok pikiran dalam usaha menga- : 

mai Djumlah CTN. tur pertahanan negara kita, telah ' 
lam memorie djawaban itu di tertjantum dalam Undang2 Dasar 

katakan, bahwa sampaf sekarang Sementara kita, ja'ni dalam pasal 
Corps “Tjadangan .Nasioral telah 24 jang berbunji: ,,Setiap warga- mengirimkan 2.652 orang k Kali- negara berhak. dan berkewadjiban 
mantan dan 1.317 orang ke Sumate turut serta dengan sungguh ' dalam s La ni mang 1 Biro Re pertahanan negara”. 
onstruksi Nasional telah mengirim bean SL Gang eme, Nota | 5 Ttg kedudukan NMM. 

panonag Seperti djuga dalam lapangan la- 
terdiri atas 3794 keluarga dan ke 'W maka Angkatan Perang kita ma- 
Sulawesi Utara sebanjak 2400 | jiwa sih perlu untuk sementara waktu jang terdiri atas 600 keluarga. Di menggunakan keachlian dan penga- 
njatakag, “bahwa” se mangat berpin an tenaga2 asing, terutama un- 
dah kedaerah luar Djawa sangat tuk mendidik tenaga2 sehingga da- 
besar, lebih? dari daerah2 jg tidak lam waktu jang sesingkat2nja ditja- 
aman seperti di Djawa-Barat. Oleh Pai Suatu tingkatan, dimana keachli- 
karena besarnja kemauan ini, maka #1 dan pengalaman tenaga2 asing tidak dapat dihindarkan, bahwa ka Itu tidak diperlukan lagi. Dengan 
dang2 pengiriman terdjadi sebelum Sendirinja tenaga2 asing itu diper- tempat2 jg ditudju, siap" disediakan gunakan dengan tjara jang tidak 
Untuk mereka. : mempengaruhi soal kebidjaksanaan 

Untuk beaja transmigrasi Biro dan tjara2 memimpin Angkatan Pe 
Rekonstruksi Nasional telah dike- "289: keachlian dan pengalaman te luarkan lebih kurang 21 djuta rupiah "aga2 asing itu dipergunakan. de- 
dan untuk transmigrasi C.T.N, lebih £$an tjara dan ditempat2 jang  di- kurang 26 djuta rupiah dalam'tahun tentukan oleh Pimpinan Angkatan 

    

  

    

  

  

1952, 2 Ful “Lani Perang, dan hal ini tentu ditetapkan 
La KL. 3 Semikian sehingga diperoleh keunt- 

Pem. harap kan ke 4 ngan jang sebarijak-banjaknja dari 
rentjana U.U. di- pemakaian tenaga' asing itu. ' Djum- 

: s2 lah anggauta Misi Militer Belanda 
Puk Maa? “nil Tan itu disesuaikan dengan “kebutuhan 

tes er kita, d japainja -ha-! 
waban tersebut, bahwa menurut ita, Can ' “Gea » Sstikondn)a bea sil2 dipendidikan2, djumlah tsh: bers: 

angsur2 dikurangi. 

Mengenai pengangkatan 
T.B. Simatupang. 

anggapan anggauta? parlemen ran- 
tjangan .undang2 jang - diadjukan 
adalah.akibat atau ,.uitvloeisel” dari | 
apa jang mereka sebut defensie-wet, 1 

diangkat mendjadi KSAP, karena ia 
sedjak meninggalnja Djenderal Su 
dirman mendjabat Fgd. KSAP dan 
selama memegang “djabatan “itu te 

suatu Angkatan Perang jang terdiri 
dari mereka jang sukarela masuk 
Angkatan Perang dan mereka jang |   wadjib masuk . Angkatan Perang. , 
atau seperti dengan singkatan dalam 
pasal 125, Angkatan Perang tetap 

lah membuktikan ketjakapannja. Se 
bagai perwira jg pertama dari Ang 
katan Perang ditimbang sudah se 

wadjarnja bahwa ia diberi pangkat 
Djenderal Major. 

Kol. Sungkono ier- 
sangkut dim perkara. | 

Keempat rentjana undang? jg di- 
maksudnja — daripada mengadakan 
suaty dasar jang sah untuk me- 
rgembangkan Angkatan Perang - jg 

MEN lha, tt 

£ dapat mempeladjari dan '| 

jang agak tng- | 

Beberapa anggauta telah menge- |     
Dua kantor harian liberal ,,El Espetador” dan El Tempo” di 
Bogota, Columbia (Amerika Selatan) jang sebagaimana kita ka 
barkan, telah diserbu oleh orang banjak jg melakakan' demonstra 
si sehabis dilangsungkan upatjara penguburan 5 orang anggauta 
polisi jg dibunuh gerombolan gerilja dekat kota Ibague, Katanja 
kaum demonstran itu telah ditembaki dari arah kantor? harian ' 
tsb., sehingga mereka mendjadi murka dan merusakkan  barang2 
dikedua kantor itu. Tetapi kemudian kedua harian 'itu' masih da 
pat djuga melangsungkan ' pekerdjaennja sehari-hari 

.   

'Pembanganan A.D. 
TNI Tetap Merupakan Intisarl Angke. | 
Perang: Kita—-Djaminan2 Bagi Mereka 

| J3 Keluar Dinas Mlliter Memuaskan ' 
(Oleh wartawan kita). 

ALAM PERTJAKAPAN wartawan kita dgn djurubitjara Di- 
visi Diponegoro, kapten Harsono, ditegaskan, bahwa desas- 

desus jg mengatakan, bahwa TNI tidak akan didjadikan kern lagi 
dalam pembangunan Angkatan Perang kita, ini tidak benar sama 
sekali. TNI tetap akan merupakan inti sari dari tentara kita, de- 
mikian kapten Harsono. Selandjutnja dinjatakan, bahwa dim me- 
laksanakan pembangunan angkatan perang kita, kementerian pers 
tahanan selalu'berpedoman pada: 4 dasar: 1. Politik Negara jang 
bebas, aktif dan keras. Menudju potensi nasional jang kuat. 2. Prin 
sip pertahanan rakjat totaal jang sesuai dengan negara. 3. Tentara 
milisi dengan dasar Undang? Dasar kita fatsal 125, jang antara 

| lain menjebutkan, bahwa tentara tetap mendjadi inti dari tentara 
milisi tadi. Ta 

ma BN 

| 1019 orang akan 
'habisnja waktu dienst-verband “(ika “ dipensiun. 
|tan dinas) keanagautaan tentara be” Dalam Territorium IV' ini, jang 
|suk 34 Desember 1952 jang: akan 'akan dipensiun karena sudah ,,pen- 
“datang ini. wartawan,kita mendapat 'sioen-rijp” ada TOTO orang, dan se- 
“keterangan? lebih djauh dari kapten bagian besar ialah dari bekas ang- 
'Bardosono”  Adjudan. Djenderal gauta Knil (90”,). Ada djuga me- 
Divisi Diponegoro, mengenai usaha? reka jang meskipun sudah pensioen- 
(penglaksanaan Pembangunan Angk. rijp terpaksa masih dipertahankan, 
| Darat, terutama jg chusus mengenai supaja tetap dalam ikatan dinas mi- 
| Territorium IV. Oleh kapten Bardo liter, karena tenaganja masih dibu- 
“sono terlebih dahulu, didjelaskan, tuhkan' dan” belum ada gantinja. 
'bahwa sifat Pembangunan Angkatan Orang2 jang akan dipensiun ini 
Darat ini bukanlah suatu: rentjana mulai besuk tangoal” 1 . Oktober 

“demobilisasi jg memberi kesan mas- 1952 hingga 31 Desember 1952, 
sa-ontslag tentara, Rentjana pemba djadi selama 3 bulan akan mene 

ingunan “angkatan darat ini lain se rima tjuti, dibebaskan dari tugas 
kali sifatnja daripada rekonstruksi nja sebagai militer, tapi masih te 
dan reorganisasi tentara dalam th. tap menerima gadji dan' haknja 
11948 dulu, dimana anggauta2 tenta (djaminan lauk pauk dis.) penuh se 
ra diberhentikan dengan uang sangu bagai tentara, “agar semasa 3 bulan 

'& bulan gadji begitu sadja. Dalam tadi dapat' dipergunakan untuk me 
'taraf Pembangunan Angkatan Darat njiapkan' diri kembalinja ke masja' 
jini nanti para anggauta tentara jg rakat. Sesudah tanggal 31 Desem 
:terkena tak perlu merasa tjemas, ka ber 1952, mereka menerima beslit 

      Selandjutnja bertalian dgn .akan 

ada sekarang 'untuk mendjadi suatu 
Angkatan Perang “tetap jg dapat. 
mendjad: dasar'untuk mengadakan 

Mengenai pertanjaan di sekitar 
Koi. Sungkoro, dapat kang terang 
kan, bahwa bekau tersanrkut da 

vadjib militer. € 

  rena segala2-nja sudah diatur setja uang   

Salin 
D 

orang selnya 
ranpan ini katan 2 
»lebih tepa.” dari interp 
bu'an Djul di 

menerzngkan, 
“sangat meng-arapkan timbul 
nja-perang akan terapi dalam. 

        

  

nja telah mersrangkon, 7 
"sukar baginja untuk n ep 
biajai crars2t Amerika" Se 
landju'nja ka'ania S'alin tlh 
menerangkan bahwa Rusiy da 
pat ber'atan daam perlomba- 
an persendjatasn. kcrena blok 
Sovjet lebih baik lebih mende- 
rita tekanan ekonomi ig diba 
wakan oleh rerlombzan persen 
dja'aan itu daripada negara? 
Parat, Kepada ke'erangarn ini 
ditambahkan,  bahws S'alin 
“akan berusoha ' sekerasI9nja 

Terhadap Djslannja Keadaan Di Korea 
ALAM MADJALAH ,,New Statesmen and Nation”, jakni 
madjalah dar: sajap kiri Labourpariy di Inggris, p: 

har? Djan'ap telah dimuat karangan, jang dijulis oleh Ri 
H.S Crossman, secrang wartawan jan” mendjadi sg'ah se- 

dari Sajap kiri jang dipimpin oleh Beyam Ka- 
ja Mera Anaa suatu kupasan jang baru dan 

u jang diberikan oleh Stalin dalam 
, Kromlin kepada pemimpin sosialis pro-komu-' 

nis Halia Pi» ro Nenp' Karangan Ini didasarkan kepada suatu 
pembi jaraan jang dilakukan oleh Crossman dengan Neni me 
ngenai interpiunja dengan Stan ta. 

Ya Gapat memubmakan baik Mos- 

baik dan memuaskan," Bahkan se 
fjara bergurau kapten Bardosono me 
Hoatalodit bahwasia sendiri mengiri 
ingin ikut" terkena" “sendiri, karena 

(merang djaminan2-nja sungguh Ju 
majan. , 

Pun perlu d'ketahui, bahwa 
sifat dari Pembangunan Angka 

tan Darat ini bukanlah bermak 
sud untuk mengurangj d'umlah 
tentara: hal tersebut  dibukti- 
kan dengan masih seringnja fi 
hak tentara. memasang ikan2 
panggilan masuk djadi perwira 
djadi #entara. Tapi dgn pemba 
ngunan angkatan darat ini di 
maksud kearah membangkit- 
kon potensi nasional jang jebih 

d 

      

| Dalam karangan tsb Cross- lebih buruk bahwa sebuah SIN pote 2 
man menulis, Dalan Sal'n dim @ngkatan ud g strateris tis Pa k lagi. Dalam, ren'jan, Pem 
in'erpiunja dengan Nenni te TK dapat dianggap Sebagai se- bangunan Angkatan Darat ini 
“ah f a bahwa ia Puah ,sendiata jg menentukan”. ada 4 sjarat jang dipakai seba 

gai dasar guna - menjalurkan 
mereka-keluar dari dinas mi'i- 
ter:"1, Mereka jang sudah ma 

“ Stalin telah memberar- 
kan, bahwa sebiah angkatan uda 

| 
      

    

     

      

          
  

na menurut pendapa'nja dgn | 
Gemikian pendapa: bangsa2 A- 
sia terhadap Amerika telah t 
berobah, dan-karena dengan | 5 
demikian pula se'engan dri | 'Mengantiam Dae- 

sehingga dalam pandangan ini harus ' Mengenaf pertanjaan disekitar pe Pena Iu aan Ta nan .kow, maupun Xerk, nemu sanja pensiun, 2. Mereka jang | ditetapkan dahulu defensienvet dan ngangkatan Kolonel T. B: Simatu fa LBAOINER perang dak pada, fi a3 3t, menderita penjakit terlalu berat baharulah dapat diadakan apa jang pang mendjadi.Kepala Staf. Angk hUNSIn dengan 10 samnai 15. Amerika MEmpU- Jan berpenjakit clironis, m'sal dianggap oleh mereka itu ,uitvloci- Perang dengan pangkat. Djenderal ahvn lagi”. Nenni,.demikian njat angkatan bc dsata ter ia tbc, sakit.kotor dis. 3. Me-' se 2 i EN Eh ia #7 tulis Crossman - sek unja, lampau sedikit ufk dapat meidu- VA 0G SAK kotor Hate rod Biss : —.... Major, didj2laskan, bahwa " dengan j ME Sy Apaan Gara Oo SA e : - Siak reka jang Cikeluzrkan agaimana-nanti bentuk” dan “Asi Helingganja Dijenderal - Sudirman | Salam 'interpiunja “denga P3 “Dn sodik anna PA NN atas pertimbsngan2  moreel.. 
perundang-undangan itu teranglah, gatam bulan Djanuari 1950, maka |-In mendapat kesan, bahwa kebarnja tidak pe Lg Sen 4, Mereka jang atas resico sen bahwa perundang-undangan itu ti terlowonglah djabatan K.S.AP. Un S'alin lebih menjukai orang2 berhesilnja suatu konperensi em- da aah kamar dari Ikatan di 

sd ta bertentangan dengan Pa- tuk kepentingan organisasi Angka (Inggris den orang2 Eropa: pat negara, Bi LL Tas mniliteb : . 
la 2 ang? Tn Sementara. O-| tan Perang, maka lowongan itu perl pada  umumnja, dari pada ' Ia kaba as akan" 1 2 mma 
ch sebab atu dalam perundang-un- |, diisi. Kolonel T. B: Simatupang |orarg2 Armorika. Stalin ka E Ne na “& an dja- : NN ap 
dangan tu tetap harus “akan 'ada 5 : | Jannja keadaan'di Korea, kare ah: ja 

angka'an perang Amerika teri rah Madras 
ka: disana. Lebih landjut ka Ng 
barnja Stalin tidak bersedia RAJAGOPALACHARI, 
unttk melepaskan. sa'ah saw perdana ' menteri negara 
diantara hasil? “jg diperoleh bagian | Madras, m 
Rusia gengan  kemenangan2- pada hari Djum'at bahwa tidak 
nja di Eropah Timur. misalnja ' datangnja hadjan selama 6 ta- 

unuk meredikan " Amerika, huw berturut-turat. di sebagian 

"ajasakan diterima penuh, zonder di 

pensiunnja dengan ketetapan 
pensiunnja masing2. Pensiun ini da 
pat mereka minta didaerah ' mereka 
masing2 dan akan diurus oleh De 
tasemen Subsistenties. : i 

“ Diobati dulu. 
Bagi. golongan kedua, ialah mere 

ka jang karena menderita sakit ter 
lalu hebat dan chronis, hingga ter 
paksa tak dapat mengikuti  tugas2 
militer jang berat itu, akan menda 
pat ketentuan? sbb: Mereka akan 
di-obati dulu selama 3 tahun dgn 
mendapat gadji dan djaminan penuh 
sebagai tentara (untuk tahun perta 
ma) dan untuk tahun kedua: dan 
ketiga hanja menerima gadji sadja. 
Sesudah tiga tahun mereka akan me 
nerima pensioen (kalau sudah “pen 
sioen-rijp) dan kalau belum ' pen- 
Sioen-rijp akan menerima onderstand 
seumur hidup, djuga bila ia mening 
gal, isterinja “akan menggantikan, 
untuk menerima enderstand itu. An- 
daikata orang ini sesudah menerima 
pensioen atau onderstand toh masih 
dapat bekerdja dalam dinas pemerin 
tah, akan menerima gadji. dengan 
tundjangan2-nja sebagai pegawai ne 
geri, dikurangi dengan djumlah: on 
derstandnja." Tapi bila ia bekerdia' 
dalam lapang partikelir, onderstand- 

perhitungkan djumlah gadjinja- da 
lam lapang partikelir ini. Peraturan 
demikian ini berlaku djuga bagi ten 
tara2 jang dapat pensioen lainnja. 

Je. moreelnja tak dapat 
dipertanggung-dja- 

wabkan. 
' Mengenai golongan ketiga, ialah 
mereka jg akan dibebaskan dari 
tugas militernja, karena moreelnja 
sudah tak dapat dipertanggung-dja- 
wtabkan lagi, baik oleh angkatan pe 
rang sendiri maupun oleh  masjara 

kat, mendapat ketentuan? sbb.: Me 
reka mula2 akan mendapat ,,groot- 
verlof” selama 3 tahun, dengan men 

hadapi masa 
Darat ini, tak perlu ada orang 
merasa tjemas, " karena 

   
5 tia berhasil membunuh s0 

€kor ular cobra dj Coock Behar 
| (Bengala Barat), sesudah 
! tarungan “jang hebat, dan de- 
ngan domikian Ia menje'amgt 
kan ketiga anak madjikannja 
akan tetapi andjing tadi ma 
karpna gigitan ular jang sangat" 
berbisa ifa Per'arungan tadi ter " 
djadi dalam sebuah kamar, di- | 
mana kanak? tadi sedang ber 
(main? Ketika andjing em 
Suki ruangan tadj dilihatnja se 
ekor ular cobra didekat kanak2. 

    

Sesudah dlibunuhnja binatang 5 
tadi, maka ardjing keluar dari 

    

       

  

         

0 

       

      

  

# 

       

          
    

   

     
    

ruangan, te'api beberapa: lang .. 
kah kemudian ia rebah mati. 

Ajah kanak2 bukan main 
terharu, bahwa karena tinda- 
kan andjing jang sttia ini "sa- 
habat karibnja” maka anak2- 
nja terhindar dari bahaja maut. 
Binatang setia jang malang 
nasibnja itu, dikuburnja dengan 
Segala upatjara. 

sebagai anggauta tentara (dalam 
tahun pertama) dalam tahun kedua 
dan ketiga hanja 'gadji sadja. Sela 
ma 3 tahun ini, mereka" akan di 
sembuhkan”  djiwanja, ' didjauhkan 
dari suasana - sendjata ke suasana 
masjarakat. Misalnja sadja dengan 
memberi mereka pendidikan vak, 
memberi kesempatan mereka untuk 
melandjutkan sekolah dis. Sesudah 
masa 3 tahun ini lewat, mereka jg 
sudah pensioenrijp- akan dapat: pen 
Sioen, selainnja akan dapat  onder- 
stand, dengan ketentuan2 seperti ter 
sebut diatas. f 

Mengenai golongan ini fihak divisi 
-tak mau memberi keterangan, bera 
pa djumlahnja dari terr. IV, tapi 
dapat dikatakan: ,,Hanja sedikit se 
kali”. 

Jg- minta keluar. 
Tentang golongan ke-empat, ialah 

mereka jang dengan kemauan dan 
atas risico sendiri minta keluar dari 
dinas militer, dapat dikatakan, bah 
wa mengenai golongan ini soalnja 
sudah gampang dan beres. Bila 'me 
reka ini akan bekerdja dilain dja 
watan, maka masa kerdjanja dalam 
ketentaraan - akan - diperhitungkan. 
Dalam pada itu ada djuga mereka 
jg meskipun sudah minta berhenti, 
terpaksa dipertahankan oleh  fihak 
tentara supaja tetap dalam ikatan 
dinas, karena tenaganja masih dibu 
tuhkan, (misalnja tenaga2 dokter 
dan tenaga2 ahli). Tentu sadja ke 
pada mereka ini akan diberikan 
penghargaan2 seperlunja. 

Selandjutrja perlu ditegaskat, bah 
wa peraturan? tsb. diatas hanja ber 
laku bagi para anggauta tentara: 
bagi anggauta? cipil ada ketentuan2 
lainnja lagi. Dengan: keterangan2 di 
atas, djelaslahe bahwa dalam meng 

Pembangunan Angk, 

jg 
segalaI-nja 

sudah diatur setjara baik: Pun sebe 

. 

narnja Pembangunan Angk. Peraiig 
itu tak hanja “sekali ini sadja diada 
kan, sedjak “djaman BKR, ada . pe 
njempurnaan ke TKR, terus TRI 
dan TNI, kemudian dgn adanja 
clash I, dimana ada mobilisasi tena 

iga, kemudian habis clash ada reor- 
ganisasi-rekonstriksi A.P:, terus ada 
clash Il, “mobilisasi tenaga2 pe- 
djoang” dihimpun lagi, dan kemudian 
ada pengembalian mereka lagi keda 
jam masjarakat dalam tahun 1950. 
Demikianlah semuanja memang kw 
maksud untuk kesempurnaan Angk. 

Perang kita, jang menudju makin 

kokohnja potersi nasional kita. Pe 

rjempurnaan dan pembangunan ini 

akan terus dilakukan dimasa2 jang 

Idapat gadji dan “diaminan? “penuh akan datang. 

Menurut Crossman ' Nenni ter besar dari negara bagian Madras 

Berhubung dengan itu dan berhu- 
bung dengan perlunja suatu dasar 
jang berupa undang? dalam penjem- 
purnaan Angkatan Perang. maka pe- 
tnerintah tetap mengharapkan agar 
Keempat - rantjangan undang? jang 
imadjukan- dapat disetudiui oleh 
D.P.R. 

Kedudukan Pres. dim. 
lapangan pertahanan. 

Kedudukan Presiden dalam Tapa" 
ngan pertahanan telah diatur dalam 
Leberapa pasal dalam Undang2 Da- 
ser Sementara kita, jani pasal 127 
jang berbunji sbb.: 1. Presiden me- 
megang “kekuasaan tertinggi atas 
“Angkatan Perang Republik Indone: 
sia. 2. Dalam keadaan perang pe 
merintah “menempatkan Angkatan 
Perang dibawah pimpinan” seorang 
Panglima Besar. 3. Opsir2 diang- 

lam perkara jang urusannja seka 
rang di tangan Diaksa Arunc. fe 
belum ada keputusan mengenai 
perkara itu, maka Kol Sungkere 
ditempatkan di Kementerian er 

“untuk mentjegah timbvinja -se 
suatu aksi jg provokatif”, : tarik oleh kedinginan dan ke 

“itenangan Rusia terhadap ke- 
Pokok? penting lafnnja dari ka mungkinan timbulnja. suatu 

rangan Crossman itu ialah, bah- bahasa bagi Rusia karena per   tahanan sebagai renassant Wente 
ri Pertahanan. Pemikian antara 

teri Pertahanan. 

lw» 

irangkan, bahwa ia tidak berpeo. Byrat RK . Pa 

jain bunji memorie djabawan Men | arai, Kabarnja. «Nenni. teah 
, 

2 
KIE 

Russia Mem-veto 
IKoanggautsan ' Djepang —fambodja— | 

Laos Dan Vleinam B20 Dai Dim PBB 
EWAN KEAMANAN PBB dalam sidang pada hari Hifioantat 

gota PBB 3 negara anggota Uni Perantjis, ja'ni Vietnam Bao Dai, 
Kambodja dan Laos. Seperti telah diwartakan dlm sidang itu telah 

Wa katana Stalin telah 'mehe- sendjalaan kembali regara2 

Gapat, sitrasi dunia. dalam dia MR : berii z 
tahun jang terachir ini mendjadi Ne Ono ke Pada Cross man, bahwa persirapin2 militer 

Rusia tidak .menganggap:per- 
sendjataan- kembali oleh- nega- 
ra2 Barat pada. tingkatan     

  

j er jg mengehe 
tirkan. Menurut Nenni: 
tidak pertjaja, bahwa aka 
njak tertjapai .dengan peribu 
baran blok Atlantik ataw dgn 

' memetjah-be ah Amerika dan 
Inggris, akan tetapi Sialin le- 
bih menjukai untuk menanti- 
kan Waktunia. 5 

    

menolak permintaan Perantjis supaja diterima sebagai ang- 

  

     

   
    S8, 

tin | 

dirjatakan sebagai suatu ,,daerah 

bahaja kelaparan”. : 

Menurut Rajagopalachari 
Madras, Mvsore dan Bombay 
kini menghadapi 
paran, Mengenai kerusakan 
panen di Madras belum lagi 
ada penaksiran tetapi kala- 

zmi berpendapat bhw ngan2 re 
kerus 

        

    
   

  

   

ahtn JP 

    

usahag meringa 
an penduduk. 

Sementcra kuasa usaha RRT 

nkan penderita 

bahaja kelaf' 

@kon ini tebih besar dari 

Konp. Bekas Pedjoang : 
Dasar2 Pembentukan Federasi Bekas ' 

Pedjoang Se- Asia 

' ONPERENSI BEKAS PEDJUANG Asia Tenggara jg dimulai 

KK pada hari Rebo di Manila dan diachiri pada hari Sabtu me- 

letakkan dasar2 bagi pembentukan suatu federasi bekas pedjuang 
idi daerah Asia Tenggara. Kalangan konperensi jg lajak mengeta- 

hui menjatakan, bahwa mungkin sekali Bangkok akan dipilih utk 

' mengadakan konperensi kedua di tahun depan, jakni djika konpe- 

rensi menerima baik usul utk mengadakan pertemuan setiap tahun. 

Dalim konperensi ini delegasi Indonesia menolak usul jang di- 

adjakan oleh delegasi Thai dim rapat panitia urusan bekas pe- 

'djuang, jang menghendaki supaja kepada PBB diadjukan usul utk 

memberikan bantuan kepada bekas pedjuang jg telah menjokong 

usaha PBB. #   

  

utk India Shen Shien, tlh menjo 
rahkan kepada PM merangkap 
menteri jyar negeri India, Neh 

" bersedia untuk" mengadjukan 

daerah Asia Tenggera dengan ak 
si bersama, 3) resolusi, bahwa 
semua organisasi bekas  pedju 

“ang jang ikut serta memberikan 
bantuan. kepada  pemerintahnja 

“Utusan Indonesia ko'onel Ab 
dullatid Hendraningrat menja'a 

“kan, hahw, Indonesia tidak 

kat, dinaikkan pangkat dan diper: 
hentikan oleh atau atas nama Presi- 
den, menurut aturan2 jang  ditetap- 

djuga ditolak resolusi Sovjet, jang mengandjurkan supaja Repubiik | 
Vietnam Demokratis diterima sebagai anggota PBB, Permintaan 
supaja Vietnam Bao Dai, Kambodja dan Laos , diterima Mendjali 

  

ru, djimah sebesar 400.000 
rupee, jg telah. dikirim geh 

  

tan dengan undang2. Selain daris 
pada itu pasal" 83 dan 85 Undang2 | 
dasar Sementara memberikan keten- 4 
tuan2 jang lebih landjut. Pasal 83: 
L Presiden dan Wakil Presiden” tb 
dak' dapat digenggu-gugat. 2. Men- 

Dapat Mengendalikan 
Penjakit Ioi 

pAPA tabib dari W.W.O. 
hari Djunat mengakui 

lainnja dari DK telah menjetudjuinja,   jet tsb. telah diambil dengan per 

anggota diblokkir oleh veto pihak Sovjet, walaupun 10 anggota ATJAMAN TRAN: 
: 

“ Keputusan penolakan resolusi Sov Washington, Tran Van Kha. Super 
Rt 

Perdana menteri Iran 
Mossadeg . kandung 

! 
R 

ti diketahui anggota2 DIK. dewasa dr, 
ini falah Soviet Uni, ALS., “ Ingge 

11 

'pelbaga? organisasi Tionghoa 
sebagai bantuan 

“yan. 
1 eka ana bea 

kepada pendu 
duk propinsi Madras, jg kini 
diserang oleh bahaja kelapa- 

bahwa mereka belum menemu- 
kan metode untuk mengendali- 
kan penjakit influenza, Panitia 
WHO jang terdiri atas para 
ahli dilapang penjakit influen- | 
za, memasukkan  penjakit ini | 

bandingan suara 10 lawan 1 (Sov 

jet). Dengan demikian D.K. akari 

melaporkan kepada Sidang Umum 
PBB, djika badan ini mulai bersi- 
dang pada tanggal 14 Oktober nanti, 
bahwa “hasil pembitjaraan soal ang 

feri2 bertanggung djawab "atas" se 
lurah — kebidjaksanaan' “ pemerintah, 
haik  bersama2 untuk seluruhnja, 
mawdun masing2 untuk ' bagiannja | 
sendiri2. 

Pasal   
85: . Sekaliam 1 keputusan | 

ris,  Perantiis, “Tiongkok Nasionalis, 
Pakistan, Turki, Junani Brazilia, Chi 
li dan Nederland. 

Seterusnja dikabarkan, “bahwa ja 
cob Malik, wakil Sovjet di PBB, jg 
sedianja “akan ' bertolak kembali ke 

maksud untuk berikan ke PERHUBUNGAN DIPLO. 
sempatan lima hari kepa- MATIK INDONESIA. 

“da Inggeris buat terima BRASILIA. 
baik usul2 balasan Iran! Dari Kementerian Luar 
tentang tjara penjelesaian Negeri didapat kabar, bah ! 

nting jang banjak menjebab- 1 asaannja atas Angkatan Perang Re- rena dari 22 negara, jang kini me 
ame et loan dikalangan 'pablik Indonesia, ditarda-tangani “nunggu supaja “diterima  mendjadi 

bangsa2 dan jang hingga kini “9 Oeh Menteri (Menteri2) jang fanggota PBB, tak ada satu negara 

Sovjet Uni pada hari Selasa besuk, ' an AN japan 3 
mengumumkan pada hari" Djum'at sengkata minjak Ingger 15x 
bahwa 'ia telah mengurungkan per ' ran. Am la is TS : i an. L er. 
djalanannja kembali ke Rusia dan ' I 31 pab Ingg Tera 

wa pemerintah Indonesia 
dan Pemerintah  Brasilia 

belum dapat dikuasai”, 
Setelah bersidang selama li- 

ma hari dibawah pimpnan 
prof. Perre Lepine dari Insti- 
tut Pastur-di Paris mereka me 
ngumutmikan bahw, para tab'b 
sama sekali tidak tahy bagai-: 
mana mengendalikan influenza. 
Satu" rintangan penting gura 
memberan'as penularannja di- 
kemukakan hal mun'julnja pe 
njakit dgn sekonjong-konjong | 
serta ftjepainja penjakit tadi me 
njebar, disamping i'u dak di- 
ketahui pula pe bagai djer's da 
ri bahan2 un'uk memberantas- 
nja. Satu-sa-unja jang dapat 
dikerdjakan ialay member 'kan 
keterangan2  seijar, lebih tje- 
pat mengenai keluh-kesah tadi 
serta d'perluasnja djumlah Ia- 
boratorium, (Reuter), 

i 

  

kisi $ bersangkuta , ketjrah jang ditetap- pun telah" diterima baik mendjadi 
|| kan dalam pasal 45 ajat keempat | anggota baru PBB. Sebagai . wakil 

i! Sovjet dalam sidang D.K. tsb telah | 
Boleh ' tidaknja  anggauta 

  

dan pasal 51 saat keempat. 
berbitjara “Jacob Malik, jang al 

“entot berpolitik. mengemukakan bahwa pemerintahan 
: Ne Te » kaisar Bao Dai tak mewakili ba 

Anggauta — Angkatan" Perang rang siapa pun djuga, dan menu 
tetap memiliki hak? - seorang 
Warga-negara, akan tetapi tjara 
menjelenggarakan hak? ini d'se- 

duh, bahwa A.S. mengulur berlang 
sungnja perang di Indo China, Si 

untuk “sementara waktu akan tetap 
tinggal di markas besar “PBB: 

Semoxtara ita perlu Gikabsr 
“kan Ajuga, bahwa paca hari Ke 
mis Sovjet Uni telah ' memveto 
pernintean Djepang untuk men 
ujafi anggota PBB s2 elah me 
radah bahw» Djepang ada'ah   suaikan dengan  tngasnja seba- 

gai angganta Angkatan Perang, | 

pargkolan militer Amerika don | 

dak setudju usul itu, ma telah mentjapai persetu- 
Ika perhubungan diploma djuan untuk mengadakan 
tik antara kedua negara hubungan diplomatik de- 

|akan: diputuskan oleh ngan membuka perwaki 
| 
| 
kan oleh kelangan jg. las ta dan Rio de Janeiro, pa 
jak menget 

  rang, : 7 
Ia dapat dipilih dan dapat me- 

milih, akan tetapi hal? ini tdak 
boleh bertentangan dengan ke- 
butuhan segara akan adanja su- & 
atu Angkatan Perang jang non- rombolan badjak-laut jang 
politiek, atuh” dan disipliner. sering? | mengatjau  diperairan 
Oleh sebab itu anggauta2 Ang- Asahan dan Samatera Timur 
katan Perang tidak boleh men- Selatan, | telah . dapat“ dibektik | 
djalankan politik  sofjara aktip, oleh polisi di Tandjongbalai. Me- ! 
jani mengeluarkan pendapat Tidrut keterangari, refuruhnja ada | 
tentang masalah politik atau lah terdiri dari 20 orang. Se. | 
mengadakan propaganda “intuk | mus jg tertangkap " itu adalah ' tah 

Hg 

  

| seorang adalah pegawai 
jang bertindak sebagai kepala 
gerombolan. Mereka kini dita- 
han 'di Labuan ' Bilik,” menanti 
pemeriksaan se'andjutnja. 

kadjak-laut itu. tergabung das 
lam satu organisasi, jang pada 

negeri, 

un 1951 dan pada awal tahun « kapnja sembilan 

4 dang D.K. tadi djuga dihadIiri oleh) bukan sudu negara jang mer Ai ahui Pp ada hari da tingkatan Kedutaan Be 
duta besar Vietnam Bao Dai di! deka j Saptu jl. (UP-Pia). sar, KA 

Badjak Laut Tertangkap Di Ti DA ja so LAU er ang ap b Asanan 
EMBILAN orang dari sege- , orang? Indonesia, diantaranja,, 1952 atjapkali melakakan pe-,oOleh polisi telah - dapat disita 

rempokan2 terhadap tongkang? | berbagai barang bukti, al. potu- 
diperairan Asahan. Disamping ru, pestol2 palsu, topi badia dan 
ita djuga selalu merampok  di- | topeng2 muka. Kepala Reserse 
Garatan, Polisi kini melangjat| Kriminit Sumatera Utara Koni 
kan usaha untuk menangkap si- | saris Sabiruddin menerangkan 
sa badjak jang belum tertang- | bahwa selain diperairan Asahan, 
ita, Bersama ' dengari - tertang-| tidak pernah terdjadi - peram- 

orang tsb. tadi, ' pokan2 diperairan Sumatra Utara, 

Iran, demikian diterang- lan diplomatik di Djakar: 

usul. jang. demikian itu. Kemu 
diam konperensi menerima usul 
ini dengan tidak disokong o!eh 
|indonesis. Pada hari Sabtu kon 
iperensi menurt rentjarna dia- 
Chiri setelah mengadakan dua 
rapat dan setelah mendengar- 
kan pedato menterj :uar negeri 
Pilipina Joaguin Elizalde. 

Presiden @uirino dari Pi- 
lipina, jang hari Sibt, kembari 
dari penindjauan empat harj ke 

IMindamao sedianja akan menie 
lenggarakan diamyan un'uk 
menghormati - delegasi? bekss 
pedjoang diistsna Ma'acanan 
pada malam harinja. 
Dalam rapat pada Wari Sah:u 

konperensi membi'jarak-m lapo 
|ran2 dan andjuran2 dari kedya 
panitya kerdja — iakni poni'ya 
urusan bekas pedjang dan pa 
nitya perdama'an dan keama- 
nan. ' Kemudian konperensi 

: akan membitjarakan dan mene 
rim, "keputusan terachir”, 
Dalam keputusan terachir ini 

akan dimasukkan resolusi2 dan 
sandjuran2 jang telah diambil 
oleh konperensi. Diduga, bahwa 
diantaranja 'akan dimuat 1) an 

  

masing2 dalam usahanja | untuk 
memelihara stabiliteit dan mem- 
bantu dengan aktif dalam politik 
jang didjalankan oleh masing2. 
pemerintah dan dalam ' mempe 
ngaruhi pendapat umum - untuk 
kepentingan2 nasional masing2 
4)) sebuah resolusi untuk setiap 
tahun mengadakan " konperensi 
bekas pedjuang Asia papan 2 
dan penundjukan tempat  diada 
KAN korea ang berikut. 

5) resolusi, bahwa, semua orga 

nisasi2 pedjuang jang ikut serta 
akan mempergunakan pengaruh 
nja untuk mendjamin kerdjasa 
ma jang lebih erat dalam suasa 
na merdeka diantara pemerintah 
masing2 untuk memadjikan pg 
ngembalian dan pendjaminan ke 

   

Asia Tenggara 6): andjuran un 
tuk meminta kepada PBB supa 
ja memberikan bantuan untuk 
merehabilitasi pedjuang2 diba- 
wah komando PBB, 7) andjuran 
kepada pemerintah masing2 dele 
gasi jang ikut serta dalam kon 
perensi ini untuk memberikan 
bantuan jang sepenuhnja  kepa 
da bekas pedjuang dengan alat 
alat jang ada pada masing2 pe 
merintah.   diuran untuk memperkuat orgd 

hisasi bekas pedjuang dimasing2 
negeri, 2) resolusi, mengenai pem 
bentukan panitya bekas  pedju 
ang Asia Tenggara, jang” akan 
mempeladjari kemungkinan per 
bentukan sebuah badan tetap 
jang ' akan berusaha uni- 
tuk memadjukan kesediahteraan 
dan keamanan kepentingan? ber   sama dari bekas pedjuang dalam | 

' Menurut rentjana. bekas . pe 
djuang Asia Tenggara ini tidak 
akan — berachir ' sebelum: hari 
Senin ini, akan: tetapi pada hari 

Minggu dan pada hari Senin 
akan dipergunakan untuk ber 
darmawisata dar. .mengundjungi 
instalasi2 militer disekitar ' Mami 
la.dan memenuhi kewadjiban2 
Sosial untuk perighormatan “dele 
gasi2, Pe 

tong mag 

amanan dan ketertiban didaerah - 
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  Mermamana ks : TaRNNa 

  

   

      

    

  

   
   

    

Es ngan di rumah: 

- an tertinggi mengenai soal2 olahraga 

  

     
     

      
     

  

UNDANGAN 
Dengan segala hormat, j 

Hundjuk bertahu, bahwa pada nanti tgl. 28 Sept. 1952 
atau 10 Pik Gwee-2503 djatuh pada hari Minggu djam 10 pagi 
igedung Perkumpulan ,,Hwa Yoe Hwee Kwan” PI 

8 kami hendak melangsungkan upatjara pernikahangja 
“anak kami: 

2 TJENG THIAM SIOR. 
dangan 

TAN KIET NIO (BETSY) 
anak perempuan dari Tuan/Njonjah Tan Soei Lan di Koin. $ 
». Maka dgn ini kami minta dengan hormat Tuan2/Njonjah2 ' 
dan sobat handai sekalian familie punja kedatangan sekedar 

£ turut meramaikan. Buat mana terlebih dahulu kami mengha- 
' terkan banjak terima-kasih. / 

Fu
 

Kiongtjhioe dan hormat, 

'TJENG LIAN TJONG. NB. Rasta surat undangan 
Hy TJENG THIAM SIOE. kami tidak adakan, harap 

advertentie ini dianggap 
sebagai gantinja. 

  

— n AS EH KS AAN 5 x Musim Hud'an 
Areng Mahai 

untuk mengirit ong” 
“kost dapur gunakan 

— lah ini 

sompor 
dari minjak tanah klu- 

aran U. S. A, 
tentu tidak menese! 
Sebab: 

Irit- Kuat- Bersih 
dan gampang pakainja 
£ 15 menit aer mendidi   

  

  
10 sea 

H. H. NANDING TRADING COMPANY 
DJALAN SUPIORI !2 — DJAKARTA 

MAGELANG: 

   Importir : 

  

aa Tanya ma | Toko DE ZON Petjinan: Toko 
oko Ko A e & Co. Petudu- | 

. ngan 100: Toko TIIANG Gg, Ping- | YONG Petjinan. $ 
gir 24: Toko MOERAH Pekodjan En Toko NEN. 
ne. Pa Toko MOERAH. 
LO: KEPUME 
Toko Ajinco Stores Ketandan sp Na 2s 

Sl: Toko ENG BOO Tjojudan. PATI: Toko TJONG. 

DJOCJA: ISALATIGA: Semarang Stores. 
Toko SAM HOO Petjinan: Toko | 
LINCO Petjinan. 

An ema 

ONG TJHIOE PIA: tjap BAJI 
Bina dapet beli pada: 

TJIANG: GOAN 
Gg. Besen 94 — Telif. 1906 — Semarang” 

.. Muka Bioscop ROXY) 

Sudah Ter bit 
BATU UDJIAN KIMIA 

untuk S.M.A. 

oleh 
: Dr. H. T. LIEM 

(Dosen Fakultet Pharmasi Universitet Gadjah Mada) 
: dan " 

R. HARSONO TJOKRODANOERDJO 
: (Asisten Fakultet Pharmasi Universitet Gadjah Mada) 

KN ANEObi inn dan bem wa ae Gilalat ha Kapas sena Ken NE og — 
Dapat dibeli disemua Toko Buku atau langsung pada: 

Penerbit Pena KAA? co Kernolong 11 Djakarta. 

  

  

   

    

          

RUMAH MAU Dinavar, 
terus bisa ditempati. Ketera- 

  

  

Telah Bertunangan: 

" SRI SOEPARMAN 
dengan 

ROESTINAH 
| Soga - Tjepu 

2 garang 29B - 1" Tn 

' Bandjaranjar - Tegal . 
  

  

F t 

  

bagai negara telah mengikuti 
perlombaan mobil di Monza 

|. Guna menjongsong Pekan Olahra Italia. Djago Inggris Leslie 
ga Mahasiswa ke-Il j.a.d. telah di Graham dengan - motor merk 
bentuk panitya besar pleno POM II / MV telah menangkan balapan 
jg susunannja sbb.: ketua Sukardjo bagi motor2 kelas 500 cc, Gra 
(Djakarta), wakil-ketua Suwarno| tam membuat rekord baru de 

“ (Fogja), penulis Herman Wiknjobro ngan ket'epatan rata2 sedjam 
2 Hemkun) “ aa adalah | nja 174,079 km. Bagi motor 
Yjauhary uchsin ogja), Kho | kelas 125 Cc 

.Koey Liong (Surabaja), I. G. Ng. P. c 18 menang: Wage 
Adnjana (Surabaja), Sudarmadi (Bo 
gor), A. Hidir (Bogor), Suwarso 
(Bandung), B. Prajogo (Bandung) 
dan Sjukur Slamet (Djakarta). Pa- 
'nitya besar tsb. mempunjai kekuasa 

Panitya besar Pom II. 

motor merk Morihi, mentjapai 
ketjepatan  rata2 sedjamnja 
135,899 km. Untuk kelas 350 

tain dengan Norton dengan ke 
tjepatan rata2 sedjamnja 157, 
154 km. Kelas 250 cc. dime- 
nangkan oleh Lorenzetti dari 
Italia gengan motor Guzzi jg 
mentjapai ketjepatan rata2 se 
djamnja 150,837 km. 

pada POM II itu. 

Balapan mobil. 
Djago2 balap mobil dari ber 

AE KI KET BIO KEK 17 

ar Rogers 6 
  
  

You sure THE YES, KOY, THEY SMUGGLE 
SO-D ISNIT HP. HERE, IT 5,ROY IT PAST NY GUARPS AND 

Ah RC Ll MINE, "TOWN 

Bi IAY GOLP 1S 
STOLEN BEFORE 
IT GET$ TO THE 

SURFACE/ 

  

  

s— Ja Roy, aku jakin. 

. Para pendjahat menjelun- 

dupkan emas itu melalui 

pendjaga2ku dan dengan 

begitu membawanja keluar 

kota, dengan salah satu 

tjara. 

— Disinilah tempatnja... 
satu tambang jang sung- 
guh kaja. Tetapi emas sa- 
ja selalu ditjuri sebelum 
sampai dipermukaan. 
— Apa kamu jakin bah- 

wa emas itu tidak disem- 
bunjikan dibawah ini, disa- 

lah satu tempat, tuan Ho- 
pe? 

ea mk mask aa 

pitan 19 

"3 Salatiga, Dj. Tjanden 14 

' Itelah bertunangan (onder-. |. 

| Ikambut putih djadi hitam 

F 1 djam ongkost tjuma . 

Italia Giuseppe Mendogni dgn 

cc. dimenangkan oleh RM Bri- 

  

lan untuk membereskannja, tuan Hope. Kita akan 

bagaimana ketjurangan 

    

R.r. Soekartini Reksosoeparto | 
dengan Sa 

R. Soewondo Mertohamidjojo   

Semarang, Kintelan 17 . 
3 21/9-52 

  

Iriteit: atau Inducement 
Sesudah 

Pang ae berlalu lagi. 

          

hari, 

| Tua Kembali Muda | rangkan kehidupanmu. 
tjahkan kesulitan. 

Tjap Foto ,,Empat Bintang” 
Tanggung 1007, tidak luntur. 

3 AAA IN AAA Aa An, An Pa, Ba 

na T BERMOTOR 
Semua Kendaraan Bermotor jang memakai Nomor pera 

ri Djum'at tg. 26 September sampai dengan tg. 1: 
Oktober 952 harus dihadapkan dengan surat. eigendomnja- 
di kantor Polisi Lalu-Lintas Pekalongan mulai djam 8 pagi | 
untuk diganti dengan surat-surat keterangan baru. 

'Kendarain Pemerintah dan Kendarain ber-asal dari Prio- 
tidak perlu dihadapkan. 

h tanggal tersebut diatas surat2 hak-milik jang 

Semarang, 22 September 1952. 
Utusan dari Panitya Untuk Menjelesaikan 

PEN Tn di Indonesia, 

  

SA Sa AN 

jang. telah diperingatkan harus meaku hati-hati. 
u apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian: 

kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan. 

Periksalah aji a kau, hendak meme- 

S5. RAHAT. Occultist 
Seteran 109 — Semarang. 

trouwd) : 
R.r. Soewarmi Martosoewarno KA 

| dengan Pe NA Kn 
R. Soemitro Mangoenhardjono 2.3 2 se Me TN Si 
Petekan 273 Har. 3 Ta : 

| 17-9-52 Seorang 
Semarang | Djika 2 Ye toh 

  

HARGA: 
5 Gr. R 25,— Dan 8 Gr. R i5,— 
Special untuk didjual Idgi ke- 
untungan bagus. 

Terbikin oleh: A. 
TABIB AMIRODIN 5 

Depan Kusumojudan 95A Solo. 
Agen: 
Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta. 
KASIM DADA Kp. Melaju 30 

: Semarang. 

Didjusai 
1 RUMAH 3 Kamar 

dengan Tanahnja 

pakai listrik dan leiding, letak 
didjalan besar, terima kosong. 
Harga dapat berdamai lang- 
sung pada: 

Djl. Grogolan No. 14 
PEKALONGAN 

3. Sjarat2: 

  

dengan itu.   
| Djakarta, dibawah No. 404. 

Seorang tenaga jang dapat Maka Saridin Te Anpin 

. PERS. DAGANG 
BUG. BANGUN-BANGUNAN DAN PEKERDJAAN 

UMUM DI LAMPONG. 

1. Rumah dan kendaraan ada sedia 

2. Ongkos pindah sekeluarga kita tanggung 

a. Sudah berpengalaman baik 

b. Tamatan K.W.S. Bhgn. Bangun2-an atau 
.. jang sederadjat dengan itu 

c.. Umur diatas 35 TAHUN. 

B. 3 (tiga) orang tenaga EX. PEDJOANG BERSENDJATA 
5 jang mempunjai idjazah S.M.P. atau jang sederadjat 

| Surat? lamaran dengan riwajat hidup serta gadji jang diminta 
lialamatkan kepada Reclamebureau GRAFICA, Postbox 113 

  

  

(ur. W. Sanur. 

  

et 

ketawa berseri?... 

eribadimu akan mene- 

jang paling baik! 

    

Gigi bagus, sisi jang 

putih seperti mutiara, dan 

berkat 

PRODENT - tapal gigi 

Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang | 

R. 1.75 

  
  

  

A 

  

   
    

  

   

  

      

BUATAN 
DJERMAN 

DAPAT BEKERDJA 
UVEPAT DAN RAPIH 

    

M3 OLE-AGENTS, 
COSMOPOLITAN un 

Dj. Blora 33 — Djakarta Tilp. 3228 Gbr. 
Masih dapat menerima beberapa DEALERS baru. 
  

  

    

Minta diri 
- - Berhubung kami dari Kantor Sosial Daerah Karesidenan Sura- 

karta dipindah ke-Kantor Sosial Kabupaten Wonogiri, untuk me- 

mimpin Kantor Sosial tersebut disana, dengan ini kami menjam- 

paikan salam kepada sahabat2, selandjutnja minta diri. 
Apabila dalam pergaulan kami dengan saudara2 sekalian ter- 

dapat kechilafan jang tidak kami sengadja kami minta maaf. 

“Atas bantuan saudara baik jang berupa moreel, materieel 

maupun tenaga serta bukti ketjintaan saudara2 selama kami di- 

Surakarta, kami utjapkan banjak terima kasih. 

Achirulkalam kami mendoa, mudah mudahan Tuhan selalu me-. 

i 2 saudara sekalian, memberi kekuatan rochani dan Oa    

  

1 Hormat kami, 
: BR. SANJOTO 
aa dengan keluarga. 

Gan Tiong Gie 
i Institute 

Kebon Tionghoa 1908/1109 
. MEMEGANG BUKU A (Bah. Ind.) / 

Mulai 2 Oct., Senen Kemis 5—6 sore. Untuk Udjian Bond, 12 

PNY . Ka Pendaft.: Senen Kemis djam 6—7 malam. 
Ba 

  

  

. ZWANENBERG, Dr. F. W. FUOGKS, F. A. van 

' tidur besi dan kaju berikut kasur, radio, lontjeng, wekker, ar- 
“lodji kantong dan tangan, kopper besi dan kulit, pakaian djas, 

| SEPTEMBER 1952 dari djam 9 sampai dengan 11 pagi. 

| RAMBUT PUTIH PJADI HITAM 

Djalan Tjolomadu No. 41, tg. 14-9-1952. 

Ta MM LN LA Aman, LI ag LN. AN LS 

  

  

  

PLN Pn AI | 

Pendjualan Umum 
Pada Tag 27 SEPTEMBER 1952, hari SABTU djam 

9 pagi, akan diadakan pendjualan umum dihadapan Kantor 
Lelang Semarang di-Gudang Balai Harta Peninggalan Djurna- 
tan 19 Semarang dari barang bergerak asal budel2- nja, almar- 

“hum: J. W. BLANKENBERG, F. VERMEIRE, A.W. de NEEF 

NKEL, 

G. J. van KESTEREN, SOEJONO, P. D. dan C. E. SIMON, 
GO SOE KIE dan JAP DJIANG NIO terdiri dari perabot 
rumah-tangga, almari besi dan kaju, medja makan, korsi, 
buppet, dressoir, almari thee, mesin djahit dan tulis, tempat 

sarong, buku2 pengetahuan, partij balok, papan zink d.Ll. 
Barang2 dapat diperiksa pada hari DJUM'AT, tanggal 26 

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARAN G. 

  

  

1007, GARANSI TIDAK LUNTUR!   
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Daftar No. La Daftar No, 44378 
: anufactured by 

G. M. SCEYK SAHIB — Kebon Djati 114 Bandung 
.. Agen-Agen: HARGA SAMA! 

AAA. 3gr. Rp. 20,—, 5 gr. Rp. 30—, 10 gr. Rp. 50,— 
A.A. 5 cc. Rp. 12,50 dan 10 cc. Rp. 20.—.: 

Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia.         
  

  

  

  

LELANG 
Prabot Rumah Tangga DENGAN BAIK! 
KEMIS 25-9-52 djam 9 pagi di KARANGASEM 11 
Hari melihat: REBO:4-6 sore 

Venduhouder F. VAN LOO 
  

  

.DJAGALAN" INI Malam D, M.B. 5.-7.-9.- (13 tahun) 

SSMAN GUMANTI p2 BEM. MURNI ang merdu, 
  

    

  

    
  

UTJAPAN TERIMA KASIH 

III/VI Balikpapan atas pertolongan dan perawatan jang baik dari 
isteri kami jang telah melahirkan anak laki2 pada tgl. 4-9-1952. 

F.MOLLET dan keluarga 
Sersan Kie. Staf Bn. 601 

Res. 22 Bpp.   
an aan Wo aa Maa HN Takan aa ni 

  

P THESES AN ANSWER G I HOPE YOU CAN 
TO EVERY NYSTESY, H DO IT BEFORE L GO 
METER HOPEL WELL BROKE,ROY/ HET A 
FIND Se? How Ts OOT OUT 3 

II 28 
eh 

“— Pada tiap soal jang ma-sih rahasia, tentu ada satu dja- : 
s 

menemukan, 

itu di jalankan. 
— Kuharap kau dapat menjingkapkan tabir rahasia itu, sebe- 

lum aku djatuh karenanja, Roy. Kley, awas!!! 

LA AA AT TANPA ALL gam megan ena Ka 

  

Kami utjapkan diperbanjak terima Kasih kpd Lt. Kol. Dr. SU- 
KARDJA dan bidan OEMIJATI serta djururawat2nja dari D.K.S.T.   

AN ME NAN ANLA, z | 

  

INI MALAM SAVAGE LOVE... 

Lpgaretrs 
D. M.. B. Pra 
ORIO N« jungle Eden! 

Wrap KING sob MIMES 

“Aa Tm 9.- 

(13) tahun) 

  

  

Rex Besok MALAM PREMIERE 5.-7.- 9.- 

  

Dua wanita ...... Dua tjinta! Seorang wenita 
ja djatuh tjinta, sangat kerkahaja djika tjintanja itu'! 
berobah mendjadi dengki. 
Ia lebih baik mempertahankan rahbasianja dari pada 
djiwanja. 
Tjinta lebih kuat dari pada maut, Kenangan terhadap” 

tjintanja itu mendjadi"ia mentjeriterakan, keadaan jg 

sebenarnja. 

BERHUBUNG SUCCES BESAR Diperpandjangkan ke 

Ini Malam oengabisan: 5.00- 7.00- 9.00- (17 thj 

“Royal 27   5 se Techni- 

Louis Jeudan Anne of the Indles' Sis color) , 

aga   

  

  

Pengumuman 
Dari Kementerian Perhubungan 

Bagian Lalu-Lintas Djalan dan Sungai 

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan- -permohonan 

untuk memperoleh idzin eksplotasi perusahaan otobis dipulau 

Djawa mulai tanggal pengumuman ini akan dipertimbangkan 

lagi dengan tjara dan djalan sebagaimana ditetapkan 

dalam ,,PEDOMAN2 UNTUK PERIDJINAN OTCBIS” jang 

berlaku sedjak tanggal 21 Agustus 1952. 

Keterangan-keterangan mengenai pedoman- -pedoman baru ini 

dapet diperoleh dikantor-kantor Inspeksi Lalu- lintas serta tja- 

bang-tjabangnja dan kantor Perserikatan Pe rusahaan-perusa- 

haam Otobis setempat. Dengan pengumuman ini, maka » PEM- 

BERITAHUAN” kami tertanggal Djakarta, 18 Desember 1951, 

jang dimuat dalam harian-harian diseluruh Indonesia, ditjabut 

kembali dan kepada mereka jg sebelum tanggal pengumuman 

ini permohonannja tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan 

»PEMBERITAHUAN” diatas, diberi kesempatan untuk meng- 

adjukan permohonan lagi, 

Djakarta, 20 gi era 1952 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

a.n, Kepais Bagian Lalu at as Djalan & Sungai 

Kepala Urusan Lalu-Lintas Djalan, 

Na 

(Mr, P. W, BLOGG). 
  

  

Sudah dibuka 

Toke SOLO 
Djl. Pedamaran No. 6 sebelah Pasar Djohar. 

  
  

Sedia matjam2 TEXTIEL dan SARUNG. Pelajanga memuas- 

kan dan Harga melawan. Persilahkan mampir. 

Tanggung sekali belandja, tetap di suka! 
  

  

  

    

CITY CONCERN CINEMAS 3 iitoe 
Ini malam premiere (u, 13 tahun) 

Randolp SCOTT 

Janis CARTER sSAN TA FE" 

Color by Technicolor ! 

FSOLLLSI 
LUX 5. — 

GRAND 5.-7.-9.- Ini malam Pa an ju. 17 tabuoj | 

Dana Andrews — Dorothy Mc. Guire Ma Granger 
5 i 

»1 Wamt You mo” 
Mary Beth Hughes —w David Street 

»Holiday Rhythm” 
Besok malam 
1” Premiere 
ju. 13 tahun) 
  

INDRA 5. T.- gr “lai malam penghabisan (seg. um.) ti 

Ket  Klomneter 49 
  

Besok malam JUAN PONTAING,- BURT LANCASTER 

Premiere. 
(17 tahun) La The: Blcod of My 
Hands”. a huated man. 

-a love- Haunted woman. 

...... 

aga 

ini malam penghabisan (Seg. umur) 
sa. 

Joel Mc. Crea s6 Color bij 
Wanda Hendrik »saddie Tramp Techoicoler 

Besok malam Charlie CHAN Roland WINIERS 
4 premiere Joger Feaihered Serpent” 
.y 7. 9O.—. Ini Malam premiere ju. 13 tahun) 

"3 »Untamed Fury » Amarah jang 

  

  

tertahan 
  

  

  
  

“S0Lo Mulai main tg. 22 s/d 25 — 

The Golden Glory 
JAMES DUNN “ Aduan Tiadju Besar 

Djam 4.30 — 7. — 945 

152 

  

"na 

BL VANN/TBS ON MA ama 

  

  

  

Sea an 0   
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