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Penting hari ini: Background MM Kompleks — Tin 

  

— PNI Menunggu — Konp. Anzus Da 

  

: Dionderneming. karet Serpong baru2 ini bagian mekanisasi 
| watan Pertanian telah mengadakan pertjobaan alat2 

0. lam, oleh iel 

sebelah timur Tuntang. 
fihak polisi mendapat laporan, 

diantaranja satu bren-gun. Ger 

Kaligandu. Setjara diam2,   Antara lain telah diadakan pembersihan tunggul2 kaju meratakan 
— tenak 3 eni mengikuti pertPibana dengan sebuah alat baru. 

  

  

smangat Rakjat 
Dibangkit - erlu Ef. 

SifatjApatis Terlebih Berbahaja 
Sambutan Wk. Presiden Pada Pembukaan Konp. 
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Gabungan Kem2. Ekonomi-Keuangan- 
Pertanian-Penerangan, : | 

Da, suasana jang — mengingat isi pidato2 Wakil Presiden 
dan 4 Menteri — boleh dikatakan optimistis, hari Senen pagi 

kemarin di gedung Kementerian L.N. diadakan pertemuan pem- 
bukaan Konperensi Gabungan Kementerian? Perekonomian, Keu- 
angan, Pertanian dan Penerangan jang akan berlangsung dua hari 
lamanja, dihadliri oleh Lk. 100 kepala? djawatan daerah dan pusat 
jang termasuk sektor kemakmuran dan penerangan. Maksud kon- 
perensi ini, menurut Ruslan Abdulgani jang membuka pertemuan 
ialah guna mewudjudkan koordinasi di pusat dan dari pusat ke dae- 
rah? utk melaksanakan langkah? jg harmonis antara djawatan? jg 
bersangkutan, dan mendjadikan rentjana kemakmuran pemerintah, 
jang dasar dan arah politiknja telah ditentukan, 
jang djuga dimiliki oleh rakjat da 

ke 
Pada untumnja pembitjaraan 

dipusatkan pada pendapat," bah 
wa. kegiatan-sendiri dari rakjat 
dalam urusan kemakmuran ha 
rus dibangkit, dalam pada itu-di 
'lihatnja kenjataan, bahwa fak 
tor psyehologis jang bersifat ra k 

sa masa bodoh” jang kini ada 

pada rakjat, masih merupakan 
penghalang besar, tetapi bisa di 
atasi, karena — menurut Hatta 

— .rakjat masih suka dan minta 
Gipimpin, begitupun bisa meneri 
ma petundjuk2, asal sadja dilaku | 

kan pimpinan jang benar jang 
diberikan dengan tjara jang bisa 
Gipaharni oleh rakjat. Dan untuk 
Gapat melakukan ini perlu ren 
tjana, koordinasi dan sistem jg 

. Mai Pasir P5 

suatu rentjana 
n masjarakat. " 

'dak'tahu. Apparat2 perekogamian me 
nurut Sumanang makin bag Adanja 
semangat korupsi oleh semefftara pi- 
hak dibesar-besarkan: kalau ini ter- 
djadi ini selalu dimulai darf luar dja 
watan, dari masjarakat: 

Menteri Keuangan S 
kan, bahwa berhasil- 

    

   
   
   

(biele Polisi telah menjerbu 
(buah rumah kampung di Sotzose 

poran gerombolan tadi 

Tindakan berhati? ini owean lah suatu tindakan jang berlebih 
lebihan, karena memang fihak 
grombolan pun dengan bantuan 
orang2 penduduk kampung jang 
Gapat mereka pengaruhi meski 
pun dengan paksaan, tih berha 
sil mengadakan »Waarschuwings- 
systeem” jang dapat menjulitkan 
pekerdjaan fihak polisi. Menda 
dak waktu fihak Mobiele Briga 
de sudah mendekati desa Soko 
sewu, terdengar kentong dua ka 
li dipukul orang, ternjata kento - 
gan ini dipukul oleh lurah Soko 

giru dengan maksud untuk 
emberi tahu kepada fihak ge 

rombolan akan kedatangan fihak 
polisi. Karena adanja kentongan 
ini, fihak grombolan sempat me 

larikan diri kehutan pala, tak 
djauh dari Sokosewu: vuurcon- 
tact terdjadi sebentar sadja, pun 
dari djarak djauh. Dari kedua 
belah fihak tak djatuh korban. 

Uniform2 disita. 
Sementara itu sepasukan Mo 

se 

    
wu dan berhasil menangkap 4 

orang anggauta grombolan jang 

tak sempat melarikan diri, di 

samping itu tlh dapat puia disita 
sedjumlah pakaian uniform dril 
kuning masih “baru, sepatu-sepa 
tu booth, p : antol2 Gan     

rombc 

gah (dekat onderneming 

nja gerombolan jang berkekuatan 

nja djuga dgn peristiwa? penjerangan Suruh, pentjegatan -. an. : di tengah malam buta 

3rigade berhati-hati mendekati desa Sokosewu, 

    

  

id $ 7 ang MM!Komp
 

2 Murid SM Salatiga ikut Grombe 
(Oleh wartawan sendiri). 

1952, mulai djam 02.00 ten 

Demak an Peng t 

    

  

ombolan ini diduga ada bata 

, fihak Mob 

'pada tg. 24 Sept. jl. telah day 
ditahan 7 orang jang diduga ad 
hubungannja dengan soal pentje 
tan bus tadi. . Dua orang dian 
nja telah dikenal oleh penumpang? 
bus sebagai orang jg ikut melaku: 
kan pentjegatan. Selain itu telah dij 
tahan djuga 11 orang jang pada 
bari terdjadinja pentjegatan bus t: 
sedang berrapat didekat Kaligand 
rapat ini dimaksudkan untuk ,,n 

dilapangan Merdeka, Djakart a.   man 2—Red.). 

   

  

           

   
Diantar oleh menteri Pertaha nan, Kepala Staf Angkatan . Perang 
djenderal 'Major Simatupanip walikota Djakarta Raya, Sabtu pagi 
Presiden telah mengadakan ku ndjungan“ keperkemahan2 PORAP 

riksa barisan atlit PORAP. (batia verslag pembukaannja dihala- 

tjari uang”, Ki 
pentjegatan bis tadi, diduga gert 
bolan mengundurkan diri k 

    

   
   
   
    

     

  

     

    
        

   
    

  

    

     
    

  

ting (daerah Kedu) untuk 
hat” beberapa hari, Menur 
agan fihak jg mengetahui, 
pengedjaran fihak Mobiele 
terhadap gerombolan pentjegat 
tadi, telah dapat ditembak mati 
orang anggota gerombolan dan 
orang lagi luka berat. 3 

  

Kekuatan grombolan 
Sementara itu menurut ket 

rangan kalangan2 jg meng 
hui dan berdasar pula atas d 
cumeni? jg djatuh ketangan: 
hak jg berwadjib, sebenarn 
kekuatan fihak grombolan 
Komplex jg. bersendjata : 
(satu orang satu senapan), ha 
nja ada kurang lebih .14 
orang, dibagi djadi   

    

veldflessen,     rentjana terutama terg 

masjarakat. Funksi peme 
lah terutama sebagai 
perdorong, masjaraka 

    

    

   
    

   
   

    

   
   

  

makanan. produksi bara 
dsbnja. Konperensi sepeti 
takannja djuga perlu 
ngar reaks 
segala tind 

   
    ri Ajuga oleh P.M- Wilopo. 

Pidato Hatta. 
Pokok2 pidato Hatta adalah be | 

gini: Pangkal dan udjung politik 
negara kita ialah keraakmuran: 

kekurangan Rp. & miljard da 

lam anggaran belandja kita dise 
babkan terutama oleh kurangnja | ““$ 

pendapatan j produksi, sehingga 
auto-akttvitet ! 

L 

negara. kurang: itet ! 

rakjat dilapangan kemakmuran | 
harus dibangkit: semangat lesu 

harus diatasi, penerangan harus 

dilakukan dengan rentjana dan 
sistem serta koordinasi, menga 

djak .rakjat membangun memang | 
,prozaisch”, maka lebis susah da ' 
ripada membangkit semangat 

berdjuang, romantiek dan herois 
me, tetapi Hatta jakin bisa: ha | 

rus dibangkitkan kegiatan lebih | 

besar dalam lapangan produksi, | 

djangan hanja ada kegiatan da | 
lam lapangan import da 

sadja: banjak bahan hasi! 

nesia jang dengan industri d 

pat dibikin barang-djadi, 

biasanja kita import. misalnja kz 

ret kita jang erlimpah-limpah ! 

itu Gapat didjadikan ban mobil ! 

didalam negeri sendiri: hasil2 pa : 

5 
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brik ini dapat di-export pula sej 

bagai pembajaran barang2 mo 

dal jang kita datangkan. 

Lebih baik deflasi 

dari devaluasi. ' 
Memang ada golongan? luar ne- 

geri, jg melihat besarnja potensi eko 

nomi Indonesia, tetapi tidak 

ingin melihat pembangunannja, 

karena kewatir kalau2 dikuasai mu- 

suh apabila terdjadi perang dunia 

ke-3 nanti: djuga ada golongan2 

didalam negeri (di Pintu Besar) jg 

sebagai spekulan2 ingin menguasai 

keuangan di Indonesia dan mende- 

sas-desuskan adanja bahaja inflasi 

dan tindakan levaluasi baru: tjita2 

devaluasi tidak ada pada pemerin- 

tah, dan kalau harus pilih akan pilih 

deflasi daripada devaluasi: devaluasi 
jg lalu adalah terpaksa, sekedar un- 
tuk menjesuaikan harga n8dminalnja 

dengan harga jg sebenarnja. 

Demikian H:M1, jang mengenai 

penerangan sekali lagi terangkan, 

supaja djangan digambarkan kepada 

rakjat hal2 jang besar2, tetapi tidak 

dapat direalisir: jang perlu ialah pe 

nerangan jang pakai sistem, jg bisa 

diterima oleh rakjat, untuk mengatasi 

kesukaran2 biasa jang ,.prozaisch” 

itu. 5 

Pidato Sumanang dan 
Sumitro. 

  

RA UNTUK PERWIBA 
INDONESIA. 5 

Pada penutupan kursus seko 

  

      
  cmgkatan udara di 

. pata, hari Djun'at 7 
r telah mendapat 
oten vena 2 an udara, Sianta 

ra mand ssorang berw.ra Indo 
nesi» Kapten Soerjoro “dari 
AURI. 

   ba baru. Djuga eberapa du- 
cumenten jang djatuh ketangan 
polisi. Pengedjaran segera dila . 

kukan dan gerakan pembersihan 
ini berachir pada hari Minggu 
Gjam 1 siang. Dalam gerakan 

pembersihan ini sengadja ada se 

pasukan Mobiele Brigade 
berpakaian preman dengan ber 

endjata. Dan inilah rupanja.. jg 
membikin terkedjut beberapa pe 

lan Tuntang hari Minggu itu dj. 

1 siang, dikira adanja barisan 

grombolan. 

Peristiwa Kaligandu. 
Dalam pada itu dapat. dikabarkan 

lebih djauh, bahwa berkat penjelidij 
kan fihak polisi, sehari sesudah per 
istiwa pentjegatan bus di Kaligandu 

  

Kegiatan RMS 
Ada OIdaerah2 Ambon-Ceram: Masih 

Rakjai Blasa 
ALAM perdjalanannja keliling di daerah T.T, VII, Kolonel 

Gatot Subroto kemaren telah tiba di Ambon dan hari ini 
kembali ke Makassar. Dalam laporan jang disampaikan kepadanja 

antara lain dinjatakan bahwa dim bulan ini Ik. 100 serdadu. RMS 
telah ditangkap atau menjerahkan diri sedang bersama mereka 
ini ikut pula beberapa ratus penduduk biasa jg oleh pihak RMS 

Pada saat ini di gunung? di Seram 
masih terdapat ribuan orang jang kepergiannja ke tempat? tsb. 
dilarikan oleh serdadu? RMS dan kini kesehatannja sangat menje- 

telah dilarikan ke gunung2. 

dihkan. 

Kenaikan. 
Gadji 20 pCt. 
Berlaku Pula Uptak, 

Aoggauta2 A.P, " 
LE rresiden R.I. telah di- 
'-tetapkan dgn PP No. 42 

tahun 1952 berlakunja Peraturan 
Pemerentah No. 25 tahun 1952 
bagi para anggota Angkatan Pe- 
rang, jang digadji menurut Pera- 

turan Pemerintah No. 50 tahun 
1951. Dalam PP tsb. disebutkan 
antara lain bahwa kenaikan ga- 
dji pokok sementara sebanjak 
207, “menurut Peraturan Peme- 
rentah No. 25 tahun 1952 berla- 
ku djuga bagi anggota2 Angka- 
tan Perang jg digadji menurut 
Peraturan Pemerentah No. 50 ta- 
hun 1951 sebagaimana telah di- 
ubah dan ditambah dgn Peratu- 
ran Pemerentah No. 72 tahun '51. 
Peraturan Pemerentah ini mulai 
berlaku pada tg. 18-9 jl. dan ber- 
laku surut sampai tg. 1 Mei '52. 
: (0. (Aneta). 

(EMPAT ANGGOTA PAR- 
LEMEN MENGHADIRI   

Menurut Menteri Perekonomian | 
Sumanang, perang dingin bukan sa 

dja ada dilapangan politik, tetapi dju 

ga dilapangan ekonomi. Dalam sua- 

sana normal, dasar usaha perekono- 
mian ialah perhitungan, ratio, tetapi 

dalam suasana ketegangan, merupa- 
kan soal sosial paedagogis. 

Mengenai usaha penerangan ke- 

makmuran ia terangkan, memang per 
lu apparat2 pemerintah dikoordinir. 
Ia kemukakan satu tjontoh kekura- 
ngan jg terdjadi achir2 ini, jaitu pro 
jek pemintalan di Tjilatjap, jang 
sesungguhnja projek lama, tetapi ba 
ru diumumkan, dan diterima oleh 
umum seolah-olah baru. Adanja pro 
jek2 sematjam itu adalah bukti bah 
wa pemerintah tidak impotent, tetapi 
karena kurang penerangan rakjat ti- 

  

KONP. PERDAMAIAN. 
Empat anggota Parle- 

men jang telah mendapat 
undangan untuk mengha. 
diri Konperensi Perdamai 
an Asia dan Pasifik di Pe- 
king, pada hari Sabtu jg. 
lalu telah berangkat dgn. 
pesawat terbang ke Peking . 
melalui Hongkong. Mere- 
ka itu ialah Njonja Rasuna 
Said, Siradjuddin Abas, 
Iprof. S.M. Abidin dan O. 
|Rondonuwu, 

Djad! Koiban 

risan golok” 

jang Stafnja” jg bernama Iman 
gong, Sujud, Muksin dan Wa 
jo, jg bertindak pula 
kepala pasukan 

ngendara mobil jang melalui dia | gerombolan dan terkenal dgn 
sebutan pasukan “Dadung A- 
wuk”, atau jg menurut forma 

kelompok ketjil. Tapi disam 
ping itu mereka masih mempu 
njai kekuatan pengikut bebera: 

pa puluh orang jg disebut 
Gerombolan 

seluruhnja dipimpin oleh 
tajat dibantu oleh “kepa 

“Stoo 6 

si gerombolan tadi disebut 
“Seksi 99 M” dari bataljon 
3001. 

Seksi2. 
Disamping seksi .,Dadung Awuk”, 

ada djuga seksi2 gerombolan jang 
menamakan diri ,.Seksi Kunto” dan 
,Seksi Bardung Bondowoso”,  ke- 
duanja bergerak didaerah 'Tjepogo, 
Bojolali, Ngampel dan Tengaran. 
.Seksi Nenggolo” bergerak disekitar 
daerah Magelang. Gerombolan? jg 
dipimpin Walujo terutama mendja 
lankan aksinja didaerah Klepu, - se 
dang jg dipimpin orang bernama 
Darsono bergerak di daerah Bringin. 
Pimpinan MM Kompleks sendiri te- 
rutama sering disinjalir didaerah Ge 
tasan — Djlareng — Ampel. 

Penduduk desa jang banjak ,.gein- 
fecteerd” oleh grombolan2. hingga 
mau membantu mereka dalam soal 
waarschuwings-systeem”, penjeleng- 
'garaan djaminan dsb:, ialah desa2 
daerah Matjanan — Getasan dan an 

tara Salatiga Tuntang: : 
Menurut pengakuan beberapa 

i 

  

Sesudah. ' melia 

sembunjinja disekitar desa Suwan 

Brigade | 

    
    

     

    

   
     
      

   

  

ngan Dan Terikat 

Memang gan u 

   
   Penerbit: 

Alamat: 
Tilpon: 

penata LN 

  

Gambar: Presiden sedang meme- 

"NV, Ae pe Press”, 
Penjelenggara: Hetami (Dlm. perdjalanan keluar negeri) 

Purwodinatan Barat II — 20 Semaxang. 
Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 

: Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

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

Rp. 11:— luar kota. (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
Adv, 80 sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb, 

  

3 Usul Baru PBI 
Utk Atas! Dasdlock:. Mungtin Dito- | i 

semata anas krem 

Kakan Ek 
MN Ea Na MAN MANA re megan    

lak Oleh pihak Utara? 
ELEGASI GENTJATAN sendjata. PBB pada hari Minggu 
mengadjukan tidak usul baru untuk mengatasi djalan 

buntu mengenai masalah pertukaran tawanan perang jang kini 
merupakan satu?nja halangan bagi gentjatan sendjata di Korea, 
tetapi menurut tanda? pihak Utara rupanja akan menolak tawa- 

ran baru ini, karena menurut pendapat mereka usul? tersebut ,,ti- 
daklah mengandung sesuatu jang baru”, Ketua delegasi 3 
djenderal Harrison kemudian mengusulkan supaja diadakan recess - 

P.B.B. 

10 hari dalam perundingan2, agar delegasi Utara dapat mempela- 
djari dengan ,,mendalam dan saksama” usul? baru Komando PBB. 

| Kedua pihak akan berunding lagi pada tanggal 8 Oktober jang 
akan datang di Panmunjom. 

| 4 Soal 
Pokok Pembitjaraan 

  

  
Modal Asing Boleh 

/Asai Terbatas Pada Beberapa' Lapa- 
Sjarat2 Tertentu 

Pendapat Persoonlijk Ir. Djuanda. 

| import-export, peredaran barang 

Menurut pendapatnja, modal 
asing dan perusahaan asing jg 
oaru itu masih bisa bergerak 

da am lapsngan industri2 po- 
kok, kalau pihak Indonesia be 
lum dapat menjelenggorakan- natikanUndisanUang 

kurang modal : 
atau mesin2 jg harus didatang | 
nja, karena 

kon dari luar negeri terlalu la 
ma kau harus dipesan dulu, 
tenaga achli masih kurang dan 
sebagainia. Tapi investasi mo- 

lal asing itupun harus meme- 
uuhi siarat2 jg masih harus di 
etapkan oleh negara. seperti: | 

"berapa persen modal Indonesia 
akan turut ditemamkan,: 2/3 

ndonesia: harus ada kesempa 
pendidikan keachlian bagi 

gawai: waktu untuk perusa | 
| itu harus 'ada balasnja, : 

EN 4 DM nda. 5 5 : 

#Diterangkannja, bahwa pera 
turan tentang sjarat2 demiki- 
an adalah lazim, umpamanja 
di Inggris, Amerika dan nega 

  

ra2 lainnja pun beraku pera 
turan2 begitu. 

“ Harus ada masa 
peralihan. 

Mengenai pertanjaan, bagaima 

na hainja dengan perusahaan2 
asing jang sudah ada, Ir. Djuan 

da berpendirian, bahwa walau- 

pun kita mempunjai alasan bah 
wa perusahaan asing demikian 
itu sudah tidak tjotjok lagi dgn 

keadaan baru di Indonesia seka- 
rang, tapi perusahaan asing itu 

tidak bisa dilenjapkan dengan se 

konjong2 atas alasan tsb. Tapi 
Ir. Djuanda djuga tidak setulju 
kalau perusahaan? asing itu di 
biarkan terus begitu sadja. Ia 
berbendirian, bahwa bagi peru 

sahaan2 asing jang sudah lama 
ada di Indonesia itu harus di 
'adakan masa-peralihan  supaja 

j bisa menjesuaikan diri dgn ke 
adaan baru. Dalam hal ini peme 
rintah umpamanja sudah me- 
netapkan, bahwa perusahaan2 
transport hanja boleh diusaha       Laporan itu selandjutnja mene- 

rangkan bahwa walaupun sisa ser- 

dadu2 RMS jang masih belum di- 

tangkap atau menjerahkan diri 

itu tidak lagi mempunjai mesiu 

tapi mereka masih dapat mengua- 
sai rakjat jg dilarikan itu. Kepa- 
la Dinas Kesehatan TT VII Dr. 

Sumarno jang ikut dlm rombo- 

ngan Kol. Gatot dim menjatakan 

kesan2nja menerangkan antara 
lain . bahwa di Seram masih ada 
beribu2 orang dari pihak rakjat 

ig masih ditunggu kedatangan- 

nja kembali. Mereka ini banjak 
menderita penjakit2 lapar, fram- 

busia, malaria dari penjakit kulit, 
Karena itu Djawatan Kesehatan 
Rakjat perlu menjiapkan tempat2 
utk mereka ini dan merawatnja. 

Kata Sumarno penjakit lapar adas 
lah suatu penjakit jg sulit pengo- 
batannja dan menghendaki sekali 
minat dari para ahli kesehatan. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
di Maluku masih kurang sekali 
tenaga2 dokter dan djururawat, 
Sampai kini di Seram tidak ada 
dokter seorangpun padahal di za- 

| man sebelum perang Seram mem- 

punjai 4 orang dokter. Demikian 

| kurang lebih 3 km sadja dari djalan 
|rajai sudah berbahaja bagi anggau- 

orang MB sendiri, didaerah2 tadi, 

ta2 MB untuk melakukan perondaan 
bila tjuma salu dua-orang sadja. 

s1 kg. daging MB — 

Pun rupanja fihak gerombolan 
terutama sangat membentji pada 
anggauta2 MB jang ditugaskan 
mengadakan pembersihan terha- 
dap mereka, hingga oleh fihak ge 
rombolan sering dikeluarkan per- 
njataan2, kadang? tertulis kadang 
kadang tjuma kata2 sadja sbb.: 

»l Kg. daging anggauta MB di- 
hargai Rp 12,50. 1 Kg. daging ten- 

tara dihargai Rp 5.—”. Hal tsb. 
berlainan dari keadaan di Djawa 
Barat, dimana tentara lebih dimu 

suhi oleh fihak gerombolan, hing- 

ga pun sampai disebar plakat? jg 
mengatakan ,,daging tentara” le- 
bih mahal dari diging anggauta 
polisi. 

Kebentjian fihak gerombolan 
atas anggauta2 MB ini ternjata 
pula dari pernjataan mereka jang 

didengar pula, oleh penumpang? 
bus waktu pentjegatan di Kali- 
gandu jang antara lain berbunji 
sbb.: ,,Kalau ada anggauta   Dr. Sumarno. (Antara).   

A 
Saptu - telah   
dikirimkan 

NGKATAN LAUT Ame- 

rika Serikat pada hari 
membulatkan 

blokkadenja atas seluruh pan- 
tai Korea dengan memerin- 
tahkan kapal? perangnja me- 
ngadakan patroli dalam dja- 

rak tembakan meriam dari 

pantai? Sovjet Uni dan RRT. 
Menurut perintah. baru ini, 
kapal2 perang Amerika akan 

kedaerah-daerah 
tugas jang terletak dalam 
djarak 12 mil dari pantai? 

| Kussia dan Manchuria, djadi 

disikat sadja dgh!............... PA 

lebih dekat dengan daerah 
Sovjet Uni dari pada jang su- 

dah2. Djenderal Mark, Clark, 
jang mengumumkan penentu- 

an daerah pertahanan laut 
baru ini dalam perdjalanannja 
kembali ke Tokyo dari. pem- 
bitjaraan2 rahasia jang dia- 
dakannja di Korea dengan 
kepala? operasi Sekutu, mem- 

peringatkan, bahwa tiap2 ka- 
pal jang memasuki perairan? 
terlarang akan ditahan dan 
diperiksa, tidak perduli apa 
kebangsaannja, 

Rp. 12,50”. 

kan oleh warganegara Indonesia. 

|Tapi disamping itu pun ia mera 
sa sajang mengapa dari pihak 

: Indonesia kurang perhatian kepa 
da industri2 ketjil dan sangat di- 
harapkannja,  supaja mengada 
"kan persiapan2 kearah itu . 

: (Antara) 

  

.R. DJUANDA berpendapat bahwa modal asing boleh masuk 
ke Indonesia, tapi harus dibatasi dalam lapangan? jang terten- 

tu sadja. Pendapatnja ini dikemukakan dalam pertemuan jang diu- 
sahakan oleh Partai Kebangsaan Indonesia (Parki) 
hari Minggu jl. sebagai pendapatnja sendiri, tidak selaku Menteri 
Perhubungan. Didjelaskannja lebih djauh, bahwa perusahaan? baru | dibitjarakan da am konperensi 
kepunjaan bangsa asing umpamanja dalam lapangan perdagangan, 

di Bandung 

dsb.nja tidak boleh diizinkan lagi. 

Siapa Untung 
Hasil Landjutan Pe- 

  

Hadiah pertama dari undian 
besar kali ini djatuh di Dja- 
karta,  jakni pada nomor 
151.623. Beberapa hadiah lain- 

nja djatuh pada nomor2: 

“3Konp.$ Peking 

ADIO Peking dalam sia 
$ 

R rannja katakan, bahwa 
para delegasi dari Barat dan Ti- 
mur hari Saptu telah tiba di Po- 

, King untuk mengundjungi ken- 
perensi perdamaian daerah? 
Asia dan Pasifik jang bertudju 
an untuk mempersatukan selu- 
ruh Asia bagi perdamaian, Pada 
konperensi isb jarg menurut 
rentjana akan diadakan pada 
achir bulan ini diharapkan keda 
tangan wakil2 dari lebih satu 

' biljun bangsa Asia. 

|. 4. Soal terutama jang akan: 

tsb. diantaranja: “1. pengura-. 
ngan alat? sendjata dan lara- 
ngan :erhadap pemakaian alat2 
sendjata 'ang dapat menimbul- 
kan kerusakan besar2-an 2. me 
ngadakan tukar-menukar kebu 
dajaan se'jara normal diantara 
bangsa? Asia atas dasar per- 
samaan dan saling mengun- 
tungkan, 3. meniokong per- 
djoangan rak'at Diepang mela 

wan Amerika, jang mengguna 
kan Djepang sebagai pangka- 
lan aggresinja: 4. berusaha me 
ngadakan penjelesaian set'ara 
damai tentang masalah Korea 
dan masalah2 negeri2 lainnja | 
di Asia Tenggara atas dssar 

  

AS ! 

KAWAT? UTJAPAN SELA- | 
MAT PKI.   

Rp. 50.000 Menado 186.996 

25.060 Tjirebon 114.393 
25.000 Kediri 187.251 
25.000 Djakarta 152.514 
10.000 Medan 63.289 
10.660 Semarang 191.462 
10.000 Tjirebon 195.819 
10.000 Djakarta 162.075 
10.000 Djakarta 151.284 

5.000 Semarang 80.612 
5.060 Medan 155.221 
5.060 Bandung 
5.000 Surabaja 81.167 
5.000 Telakbetung 102.107 
5.000 Bandung 32.313 
5.060 Semarang 181.446 tgl. 5-10 jang akan datang. 

Berhubung dengan hari 
julang-tahun ke-3 berdirinja Re- 
publik Rakiat Tiongkok tgl. 

| Usul2 baru PBB. 
|. Djendra: Harrison jg meng- 
ladjukan vsul2-baru PBB itu 
( menegaskan. bahwa . Komandc 
|PBB tidak melepaskan prinsip 
(pengembalian  tawanan2 pe- 
rang dengan sukarela. Tiga 
usul jang diadjukan oleh Har- 
rison, jang dapat dipilih oleh 
pihak Utara iaah sbb.: 

# 1. Semua tawanan perang 

akan dibaw, kedaerah ne:ral 
| dabel “ekatjatan sendjata di 
@ianda-tangani Han mereka 
itu gkan dianggap “telah di- 
kembalikan sepenuhnja untuk 
kepentingan perse-udjuan gen 

tjatatan sendjata”. Para tawa- 
nan itn kemudian akan dibo- 
lehkan memilih antara Koman 
do Utara dan Komando PBB. 

t 2, Para tawanan jang ti- 
dak mau dikembalikan kene- 
gara.asal mereka akan dibawa 
kedaerah netra: jang di-demili 
terisir untuk diperiksa oleh se 
buah dewa,» negara2 netral jg 
disetudjui oleh kedus pihak. 
Para tawanan isb harus mem 
beritahukan kepada komisi ne- 
tral ini kenegar, mana mereka 
masing2 ingin dikembalikan. 

x 3, Para tawanan perang 
jang tidak mau dikembalikan   
bawa kedaerah netral jang di- 

! demil'terisr sesudah tawanan2 
'Icinnja dikemba ikan. Kemudi-. 
'an mereka akan dilepaskan be ' 
| gitu sadj, dengan tiada tjam- 
ipur tangan, pemeriksaan a'au 
screening apapun djuga. Ha? 
rison mengatakan, bahwa de- 
ngan usul2 tersebut pihak 
PBB telah mengadjukan ,,pi- 

lihan jang paling luas”, kepa- 
ds, pihak Utara. Ditambahkan- 
nja bahwa ketiga usul baru ini 

1-10 ini, PKI mengirimkan ka- “neripakan seru2nja usaha jg 
wat utjapan selamat kepada 
Mao. Tse Tung. Kawat utjapan 

kepada CC Partai Komunis Sov | 
jet Uni berhcbung dgn. dilarg- | 
sungkannja korgsres ke-19 Par | 
tai Komunis Sovjet Uri 

  

Ganti Taktik 
Gerilja Malaya Pindah ,Operasi-Terrein? 

hi kehendak gerilja. Keada'an 

kerusuhan?. 

MA EA RL 

Irian 
Pintu Gerbang 

Ke Australi 

K ONGRES Lembaga Vete- 
ran Angkatan Perang 

Ausorali di Canberra achir2 ini 
berseru, agar supaja pertahanan 
Irian, jang sering disebut orang   

2 murid S.M. Salatiga 

Ehak grambolan, bahwa mere- 
ka pun mempunjai pengikut2 da 
lam kota, terbukti dengan di 
tangkapnja 2 crang murid se 
kolah menengah di Salatiga ba- 
ru2 ini. Seorang bernama Pd, 
murid klas 3 SMP Negeri Sala 
tiga, umur 17 tahun, dan se- 
Orang lagi Skt, murid klas 3 SM 
Islam Salatiga, djuga murid 
umur 17 tahun 
Merurut hasi pemeriksaan 

pol'si ja»g dilakukan atas diri 
mereka, kedua anak ini ternja- 
ta mempunjai hubungan rapat 
dan ,,kedudukan pent'ng” dika 
langan kaum grcmbolan, demi 
kian tul's wartawan kita jang 
mendapat keteramgan2 dari be 
an kalangan jang mengeta 

  
USA Bulatkan Blokadenja Sekitar 

Clark menerangkan, bahwa 
blokkade total ini diadakan 
karena agen? ,,musuh” ternja- 
ta banjak didaratkan dipantai 
pantai Korea dengan kapal? 

ketjil. Beberapa orang dianta- 
ranja katanja telah didarat- 
'kan dipulau Koje dan pusat? 
kamp tawanan Sekutu lainnja 
dengan membawa instruksi? 
dari pemimpin2 Korea Utara 
jang memerintahkan, supaja 
para tawanan mengadakan 

huru-hara lagk ” Berdasarkan 

ditangkap. ' 
Betapa rapinja organisasi 

di Australi sebagai ,,pintu ger- 
bang ke Austral?” itu, d ba 
ki, Diandjurkan supaja ditem- 

(bagian selatan Irian timur) 
New Guinea (bagian timur-aui 
Irian timur) dan dipulau?2 Pa- 
sifik jang dekat sana ditempat. 
kan garnisun? tetap 

Kata sekretaris Lembaga ta- 
Ci, PM. Kerridze, , ,bangsa Aus 
trali rupa2nja tidak menarik pe- 
ladjaran dari penjerbuan oleh 
Djepang. Pertahaman pulau2 jg. 
letaknja disebelah utara Austra 
H adalah sangat penting Hen- 
Caknja pemerintah mengan- 
djur2kan supaja orang menetap 
di New Guinea dan Papua”. Di 
katakannja bahwa djumlah pen 
duduk jang besar di Irien, Ti- 
mur akan merupakan per'ntang 
terhacap setiap antjaman agresi 
terhadap daratan  Australi. 
(Reuter). : 

perintah? blokkade jang baru - 
ini, maka daerah blokkade ki- 

ni membentang dari pulau? 
tempat kamp? tawanan di- 
udjung selatan Korea Selatan 
kearah Utara melalui kedua 
pantai Korea, jaitu pantai ba- 
rat dan pantai timur, sampai 

“dekat daerah? Russia dan 
RRT. Sementara - djenderal 

Clark memerintahkan  diper- 
kuatnja pengawasan atas per- 

|airan?2 disekitar Korea, pasu- 

kan2 infanteri Amerika dan 

pat2 jang strategis di Papua 

Korea 

sekarang mendjadi sedemikian, 
hingga pemerintah Muang Thai mempertimbangkan untuk mela- 
kukan tindakan? darurat. Djuga dari Haad Yai (ibukota "Thai se- 
latan), Singgora dan Khantan diterima kabar? tentang terdjadinja 

»sTentara Pembebas” 
dibubarkan? 

Sementara itu diperoleh keterangan 
dari kalangan jang patut dipertjaja 
di Singapura, bahwa Partai Komu- 
nis Malaya telah memerintahkan pem 
bubaran ' ,,Tentara Pembebas Maila- 
ya. Menurut kalangan tadi, pembu- 
baran ini sudah mentjapai babak jg 
landjut dan kegiatannja dalam ming- 
gu2 belakangan ini sudah sangat ber 
kurang. Dikatakan seterusnja, bahwa 
anggota pasukan tadi diperintahkan 
memasuki kota2 besar seperti Penang 
Malaka dan Singapura, sesudah me- 
njembunjikan alat2 sendjata serta 
amunisi mereka dirimba2. Achir2 ini 
polisi telah mengadakn penggeledah 
an2 diseluruh pulau Pinang dan di 
Singapura, tetapi tidak membawa se 
suatu hasil. Diterangkan, bahwa ti- 
dak akan mudahlah bagi 5.000 ang- 
gota gerilja untuk sembunjikan diri 
dikota2, karena selama 2 tahun j.l. 
ini pembesar2 Inggris memerintahkan 
dilakukannja pengawasan? dan peng 
hitungan tjatjah djiwa. Demikianlah 
menurut keterangan ,.kalangan jang 
lajak dipertjaja” tadi. (Antara).   
KATMIRAH KARNADIDJAJA 
MENINGGAL a 

Dari sekretariat DPR. dida- 

pat kabar, bahwa malam Ming- 

gu djam 10 kemarin anggauta 
parlemen Katmirah Karnadi- 
djaja, anggauta fraksi  Parin- 
dra, meninggal dunia di Ban- 

g. 

Belgia pada hari Saptu memu 
kul mundur serangan pasu- 
kan? Utara atas benteng per- 
tahanan Sekutu disebelah ba- 
rat Chorwon. Didalam pertem, 

puran jang berlangsung sela- 
ma 8 djam pada malam Ming- 
gu ini, pasukan2 Sekutu ber- 

hasil mengatjau-bajaukan ? 
kompi pasukan? Tionghoa jg, 
mentjoba merebut benteng per 
tahanan Sekutu jang diperta- 

hankan oleh Divisi III Ameri- 

1418909 Selamat dikirimkannia djuga 2 

2 
mulai jdi Tokio selandjutnja 

ikan, bahwa pendapat umum di 

'Tokio ialah bahwa pihak Korea- 
| Utara sesung 
luntuk menand 

' 

masih ada kearah terijapainja 
entjatan sendjata di Korea”. 

Tergantung Sovjet. 

Sementara itu kalangan? PBB 

mengata- 

   

    

nja telah siap: 

-tangani persetu- 

Gjuan gentjatan sendjata, sdan 
banjak penindjau dikalangan2 'mi 

liter PBB pertjaja bahwa pem- 

   

ibesar2 RRT djuga ingin menga- 
ARIAN ,SINGAPORE STANDARD” mewartakan dari Pe- ' 
nang, bahwa di Muang Thai selatan telah timbul terro- 

risme, jang menurut harian tadi dilakukan oleh pasukan? gerilja 
jang berasal dari Malaya. 20 orang penduduk desa 'Thupkok dekat 

Adao (Thai selatan) telah dibunuh, karena mereka tidak memenu- 

chiri perang, tetapi dirasakan 

bahwa putusan? terachir adalah 

ditangan pembesar2 Sovjet. Ba- 

njak ahli2 berpendirian, bahwa 

keadaan peperangan terbatas di 

Korea sebagai sekarang ini ada- 
lah menguntungkan bagi pihak 

Sovjet, dan oleh karenanja mung- 

kin akan terus dipertahankan 

Demikian kalangan2 PBB di To- 
kio. : 

Dalam vada itu ke'ua delega 
Si perundingan Utara djenderal 
Nam I. menjatakan dalam pe 
rund'ngan lengkap itu, bahwa 
menurut pendapatnja, tidak 
ada soal2 baru dalam usul2 
Harriman itu, Harrison hanja 
menggunakan kata2 bary dan 
mengadjukan #jara2 baru utk 
menjelimuti ,,permintaan jang 
telah berulang-u ang dikemuka 
kan dan tak beralasan”. Nam 
II mendesak supaja semua ta- 
wanan perang dipulangkan 
kembali kenegerinja. dan m'nt 
supaja delegasi Serikat menin 
djau kembali sikapnja selama 

reses 10 hari berikut ini. 

DJAWATAN KEHUTA- 
NAN BIKIN TJAGAK 
TELEPON... | 
Untak dikirim ke Mesir. 
Untuk mentjukupi pesa 

nan satu perusahaan parti- 
kelir, kini Djawatan Kehu- 
sanan sedang menjiapkan 
pembikinan tjagak telpon 
sebanjak 65 M3. untuk di- 
ekspor ke Mesir. Kajunja 

    

  

Idiambil dari daerah hutan. 
dalam Inspeksi IV Djawa 
Timur diantaranja jang ter 
banjak dari Saradan (Me 
diun). 

Sementara itu dari Im 
speksi III diperoleh kete- 
rangan, bahwa ia djuga se- 
dang giat membikin kaju2 
untuk diekspor keluar ne. 
geri, antaranja untuk Afri- 
ka Selatan sebanjak 100   ka. (Antara-U.P.) M3, seharga Rp. 67.000. 

kenegara asal mereka akan di. 

  

hingga waktu jang tak terbatas: . 
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tita Amerika, 
orth hari Sab- 
au 

  

pan konperensi. hi ia 
     

Tp an 

egg Pa TA : aja k al 
Ria 

3 an eni: Sia, kaum. imp 3.4 
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| Pebrua, 
Naaah tu akan kem- 

bali'ke Ho Iywood un “Uk mem. 
film. baru. Suaminja. bw. 

muka gkan berangkat dari 
untuk. mengadakan turne 
'ka dan Ind'a, selaku wa ' 

bers Maan se f Dje- peta d3 1 t 5 an aan Tn P0 lan gelas telah 

"bantuan teknik: -dan 
ia. ekonomi” telah. mendesak rak- 

jat-Indoneseia. ke, tepi djurang 
kemelaratan. Di- Djawa- Timur 
604: pabrik- tenun milik: bang 
sa- Indonesia. te-ah: ditutup. Di 
Djawa. Barat dan tempat2 lain 
nja beratus2 #darine tovini tem 

pada tanggal” 28. 
September u —. Rakjat Peking merapat" san na 

Suroso, rombongan Indonesia jang menghadliri pertemuan persia- 
dan Pasifik. Dalam karangan itu, 

: gatk Mi kala S0 Djepang di Indonesia se- 
an utnja Suroso menulis: Kini kaum 

s imperialis Amerika dengan menghidupkan lagi militerisme Dje- 

! z 'lagi kedjahatan2 besar jang terdjadi | 

tikar, Di 

    

    

pengangguran telah Ta 
  

a isimewa deri aiahnja Aga 
Khan. Atas pertanjaan ulangan 
apakah ia 'clah memutuskan 
Un'vk hidup rukun kembali de 
ngan pangeran Ay Khan Rita 

. hanja mendiswab: “Mengenai 
hal ini kteum pernah sa- 
ja mer beri keterangan 

tuk tidak memberi keterang- 

Heal peranjaan sema- 
tjam itu ians jangsung bertali 
an Ipagen priadi saja." (Reu 
Lek hana 

     

   
      

   
   
    
    
    
    
    
    
      
    

    

  

SEMARANG 20 SEPTEMBER 1952. 

K abinet Wilopo Harus 

Diperkuat 
  

  

kabinet jg telah kita paparkam hari Saptu jl. hanja pandek sadja, 
jakni: kabinet-Wilopo harus kita sokong dam kita perkuat, supaja 
bertahan sampai diadakannja pemilihan umum. Kita berpendirian: 
anu :wuanja kabinet kita sekarang ini yrogresip dan kritis-realistis. | 
Mau sadar akan kenjataan2 jg.ada. Dan berani pula mengambil 
beberapa moga (initiatief) jang membuktikan kesanggupan dan'ke- 
Tenan abad baktinja kepada negara. 

Boleh diadakan reshuffle, pertukaran seorang dua! men 
teri. Tapi dalam hal inipun, kita“harus berhati-hati, mengingat ' 
belum banjaknja pribadi? jang sesungguhnja. boleh dibanggakan. 
- Karena, senjampang (ajustru) mengadakan. reshuffle, itulah jang 
ng melebihi tidak kempnena dari pada membentuk kabi- 

n 
——3m 4 Misalnja dim hal ini kemungkinan pertukaran Men- 
teri Pertahanan dengan pribadi lain. Tidak gampang mentjari seo- 
rang Hamengku Buwono. Tidak gampang. pula mentjari orang un- 
tuk memegang Kementerian Pertahanan. Andai-Sri Sultan mun- 
B tanpa pegerknninga, ki PE menghadapi dua. kesulitan, 

jak : : 

pertama, . dalam “hal mentjari orangnja, karena “andai 
ada orang jang dipandang tjakap, masih djadi pertanja'an, apakah 
orang jang tjakap itu mau, berani.dan sanggup. dipikuli bebari sua- 
tu Wemenbiktasi jang angker demikian: 

kedua, adakah penarikan diri. atau djatuhnja Sri Sultan 

sebagai Menteri Pertahanan itu, biarpun telah ada 'gantinja, tidak: | 

akan menimbulkan kegelisahan dan kegontjangan dalam Kemente- 
rian itu selandjutnja dan dalam Ang Perang, Can Anekaa 

. tan Darat? 

——— —— Hal itu harus kita kemukakan, sebab, tekanan berita 
kian hebat dan siantar. 
————— Setjara sistimatis, ada beberapa harian jang dalam. 
hal ini sangat giat sekali, dengan huruf tebal-tebal. dam 
besar2, memikat perhatian masarakat kepada balon-balonan ten- j 

| tang kemungkinan diterimanja oleh parlemen mosi tak pertjaja, 
krisis kabinet dll. 

Kita setudju dan perkuat peringatan rekan ,,/Indonesia : 
Raja”, supaja kita awas pada agitasi- (hasutan) sematjam itu. 

Dalam pada itu Pemerintah harus memperhatikan tja- 
ra djurnalistik gempar-gemparan (main sensasi), terutama kare- 

na sensasi2 itu njata2 mengandung maksud2 tertentu. 

Pa Kita pertahankan dan bela mati-matian hak dan kewa- 
- djiban pers, merdeka menjatakan pikiran dan kebebasan suratka- 

  
bar mentjari berita. Tapi hak dan kewadjiban kita mendjaga ke- 
selamatan negara harus lebih. diutamakan. 

Krisis kabinet dalam waktu ini berarti bunuh-diri. Soal 
keamanan belum beres, kemakmuran masih tergantung djauh dia- 
wang-awang' disebabkan belum stabilnja keuangan dan perekono- 
mian, dan karena mendapat kontjo Australia, Belanda 

terus-terang hendak meneruskan pendjadiahan Irian-Barat, seperti 
-jang terniata dalam keterangan prof. Kernkamp, menteri ,,sebe- 

yang-lautan” (batja: menteri 'djadjahan), dan kemudian ternjata 
dalam pedato-ratu Belanda baru2.ini.. 
—— — —— Diika kabinet-Wilopo sampai bubar, maka kegelisahan 

.akan.meluas dan kekatjiauan akan menghebat. Dus, kabinet harus 
kita nota dan. kita.perkuat. 

: Kabar Kota 

Habun gan Tjepat 

— —— — — — 

sen... 

  

  

  

karta-Surabala Liwat Semarang 
D ARI. DJAWATAN. KERETA Api Eksploitasi Tengah di- 

: peroleh kabar mulai. tgl. 6|ll ja.d, akan dibuka ,,snel- 

goederenverkeer” antara Djakarta-Surabaja liwat, Semarang pp. 
G. enggan Da serupa: antara trajek tsb. sebelum perang. sudah ada, 

.dulu kereta api barang berdjalan dengan ketjepatan 50 
Km. sedjarn, sekarang 75 Km. dengan diperlengkapi rem vacuum 
dan hanja berhenti disetasiun? besar sadja. Maksud ini ialah un- 
buk mengamankan dan mempertjepat djalannja pengiriman ba- 
rang-barang. Seperti. diketahui hubungan kereta barang antara 
djarak pendek seperti antara Semarang—Pekalongan dll. telah 
lama ada dan dimana perlu akan segera dibuka antara Solo-Dja-. i 
karta. kenal 

Adapun perdjalanan' ,.snelverkeer” , akan datang akan diadakan pero- 

aa diatur sbb: Berangkat Djakar:, bahan/penurunan. Sekarang bea un- 
djam 04.10 berhenti di Tjirebon, ! tuk barang jalah 6, sen bagi Iin 

Semarang dan datang di' Sutabaja kerjil dan Gl) sen bagi lin raya 
berat Ai Senarapi “Tipe anak darat ampat 53 Kim dat : : “| sele a dihitun 2 sen tia Ia 

bon, Nai dan datang Djakarta) ' Mulai Knee Ta dar sbb: 
diam 16.1 11-55 Km 61/53 sen sekilogram selebih- 

Bea barang|penumpang. ' « ja sampai 200” 10 sen, 210-450 
— Menurut. keterangan. selandjutaja 1 Ka 9 sen dan 451 Km lebih tiap 
Ingga kini masih berlaku bea jg! Km 614 sen. Tentang bea penum- 

ditetapkan beberapa.waktu jang lie pang dikatakan kalau kini antara 

apa apa dan : bermaksud. un- 

20 Konga ia menambah 
“Saja tidak setudju uik 

Kesimpulan. kita tentang tekanan untuk membubarkan 

Kereta-Api Barang 
6 November Jad Dibuka Antara Dja- 

tahun 1952. 

Rakjat Indonesia jang suda) 
Sangat menderita kemiskinan, de 
mikian Suroso melandjutkan 
lam karangannja tadi, hendak di 
tarik ae Maa ran, untu) 
sepak arena kaum Imperiali: 
Amerika. telah meng se 
gala djalan untuk memaksa In. 
Ionesia menerima MSA, Perdjan 
djian Pasifik, Perdjandjian Per- 
damasian: San Francisco dan se- 
bagainja. Bom2 kuman jang di 
djatuhkan di: Korea, mengantjam 
djuga rakjat - Indonesia: karena 
Indonesia terletak di garis perhv 
bungan dunia. jg. penting: Djika 

dikatakan, bangunnja kembali mi 
literisme-Djepang merupakan an: 

tjaman. bagi perdamaian di- Asia 
dan Pasifik, maka tindakan? ka- 
um imperialis Amerika telah me- 

ngantjam kehidupan jang damai 
dari rakjat Indonesia. Demikiar 
antara lain karangan “Suroso 2 

| jam- Ta Tie Peking. 
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Ian angan 

| yanga NAMA. 
Sir-pong kemaren dulu ikut 

nikmatikan' diner “dalam resep- 
Si ulang tahun periama Asra- 
ma Kartini Uah hebat deh, 
mengaturkan medja. menjusun 
nja tempat2 duduk dan lebih2 
istimewa karena da'am resepsi 

| itu Sir-pong bersama 'dr. Abu- | 
Nawas termasuk golongan mi- 

inoriteit. Sebelum djimuan di 
| sadjikan. terlebih dulu kartu 
, menu 'diederkan,/ Nama? masa 
| kannia wah hebai2 bener, sam 
psi Sir-pong karena 'membatja 

| terus djadi lapsr' banget. 
"Tulisan menu sbb: Consom- 

mt :Madiapai'&, artini soep 
yoodel Modiopait. Wah Sir- 
pong sudah telah” ludah, 
| ingat barangkali djuga d'sadji 
| kom :yudjak tjingur-Med'okerto 
jg”terkenal dulu djadi tempat. 
bekas keradjaam. Mod opait. 
Masakan pertama: Roulade 

| Wiraboumi.  Garni des Legu- 
| mes de Victoire. (Awas pemba 
tja djangan kesleo lidahnja. ba 

| ua inimasakan). 
Sir-pong” d'adi rada2. takut, 

apa ini nanti bakahk disediikan 
Row ade dagingnja - Wirabumi 
alas Menakdjingga? Lain ma- 
tjom lagi ialah Salade au Da- 

| marwulan, Pouding du Jardin 
da Souhita. Untung masakan? 
ini sebetulnja Huma masakan2 
jg djuga sudah sering Sir-pong 
aa uban Rouladenja bukan da 
ri daging Wirabumi, Sakaden'a 
bukan seat San Pen 
wulan waktu.n pada Pa: 
tih Loan api tjuma Huza 
rensla model. pak Amat, Pou- 

ding Souhita djuga bukan da- 

ri kebun Sri Ratu Prabu Ke 
|njc, tetapi lebih dekat pudding 
rumah makan “Oem” biasax 
» Lain waktu kalau Sir-pong 
bikin resepsi, tanggung emoh 
kalah bikiri- menu: 'Petjele de 
madame Widou: Goudege du 

Marche Kranggan......... 
“ Sil vous Bantan et 

Ap Am... ag bersan p SIRLPONG. 

ROMEO BERDIRI. 
Hari Minggu jl. telah. Na 

berdanja perk.: sepakbola" ROMEO 
singkatan dari Ronggo Oetomo 

| rang Estining Omoem, dgn penguru 
nja terdiri dari: ketua: Djaedoen, we 
kilnja Abidin, penulis2  A. Denoel 
dan Doeiman, bendahari Soeparmir 
serta 4 orang pembantu. 

  

  
1953 bukan 1952. 

Berita Kota . hari-Sabtu sos 
padjak mobil .zin terachir “jan. 

41”, di trwulan pertama dari | | 

Indonesia. jalak. Mihakak : 
menerima MSA. | 1 

m
m
 

| kat dalam djabatan negeri tetap 
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adalah h 
    

punjaan. Inggris. deng 
i.tahun, ini el 

iis, : 
terachir: menjatakan b 
hilang, ketika. sea cra 

  
   
Tan Perat u 

negeri selama men 

oleh Presiden Republik Indonesia « 
dan dinjatakan beriaku sedjak 1 
maksudkan dengan pegawai ne 

dimaksudkan dengan kewad jiban   
| gini: Pada tg. 1 Agustus 1934 

Urusan Pindjaman Diba- 
jar Dga Uang Djepang 

: Harii Sabtu tg. 4 Oktober 
jad. djam & pagi di at Mena 
besar Gg. Lombok akan dil 
sungkan upatjara pe 
at» terhadap tn. Liem SK | 
ota ini, perkar, gugatan pin- 
jaman dari belasan Pa (3 

Taan LSK tsb berlaku se 
eischer (penggugat) terhadap 
achliwaris tn. Liem T.Y al- 
marhum sebagai $ gde (pi 

hak jg digugat) dua2- 
hja. pakai Nana pihak 
cischer pakai mr. Van Empel 
dan pihak gedaagde pakai mr. 
Tan Siang Swie. 

Duduknja perkara dengan 
singkat dapat diterangkan he 

   

    

    

sewaktu marhum LTY masih 

      

   
   

   

        
     

      

  

» Kapal..selam. ..Subille”" milik.P 

   

  

   

   
   
   

   

    

diluar lingkungan djabatan jang | dip p 

   
    

  

   

    

  

   

   
   

  

   

   

   

              

   - 

8. Dulunja kapal selam ini 
mSportsman”, tetapi dim 

timbang terima ' ketangan 
nama ..Sybille” itu. Kabar 

s ini telah“ dinjatakan: 

  

Pembukaan Porap 
Dekan Oleh Panglima Tertinggi — 

-10 Territorium Ikut Serta 
ENGAN NAMA TUHAN Pengasih dan Penjajang saja ' 

i -'» menjatakan Pekan Olahraga Angkatan Perang ke-4 seba- 

ga dibuka”, demikian kata? singkat dari Presiden Sukarno selaku 
Panglima Tertinggi pada hari pembukaan PORAP jang diadakan 
Minggu pagi dilapangan Ikada, Djakarta. Pekan Olahraga A. P. 
ke-1 akan berlangsung sampai tg. 5j10 ja. Upatjara tsb. disaksi-. 

| kan oleh ribuan orang, diantaranja tampak Wakil Presiden, PM. 
Wilopo dan Menteri? lainnja, para anggota parlemen, korps diplo- 

|1—4 hagi Terr, VIL 

| sertai. Sa'ap-Bintang: 

  engah. 

| kid & 
Negara 

  

Sedjak 10 Se 
p ENETAPAN PERATURAN tentang »Kedudukan pegawai 

“sesuatu kewadjiban negara 

ngkunja” telah diputuskan 
gan P.P. No. 41 tahun 1952 

hj Menurut P.P, tsb. jg. di- 
di ialah pegawai negeri jg. diang- 
atau sementara. Selandjutnja jg. 
inegara, ialah kewadjiban pega- 

wai negeri itu apabila ia diangkat mendjadi Presiden, Wakil Pre- 
siden, Menteri Republik Indonesia, Ketua, wakil-ketua, an ta DPR RL dan DPRD atau angsa 2 

Sumpeh DiKlenteng » 
    

     

     
    

    

   

|pekerc jaannja sebagai 
ne pega- 

i negeri disampin “memenu 

3 ia, karena mendjalankan se- 
Bi kewadjiban negara, ti- 
k“dapa: memenuhi kewadji- 

a dengan semestinja, ma- 
egawai itu dapa: diberhen 

ikan dari Je ara se- 
tama  mendjalankan kewagji- 

ban negara itu. Setelah pega- 
Wai itu berhenti mendjalankan 
kewadjiban negara, maka 'ia di 
angkat kembali pad, pangkat- 
nja semula atau pada pangkat 
baru karena naik pangkat. Pe- 
gawai negeri jang selama men 
djalankan kewadjiban negara 
tidak diberhentikan dari peker 
djaannja, tetap menerima ga- 
djinja sebagai pegawai negeri. 
Apabila gadji sebagai pegawai   hidup, ada pindjam uang Rp. 

T dengan kasih hypo- 
theek Rp 8000.— pada in. LSK | 
dengan rente 7, 8 pCi. Pada tg. ' 

30 Mei 1941 pindjaman.itu th 
di'jitjl Rp 1000, restan Rp. 
6000 dilunasi ketika 1 Sept. 

1944 dengon ditambah rente : 
(bunga) Rp 156. Pembajaran 
dilakukan dengan uang Dje- 
pang, tapi ketika itu koersnja 
masih 1:1. Tuan LSK telah te 
rima baik dan utang piutang 
mendjadi. beres... Belakangan 
m. LTY telah wafat, . 
Kemud'an tuan LSK. memba 

tja peraturan baru jaitu Ordon 
nantie Herstel Rechtsverkeer jg 
menetapkan, bahwa utang2 de- 
ngan pembajaran uang Djepang 
boleh dianggap sebagai pemba 
jaran 50 pCt, Peraturan OHR 
tu dikeluarkan di djaman fede 
caal tahun 1947, 
Berhubung dengan: ini tw. 

LSK.tarik tangan mr, Van Em 
pel buat Pemanen achliwaris: 
aja alm. LTY guna membaiar 
lagi kekurangan jang 50 PpCt. 
Jari pindjamannja aim. LTY 
Jengan Bang pada, pera 
buran OHR. 1 
Akan Tata lain di 

madjukan, depan pengadilan dan 
setelah diperiksa berulang ulang 
sihak gedaagde  (achliwars 
“TY) dikalahkan, Dengan begi 
i djad'nja harus membajar ke 
urangzi, pindjaman jang 50 

AG Tetepi pihak gecdangde de 

gan paksi mr. Tan Sanz Swie 

taik apvel di Pengadil”m, Tinegi   berbunji: Peraturan  padjak mc 
bil dsb. itu. akan berlaku mulz 
1 Djanuari 1952 semestinja 195: 

  

raya,. . nantinja akan mendjadi 
Rp. 7.— sebagai tarip istimewa. da 
Rp. 6.— umum sedang bagi lin ke 
tjil jang kini untuk” djarak 40 Kr 
Rp. 3,50 akan mendjadi Rp: 2,50. 

Penghasilan. 
Dalam waktu jang achir2 ini nam 

pak madju penghasilan DKA..Eks- 
ploitasi.tersebut. Hal..ini sebabnja 
antara lain banjaknja angkut gul 
ig habis giling oleh. babetiki Ia 
itu itu sebagai produksi gula Lah 
tahun: ini. Selama 3 bulan itu. ra: 
ta2. setiap bulan .tertjatat rata: 

|sbb: Penumpang 1.900. 500 orang 
dengan uang bea Rp. 5.500.300, 

| Barang2 61.800 ton dengan bea 
Rp. 4.000.000.— sedang penerimaan 
terhitung lain2 terijutat Rp. 10.300 

  

  wat.dan. mungkin 1 Desember jang, djarak 90 Km Rp, Bimo bagi lin 

O 

  

aya 

Yurabaja, Putusan belum dike- 

'uarkan, sebab e'scher perlu di. 

ambil sumpahnja dulu. “dan, 

Sabtu pagi jar. akan dirangstii 

tan pengamb'lan sumpah! itu 

ii klenteng Gg. Lombok, 

ULANG TAHUN KEK 3 RRT. 
Panitya perajaan Hari Nasional 1 

Oktober 1952 Hoakiaww Semarang 
nenjerukan sbb.: Pada tg. 1 Oktober 
tad.. berhubung Hari Nasional | 
“Tang. tahun ' ke-3 RRT, sekalian 
Kiauwpauw diharap supaja meraja 
tannja dengan mengibarkan. bendera 
Rd. dan RRT, selama. 2 hari, jaitu 

ljuga - untuk. mengundjungi rapat 
serajaan/peringatan di Plamp'tan 35 
sada tg. 1 Okt. djam 8 pagi . serta 
talam pertundjukan/kesen'an, djuga 
ti Plampitan 35, tg. 30: Sept. (sore 
'nt) djam 19.00. Lebih djelasnja silah   kan periksa iklan hari ini di lain ba ta : 

» 
v 

'3. I.dan tg. 2 Okt. dan: diserukan ja: 

ini sebulannja kurang. dar'pa- 
.da uang kehormatan atau tun- 
|djangan dalam -mendjalankan 
kewadjiban negara, maka 'ia 
menerima tambahan selisihnja 
antara penghasilan bersih bu- 
lanan, 

Pegawai negeri jang meneri 
ma gadji pokok Sebagai pega- 
Wai negeri jang lebih daripada 
uang kehormatan ata, uang 
tundjangan dalam mendjalan- 
kan kewadjiban-negara, . tidak 
menerima Yang kehormatan 
atay yang tundjangan itu. 

Pegawai negeri jang selama 

mendjalankan kewad'iban ne- 
gara diberhentikan pekerdjasm 
nja, se.ama berhenti tidak ber- 
hak menerima gadjinja- apabi- 
IL, da selama itu menerima peng 
hasilan bulanan berupa: gadji, 
uang kehormatan atau uang 
wundjangen,' untuk  djabatan ! 
baru itu, Tapi apabila djumlah 
gadji, uang kehormatan a'au 
yang-tundjangan itu sebulan- 
nja kurang dari djum' ah  ga- 
djinja sebagai pegawai, maka 
is mendapat tambahan sebesar 
bedanja gadji pegawai bersih 
sebulan dan gadji, uang. kehor 
matan atau uang  tundjangan 
untuk djabatan baru itu,   
njs. dan untuk diandalanaknja 

Sebelum 
. dut/apkan oleh Panglima Ter- 
tinggi, terlebih -du.u oleh rom- 
.bongan2 peserta jang 10 djum 
lahnja, ” ialah rombongan? 
AURI, ALRI, Garnizoen Dja- 
“karta" Raya dan. masing2 dari 
tudjuh: Territorium diadakan 

. Gefile dimuka tribune, dengan 
membaw, . bendera kesatuan 
“masing2, Bendera PORAP, ber 
“warna Putih-Hidjau. dengan ln 
kisan. lingkaran. daun padi 2? di 

an 
Diangkar sebagai simbooj : ke- 
tiga Angkatan ditengah2nja, di 
bawa: berdefile'didepan sekai. 
Setelah PORAP-dinjatakan ter 
buka, berturut2 dilakukan upa 
tjara2 penaikan Sang Merah- 
Putih disertai lagu ,,Indonesia 
Raya”, penaikan Bendera PO- 
RAP, dan mengheningkan #jip 
ta, Kemudian terdengar dentu 
man meriam 10 kali untuk 
menghormati rombongan peser 
ta jang 10 djumlaknja itu. 

Kepala Siaf Angkatan Pe-! 
rang, Djerderaj Major S matu- 

pang gaam kata sambutan ss- 
telah mengutjapkan terima 
Sih kepad, Panglima Tertin 
si, Wakil Presiden dan Dedi 
TAN menerangkan. maksud 
diadakannja PORAP ke-Ij ia- 
lah untuk mempererat persa- 
tuan dan mewud'udkan kerdja 
sam, dalam A-P. dengan dja- 
lan berolahraga. Sebab, demi- 
kian Simatupang dengan !a'i- 
han djasmani. dapat dipupuk 
sifat2 kesatriaan jang mendja- 
d: tiita2 bagi tiap2 peradjurit. 
Dikatakan selandju'mnia, bahwa 
Pekan Olahraga Angkatan Pe- 
rang dalam mana para perwi- 
ra, bintara dan peradjurit2 
dari ketigx angkatan akan ber 
tanding untuk mentjapai hz2s:12 
jang setinggi2n'a/ akan dapat 
mewudjud work jang 
selain dal tiwa penting 

F.       

  

          
dilapangan keolahragaan, 
akan berfaedah pua untuk 
memperdalam suasan, kerdja- 
sama a'as. harga-menghargai,   

Apabila iuran untuk pensiun | 

dan keinsjafan akan saling bu 
kewadjiban ju. Tapi apabi- , tuh - membutuhkan dian'ara 

anggota2 ketiga angkatan i'u. | 
'Diperingatkannja pula akan pera- | 

jaan Hari Angkatan Pecangiig 
akan diadakan pada 'tg 5 Oktober. 
Telah 7 tahun Angkatan Perang 
Indonesia menghadapi kesukaran2 
dan masih ada jang dihadapinia, ta- 
pi Simatupang berharap spj Angka- 
tan Perang Indonesia tetap akan 
utuh dalam menghadapi segala2nja 
itu. Sebagai penutup d'serukan 
olehnja supaja Pekan Olahraga 
“Angkatan Perang jang diadakan se- 
karang ini, akan dapat membawa 
kemanfaatan. bagi Nusa dan Bangsa. 

Sumpah. peserta dan | 
demonstrasi2. 

Kata2 sambutan KSAP itu disusul 
dengan sumpah para pengikut .PO- 
RAP jang .diutjapkan oleh. Letnan-I 
Utomo .dari Territorium V atas na- 
ma Lk. 1500: peserta. Sebagai 
atraksi dari upatjara pembukaan 
PORAP itu, kemudian: diadakan 
berbagai pertundjukan” oleh: murid2 
sekolah,” anggota2- "Polisi “Negara, 
dan: anggota2: dari. ketiga: Angkatan 
Perang: jg semuanja .mendapatsam- 
butan Larigat: dari para: penonton, 
teristimewa" terhadap . . pertundjukan 
kelangkasan-dari pihak: Polisi. Nega- 
ra, 'Djuga. demonstrasi olahraga. 
rugby jang dilakukan oleh anggota2 

Angkatan Darat mendapat sambutan 
riuh, teristimewa. karena terdjadi 

peristimewa2 lutju dalam permai- 

nan itu. (Antara). 

dibajar, maka ia selama men- 

djalankan kewadjiban negara 
harus terus membajar iuran 
itu berdasarkan pokok gadji- 

nja sebagai pegawai dan pem- 

bajaran2 lain menurut peratu-   
ran jang berlaku. Masa selama ! 

mendja ankan kewadjiban Nne- 

gara masuk mendjadi dasar 

perhitungan pensiun (tundjo- 

agan) pegawai negeri jang ber 

sangkutan, ketjuali. djka ma 

sa itu sudah didjadikem dasar 

perhitungan pensiun atau tun- 

djangan lain dari pada, pensiun 

(tundjangan) pegawai. 

Demikian antara lain isi P.P, 

No..41/1952 itu. 
  | Ne 

PENGURUS IOKSR. 
Telah dibentuk pengurus baru dari 

Ikatan Olahraga Sekolah Rakjat. Se 
marang sbb: ketua Padmasubrata, 
wakilnja Dwidjasudira, penulis P, 
Sutardja, ' bendahari Sutedja, bag. 
teknis Rakiman. dan beberapa orang 
pembantu, 

BERITA PENANGGALAN, 

'DINER ,ASBAMA KARTINI”. 

Dalam ruangan  GRIS jang .te- 

lah diatur dengan. rapi Minggu 

malam jl- telah diadakan perte- 

' muan, berkenaan dengan genap 

setahun berdirinja Asrama Kar- 

tini, satu2nja' asrama Pekerdja 

wanita di Semarang dan Djawa- 

Tengah. Tampak hadlir wakil2 in 

  
Langganan no. 2414. di Semak stansi2, pembesar2 dalam kota 

rang, Tg. 1-Oktober 1908 djatuh 
(Dari Kemis Kliwon 9 Redjep ta- 
ihun.Wawu 1833. Jang. lain Sdr. 
|dapat hitung sendiri. 

Langganan di. Djl. Tangsi, Sa- 
latiga. Tg. 18 Puasa 1851 djatuh 
Masehi tg..26 Mei 1921. 

Lengganan di Bandjerrsari So. 

I, Hari Djuma'at Paing bulan 
Suro 1840. djatuh tg. Masehi 14 
Djanuari 1910 wuku Wugus. II. 
Kemis Kliwon. 16, Djumadilakir 
18388. djatuh 16 -Djuli 1908: III. 
Kemis Paing bulan Sawal 1982 

Idjatuh 18 Pebruari. 

dan undangan2 lainnja. Diner di-j. 

hidangkan dgn lantjar, para had- 

lirin dapat.menikmatkan maka- 

|nan2 serba, sedap js diberi nama 

setjara orisinil, seperti consomme 

Madjapait€, Salade au Damarwu- 
lan, Pouding du Jardin de Souhita 
dli. semuanja mengenangkan kem 
bali akan nama2 dim sandiwara 
Mekar Bunga Madjapahit” ang: 
telah diselenggarakan belum lama 
berselang. Tak etinggalan Suara 
Merdeka pun. turut mengutjap ,,Se 
lamat Ber-ulang tahun”, Mudah2- 
an, Asrama Kartini” hidup terus 

| dalam suasana kekeluargaaa”! 

kata2 pembukaan | 

Kata2 Sambutan K.S-A.P. | 

matik, para 5g ng sipil dan dh 

      

  

Turunan Dari Bang. 
wan Makasar 

MM! krosisworo. (dai: mem 
beuarkan ketorangan jang “Gis 

h , Antara” Solo. baru? 
“bahwa Dr. Radjiman We- 

dyodiningrat. jang wenirggal 
dunia di Walikusun tg, 20-45 jL, 
adalah keturunan seorang ajah 
berasal darj puiau Nias, Menu- 
Yuz Sudarjo, Dr. Radjiman ada. 
lah sung bangsawan Ma- 
kassar, dan diapun bukan anak 
angkat Dr. Wahidin seperti jg. 
telah" kita, kabarkan tetapi san: 
dara misan karena ajah Dr. Wa 
hjdinpun keturunan seorang 
bangsawan Makassar, “saudara 
dari bangsawan Makasar “jang 
menurunkan Dr, Radjiman, 

j begin, keterangai - uuarjot 
Dr. Papan adalah. keturu- 

Ii nan bangsawan Makassar, st- 

“orang Donna: bernama: Daeng 
Aru “Palaka, jang aatang 0. 
Djawa . dergan — pasukannja 
pada zaman Pengen On ana 

Trunod jojo (1677 11680 Wak- 

sud kundjungannia ga “Dia 72 
itu.ialah hendak .meminta han 
tuan. Susuhunan « Mangkurat 

berbuburg.. dengan petjahnji: 
huruhara-di Sulawesi. 
Kakak Daeng Aru  Palaka 

bernama Daeng. Kraeng -Nobo 
kemudian pun datang menju 
sul ke Djawa dan oleh Mang- 
kurat diangkat mendjadi se- 
orang hulubalang dalam ber- 
perang melawan Trunodjojo. 

Daeng Kraeng Nobo inilal 3s. 
menurunkan Dr. Wahidin Su- 
diro Husodo- Atas djasa2nja, 

Kreng Nobo memperoleh ha 

iah sebidang tanah luas, a 

| 2—8 bagi Terr.- IM. : 

1) “Kes, ARI 

ABRAWAN Sudarjo Pjos uk Na: 

Olahraga. Porap. ! 
pertandingan Tennis — Hasil 

pada hari pertama, ialah pada 
“tgl. 27 September sebagai beri- 
“kut: Pertandingan  pagi-hari. 

Territorium VI — Terr. VI, 

“Teritorium ip — IV: 4—1 

  

bagi: Terx. III. 1 
“Territorum M— 

Raya: 3—2 bagi 
Raya. ya "1 

Bernisorhukar T-— 

“Angki Laut. -—. 
3—2 bagi ALRI Tn 
1Kes: Ter IT — “3. 

| untuk Terrs HI-- 

  

  
Kssi TER. Eka TER, II 3—0 

untuje TER, IL. 
Kes, TER. v — TER vn 
7—0 untuk Terr. V. 
Kes. TOR. IV — ALRI 5-2 

untuk TER. IV., 
Hasil pertandingan tennis. pada tgl 

CL September sore. jalah sbb: Terr. 
I— ALRI. 2. —.2-senlen Low, Iv 
— sAURI: 3. — Y untuk  Terr. IV, 
Terr.IV — Terr. V 4-09 utk. Ter- 
ritoriaal V 

Hasil pertandingan? pada tanggal 
28 September. 
a. Sepak. bolat Terr Il — 'Ferr. VI: 
ditunda karena hudjan. Akar" dilang 
sungkan tanggal '29-September 52 
djam 08.00 di BVC. 

Terr. 1 — Tetr: UI: 5iix 3 untuk 
Terr. I, Terr VII — ALRI: 3 — 4, 
Teri IV — Terr. V: 5-— 7 untuk 
Terr.V: 

Sepakbola: Terr. II — Terr. VI 
(6—5)penalty 3—41 untuk Terr, 
Ip Aurk — Alri 2—0, Terre Wi — 
Djaks3—l, Terr, JL — Terra IV 
ditunda.ta, 1 -Okt. 

Tennis: hasi!2 belum Giumuz 
.kane 

Anggar: hasil2 belum diumum 
kan, 

Volley:. jang. menang Ronde. d 
kelompok A: TerrI, Terr III, Tea 
VII, Djak., dan Auri: 

Kelompok. B: 'Terr. IV, Terr. 
II, Terr. VII, Djak. dan.Auri. 

Ronde II. kelompok.A.  Terr. 
VII, Terr. III, Terr. V Alri dan 

Terr. VI. 
Kelompok B: Terr. VII,  Terr. 

II, Terr, IV, Alri dan Terr. VI. 

ATJARA HARI A.?P, 
Di niveau sub. terr/KMKB Se 

marang kebawah tanggal 5 Okto 
ber djam 0.530 Beveille dimasing   bawah'gunung Merapi ialah 

letak desa Mlati sekarang 
k d'djadikan makan ke 
ahidin. Dr. Radjiman 
nak-komenakan atau 
kat Dr. Wahidin, te- 

ja mendiang itu ada- 
sam. 

Jas      

    
Ni uebel” 

purut 

“hari meninggalnja me- 

wono X:' Dr. Radiiman pada tg. 1 

Sjura Ehe 1884 (2019 1952), se- 

dang Susuhunan P.B:X pada tg: 1 

Sjura Dhal. 1871 (20/2 1939). Usia 

jg ditjapaipun sama pula, jaitu 73 

tahun. Berkenaan dengan itu dite- 

rangkan oleh Sudardjo, bahwa men- 

diang Radjiman dalam ilmu kebati- 

tai 

sih reved” ix 

Sudardio betul sama dengan ! 

meninggalnja Susuhunan Paku Bu- |di katakan 

alta bulan 

masing staf RI, KMKB: Smg, 
KMK? dan Garnizoen2, “djam 
07.20 Vlaggen parade dimasing2 
staven/kesatuan (kampemen), dj 
09.00 Ziarah ke makam  pahla 

wan, Di sub. terr. jang ada mu 

sik pada tg. 4 djam 20 supaja 
diadakan Ti 
ML aa aa Pa uan au 

adalah ,tjantrik” . Susuhunat 
Radjiman mendiadi .tabibnja Sus 

suhtatan hing gga 30 tahun lamanja. 
Tentang nasib. Indonesia pernah 

oleh mendiang Radjiman 
Mei jl, bahwa berda- 

sar kepada kejakinannja, Indonesia 
hanja mempertahankan dan 
melaksanakan politik bebasnja dgn 
pengorbanan besar”. Kata Sudar- 
jo, menurut Radjiman, kebanjakan 
orang disebut pemimpin sekarang 
adalah ,.taksih reged” (masih palsu). 

#nan 

dapat 

  

Aneka DjawaTengah : 
  

JOGJA. 

Nasib Pamong desa. 
DPR daerah. Jogja Kemis jl. 

mengambil keputusaw, mengirim 
kan “sebuah. resolusi mengenai 
perbaikan nasib wamong, Gesa 

desak supaja Dean AN, pusat 
menetapkan status pamcng de- ' 
Sa jang tegas, segera mengatur 
esa. menurut uodang2 tahun 
1918 No. 22 dan memberikan 
tanda dGjasa berupa uang kepa 
da p2mong desa jang turut ber 
djuang dalam revolusi nasional. 
Selain itu mendesak kepada ve 
merirntah daerah Jsgja supaja 
dalam pembagian subsidi dari 
pemerintah hendaknja memper 
hatikan daerah misus dan ba- 
njaknja keluarga jang mendia 
Ci tanggungan, Dara pameng"de 
sa, Dalam pendjelasannja dite- 
rangkan, bahwa. nasib pamcing 
desa seperti barang. ,,habis ma 
nis sepak dibuang”, dikatakan 
dalam clash kedua. parm"ing de 
sa merupakan bulang punggung 
pelaksanaan perdjuangsn un 
tuk kemerdekaan: Sampai.seka 
rang ini diasa2 pamong desa be 
lum dihargai samasekali Di 
nara Ken Pa, 

kepada, pemeristah ja tu: men- | 

kepala desa hanja mempunjai 
' penghasilan Rp, 15.—, kepala 
| dukuh Rp. 1.50 dan lain-lainnja 
perabot desa paling banjak 
Rp 30.— sebulan, 

REMBANG 
L.k, 900 rumah dia 

makan api. 
Djum'at 26/9 “dari djam 19.00 

hingga djam 24.00 diketjamatan ' di 
Sarang, kabupaten Rembang, terdja- 
Gi kebakaran besar jang mengaki- 
batkan Ik. 900 rumah mendjadi'abu 
dan penduduk 3.187 orang mendjadi 
korban karenanja. Korban manusia 
tidak ada: Kerugian ditaksir Rp.. 1/2 
djuta. Apa jang menjebabkan keba- 
karan belum “diketahui. Ketika itu 
angin kentjang dan tahu2-api '$u- 
dah membubung tinggi. ' Perlu dike- 
tahui, rumah2 disini umumnja dis 

buat dari bahan2 jang mudah terba- 
kar dan letak rumah2 itu rapat se- 
kal. Sarang terletak dipinggir laut 
dan angin sering kentjang. Keba- 

karan ini adalah kebakaran jg. se 
kian 'kalinja, Pihak pamongpradja 
kini sedang sibuk mengatur. soko- 
ngan seperlunja: djuga dari Djawa- 
tan Sosial kabupaten Rembang te- 
lah direntjanakan untuk pertolongan 
beras sebatjak  1t ton “dan uang 
Rp. 22:309:— untuk 14“hari ini: 

  

  

20 tjeritera jang begitu 

Terhias 20 gambar 

»KITAB KAM 
MEBAT! 

PADA, karena -pembatja 

1. Melihat edjahan nama 
sib orangnja. 

: tjurnja. tiap gerakan, 

2 dengan ilmu bintang. 

- urusan didunia. 

: hgan occultisme, ,       
  

'DECAMERON li 
TJERITERA RAHASIA DALAM RAHASIA 

(Anak2 dilarang batja). 

Persediaan terbatas. Siapa tjepat tentu dapat! 

MUSTADJAB! 

. Dengan kitah KAMUS ini pasti pembatja mendjadi WAS- 

keanehan didalam dunia seperti: 

Melihat peredaran planeet, mengetahui mudjur la- 

Memberi petundjuk. untuk menghindari malapetaka | 

Petundjuk djalan selamat dan banagin dalam segala 

.. 'Mengadjar menjembuhkan segala rupa penjakit de- 

» Mengedjar mantera2 mustadjab jang sudah berbuk- 
ti sangat adjaih. 

Harga, per djilid Luxe Edisi tjuma Rp. 6,50 prangko, 

Pasar Besar 76M, 
sURA B AJA N. V. ,, TJERMIN” 

Pa 

“ 

termashur diseluruh. dunia 

Harga Rp. 12,— prangko. 

US WASPADA“ 
ADJAIB! 

nanti dapat menghitung 1001 

nja, Mengetahui batin dan na- 
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Sa Sana tempo jame tidak la- | 
pembunuhnja tertangkap. 

ARA Tn Lenforn pengena| 
huan In S, jang 

Ka An takun ini mengadakan 
     

    
   

   

   

ke 
Tel! Challenger” 

telah tiba 
Dr, Ti 

3 rang ahli 

“expedisi tadi | 

lan bahwa mereka te 

: € berdiri dibawah per. 
lant. Jang Panas di- 

    

Pasifik. 

Andika Serikat 

gera berdiri, 
dari badiun'a 
hit: Saja tidak luka”. 

3 ORANG GADIS Tione- 
hwa jang herpakaiar ba 

d'u mandi pada hari Djum'at 
telah lar' unggong langgon” re 
tika terdiadi kebakaran d'studio perdjuangan. 

film di Kowloon. Mereka sodarg 

   
   
   

    

Ibing & dunia dengan 35 serikat 
K4 : Ngurus besar. dan melipu 

“beberapa gu- | 

falah jang Adikeremay | 

JALON partai republik R, RRT. P erantiis, 
untuk diabatan prosi?en dan USA, jang-sebagai diketa- 

dienderal hui adalah negara2-besar jang 
Dwigiit Bisenhswer hari Sabtu dikehendaki persatyannja un- 
sfelah berintut” ketika mimbar tuk mentjapai perdamaian du- 
sementara diatas mana ia ber- nia, 
pedato ambruk. Eisenhower 8e- lah 

menghanns debu Cari 
sambil ketawa pa Mr 

Sada dir in Soon Sebagai aki 

Ta Sonsi Nan 3 
BEN jang didirikan 
lan Negpember 1946.» di 
"merturut keterangan ' 
SORSI didalamnja  terg 

buruh jang 

       
   

  

    

  

     
           

djuta 
didal lorga 
(buruh, Panen gtnna Mn " bu 
Nan dan pertimbangan. Rya- 
Ngin resepsi dihiasi dengan 
bendera2 buruh dan poster2, 
a.l. jang berbunji- Batalkan 
nk »Rebut Irian kemba- 

    angg 20 Bg Jang, ter 
       

     

Ha ad djarak 400 mil dari 1” ,Selesaikanlah segala per- 
Tard'ung Saint Vincent (Cabo dial internasional setjara 
an udjung barat-daja Gamai”, dsb-nja, 

$ Giautan Afantik. 

Kesan 1.000, kaki diatas dar Bendera ,,5 Besar” 
sar laut. gunung lain Dibelakang podium, tam- | 
nja diketemukan dalam Lautan palaana bendera ,,Lima Beser” 

bergandengan, jaitu dari “USS 
Inggeris 

(Gambar2: jang tampak ada 
dari Marx-dan Engels, dan 
almarhum, Harjono dan 
Hindromartono, jang o'eh 

SOBSI .. dimuliakan - sebagai 
orang2 jang besaridjasanja ter 
hadap gerakan buruh di Indo- 
nesi, , dan telah tewas dalam 

Sambutan . Mabeluan bertu- 

bermain delam fi Dream in Tut2 oleh Menteri Suroso seba- 

Paradise” tarc dibuat oeh kong gai wakil pemerintah Mr, Ta- 

si film Tienchwa Pasukan .ne- djuddin. Noor “sebagai wakil 

madam kebakaran Worgtong Parlemen:dan Widjaja sebagai 

Ba aan selena 3 diam. nik, wakil. BPP: kemudian o'eh 
lan inang mendialar. | Gengjes. sebagai wakil- EVC, mengmasti 

katemnat2 sekitornia jane ha- | 

njak didiami rerduduk. 400 Pu- 

mah nendok tang herada Sise- | 

kitar termat Ita terah mend'adi | 
abu. Kerbar manusia tidak ada, 

SOVJET SANGGUP BEBRUN- 
DING DGN. 3. BESAR BARAT. 

'Sovjet Uni ketika malam 
Minggu il. mengumumkan ke- 
sediaannja untuk ikut serta 
dalam suatu konperensi antara 
4-Besar (Amerika, Sovjet, Ing | 
geris dan Perantjis), guna | 
membitjarakan — perdjandiian 
dengan Austria, akan tetapi 

  

( berpidato. wakit: 

: jang menjampaikan. djuga ga 
| buah:sovvenier berupa gambar 
:P. yan S'averen, an    

  

lak bertempur dengan ban gsa 
Indonesia. kini untu ta 

lam : pendjara di Nederland, se 
bvah bendera...merah' 
tulisan jane maksu 
memperkekal.so idarite 
buruh Indonesi, dan - 
dan mesin tulis: seendah itu 

   

   

Turrel jang menijampaikon se- 
lamat atas nsma.. organ'sasi2 
jang tergabung dalam WFTU   dengan sjarat?2 lain daripada 

apa jang Siouikan. oleh 3-Be 
sar 

jang... menurut - keterangannja 
1D. 30.000.000 anggota, 

  

— PNI Menunggu 
Anditik Terlala Prematur Utk Tentukan: 
26 Sikap Ttg Beleid Menteri 'Pertahanan 

karang: 
NGGOTA DEWAN Pimpinan P. N. L. Ki Mangunsarkoro 
mengatakan, bahwa terlalu prematur untuk menentukan 

mengenai beleid pimpinan Perta- 
hanan dan pimpinan Angkatan Perang. Dalam hubungan 
Mangunsarkero menjatakan, bahwa P. N. IL imasih menunggu ke- 
terangan jang-akan diberikan oleh Menteri: “Pertahanan 1 Oktober. 
jad,. untuk mentelaah sampai seberapa djauh perkembangan ke- 
ada'an, sebelum mengambil sesuatu sikap tertentu tentang beleid 

: 

dari sekarang pendirian P.N.I. | 

Menteri Perpharan, itus 

Kapal 
selam 

Disinjalie Diselatan' 
Sulawesi? 

CHIR2 ini kabarnja di- 
sebelah Selatan Sulawesi 

pada waklu2 jang berlainan 
oleh kaum nelajan dan pendu- 
duk. pantai telah djlihat bebe- 
rapa buah kapal sela. Dari Bu 
lukumba, wartawan harian 

»£ 

4 “pe ena 
bulan September di selat Sel 
jar Ta Bi Ta ag 
ampa kapal2 selam, pal 
kabarnja telah dilika pada ma- 
lam hari, kl. hanja satu mil da 
ri pantai, 

bjuga 
letaknya 2g 

telah keliatan 
Beberapa orang 
sendri kapal2 "tab, menerang- 
kan, bahwa mereka telah mende 
ngar, dengan . dielas suara me- 
sn dari kapal2 itu demikian di 
kabarkan oleh Surat kabar Mar 
haen. Berita2 ri belum dapat di 
benarkan di Makasar, 

  

PASUKAN2 AMERIKA DI 
KOREA AKAN DIGANTI. 

Radio Peking dalam sia: 
rannja pada hari Djum'at 
menuduh, bahwa suatu pa 
nitia Madjelis Rendah 
Amerika Serikat telah me 
mutuskan, supaja pasukan 
pasukan Amerika di  Ko- 
rea kalau perlu diganti 
oleh pasukan2 Tiongkok 
Nasionalis dan Korea Sex 

ini 

Mangunsarioro, jg hari. Sabu 
tu di Medan, kemarin menerus 
kan perdjalanannjx ke Ko'ara 
dia bersama ke'ua umum PNI 
ropinsi Sumatera Utara buat 

  

      

    

  

   
   

oleh wakil? aa 1 

W Indonesia, juga oleh, Heri “Furrel se 
ugjes. dan Wolff seb: .waki?? 

nd, Heally dan Maa Apar 
, Menteri Lg sana, wakil Peme-      

  
Surat an bk btjapan sela 
rnat diterima se-ain dari Pre- 
siden Sukarno dan berbagai cr 
ganisasi didalam negeri, djuga 
dari federasi2 buruh di.15 Ne, 
geri, antara lain dari India, Bir 
ma Vkginam RRT, Peranij: Ss, 
Austria, dan Hongaria. 

& si 31 

   maksud dan” tiara dari ke 
rensi nasional Sobsi itu jang akan 
membitjarakan antara masalah? 
nasional dalam kalangan perbu- 
ruhan, perbaikan tingkat penghi- 

Gupan kaum buruh Indonesia dan , 
golongan masjarakat lainnja, | 
melikwidasikan Kolonialisme da: 
perkosaan tenaga buruh. . aa 
modal raksasa dan “merapatkan 
kaum buruh sedunia chususnja 
serta golongan lain jang tertin- | 
das umumnja, meriwajatkan per. | 
djuangan buruh Indonesia sedjak 
tahun 1920 untuk membuktikan 
bahwa perdjuangan buruh nda 
nesia mempunjai tradisi jang ba- 
ik. Kata Njono sedjak dut Ta. 
Sobsi tidak ada kepentingan jz. 
lebih utama daripada kepenting- 
an rakjat dan Sobsi dalam per- 
djuangannja selalu Mere ar. 
kan kepentingan itu... 

Soal persesakan. 
! Dikatakannja. bahwa pemo- 
gokan2 jans seringkali #erdia- 
di di Indonesia sini adalah ak- 

Si2 jang objektip2- merupakan 
aksi nasional untvk menentang 
usaha2 moda' asing,- Menurut 
pembitjara, Sobsi 
perdjuangannja banjak menda 
at rintangong antarania dari 

pihax pemerintah sendiri. de- 
ngan diadakannja larangan mo 
gok iang termasuk dalam un- 
dang2: darurat no. 1e:dan dju- ' 
ga " dengan : “digumakann'a 
KUHP-untuk merintongi pemo 
gokan2 Dalam hubungan ini | 
maksud pemerintah sekarang | 
untuk menindjau kembali un- 
dang2 darurat no. 16 itu. sa- 
nga: dihargakan oleh Soksi, 
tapi masih diharapkan dari pi 
hak pemerintah agar dalam pe 
nindiavannia nanti memprerbati 
kan keinginan2 kaum buruh ia 
tah antara lain Supaja tjampvr 

.pemerinjah da am per- 
Selisthan? "perburuhan hanja 
bersifat sebagai perantara su- 
paja peme'jatan2 dihentikan 

dan supaja ada pembatasan ke 
kuasaan monopoli modal asing, 

Selandjutnja dengan mengemuka- j 
kan aksi2' jang didjalankan Sobsi 
antara lain dalam tuntutannja utk 
menasionalisasikan perusahaan? mi- 
njak BPM, penolakan 

  

   

pemberian pertolongan kepada dae- 
rah2 jg menderita kelaparan, Njono 
mengatakan, bahwa Sobsi selalu 
menjokong usaha2 pemerintah jg 
dilakukan utk kepentingan" rakjat 
Indonesia. — Garis - politik/ekonomi 
Sobsi, menurut Njono adalah ime- 
nolak modal asing, menjokong -usa- 
ha2 nasional dan menjokong politik. 
perdamatan jang bebas. Niono dju- 

'.ga menerangkan sebabnja Sobsi me 
mihak kepada. WFTU dan menolak 

FU, ialah karena menurut dia, 
WFTU telah: membuktikan solidari- 
teit internasionalnja antara lain se- 
waktu. Indonesia menghadapi agresi 
Belanda. Pada waktu ita '“WFTU 
kau ikut pula: berusaha agr Be- 
anda menghentikan agresinja. itu. 
Dalam pada itu ICFTU dalam per- 
djuangannja selalu memihak kepada 
kaum medal jg merugikan buruh jg 
berarti pula- merugikan rakjat. In-   'adiri konperensi PNI propin 

si Sumatera Utara ke 5. Me 
ngenai status tambang minjak 
Sumatera Utara dikatakannja, 

“bahwa prinsip PNI ialah nasio 

didekat Djeneponto ae! 
( kesebelah Barat  ngunsarkoro menerangkan, ba 

kapal2 selarn, | hwa ketetapan kabinet menge 
jang . melihat | 

  latan, 

S
m
k
n
 

    

nalisasi. Bagaimana penglaksai 
Naah nas'onalisasi ftu, oleh Ma. 
ngunsarkoro dikatakan. bahwa: 
hai ini akan diperbintjangkan. 
dan diselidiki oleh Dewan Pim 
pinan PNI :bersama para. mente 

semasak-m3sak yr nja dengan 
nja. Disamping itu. Mangursar 
kcro. menegaskan. bahwa tidak 
bergun, sama ekali menas' ona 
lisir tambang2 minjak di Suma 
tera U'ara apsbila preduksinia | 
tidak dapat kita hasilkan sebe 
gar besarnja. Selandju'nja Ma 

ngi pergangkatannja sebagai 
duta besar di Peking hingga se 
karang masih belum. ada. An 
dai kata suda ad. putusan pe 
merintah- mengenai hal-ini. Ma 
ngunsarkoro katakan pula bah 
W. id akan kemukakan hal ini 
terlebih dulu kepada Dewan 
Pirapinan PNI sebelum ia .me 

donesia. 
Menteri Urusan Penata RP. Su 

roso dalam pidatonja mengharapkan 
supaja-Sobsi dalam ' perdjuangannja 
selalu mentioba djangan sampai ada 
dibawah "kekuatan golongan lain, se- 
help un, golongan B Na ide- 
ologi ang Sobsi, 
PE an “. aa tak H3 
diuddin Pai “menitikberatkan pi- 
datonja pendapat bahwa” ke- 
felamatan warga-nggara adalah vri- 
'mair. Adapun isi pidato wakil BPP 
Widjaja antara lain menasehatkan 
supaia pemimpin2 Sobsi  djangan 
sekali2 melepaskan diri dari massa. 

(Antara). 

PERSETUDJAN PERANTIIS- 
INDONESIA. 

Menurut bertataluaa antara pe 
meringah Perantiis “dan - Indonesia: 
jang-baru-baru ini diadakan, orang2 
warganegara Indonesia jang “ingin 
mengundjungi.. Perantjis, terketjuali 
mereka jang ada . sangkut-pautnja 
dengan urusan politik, akan dapat 
memperoleh visumnja dalam waktu' 
24 diam. Aturan ini “berlaku djuga 
utk waganegara Perantjis jang ingin 
berkundiang ke' Indonesia. Sebagai 

| diketahui, permintaan visum ini ada 
|kalanja memakan waktu lama seka- 

  

sepandiang | 

terhadap | 
embargo, MSA, massa -ontsiag dan | 

     

   

    

Baar 
pai oleh sa 
demikian   ea »pesburung”, 

— Trag ie 
Dulu ag 

  

Watd D Dis 

Pengi 
em, Mesir 

    

    

     

    

   

  

       

    

   
     

    

D JURUBITJARA — resmj 
pemerintah Mesjr Le 

malam Minggu j.L menjatakan, kan, 
bahwa Partai Wafd 
sudah dibubarkan oleh 

an tadi dir 
Cewan pimp' nan Wafd : 

bankan Mustafa Nahas sebagai 
pem:mpinnja, kal mara adalah 
bertentangan dengan kenaNg an: 
perdana menteri Djerd a- 
djib. Tetapi hinsga kini belum 
Lana peturdink2 Kena pe 

Partai Wafd jang kuat ita. 

Resolusi iang teleh “disetn 
dini dengan Suara bulat o'eh : 
dewan Par'i Wafd tadi menja'a : 
tan bahwa "Wafd jakin pe- 
meriniah bermaksud meawan 

nja dan menghantjurkannja. 

agar supaja tidak mengalami | 
kesukaran2 daripadania. Oleh 

sebab i'u Wafd amb'l putusan 
tidak akan memenuhi perminta 
an kemen'erian dalam negeri” 
Berita AFP mengatakan. bah 
Wa Partai Wafd mula2' ber 
maksud untuk. mereorganisssi 
Giri didalam rangka hukum, 
dan. tidak pula mempero'es ke 

nia — digntara 
dierderat TEwag adinddin — 
d'pendiarakan, Sutu2nja lang 
kah jang masih hrus didjalan 
kan bagi rartai Wafd, “ialah 
minta pengakuan dari kemente 
ran dalam negeri terhadap 
“Wafd baru”. Krisis terdjadi 
nja ketika menteri Sulaiman 
Hafiz menolak dimuatnja na 
ma Nahgs dalam daftar nama2 
penegak partai Wafd baru. 

, 3 sekretaris 

»Saja miskin”, kata Nahas 

Harian ,,Al  Ahram” Minggu 
mengabarkan, bahwa bekas per- 
Gana” menteri dan pemimpin 
Wafd Mustafa Nahas telah ,,me- 
ngakn” kepada para pembesar, 
bahwa hartabendanja' hanja  ter- 
diri dari sebuah tjintjin permata 
sadja jang befnilai $1:1000,: “jatu 
jang dipakainja. Sementara “itu 
Nahas dan isterinja akan” me- 
njampaikan daftar. hartabenda 
mereka kepada pemerintah, jang 
isinja dengan, resmi dirahasia- 
kan, akan tetapi ,,Al Ahram” tu- 
lis bahwa Nahas lah: “'mengata- 
kan bahwa isterinja mempunjai. 
tanah pertanian seluas 316 fed- 
Gan: perabot: rumahtangga se- 
harga £5:000 di Kairo, dan £6.000 
diluar kota: sebuah kapal yacht 
bernilai 26.000 barang2 perhias- 

  

an ep itu .— Ii, demikian kabar dari wartawan «an bernilai £8:000,2 mokil dan 
(Antar 

Konp. Militer Rahasia Tentang 
r ONPERENSI. militer ra- 

»Antara” di Paris. 

gu: Ditai ibahkan, banya kon- 
perensi ta “akan membitjara- hasia antara Amerika : 
ikan seluruh keadaan militer rikat, Perantjis dan Ingge, 

ris mengenaj Asia Tenggara 

akan diadakan di Washington 
pada permulaan. bulan Okto: 

ber jang akan datang, demiki- 
an didapat kabar dari sumber 
sumber jang mengetahui di 
Washington pada malam Ming 

Indo. China. Dikatakan selan- 
djatnja bahwa konperensi mi- 
liter antara tiga negara itu 
terutama ialah hasil daripada 
rentjana. untuk mengadakan 

tindjauan keadaan militer di 

di Asia Tenggara, terutaria di. 

Asia Tenggara sebagai dike- 

"pbeberapa” saham,” 

mukakan oleh  marsekal Al- 
phonse Juin dari Perantjis ke- 
tiga ia mengundjungi Wash- 

agak beberapa. waktu jang 
Un 

Dikemukakan, bahwa: keti- 
ka itu antara Amerika Seri- 

kat, Inggeris dan Perantjis te- 
lah dilakukan tukar pendapat 

mengenai ' keadaan di Asia 

y
a
k
 "3
 

  

al ie 
Na membotarian 

tika beberapa Pen pemimpin | 

    
ik i Inggris tak usah: was2 lagi. 

tem penanya, toh masih dapat ditja- 

Gambar: dokter2 Tadun meganina burung jg mungkin menderita 

  

  

ealth Trust's Mobile Labo- 

dengari “dokter2” hetwannja. Dgn 
ewan2 kerap dapat terhindar.     

    
babnjay “jaitu,tanah' tandus ka- 

4 tenunan rakjat mati, djumlah 

T uruk. Kelurahan? 
ngat menderita ialah: Tawang- 

   

   
    

  

j Kitar daerah tsb: kini tandus. 
Sama. sekali, 

ngan, Djambakan, Kebon, Kra- 
kitan, Krikilan, Djarum dan 
Bulak, Sebab2 

maka air h 

j Djuga Mustika Surakarta     

  

   
   

  

       

  

   

penjelidikan 
empat se- 

Sebagai hasil 
terpenting ada 

a.penebangan hutan2, per- 

ahiran besar, Gan keamanan 

jang sa- 

edjo, Gunung. Gadjah, Mera- 

itu didjelaakan 
b.: 
F 1, gunung?'dan tanah2 se- 

  

indakan 
Dan Industrialisesi 

' Beslingkar Disekitar Pembagian Tanah 

    
   

R 

(Oleh: Dr. van Blankenstein — Dntulis untuk 
»Suara Merdeka” IN 

EVOLUSI2 jang lambat geraknja bisa Salnatori kepada merex 
ka jg mendjadi sasarannja. Hikajat mengadjarkan, bahwa 

mereka ini bermula meremeh-remehkan tenaga? jg mendorong ge- 
rakan itu. Salah paham ini membawa kepada perlawanan jg. giat 
atau pasif dari kaum pengusaha jg. lama, dan hal ini menjebabkan 
ber ketegangan dan sifat peledak kepada tenaga? revo- 
lusioner. Apa jg. mulanja kelihatan dimulai dgn. tabiat baik, lalu 
laksana bandjir bisa menobros perlawanan dan mendatangkan keru 
sakan? besar. Ini upamanja sifat revolusi Russia, jang mempunjai 
beberapa Pa yu revolusi Mesir. 

Seperti diuai di Russia, dju- 
Iga di Mesir orang2 jang.sedjak 
dulu memerintah negeri: atau 
mengolahnja bagi k epentingen 
diri sendiri telah Han 
arti kesungguhan perebutan ke 
kuasaan oleh kaum militer, Pc 
da hakekatnja mereka. berdja- | 
lan terus seperti sediakala. 
Wafd tetap tinggal Wafd. Ha- 
nja ah golongan ketjil jg. dju- 
ga kolot, jakni Saadah, jang 
melaksanakan. beberapa pem- 
bersihan jang paling diperlukan. 
Wafd merasa aman karena be- 
sar  pengikut2nja, dikalangan 
rakjat pemilih, dan karena mo 
'nopolinj,, sebagai partai ke- 
bangsaan satu? jang tulen. : 
Semua orang2 ini rupanja 
'um. menjadari.sifat perebu- 

an kekuasaan oleh kaum: mili 
ter itu. Nahas Pasha jang: mala 
han terkenal sebagai orang jea 
lumajan kedjudjurannja, bersi 
kap mass bodoh sadja. Apaksh 
ini karena kekurangan pengii | 
hatan atay keinsjafan? - Dia. 
mestinja tahu, bahwa serda- 
du2 jang telah merebut kekua- 
saan itu tidak merasa senasih 
dengan sego'ongan ketjil jang 
hidup berbahagia jang dipe- 
mandangan mereka Mesir dan 
rakjatnja jtu adalah sebagai se 
buah firdaus. 

  

Nadjib pada awalnja mengi- 
ra dapat tinggal diluar urusan 
pemerintahan jang Sungguh2. 
Itulah satu kekeliruan jang se- 
ring dibikin o'eh orang2 “ mili: 
ter jang serupa. kedudukan de- 
ngan ia. Ia telah mengusir ra- 

dia. Tetapi putera radja jang 
masih baji dinjatikan sebagai 
orang jg berhak atas mah- 
kota. Umurnja anak itu mem- 

permudah proses ini. Sekarang 
ada seorang radja, jang tidak 
kelihatan, dan jang tidak da- 
pat menghalangi apapun. Pe- 
nsalaman di Russia dan djuga   akibat ditebang- 

hutan2 mulai djaman Dje- ' 
jang kemudian dilandjut- | 

m masa revolusi. 

hilangnja hutan? itu, 
dimusirs-hu- 

djan dengan Hada jang mena 
hannja mengalir Gengan deras- 
nja ketanah2 jang datar dg. | 
membawa tanah2 

  

silannja. Djuga 

: 

jang subur 

. dapat ditana- 
it sekali pengha- 

akibat tak ter- 
tahannja air hudjan itu, tim- 

i bullah tiap tahun bandjir jang 
merusak: tanaman? rakjat, dan 
tak“adanja- persediaan air di- 
“musim panas. 

#2 Pertenunan rakjat — ia 
lah tenun, gerdong — Sani dulu 
merupakan penghasilan ig sa 
ngat besar bagi penduduk dae 
rah itu kini mengalami kemun- 

ditempat lain ” memundjukkan, 
|bahwa sesuatu revolusi apabi- 
la satu kali sudah mengusir 

“radja. kemudian tidak jagi da- 
pat menerima.tokohnja radja, 
bagaimana pun tidak bersalah 
ia ini. Orang harus tunggu du- 

(Igz bagaimana: perkembangan 
segi itu di Mesir selandjuinja. 

Pembagian tanah jg. 
tidak praktis. 

Buat Nadjib sudahlah tjukup 
apa bila ia dapat menguasai 

tentera. Tetapi iapun memperha- 

fikan benar2 apa jg. berlaku di- 
alam kaum bangsawan Mesir, jg. 
sedikitpun tidak memperdulikan 
revolusi. Soal2sosial-telah-tampil 

kemuka dan Nadjib bersama 
kawan2nja tahu bagaimana me- 
nghadapi soal2 ini. Mereka. me- 
ngeluarkan suatu dekreet, jg. 

tikelir tidak diperkenankan me- 
miliki tanah lebih dari 80 hek-   duran hebat karena kurang 

mendapat perhatian dari jang ! 
kerwadjib Dewasa ini tinggal | 
10” sadja jang masih berdja. 
lan, gan inipun menghadapi ba. 
njak kesukaran2, 

"ik 3, Besarnja! angka kelahi 
ran didaerah 'itiz Menurut Sta 
istick kawedanan. Pedan tahun 
1951, tambahnja djiwa, dalam 
daerah tsb tiap 15 djamnja 
ada 1 Pn Nah sehari 6: 
     

rang, hingga pada wakiu keha 
bisan makan, banjak jang men 
djual sawah atau -adangnja. 
Djika tidak mempunjai peker 
djaan banjak diantara mereka 
jang meningggalkan desanja, un 
tuk mentjari pekerdjaan d'ko 
ta, atau banjak pula jang lan 
tas kabur pikirannja dan meng 
gabungkan diri pada gerombo 
lan2 grajak: 

Karena Denga 

t£ Djuga Cenihana" kea 
manan dari gerombolan9 gra 

jak jang timbul sehabis clash, 
ke U'ji telah “mengakibaikan 
makin melaratnja penduduk 
daerah itu. Itulah. sebab2 jang 
pokok.. Kini banjak dian'ara   penduudk dalam wilajah Bajat 
dan Tjawas itu jang hanja-ka 
dang2 sada makan nasi. Keba 
njakan mereka mikan tiwul, 
2ogik, 'dan kalau tidak ada sa   ma Sekali ig mereka makan, 
sering mereka hanja makan da 

  

Tonggarn, dan diharapkan, 

wa suatu panitya staf mi- 
liter jang tetap antara ketiga 
negara itu dikemudian “bari 
akan dapat didirikan untuk 
menentukan siasat bersama di 
Asia Tenggara. AFP dalam 
pada Itu mewartakan, bahwa 
konperensi militer. jang akan 
diadakan di Washington itu 
diantaranja akan  dihadliri 

€ 

| tare. Tetapi 'pemerintah itu tam- 
paknja tidak tergesa-gesa me- 

| mulai perlaksanaan dekreet itu. 

  
| 

dak tjakap tetapi jg 

dan Aly Maher tak dapat 
ngendalikannja. Tuntutan untuls 

gian tanah “seperti jg. dikehen- 

Nadjib'' mengoper pemerintahan. 
Dng. demikian ia mengakui sua- 

djadi perdana 

peperangan dan 
ngangkat 

ini Mesir, Pendapat ini 

3 

membutuhkan waktu, dan kea- 
Gaan didalam negeri tidak. mes 
Onldenkana terhuangaja Waktu. 
ke obangan? itu jg. menje- 
Dadan pembagian tanah itu ter- 
lambat. periaksanaannja. Satu 
rentjana jg lebih sehat dan xaa- 
tang adalah lebih baik. 

  

IL ndustrialisasi. 
" Nadjib SA si mempunjai mak- 
sud lain dng. rentjana pembagi- 
an tanah itu. Tuan? tanah besar 

jg tidak dapat lagi memasukkan 
Langnja 'paua mi:k tanah, akan 
terpaksa tanam modalnja pada 
industri. Hal ini akan berakibat 
baik: pada perkembangan ekono- 

sehat 
Tetapi “sulit perlaksaneannja. 
Sulit untuk mentjegah tuan? ta- 
nah itu memindakan modalnja 
keluar negeri. Mereka akan ang- 
gap bawa penanaman modal di- 

ijuar negeri adalah lebih aman. 
,Orang bisa bajangkan perasaan 
tidak sabar dari perwira? jg. ti- 

« berkemau- 
soal agraria 

  

an baik itu, ketika : 

ini tidak madju selangkah ' spun | 
.Gjuga. Keadaan makin ' merun- 
tjing - disebabkan oleh hal? lain, 

.me- 

mengadakan perobahan pemba- 

daki" dekreet itu“terlalu berat 
baginja. Ia mengalah, 

-Nadjib bertindak 
Kedjadian ini-bukan “Jagi -satu 

krisis.pemerintah biasa, tstapi 
mengundjukkan satu tingkat ba- 
ru dim. perkembangan revolusi, 

tu keperluan. baru. Ia-sendiri 

  

A 

||   
Rocky Marciano, djuara da- 
nia tindju klas berat. Sebagai 
diketahui gelar ' djuara dunia 
telah dapat direbutnja dari 
tangan Jersey Joe Walcort 
dalam pertandingan 23 Sep- 
tember jbl,” dimana JJ. Wal- 
cotf terpukul knock-out, :   
  

Nadjib dengan segera bertin 
dak. Ia telah mulai mengedjar 
banjak dari usaha2 ' jang ter, 
bengkelai pun dan'telah meng 
adakan 'penangkapan2 setjara 
besar2an dikalangan orang2 jg. 
menarik untung dari kebiasaan2 
salah diwaktu dulu, Pembersi- 
ham, ini hampaknja' dilakukan 
dengan sungguh2. Wafd melihat 
Nadjib bertindak, dimana sebe- 
narnja dia jang harus bertin-   menteri, menteri 

polisi. Ia me- 

Girinja sendiri djadi'i 
gupernur militer, dgn. mana ber- | 
arti bahwa untuk sementara dik- 
tatuur militer sudah merupakan | 

satu kenjataan.. Salah. satu.-aki- ! 

bat dari pada 'kedjadtan 
lah  diadakannja: 
partai2 politik, jang. me 

nar2 dibutuhkan “ 

ini ia- 

anisasi” 

ang. be- 

y sTSOT    

  

akan. tetapi 
jang mana tidak mungkin didja- 

lankannja dengan tjara2 demo- 

krasi 
terulang 'kedjadian di Turki 

dari atas. Apakah akan 
di- 

mana diktatur bubar dengan re- 

la, ketika ia sudah 

kan tugasnja. 
ini tak susah berdjalan lama 
Mesir. Orang Turki mesti 

menjelesai- 

demikian 

di 

bela- 

Jang 

Gjar lebih banjak. Atau apakah 

Kita berdiri pada permulaan ka- 

rierre seorang Sajlazar “ baru, 

atau Franco atau Siisjekli (dik- 

dak. Adalah sengat menarik per 
| hatian untuk melihat keragu- 
|raguan dan sikap enak dari pim 
|piman partai dalam usaha meng- 
adakan pembersihan ini. Kedua | 
,SCthandgat” jang “kotor jang 
timbul ditahun jang belakangan 
ini dan jang dikutik diseluruh 
Mesir tentu don berbisik-bisik 
belum atau tidak tjukup g'seli- 
diki, Orang2 jang mensrik hasil 
dari pada keadaan2 jang busuk 
ini nampaknja tetap dapat me- 
nselakkan dirinja, 

Dua »Schandaa?”? jang perta- 
nia-tama harus Giselesaikan, 

Jaitu riwajat kedjam jang dia- 
Jami tentara jang dikirimkan ke- 
medan perang Israel dengan sa- 
yaa sekali tidak diberi perlengka- 
pan” seijukupnja. (Nadjib me- 
nentang dilakukannja perang 

terhadap Israel ini akan tetapi 
mendjadi salah seorang dari 

totor Siria)? Belum ada nampak | 
alasan2 untuk menerima jang .be- 

lakangan ini. 
i (Disambung halaman 1) 

  

Garis Pe 
Pokok Pembitjaraan Konperensi Anzus 

DI Honolulu 
ARA PENINDJAU jang mengetahui hari.Saptu di Hone- 

'aiula katakan, bahwa salah satu so&i militer terutama jang 
kini dihadapi oleh negeri? ANZUS dalam mempertahankan Austra- 

menetapkan bahwa seorang par- i 

| 

Hal demikian akan berarti ea. 
achirnja kedudukan baik dari 
tuan2 tanah besar jg. perang pe. 
merintahan. Pula dekreet tsb. 
dalam bentuknja jg. sederhana 

cadalah terlalu simplistis untuk 
diselenggarakan dim. praktek. 

Ia Mesir Ne Span dari export hasil? 
“terutama " “kapas. 

   
   

tjit “tidak menarik untung ' dari 
hasil tsb. Hasil» terbesar djatuh 
pada tuan tanah, jz. bajar: upah 
rendah pagi petani, jg. malahan 

   

djuga sering diperlakukan  bu- 
sekali. ' pi negeri sendiri 

menarik untung lumajan dari 
tsb. Sekarang 

tidak tahu apa jg. harus dibuat- 
nja dng. .milik Ig, baru itu. Me- 

| mempunjai pengala- 
s untuk mengoper    

milik .tuan2. tanah jg. besar, 
Hal itu rat, Ma Pa 

  

Dadar sedta: Balikan kabarnja 
achir2 ini ada jang makan de 
dak, jang pada Waktu2 jg nor 
mal sebenarnja hanja d'pergu 
nakan untuk. memberi makan 
kuda dsb. Perlu ditambahkan 
keterangan, bahwa. permintaan 
transmigrasi : dari penduduk 
daerah sb hingga ' kini belum 
mendapat sambutan baik dari 
jang berwadjib. 

Asia Tenggara 
oleh tiga orang ' opsir tinggi 

Perantjis jang akan membitja 
aa langkah? jang harus di 

"' apabila terdjadi inter: 
Ta oleh pasukan? RRT di 
Indo China. Sementara itu pi- 
hak resmi di Washington. be- 
lum membenarkan kabar? ten 
tang akan diadakannja ' kon- 
perensi militer tersebut, (Atn- 
tara-U.P.) 

ang, jan tiap tahun rata produksi terbesar. da- | 
DN dmbah 570 Tab Orang. Hasil! tang Djamil Un sahaan2 jg. di- 
umi ilangnja .hutan2 

itu Haag lama makin berku. Pen dg jg: bagus 

  

ia, New Zezland serta milik2 mereka di Samudra Selatan, 
bila pasukan? Peranfjis, Inggris 

rtahanan 

jalah 
dan penduduk asli dari Asia Teng- 

gara runtuh dan ,antjaman” Komunis” begerak menudju ke Sela- 
tan. Tidak mungkin, kata para penindjau itu, para  penrentjana 
ANZUS itu akan mempertimbangkan hal sematjam itu dengan tia- 
da sementara itu merentjanakan bantuan uantuk mentjegah ),gera- 

| kan Komunis menudju ke Selatan semaftjam itu” dengan memper- 
kokoh pertahanan? jang dewasa ini, 

Tapi soal untuk  memperta- 
mera- hankan garis maha penting di 

Asia Tenggara kiran'a masih : 
dalam atjsra kemudian jang | 
akan dibitiarakan oleh para pe 
nasehat militer ANZUS. Dan 3 
hal jang meragukan, bahwa 
soal tsb, dibitjarakan dalam 

pertemuan di Pe'abuhan Mut' 
ra 'ang berachir hari Kemis 
jl» jalah: 1. kalungan militer 

di Washington hari Senen il. 
katakan, bahwa rundingan di 
Honolulu itu akan terbatas pa- 

E
 

Ga soa! pertahanan ke-2 — ja- 
lah Australia, New Zeland ser- 
ta sekitarnja, — dan bahwa 
soaj garis pertahanan pertama 
— ialah Asia Tenggara — 
akan dibitjarakan di Washing- 
ion poda waktu. jang masih 
harus ditentukan. 2. Anggota2 
Anzus tak akan dapot mem- 
buat rentiana2 untuk memper- 
kokoh garis pertama ity de- 
ngan tiada mengundang ikut 
sertanj, wakil2 dari Perantjis, 
dan Inggeris. 'ang kini meme- 
gang garis itn. 

5. Kalangan “di Amerika jang 
berdekatan dengan konperensi ter- 
sebut jg baru selesai katakan, bah- 
wa pembitjaraan2 itu hampir selu-. 
ruhnja - mengenai soal2  prosedure, 
jang didjelaskannja sebagai pemben- | 
tukan saluran? penghubung untuk 
dengan tjepat dapat mengadakan hu- 
bungan dgn anggota2 Anzus menge- 
nai ' voal2 ' militer: “Dan “ kenjataan 
bahwa wakil? ketentaraan ANZUS 
banja mengadakan konperensi sela- 
ma 5 djam 15. menit “di: Honolulu 
itu djuga mendjadi tanda, bahwa se- 
lama rundingan tsb hampir tak ada 
soal2 mengenai " siasat “Jg penting 
dapat dibitjarakan. Demikian kala- 
ngari jang mengetahui tadi. 

Bakar & 
Bunuh 

Terror Gerom bolan 

Didaerah, Tiikidjing 
1 B5 BU: BUAH RUMAH didesa 

“dan Tjikadu,da 
laga daerah pena Na 

jing (terxasuk kabupaten 
djalengka jang berbatas pada 
Kutirgan): ah ana dibakar 
oleh sebuah gerombolan bersen 
djata,' ai koi atas kl. 500 
Keren 0 Belangiaja 'at jbl. 

kabar itu Ba Garpaja 
korban? jang 'tewas adalah 1 
crang tentara dan 5 orang rak- 
jab sedangkan jang me it 
luka? ialah seorang tentara 
seorang penduduk, Dari pi 
gerombolan ada 5 orgng mati, 

Menurut berita itu, kira2 pu 

kul 01.00 malam itu tiba2 pos 

tentara, didesa Kentjana itu di 
serang sehingga timbul per 

tempuran jang seru. Karena, 

menghadapi djumlah jawan jg 

     
  
   

    

begitu besar. maka pos itu tidak 
| bisa mentjegah gerombolan me 
lakukan penggarongan?2 atas 

harta benda penduduk dan pem 
bakeran2 rumah penduduk di 
desa Kentjana dan Tjikadu itu, 
Djumlah rumah dibagian desa 
Kentjana mendjadi abu adalah 

1108 sedangkan didaerah “2 
|du 17 buah, 

  

     



  

ai 

(Sambungan Hat 8) 
BACKGROUND TINDA- 
KAN NADJIB. 

Dua ,,schandaal ” 

besar. 

itu, jang telah banjak berdjasa). 
» Tentara Mesir mengalami keka- 
lahan jang memalukan jang te- 

|lah menurunkan gengsinja di- 
mata kawan dan lawan, Segera 
-ternjata bahwa uang jang dise- 
diakan untuk membeli: perleng- 

|? Kapan jang baik buat pasukan? 
jang berangkat kemedan perang, 
masuk dikantong Tuan? besar. 

Ini adalah suatu 
jang didaerah Levantpun dja- 

orang2 terdjadi. Pembersihan 
jang didjandjikan tidak dilaku- 
kan. Radja Farouk melindungi 
orang2 jang bersalah. Ini meru- 
pakan suatu bisul kotor jang 

| oleh pemerentah Ali Maher-pun 
tidak bisa dibersihkan. 
nampaknja tidak dapat melaku- 
kan pembersihan ini djika dia ti- 
dak memegang kekuasaaan mut- 
lak di Mesir. 

“ Satu ,,schandaal? jang lain 
jg. banjak dibitjarakan ialah 
komplotan kapas. Barangkali 
dulu sudah saja menulis ten- 
tang hal ini. Kedjadian ini sa- 
ngat banjak dikutik ketika saja 
mengundjungi Mesir -ditahun 
1950. Segolongan orang2 kaja 
jang telah membeli segala, hasil 

    
pedagang tengkulak dengam, tja 
ra2 mentjitjil. Ketika ini sudah 
sterdjadi, maka komplot itu 
mengorganisasi suatu kenaikan 
harga sehingga pelagang2 ha- 
rus membajar harga lebih ting- 
gi kepada petani2, atau harus 
mengganti kerugian jang dideri 
ta pihak pembeli. Seluruh susu- 
nan perdagangan perantaraan 
telah rusak dibuatnja, dan golo- 
ngan spekulan jang ketjil itu 
memperoleh keuntungan raksa 
sa. Orang mengatakan bahwa 
radja turut dalam komplot tsb. 
dan tak seorang pun jang tidak 
pertjaja akan, jang demikian ini. 
Nahas pasja jang mendjadi per 
dana Menteri ketika itu katanja 
ada diluar komplot tsb. akan te 
tapi istrinja turut serta 'mem- 
bantu. Istrinja itu tidaklah 
mempunjai nama jang baik me- 
ngenai soal2 keuan 

emudian terbo: ar kenjata- 

an bahwa untuk Tan ke- 
tjurangan tsb. telah diperguna- 
kan kekuasaan? pemerintah dan 
alat2 pemerintah. Karena itu ti- 
dak mengherankan bahwa Wafid 
segan melakukan pembersihan 
Gi kalangannja sendiri mengenai 
soal ini. 

Sekarang soal ini sudah pula 
diurus oleh Nadjib. Dan penang- 
'kapan2 jang di lakukan Nadjib 
itu terutama diadakan pada 
orang2 jang berada dikeliling 
Njonja Nahas. Mesir menghadapi 
kedjadian2 dramatis. Revolusinja 

sudah menjimpang , dari haluan 
semula. Nadjib jang tidak meng- 
hendaki diktatuur militer ter- 
paksa menerimanja dalam susu- 

an jang selengkapnja. Akan 

| tetapi hal ini tidak seharusnja 
merupakan titik penghabisan da- 
ri perkembangan itu. - 

|. SPORT. 
F IM — UNION 3—53. 

Kes. Indonesia Muda  Djakarta/ 
Malang pada Sabtu sore jl. bertan 
ding lawan kes. Union Semarang 
dan berachir serie (3—3), waktu 

  

   
   

  

djunalah opsir jang tidak banjak - 

»Schandaa?” 

Nadjib | 

panen kapas jad, dari pedagang! 

  

| Berkenaan dengan pe 
'. Ajah/Mertua/Kakek kami: 

R.M. H. BR 
jang meninggal pada hari 

: 
$ 

kami mengulangi menghaturkan cberibu-ribu terima ka- | 
sih terhadap S.P. Ingkang 
rit Kraton, Perk. Wiropramuko, Para Luhur, Dr, Pra- 
bowo, Dr. Jarmanto, Keluarga AURI Panasan, Keluarga 
D.K.R., Rukun Tetangga KI. 
Saudara2, atas segala penghormatan, sumbangan dan 
bantuan jang berupa apa sadja sewaktu sakit, meninggal 

x hingga Daan ana 

Kel. Soemodipoero 
A (Djambang) 

Kel. Soerjosoetikno : 
' (Solo) , 

  

Menbelmaker 

  

djutnja semua PESANAN 
baru tsb. 

“PEMBERIAN TAHU 

| Sajangan Kp. Pakalan No. 5 

Mulai tg. 28 SEPTEMBER 1952 telah PINDAH di: 
Seong Kampung GEDANGAN No. 4 Semarang, 

Harap para langganan mendapat tahu adanja, untuk selan- 

SEMUA PESANAN DIREKEN HARGA MURAH!!! i 

  

ringatan 40 hari watotnja 

OTOWINOTO 
Rabu 20-8-1952, sekali lagi 

Simuhun, Para Opsir Pradju- 

Kemlajan, Tuan2/Njonjah2/ 

Surakarta, 27 Sept. 1952. 
- Tjondrokanjoko — — 
Soerjosoehardjo 
Keeszadijati 
Keeehemoprodjo 

     

    

   memakai "DELFIA" 
Nan "n —
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Kaleng dari 1-2hilo dan ada bol” 

1 Na nat sunan 
wave NG 

ang HATI 4 
RI G 

   

                

          

   

      

     
    

LIANG ASING 
— Semarang. 

dapat dilangsungkan ke alamat   

  

ANGGUR 
ANTHAY 

tjap 

2 sEMBILAN BELA“ 
Sepesia! buat orang 

perempuan jang lag: t 
hamil 3 bin. sampai 
waktunja anak tar- 
lahir. 

Ia bikin kuat tetu- 
pat pranakan dan 
menjega gangguan 

“dan maba ne A3 2 
oleh karenanja rambut? 
memberi tjahaja jang inda 
dan tinggal rapih sehari-har 

nja penjakit, dar keringnja Tan 
pembawakannja Mendapatilah 

orang hamil. jang I 1 angan 

Membikin segar gus dan tetap sehat — 
anak dalara kandu ah Bryicreem — keban 
ngan dan menjega 
bahaja Na 
gugur. 

Ataran Minamnja: 
Pagi. siang sebelum: 
nja makan dan wak 
tu malam mau tidur 
minum 1 galaa sioki 

dari kaum lelaki 

  

Tinpletr £—4, 

  

  

Tua Kembali Muda 

Rambut putih djadi hitam 
Tjap Foto ,,Empat Bintang” 
Tanggung 10002 tidak luntur. 

HARGA: 
5 Gr. BR 25,— Dan 3 Gr. R 15,— : 
Special untuk didjual iagi ka! 
untungan bagus. 

Terbikin oleh: 
TABIB AMIRODIN | 

f 
i 

Depan Kusumojudan 95A 2) | 
Agen: 
Dj. Ngupasan 12, Terjatolilki |      

            

    

  

   

            

   

  

   

  

   
    

    
   

          

istirahat 3—1 untuk I.M. Mutu per j 
mairan tidak lebih tinggi dari kom 
petisi kelas 3, maka mereka jg tidak , 
menonton, tidak usah menjesal. Ber ' 
mula Union leading 1—0, tapi pech ' 
bagi tuan rumah, walaupun dapat ' 
mengurung, tak dapat mentjetak 
goal, sebaliknja malahan kemasukan 
3 kali. Sedikitnja Union dapat me 
masukkan 6 goals kalau tidak sedang 
sial. Baru di babak kedua dapat me : 
njusul kekalahannja dan achir per ' 
tandingan standnja 3—3. Wasit sore ' 
hari itu kurang awas din kurang 

| tegas pegang pimpinan, banjak kali 
perlangaran tidak ketahuan. 

IM — SSS 2—3. 
Permainan hari Minggu antara 

kes. LM. dan SSS ada lebih baik 
sedikit dari pada hari Sabtu. Pihak 
SSS diperkuat dengan spil Sardji- 

'man, rechtshalf Julius kiridalam Su 
marmo dan sehabis pauze Hirlan 
Han Doelah ikut memperkuat. Kesu 
dahan pertandingan jaitu 3—2 untuk 
SSS, halftime 1—0. Dua goals dari 
SSS ada untuk rekeningnja kanan- 
luar Sari dan jg 1 dari Sardjiman 

jg di babak kedua main centervoor. 

Wasit Van Yperen berlaku awas 

  

  

Samarang. 

M S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang., 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien) ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Penja- 
kit. 

Di. bitjara 9—12 Pagi 
Sore 

Aa md” Demak 

Semi finale basketball 
Kesudahan semi finale basket- 

ball perajaan 1 Okt. di Sema 
rang jhag diadakan pada Sabtu 
malam jl. jaitu: boys Sin Chung 
Kuang Yu 32-31 dan boys Kuo 
Yu-Chun Li 38-22. Sore hari ini | 
(Selasa) - finalenja ialah girls | 
CES-Lung Hua dan boys Kuo Yu 
-Sin Chung, ditambah dgn per 
tandingan extra dari djago2 ka 
puk. 

Lebih djauh kita dikabarkan, 

bhw “dengan romboagan basket 
ball bond Semarang jang . akan 
bikin trip ke Bali, akan berang 

kat tg. 3 Okt. dengan kapal 

  

  
  

    
       

    
   

dan tepat. 

- Tailor A. 

YA Te Nan 
aa ma AA aa Dea ma ANA 

e Roy Rogers 72 

  

HOPE/ HEM. 
ISNT THAT 

| fambangku? 4 

dja, Hope! Hey, apa itu 

tambang kapten Gunn? 

YUST cu Pa 

- Roy, apa sebabnja maka kamu 

| Ingin melewati djalan ini keluar dari 

— Aku hanja ingin mengerti sa- 

bukan 

,Plancius” dari Semarang. 

Ladies and Gentlemen" 
M. IR 

Kauman 28 — Semarang. 

ADRES JANG SUDAH TERKENAL LAMA. 
SAKSIKEN! 

i — Pasanglah Adpertensi dalam 
( Harian 

   Y ITS NCT MUCK Y IP LIKE TO 
, RECOVER 

ONE OF THOSE 
CENNON BALLS 
HE SHOOTS LP 
HERE! THERE'S 

SOMETHIN' FUNNY 
ABOUT THAT 
HOMBRE / 

   

  

   

      

     
       

   

  

    

    

  
berarti, Roy. Sampai sekarang 
Gunn tidak pernah  menemu 
kan emas didalamnja, atau 
boleh dikata belum! 

— Aku ingin mengamat- 
amati salah satu dari peluru 
nja, jang ditembakkannja ke 
mari. Ada sesuatu jang tidak 
beres dengan orang itu | 

      

Dikeluarkan oleh Chemicalin Handel IE TE 

beri bantuan apapun djuga pada waktu meninggalnja Suami/ 

' Tuhan. 

KASIM DADA Kp. Melaju 0 | & 

SUARA MERDEKA“ 

  

— Bukan satu tambang ig 

Tilp, 1816 Surabaja. 

Utjapan terima kasih 
Kami utjapkan terima kasih kepada: Seluruh anggauta 

Bn III Genie, Keluarga Persit Bn III Genie, Pegawai Rumah 

Pendjara Magelang, Sdr.2 penduduk Potrobangsan dan pa 
mong Ketjamatan Sawangan/Muntilan, jang telah sudi mem 

Ajah kami: 

Tn. K.Lehman 
' dimakamkan pada hari Rabu 24-9-1952 di makam Girilojo- 
| Magelang. Semuga amal dan kebadjikan diatas dibalas oleh 

Jang berduka-tjita: 
Keluarga K. 

Potrobangsan 11/3836 Magelang. 

  

. s8 slerima Kasih 
Isteri saja menderita sakit: 

mendokol di uluhati, kalau dipi 

djet sakit, posing, lutut linu, ki 

ra2 2 tahun. Setelah mendapat 
pertolongan obat2 baik dari de 
kat maupun dari djauh oleh Sdr. 
DJOCO Occuitist djl. Grogoian 
21/SM Solo. Sekarang sudah 
SEMBUH seperti sediakala. 

Atas pertolongan sdr, kami 
berdua membilang  diperbanjak 
terima kasih. 

Perhatian ! ! !! 
Harap surat2 disertai prangko 

atau wissel Rp. 2.50 buat bala 
san. 

Hormat kami 
WARIDI 

Komandan Muda Polisi 
Kabupaten 
KENDAL 

Pemberi.Tahuan 

  

  

  

PERINGATAN ULANG TAHUN KE 3 DARI REPUBLIK 

RAKJAT TIONGKOK, sekalian Kiauwpauw diharap supaja 
merajakannja dengan mengibarkan bendera RRT dan RI sela- 
- 2 hari, mulai t8. 1 Oct. s.d. tg. 2 Oct. '52 dan mengun- 

jungi: 
RAPAT PERAJAAN/PERINGATAN: 

| dilapangan THHK, Plampitan 35, pada tg. 1 Oct: '52 
mulai djam 8 pagi. 

MALAM PERTUNDJUKAN/KESENIAN 

(Liangliong, liangsay, tarian? Tiongkok Baru disb.): 

dilapangan THHK, Plampitan 35, pada tg. 30 Sept. 52 
mulai djam 7 malam. 5 

PANITIA PERAJAAN HARI NASIONAL 
1 OCT. 1952, 

HOA KIAUW SEMARANG.   Semarang, 29 Sept. 1952. 
  

  

7 Gi, JUAN THEY MUST NOT FIND 
THE GoLP CANNON BALLS WE 
HAVE BURIEP/ BE OF SOOD AIM/ 

“ 
PEPRO, WE HAVE VISITORS/ IF 
TAEY COME INTO THE TUNNEL 
WE WILL SHOOT THEM Pn da 
THOSE ARE SENOR sg 
GUNN'S OKVERS Y $$    

trowongan, -» Pedro, ada tamu2 datang. Djika mereka masuk 

kita harus menembak mati mereka. Itu perintah dari kapten Gunn ke 

pada kita! 

—- Ja, Juan. Mereka tak boleh menemukan emas jang kita tanam 

disini! Mari membidik ! ! 

  

Kama Pan. Lema. Lia 

  

Brylcreem mengandung mi- : 
njak? jang murni dan bahan? 
jang menguatkan, jang mem- 
beri tjahaja pada rambut dan 
memberantas kelumumur dan 

— BRVICREEM 
OBAT RAMBUT 

JANG SAMPURNA 

   

        

   

  

P1. 

Hari 1 October 1952 adalah HARI NASIONAL PERAJAAN . 
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) ' Persediaan tjukup! 
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DI DJUAL TJEPAT 11! 
AUTOLET (JEEP WILLY'S) djalan baek 

2. BANGUNAN BENGKEL dari kaju atap zink 
ukuran 4X12 M. 

“3. ALAT2 BENGKEL compleet dalam keadaan baik. 

Dapat dipreksa tiap2 hari dari djam 8—12 dan 
Sore djam 16—13. 

Alamat: Djalan Perbalan Purwogonda No. 36 Semarang. | 
  

  
  

Pengumuman 
PENGRUS JAJASAN PANTJA WARSA DI MAGELANG 
memberi tahu, bahwa penarikan LOTERY (UNDIAN) jang 

semula ditetapkan pada tg. 30 September 1952, terpaksa di- 
undur sampai tanggal 16 OKTOBER. 1952. 

Magelang, 30-9-1952. 

PENGURUS JAJASAN PANTJA WARSA 
MAGELANG. 

    

    

     
    

: Rupa2 AUTO- ONDERDEELEN dan ACCESSOIRES 

Harga bersaingan! 

"Toko : KK AW“ 
Dj. Demak 5 — Tilp. 1550/2176 Semarang. 

        

        

  

      KBMENTERIAN PERTAHANAN R.I 

... STAF ANGKATAN UDARA 
    

   

  

    

      

    

   

  

   

  

   

    

   
    

     
    

  

   

   
   

    

—— )Skn.( — 

"Pengumuman 5 
I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memberi 

kesempatan kepada Pemuda2 Indonesia untuk dididik 

mendjadi: 
BINTARA PELATIH KEMILITERAN 

, Sjarat2 Penerimaan: 

Warga Negara Indonesia. 
Umur 17 — 25 tahun. 

Belum kawin. 
Berkelakuan baik. 
Berbadan sehat. 
Tinggi badan sekurang-kurangnja 155 cm, 

Sekurang-kurangnja beridjazah S.M.P. Negeri. 

Bersedia mendjadi tentara dengan ikatan dinas se- 

“ kurang-kurangnja selama 5 tahun, setelah tammat 

dari pendidikan. 

UI. Atjara Pendidikan. 

Djangka pendidikan: & 1/5 tahun. 
Tempat pendidikan: Kalidjati. 

Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata tertib 

' tentara, dan diharuskan tinggal ditempat jang disedia- 

kan oleh dinas. Gi 

“Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai: ,,Sersan 

Udara, 3 

IV. Tjatra Melamar: 1 

Pelamar harus mengadjukan Tlamaran tertulis kepada £ 

— Kepala Djawatan Adm. Personil M.B.A.U.- — Merdeka 

Barat No. 8 Djakarta, dengan disertai: - 

1. Daftar Riwajat hidup jang ditulis sendiri. , 

2. Salinan idjazah dan daftar angka2 hasil udjian. i 
3. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter se- 

tempat. 
“4. Surat keterangan berkelakuan baik dari 

“Pradja dan Polisi. 
5. Surat keterangan persetudjuan dari Kepala Djawatan 

bagi mereka jang sedang bekerdja pada salah satu 
instansi. 

Pendaftaran ditutup pada tanggal 10 Oktober 1952, 
Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 jang tersebut dalam 
ajat II dan IV. akan dipilih dan diudji. 

Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa asli- 
nja surat2 idjazah dan daftar angka2 hasil udjian S.M.P. 

serta surat2 keterangan lainnja. 

. Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut 

diatas tidak akan diperhatikan. 

- Djakarta, 20 September 1952. 
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA RI. " 

ttd. ya 
Komodor Udara — S. SURYADARMA. 
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7 1 OCTOBER 1952 
The Snorts Shop" Akan dibuka 

dengan resmi 

  

y Bodjiong 44 
Telp. SIS Smg. 

Sedia Tjukup Alst- Alat Sport 

      

f ! 

  

  

Sa OITY CONCERN CINEMAS 2x5 
Ini malam D.M.B. Film terbesar dalam BEWARNA 

(u. 17 tahun) : Patricia Medina Jobn Sands 

Ma ,Aladdin And 
berbarengs aa . His Lamp - Soma 
IND 

5.15-715-9. 1 HALADDIN DENGAN LAMPU WASIAT 
tjerita tersubur dari 1001 Malam. 

ARABIAN NIGHTS THRILLS! EXCOTIC BEAUTIES! 

Perhatian — Simpenlah potongan kartjis masuk dari pertundju 

kan ini — Mungkin bisa dapat hadiah — lihatlah pengumuman 

di LUX dan INDRA 

Akan datang .L Ux” Alexis Smith — cott tirady dalam : 
The inside story of America's 

Undercove r- Girl daring Police Woman 

GRAND 5-7:-9.- Ini Malam premiere Ju. Seg. umur) 

“an an Beth Huges--Spade Coolzy and his FE and 

Sguare Dance Jubilee" 
2 Songhits ! and Big) Cast of Variety Favorites 

at 

  

ama» 0 " Menarik dan Menggumbirakan! pe 

Rojyat 5-7-9- Ini Malam: premiemre (u. 13 tahun) 
e. Johnny Weissmuller — Buster, Grabbel /ftu, 
sis Anita Lhoest 
as Rick Vallin : »Cap tive Gin" | 

Jobany 'menulung Wanita, Pa di Rimbu te 
Bertarungan — Heibat -— dan Gemoar | 

Roxy 7.— 9.— Ini Malam premiere fu, 13 tahun) 

Chin Sia Lie Lung Fu Tu Kiang Kung Lo Chia Chien 

dam 

23 
.Metropoie” Besok Malam premiere 5.15-7.15-9.15-47 th) " 

. | Kemis Malam (2/1052) dengan .R @x“: 5-7,- 9x 3 

FROM aa SMASH STAGE SUCCESS! 
Paramount presents 

AEANOR 

. Dowtias-Behoh-Pinteh 
in WILLIAM WYLERS SIDNEY KINGSLEYS 

Detective Story. : 

KIRK 

   Ns9 Starting Produced and Onecieg 3 WILLIAM WYLER 

? ) f1 N | EL: Sereoniay tv PHILIP YORDAN sae ROBERI #VLER 
#setintsotrniSIDNEY KINGSLEY 

Sebuah film jang luar biasa hebat dan spanning mengenai mum- 

basmi kedjahatan dan membelah keadilan dan sebenarnja, di- 
'karang oleh William Wyler jang tersohor. 
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aa
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Ini "malam pengabisan :Danry Kaye - Virginia Mayo 

5.. 7. -”ISeg- umur) »» 118 Secret Life of Walter Mitty” 
REX ini & Besok malam: S.-7.-9- (13 tahun) 
Doris Day - Gordon Mac Rae - Gene Nelson - Virginia Mayo 

Cah Cena SIARLI IT James Gagvey 

Ini & Besok Malam 
»ORION” 5.-1.-9.- (17 tb) 
Robert “Laylor-Audrey Totter 

MG M's High Wali! 

(Tabir Kegelapan) 
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s Lou moto 5 
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TengMAI Di yi pen)     

  

SOLO Mulai main tg. 29 Sept. s/d 2 Oct, 

FILM TIONGHOA 

.,Dusun Nan Djauh" 
Masaalah pembagian tavah di Negara 

TIONGKOK 
am 

  DJAGALAN Ini & besok Malam 7.00. 9,00 (13 tahun 

CE IWAN dorrows of tha Forbiddan City" "ess gap” 
Tjeritera Rahasia dalam Keradjaan Ban Tjing dlm. th. iho8, 
Dapat Pudjiaa Tertinggi waktu diputar di Erupa/ Amerika. 

MS LL LL aa PP 

Druk, VII No. 68111 A/T18  


