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      NU kuara Merdeka Press”, 
| Penting hari ini: Pedapatbung” To “Sala 

“penerbit: : 

: Pe Tt 1 hari Hu P edap bung Tomo mua Am 1 
Penjelenggara: Hetami (Dlm. perdjalanan keluar negeri Han) 

| chawatirkan coup di Iran — Plakat anti DI — Mo- Kn Ba na an Uu Hanna Ba 
: 

Tilpom: Bedaksi 1228 img. Rumah 1 : 

  

           
Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang . 

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

Rp: 11.— luar kota. (ditambah Rp. 0.30 untuk meterat), 5 

Adv. 80 seu per m.m. kol. Harga Etjeran 80 sen per temb. | " 

| bil dinas melulu utk dinas — Madjalengka dikatjau 
6 ' an dil. : K an : 

"EMakat 
Anti DI 

| Disebarkan Di Bogor 
Oleh ,Rakjat Berdjoarg 

      

  

   

    

  

Smg. Djum'at 3 Okt. 1952. Tahun Ke VII — No. 188 

ai Istilah ,,Rahasia Negara“ 
Pak Boleh Dip , 

  

ae uan 

  

  

   

   
| Utk Bebaskan Diri Dari Kuwadjibsn 
erikan Keterangan e 

      

  

   

  

si u Mn . Soal Hak Enguette Dibitjarakan Dlm. Parlemen. 

: JJ Bogor, jang berwadjib tih. : | BET : 
: : ia erltand: IDANG PLENO TERBU leen Kemis malam telah mendengarkan pendjelasan me- 

1) ngenai usul inisiatif D 
itu disampaikan oleh mr. Kh 
yantjangan undang? itu sel 
lasa j.a.d. Dalam pendj 

lentang rantjangan undang? hak angket (enguette). Penijeiasan - 

uma Sumantri, ketua panitia ad hoc jg merantjangkannja. Usul 
ja akan dibitjarakan dim rapat? bahagian parlemen pada hari Se- | 

a yr. Iwa Kusuma Sumantri diantaranja mengatakan, bahwa apa ik 

    

   
    

  

   
     

  

    
      

|. tangani oleh ,,Rakjat Berdjoang” 
: (dan jang menundjukkan pendi- 

i 
   
   wirjo. Plakat itu disusun dalami 

  

   
bahasa Sunda dan Gitudjukan ke- Rebo malam tg. 1 Oktober jl. menteri Pertahanan Hamengku ng Na ea nga . Pangan aa Napas dikumpulkan oleh: DPR didalam peng eaai | 

pada rakgat, | na ea ke- Buwono telah mengutjapkan djawaban. pemerintah atas pemanda sanaan pemerintah Ta h “perlu ae naa 2 RM dan badan pengontrol Kenanga 2 

ga Ta Nan Na ngan umum parlemen, dalam suatu rapat terbuka jang dihadliri diatas ibu. —— agar drone : Et niat donat: aa “bahwa matik welakanuakan Tea 

u berbunji al. sbb.: nja oleh 109 anggauta. Gambar: menteri pertahanan ketika tengah keterangan, jang diperkakan Bni a Ta aan" Pa diri Han Men "memberi 

? 1, h 1 | ara — ulah diadakan jang menja-     pedjoang Islam. Katanja penaung mengalah Te do maAnidn Tahan 
$ Y $ CT 1erif 2 $ : tu. 

rakjat lemah. Katanja pelopor |” ujanikar Keleranaanan IG PENUYAAG Pa 

agama. Katanja tentara jg diridoi 

| Allah, Tapi apa perbuatannja? | 8 1. TE Es. Bakar & bunu 
(mah Teror Mongganas Di Madjelengia 

“dipenuhi. Mana kenjataan sutji: 

takan, bahwa aa). tidak ada anegara jang dibebaskan dari kewadjiban memberikan ketera- 
iden, wakil presiden dan para menteri-pun tidak diketjualikan 

ada seorangpun dapat bersembunji di belakang apa jang mereka 

AU | srahasia negara” tidak beleh digunakan dgn begitu sadja, bh 

djangan sampai istilah itu dipakai orang utk menjabotir djalan penjelidi- 

  

namakan ,rahasia negara”, 
kan haruslah ditjegah- 
kan (angket). 

    

“1 Didaam renijana undang? 

  

1 Nan pengikaan: dirtani Alah: naa Lagi Pentjegatan2 Mobil Dekat Leles. |. dnipun diadakan ketentuan? jg | 

| na kenjataan pedjoang Islam, ma |. mengatur prosedur istimewa, Dagang D gr" 

      

   

    

   
   

   

OTA MADJALENGKA pada malam Senen j.b.I. telah me- 

ngalami serangan dari gerombolan D.I. sehingga meng- gar “rahasia negara” tetap 
apai dirahasiakan. Oleh kare 
  K 500 

akibatkan seorang tentara dan seorang penduduk tiwas, 2 orang 

Djerman-Berat. 
Saudara2 j iped : ag : 1 

a 

Nibebdah st hina, ag Tn tentara mendapat luka2, 3 rumah rakjat dan Kantor Pekerdjaan NN ya “melia UMkdani Baku 19 Mr, Asmsun Rundisy- Inilah sisa-sisa jg terlihat setelah terdjadi " ketjelakaan  kereta-api 

ti2! Di 3 . n Fe Umum habis (dibakar jg menimbulkan kerugian kl. Rp. 270.000.—. usan Ba : kannja Di Frankfurt baru2 ini di Korea. Disebabkan "karena satu ledakan dalam loke : 

! Djangan kena tipu musli- | Demikian berita terlambat jg kita terima hari Kemis kemaren. | Gitentukan bahwa apabila : motip sederetan kereta-api telah keluar dari rel hingga mengaki : 

  

      
  

hat omong kosong. Siapa jang | Menurut kabar itu, serangan itu dimulai kira2 4, iri 1 : : : 5 5 innj 

2.21 5 . a2 pukul 21.00 dan di- Hadliri Pem | It bersangkutan R hu 29 batkan 20 orang penumpang tewas dan 320 orang lainnja luka2. 

berhak untuk djadi Imam? | dalam kota keadaan mendjadi reda kira2 pukul 23.00, sedangkan kp bukaan sn 18 Ns, : 38 pe Ny Pa p Len Te | Penumpang waktu itu terdiri kebanjakan dari anak2 sekelah dan Pa 

Bagaimana sjarat2nja dam bi-, di luar kota tembak-menembak antara gerombolan dan tentara jg | Kongres Perdamaian $ Gicngar keterangannja oleh | resia, Selasa malam tiba di Ho Pegawai? kantor, ts 

Ia Imam itu lahirnja. Apakah | melakukan perlawanan masih terus berlangsung sampai pukul Pekia g e uh nitya angket, menjatakan, | Frankfurt Ah re memperbin- | 

Kartosuwirjo. memenuhi sja- | 02.00. an / bahwa keterangan jg disampai | tjangkan persetudjuan dagang 
  

rat2 itu? Bisakah ia disebut | 
". Imam? Awaslah, djangan sam |. IN Ja 

pai Ten 2 oeang jg tidak | | 
Semestinja”. Demikian antara | 2 « 

- Almirante 
Saidahna ' 

lain peringatan dari “Rakjat 

Kapal Tamu Dari 

baru dengan pemerintah - Djer- 
man Barat. Sebelum pergi ke 
Bonn, ibu negeri Djerman Ba- 
rat, Asmaun akan mengadakan 
perdjalanan studi diseluruh 
Djerman Barat, mengundjungi 
pabrik2, perindiusirian dan per- 
kapalan dikota? seperti Dussel- 
dorf, Hamburg dan Bremen, 

    

  

     

  

   
   

   

  itu adalah “rahasia nega- 
i”, maka pemeriksaan di aku 
n didalam rapat tertutup. Pa 

h anggota panitya angket di 

7 ONGRES Perdamaian untuk |: 
Asia & Daerah Pasifik jang |: 

diselenggarakan “di Peking, ha- | 
ri Kemis kemarin dimulai. Menu | 
rut sumber? resmi RRT, lebih da| Wadjibkan memegang teguh 
ri 500 orang utusan dari 32 nege em jg telah disampaikan 
ri akan menghadirinja. Mereka |kepadanja sedangkan pelapor 
berasal dari sebagian besar nege | mengenai hal jg demikian itu 
ri2 Asia, dari Amerika Serikat, | 

Djumblah gerombolan jg me 

ngadakan serangan ity ditak- 
Sir k. terdiri atas 100 orang 
bersendja.a api dilambah dgn 
kl. 309 orang js merupakan 
“barisan golok” jg diugad me 
ngangkui barang2 hasil peram 

pokan. Y Kumah penduduk jg 
dibakar oleh gerombolan itu di 

Melulu .Utk Dinas 
'Mulsi 1 Oktober Mobil Pem. Tak Boleh 

Uipakai Utk Keperluan Partikelir 
Peraturan Sementara Bagi Pengangkutan Pegawai 

Diadakan. 
Berdjoang” jg menentang Da- 
yul Islam Kartosuwirjo. 

(Antara). 
KHPADA semua kementerian2,, ketjuali. kementerian 

hanan, kabinet presiden, kabinet perdana menie 

perta- 

dewan “una      

      

P
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PEMANDANGAN UMUM s1: taksir seharga Rp 60.000.—, (Mexico, . Guatemala, Colombia, | 4 Pemerintah Indonesia baru2 | : 

BABAK KEDUA Di 1 : Brazilia termasuk barang? jg digarong Salvador, Honduras, Chili, Pera tup. ini memesan 100 lokomo'if die perwaxilan rakjat dan dewan pengawas keuangan, ' kemenierian RN. 

£ - ta : 5 dan jg. dibakar, Kantor Peker| dan Panama.. Sebagaimana did, ju Kusuma 20. Ise: dari pabrite Krupp. Mr. As- | Perhubungan telah menjampaikan surat edaran, mengenai pentja- 

UNDUR SENIN | ALAM perdjalannja me | djaan Umum je djuga habis bentangkan oleh Kuo Mo Jo, pe Yr. Iwa Kusumasumantri lebih | haun menerangk kaan butar peraturan tentang pemakaian kendaran bermotor milik pe- a 

! | ngelilingi dunia, kapal dibakar menderita kerugi minipin gerakan Partissn Perdata” Tut. mengemukakan, bahwa tudju menerangkan | Pada | “merintah untuk keperl s ia TG 
Tn | pendigi Angkatan Lai Jiran | ibakar menderita kerugian se dk MAT arisan Peraih dan tugas panitia “angket “bukan | Pers di Frankfurt, bahwa per- 1 un eperluan partikelir. Surat edaran itu ditandasa- 4 

Sidang parlemen pleno | Nijia (Amerike Selatan) pada DAA RP 210.000.—, termasuk | sang dari negeri2 “Asia dan sub lifh untuk melakukan penjelidikan | tukaran barang antara Repu- kak Mob moaben Derbabukkan te. Manila dan mkobdak Kana 

j | Pn 5 (barang2 dan wang jg habis 
terbuka semalam dengan | 2 ” Prona Konga 1l Okto- mendjxdi abu. Dalam peda itu 
suara 67 lawan 13 telah | djuga Djakarta gundjungi | perlu diketahui, bahwa pasu- 

menjetudjui putusan Pani | 3 Ikan? tentara igdipimpin oleh 

Sebagai sambutan atas keda 

    
   
   

  

   

  

3 Lek |Surjo Subandrijo, (dulu dari 

tia Permusjawarasan utk. ' tangan ' kapal eny 

| rentjanakan program, jakni me | pasukan jg berani dan tjakap 

atas hal2 disekitar surat | det Brassilia untuk unfuk meng 
dah dipindahkan dan diganti 

tersebut fihak | Magelang), jg dikenal oleh 
mengundurkan pemanda- | Angkatan Laut kita telah me- | orang2 Madjalengka sebagai 

ngan umum babak kedua | ngundang para opsir dan 40 ka- | berkeahi ketika serangan atas 
1 Madjalengka itu terdjadi, su- 

sa | hadiri Upatjara Hari Angkatan ig : 
Kolonel Bamba P ng Supeno | Perang ke-7 pada tg. 5 Oktober | giah naskan2 lain 
pada hari Senin tg. 6 Ok- 1252 dan untuk mengundjungi 5 

Iiikaidari Kores2. Harian So-4 

ngalami agresi Djepang, 
rang berkesempatan untuk 1 

ngadakan pertukaran pikiran dan 

jaitu mentjegah 
kembali militerisme Djepang.” 

Harian “Rakja:” Peking ke- 

Kongres ini akan menuntut “pe 
mulhan perdamaian dan pel 
rikan kembali pasukan2 Am 

vjet. “Izvesiia” — menamakan 
kongres ini “persidangan jg   tobersdalam sidang2-p oma apel Kk. Gadiah | ...I8&urumah dibakar. 

terbuka siang dan malam. 5 23 2 Seterusrja dikabarkan, bahwa seh 

: Selandjuinja akan diadakan | buah gerombolan bersendjata, . jang 

MAX DE HANS DIUNDANG “irendly game” sepakbo an- |terdiri atas kl 100 orang, belum se 

PEMERINTAH INDONESIA, :sra XI Angkatan Perang me- |lang berapa lama telah  mengatjau 

Atas undangan pemerintah jawan XI kadet2 Brassilia dan ' didaerah ketjamatan — Bantarkalong 

Indonesia, Max de Haas, Se- volley-ball antara kadet2 ang- dan membakar tidak kurang dari 135 | 
ibeberapa kampung. ! 

Tasikmalaja, 
orang cineast Nederland akan 
berangkat ke Indonesia untuk 

rumah rakjat melawan ka- 
| Menurut berita dari 

kaian -au: kira 
det2 Brassilia. Selain dari pa- 

  

   

    

memimpin resi dalam pembua- 3. -.:, 1 ” 2 ' gerombolan itu mula2 bergerak” di 

tan seblaah film penerangan. an apa Ai Kegaa . kampung2 Ganasabrang, Tjigandasa 

Mengenai sifat fikm jang dahna” akan memberi kesem- .. gan Legok, termasuk desa  Tjipi 

akan dibuat! itu dan kemungk'- Oa kepada anggota Angka- tjusa — (ketjamatan Bantarkaiong). 

nan? produksinja masih akan di tan Perang, Djawatan Pelaja- Setelah melakukan penggarongan, 

bitjarakan oleh tuan de Haas ran dan para peladijar untuk | maka gerombolan itu membakar di 

dengan para pembesar jang ber Me ihat2 kecdaan dalam kapal | ca 3 kampung tsb. Ik“ 78 buah 

tersebui ru | Kerugian ditaksir sekurang2 

nja Rp. 15.000.— Keudian gerombo 

lan itu membakar 57 buah rumah di 

kampung2 Tjibangkok dan  Bihbul, 

| desa Tjikuja. Menurut pengiraan. 

| rakjat menderita kerugian Rp 10.000 

sangkutan cdi Djakarta. 

Ijang berupa barang? jang digarong 

“oleh gerombolan tsb. di Tjibangkok 
Rundingan Irian 
Niveau Tertinggi ' ”..... 

  

Gerombolan ijegati lagi 

     

Terpakss' Ditunde Berhubung | kendaraan. 

Sidang Umum Pp BB Selanajutnja | didapat warta, 

banwa kemarin dulu sore kira2 

pukul 11.30 didjalan raja antara 

xvarungpouteuj — Leuweungtiis, 

termasuk dalam daerah distrik 

Leles (Garut) telah terdjadi lagi 

pentjegatan teruadap Kkenuaraan 

vleh gerombolan bersendjata. Se 

buan truck ,,Kentjana” no. D- 

b140 jang memuat kaju dan da 

tang dari djurusan Garut menu 

dju kearah Bandung, sesudah di 

tembaki kemudian dihentikan 

oleh sebuah gerombolan bersen 

ujata jang terdiri KL. 40 orang. 

Belanda Belum Djawab Memorandum Indonesia. 

ENTERI Luar Negeri Mukarto menerangkan, bahwa pe- 

merintah Indonesia baru? ini telah menjampaikan kepada 

pemerintah Belanda suatu memorandum tentang prosedure perun- 

dingan mengenai soal Unie dan Irian Barat, akan tetapi pemerin- 

tah Indonesia belum menerima djawaban. Keterangan ini diberikan 

oleh Menteri Mukarto atas pertanja'an, sudah “sampai dimana 

djauhnja pemerintah bertindak dalam usahanja hendak membuka 

kembali perundingan dengan Belanda. 

“ail   Sementara itu dapat idikabar 

pertama selama sedjarah Asia, 
jg akan mewakii kepentingan2 
bangsa2 Asia, jg bersatu me- 

lawan imperialisme”. Menurut 
harian tadi, Amerika dan nega 

ra2 Barat lainnja telah mem- 
bentuk “komplotan .imperialis 
terhadap kemerdekaan bang- 
s22 Asia semuanja dan seka- 
rang bersiap2 untuk memakai 
tentara Djepang terhadap RRT 
dan negeri2 pentjints damai 
lamnja”. y 

BUKU SEDJARAH HARI 
PAHLAWAN. | 

Mendjelang Hari Pahla 
wan tg. 10-11 j.a.d. akan 
terbit suatu buku ,,Sedja- 
rah Hari Pahlawan” tuli- 
san Osman Raliby, kepala 

Bahagian Planning Kemen 
terian Penerangan. 

  

   
   

   

    

   
     

  

   

  

    

  

   
    

sifik seluruhnja, jang telah me | 

menjatakan keinginan bersama, |? 
kebangkitan | 

Iiapat tiap2 waktu minta pertanggu 
di Top “mana , 2 kg TEgan djawab politik dari 

tika hari Selasa tulis, bahwa “tah. Djadi keterangan2 dan bukti2 

blik Federa Djsman Barat 

dan Indonesia telah djauh ma- 

ydapat bahan? jang diperlukan | dju, sedjak adanja perseudju- 
ntuk melakukan pekerdjan DPR 'an dagang antara D'erman Ba 
ebagai badan legislatif dan sebagai 'yat dan Indonesia. Ia berharap, | -....,: 

Yahan pengontrol pemerintah dalam bahwa selama di Bonn ia akan en i 

a Ba on dapat menjelesaikan perusaha- An mua 
memandang perlu, | an2 Djerman di Indonesia. De- | pa... He ek 

mikian AFP dari Frankfurt. 
(Antara). 

melakukan penuntutan kriminil 
9 sesuatu orang, tetapi untuk 

      

      

akaian ken- 
milik peme- 

serluan  parti- 

kendaraan 

bermotor milik pemerintah mu- 
lai tanggai 1 Oktober 1952 ii- 
dak boleh dipergunakan 

g dikumpulkan itu . dimaksudkani untuk keper'nan partikeir dan 
dengan sendirinja lenjap pula- ntuk dipakai sebagai bahan untuk 

“undang2, untuk mendo- | Eh i Sa - j (lah neraturan /bouderschap”. 
PEN aan Mi dpat Teri pns PENDAPATAN PENARI Ipang “hcuders” dan an AD : 

sendal kerbuttagan rakjat “e BALI 201000 DOLLAR | ngikut -ang sampai sekarang 
njak dan untuk mentjegah terulang SEM PENUAAN MENGENARN, CARA 
nja hal-hal jarg tidak di-inginkan. MA (uatak PD : 
Penjelidikan? (mendengarkan keters! 8 5 'lang n 
ngan? ai tanja djawab. mengenai ' Madjalah mingguan un- 1952 harvs 
tiatatan2 jarg diterima dari saksi2) tuk iiIm dan ndi “atas usaha ser 

dilakukan seberapa boleh digedung. f , ba z an 
DPR sebagai tempat melakukan pe »Variety pada hari Rebo | 

     

pemerin- 
laci Lai 
    

  

  

      

     
   

njelidikan (angket). Gedung DPR jl. menulis, bahwa penari2|. TT u 
dipilih berhubung dengan ketentuan2 1 152 # Itangnd ngku'ar 

Bali memperoleh pendapa i a..:- 
tan kira2 20.000 dollar | ra: 
tiap minggu di New York | Pater 

didalam. UUD fasal 71 mengenai ta Bendung, Se 
.immuniteit” para anggota DPR. : 

Tetapi diika penjelidikan harus di 
lakukan diluar gedung DPR maka 

        

    

  

   

    

, Xnunggi 
sudah sepatutnia seorang anggota dan rtundiukan2 jang |. Ta 

DPR jang melakukan tugas DPR aja J J 8 | ganisasi : 5 

untuk mengadakan angket itu tetap mereka adakan merupa ba masa 2 - gir ee 

dilindungi oleh ..immuniteit”, supaja 
pekerdjaannja” dapat berdjalan dgn 
lantjar. (Pia). 

No Comment" 
Acheson Ta' Sedia Beri Komentar 

Atas Perkembangan Perdi. Ekono- 
mi Baru Indonesia-USA 

ENTERI Luar Negeri U.S.A. Dean Acheson dalam konpe- 

kan hiburan jang paling 

bagus untuk musim ini. 
ikan sem 
ingongku' ? 

    

erai pe 
d'iko'az perawai 

  

tara orang2 Amerika tsb kini 

| sudah berada di. Peking. dar 
|lain2nja lagi masih akan me- 

njusul. Paspor2 tidak diminte 

kan oleh mereka ataupun dik 
rikan oleh pemerintah. 

Lebih djauh Acheson mene 

rangkan. bahwa sedjak bula: 
Mei paspor2 Amerika dibubuk 
tjap “tidak sah untuk menga: 
dakan perdialanan di Tiong-   Devisen 

Buku   dua negeri, jang telah diputusk 

kan, bahwa hari ini seksi luar dalam bulan Pebruari 1952,  di- 

: 
Kinon, orang dari Singaparna, jg 

negeri parlemen telah mengada e , 
'mempunjsi kaju itu, 

  
jandjutkan. Bat laka 

   

  

san Lektur 
'» MPORT Buku dan madjal- 

lah jang semuanja terma 
suk gotongan A, mengingat po 

sisi devisen negara jaug sult pa 

Mulai 1October Ha- 
rus Disetudjui Jaja- 

kok”. Kini pemerintah" menje 
Giki apakah diantara ' orang: 
jg mengundjungi Peking itu 
terdapat beberapa je tlh mem- 
peroleh paspor2 berdasarkan 
keterangan2 palsu. Apabila in' 
ternjata dilakukan maka, ter- 
hadap orang2 itu akan diam- 
bil tindakan2 tegas. 

Dewan Ansus tak 

akan diperluas. 
Menteri juar negeri Amerika 

Decn Acheson, hari: Rebo seka 
4 lagi menjalakan dalam kon 

perensi persnja di Washington 

rensi pers hari Rebo tidak bersedia memberi komentar atas 

periauja'an, sampai di mana perkembangan perundingan antara 

U.S.A. dan Indonesia mengenai persetudjuan baru ekonomi. Demi- 

kian U.P. Washington. Sebagai diketahui Kementerian Luar Ne- 

geri U. S. A. pekan jang lalu mengumumkan, bahwa kedua peme- 

rintah itu sedang mengadakan pembitjara'an di Washington untuk 

mentjari persetudjuan guna mengganti persetudjuan berdasarkan 

YLSA. bulan Djanuari jg. lalu. 

Kalau persetudjuan jg lama ijaraan2 dengan lain? negara 

jita berisi keientuan mengenai J8 berkepentingan mengenai si 
pemberian bantuan militer atas | tuasi jg timbul sebagai akibat 

dasar hadiah, menurut kemen . berlangsung terusnja pepera- 

terian ilu, jg sekarang menge- ngan di Korea. Pembitjoraan2 

nai ketentuan? bantuan militer “sb diadakan untuk kemungki 

'atas dosar pembajaran kemba nan menjusun petundjuk2 gu- 

kan rapat kerdja dengan Men . Menteri Negara Mr. Luns siang ' disamping supir, mendapat luka2 

teri Mukarto dan didalam erte itu itg. 1 Oktober! menerangkan ' berat karena tembakan sehingga 

muan itu Menteri Mukarto te- 2 Busento, bahwa Ne-, mengchawatirkan djiwanja. Su 

lah memberikan lagi pendjela ia bersedia | pirnja mendapat luka2 enteng. 

san2 tentang faktor2 jang ob- an atas 
jektip jang meliputi persoalan a jang Sesudah truck itu berhenti, ma 

perundingan dengan Belanda jg ad diang ka gerombolan merampas wang 

dan bagaimana menghadapi 

persoalan itu dengan bidjaksa ' 

na. 

- Keberangkatan Mukar- 

to ke PBB ditunda. 
Menurut Menteri Mukarto se 

landjutnja, 1 

ke New York untuk memimpin 

delegasi Indonesia didIm persi 

dangan umum PBB ditunda sam 

pai pertengahan bulan ini dan 

mungkin hanja akan menghadi 

ri debat umum dari PBB sadja. 

Sekalipun Menteri Mukarto ti 

dak bersedia menjatakan apa 

sebabnja penundaan itu, akan 

tetapi dapat diduga, bahwa ala 

sannja terletak pada persoalan 

perundingan dengan Belanda ig 

sampai kini belum ada kepasti 

keberangkatannja 

    

    

      

     

dalam djawaban- 

Susanto itu pemerin- 

an perlu 

perun- 

    

dingan 

Dasi I itik Belanda 

di Neder d Antara" Den Haag 

merundingkan soal (Irian Barat) 

mendapet - keterangan, bahwa 

pada niveau tertinggi, akan .ter- 

paksa ditunda berhubung dengan 

-adanja sidang umum PBB. Teta- 

pi penundaan ini, menurut bebe- 

rapa pihak akan dapat dikemu- 

kakan sebagai tjontoh, bahwa 

Nederland menahan atau meng- 

halangi Indonesia  mengadjukan 

soalnja. kepada PBB. 

    

      
  

  

da “iewasa ini, dibatasi djuga 

hingga jang benar dibulihkan. 

Maka sedjak tg. 1 Oktober jg 

lalu berlakulah peraturan bah 

wa setiap pemberian devisen 

gi untuk ita haruslah mendapat 

se perseladjian terlebih, dahulu da 

ri Jajasan Lektur, terutama me 

ngenai matjamnja lektur, ba- 

njaknja pesanan dsb. Jajasan 

tuani sebanjak Rp. 355.—, bebera 

pa surat keterangan dan barang 

barangnja. 

Dapat dikabarkan, bahwa 

atas itu ikut menumpang 

orang tentara. Menurut " ketera 

ngan, tentara itu ketika menge 

tahui ada gerombolan mentjegat | 

truck tsb masih berhasil meiloios tsb. menerima segela perminta- 

kan diri. Pada saat pentjegatan an devisen langsung dari in- 

itu, ada liwat sebuah mobil se porf buku untuk dipertimbang- 

dan putih. Walaupun ditembaki kan kebu'ihannja. Perminta- 

oleh gerombolan, sedan itu tidak an? jang disetlidjuinja semua 

berhenti bahkan mempertjepat atau sebagaiannja, diteruskan- 

djalannja: 

mengenai sasarannja belum di selandjutnja, 

ketahui. Achirnja didapat kabar, Pembagian devisen kintuk bu 

bahwa beberapa menit kemudian ku2 keagamaan tetap berlaku 

liwat lagi sebuah truck ketem melalui Kementerian Agama. 

pat tsb. Menurut kabar truck ini Pemikian Kemen!erian Pereko 

selamat djuga. nomian ( Antara). 

Apakah tembakan itu nja kepada KPUI untuk diurus j 

'sesuati dasar kebenaran. D m 

li dan di.jari djalan untuk me .1a pelaksangan suatu aksi jg 

landjutkan baniwon atas da- mungkin akan perlu didja an- 
car hadicn dilapangan ekono- |kan apabila dihadapi sesuatu 

mi dan bantuan tehnik, keadaan tertentu. Akan tetapi 

Semen'ara iu AFP memberi 'dalam hal ini belum diambil 

tahukan dari Washing'on, bah ' keputusan pasti, demikian ke- 

wa menteri luar negeri. Ameri | terangan Acheson. 
ka, Dean Acheson, telah me- 

njangkal hari Rebo bahwa de- |. Selandjutnja Menteri 'uar ne 
sas-desus jg mengatakan bhw | geri Amerika Serikat, Dean 
Amerika telah merantjangkan | Acheson dlm konperenfi pers 

usul2 mengenai masalah pepe- | nja hari Rebo menerangkan, 

rangan di Korea jg bermaksud bahwa kementeriannja telah 

hendak memadjukan masalah berhasil menjangkal kelimahe- 

ini kedepon sidang umum PB Jas warganegara2 Amerika Se 

B ig akan datang, mempunjai rikat jg menurut radio Peking 

berada dikota itu untuk meng- 

konperensi pers mingguannja hadiri konperensi perdamaian 

Acheson telah mengumumkan, Asia dan Pasifik. 

bahwa pemerintah Amerika Se Acheson. se andjutnja mene- 

rikat telah mengadakan pembi rangkan, bahwa beberapa dian 

Sangkalan Acheson. 

itu. bahwa Amerika Serikat. 

Ausiralix dan New Zealand ti 

dak akan memperluas Dewan 

Anzus, jg dimaksudkan seba- 

gai kelandjutan daripada pakt 

| segi tiga antara negara2 tsb. 

Sepertj telah diberitakan be- 

berapa waktu jg lampau peme 

rintah Inggris telah ditoak un 

tuk mengirim wakil2 kekonpe 

rensi militer Dewan Anzus di 

Honolulu.. Acheson - menerang- 

kan bahw, dalan konperensi 

di Honoluu itu para penjerta 

telah  mentjapai kesimpulan, 

bahwa pada saat ini belum ma 

tang waktunja untuk memper- 

luas perdjandjian Anzus a'au 

untuk mentjiptakan suatu per 

djand'ian pasifik atas dasar 

ig lebih luas. Ix menambah- 

kan. bahw, pemerintah Ameri 

  
annja kapan akan dimulai itu. 

Nederland dim. prin- 

sip bersedia berunding. 
Sementara itu Antara Den bangsa? 

klaag kabarkan, pada tg. 1 Okto 
g 

bertambah 
tegangan antara EMERINTAH Djerman 
Arab dan Israel Barat hari Rebo mengu- 

ber Kementerian Luar Negeri Be “mumkan, bahwa fihak Rusia besar. Dalam harian resmi 

landa dan Komisariat ABUNE | kini sedang mengumpul pi- dari pemerintah Djerman Ba- 

Indonesia — menerangkan sbb.: ' lem2 anti-Jahudi jang dibuat rat diumumkan, bahwa Rusia 

Acting Komisaris Agung Indone- | semasa pemerintahan Hitler jakin bahwa dia dapat mem- 

sia atas nama pemerintah Indo- | di Djerman, dengan maksud perbesar pengaruh komunis, 

nesia baru2 ini mengusulkan, hendak — mempertundjukkan- dinegara? Timur Tengah apa- 

supaja pembitjaraan2 antara ke- nja dinegara? Arab agar ke- bila permusuhan? antara ne- 

  

— Rusia Pergunakan 
gara? Arab Israel bisa terus 

berlangsung. 

Diberitakan pula, bahwa se- 

buah maskapai eksport pilem 

Sovjet Busia telah kirim dua 

buah pilem ke Moskow. jang 

telah dibuat dibawah pimpin4 

an sutradara Viet Harlan, se- 

orang Nazi . terkenal. Yang : 

snnga & 

nstan 

  Kelana MEN Ad RAS Sa asa AJ 

Film Anti-Jahudi? 

Batav85 

  

ka Serikat akan memberi pen 

' djeasan2 selengkapnja kepada 
Inggris tentang perkembangan 

$ jang bersangkut-paut dengan 

Telah ae gap ra (organisasi Anzus dan mene- 

Rusia diharapkan, bahwa 'rangkan, bahwa Inggris pada 

bangsa2 Arab akan memper- pokoknja akan diberi pendjela 

oleh kejakinan bahwa politik san2 tentang langkah2 jg ba- 

kolonial Inggris tidak meng- kal diambil dalam rangka per 

hormati kepentingan? nasio- tahanan Australic dan New 

pertama bernama ,Jud Suess”  ger. Dengan pertundjukan pi- 

dengan pilem mana Hitler te- 
lah membakar semangat anti- 
Jahudi di Djerman dahulu se- 
dang jang kedua ialah ,,Ohm 
Krueger” jang melukiskan se- 
djarah perdjuangan pemimpin 

pemberintakan lawan Inggris 

  

di Afrika Selatan, Paul Krue- nal dari bangsa? Arab. (UP) Zealand, 

» sudaraan INGONn SIA | 

set € sencotachap | 

Wetenschanpen 
ena 

Lebar 
sn 

   
Latar la Tks ami at Ok Mt ag ba bni 25 Ja ee has DA ma Gi Yee Ae Paing ne da Naas asap lapang aa SA Ke maba ba abal Man kn SE aa 

Sumitro Djojohadikusumo dan berbunji sebagai berikut: 

tersebut diatas, Uniuk sementa 

ra Wakiy dan sampai ada peng 
umuman lain jg. seger, akan 

menjusul dengan ini ditetap- 
kan sebagai berikut: 

a) Bis, truck, pick-up dan 
Siationwagen jang sampai se- 

karang .dipergunakap untuk 

pengangkutan pegawai tetap 
dipergunakan seperti biasa, 

b)- Para bekas . ,,houders” 
dan pengiku!2 telap didjemput 
dan.dienarkan dengan - mobil 

dinas termasuk jeep, dengan 
keentuan bahw, tiap2 mobil 
sarus diisi: penuh menurut 
djum ah tempat duduk. 

Cc) Para pegawai termasuk 
Ialam a dan b tersebut. dia'as 
harus membajar kerugian se- 

   

  

Sesar masing2. R» 15— dan 
22. 25— sebulan. 

Usaha membeli se 
peda motor. 

Djumlah2 itu. hsrus dipo- 
pegawai ma-     

  

   

    

Negeri sebag : 
gara (ma. 4531/ 

Pemberian sin 
buat mobil ket 

bulan dan buat mobij besar 300 
liter sebulan. Djumlah ini. .ha- 

ang pegawai, diadi he'um ter- 
nasuk pemakaian kendaraan 
nelulu untuk dinas. e. Kenda- 
saan2 dinas setelah dipakai un 
Uk Mengontarkan pegawai ha 

us segera kembali 
annja masing2. 

kan disini, bahwa oleh kemen- 
erian keuangan sedang diusa- 
hakan agar masing2 kemente- 
ian, djawatan dan kantor2 
'ainnfja. dapa: memperluas ke- 
sempatan bagi pegawai un'uk 
membeli beli sepeda motor de- 
ngan pembaiaran jong ringan 
dalam batas2 keuangan 
tersedia Untuk tiap2 tahunnja. 
(Pa). 

Maksud 
- India 
Usduria» Diri Dari De- 
.wan Perluasan Pasar 

Teh Internasional 
SM KUTEK mendapat ka- 

bar, bhw pemerintah Indo 
nesia akan diminta pertimba- 
ngannja oleh Dewan Peluasan 
Teh Internasional tentang kepu 
fusan India hendak mengindur 
kan diri dari badan (sb. Peme- 
rintah2 lain jang djuga akan di 
minta nerlimbangannja sebagai 
anggota, ialah Sailan dan ne 
geri2 di Afrika Timur, 

Dewan Pelussan Pasar Teh 

  
lalu mengadakan sidangnja di 
London untuk. memperbinijang 

ren, pemerintah India mengs 

putusan pemerintah India ini 

25 September (ang la.u. India 
jang selama ini menutup sepa- 

sud akan membuat program 
sendiri untik Dewan Ten Im- 
dia, (Antara).   

Se- 

nja dimaksudkan uniyk .men-“ 

jemput dan mengantarkan pu: 

kepangka- : 

Seandjutnja dapat diterang-' 

jang 

Internasional-hari Se.asa jang. 

kan keadaan jang timbul ka- 

ambil keputusan aksn mengun: 
durkan diri dari dewan tsb. Ke. 

disampaikan kepada dewan is. ' 

roh dari belandja dewan, sebe- 
sar 750.000 sterling, bermak-. 

     



    

     

  

2. TAN darj Sdr. Durjat anggau- 
“ fa DPD Kotapradja Solo. jg 

  

   

  

    

  

   

  

   

   

  

Ruang Budaia: 
ana b ama aSANNA 

    

    

    

  

   
       

       

: Keporluan2 Politis-Sosi- 
A1 & Etoromi Jalam pendiakan 

Lo... Djiwa Dan Rochani 
Oleh: Maladi — Kepala Djawatan 

ag Tbupa ” | 
Radio RJ). 

     

     
    
    ranja rakjat Kelidupan djiwa be terbelenggu setjara Virian Perguruan? 

sosial dan ekonomis oleh 5 wa,  Kajutanam, 
jahan asing, namun pa pendia Rakjat dsb adalah sebag 

da hakekatnia bangsa Indonesia aksi dan usaha bangsa Indone 
tetan merdeka dari ikatan cul- sia untuk menolak pengaruh? ' 
tureel. Memane pergaruh kebu- Pa 
Caiaam asing itu diuga terasa membahajakan 
dan tidak sed'k't vula jang te- bangsa 

“Jah @iadanteer Oleh masjarakat 
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. SEMARANG 3 OKTOBER 1952. 
Pemilihan Umum Di Djepang 
Oo — HALSI Selgeulana Gd) Pesihiblan uruut ul vjepang 
. Menundjukkan bahwa jang dapat djumlah kursi terbanjak (3 kali 

lebih banjak dibanding dengan massa jk) “adalah Partai Liberal 
dari perdana-menteri Yoshida. Kemenangan jang Gitjapai partai 

| itu dalam pemilihan umum tsb. ada luar biasa besarnja. Ini satu 
. bukti bahwa politik pemerintahan Yoshida di masa jl. kini dapat 
sokongan dari bagian terbesar rakjat Djepang. 

? -— Pula daripada hasil pemilihan itu bisa " ditarik ke- 
. simpulan, bahwa sesudah mengalami kekalahan dalam Perang Du- 
nia II jl, pandangan hidup bangsa Djepang sebetuinja hampir tak 
berobah. Karena Partai Liberal jang disokongnja itu djustru men- 
djalankan politik jang hendak. mengembalikan Djepang kurang- 
lebih kepada kedudukannja di masa jl. Partai itu namanja sadja 

5 — -— 

. dari 

ng 

kebudajaan Barat . jg dapat | dat 
bagi diiwa | 

        
   

    

masjarakat In 
dari. pengaruh? asi 

pintunja bagi bangsa2 
lailah mengalir dengan der 
nja kebudajaon2 asing di 
nah 1 : sem 1a .. pes 

Kan sebagian kurang haik. 
Jang lemah djadi Eu 

Pengaruh film Kakak buk 

3g 

  

donesia, . dan tidak sedikit mereka 
dapat memikat djiwa pemuda 1g 
Diiwa jang tadinja terikat oleh su- 

hiburan2, merasakan barang? ja 
terus mengalir dari Juar itu sebagai 

  

san, Sebaliknja dari fihak bangsa 

kan hiburan2: jang. 
banjak, hi gga . usaha2 ini: 
oleh .arus hiburan dari luar.   
kepada para seniman, hingga' mereka 
jang ternjata' tidak mempunjai pega- 
TON jang kuat, hanjut dalam arus 
Hu, 

oleh kebanjakan orang, namun 
seakan-akan nampaknja kita tidak 
berdaja untuk mentjegah arus itu. 
Matjam2 pertemuan 

LP u2, | 
batjaan2 dari luar membandjiri In- | 

asana pertempuran dan haus akan 

  

air sedjuk untuk -orang" jang kehau- | 

Indonesia. sendiri usaha - menjedia- | 
lebih batk kurang | N 

tersilap | -- 
OA - Arus 1 
ini tidak sedikit djuga pengaruhnja |' 

Sekalipun, bahaja arus ini dise- 1 € 

   

  

       
    

    

  

   

  

  

  
   

Dje-etan Pelajaran setelah merit 
Perhubungan. Dernikian. diperoleh 

penjewa'an (charter) kapal . oleh | 

  

  

  

| 

2 datang akan dipusatkan pada 

keterangan dari kalangan Seksi 
diantara para - Perhubungan Parlemen jang kemaren telah mengadakan perte- 

ahli  kebudajaan diadakan, tetapi muan dengan Menteri Perhubungan Ir. Djuanda. Seperti diketahui, 

Conceptie apa jang akan dipakai, belum dapat dihasilkan.  Terlam- 
pay Panja pong da ditilik dari su- 

wetensehappelijk-filosophisch 
(dan tidak sedikit pula sbibtisah ig 
ikut berbitjara, hingga orang ma- 
sih ragu2: untuk berbuat, Dan me- 
reka jang telah.mulai berbuat, tidak. 
dapat. mengelakkan . diri dari srus 
pengaruh. asing jang. disebut diatas 
hingga hasil2nja tetap masih sete- 
ngah2. 1 y 

Kenalilah kebudajaan asli. 
 Vatungah masih banjak ah- 

1112 kebudlajaan dan kesenian ig. 
tidak banjak memusingkan ke- 
pala tentang concert'e bagaira 
na mentjapai bentuk2 keubudasa 
29 nasjonal. . Mereka mentjari 
dasar? dari kebudajaan kita jg, 
lama, tidak semata2 untuk kem 
bali kepada kebudajaan itu, te- 
tapi sekedar memasukkan djiwa 
dari kebvlajaan itu“dalam ke 
hidupan kita. Pedoman jang me 

.reka pakai hanjalah supaja se- 
tiao orang Indonesia mengenal 
kebudajaan Indonesia jang asli. 
Tiara demikian itu setidak2nja 
dapat mengurangi pengaruh 
asing. jang makin besar kekua- 
tannja, Sebagai afle'dingsma- 
noevre, tetapi diuga untuk me- 

tan dalam proces ini. Maka tim 
bulnja - matiam?2 usara untuk 
menghidnpkan . kesenian tari. 
njonii dil iarg asli fi Diawa.   " mlibeval”, tetapi sebenarnja berhaluan konservatif. Seperti djuga 

. partai lainnja jang memperoleh djumlah kursi nomor dua banjak- 
nja dalam pemilihan umum itu, jak'ni Partai Progresif, pun djauh 
daripada progresif dim arti kata jang sebenarnja. 
TT — —— Konsekwensi daripada kemenangan mutlak jang di- 

. peroleh partainja Yoshida dalam pemilihan umum itu, menundjuk- 
Kan bahwa usaha2 kebangunan Djepang dengan bantuan Ameri- 

.ka, akan tetap dapat dilangsungkan dengan giat dan pesatnja. Ke- 
bangunan jang sebegini djauh telah ditjapai oleh Djepang di lapa- 
Ngan-lapangan industri dan kemiliteran adalah luar biasa besar- 

ja. Kebangunan jang dapat ditjapai lagi karena kini sudah ter- 
mjata bahwa bagian terbesar rakjat. Djepang menjokong politik 
pemerintahan Yoshida itu, nistjaja akan berlipat ganda. Pemerin- 
tahan Yoshida setjara tjerdik telah menarik keuntungan dari kedu- 
.dukan Pan. jg luar biasa dlm pertentangan blok2 raksasa de- 
Wasa ini, buat menjusun supaja Dje g merupakan satu ,,bi 
“Wer” lagi di Asia-Timur. : Pe » se 

: : 6 Kebangunan Djepang itu patut Gapat perhatian 
|. sungguh2 dari negara2 Asia lainnja, jg didalam banjak hal masih 
kera terkebelakang, dan jg sukar mentjapai kemadjuan karena per 

tengkaran ,awak sama awak” didalam negara sendiri. Djuga per- 
'Tu dapat perhatian negara kita, supaja djangan tiba2 kita djadi 
sterkedjut sendirinja, melihat diri kita sendiri masih lemah sedang | 
“Gidekat kita tiba2 telah tampil kekuatan? baru jg harus diperhi- 

| tungkan segala gerak-geriknja. 

aa na Tan maba aa, 

    

    
Bulan 8 tanggal 15 
Perajaan Tiong Tjioe 

Pada tg. 15 bulan 8 penang- 
gaian Tionghoa,  umumnja 
orang2 Tionghoa merajakan pes 
ta Tiong Tjice, jaitu perajaan 
musim rontok, dimana bulan 
purnama bersinar gilang gemi 
lang. Menurut adat kebiasaan di' 
sadjikan Tiong Tjioe Pia, ku- 
wih jang bentuknja bundar-gg 
peng seperti bulan, bagian ba 
wahnja ditaburi widjin merupa 
kan bintang? di langit. Tiong 
Tjioe Pia artinja ialah kuwih 
jang dibikin di tengah2 musim 
rontok (autumn) Naluri itu ada 
dari djaman dahulu kala di 

|. Sirpong bener? buka topi dan 
| horma: aas itu sikap DJAN- 

  

  dengan terus .terang dan dju- ' 
djur leah minta maaf dan nja 
“takan penjesalannja, terhadap” 

. utjopannja baru? ini, jg me- 
 ngatakan bahws war'awan ti- 

| Gak bonafide art'nja tidak bo- 
| Ieh dipertjaja, alias suka bikin 
“Kahar Angin”. - 
“Inilah benar? tindakan DJAN 
PAN, berani b'kin salah, bera- 

ni minta maaf, : 
“Kerabat Sir-pong jg djail 

“ njeetuk: Lan'as kalay jg ngo- 
“. tot tak mau ngakoni kesalahan ta nia apa pamanja itu sikap Tiongkok jang kemudian di- BETINA 2927 “| tjangkok kemari. Biasanja ada 

Jo mbuh jo, sing Kena rak | hi klenteng2 jang ramai dapat kundjungan tamu2 untuk sem 
bahjang, maka djuga sedjak ta 
di malam di berbagai klenteng 
dalam kota ini sudah ramai bu 
kan main, ada jang vakai orkes 

|ada jang tjuma tetabuhan sa 
Oja, ada jang tanggap wajang. 
Pusat keramaian adalah di klen 
teng Gedungbatu, karena djus- 
tru krmaren ada malam Djuma 
hat Kliwon, 

Perajaan pilan 8 tgl. 15 itu 
sebenarnjg'ada ah pesta panen, 

|jaitu setelah padi di sawah2 se 
pa |lesai dipungut, rakjat Tiong- 

€pat, tapi para pengiku fhoa gembahiang menghatur- 
“sudah berkumpul padx |kan terima kasih kepada Toa- 
8.45. Perletakan kara-|pekong bumi atau Danjang 
Kiai Da dilakukan |dan djuga kepada Ibu Alam 

ig telah memberikan hasil pa 
nen jg bagus. Untuk tambah 
meriahkan perajaan itu, diada 
'kan diuga per'undjukan2 dan 
te'abwbm2, perlunja utk meng 

Ihormati Dewi Bumi agar men 
| hajadi tambah girang dan dapat 

memberi berkah lebih besar di 
ain tahun, malahan saking gi 
rangnja san : 
orang masih kelujuran belum 
ingat rumah. | 

sn...  rumangsa 
Sa 

Kabar Kota 
SIR-PONG. 

  

Mane. , 

AINZAH TG. 5 OKT. 
“Ber'alian dengan Hari 

     

   
3 wa 4 

ta. Do'a2 kubur akan diu 
kan oleh Imam paderi 

  

    
   : gu "Gugur-bunga”, 

     

iri pensaruh kebudajaan asing 

. falah. saia Jakikan ke Amerika 

(saia, hahwa kebndaiaan2 Indn- 

  

Sumatera, Beli, ALI. kepulauan 
sanpet dinudii, 
Ta Djiwa djangan sampai 

Anak2 dan pernrAa2 kita. mu- 
lai giat memmeladiari tarid-an 
Caerah. TIsaha2 ini rerlu disiat. 
kom, tidak lain suva'a anak? 
dan pemv3a2 kita terhindar da- 

iang tidak baik dan mengshirnn 
kembali hawa dan dfiwa kebu- 
Gaisan asli untwk hekal dalam 
mentiari bentuk? baru. Parn 
dianan Tan heli seldrto Jama 

dan bebsrana nsesra di Eranah 
Barat. memrertekal keiskinan 

nesia iang asli merumakan ha- 
ham? iang sangat nmenting Alm. 
manehndani masa. datang, Gene 
rasi sekarang dan isng akan da 
tone hang mancenaf dan 1 

nielami djiva kebrdaiasn kita 
dare adi, Perlu saja kemuka- 
kam, hahwsa sekali? bukanlah 
makand nntnik menrhidumkan 

-melihara dan merupuk Bea. 

keputusan? jang positiet dan tegas, dimasa jang sudah? tiap? kementerian atau badan? pemerintah jg. 
lain telah mengadakan pembelian atau men-charter kapal sendiri?, 
sehingga tidak ada kobrdinasi diantara satu dengan jang lain. 

1 “Selain daripada untuk kes 
pentingan koordinasi, . maka 

pal bagi keperluan? pemerine 
tah dipandang perlu dipusat- 
kan pada djawatan. jang ber- 
angkutan dalam..soal ini utk 
mentjesah. terdjadinja lagi 
:pembelian2. atan penjewaan 
kapal dengan tidak memenuhi 

ag 
PX. gan 1 Ta aka Tegar. 

kata dan siaran seni suara, agar pen 
dengar tidak merasa djemu, dan ben: 
tuk harus diusahakan  supaja dapat 
menarik, sedang isi harus penuh dju 
wa kebangsaan. Isi siaran jang penuh 
djiwa kebangsaan dapat diusahak 
apabila persentase jarg terbesar 
dak. boleh dipendarg sebagai ba 
provirciaisme atau kedaerahan, tes 
tapi sebagai unsur kebudajaan kes 
bangsaan. 33 

Tiap studio harus acticf memban 
perkembangan kesenian daerah, 
mengandjurkan para seniman wa : 

membuat tjiptaan2 baru jang me- 
ugandung unsur2 kesenian daerah: 
Siaran2 jang bertjorak keberatan has 

jang memainkan musik Barat 
cunsjafkan, bahwa itu sekedar 

niknja dan bukan untuk semata2 
menjebarkan musik itu. Pula dar 
musik Barat itu perlu dipilih lagu 
iang mempunjai mutu jang” tir 
seperti lagu2 klasik, seriosa dan:lain 
sebayainja. 
diperbanjak, sandiwara2 dalam 'ba- 

sedang sandiwara? baris harus diu- 

film2 atau bahan? jang ku- 
moralnja. 

Kesimpulan. | 
Kesimpulan dapat. dikatakan, ' 

bahwa jg tersebut diatas itu me- 
rupakan beberapa usaha sebagai 
tjontoh dalam langkah2 Djawa- 
tan Radio! selandjutnja, jg dgnj 
ringkas dapat disimpulkan seba- 
gai berikut: 

“1) Pengaruh kebudajaan asing 

ig mengalir dgn derasnja di In- 
donesia, jang sebagian besar tidak 

tiotiok dgn dasar2 kehidupan ki- 

ta dan karenanja- dapat merugi- 
kan, harus kita tiegah.. 
«2 Us#ha mentjegah bahaja itu 

aranja: : $ h 

ngaruhi 
rang tinggi 

  kembali kebrdaiaan jane Tama 
samaho9. nnti. mendapatkan 
kembali bakudaigam. Hu fetfani 

lam kebndaiaan itn sebagai be 
kal untuk mentjari bentuk2 ia. | 
bari. dang IeBih sesuai dengan | 
tehiduran kita Simaga datang | 
Kita MAh peron, Hana Ana 

Sammsi diva generssi sekarang 
mendisdi hamna dan terisi oleh 
kebudajain asing. 5 
Harus mendjadi saluran. 
Dengan pedoman ini maka siaran 

radio harus mendiadi saluran “untuk 
menirbarkan kebvdajaan. kita jang 
asli kedalam masjarakat. Ketjurli se 
bagai afleidingsmanoevre menghada- 
pi pengaruh “asing di Indonesia. dju 
ga untuk membantu proces assimilasi 
Tianfara unsur2 kebudajaan Indone- 
sia. Proces itu pada" suatu ' waktu 

mengamb'l diiwa iang hidun.da | 

a. lah masiarakat tjiptaan2 
kebudajaan Indonesia sebanjak- 

b. ne angkatan muda Kesem- 

mengenal kebudajaan Indonesia 
dea sih 2 

c. djagalah supaja tjiptaan2 baru 
ig sangat terpengaruh oleh kebu 

dajan. asing | dan rendah 'nilama 
djangan terbesar di kalangan 

Tatk Lau AB 
£.8)- Kehudaiaan. daerah2. jang 

masih hidup. didalam masjarakat 
harus. disiarkan seluas2-nja. dian- 
tara seluruh masjarakat Indone- 
sia supaja timbul proces assimila- 
si jg bebas, jang dapat melahir- 
kan kebudajaan nasional baru. 
".4) Semangat tjipta para seni- 

man angkatan muda jang. berko- 
bar sedjak 1942 harus dipehhara 
dan dinjalakan, mereka harus di- 

  

  
akan melahirkan procede baru, jang 

im tetapi akan tetep mengandung 
fiorak dan djiwa asli. Berdasarkan pe 
doman i'u, maka akan kita tirdjau 
kembali susunan, bentuk dan isi sia- 

PEMERIKSAAN AIR SUSU. 
Hasil pemeriksaan  tjonto2 

air susu dim. kota Smg. dari 
April sampai Agustus 1952 

Sbb: Dinjatakan amat baik 

tjonto2 dari pemerahan2 Djati- 

ngaleh (33) Leyting (32), 

Oei Djie Sien (31), De  Zegen 

(31), Dinjatakan baik tjonto2 
dari Siera Kian Nio. (30) - Tan 

Ping Sien (80) Kwik Yong 

Tjay (30) Srondol (30) Sidore 
djo (29) Oei Teng Tjoe (29) 
Stella (29) Henriette (29) M'a- 

ten (28) Be Tjien Kian (28) 
| Dinjatakan tjukup tjorito2 da- 
ri Sumbing (27) Hoo Kwik 

(27) Tan Ing Liang (27) Leger 

  
| des Heils (27). Sidomuljo (21) 
Sindoro (28) Rahaju (24) .Di- 

ja sampsi djicuh malam |njatakan kurang  Hjukup tjoh- | maka .agak. tersinggung: rechts- 
to2 dari. Kebon Kelapa (23) | 
Liem (28). Moria (21)... 

sekalipun akan mempunjai bentuk la 
bantu supaja tjiptaan2 mereka 
tersebar di kalangan masjarakat 
seluas2nja. : Ba 
“ 5) “Siaran RRI harus mendijadi 
saluran actief utk melaksangkan 
usaha2 diatas. 

Reaksi Penetepan Se: 
kretaris DPRIDPD 

“4 EPERTI dikabarkan, . dim. 

S sidang DPR Prop. Djawa- 
Tengah j.bl. ini telah diputuskan 

dan dipilih sebagai secretaris satu 
DPR/DPD. Prop. Djawa-Tengah, 

jaitu sdr. Siswadi  Djojosoerono, 

Bupati Blora, Dengan adanja pe- 
netapan secr. ini, maka timbul 
renctie di kalangan pegawai Prop. 

Djawa-Tengah, jang mengakibat- 

kan mereka itu memadjukan surat 
pendapatnja kepada. Menteri Da- 
Janr Negeri, Gupernur Djawa-Te- 
ngah dan pihak jang bersangku- 
tan jang bunjinja a.l. sebagai be- | 
rikat: 

  

»Dengan adanja. kedjadian ini, 

zekerheid: Pegawai Negeri . dan 
secr. Gupernur jang diangkat oleh 

  

u 
Ng 

pembelian dan penjewaan ka-| 

ran2 kitas Susunan harus memperha- 
tikan perimbangan baik anfara siaran | 

| Untuk. membeli 4 

rus sangat dikurangi. Orkes2 studio 

tuk memahami - dan menguasai teh- “£ 

Siaran sandiwara perlu 

basa dacrah masih sangat: tjukup, | 

sahakan tieritera2 jang tidak  dipe-|. 

dari 394 obligasi R.I. Rp 2:331. 

rak- 

sjarat2- tehnik, 
'kapal2 itu dibeli, padahal 
.adaannja sudah tidak baik lagi. 
|“ Selandjutnja ,,Antara” mem- 
(peroleh keterangan, bahwa pe- 
(merintah akan mendatangkan 
50 bus buat kota Djakarta jg. 
diharapkan sudah tiba sebelum 
'achir tahun ini. Bus2 itu di- 
"maksudkan bukan sadja untuk 

'umum dikota Djakarta, tetapi 

ke- 

  

    

   
   
       

   

    

    

    

   

    

   

geri jang dimasa jang sudah2 
diambil kekantor dan diantar- 
“kan pulang dengan mohil di- 
'nas. Seperti diketahui, sistem 

kan. 
50 bus itu 

“pemerintah. mengeluarkan. bia- 
Rp. 3 djuta. Tidak terdapat 
An dari negeri mana 

us itr dipesan. 

      

    
   
   

   
   
   

  

   

  

“ialah ada 3:000 buah, di- 
aranja 500 buah - dikota 

akarta. (Antara). 

ea 

erat 
     

(3 434 : 
“3 can. 

  

TEA 

   
: .. Bursa Djakarta. 

Djakarta 2 Oct. '52. 
Djumb ah kedjadian tgl. 1/10 

500:—, Escomptobank Rp 30. 
400, GEBEO Rp 1000—: 
3154 N.IS: 4937 II Rp 4000.-: 
Sem. Stoomboot en Prauwen- 
veer Rp 500-— Stockdiv. Kon. 
Olie 4 f 100 stuks 3, 1 pref. 
Unilever Rp 2000.—. 

Tgl. 2-10 begitu besar per- 

umpamanja 

menambah . kendaraan2 bagi 

djuga. sekedar. untuk memban- | 
'tu pengangkutan pegawai2 ne- 

u mulai tg. 1 Oktober ciha-| " 

| Bung Tomo Ketjam 

' Sekarang ini, kata Bung To 
mo, sudah tegas bahwa dida- 
lam negara kita ada '3 aliran po 

litik, gu aliran blok Timur, 
blok Barat dan aliran politik 
bebas, Negara kita memang me 
nganut aliran politik bebas, 
akan tetapr dipandang da- 
ri “sudut jang pokok itu 
politik bebas kita djelas 
uitgestippeld dan inilah jang   
Angkatan Perang, Mengenai 
pembitjaraan2 dalam parlemen 
tentang soal. Angkatan Pe- 

| rang, bang Tomo katakan, se 
belum kita bertindak hendaknja    

S3 

soal itu dipikirkan dengan te- 
nang dan kembali kepada soal 
pokok, sebab tidak dapat diper 
tanggung djawabkan kalau ka- 
binet sampai djatuh. Djika 
usul mosi thd. belcid ' Menteri 
Pertahanan menjebabkan ka- 

:| binet diatuh, karena orang ti   dak meniudjau soal2 jang po- 
kok, kelak akan ada lagi usul 
mosi jang seperti itu. 

Andjuran Bung Tomo. 

politici2 jang murah mendjual 
popu ariteimja dengan tidak 
memikirkan apa akibat 

mukakannja, bahwa didalam 
parlemen orang2 iang tadinja 
menjetudjui perdjandjian KM 
B gengan Belanda, sekarang 

memaki2 KNIL. Padahal dima 
sukkannja bekas  anggota2 
KNIL didalam Angkatan Pe- 
rang liu bUkan lagi mendjadi 
soal, tetapi sesuatu akihat. Se- 
jama antara bekas KNIL,. dan 
TNI belum ad, broederschap, 
haruslah dipikirkan politik jg. 
hdak menimbulkan sakit hati 
antara kedua pihak itu. 

Selandjutnja Bung Tomo an-   mintaan kepada 34X obligasi 
R.L dengan kurs 38-3/4Y, se- 
hingga tertjatat 38-1/8”.. Dan 
kurs itu pendjual lebih banjak. 
Coupure  ketjil tertjatai 38- 

.. Tgl. k10 396. obligasi RI. 
mentjapai pekord pendjualan, 
jaiti Rp 2.331.500-—.. .Djuga 
saham Escomptobank. mentjc- 

ji rekord, jakni Rp 30.400.—. 
Bek saham kurang ramai. 
Hanja 5 fonds jg tertjatat. Es- 

comp'obank 2807 djadi ntaBs 
li. Verg. Prauwenveer 2 

djadi pendjual, Delispoor 13076 ' 
djadi pendjual, Dajeuh Mang- 

gung TOM dan Borsumy 540”. 
Didaam “bursa ada an 

w, hangat padashari Kemis 

2-10, jaitu/ pelelangan saham2 
H.V, Amsterdam  didjual dgn 

kurs antara 385” dan 43196. 
Tiatatan bursa un'uk fonds i 
3754 pembeli dan 450”, pen- 
djual, 

RUMAH OBAT. : 
Minggu tgl. 5 Okt. dibuka 

rumah obat Rathkamp - diam 
8—12. Dari, tgl. 6- sampai 11 
Okt. dibuka djam 8—19 Sik 
long. dan Numa dan diam 
8—17. Rathkamp, Koo Hwie 
dan Gorkom.. 

   

  

Pem. Pusat, dgn demikian akan 

“Kehilangan kedudukannja. Pemi- 
lihan tsb. benar didasarkan atas 
U.U. No. 22 tahun '48 dan dgn. 
sendirinja pula, maka secr. DPR 
“tadi otomatis akan ' menduduki 
.seer. kepala Daerah djuga. Meng- 
ingat hal tsb. ini. maka kedudu- 

Kan Pegawai Negeri tidak terdja- 
min lagi, kehilangan gezag jang 
tidak sedikit dan “bila umpama- 
nja DPR tidak menjukai dgn mu- 
dah. dapat di-singkirkan. Oleh 
karena hal tsb. diatas ini, maka 
dgn djalan demikian pihak jg ma- 
djukan keberatan ini mengharap 
agar Pem, Pusat araibil. perhatian 
sepenuhnja dan menghendaki pula 
supaja putusan tsb. dibatalkan, 
hingga dgn djalan demikian para 
pegawai negeri merasa mendapat 
perlindungan hak. ,Selandjutnja 
daxi. kalangan lain, diterima kete- 
rangan, bahwa djuga pegawai 
lainnja di Pem. Prop. Djawa-Te- 
ngah akan madjukan mosi tidak 
setudju . dgn pengangkatan atau 
penetapan secr. jg . diputuskan 
oleh DPR tsb, 

ajurkan, mulai sekarang dipi- 
kirkan untuk mengadakan 
sesuatu balai penjelidikan 
psychologis bagaimana  me- 
njusun Angkatan Perang supa- 
ja diangan timbul sentimen- 
sentimen, Balai penjelidikan 
ini harvs terdiri dari orang2 
jang terkenal tjinta pada poli- 
tik negara dan jang tidak ber 
pihak. 

Soal MMB bukan soal 
primair. 

Mengenai adanja Misi Militer Be- 
landa di Indonesia, Bung Tomo 
menjatakan, bahwa soal ada atau ti- 
daknja Misi 'Militer Belanda itu bu- 
kanlah soal primair dan kita boleh 
menerima .bantuan dari siapa sadja, 
termasuk djuga dari - Belanda, soal 
pokok dan dasar daripada  stelling 
pertahanan sudah  mendjadi djelas. 
Mengenai undang2 pokok pertaha- 
nan (defensiewet) jang sekarang ini 
didesak oleh parlemen untuk segera 
dilaksanakan, Bung Tomo katakan, 
bahwa  djuga dengan adanja un- 
darig2 pokok pertahanan itu keadaan 
belum bisa tertolong selama soal 
pokok belum dipetjahkan. Dan me- 
nurut Bung Tomo, orang jang sang- 
gyuD dan bisa memetjahkan soal po- 
kok itu dalam keadaan sekarang in! 

' adalah hanja Ir. Soekarno. (Antara) 

  

PEMBELIAN KERTAS 
»BENTENG”, 

Oleh Kantor Pusat Urusan 
Import di Djakarta diberitahu- 
kan dengan surat ederan, bah- 
wa dalam rentjana import th. 

11953 disediakan devisen untuk 
pembeian djenis2 kertas sbb: 
golongan (A. kertas pergamiin 

' imitasi, golongan B. pergamijn 
tulen. couverture glanspapier, 
sulfiet dan kertas marmer. Ke- 
terangan2 lehih djelas si ahkan 
tanja pada Siang Hwee Gg.Te- 
ngah 73. 

PENGURUS KUO YU HUI. 
Pengurus baru. Chung Hua 

Kus Yu Hui Semarang th. 1952/ 
1953 terdiri sbb.: ketua Khoe 
Tik Sing, wakilnja Liem Djing 
Tjie, penul's Tian Giok Tiong 
dan Lie Kie Hian, bendahari 
Ang Kens Lam. dan Tan Kong 
Tioe, badan pengawas  Iiem 
Kioe Ting, The Hwie Hian, Goei 

  

  Tian Chiang .dan bag. tata- 
usaha Kang Boen Kie Goef 
Giok Toe, 

Politisi Jang Tjuma Pintar Tjari 
Popularitet. 

| UNG TOMO, ketua umum Partai Rakjat Yidonesia, didalam 
'konperensi pers jang diadakan siang kemarin dulu menja- 

ja akan timbul kesulitan? jang lebih: besar 

lentang. persoalan mengenal Angkatan Perang, orang tidak 
elihat pada sebab? jang pokok jang 

M Bung Tomo, sudah. lazim dinej an 5 
Angkatan Perang mendjadi objek aliran politik dan adalah logis 
djuga kalau aliran? itu hendak . mempengaruh 

3 Aliran politik. 

menimbulkan keragu2an dalam | 

Bung Tomo mentiel, keras | 

utja- | 
pan2nja. Sebuah tjontoh dike- | 

ja Bung Karno! || Jang Dapat Petjahtan Masalah ) 00. Sekarang Inl ) 

menimbulkan persoa- 
1 dinegara manapun 

      
i Angkatan Perang. 
jang tidak baik, ia- 

egara tidak djelas, se- 

mang menempatkan di- 

Seram Masih 
Hn Ae 2.65 

Bs sOufji 
Mengandung Harapan 
Besar bagi ladonesia: 
Kesan Kol. Gatot” 

    

      

Fi 

    

—. 

Kes. Terr. V, telan berhasil 
keluar sebagai djuara dari 
tournooi sepakbola Porap dgn 
menang 1—0 atas kes: Terr, I 
kemaren, Uruian kedjuaraan 
sbb: Kg 1 Terr,.V. ke2 Garni- 

4 Terr, HI ke 5 Terr IV, ke 6 

ke 9 Terr. VII dan ke 10Terr. 
VI. BAL: GARENA 

   Hasil2 pertandingan Vol ey: 
ball sbb: Ronde ke VI pi 
nang? plcep A. ialah 'T. 
Terr. 15 Teri. Veera 
dan Terr. HI, ploeg B. A'ri, 
Auri, 'Terr. V Terr. VU dan 
Terr. UT. Ronde ke VII peme- 
Inong ploeg A. Terr. VI. Terr 
IV Terr, V, Alri dan Terr, 1, 
ploeg B. Terr. IV, Terr. VII, 
Terr, IM, Alri dan Terr. I. 

   

    

Angk. Darat djuara.   - ESUDAH dua minggu Ia 
7 marja melakukan penin 

djauan dipulau2 Ambon, Lease, sangka dan Seram, Selasa pang 
Ima TT VII Kol. Gatot Subro L) tiba kembali di. Makassar. 
Sebelum meuinggalkan Ambon 
Gatot menjatakan kesan2-nja 
kepada pers, dimana ia al. kata 
kan, bawa umuranja rakjat 
Maluku bukanlah rakjat jg ma 
las. Jang kurang hanjalah pim 
La Ja lajak dan alat? jg tju 

1 1» 

Gatot terutama menaroh per 
hatian besar atas Seram. Dika 
takannja, bahwa Seram luas 
dan subur dan belum dibuka, 
lagi pula mempunjai penduduk 
Jg masih bersih ijara berpikir 
nja, sebab itu Seram mengon 
dung harapan2 besar bagi ke- 
makmuran . Indonesia djika 
mulai sekarang pembukaan di 
lakukan setjara teratur dan be 
sar-besgran. Usaha? jg seka- 
rang didjalankan oleh tentara 
disang, seperti pembukaan? sa 
wah pertjobaan dan perbaikan 
djaan2, akan dapat d'pergiat 
dan perdjalan lebih lantjar bila 
pem. .siril di Maluku djuga 
turut setjara aktip dalam usa- 
ha2 tsb. 

|. Gatot.puas dengan #danja 
perhubungan baik dan kerdja- 
sama antara tentara dan rak- 
jat ditempat2 jg dikundjungi- 
njas. (Antara), 

  

   
SIABAN RRI SEARAN &, 

Sabtu, 4 Okt: djaim 13.15 Ira 

“Sunda, 17.05 Taman Kusuma, 
“Rangkaian pidato Pang'ima 

Div. P. Diponegoro dan perkem- 
bangan Angk. Darat Terr. IV 
dan selandjutnja lagu2 bersema- 

       ngat, 19:15 Siaran Djapen Kopra, 
19.30 Pantjaran Pelangi, 20.15 
Ichtisar pers, 21.15 Dagelan Ma- 
taram. | 

| 

SOLO. 

Djenis minjak sere dari 
alang2 kemangi. 

Atas usaha Asisten Wedana 
Wurjantoro Kabupaten Wono- 
giri, kimi telah dapat di hatsil 
kan pembikinan sematjam mi 
njak Sere, jang dibikin dari 
alang2 kemangi, jang banjak 
didapat dalam. hutan? dalam 
daerah kaijamatan tsb. Pembi- 
kinan minjak tsb diusahakan 
setjara  cooperatief diantara 
penduduk. 

Klein landbouw percelen 
segera dibagi2kan rakjat.   Dengan bertempat di Kalura 
han Selogono Katjamatan Miri 
Kabupaten Sragen, baru2 ini te 
lah diadakan rapat oieh Pani- 
tya2 Rakjat d m wilajjah Kawe 
danan Gemolong Kabupaten 
Sragen, jang dihadliri oleh Ik. 
300 orang. Dalam rapat terse- 
but telah diputuskan, mende- 
sak kepada jang berwadjib, 
supaja tanah? perusahaan per- 
tanian ketjii (kleinlandhouw 
percelen) jang dulu pernah me- 
reka tuntut, segera dibagi2-   kan kepada rakjat jang belum 
mempunjai sanggan tanah. 

|. Tanah2 perusahaan pertanian 
j ke'jil jang dituntut itu meliputi 

|tanah2 dalam kelurahan2: Te- 
galombo - Dietis Karangpung, 
Brodjol, Gondangmanis, Padas, 

' Bandungwonolelo, dan Sambi- 
redjo  seluruhnja seluas ik. 
1.000. Ha. Sebelum dibagi, ta- 
nah2 isb kini telah dikerdjakan 
oleh penduduk setjara ,,maro” 
dengan ' pemerintah daerah 
setempat, 

Persediaan musim 

patjoklik. 

Oleh Residen Surakarta tslah 
dibagi?zkan uang .sebanjak 
Ro. 50.000.— kepada masing2 
Kabupaten dalam wilajah kere 
sidenan Surakarta, guna pemke 
lan bahan makanan ' sebagai 
persediaan urituk  menghadavi 
musim patjeklik jang akan da 
tang. 

Bagi Kabupaten Wonogiri ig 
terkenal sebagai daerah:minus, 
djumlah tersebut ditambah de     ngan Rp. 150.000, 

Kes. Angkatan Darat Surabaja 
telah keluar sebagai djuara kelas 

1. dalam kompetisi Persibaja .ta 
hun ini. Minggu jl. kes. HBS.me 
nang 1—09 atas Pomm, lain. ming 
gu Pomm akan berhadapan. dgn 
Tionghoa, kemudian kompetisi te 
lah selesai. Lebih. djauh dikabar 
kan, bahwa tg. 10,11 dan .12.jg 
akan datang kes. Djawa Tengah 
akan melawat ke Surabaja | dan 

akan main lawan Assjabaab, 
Tionghoa dan Persibaja. 

Pembukaan POM Il. 
Pekan Olay raga Mahgs'swa 

ke II tahun ini akan berlang- 
sung di Djakar:, dari tg..12 
sampai 18 jad. upatjara pembu 
kaan akan dihadiri orgh Pres.- 
Sukarno. Pada ma am pembu- 
kaan akan diadakan pertemuan 
ramah-tamah di Istana Negara. 
Pertandingem2 meliputi t'ab2 
olah raga rounders. baseball, 
bolatangan' sepakbola bolake- 
randjane tennis, pingpong hoc 
kev bulu'angkiis atletik vol- 
leybal dan basketball. Selein 
per'andingan2 tsb. djuga akan 
diadakan hiburan2, pertundju- 
kon. film, kundjungan ke mu- 
seum dan  darmawisata ke 
Bogor, 

Pertandingan2 bola 
kerandjang. 

Mengenai pertaodingar2 bolakran- 
diang untuk merebut kedjuaraan In- 
donesia, lebih djauh dapat dikabar- 
kan, bahwa. pertand'ngan2. tsb: akan 
diadakan pada tg. 12 hingga tg. 18 
Oktober di Djakarta. , 

Menurut pengurus. PBK.S.I. (Per 
catuan Bola Krandjang Seluruh In- 
donesia) hingga kini telah menjata- 
kan- kesangguvan untuk turut serta 
dalam pertandingan2 kediuaraan itu 

9 keduabelasan ialah dari Ambon, Pa 
lersbang, “Malang, Surabata, Solo 
Bandung, Makasar, Jogja dan Dja- 
karta. Em 

DIBATALKAN, 
Pengurus PSIS kabarkan, bahwa 

berhuhurg laparaan Stadion pada 
hari Sabtu dan Minagu ..i.a.d. dipa 
kai oleh pihak tentara, maka pertan 
dingan2 sepakbola kompetisi kelas 1 

dibatalkan. 

(Aneka DjawaTengah | 
REMBANG. 

G.P, Ansor mendesak 

Pemerintah. 
Dalam konferensinja di Rem- 

bang pada tg. 28: sampai tg. 30 

September 1952 GP Ansor, jg di- 
datangi oleh 15 tjabang dan PP 
GP Ansor dari Surabaja.antara- 

nja telah memutuskan: Mengirim 
kan mosi kepada Pemerintah jang 
maksudnja mendesak kepada Pe- 
merintah supaja semua tawanan 
politik jg kini masih ditahan su- 
paja segera. dibebaskan kalau tak 
bersaiah, tawanan jg kini masih 
di Nusa Kambangan segera .dibe- 
baskan, karena djandji Pemerin- 
tah utk membebaskan taw. 
7076 sampai kini belum dipenu- 
hi. Terhadap Liga Muslim, GP' An 
sor mendesak kepada Putjuk Pim 
pinannja agar memberi pendjela- 
san sampai dimana maksud dan 
tudjuan Liga jg kini telah diben- 
tuk itu. GP Ansor tetap sebagai 
badan Otonomie, dan keputusan? 
lain mengenai ekonomie kepan- 4 duan tetap seperti biasa 

PATI, | 
Perpetjahan dim. kalangan 

hg SBG Trangkil. 
Sadjak beberapa bulan jang 
Ta aa sangat dirasakan 
adanja ketegangan?2 dikalangan 
buruh gula Trangkil, akibat per 
petjahan jang terdjadi dim. org. 
buruh gula itu sendiri. Sebagai- 
Ne g Kn SBG  Tijb. 
rangkil jang tergabung dalam DPP-SBG di Surabaja telah pe- 

tjah mendjadi dua jaitu: SBG 
jang tergabung dalam DPP- 
SBG dan. mendjadi anggauta 
Sobsr disatu fihak dan SBG di- 
bawal pimpinan Adriaans es. 
dilain fihak. Sebab timbulnja 
perpetjahan ini, kabarnjia ka- 
rena beberapa orang anggauta 
SBG menghendaki terlepasnja 
SBG dari keanggautaan  Sobsi 
Jam ingin bergabung dalam sa- 
lah satu induk org, buruh lain- 
nja, Pengaruh daripada peristi- 
wa nervetjahan, itu banjak me- 
nimbulkan exces2 jang sangat 
merugikan perdioangan . buruh 
gula Trangkil itu umumnja, mit 
salnia tuntntan tentang grati- 
ficatis. hsdiah/voorsehot leba- 
ran dil. Peristita jang .achir? 
ini terdisdj Ai Tra”ekil, dimana: 
raovat SRG-DPP terpaksa tidak 
dapat d'langsungksn hania ka- 
rena syal temrat (Balai Buruh) 
merdiadi perebutan antara se 
sama buruh gula se-sungguhnja 
harus disajangkan, 

Djuara2 Porap. 

zoen Djakarta, kes3: Terr. I, ke 

Ali, :ke 7 Auri, ke 8(Terr. H 
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. Th Sebatiknj, njata. me per L 
sendjaiaan kembali itu sangat 

| memberatkan sekali bagi per- 
. 'kembangan ekonomi. di Tae 

  

'kan, bahwa, Hata nda kem 

. sebagai jg 
Churehill sew 

Ral 

  

at Ing 
i Memilih Antara 9 yg Dan Korser gur 

gris B    

  

ing UI 
Churehill 

Akan Berdjoang Meti2ar 
£ Oleh wartawan Djafar — Kesan Dari London Uh 

Sama UNGGUHPUN ada perang dingin 
pihak dan negara? blok Timur (k 

  

api maniak. blok 

    

Barat (ba ika, D 1 detai :| (batja. Ameri Iga 
2 di Kropah Barat, Iug- 

geri mpamanja melihat dan merasakan perseni em untuk mercntang komunis- me tidak dapa « : 2 Ajeng on Ap angkasa ae emg dudukan negaranja dan memperkrat ekonomi dalam negeri, Apakah hal ini Na sana 
kepada ketidak-pertjajaan kepada segera petjahnja Perang Durian kelga, sukar dikatakan terapi Aunerin Bevan (sosialis kiri tg anggauta parlemen Inggeris) dalam bukun,k va place of fear”' m ada (kalau Rusia menanti 2 sampai tiza takun (renfjana Lena an kembali Mede: Uiga tahun) watak mengadakan serangan militer gu 

    

   
   

bhekih ditolak 
oleh n Fa 

'Penolakannja atas ren    
r- |isb adalah berdasarkan pertim 

bangan ekonomi dakym negeri 
rasa |(nja, jg berarti akan merugikan 

    

“bai tidak boleh memb 

kan Pe manah rakjat | 
un mendjadi kuat 

ditjita2kan oleh 

    
   tif ' kembali ' memegang 

tampuk pemerintahan bulan 
0. ta jg lau. Dari pi 

1 cuti .perkemba-        

   

ini, didapat 'keterangan, bhw 

   

      

Eropa semakin kuat aliran 
jg menginSjafi, bahwa dalam 
“pertentangan Amerika dan Ru | 

   

  

: sia, agar berdiri satu Eropx 
Barat jg kuat, bukan sadja di 
  

1 an mili'er, tetapi djuga 
ih waa di apangan ekono 

mi, .hing 

egara2 d n | Eropa Barat akan 
lebih gampang menghadapi pe 
'yrang dingin jg sekarang. Si 
diembel sekalipun dinegara2 
Eropa itu tidak . menghendaki 

   

  

dengan demikian | 

   kedudukan buruh dan produk- 
Si bakar? meniah seperti batu 

Tarang dan badja di Inggris. 
Inggris semendjak berabad- 
abad memainkan peranan ter- 
sendiri dan walaupun ada a.i- 
ran sosialis kirinja, tetapi tu- 
djuan politiknja telap daerah- 
saja Gahulu dibereskan, baru 
ig diluarnja. Ini merupakan 
satu iragedi dalam usaha ne- 
gara2 di Eropa sekarang utk 
memperkuat diri sehingga de- 
ngan sendirinja kan timbul- 
ah perSoalan2 ekonomi jg me 
lemahkan kedudukan mereka, 
ekonomi, dan politik dalam per 
tentangan internasional seka- 
rang. : 

Tanda2 Partai Buruh 
akan berkuasa? 

Inggeris mentjoba dalam kea- 
Jaan sekarang berdjalan sendiri 

bersama dengan negara2  Perse- 
makmurannja, disamping meng- timbulnja perang kembali ka- 
ambil. tindakan kedalam... berupa 
tindakan keuangan (penghemat- 
an). Politik pemerintahan Kon- 

Ikervatif jang sekarang adalai. 
untuk mengadakan ekspansi eko- 
aomi, tetapi apa jang didapati 

sekarang: Djepang dengan tena- 
ga buruh jang murah dan djam 
kerdja jang lebih pandjang me- 
ngadakan ekspansi ekonomi ke 

Inggeris. Bukan kaus nylon sa- 
dja, djuga barang2 untuk coro- 
nation dipesan dari Djepang. 
Penghematan2 jang - dilakukan 

oleh kabinet Churchill sekarang 

membikin naiknja harga. bahan2 
makanan jang penting, sebagai 

daging dll, hal mana menimbul- 
kan reaksi dikalangan rakiat se 

  

  Tudjret 1 politik Inget. 

Dan dj ak itu menaf- 
sirkan poit 3 gris mempu- 
njai tudjuin sebagai diatas. Te 
tapi samp:i dimang aliran di 
Eropa Erat itu akan dapat 
mentjapai maksudnja kelum- 
lah terans benar sungguhpun 
sekarang (sudah. ada . Dewan 
Eropah dmana Inggris tidak 
turut. Higga sekarang nega- 
ra ig terabung dalam Dewan 
Eropx (1 negara gi Eropa Ba 
rat) itu rasih belum lagi men 

dcpat sai persetudjvan me- 
ngenai pegawasan dan pema- 
kaian bakn2 mentah jg d'ha- 
silkan de negara2 i', sendiri 
menurut entjanc Schumann, 

hingga diwaktu belakangan ini 
terdengar suara jang mengata- 
tan, bahwa kalau ada pemilihan 
mum baru, pemerintahan akan 
“jatuh: ketangan partai Buruh 
"embali.   

  

.Litimatum“ Iran 
nggris-Amerika Tak Dapat 

Menerimanja 
Tapi Anerika Takutkan Timbulnja Coup 

Komunis di Iran. 

ESIH paham antara Inggeris dan Amerika telah meng- 
Jabat putusan dalam mendjawab ,,ultimatum” perdana 

menceri hn, Mossadegh dalam usul balasarnja untuk penjelesai- 
an sengka minjak, demikian dikatakan oleh kalangan jang ber- : 
kuasa di ondon hari Rebo. Dalam prinsip Amerika dan Inggeris 
bersamaa pendapat bahwa usul? Messadegh dalam bentuk seka- 
rang ini k dapat diterima. Tetapi Amerika berpendapat, bahwa 
usul? itu dak harus ditolak setjara tegas karena Amerika kuatir 
penolakasematjam itu dapat menimbulkan coup kaum Komunis . 

dengan abat2 acara kini tak dapat diramalkan. 

AkiiRRT 
Agar Trtjapai Penjele- 
ssian biicik Abadi Di 
Timun)jaubh — Andja- 

ri Dalton 
 EK4 menteri perburu- | oleh Amerika. 

  

Front bersama. 
Inggris djuga tidak meng- 

hendaki menutup pintu setja- 

ra mendadak, tetapi Inggris 

berpendapat. perijuma sadja 
untuk mengalah lebih landjut | 
dan puma. berpendapat, bahwa 
babaja Komunis di Iran tak be 
-£itu besar seperti dikatakan 

Sementara iu 
han Inggris, Hugh Kabinet Inggris hari Rebo tih 

Dacon, 
kan, bahw:mewirut pendapat 
partainja ti akan tertjapai pe 

Iri Rebo Tan |membitjarakan lagi soal i'u, 
demikisn dikatakan selandjut- 

Inja oleh kalangan tadi, dan ka 

njelesaian fitik jang abadi di | barnja tea menje'udjui supa 
Timur Djax, bila tak didasar- 

kan atas pgakuan. (srhadap | tuk memper'ahankan 
pemerintah »king. Hush Dai- 

ja diusahakan sedapai2nja un 

'ront 
bersam, dengan Amerika dlm 

ton membat isi pamflet me | menghadapi usuj balasan Mos- 
ngenai polit luar negeri Par sadegh. 
tai Buruh Iryris, jang diumum 
kan bulan Jnri jl, pada pem 
bukaan debi mengenai politik 
luar negerja di konperensi 
partai tsb. hi Rebo, Bila RRT 
telah diakuimaka RRT-nan | 
akan menga kita, kata Dal- 
ton. Dan an masih setalu 

baik, kalau adjurit? Ingaris 
dan Tion menghentikan 
pertempurz di Korea dan 
Pe 
takan sendja. 

Tak sudju Federasi 
| Eropa. 

Mengenai Eia Dalton katakan,” 
bahwa ada berapa anggota Par- 
tat Buruh ' jgmempropagandakan 
pembentukan situ Federasi Eropa, 

& 

dalam mana. Irris akan mendjadi | D6 
anggotanja. Pai Buruh Inggris 
hampir dengan jara bulat meno- 
lak pendapat ts Mereka tak ber- 
sedia untuk ik serta dalam si- 
atu Federasi Eri sebagian, karena 
Inggris taat. p4 Commonwealtnia 
dan sebagian I, karena mere- 
ka tak bersedidntuk menjerahkan 
diri kepada sugkekuasaan supra- 
nasional, jg mutih sekali akan di- 
kuasai oleh an? sangat reaksi- 
ser 

Tentang Djeri, Dalton kata- 
kan, bahwa Part8uruh menjokong 
keinginan rakjaDjerman untuk 
membentuk tegal Djerman jarig 
bersatu dan. merst “pendapatnja 
itu hanja akan da dilaksanakan 
dengan 
mum 
sarkan 
gara. 

mengadah pemilihan u- 
bagi seluruDjerman berda- 

suatu Mun 4-nes 

an suatu yeni 

lan luar negeri 

  

Inggris tak berniat ' 
membajar. 

Ultimatum Mossodegh seperti dike 
/tahui akan habis waktunja pada ha- 
Iri Sabtu: besuk sehingga. perlu diam 
bil tindakan jang lekas sekalipun 
Mossadegh dalam notanja itu tidak 
mendielaskan apa “akan ada akibat- 
nja djika usul balasannja tidak didja 
wab dalam batas waktu jang diten- 
tukannja. Tetapi menurut kabar2 jg 
tersiar di Teheran, dalam hal jang 
demikian Iran bermaksud memutus- 
kan perhubungan diplomatiknja dgn j 
Inggeris. Duta bsr. Inggrisdi Was- 

hington, Sir Oliver Frank, telah di- 
perintahkan supaja berusaha mentja 
pai persetudjuan dengan kementeri- 

erika dan supaja 
menegaskan perlunja front bersama 
dalam menghadapi ultimatum Mos- 
sadegh. Sementara itu pembesar? di 
London hari Rebo j. I: menjatakan 

lagi, bahwa Inggeris tidak berniat 
membajar 49 diuta poundsterling jg 
dituntut oleh Mossadegh. Demikian 
'diuga Inggeris telah mendjelaskan 
bhw ia menjokong keinginan AIOC 
untuk mengambil segala tindakan, 
guna mempertahankan. kepentir gan- 
nja di setiap iiegara, termasuk Ame- 

  

tika, terhadap pendjualan minjak 
Iran. 2 

PEMBUNUHAN DI BEKASI. 
Pembunuhan gelap jang belum di- 

ketahui sebab2 dan siapa jang mela- 
kukannja, telah terdjadi an malam 
atas diri penduduk Bekasi, jang 
mendapat beberapa kali Choi di 
dalam rumahnja. Penjelidikan masih 
dilakukan. (Antara). 

ian atas perang. “ai 

P” Tepi Khurctih bukanjah obar 
chill kajau ia sekarang suda! 

dapi kesulitan sekarang, sebalik 
nja pula kalau orang menindjar 

politik kedua partai besar di Irk 
geris maka orang akan mempe 
oleh kesan, bahwa dalam mentj 

pai tudjuan: memperkuat Ingge 
ris, sekalipun ada perbedaan da 
sar tetapi udjut terachir mempe 

besar- produksi untuk export. UU 

tuk itu pemerintahan Korservs 
tif djuga mementingkan perume 

han untuk rakjat dan kesehata 
rakjat. Perbedaan prinsip kedu 

partai politik itu adalah, kala 
Buruh menghendaki adanja nasit 

nalisasi maka Konservatif me- 

mentingkan partikelir inisiatif. 

berhasil. 
Hingga sekarang belumlah ada 

angka2 jang tegas sampai.dimana 
kah hasil2.jang diperoleh oleh pe- 
merintahan Churchill, untuk me- 
ngatakan sampai dimana pula ke 

radinan iane diverolernia diban- 
ding dengan kabinet Attlee. Semu- 

nja akan bergantung kepada hu 

vungan ekonomi Inggeris dengan 

regara2. Persemakmuran dan dae 
rah2 lain di Asia. Utk. .memperku- 
at hubungan ekenomi antara Ing 

“eris dan negara2 Persemakmu- 

van2 Inggeris lainnia, bulan ini di 
London akan diadakan konperen- 
si negara2 Persemakmuran. Te- 
tapi jang mendjadi pikiran djuga 

dikalangan Inggeris sendiri, teru- 

tama dikalangan? aliran? kirinia, 

apakah Ingeseris dengan konku- 
rensi jang dihadapinia, akan da- 
pat: melajani daerah2 itu dalam 

memenuhi kebutuhannia, Karena 
aliran? itu djuga melihat bahwa 

dalam konkurensi sekarang Ing- 

geris mempuniai kedudukan iang 

sukar sekali, karena dalam kon- 
kurersi jang timbul daerah2 Perse 
makmuran Inggeris tertu akan 
mentjari bahan? jang murah dan 

waktu penjerahannja lebih tjepat. 

Karena itu djuga maka aliran? itu 
melihat adanja bahaja, bahwa ke- 
hidupan rakiat Inggeris akan Je- 
hih sukar lagi dimasa depan, 

Churchill djuga sudah melihat ada 
nja kesukaran? dimasa depan ha 

nia apakah ia dapat melajarkan | 
bahtera negaranja. dengan berha- 

sil dengan politik Konseryatifnja | 

ini masih me Tapak satu per tani 

“njaan, karena'desakan hidup j 
timbul akan mendorong kala 
Inggeris untuk lebih tjondong ke- 
pada. tiita2 partai Buruh teruta- 
ma golongan Beven dengan demo 

krasi sosialismenja. (Ant.). 

BANTUAN UANG RRT KE- 
PADA KOREA UTARA. 

Dutabesar RBT di Hongaria 
Huang Tsen pd. Selasa malam 
menjatakan, bahwa hingga ki- 
ni RRT telak memberi ban'uan 

  

  keuangan kepada Korea Utara” 
jane sama baniaknia dergan 
Gjumlah harga 3719 brah pesa- 

wat terbang.” Demikian menu 

rut berita karntorberita Fonga 

ria jare di anckan di Par's va 

da hari Rebo, Dutshesar Hvang 

Teen memberi keteransannia 
ita ketika ia berbitiara dimuka 
ancenta2 Inmbasga hubungan ke 
budajaan Hongaria. 

Serangan Atom 
Thd Amerika 
Bisa Dilakukan Rusia 

  

menjerah kalah dalam mengha- | 

Apa Churchill akan 

  

  

2.546.960. Yollar dika oleh Dn setempat chuSus un 
fuk memperbaiki gedung »Palace of Fine Arts” di Mexico City 
jang waktu achir2 ini tampak ,melesek” kedalam tanah. Pada 
waktu. ini gedung tsb. telah ,tenggelam” sediauh 7 -kaki kedalam 
tanah.. Dalam usaha. menaikkan »Palace of Fine Arts” itu kem 

ba'i ketingginja semula, akan dipergunakan al. dongkrak” dgn 
'kekuatan hydraulic. AR si dalan ta 

   

"Selimut Nama: 
IL 

menundjukkan, bahwa pada ma   
Anjalah sebagai     

  mau 
Mimbar Diumjat: Diaris at: : 

” Dua Djalan 
Jang Harus Ditempuh 
(Oleh: H. Munawar Chalil). ? 

A BERKATA: ,Aku telah menghabiskan harta-benda ba- 
njak sekali”. Dia menjangka seorangpun tidak akan ada 

jang melihatnja? Tidakkah telah Kami djadikan baginja dua mata 
lidah dan dua bibir, dan Kami tundjukkan padanja. dua-djalan- 
pendakian? Tetapi ia tidak-berani-menempuh 'agabah. Tahukah 
engkau apa 'agabah itu? Memerdekakan hamba, atau memberi 
makan dimasa kelaparan, kepada anak jatim jang berdekatan, 
atau MN EN jang kepajahan”. (Al Gur'an surat Al Balad 

. ajat 6 — 1 Ei ! KE aa N 

  

Orang j jg meraih 3: -bendanja ketagorneak dan pangkat 
e nja jang tinggi utk keperluan jang 

  

  
jang menjangka, bahwa dialah jg 

berdjasa. |" 
sungguh diridhai oleh ALLAH. Tijo- 

Para kawan . sidang pengin balah drenungkan benar2! ALLAH dan kaum Muslimin jang budiman! Nee E membosi mata kepadanja dgn 

Ajat-ajat Firman ALLAH jang nata jang diberi. oleh Nja itu, dia 
artinja sebagai tersebut itu ditus harus melihat: dar ALLAH membe - 

it 
si runkan kepada ummat manusia, lidah dan bibir atau mu'us kepada- 

terutama kepada para mereka jg nj & dengan mudi Udah “da harus 
telah mengakui sebagai pemeluki Berkata (berbitjara). NN apn 
Islam. Dari antara manusia adal 2. mara nja tidak dipergunakan untuk meli 

hat apa jang perlu dilihat: dan mu- | 

    

  

    

  

    

    

   

   

(busungkan dada, bahwa ia tel 

berkuasa, Karena ia agak lebih 
sedikit daripada jang lainnja, 
agak berharta lebih, agak ber 
pangkat tinggi dan agak ...i 

Dengan sebab 

   

   

    

      

  

arkan kesana-kemari sambil me 

mengeluafkan dan meng! 
harta- -bendanja untuk aa 
tuk itu, Atau dgn p     

sjarakat. Padahal harta-bendanja 
dan/atau pangkatnja itu entah 
darimana diperolehnia, dan entah 

Gjalan mana dipergunakannja. Se 

dang mungkin djadi harta-benda 
itu diperoleh dari djalan jg tidak 
halal, dan pangkatnja itupun 

mungkin didapat dari laku jang 
tidak diredhai oleh ALLAH. Ka- 
rena tidak kurang2 £ mem- 
berdieh harta kekajaan dan pang 
kat itu diperoleh dgn. djalan me- 

meras, mengisap, menipu Gan 

memgjilat kepada orang atasan- 
nja, atau dgn tjara memperguna- 
kan partai/organisasi “dan den 

   

bawah pimbinannja. 

Tidak perlu ber- 
sombong, ..... 

Orang ig sedemikian itu me 
rasa dan menjangka, bahwa 
apa jg diperbuatnja itu 2 
akan ada seorangpun ig m 
ngetahuinja, padahal dalam ha 
kika'njx ada orane .'g enge- 
tahuinja. bahwa harta-b 
'gadji besarnja itu 'diperoleh-   Pd Pertengahan 1954? 

AKIL KEPALA staf angka 
W tan udara Amerika djende 
ral Thomas White pada   Selasa 
malam menjatakan, bahwa. Sov 

jet Uni akan siap untuk  Gjika 
mau mengadakan suatu serangan 

atom jang kuat terhadap Ame 
“Tika Serikat pada pertengahan 
tahun 1954. Djenderal Wukte jg 

' berbitjara dimuka para mahasis 
wa perguruan tinggi Minnesota, 
selandjutnja mengatakan, bahwa 
apabila serangan demikian 

| terdjadi dengan tiada terdaga2, 

Remi U anta Anerik:$ | bahkan    
2 

as akan hantjur sebelum 

  

paja Amerika Serikat membuat 
suatu angkatan udara jang 
uat dan jang dapat mengada 

kan “serangan pembalasan un- 
“tuk menghantjurkan kekuatan 
industri Jawan, Bertentangan ! 
dengan. pendirian White, diende ' 
ral Lymen Lemnitzer dari ba 
gian Perentjana dan Penjelidi 
kan angkatan “udara Amerika 
dalam pidatonja menegaskan, ' 
bahwa menurut “pendaratnja 
sendiata2 atom dapa at meme- 

Inangkan perang ..dongan - tie- 
Pa Tn ekonomis”,  (Antara- 

membawa 

tan laut 1 
di Paris pada hari Rebo. 

tensi pers 

pada waktu   ini kapal2” 

PETA AT 

itu $ 

menzenai | 

hingga ke 
aneh mengadakan mobili : 

peri 

“Pjartora) White berseru Lp nja. 

bom. atom, demikian 
diterangkan oleh menteri angka- 

Amerika Dan Kimball 
(Kim- 

ball jang berbitjara dalam konpe- 
mengatakan, bahwa 

induk 

nja dari dialan jg tidak dju- 
djur. dengan tjara 'g tidak be 
res dan tidak sehat. Oleh se- 
bab itu, tidaklah ada gunanja 
djika ia pura2 sombong dan 
memabusungkan dadanja ser'a 
berkata, bahwa ia teah menge 
luarkon harta-bendanja untuk 
keperlyan ini...... dan untuk 
kepen'ingan itu...... — Andai- 

kata tidak ada seorangpun 'g 
tanu akan kelakuannja jg se- 

itu, karen, dari kelifji- 
| kelitjikannia. maka 
pun mengetahuinja, 

tahun dari segala 
1 Pa Dia tidak akan 

ji kebaikan dan djasa 
a-banggakan itu, 

k akan Dia meredhai- 

buruk 
Kaban 

    

    
Berhubung dengan kelakuan sia 

jang sedemiktan itu, ig dari dulu 
"hingga sekarangoun tidak kurang2 
jang melakukannja. maka “ALLAH 
memberi tegoran kepada “orang iang 
sedemikian itu dengan FirmanNia: 
Tidaklah telah Kami (ALLAH) dia 
Cikan baginia duamata. lidah dan 
bibir: dan Kami tundjukkan padanja 
'dua pendakian?” — demikianlah se- 
terusnja seperti tersebut diatas. 

Inilah satu regoran atas orang jg 
selain memudiikan dirinja, sedang ia 
fdak berbuat “sebagaimana ig “ia 

  

demikian af 
agak sombong, dan pongah menjij & 

1) - Ia tidak melihat “bagai 

ia telah merasa berdjasa bagi ma aa Si daribadnes 

atas nama rakjat'jg katanja di- | 

lutnja (dak dipergunakan untuk mem 
bitjarakan apa jang perlu dibifjara- 
kan. 

2 Djalan jg. harus di- 
tempuh. 

4 mana, .ke- 
gsaraan anak-anak jatim dan ke- 

tniskin, jang setiap 
« dan. malam senantiasa me- 

n | dan pertolongan 
23 an dia tidak su- 

| di “melihat mereka itu, djangankan 
hendak menjampaikan bantuan “dan 
pertolongan setjukupnja atas mere- 
ka, djauh panggang dari api. Pa- 
da hal sesungguhnja ALLAH telah 
aa kepadanja dua mx- 
tjam ALAN pendak pendakian, jang HA- 

RUS DITEMPUHNJA, jaitu AI 
'Agabah”, dialan jang sulitsrumit. 
Jakai: Memerdekakan hamba sahaja 
atdu melepaskan perbudakan, mem- 
beri makan dimasa kelaparan kepa- 
Ca anak2 jatim jang berdekatan dan 
mna “ag orang2 miskin jang kepaja- 

an. 

    

   

Mengapa amal perbuatan ig. 
sepenting dan semulia itu dika 
takan ,,Al "Agabah” etau ,.dja 
lan jang sulit-rumit”? Ja, ka 
rena orang jang sungguh2 me. 
nempuh djalan itu harvs diser- 
tai dengan pengurbanan jang 
besar, Pengurbanan perasaan, 
fikiran, harta-benda atau keka 
iaan dan tenaga, dan djika per 
lu pun . dengan. pengurbanan 
diiwa! Baga'mana diika akan 
dikatakan tidak sulit? Orang jg 
mengerdiakan dan merempuh 
ujalan jang sedemikian itu pas 
ti.melalui beherana kesukaran. 
Antara lain harus berani mena- 
han keinginan hati dan haw | 
nafsumja. perlu ketohahan di. 
wa, untuk. . 
utjehan dan tjelgan orang ig, 
mengediek dan mentiertiania, 
sanggup. membuang segala ma- 
tiam kemewahan h'dvonia, sen- 
diri. dan pada sekali sa'at ha- 
rani berkorban untuk kepenti- 
ngan mereka. 

Terpenting: pengor- 
" k banan njata. 

Memerdekokan hamha saha: 
ja, melepaskan perbudakan 
menolong anak2 jatim dan mem 
bela para orang miskin, itu 
dalam sedjarah telah tjukum ai. 
djalikan saksi, bahwa amal rerj 
buatan jang semula ja if tdak 
akan mungkin dapat ditiansi ha 
nja dengan Indah orane jang 

(herdo'ak. dalam  nemh'itiarsan 
dan.mendehatan sadia Tono dim, 
dewan? nerwakilan rakiat. tani 
harus den, nenrorhanan niata, 
Oleh sebab itu, kepada nara ra. 
wan Fatim Mrslimin terutama 
nara kaswon jane telah menoa. 
kui selaku . nemiwmin/remka 
mat dan pakis. mar'leh kita   banygakan ito, karena ia dim kenia- 

taannja tidaklah mempergunakan har 

Pn INDUK. Amerika Amerika tidak membawa bom2 

Serikat tidak lama lagi atom, tetapi andaikata petjah 
akan diberi perlengkapan-untuk perang, kesatuan2 istimewa: arig- 

katan laut Amerika segera akan 
dapat. mengadakan aksi seba- 
gai pangkalan2 atom jang. mobil 

dimana sadja didunia. Mendja- 
wab sebuah pertanjaan, Kimball 
menerangkan, bahwa pada wak- 

tu ini menurut pendapatnja tis 

Aa ea     

kada kembali ato Tamo harorti 

sobagai Giatas itu, kemudian ki- 

dak segera" ada antjaman pes 
rang. tetapi ditambahkannja ba- 
hwa Sovjet Rusia sekarang 
mempunjai pasukan2 jang sangat 

besar djumlahnja dibenua Eropa, 
Ig djika mereka kehendaki  de- 
ngan  tjepat. dapat. digerakkan. 
Menurut Kimbsll antjaman terbe- 
sar dari pihak Sovjet salah kas 
psi2 selam ' mereka, Ia menak- 

" 
“ 

menansk's segala . 

3 

Le
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Oleh: Amar Lahiri: Pem 

w 

jang baru, Pemerintahan Yoshida 

Tetapi keadaan jg. sebenarnja. 

sa jg. terachir ini pemerintah 
Dijepang telah berusaha keras 
buat memperbesar kekuatan mi 
liternja dari 75.000 mendjadi 
110.000 djiwa. Walaupun peme 
rintah Djepang mengatakan 
bahwa 'itu bukan kekuatan mi 
liter, tetapi semata-mata 'ha- 

»Pasukan Tja 
dangan “Polisi Nasional” bela 
'ka. 

Da'am tahun 1936, setahun 
dimuka petjah perang Tiong- 
kok—Djepang, kekuatan mili 

ter Djepang diwaktu damai ter 
diri dari 250.000 djiwa. Dlm 
djumlah itu termasuk 70 regi 
men dengan perSendiataan ser 
ba-lengkap. Dibandin, dengan 
keadaan dlm, tahun 1936, ma- 
ka apabila kini Djepang hanja 
akan membatasi diri dengan 

| "Pasukan Tjadangan Polisi Na 

siona'”” jg terdiri dari 110 000 
djiwa, itulah berarti jang Dje- 
pang tentunia akan memberi 
ala'9 jang lebih sempurna ke- 
Te kekuatan militer jang ba- 

tu, jaitu dengan memper- 

ALAUPUN pemerintahan Djepang jang sekarang jang 
pimpin oleh perdana-menteri Xoshida berulang-ulang me- 

'jngatakan ,tidak melaksanakan persendjataan kembali”, 

“Isebenarnja rentjana persendjataan kembali di Djepang tetap ber- 
(langsung dengan giatnja, Rentjana persendjataan kembali 
diserahkan dibawah pengawasan sebuah dewan, 
»Dewan Keamanan Negara”. Dapat diramalkan bahwa lambat- 
laun dewan itu akan mendjadi Kementerian Pertahanan Djepang $ f 

Inti Tentara Di e- 
pang JgBaru 

Sudeh Dibertut Dgn Sempurna “ga 
,pesukan Tjadingan 

Polisi Nasiona!' '- Pemuda2 Ber- 
dujua2 Tjatatken Diri 

bantu kita di Tokyo. 
di- 

tetapi 

itu 

jang diberi nama 

itupun kerapkali telah menjata- 
kan, bahwa perekonomian Djepang tidak akan sanggup membea- 
jai sesuatu rentjana persendjataan kembali. 

Dim. Sth. tentara Djepang 
ierdiri atas 300.009 djiwa. 

Menurut rentjana 5 tahun da 
ri ,,Dewan Keamanan Negara” 
itu, maka djumlan tentera Dje 
pang akan diperbesar hingga 1 
terdiri dari 300.000 —djiwa. 
Apabila rentjana itu selesai, ma 
ka persendjataan Djopang bah 
kan akan melampaui batas ke 
kuatan tenteranja dimasa da- 
mai pada waktu jl., jaini de- 
ngan 50.000 djiwa, atau dgn ki 
ra2 5 dipisi. 

Sebelum pengesahan perdjan 
Gjian Frisco, kebanjakan pemu- 
da Djenanc segan masuk ,,Pa 
sukan Tjadangan Polisi Nasio- 
Udi” Iblis AOvnpa SObokun pPlgtSa 

han perdiandjian 1s)., dan pu 
la setelah Djepang merdeka : 
kembali dan dibajarngkan dgn. | 
tegas, bahwa pasukan tsb, ser 
betulnja bukan lair dari inii- 

    EMOGOKAN dari 1.350 
| pelajan tangga listrik 

(lift) hari Rebo sama sekali 
mengbentikan pekerdjaan 

Chicago pada semua, firma jang 

kantor?nja Verletak dibagian 

atas dari pentjakar? langit. 

490.900 Oran pekerdja kantor 

karena itu dengan tak. Jangs 

sung merasakan akibatnja. Se- 

belum mengadakan pemog 

beberapa diartara para pelajan 

hla meribawa makanan, agar 

malamnja dapat tinggal di tem 

pat2 pekerdjaan mereka. SER) 

SENAR pesta per wi 

nan Tionghoa di Makasar 

tgl. 29-9 jang lali dolah mendja 
ai katjan ketika kedua mempe- 
lai. tsb.. mendapat hadiah nan 
ngan bunga untuk orang mati 

O Naa serta 12 meter kain pu- 

ih pembungkus majat, Siapa 

jang mengirim itu masih 

iki oleh jang berwadjib, tetahi 

menurat desas desus, galis jg 

kawin itu pernah berhubungan 

tjinta dengan pemuda lain, teta 

pi townjata ia telah kawin dgn. 

nemuda jang lainnja lagi. (An 

tara). 

BURUNG2 MERPATI PERDA: 
MAIAN DAN PESAWAT? 
PANTJARGAS. 

Limaribu -burung2 merpati .perda- 
maian dan pesawat2 pemburu pan- 
tjargas pada hari ,Rebo, melajang-la- 
jang diudara diatas kota Peking ke- 

“tika perajaan hari ulang tahun nasio- 
'nal RRT. Menurut berita2 jang dite- 
Irima di Hongkong malam hari: Rebo 
sedjumlah setengah  djuta serdadu2, 

(buruh, pemuda2 dan petani telah.me 
'ngadakan pawai dihadapan Presiden 
Republik Rakjat Tiongkok Mao Tse 
Tung, untuk memperingati hari pen- 

  

  
ten.ara Djepang js. baru, maka i 
sikap scgan kebanjakan pemu aa ata Ag Tao an 
aa Djeparg itupun segera berg | jang 2 
bah. Mitsalnja, didaerah Miya- | 
gi, ada 29.000 pemlida Djepang | | 
is. madjukan diri sebagai tja 'ngatakan, bahwa menurut keja 
lon angzguta pasukan tsb. Di- | (kiman mereka, bahaja serangan 
lain? daerah telch ada pula ' “dari luar itu hanja mungkin da 

terhadap kemungkinan bahaja 
serangan dari luar, Mereka me   Kanan mutu mobiliteitnja. 

Menurut rentjana jang di-, 
susun oleh , Dewan Keamanan | 
Negara itu” maka ,,Pasukan 
Tjadangan Polisi Nasiona.” itu | 
akan dibagi mendjadi 16 dipisi, | 
dengan wmempunjai markas2 | 
territorium di Tokyo, Hokkai- ' 

de, Hogo dan Fukuoka. Ma- | 

sing? markas territorium akan 
berkuasa atas 4 divisi, sedang- 

kan tiap2 markas itu akan di 

pimpin oleh seorang Insyek ur- 
djenderal Keamanan jang ting 
kai-kedudukannj, serupa seba 
gai seorang major-djenderal, 6 

Komandan2 territorium itu 
akan menerima perintah lang- 
sung Direktur-djenderal dari 
,Dewan Keamanan Negara,” 
den, melalui chef gonerale-staf. 

Pada waktu ini, persendjataan 

ig, dipergunakan oleh ..Pasukan 

Tiadangan Polisi Nasional” itu 

didapat dari pihak Amerika. 
Walaupun segala sesuatu me- 

ngenai persendiataan pasukem 
tsb. dirahasiakan, tetapi menu 
rut keterangan js. laiak di 

'pertjaja, pasukan itu akan di- 
verlengkapi dgn. alat2 perang 
Amerika 1g. terbaru. Diantara 

lom. peralatan2 itu berupa me 

riam2 anti pesawat udara ig. 
terbaru... Pun tak lama lagi, va 
sukan vemhelaan Dieparg itu 
akan diperalati pula dengon 

120 hingga 130 pesawat terbang 
ketjil jg. disewa dari Amerika. 

  
Djuga soal pembentukan 
pasukan laut dapat perha- 

tian sungguh2. 

Djuga pemerintahan Yoshida 
ifa mentjurahkan perhatiannja 
(gn, sur2guh, seal pembentukan 
pasikan laut, Seperti diketa- 
hui, untak itupun sudah disu- 
im sa/un inti, ig. berupa ,,Pasu : 
kan Polisi Lilit Djepang. Buat 
keperluan pasukan laut tsb., 
pihak, Amerika yaan pindjam- 
kan beberapa aah kapal pe- 
rang ketjil dan Kenari pemburu, ' 
Diantaran'a ada ix. berrma ka: 
.pal2 dari 1000 hingga 2000 trn,. 
ix pukul rata mempunjai ke, 

tiopatlhip berlaiar 15 knot, Keba 
ajakan kapal itu didah mempu 
niai anak buah ig. terdiri dari 
“bekas anggauta2 angkatan lant 
Dienan? io, dala. is. semrania 
sudah terlatih baik dan paham- 
akan pekerdjaannja 

  
Menurut keterangan sumber2 

. resmi, tiap2 kapal itu mempu ' 
njai anak buah 120 orang, di 
perlengkapi gn. tiga meriam 
dari 3 inch, 2 pesawat pelempar 
parit laut, 8 meriam untuk 
menggempur kapal2 silam dan 
1 pesawat istimewa melontar- 
kan parit laut. Kapal2 ig. kr 
—. masing2 akan mempunjai 
O.anak buah, diperalati dgn. 

3 senapan mesin double-range 
40 mm, 4 senapan mesin single 
range 20 mm, dan 4 senapan me 
sin 13 mm, Djuga dihaluan tiap 
tiap kapal itu'akan dipasang 2 
meriam roket, 

  

ta usahakan bersama-sama, 
agar tidaklah kita menipu dan 
mengabui diri kita sendiri, ka- 
rena ALLAH S.w.T. senant'asa 
Mengetahui akan keadaan dan 
hati kita jang sebenarnja!     
sir bahwa Sovjct Rusia sedikit. & 
sedikitnja mempunjai 300 buah 
kapal selam, jaitu 4 atau 5 kali 
lebih besar ' daripada. diumlah 

! dong kepada pikiran untuk me 
| ngadakan persendjataan kemba | 

li bagi Dierang, 
bahwa lamekah ig, demik'an itu 

| perlu sekali, svpaja dapat mem jla diri belaka. Sekali-kali bu- 
| belakano 

200.000 pemuda jg. madjukan ' tang dari djurusan Russia, atau 
Ciri sbg, (salon, pun Ilari negara? sahsbat Rus 
Pemimpt12 Diepang ig. tjon | sia. Selandiutnja, kalangan tsb. 

' itu mengatakan, bahwa avabila 
| Dismwang mempersendjatai . diri 
| kembali, maka itu katanja sema 
ta mata tiuma untuk be 

mengataran 

kesnlamatan negara kam untik makend acresif, 
  

- 

ia 
As 
& Partai Liberal 

  

ha negeri2 
koh pasukan2 pertahanan mere- 
ka”. 

Mudah Manan 
Yoshida Atau Hatoyama 'Tjalon2 

Perdana Menteri 
35 Djuta Orang Ikut Serta Dim. Pemilihan Umum, 

DJUTA ORANG Djepang 
bagian dalam pemilihan? 3 

pada hari Rebo ikut menyamiii 
umum jg. pertama sedjak Dje- 

pang kembali mendjadi regara merdeka, dan hasil2 pemilihan? itu 
nanti akan memutuskan apakah rakjat Djepang memilih kembali 

pemerintah Konservatif Liberal 

memberi kepadasrakjat Djepang 
rikat. Setelah pada djam 6 sore 

ka ternjata bahwa lebih kurang 
ikut memberi suara, jaitu suatu 

dari P.M. Yoshida jang telah 
persekutuan dengan Amerika Se- 
hari Rebo pemilihan? ditutup, ma- 
85 djuta penduduk Djepang telah 
djumlah jang terbesar dalam se- 

Gjarah pemilihan? di Djepang. Dengan iri terbuktilah pula bahwa 

rakjat Djepang sekarang mempunjai perhatian sebesar?nja terha- 

dap masalah? penting jang sedang dihadapi mereka dan mengenai 

orang2 jang nantinja akan dipertjajai oleh mereka. Demikianlah 
wartawan U.P. di Tokio. 

'“Masalah2 jang mendjadi 
persoalan. 

Menurut U.P.-soa'2 jg pen- 
ting dalam pemilitang seka- 

rang dan jg telah mendjadi 
buah. perdebatan sengit antara 

pemimpin? Djepang diantara- 

nja icdah jg merupakan pera 
njaan2 sghb.: “Apakah persen 
Gjataan kembali Djepang dipi- 
hak Barat untuk melawon ko- 
munis diinginkan dan - pada 
tempatnja? Apakah PM Yoshi 
da. membolehkan Washing'on 
men-diki& poitik . Djepang?” 
Suatu hal jg sangat menarik 
perhatian umum pada pemili- 

'han2 sekarang ini ialah karena 
banjak pemimpin2 Djepoang se 
belum perang dan diwakty pe- 
rang kini telah terdjun kemba 
li dalam duni, poitik sesudah 
mereka “dibersihkan” dari tu- 
duhan2 telah . bekerdja bersa- 
ma dengan kaum mili:eris Dje 
pang, dan pula karena adanja . 
pertentangan .perseorangan ar: 
tara PM Yoshida dan Ichiro ' 
Hatoyama didalam partai Libe ! 
ral. Per'entangan an'ara kedua | 
pemimpin partai  Likera' itu 
baru2 ini telah makin keras, 
ketika dus hari sebelum pemi- 
lihan2 Yoshida mengeluarkan 
dva orang. pembantu jerpen- 
ting dari Hatoyama dari par- 
tai. 

Washington ikuti dgn 
penuh perhatian. 

Kalangan2 diplomatik dan peme 

rintah di Washington 

itu dengan penuh perhatian me- 

nunggu? hasil2 pemilihan2 umum 

sementara 

di Djepang pada . hari Rebo ini, 

Kap al2 Selam Sovjet Antjaman Terbesar Bagi USA 
emendjak & jl. dalam usa- 

itu untuk memperko 

Menurut Kimbeil dunia Bas 
kapal2, selam Dijerman pada per- rat mungkin: harus memelihara 
mulaan perang dunia kedua. ' pasukan2 jang penting utk 10 
Mengenai kundjungannja ke Ing- atau 15 tahun 1g akan « datang 
gris dan Perantjis, Kimball me- ini, tetapi “ia pertjaja bahwa dua 
nerangkan, bahwa' ia merasa ka- 
gum. tentang .adanja ..,kema- 

djuan2 jg njata dinegara2 Eropa 

ngan bekerdja bersama 
Barat akan dapat mempertahan- 

negara? 

kan perdamaian, (Reuter), 

dan ,,buntut2nja” dari kemena- 

ngan jang diduga akan didapat 

oleh partai Liberal dikemudian 

hari. Pendapat umum di Was- 

hington iaiah bahwa kaum Libe- 

ral akan memperoleh kemena- 

ngan dengan. mudah, tetapi jang 
penting ialah. siapakah jang nan 
ti akan memimpin.partai Liberal,, 
Pembesar2 di Washington dalam 
pada itu meramaikan bahwa dike 
mudian hari akan terdjadi. perten 
tangan jang hebat antara Yoshida 
dan Hatoyama, seteian Yoshida 
pada saat terachir mengambil 
tindakan mengeluarkan dua pe- 
njokong terkuat. “dari: Hatoyama 
dari “partai. Hatoyama sendiri ' te 
lah- lama dipandang oleh pembe- 
Sar2 di Washington sebagai orang 
jang mungkin sekali akan terpi- 
lih sebagai perdana menteri. Dje- 
pang. jang baru. Sekalipun. pem- 
besar2. Amerika menjatakan ber- 
sikap netral terhadap soal pemili 
han2 di Djepang itu, mereka me 
ngemukakan, bahwa baik Yoshida 
maupun Hatoyama, dan demikian 
pula Mamaru Shigemetsu dari 

, partai Progessif, ketiga2nja ialah 
(orang2 Djepang jang bro Ameri 
ika dan dapat diharap” akan me- 
| landjutkan kerdjasama sekarang 
Lini jang terdapat antara Djepang 
dan Amerika Serikat”. Demikis 
an. menurut wartawan UP di 
Washington. 

Kemenangan besar ba 
gi partai Liberal. 

Seterutnja menurut kawat: ter 
achir tadi pagi, hasil2 pemilihan 
di Djepang, jang sudah lengksp 
tetapi belum diresmikan, Partai 
Liberal telah memperoleh kems 
nangan besar. Menurut hasil? jg 
telah lengkap pada hari Kemis, 
Partai Liberal memperoleh “ 240 
kursi dalam parlemen, Partai 
Progresif 85, Sosialis Kanan "57, 
Sosialis Kiri 54, Partai “Buruh 
& Tani 4, kaum independent 19, 
partai2 lainnja 5. .Djumlah kursi 
dalam Madjlis Rendah semuanja 
ada 466 buah. Menurut UP, Par 
tai Komunis sama sekali tidak 
mendapat kursi. Menurut bersin 
'UP, pada waktu masih tinggal 2 
kursi jang belum ditetapkan, Ja 
bih dari 130 pemimpin Djepang 
ketika zaman. perang, jang dahu 
lu telah disingkirkan  (purged”) 
oleh Djenderal MacArthur, seka 
rang akan kembali kedalam par 
lemen. Kemenangan. Partai Libe 

i 2 (partai PM. Shigeru Yoshida)| 
berarti NN ba, 

kaum konservatif. 3 

2 

1d & 
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| KARENA ZAMAN KATJAU 
Banjak orang BLOEDDRUK! 
anjak orang Lekas TUA! 

- Banjak orang MATI muda! 
“Banjak orang GILA senuw! 

Batjalah Buku Adjaib: 

DR. DALE CARNEGIE'S 

sa didup' 1002 Tahun” 
Oleh: NJOO CHEONG SENG. 
BUKAN ROMANS, PETANGAN. 

100 Recept Rahsia Hidup. 
| Awet muda, Hidup bahagia. 
| Sudah disalin 52 Bahasa. 

— TERBIT 15 OCT, 1952 
Pesan sekarang Rp. 11.60 

. 180 Pagina, Franco. 
— »#PRANA” AGENCY SERVICE 
|. Petjinanketiil 55a.e, 

MALANG. ” - 
  

KABAR SENANG. 

kit WASIR 

DER OPERATIE. 
M .S. RAHAT. 

Tabib. an 

BLOEDDbRUK 
DN RO ALG 

Mba 
MENJEMBUHKAN TEKANAN D. A . ARAH.TINGGL ui kanal TKa anna ay sat 

KOES KT NU TTU 
PI ES UT 

Terdjual di toko-toko obat.    
. Atube Rp7—. 1blik Rp 16.— 
ongkos kirim Rp 1.—. 
Pusat Pendjual: 
TOKO ,ASTAGIN A" 
watan 146 G. — Surabaja. 

BUKAN SEXUEEL, PRIMBON. 

Tuan2/Nj.2 jang menderita sa- 
: (Aambeien) dan 

. Sudah berusaha di-mana2 de- 
ngan tida berhasil. Datanglah 
pada alamat dibawah ini untuk 
obati WASIR dengan. garansie 

| sembuh di dalam 12 hari sam- 
“ pai RONTOK akar-2nja, ZON- 

| Seteran 109 — Semarang. | 

  

ta'lebih mahal.   Margarine PUSAKA ini tulen, segar dan gurih, 
lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 
berguna jang dikandung, sedang harganja pun 

Tjobalah PUSAKA sekarang djuga! 

Hanja dari bahan tumbuh'an 

, 

pula 

“N | Tp,    

   
Pasti bagus kuwehnja 

Karena PUSAKA kuwehnja mendja- 
di repui dan empuk, lagi pula baunja . 
sedap. dan agak istimewa. 

Agar tetek pembela Ba 
kering-empuk 

Digoreng dengan PUSAKA artinja kering- 
Dak von Kesakaln mendjadi berwarna 
kuning-emas. Menggoreng dengan PUSAKA 
lantjar segala-galanja. 

Dari bahan Indonesia-oleh: tenaga Indonesia 
untuk rumah tangga Indonesia 

51. PU/r.-05-2 
f 

FE MARGARINE 
sungguh njaman 
gjika ditarukalroti | 

menambah kekuatan 

  

   
   

   

  

    
  

au 

' MENIKAH: 

: FARIDA 

! | 

f 
| 

: 

  

AMIR HUSIN 
SEMARANG, 3-10-1952. 
LSM LL exe 

  

  

BARU TERIMA: 

AL. Hansen 
2 PK. 

  

  

HARGA MURAH. 

N.V, INGTRACO 
264 — SEMARANG... | BODJONG 27 — TELF. 

: 
t 

3 
23 

  

23 
Hoenson contra | 

Oosteiling 
Toko pakaian Oosterling di 

.. Bodjong atas keputusan Penga 
| dilan Negeri harus mengosong 

kan ruangan tokonja. Kedjadi 
| an itu pada kemaren dahulu, 
“perintah diturut dan barang2 
|.” dike-uarkan di tepi djalan. Ta- 

di malam atas perintah Pani- 
tya- Perumahan Semarang to- 
ko Oosierling telah menempa- 
ti kembali ruangan tokonja. 

| Dalam pertanjaan wartawan 
kita kepada Kepala Peruma- 
han Semarang diterangkan 
sbb: 

     

    

   

   
    

    

Putusan Pengadilan Negeri 
itu jg membenarkan pengoso- 
ngan ruangan tsb telah menda 

pat perhatian penuh dari Pani 
tYa Perumahan. Putusan Pe- 
ngadilan didasarkan atas ci- 
viel-rechtelijk, tapi Panitya me 

mandang soal ini dari sudut 

» PK. 

| PENGHANTJURAN SISA2 

  

Petroleum Motor 
TK, 

  

  

Bagi Oosterling ini merupa- 
kan satu levensbelang, Ne 
dangkan bagi Hoenson bukan merupakan beban, karena ia ki 
m sudah mempunjai penghasi- lan tertentu dan tjukup. Lebih 
djauh diterangkan, bahwa tu 
gas Pengadilan Negeri hanja 
memutus perkara dan setelah 
putusan didjalankan, ruangan 
toko dikosongkan dan diserah- 
kan kepada Djawatan Peruma 
han. Soalnja tinggal Djawatan 
Perumahan jang selandjutnja 
mempunjai hak untuk menun- 
djuk kepada siapa rumah itu 
akan diberikan, Dan kini Dja 
Watan Perumahan telah menun 
djuk Oosterling utk menempa- 
ti ruangan toko tsb. Sekian ke 
terangan dari Kepala Peruma- 
han. Sementara itu pihaknja 

kabarnja akan naik appel 

PELURU. 
Mulai hari ini 

dan besok (Sabtu tg. 4) menurut 
pengumuman KMKB Semarang akan 
dimulai lagi dengan penghantjuran/ 
pembakaran sisa2 peluru di bekas 
gudang mesiu. Kalibanteng, dimulai 
djam 15 sampai 18.        

   
   
   
    

   

      

   

'beleid: Kalau Oosterling tetap 

keluar dari toko itu, maka ik. 

40 orang pegawai terpaksa 

akan dilepas dari pekerdjaan 

dan ini akan mengakibatkan 

| “suatu sociale zorg bagi peme- 

sosial-ekonomis dan bestuurs- | 
BEKERDJA KEMBALI. 

Tgl 13 jad, Walikota Smg., 
Hadisubeno Sosrowerdojo akan 
melakukan kembali tugasnja 
seperti sediakala. Kini Hadisu- 
beno sedang beristirahat di Sa 
latiga. 
KE KUDUS. 
Minggu tgl. 5 jad. Kes, Uni- 

on Semarang akan melswat ke 
Kudus dan bertanding dengan 

. kes, CHTNH Kudus. 

Te Na ma ea 

  

  

DAPAT DILEVER ATAS DASAR INDUSEMEN 

DALAM BULAN OCTOBER 1952 

CONSUL 4-pintu Sedan 
PERSEDIAAN TERBATAS. 

N. V. Handel Mij. HIN YOE 
FORDDEALER DJAWA TENGAH DAN TJIREBON. 

BODIONG 16 TELF. 2000   SEMARANG. | 

  

  

      

  

Hoenson masih belum puas danl 

(Djumahat: tg. 3) 1 

  
jang 

Sinshe 

ea an aa au an at Pa 

SELALU SEDIA MATJAM-2: 

ANGGUR dan ARAK OBAT 
tjap ,TENGGILING” 

sudah terkenal sangat 

mustadjab serta mengandung 
chasiat terbaik bagai kesehatan 
badan. 

Terbikin menurut resep dari 

OEI SOE WAN jang 

termasjur. 

Toko Obat KONG #JikK TONG 
Gang Warung 106 Telp. 816 

Semarang. 

MA diana” ai 

  

    

puran 

    

ANGGUR OBAT KOLESOM. In Anggur Kuat terbikin dari 

  

aa Pen naa 

"Tian 
Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antatanja Kos 

Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh 
dan datah. Ini Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah Anggur 
jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. ber 
rah, muka putjet, 

nia. 

sakit, tulang 
bernapas pendek, urat sjaraf lemah, 

dll, Penjakit kelemahan, 
tentu lekas keljatan 

Baik untuk jelaki dan perempuan, tua atau muda, 

badan lemah. Kurang da 
air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersa 

mangat, kaki tangan dingin buas pinggang 
kepala suka pusing, 5 
laki2 kurang Patas perempuan tua 
ini Anggur dalam sedikit tempo sudah 

Hinu, 

faedah. 
ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi perempuan fara 
duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 
perut tumpah2, kaki bengkak Ml, Sakit lemah dalam wak: 
ting, Perlu diminumi sampai tjukup agar badan - ibu 
dan baji dalam kandungan tinggai waras. : 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA Perlu diminum perempuan setu. 
dah bersalin, agar tinggainfa darah dalam badan mendjadi bersih, 
dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, menam. 
bah sir Susu ibu, dan menambah nafsu makan, Terutama 
rempuan jang sudah kanjak berenak ini Anggur SENG HWA an 
dipudjikan. 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, Inj Anggur obat Rheumatiek 

bagi pe. 

   

Saki 
tu bun 

L sehat 

  

bd: 
kin menurut resep jang sudah vermashu: turun menurun Dibik 
dengan bahan obat Tiorghoa jang mahsi dan mandjur, dengan di. 
tjampurj Kolesom dil. Ini anggur obat merulu untuk sembuhkan se 
gala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu 
lang, urat2 dan lain2 bagian bagan, baik jang sudah lama atau jang 
baru, Sesudah minum 8 botol 
dan 8 botol SEMBUH sama sekali 

Pabrik Anggur , BEN AY & Co”, 8 
Agent: .TEK RING TONG” #emarang. # 

Pa ma aga ANA aa 

  

  

HE CACTIS KIP, A LS. MAREHAL , HAS FALEP 50 FAR 
TO UNCOVER THE GOLP THAENEE OF HIPE C 

  

PUT Yan 
  

  

   

        

   
    

IM GONNA FINP 

    

   
TN 
ia "- eps 

LNOOPE 1882, KING PPATUNEA SYADICAT ta, NURLO RIGHTS KESE 2VED. 
meweraa 

sih gagal dalam usahanja 
Hape City 0... 

nuh Roy Rogers, meski 

mereka sedang 
(terdengar 

kudapati 
nganku! 

   

Cactus Kidd, Marshal pe merintah sampai saat ini ma- 
m enangkap pentjuri2 emas dari 

City selama hidupku m endatang. 
bertjakap2 dalam rumah ini | 
Sheriff, Rogers dan John Hope tidak mati. Baru sadja 

da ri djendela). 

: OUT WHC KILLEpP j SHERIFF, ROGERS 
ROV ROGERS,IF I SPEND TH' KEST 8 AN' HOPE AINIT 5 
O' MY LIFE IN HOPE CITY! MEY. 
SONEBOPY AS TALKIN' IN THERE / 

PEAR! IL Just 
. CABGHT “EM 
SNOOPIN' AROUND 

MY MNE / 

   

  
        

   

        

    

Aku mesti harus menemu kan siapa jang telah membu- 
Hope 
orang 

aku harus tinggal di 
Hey, ada 

mengintip2 sekitar pertamba- 

   

  

masa 

        
ini 

yara i tama 

| WE CANIT Let IL BLAsrep 
THEM HOMBRES |) TH' TUNNEL 
POKE AROLUNP 

THERE / 

Kita tak dapat 
kan kedua orang itu terus 
berkeliaran. 
Trowongan 
dakkan 

mereka tak 

NI EAVESDROPPIN' 
SHUT IN Id OUTSIDS THAT 
THEig racEs, 1 8 MINGOW | 

50 THEY DIDN'IT 
/ GET IN, Pess7 1 
Kan 4 

dengan memper- 
gunakan dinamit tepat di- 
depan ' mereka. 

ep 
E-/ SOMEBOPY':S 

        

     

     

  
Ada membiar- 

ngarkan pertjakapan kita 

Ta dari luar djendela itu ! 

“Tetapi - . Shhhh ! Aja kemari ! 

inusnah - dju- 
ga. Pssst, tjoba dengar ! 2.9 

ANTA AN APE NP TN ON SIT Wap bat Lana Am ega MAN 2 RaR 

  

seseorang  mende- 

tentu nanti kelihatan mandjurnja 

rerdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO3 P.&D. diseluruh Indonesia. 
urabaja. 
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kan 

: : 

hendak mendjual . 

(1. Truck: 

Penawaran: ha 

. Kesempatan 

UTJAP 
Kami keluarga Radjiman W. dengan ini menghaturkan 

banjak2 terima kasih kepada para Dokter di Djakarta & 
Jogja terutama kepada Dr. Sardadi jang merawat 8g 

AN 

Di DJUAL DENGAN SEGERA 
DUA BUAH TRUCK dalam keadaan baik, lengkap dengan 
surat?2-nja eigendom, 

aa M2 

RIMA TE KASIH 

yi hingga wafatnja dan atas segala tanda berduka tjita pa- 
da waktu persiapan/berangkat/menghantar/pemakaman 
djenazah Almarhum dan sebagainja jang sangat kami 

(& hargai. 

$ Kami minta dimaafkan tidak dapat menjampaikan 

tanda terima kasih kepada para Saudara masing2 atas 
Ikehormatan tsb, berhubung dgn adanja tanda berduka 

ma tjita jg berlebih-lebihan itu. 

Keluarga 

RADJIMAN WEDIODININGRAT, 

Dirgo Walikukun 3-10-1952. 

  

— 

Penawaran: 

Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Klaten 

dua buah Truck 
| milik Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Klaten, 

. ngan pembajaran tunai. 
Truck2 jang akan didjual jalah: 

Merk: Chevrolet th. 1945 — 31, ton. 
No. politie AD 493, No. chassis 84448 X 4404. 
No. mesin 3831874, 

2. Truck: Merk: Ford th. 1941 — 3 ton 
No. politie AD 292, No. chassis 169. 
No. mesin 292. 1 

meliputi dua buah truck tersebut diatas, 
' dan disampaikan dalam surat tertutup kepada 

Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten 
Klaten selambat-lambatnja tanggal 15 October 
1952 sudah diterima oleh Secretaris Dewan Peme- 

rintah Daerah Sementara tersebut. 
melihat: Tiap2 hari truck2 tersebut dapat dilihat 
di Kantor Pekerdjaan Umum Kabupaten Klaten 
Djl. Kauman No. 9 pada waktu djam bekerdja. 

| Pendjualan: Pendjualan kepada penawar jang tertinggi pena- 
warannja. Beaja iklan ditambahkan harga pen- 
djualan. 

de- 

An. Dewan Pem. Daerah Sementara 

Kabupaten Klaten 
Secretaris: 

(5. SOEROMINGPRODJI). 

    
Untuk: 

| semua Pekerdjaan KAJU 
| .& INSTANTIE2 PEMERENTAH 

£ PARXICULIXR. 
t AANNEMERS 

"3 HARGA MELAWAN 
Keterangan : Kantor IG AGA 

WOODWORK DEPARTMENT 
Pandean Lamper 1/4 — Semarang. 

    
  
  

Kalau 

Warung Makan ,, SLAME 
Selalu sedia" makanan dan minuman, tentu puas 

HARGA MELAWAN 

| Perhatian 
a datang di Semarang harap mampir di 

66 ALOON2 
TIMUR 

Merdeka 

Pemimpin: M. SUDIMAN 
  

  

Obat jang mandjur, 
Pil Gumbira istimewa buat laki 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 

BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG 
: HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 10075 MANDJUR. 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 
sjahwat (Impotentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan 
lekas tjape makanan tidak hantjur sering marah2 kepala pu- 
sing intjok linu2 muka putjet Kaki tangan dingin sering sese- 
mutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 
bisa tidur, dalam tidur sering takut2, 
tung berdebar2, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10075 berhasil. Harga 1 Botol Rp 20.—. Djuga ada sedia lain2 

Tida 
sakit Pinggang, djan- 

Salep hilangkan hitaman dimuka panu kukul 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 

SN ea MA nas Rp. 15— 

keputihan ,, 25.— 
Aa Gea Saat UE ». 10.— 

djerawat ,, 10.— 

Ora | 0 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 10x 

— TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 — Bandung. 
Agen2: Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 

Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta, 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 
De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 
BE. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 
R. M. Hamim, Djalan Benteng 1 Sukabumi. 
Muin Sports, Kaliasin 7 Surabaia. 
Toko Seth, Djl. Kemakmuran 100 Makasar. 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Zindabad House Nonongan 77 Solo. 
Amanat Ali, Kauman 76c Tegal. 
  

Ini Malam 

Premiere 

. Metropote” 

5- Ta 9.- 
(1? tahan) 

Bintang  gemi 

langdIm peranan. 

nja jg. tervesar | 

Penuh dengan 
kekuasaan. , Le 

kesedihan ...,. 

romantik dan | 
actie hebat. 

  

Han 
-.. AND ONE: 
WOMAN'S | | 

2 

the Cap 
5 

Powerful sand powerfully diferen? - from WARNER BROS.5 
Ma Lena 

  

Kirk Douglas 
Eleanor Parker 99 

.ROx“ Ini Malam D.M.B. 5.00. 70-9.00- (17 tah) 

Detective Story" 
    »0 RIO N“ ini MALAM D.M.B, 5.00-7,00-6.C0 (17 tb) 

JANE POWELL 
RICARDO MONTALBAN y 
(Asmara dua Pekan) M-G.M's Technicolor- Musical 

TWO, WEEK WIT: LOVE“ 
  

BXTRA: 

s#DJAGALAN" INI MALAM D. M. B. 7.00-9.00 (13 tb.J 

Fila RR.TYtkHariEsok !y Gemilang 
Warta Berita R.R.T. jang paling belakang 
  

“ 

| pul, VII No GRAN APLI 

      

     

    

        

          

  

    

  

Yanga . 
hasi! jang terbaik...... 

ditjapai dengan tjara-RADION modern 
untuk mendapat tjutjian putih, bersih 
dan djernih. 

Rendamlah tutjian putih Njonja diwaktu 
malam dalam air-sabun RADION, jang kaja 
busahnja, lalu asok harinja dibilas baik-baik 
dan pakaian Nionja akan kelihatan lebih. 
bersih-djernih daripada semula. 

   

  

    

     

   

mentjutit 

lebih putih 

  

mentjadji 

lebih djereib! 

2 13 0095 co 

MERENDAM TJUTJAN NJONJA BERSIH2 
aa vu AJ 1 

BUATAN Uk Len ea Y Rad.-5215-95:8. 

  
    
  

ANGKATAN YARAT 
KO. T & T IV/DJAWA TENGAH 

LEMBAGA : 
PENAMBAH PENDIDIKAN UMUM 

PENGUMUMAN 
No.: O14 | XVI. 4/52 

/DPPK. pada tanggal 15 s/d 20 December 192. 

Pusat No. 7313/IV. 5 tertanggal 11 September 1952 dengan ini 
diumumkan, 5 

1. Lembaga P.P.U./D.P.P.K. Terr. IV/Djawa Teigah, akan 

mengadakan Udjian terachir/penghabisan uruk S.M.P. 
dan S.M.A, Lembaga P.P.U./D.P.P.K. Angkatn Darat, 
terutama untuk mereka jang tidak lulus dalammenempuh 
udjian penghabisan bulan APRIL dan MEI 192 jl. 

Sjarat-2 untuk ini: 
a. Surat Idzin dari Kmd/Kep. Djawatannja. 
b. Surat Keterangan dari Panitya Udjian seteipat (jang 

telah lalu). 

Kepada mereka jang belum pernah menempuhudjian pa- 
da bulan APRIL, dan MHI 1952, diberi kesematan pula 
untuk turut menempuhnja, dengan sjarat2: 

a. Untuk murid Lembaga P.P.U./D.P.P.K. |.D. harus 
mendapat surat keterangan/djaminan dari Suru jang 
bersangkutan. 

Untuk anggauta-2 Angkatan Perang jang ukan mu- 
rid Lembaga P.P.U./D.P.P.K.A.D. harus daat menun- 
djukkan bukti telah atau sedang duduk c kelas III, 
(penghabisan). 

c. Surat Idzin dari Kmd/Kep. Djawatannja. 

UDJIAN: “ 

Waktu: 

a. Pendaftaran dimulai pada tgl. 1 October 52, 
b. Ditutup pada tgl.: 25 Oktober 1952. 
c. Udjian dimulai tgl. 15 s/d 20 December 19?. 

Tempat: 

a. Untuk S.M.P. Lembaga P.P.U./D.P.P.K, ?rr, IV. di 
SALATIGA. 

b. Untuk S.M.A. Lembaga P.P.U./D.P.P.K, Trr, IV 
di MAGELANG. 

Segala persiapan dan beaja penginapan/perdlanan guna 
mengikuti udjian tersebut, mendjadi tangingan para 
tjalon sendiri. 

Pendaftaran dilakukan ditiap2 Staf Lemkza P.P.U./ 

D.P.P:K. Sub Territorium/Resimen Infanteris dan Garnz, 

BESAR SEMARANG. 

Pengumuman selesai. 

w 

Stafkwartier: T & TV/Djateng 

Pada tanggal: 1 ktober 1952. 

“Pada djam: 10.60. 

Perwira 

Lembaga Penamba/Pendidikan 

Umum Terr. IWjateng. — 

(SOEWARTO : Lts.) 
  

  

  

  

San rama sesossaa CITY CONCERN CINEMS 20000008 

Isi Malam O.M.B Patricia Mediva —Jobn Sands 

«ul Sladdin And 
His Lamp" 

Tam 

Aladdin dengan lampu wasiat-kewaa 

,Hidden City” 
  

$ Akan datang Roxy 
f Johnny Sheffield 
  

  

FINDRA — Ini Malam PREMIERE (u.3 tahun) 
(5. — Te Im Gilbert Roland (tbe Cis kid) 
“ Chris - Pin Au Robinhood of Mnterey 

Evelyn Brent Penuh Sensatie Gipar | 

GRAND ini Malam D.M.B. (u. Itahun) 
5. Gg — Jobnny Weissmuller — Bter Crabbe 

Anita LHOESY b “ 

Siau WALLIN Ska ap tive :irl 
.« Johnny menulung Wanita Liar diimbu 

.« “am Bertarungan — Heibat — dan fmpar ! 

LUKX isi malam D. M. B. Ju. 17 tahun 
5,1 9. mAlexis Smith — Scott Brady 

snsd 

    
| 

Undercover Cirl" 
The inside story of America's daring Fce Woman 

Hebat dan Gempar! 1" 

Di
an
 

Royal 5-79. Ini Malam premierefu, 17 tahun) 
3 #Tietien Sumarai Chater lero 

: W fila ladasia b 
fr Apa Salahku 9 Kanaae tara Ion 

L
a
 

— 

Hal: Udjian Penghabisan S.M.P. dan S.M.A. Lemlaga P.P.U. 

Sesuai dengan Instructie dari Lembaga P.PU/D.P.P:K. 

          

  
   


