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Penting hari ini: Pemandangan umum di Parlemen 
a 

"— Djalan keluar — Stalin 

roulette digrebeg — Aksi 

tetap pemimpin — Sarang 

bersama Stalin, Peron & 

Franco? — DI. 

  

(Peladjar 

| Perkelahian” Actara 
Peladjar2 Pro Kuo-: 

mintang Lawan JgPro 
| RRT Di Palembz         

   

andean Palemb 4. Beberapa 
fihak terlibat dalam perkelahi- 

ga harus dibawa Kena sa- 
kit. Djumlah korban jang sebe- 
narnja belum diketahui. : 

Hanja dari fihak peladjar2 
sekolah RRT didapat ketera- 
ngan, bahwa ada tudjuh orang 
peladjar2 tersebut jg menda- 
pat luka agak berat dimang di 
antaranja 4 orang jg berat se 
kali. Seorang peladjar jg ber- 
umur 13 tahun, diduga menda 
pat "hersen-schudding” kare 
ng pukulan tembung. Korban2 
tsb dirawat dirumah sakit 
Charitas. Perkelahian ini jg se 
gera diketahui fihak polisi ber 
langsung kurang lebih 10 me- 
nit. 

Duduknja perkara. 
Fihak resmi belum aapat meny 

berikan keterangan apa2 tentang 
perstiwa ini, sedang keterangan 

| keterangan dari kedua belah fi 
hak berlawanan. Tapi dapat di 
beritakan bahwa berhubung de 

ngan adanja atjara merajakin 

hari 5Oktober dengan arak?an 
obor, masing2 golongan peladjar 
tsb turut dengan barisan2nja. 

     

(Peladjar | 
w AKIL 
Ie njaan menerai 

ruddin itu 

teri pertahanan, 

Djalan keluar? 

Sementara it partai2 peme 
rintah tetap berusaha untuk 
mentjari djalan keluar dari ke 
sukaran 'ini, jaitu untuk men- 
tjari pemetjahan bagaimana 

Gapat memenuhi kehendak se- 
bagian besar dari parlemen de 
ngan tidak usah menimbulkan 
krisis kabinet. Dalam kala- 
ngan2 partai pemerintah orang 
berpendapat bahwa krisis ka- 
binet dalam keadaan sekarang 
ini gapat menimbulkan akibat2 
jg merugikan sehingga dgn de 
mikian krisis itu tidaklah da- 
pat dipertanggung djawabkan. 
Pada waktu ini dalam bebera- 

P- partai pemerintah orang: 
berpendapat, bahwa “djaan 
keluar” ini bisa diperoleh dgn 
membentuk sematjam “”pani- 
tya Enguette”. Kesukarannja 

  

Insiden Habis 
L.. Parade 
Seorang Peladjar SMA 

Tertembak Mati 

INGGU pagi sehabis upa 

Djalan 
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Kelu Or 
|Partai2 Pemerintah Berusaha Penuhi 

5 6 Ta Ka t : Fara 9 Kehendak Parlemen Zonder, Tim- 
bulkan Krisis Kabinet 

| Djawaban Menteri Pertahanan Akan Ditanggung 
Oleh Seluruh Kabinet. 

KETUA I parlemen, Mr. Tambunan, atas perta- . 
erangkah, bahwa mungkin sekali mosi, Baha 

akan dibitjarakan pada hari Kemis malam jang akan 
| dalang, dengan tidak menunggu djawaban dahulu dari men- 
teri 1 Kalangan parlemen berpendapat, bahwa men- 
teri pertahanan masih belum bersedia memberikan. djawaban- 
nja segera sesudah pemandangan umum itu selesai. Dari fihak 
jang mengetahui PlI-Aneta mendapat keterangan, bahwa dja- 

| waban menteri pertahanan kali ini akan disusun oleh kabinet 
| seluruhnja, hal mana menurut p 
djawaban ini dipikul oleh seluruh kabinet. 

endapat orang berarti bahwa 

sekarang ialah karena masih | 
| belum ada undang2 jg bisa di 
' djadikan dasar hukum dari pa 
nitya ini, sehingga dengan de 
mikian hanjalah bisg diminta 
“goodwill” dari pemerintah da 
lam hal ini. Pembentukan pa- 
nitya inj disetudjui oleh Par- 
kindo, dan partai Katolik. Da 
lam Masjumi-pun terdapat pu 
la kehendak sedemikian ini, 
tetapi pendirian ini tidak bulat 
didukung oleh pimpinan par- 
tai seluruhnja, karena sebagi- 
an dari anggauta2 pimpinan 
partai menjangsikan effektif- 

nja panitya itu. 

Mr. Tambunan - dari Parkindo 
menerangkan, ' bahwa menurut 

pendapatnja pembentukan pani- 

tya itulah saftn2nja penjolesaian, 

pendirian mana disetydjui pula 

oleh Kasimo dari partai Katolik. 

Menurut pendapat Tambunan, hen 

daknja panitya ini terdiri dari 

anggauta2 pemerintah dan parle- 

men dan diserahi tugas antara la 
in mengadjukan wusul2 mengonai 

rantjangan undang2 jarzg menge 

nai pertghanan, usul? tentang ke 

dudukai misi militer Belanda me- 
njelidiki tuduhan2 disekitar pembe 
lian2 oleh angkatan perang dan 
“kementerian pertahanan dan me- 

njelidiki kebutuhan diadakannja 
reorganisasi atayy mutasi dalam     tjara peringatan Hari 

Perkelahian ini terdjadi sesudah | Angkatan Perang, dilapangan 
arak2an tsb berachir dan ma | Banteng Djakarta, terdjadi insi   sing2 barisan berbaris " menudju 
tempatnja masing2. Sesudah per 
kelahian itu, dimana  bendera2 
RI dan RRT mendjadi perebu 
tan pula antara kedua belah fi 
hak, polisi dapat menemukan ke 

“dya bendera: tsb- dalam “keadaan | 
rabek2 disalah satu gedung seko 
lah tidak djauh dari tempat pen 
kelahian itu. 

Sedjak tadi malam jang ber 

wadjib terus mengumpulkan ke 

terangan2. Sekoiah2 disekitar 

Djalan Kepandean dan disepan 
djang djalan tsb dikawal oleh 

Mobvrig. 
Belum didapat keterangan ten 

tang adanja penahanan terhadap 
orang2 jang bertanggung djawab 

atas terdjadinja perkelahian ini. 

PELADJAR2 SULAWESI-UTA- 

BRA BEKERDJA SUKARELA 

DIWAKTU LIBURAN. 

Satu rombongan peladjar ber- 

djumlah kira-kira 100 orang, pa- 

da hari Senin tg. 6-10 berangkat. 

dari Tomohon ke Dumoga. KRombo 

ngan tersebut terdiri dari anggo 

ta2 ,,Corps Peladjar”  ,,ikatan Pe- 

ladjar Demobilisan”, ,,I-P.P.I.” dan 

»Persatuan Kesenian Peladjar” 

(P.K.P.). Kundjungan rombongan 

tersebut ks Dumoga adalah untuk 

penembak adalah seorang Ser 

den, dimana seorang Sersan te 
lah melepaskan tembakan? pis 
tol dan mengenai seo 
djar aa j ti 
djam kemudian meninggal du- 
nia dirimah sakit tentera 

jang perah 

selidiki dengan giat tentang se 
bab2 perembakan tersebut, Si 

san P.P.P.M, ,,A”, Compi I klas 
VII, bernama Sj, sedangkan 
jang mendjadi korban penemba 
kan, peladjar S.M.LA. Achmad 
Sjam, berumur 19 tahun dan 
bertempat! tinggal di Djatinega 
ra, 

Penembakan itu terdjadi pa- 
da Ik djam 945 pagi, sesudah 
Uupatjara parade selesai dan ke- 
tika ribuan orang bersimpong- 
siur hendak meninggalkan  la- 
pangan Banteng. Apa sebab se- 
sungguhnja sampai Sersan itu 

melepaskan tembakan2, belum 

diketahui dan masih dalam pe- 
njelidikan lebih landjut. Tiga 
tembakan iang di'epaskan itu,   memberi penerangan kepada ma- 

sjarakat dan bekerdja  suka-rela 

dengan para transmigran bekas 

pedjuang gerilja ditempat terse- 

: korban. 

mengenai dada dan kuping si 
Demikian keterangan 

KMKBOR tentang insiden pe- 

nembakan dilapangan Banteng. 

  

Perang 

Ikabinet. Karena menurut penda- 

sat. Tentang peristiwa In atas spatnja. Soal kementerian pertaha. 

pertanjaan, djurubitjara Ko- 
mando. Militer Kota Besar Dja 
karta Raya menerangkan pada 
»Antara”, bahwa Sersan jang 
melepaskan tembakan? ifa, kini 
sudah ditangkap dan sedang di 

Pakan TAN ai agan KAP MP 
Inan ini adalah soal technisch: se 

kementerian pertahanan dan ang 

katan perang. 

Sahetapy Engel dari franksi de 

  

Porap telah berachir. Semua' ro 
ketempatnja masing2. Terr. IV 

raan umum no.2. Kemaren   n mbongan pengikut telah menudju 

rena dalam rentetan olahraga tadi telah berhasil merebut kedjua 

dipimpin oleh. Majoor Suhar'so dgri selamat telah datang kembali 
di Semarang. Tampak pada kedatangannja rombongan tsb. berdi 
ri sebentar dimuka lens,“piala 2 jang digondolnja ditengah2. 

Ta (Ipphos). | 

  

  

awa-Tengah boleh bangga ka 

  

rombongan Terr. IV itu jg   
“ 

  

M 

menekankan konsesi? jang 
Chburchill/Truman, termasuk 
paskan industri-minjaknja j 
ling di Iran Selailan itu, 3. « 
gris mengakui prinsip nas 
hota djawaban itu dikemu 
teri Mossadeg atas djumlah : 
anggap ,unacceptable” bagi Ing 

Sementara itu dalam- djaw 
Amerika Serikat atas nota 

Iran terachir mengenai sengke- 
ta minjak jang teksnja diumar 

kan hari Minggu di Washington 
menteri luar negeri Dean Ache- 
|son menegaskan kepada perdanas 

menteri Mosadeg, bahwa agaknjat 

jang terachir ini telah salah meng: 
artikan usul2 bersama Amerika -g   mokrat menjangsikan effectivi- 

teit panitya sematjam itu, kalau 
panitya ini terdiri dari anggauta2' 
parlemen dan beberapa angauta 

La 

Gangkan parlemen menindjaunja 
dari sudut politik. Menurut Engel j 

keadaan sekarang ini bisa diata 

si bilamara kepada menteri per 

Inggris untuk menjelesaikan soal 

minjak it). Ditegaskan bhw mak- 
sud nota- bersama tadi ialah Lc 
wa hendaknja sikap pemerintah 

225: Djema- 
.ah Tewas 

Menma Ai Renag ang 

    
tahanan diberikan kesempatan un 

tuk bekerdja dan disampingnja | 

itu dibentuk syatu panitya tech- 
nis jang mengadjukan usul2 dise 

kitar soal2 tersebut diatas. 

  

Usul mosi baru. 

Sementara itu dalam kalangan? 
parlefhen, beberapa fraksi seka- 
rang ini sedang sibuk mengadakan 
persiapan? 1sntuk mengadjukan 

usul mosi baru, jang djiwanja se- 

sungguhnja tidak beberapa dari 

mosi Baharuddin, tetapi ini tidak 
ditundjukan kepada menteri perta 

hanan, melainkan ditudjukan utk 

menuntut reorganisasi dalam ke- 

menterian pertahanan dan angka 

tan perang. Kepada para pengusul 

mosi Bahar,xddin ada disarankan 
oleh beberapa fihak parlemen utk 
menjesuaikan mosi itu dengan ke 
adaan sekarang jang hidup dalam 

parlemen. : 

Usaha2 PNI dan 
Masjumi.   Dunia 3 

Disiapkan”Oleh Negara2 Imperialis— 
Tuduhan 

W 

Molotov . » 
AKIL PERDANA menteri Rusia, Molotov, malam Senin .me- 

nerangkan, Sovjet Uni harus tidak melupakan bahwa nega- 

ra2 imperialis sedang mempersiapkan perang dunia /ke-3. Molotov 

mengutjapkan keterangan itu dalam pidatonja dimuka delegasi? 

dalam kongres ke-19 dari Partai Komunis Sovjet jang dilangsung- 

kan di gedung Kremlin, Menurut berita TASS jang terdengar di 

London, Molotov mengatakan, bahwa gerombolan anti-demokrasi ' 

jang dipimpin oleh sajap kanan pemimpin? Amerika telah bertang 

gung djawab bagi peperangan di Korea, terpisahnja “Taiwan dari 

Tiongkok, bangunnja kembali militerisme jang agressif di Djerman 

dan Djepang, pembentukan militerisme jang agressif di Timur dan 

Barat, seperti perdjandjian Atlantik. 

Menurut Molotov, perdjan | 
djian itu ditudjuan terhadap 
Sovjet Uni, RRT dan demokra 

54 Pegawai 
"3 RS 

(Belanda 
Pada?Komisariat Agung 

RI Akan Dilepas 
k NP memperoleh kabar 

dari komisariat agung 
RI di Den Haag, bahwa kepada 
limapiluh empat! orang pega- 
wai Belanda pada pelbagai ba- 
gian dari komisariat tsb. jang 
mempunjai ikatan dinas telah 
diberitahukan, bahwa mereka 
mulai tanggal 1 Desember jang , 
akan datang diberhentikan dari 
djabatlannja masing2. Diantara 
terdapat ikina orang pegawai 
Belanda jang dahulu oleh peme | 
rintah Belanda diperbantukan 
ke komisariat agung R.I. 
tsb, Tenaga2 Indonesia akan 

  

  
itikan empat dari keli- . menggan 

ma djabatia: 
wong itu, 

   

n jang mendjadi lo- 
t . bak It 

si rakjat. Selandjutnja Molotov 

mengingatkan keterangan Sta- 

lin jang menjatakan, bahwa per 

-damaian akan dapat djpertahan 

kan dan diperkuat bila bangsa2 

di dunia berdjoang untuk perda 

maian. Tetapi peperangan tak 

akan- dapat dihindarkan, demi- 

kian Molotov menambahkan bi 
la kaum penghasut perang ber 

hasil mengatjaukan rakjat ter 

banjak. Pidato Molotov itu jang 
dimaksudkan menjambut keda- 
tangan delegasi2 dan para tamu 

jang mewakili partai2 Komunis 

luar negeri, telah memperoleh 

tepukan tangan jang hangat se 

waktu diachiri dengan harapan 

supaja Stalin dapat hidup  da- 

lam kesehatan untuk banjak ta 
hun lagi. (Antara). 

Dalam pada itu “Antara” 

kabarkan: Hingga kemaren so 

Selama Mendjalaakan. 
Kuwadjiban Di Ta- 

nah Sutji 

P UKUL 8 pagi hari Sabtu 
Mo Ibl. ,Talisse”, kapal ha- 

dji jang ke-4 jang kembali ke 
Indonesia telah merapat dider 
maga Teluk Bajur Padang. Ka- 
pal ini membawa 114 orang ha- 
dji jang berasal dari Sumatera 
Tengah. Kedatangan kapal ini 

Bae kaum keluarga hadji2 jang da- 
tang dan umum, Setjara resmi 
penjambutan dilakukan oleh 
rombongan Gubernur Sumatera 
Tengah Roeslan Moeljohardjo. 
Upatjara penjambutan diada- 
kan diatas kapal Talisse. Dim. 
pert'ijakapan kita dengan kepala 
rombongan hadji dari Sumatera 
Tengah, Darami Junus didapat 
keterangan, bahwa 4 orang dje- 
maah hadji dari Sumatera Te 
ngah tel meninggal dan 6 
La tinggal bermukim di Mek 

Diatas kapal Talisse itu ter- 

  

   

  

   
   
   
         

   
   
   

   

      

    
    

   

  

   

    
    

    

    
    

   
    

   

  

   
telah salah mengerti”. 

njak. Djawabar2 tersebut diang : 

Eng Nu 
Iran Pessimistis 
Terhadap Nota Djawaban Inggils 

: Acheson Anggap Iran ,,Salah Mengerti”. 
ENURUT kalangan diplomatik di London, nota dja- 

tte- salah minjak Iran ja: 

Iran mempunjai 3 fud 

saran? balasan, 2, utk, 

jaan untuk djika perlu mele- 
erharga 500 djuta pdandster 

c menekankan, bahwa 
Dalam pada itu dalam 

hwa tuntutan perdana men 
49 djuta poudsterling di 

n- dalam setiap perundingan 

engenai masaiai kesionalisasi 

idasarkan atas tiga faktor 

1) nasionaiisasi sebagai ke- 

taan: 2) kebebasan seluas-iuas- 

“bagi Iran dalam mengusana 

perindustrian minjaknja dan 

kebebasan bagi Iran untux inen 

al minjaknja atas setiap dasar 

djualan, terketjuali bersifat 

onopoli. Djawaban kementerian 

negeri Amerika tadi selan- 

atnja menambahkan bhw usul2 
tertjantum dalam nota tgl 

Agustus itu pun mengandung 

ga faktor diatas, tetapi ,sa 
g karena maksud2nja mungkin: 

Tahun Ke VII — No. 191 
   
  

    

Penerbit Na 4 
Penjelenggara: Hetami (Dlm. 
Alamat: - 
Tilpon: : ' 

Harga Lengg. 

Parlementaria 
Pemandangan Babak II Sekitar Be- 

"Pp 
leid Kementerian Pertahanan 

EMANDANGAN UMUM babak kedua disekitar surat 
Kolonel Bambang Supeno diadakan hari Senen kemaren 

dalam sidang parlemen pleno terbuka, dihadiri 113 anggauta, 
Menteri? Pertahanan dan Urusan Pegawai, dipimpin Wakil 
Ketua I Mr, Tambunan. Berbitjara 7 anggauta, jakni Arudji 
(PSI), S. Djojoprajilno (Partai Marba), St. Makmur (tidak 
berpartai), K. Werdojo (Sobsi), Sarwono (PKI), B. Daeng 
Lalo (PRN) dan Sutardjo. Kartohadikusumo (PIR). Pemanda- 
ngan umum dilandjutkan pada sidang kemaren malam dgn, 
pembitjara2 Mr. Iwa (Progresip), Mr. Yamin (tidak berpar 
tai), Dr. 
partai). BB 

Pokok2 pembiitjaraan 
1. A. Kariawintta (PSI) 

berpendapat, bahwa djawaban 
Menteri Pertahanan terhadap 
pemandangan umum babak 

pertama membantah segala tu 
duhan anggauta2 Parlemen ti- 
dak setjara catagorisch tetapi 
disamping itu berisi goodwili 
untuk mengadakan Panitia Ber 
sama guna mengadakan penje 

| lidikan untuk perbaikan keada 
lan. Berdasar pada pendirian, 
| bahwa hal2 iang dituduhkan 
'oleh parlemen tidak akan da- 
| pat diperbaiki, selama tidak 

lada perubahan pimpinan Ke- 
menterian Pertahanan dan Ang 
katan Perang, maka pembitja- 
ra meminta djandji Menteri 

' Pertahanan supaja: 1. menga- 
'dakan mutasi dalam Kemente- 
'Yian Pertahanan dan Angka- 
| tan Perang, 2. menjanggupi se- 
tjepat “mungkin mengadakan 
'rentjana undang2 defensie, 3. 
mengangkat Panitia Bersama 
antara Pemerintah dan. Parle- 
men guna menjelidiki keadaan 
Kementerian Pertahanan dan 
Angkatan Perang gungz menga 
dakan perbaikan. 

Sikap Partai Murba. 
2. Suliono Djojopraji:no (Par 

tai Murba) menerangkan, -bah- 

  
Sukiman (Masjumi) din Z. Baharuddin (tidak ber 

Mengenai surat Kolonel Bam- 
bang Supeno, pembitjara ber- 
pendapat, bahwa procedure pe 
njelesaian peristiwa Bambang 
Soepeno sedjak dari semula su 
dah psychologisch salah 'g ke- 
mudian lalu mendjadi sumber 

' kegegeran karena Kolonel Ba, 
|bang . Supeno lalu mengirim 
' surat ke pemerintah dan par- 
lemen. 

4. K. Werdojo (Sobsi) menjetu- 
djui diadakan penjelidikan kearah ps 
njelesaian jang bidjaksana dan as 
berdasar pendapat sbb: 1. adanja ie 
tegangan dalam Angkatan Perang, 2. 
bahwa dilandjutkannja schorsing tcr 
hadap Kolonel Bambang Supeno akar 
mempersukar usaha perbaikan, 3. 
bahwa djawaban Menteri memper 
kuat kesan adanja kekurangan2 da 
lam organisasi Angkatan Perang, 4. 
bahwa tetapnja pimpinan Angkatan 

wa ketenangan dan 5 bahwa MMB 
menimbulkan rasa kurang kepertjaja 
an kepada Angkatan Perang. Menge 
nai surat D. Supeno pembitjara ber- 
pendapat, bahwa surat itu hanja me 
rupakanysebagian  ketjil sadja dari 
keruwetan dalam ' Angkatan Perang 
jang dirasai oleh parlemen dan ma 
sjarakat dan menurut pembitjara, pe 
merintah, parlemen dan masjarakat 
semua menghendaki perbaikan setja 
ra bidjaksana dan adil. 

Perlu Panitya Negara. 
5. Sarwono Sutardjo . (PKI)   wa turutnja Partai Murba me- 

njokong usul mosi Z. Baharud- 
din jalah didasarkan pada i- 
dak kepertjajaan atas politik 
pertahanan negara, dan menu- 

rut keterangannja, ia lebih sSu- 
ka kabinet djatuh dari pada 
melihat peaksanaan suatu po- 
litik pertahanan jang didasar- 
kan politik luar negeri jang 
menurut pendapatinja terang2- 
an pro imperialis. Menurut Su- 
diono jang memandang politik 
pertahanan dari sudut prokla-   

Reaksi Iran. 

masi kemerdekaan, maka soal 

MMB tidak dapat dilepaskan 
dengan kenjataan masih didja-   

Kalangan? Iran agak pessi- 

dan 

! 

i 
gapnja sebagai nota2 untuk 
memperlambat dan semata2 me 
rupakan penegasam dari solida 
ritet Washington dengan Lon 
don. Tetapi kalangan2 tersebut 
melihat suatu anasir jang posi 

tif, jakni kenjataan, bahwa men 
teri luar negeri Inggeris Antho- 

ny Eden mengakui nasionalisa 

si minjak Iran dan hak dari 

Iran untuk mengerdiakan in- 
dustri minjaknja, Ditegaskan- 
kannja,: bahwa pengakuan2 itu 

tak berarti, selama AIOC (Ang 
lo Iranian Oil Company) tak 

bersedia membajar djumlah jg 

data oleh Iran. (AFP.). 

Bukan   dapat djuga Abdullah Aidid   re pendirian pimpinan partai 

Masjumi dan pimpinan PNI 

dalam menghadapi soal2 seki- 

tar pembitjaraan dalam parle 

men sekarang ini (soa! Kemen 

terian Pertahanan dan Angka- 

tan Perang) dapat dikatakan 

hampir bersamaan. Dari sum- 

ber jg. mengetahu ididapat kete 

rangan, bahwa oleh pimpinan 

Mas'umi telah ditundjuk bebe 

rapa orang bemimpin partai 

tsb, jaitu Dr. Sukiman, Mr. Ju 

suf Wibisono dan Mr, Burha- 
nuddin Harahap untuk menga 

dakan kontak ' dengan pimpi- 

nan partai2 pemerintah guna 

mendapatkan pendjelasan ten- 

tang sikap partai2 tsb dalam 

menghadapi persoalan diata$ 

dan hubungannja dengan kabi 

net sekarang ini. 

Kemaren sore pimpinan PNI 
mengadakan sidangn'a untuk 

membitjarakan soal diatas itu. 

Demikian pula pimpinan Ma- 

sjumi mengadakan rapatnja 
iintuk menentukan sikapn'a le 
bih landjut. Ketua umum PNI 

Sidik Djojosukarto dan ketua 

pimpinan Mas'umi Natsir pun 

telah mengadakan pertemuan 

pula untuk saling bertukar pi 
kiran tentang pendirian ma 
ging2 partai,   

tjakapan ringkas diterangkan- 
| nja, bahwa pada tahun ini ada 
112.000 hadji2 dari Indonesia. 
| Pendjagaan. kesehatan baik 
dan orang2 dari Indonesia me- 
mang tahan hawa panas, se- 
hingga waktu ditinggalkannja, 

kanja ada 225 orang, satu 
djumlah jang menurut Aidid 

ketjil djika dibandingkan de- 

ngan diumlah hadji2 dari Tur- 

ki dan Sjam jang meninggal 
dunia akibat .,zonnesteek”. 

DIKPANG SUDAH AKAN 
MEMBUAT PESAWAT? 
TERBANG LAGI 
Paberik2 Djiepang dalam bulan 

Dianuari jang akan datang sudah 
akan mulai membuat pesawat2 ter- 
bang lagi, setelah usaha  dilapang 
an ini terhenti sediak perang ber- 

achir. Menurut liji Press”, peru- 

sahaan . pesawat terbang di Tokyo 

baru2 ini telah mendapat izin peme 

rintah untuk membeli sebidang ta- 

nah bekas lapangan terbang diluar 

kota Tokyo, dimana akan didirikan 

paberik pesawat terbang. Peker- 

djaan mendirikan bangunan2. pabe- 
gik “diduga akan selesai sebelum 
cachir tahun ini, sedangkan pembu- 
tan pesawat2 terbang sudah diren- 
#ianakan akan davat dimulai dalam 
bulan Djanuari jad. denge kapasi- 

teit sementara sebesar 5 buah pe 

sawat sebulan. 

  

dari Kementerian Agama ba- 
gian Penerangan. Dalam 'per- . 

djum'ah iang meninggal djuga | 

P, 
men semalam menerangkan, 
jang pandjang lebar atas 

bahwa sikap Menteri tidak 

tetapi menghindari 

djutnja ia kemukakan, 

penetapan? mengenai Angkatan 

haruslah dilakukan 

pembitjara menggugat mengapa 

Selama belum ditentukan, 

bagaimana pertahanan kita, 

menurut pembitjara, sela- 

ma itu belum dapat di 
tentukan berapa besar ang 

katan kita.  Materie jang be- 
gitu luas, menurut pembitjara, 
seharusnjapun  disendikan pa- 
ds, dasar hukum jg luas pula, 

dan soal ini adalah tanggung- 

djawab Menteri Pertahanan, 
demikian Baharuddin, Selan- 
djutnja mengenai schorsing 
Koloney Bambang Supeno pem 
bit'ara membantah, bahwa se 
belum dischors Bambang Supe 
no telah diperiksa, karena me- 
nurut pbembitjara schorsing ter 
djadi pada tangga! 16/7, se- 
dang pada tanggal 17/7 ia ba- 
ru dipanggil KSAD untuk di 
serahi surat2 schorsing tsb.. Ia 
pun menjangsikan apakah su- 
rat edaran Menteri Pertaha- 
nan mengenai peraturan schor 

  

pemandangan 

hakekatnja tidak mengandung soal2 baru baginja. Ia berpendapat, 

mentjoba memetjahkan persoalannja, 

pertukaran pikiran setjara terus terang. 

bahwa menurut fasal2 dalam UUD, segala 

djahnja Iran Barat. Dengan 

begitu menurut Sudiono, mem- 
mistis Sabtu malam, ketika dike pertahankan MMB berarti pula : 
tahui diaswwaban2 Inggeris Pa " x 
Amerika terhadap nota Iran jg 
terachir tentang sengketa - mi: 

merugikan perdjuangan me- 

ngembalikan Irian Barat kewi- 

lajah Indonesia dan selain itu 

menurut Sudiono berarti pula 
memetjah belah patriotisme di- 

ka angan Angkatan Perang. 

3.- St Makmur (tidak ber- 

partai) meminta apakah Men- 

teri bersedia memberi kesempa 

tan kepada parlemen untuk 

mengadakan penielidikan da- 

lam Kementerian Pertahanan 

dan Angkatan Perang berdasar 

kan undang2 jang akan disele- 

saikan nantinja, untuk menen- 

tukan mana jang benar, kete- 

rangan2 jang diadjukan ang- 

gauta2 Parlemen ataukah kete 

rangan2 Menteri. 

oal Baru 
  

' Z. Baharuddin Tentang Djawaban "1 

Menteri Pertahanan 
AINAL BAHARUDIN (tidak berpartai) pengusul mosi seba- 

gai pembitjara terachir dalam pemandangan umum di Parle- 

bahwa djawaban Menteri Pertahanan 

umum babak pertama, 

Selan- 

Perang jang sifatnja prinsipieel 

dengan undang2, dan berhubung dengan itu 

penetapan besarnja Angkatan Da- 

rat 100 bataljon hanja berdasar surat perintah Menteri. 

sing didjalankan dengan benar 
dan andai kata sudah didja- 

lankan dengan benar, apakah 

surat edaran itu tidak melebi- 

hi kekuasaan hukum. Dalam 

mempertahankan pendiriannja, 
bahwa schorsing terhadap Bam 
bang Supeno tidak sjah, pem- 
bitjara membatjakan ban'ak 
surat2 resmi jg rahasia. Pun 

ia batjakan putusan da-am per 
mulaan Kongres Ikatan Perwi 

ra 'g mendesak supaja peme 

rintah lekas menjelesaikan per 

istiwa Kolonel Bambang Supe- 

no dan djika jg bersangku:an 

merosa keputusann'a kurang 

adil hendaknja diberi kesem- 
patan untuk meminta pemerik 
saan ulangan o-eh Mahkamah 
Agung Tentara, jakni kesem 
patan jg menurut pembit'ara 

ditutup dengan peraturan pe 
'merintah tentang Dewan Ke- 

hormatan Militer. 
  

“India Berusaha: Damaikan Pendapat Di. Korea 
ARI SUMBER jang menge- 

diper " New-Delhi “ tahui di 

oleh keterangan pada hari Ming 

tah RRT. berkenaan 

gu, bahwa pemerintah India telah 

mentjari kontak sa pemerin 

dengan. usul. 

“nsul Perserikatan Bangsa2 me 
ngenai penjelesaian tawanan2 pe 

rang di Korea. Usul2 itu telah 
diadjukan oleh djendral William 
Harrison, pemimpin delegasi P.B. 
B. pada perundingan  gentjatan 

rita tentang usaha pemerintah 
India ini belum mendapat kepas 
tian resmi, tetapi diduga, bahwa 
pemerintah India menganggap 

v usul2 Harrison itu pantas dan 
mungkin dapat ' mempersatukan 

.sendjata di Korea. Meskipun be ' pendiriana Amerika dan Tiong- . 
. NP 

budajasr Lembaga K 
Kan Batanasasuh Ganct 

| vacE 

kok mengenai masalah tersebut.” 
Kabarnja India telah memberita 
hukan  pendiriannja — mengenai 
usul2 tsb. kepada pemerintah 
RRT. Sumber tsb. diatas  mene 
rangkan selandjutrjas bahwa pe- 

merintah India memandang mas- 
Bean 

3 , 

alah Korea itu sebagai masalah 
internasional jang terpenting dan 
karena itu telah memberikan in- 
struksi 
P.B.B. untuk menjokong tiap-tiap 
usul jang bisa menjelesaikan per 
tikaian di Korea itu, 

kepada delegasinja di 

' 

'biijara segal,-sesuatu jang su 

menjesalkan djawaban Mente- 
ri Perighanan jang menurut 
pembiijara tidak mengakui 

sadanja -pelaksana2 disekitar 
Menteri jang merugikan Ang- 
katan Perang” dan tidak di- 
akuinja .,kesalahan2 jang su- 
dah dilakukan oleh pelaksana2 

jang penting tsb”, begitu dju- 
ga tidak nampaknja kesediaan 
Menterj untuk mengadakan pe 
njelidikan te-iti. Menurut pem- 

dah diadjukan oleh parlemen 
tjukup untuk mendorong ada- 
nja penjelidikan jang bisa ber- 
bentuk Panitia Negara guna 

  

   
      terde 

perdjalauan keluar negeri) 
Purwodinatan Barat II — 20 Semarang. « 

Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 

- Ekspedisi 2087 Semarang, 

(bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. in 

Rp. 11.— luar kota. (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). . 

Adv, 80 3en per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb, 

    

   

  

Ngaku Ang. h 
KMK Solo 
Maa berita ten- 

tang terbunuhnja komandan 

CPM Surakarta, kapten Muljadi 
pada hari Minggu tengah malam, 
iebih djauh  watawan kita dari 
Solo mewartakan, bahwa menu- 

rut keterangan jang dibatjakan 
dalam upatjara pemakaman dje- 

nazah almarhum kemaren sore 

di Djurug, kedua pembunuh kap- 
ten .Muljadi tadi waktu menge- 

tok rumah minta dibukai pintu, 

telah mengaku anggauta KMK 

Solo, jang seorang memakai tan- 

da pangkat letnan II dan satunja 

lagi pangkat Sersan major. Me- 

ngenai riwajat hidup almarhum 

kapten Muljadi dapat dituturkan 

sbb: Almarhum dilahirkan pada 

tanggal 19 April 1919 di Pedan 

(Klaten): sebelum mendjabat dja 

di komandan CPM Solo, almarhum 

pernah djadi Guru Sekolah hak,at 

pegawai PTT, komandan CPM Bo- 

djonegoro dan komandan CPM Ke 
diri. Almarhum meninggalkan seo 

ang isteri. 

Meskipun waktu akan dibe- 

rangkatkannja dienazah kap- 
ten Muljadi kemaren sore dari 
markas Resimen Infanteri 15, 
sebelah barai Sriwedari, ke ta 
man pahlawan Djurug, hudjan 

telah turun dengan lebatnja, 

'namun perhatian masjarakat 

    
Perang jang sekarang tidak memba | Solo terhadap upatiara pema- 

kaman ini sangat besar. Iring2 
lan mobil jg menghantarkan 
ada sepandjang lebih dari 2 
km. Sebelum berangkat ke ma 
kam, panglima TT IV overste 
Bachrun dan residen Salamun 
telah mengutjapkan pidato sing 
kat sebagai- salam terachir pa 

da almarhum. 

  

bak pertama sifatnja diploma- 
tis, tapi dalam garis besarnja 
membenarkan pimpinan Kemen 
terian Pertahanan dan Angka 
tan Perang. Menurut pembit:a 
ra salah saty jg peru diubah 
ialah sepak terdjang A.P. ter 
hadap beribu tahanan S.O.B. 
Pembitjarapun mendesak, ba 
hwa untuk kepentingan keama 

nan MMB harus selekasn'a di 
hapuskan, » dan dalam  hubu- 

ngan ini ia berkeberatan atas 
pengiriman surat oleh KSAP 

kepadg Panglima Tertinggi de 
ngan mekimpaui Kabinet, pa- 

dahal menurut pembitjara so- 
aj MMB adalah kompetensi Ka 
binet. ,   

menguSahakan perbaikan, le- 
bih2 pula mengingat keadaan 
internasiona: seperti sekarang 
ini demikian pembitjara jang 
menuntut pula adanja mutasi 
dalam pimpinan Angkatan Pe- 
rang dan Kemeriterian Pertaha 

nan. 
Soal pemberontakan 

Bn. 426 
6. Bebassa Daeng Lalo (PRN) 

tidak dapat menerima. penolakan 

Menteri atas tudryjhan2 parlemen 
dan menerangkan, bahwa surat 

Bambang Supeno dan'mosi.Z. Ba 

harudin hanja akibat dari keada- 
an dan berpendapat pula, bahwa 

Menteri Pertahanan kurang serie- 

us menempatkan segala sesuatu 

pada  proporsinja.  Pembitjara 

menghubungkan persoalannja dgn 
peristiwa Bataljon 426 di. Djawa 

Tengah, kekatjauan di Hulu Si 
ngai dan di Sulawesi Selatan, jg 

menurut pembitjara dalam Angka 

tan Perang terdapat kesan2 utk 

menjingkirkan pedjuang2 jg ber- 

djiwa patriot berdasar proklama- 

si kemerdekaan 1945., Seterusnja 
ia terangkan, bahwa menjokong 

usul mosi Z. Baharuddin, karena 

tjara pemetjahan , Kolonel Bam- 

bang Supeno tidak bidjaksana, pd 
litik pertahanan tidak tegas, ti 

dak ada goodwill untuk perbaikan 

Angkatan Perang dan ,,karena 

Menteri Pertahanan bersifat tidak 

nasional dan pro Belanda”. Demi 

kian Daeng Lalo. 

7. Sutardjo  Kartohadikusurao 
(PIR) memadjukan pertanjaan2- 

nja pula: apakah Menteri suka me 

nunda schorsing Bambang Supe- 

no mendjelang keputusan Dewan 

Kehormatan, mengadakan mutasi 

dalam Kementerian Pertahanan 

dan Angkatan Perang, -selekas 

mungkin merentjanakan defensie- 

wet, mempertjepat kembalinja M 
MB, berusaha sekeras2nja untuk 

membuka akademi militer? (Ant. 

Sidang malam. 
Seterusnja pemandangan umum ba 

'bak kedua mengenai soal2 disekitar 
surat Kolonel Bambang Supeno di 
landjutkan semalam ' dalam sidang 
parlemen pleno terbuka, jg dihadiri 
112 anggota, Menteri2 Pertahanan, 
Kehakiman, Keuangan dan Sosial, 
dipimpin Mr. Tambunan. Berbitjara 
semalam Mr, Iwa (Progresip), Mr. 
Yamin (tidak berpartai), Dr. Suki- 
man (Masjumi), Pitoi (PIR), Zainul 
Arifin (N.O.) dan Z. Baharuda'n 
(tidak 'berpartai). Dengan begitu 
djumlah pembitjara dalam babak ke 
duarada, 13 orang. Djawaban atas 
pemandangan umum babak kedua 
ini akan diberikan oleh Menteri Per 
tahanan pada sidag Djum'at malam 
ja.d., sedang pembitjaraan mengenai 
usul mosi Baharuddin cs. akan dibi 
tjarakan pada Kemis malam. 

| Pokok2 pembitjaraan. 
8. Mr. Iwa Kusumasumamtri 

. (Progresip) berpendapat, bhw 
| djawaban Menteri Pertahanan 
atag pemandangan umum ba- 

9. Mr. Moh. Yamin (tidak berpar- 
tai) meminta supaja MMB dalam 
tahun ini djuga dihapuskan. dan su 

paja dalam perundingan Unie jang 
akan datang. Indonesia mengambil 
sikap supaja mulai 1 Djanuari 1953 
tidak ada lagi perdjandj.an dengan 
Nederland dilapang pertahanan, Pem 
bitjara mengingatkan, bahwa berka 
wan dengan Belanda belum di-ichlas 
kan oleh bangsa Indonesia selama 
Irian-Barat masih didjadjah oleh Be 
landa dan mengharapkan  supaja 
masalah Indonesia djangan dihapus 
kan dari agenda PBB. 

10. Dr. Sukiman (Masjumi) 
menerangkan, bahwa kabinetnja 

tidak pernah membitjarakan usul 

untuk mengirimkan Kolonel Na- 
sution keluar negeri, jang pernah 

diputuskan oleh kabinet ialah so-” 

al pengangkatan Kolonel Hidajat 

sebagai Kepala Staf Angkatan 
Darat. Ia terangkan bahwa dua 

bulan sebelum  kabinetnja krisis 

pernah diusulkan oleh Menteri 

Pertahanan Sewaka supaja soal 
usul mengirimkan Kolonel Nasu- 

tion keluar negeri itu dibitjara- 

kan dalam kabinet, tetapi ditolak 

Olehnja, mengingat keadaan pada 

ketika itu jang kurang memboleh 

kan pengiriman perwira? keluar 

negeri. 

11. Pitoi (PIR) pun mengha 
rapkan lekas dihapuskannja M 
MB, dan selama MMB belum ha 
pus, ia minta supaja pemerintah 
selalu menjelidiki hasil2 peker 
djaan MMB dan memberitahu 
kannja kepada parlemen, Selan 
djutnja pembitjara meminta su 
paja lekas diadjukan rentjana 
undang2 pertahanan, karena un 
dang2 tersebut mendjadi dasar 
pembangunan pertahanan nasio 
Dal, jang menentukan pula po 
litik pertahanan. Pembitjara 
bertanja apa dasar jang dipa- 
kai untuk menentukan besarnja 
Angkatan Darat 100 bataljon, 
djika belum diadakan ketentu- 
an tentang politik pertahanan 
dan pembangunan pertahanan 
nasional jang harus bersandar 
kepada  undang2  defensie? 
Achirnja ia minta keterangan 
apakah benar, bahwa, salah se- 
orang penasehat jang berpenga 
ruh dalam pembelian kapal2 
dan perlengkapan ALRI se 
orang bekas kopral Marine Be- 
landa. 

12. Zainal Aritin (N.O.») 

berpendapat, bahwa keadaan: te- 

tap seperti pada pemandangan 

babak pertama, Meskipun ia: ja- 
kin, bahwa Menteri Pertahanan 

berkemauan baik untuk memba- 
ngun Angkatan Perang, ia me- 

njangsikan apakah kemauan baik 
itu akan mentjapai hasil, selama 
formasi pimpinan Kementerian 
Pertahanan dan Angkatan Pes 

rang tidak diubah. Ia mengulangi 
pertanjaannja, apakah  pemerin- 

tah bersedia bersama2 parlemen 
memetjahkan soal2 jang meliputi 

Kementerian Pertahanan dan Ang 
katan Perang, djika perlu dengan 
mengadakan reformasi? 
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| bangan bahwa, emas tetap mem- 
| pembajaran internasional, mala- 

- memang dapat disangsikan, kare 
  

      

    

    

. 2. Pekerdja'an 

  

   

  

     

  

  

        

    

  

   

0 dja “LEMBUR”, tapi malahan 
|. tanggung 
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kan djumlah bunga jang tidak ke 
| #jil artinja. Sebaliknja, cmas sa-| 
ma sekali tidak menghasilkan bu 

tu itu, maka tindaka n untuk mem. 

punjai manfaat dalam hubungan 

han ada pengharapan bahwa har-| 
ga emas akan naik “kelak hari, 

| tapi lepas dari penghargaan itu, 
. faedahnja emas pada waktu ini 

na kedudukan emas sebagai alat 
.pembajaran pada hakekatnja kini 
sedang mengalami situasi jang! 

. bimbang. Nilai emas sekarang ja" 
itu-$ 35.— untuk tiap2 ons, ada 
gp ana aa 
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an besar harganja pun akan me- 
osot. Sebaliknja Amerika tidak 
akan merobah sikapnja terhadap 
emas, berhubung Amerikalah jg 

  

mempunjai emas jg terbanjak. 

Lx In « L n . 

|Disamping itu kepentingan dari 
1 ' produsen -emas, djuga 

iterdjamin bila keadaan emas ti- 
dak berobah. Melihat pentingnja 
peranan emas dalam hubungan 
pembajaran internasional malahan 
negara? produsen emas tadi.akan 
berusaha agar harga emas naik. 

Akibat kenaikan harga ini bagi 
negeri2 Persekemakmuran Inggc- 
ris ialah akan susutnja kekura- 
ngan dollar. mereka. Sebaliknja 
Amerika akan menentang kenaj- 
kan harga ini, karena dalam hal 
itu, bagi Amerika emas. akan le 
bih mahal. Kedudukan emas Indo- 

nesia dalam hubungan pembaja- 
ran internasional mempunjai dua 

Gi. ha jang manfaat bagi kowatji- 

€ 

— — — —— Mosi-tidak-pertjaja kepada Menteri Pertaha- | ...nan, melifirut perhitungan tidak akan diterima parlemen. Ke. banjakan partai, baik partai-pemerintah, maupun partai-oppo- sisi, pula partai diluar parlemen, tidak berani bertanggung- 
djawab akan kemungkinan krisis kabinet. Pertim bangan lain 
jalah,bahwa isi mosi'itu sangat tadjam, jang menjangkut diri 

£ pribadi Hamengku Buwono jang telah terbukti patriotisme, 
03 perdjuangan dan ketaatannja kepada Negara. ' : 

j3 5 — — — — Tapi, pemimpin dan partai jang njata2 
duduk kembali dalam kabinet, 

ingin 
dan atau pemimpin dan partai 

jang belum pernah turut pegang kemudi pemerintahan, setjara 
litjin, tetapi kasar, telah ambil djalan lain. Mereka tidak akan 
menjokong mosi-Baharuddin jang tidak menaruh kepertjajaan 
“kepada Menteri Pertahanan, tetapi akan memadjukan mosi 

. Jain atau menjokong mosi lain, 
« bubarkan kabinet djuga. 

nan Angkatan Perang. 

“Menteri Pertahanan. Dan bila 

Katolik, sudah boleh dipastikan 
. binet djatuh. 5 

— — — — — Apakah bahajanj 

.gawaian. Artinja parlemen: 

Man NN onga Tg Aka 

jang bukan kompetensinja. 
langgar sifat 

-. jang bermaks 
— &n Pertahanan, dan terutama 

rang, orang2 jang di-mosi atau didaulat, akan mau menerima 
“putusan itu begitu sadja, sebelum dapat dinjatakan dengan 
bukti2 jang sah, bahwa mereka benar2 bersalah ? 
— ——— — Hendak keman 

Sa 

“5 — — — — Mposi itu minta diadakannja perobahan susunan 

. ta kemukakan, ada bahaja lain, jaitu bahwa parlemen me- 
.  njimpang dari tugas kewadjibannja. Parlemen sebagai badan 
| legislatif, mau mentjampuri susunan Kementerian, soal kepe- 

ps disamping hak legislatifnja, mau : pt 

jang bermaksud hendak mem- 

dalam Kementerian Pertahanan dan perobahan dalam -pimpi- 

—— — & — Kalau mosi demikian itu diterima, tidak boleh 
tidak, kabinet mesti bubar. Sebab perobahan susunan dalam 
Kementerian Pertahanan dan perobahan dalam pimpinan Ang- 
katan Perang, artinja sami mawon, jaitu tidak pertjaja kepada - 
beleid Menteri Pertahanan. Djadinja, mosi matjam Jain jang 
demikian itu isinja, tentu akan mengakibatkan berhentinja 

Menteri Pertahanan mengun- 
.» @urkan diri, Menteri Keuangan, Kehakiman, Kesehatan dan 

Umum, masing2 dari PSI, Parkindo dan Partai ' 
berhenti djuga. Dus ka- 

a? Selain seperti jang telah ki- 

| akan ditempuh parlemen itu ha: 
rus kita buntu. Tidak boleh parlemen mengindjak lapangan 

Kalau kedjadian demikian, ter- 
hukum"dan tata-tertib negara. : 

— — — — — Selain itu, apakah djika parlemen menerima mosi 
ud mengganti beberapa orang dalam Kementeri- 

dalam pimpinan Angkatan Pe- 
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| Semarang lapurkan pada Sir- | 
.pong, “bahwa dikotanja Sir- 
(pong ini ada suatu kantor dja 

Gia lembur, sampai djam 5 pa | 
| 8i. Artinja semalam suntuk. 
Pada hal jg diadjak melem- 

“bur ada djuru tiknj, wanita, 
sedang kepala kantor tsb se- 

'kan dilain kota. Giman, ini, 
tanja Sdr. AP: 

. Sir-pong sendiri sih tidak da 
“pat beri komentar apa2 thd. 
0 /lapuran Sir. A.P. tentang ker 
0 Gja "LEMBUR" ini: tjima ka 

s3 Ka sampai 
2 cu 

  

rang baik” (ini kalau sam-' 
ai terdjadi lhooo, mudah2ani 

'sadja djangan), Ma “ker 

| ada tumah tangga 
0. ig djadi "LEBUR” beranta- | 

. Tapi sebetulnja ja tidak pan ' 

(“DIDAPUR 

|. |(Watan resmi, je pada suatu 
| malam (tgl. 2 malam 3 Okto- 

|. ber jbl,) telah mengadakan ker 

dang “membudjang”, artinja ' 
keluarganja masih ditinggal- 

terdjadi hal2 jg | 

“Indonesia, drs. 

emas jang disimpan di Javas 
dipasar dunia, a, 

| kemungki- | 

'mundjukkan 

|lam masa keadaan ekonomi bu- 

Fdjukkan akan makin kurang ar- 

# lagi diantara alat2 pembajaran. 

hubungan pembajaran didalam 
negara, oleh pembitiara digam, 

        

    
    Mean    

y untuk melunaskan 
Sa! a . p 

      

pertama, jatu manfaatnja emas 

nesia pada tiap waktu dapat me- 
lakukan pembajaran sebagai aki- 

bat adanja ketidak-berimbangan 
jang timbul sekonjong2 dalam ne 
ratja pembajarannja. Hal kedua, 
jaitu manfaatnja emas sebagai 
tjadangan konjunktur, mengingat 
Kepada pembajaran2 jang harus 
dilakukan berhubung dengan keti 
dak-berimbangan dalam neratja 
pembajarannja jang berlaku un- 
tuk djangka jg. agak pandjang. 

Djuga di th. 1953 ada 
“kekurangan. 

Kemanfaatan jang kedua itu- | 
lah, kata pembitjara, jang meru- 
|pakan hal utama bagi Indonesia. 
Dalam tahun, 1950 dan 1951 In- 
Gonesia telah mempunjai kelebi- 
han uang dalam hybungan pem- ' 
(bajarannja dengan luar negeri. Da 
(lam nilai Rp. 11.50 satu dollar A- 
merika kelebihan uang Indonesia 

"negeri: | 

  

sebagai tjadangan liguiditet Indo | | 

    
   

  

    

    
       

    

  

        

   
   

   

Setelah mengikuti opera hr kmar data 

    

  

        

    
   

   
€, manoeuvre .NATO  diper- | 
apal selam baji” telah menga | 

| ke London. Tampak kapal se | 
sungai Thames, sedangkan ' 

indu nja. Kedua kapal bersama2.   
  

    

    

Sedan 

GA INKIANG, jang merzpakan 

pinan militer Russia telah men   jadalah sebesar 3.650.000.000 rupi- 
(kah. Dari djumlah ini 1.280.000.000 ' 

rupiah telah dipergunakan untuk 
membeli emas., Neratja pembaja- , 

lara Indonesia dalami 1952 akan me 
Kekurangan — oleh 

karena merosotnja “harga harga 
export dan Jain-lain sebab: 
kekurangan sity . dapat” di- 
taksir sebesar 2.000.000.600 rupi- 
ah. Keadaan ini sekiranja akan 
djyga berlaku dalam tahun 1953. 
Mengingat hal itu, sebagian dari 
emas jang telah dibeli dalam ta- 
hun 1951 itu, kini dapat dipergu- 
nakan untuk menutup  kekura- 
ngan2 jang terdapat dalam tahun 
1952 dan tahun berikutnja. Tja- 
ra menggunakan emas sebagai 
alat pembajaran Seperti diuraikan 
tadi adalah mudah Gipahamkan: 
kelebihan? jang diperoleh dalam 
masa keadaan untung dan jang 
Gidjadikan emas ( goud-belegging), 
kemudian dapat dipergunakan da 

ruk. 

drti emas akan makin 
Me kurang? 

y 

Sementara menindjau perk€m- 
bangan keuangan internasionat 
(pada dewasa ini, tanda2 menun- 

tinja emas sebagai alat pembaja- 
ran internasional. Kemungkinan 
kearah ini makin besar, makin 
pulihnja keada'an hukum (recht- 
zekerheid) makin orang berhasil 
mentjiptakan keada'an hukum jg. 
tetap dalam lapangan internasio. 
nal dalam hal mana arti cmas 
sebagai alat pembajaran jg. akan 
berkurang. Pada uzasnja keada- 
an hubungan pembajaran dapat 
diatyr sedemikian -rupa, hingga 
emas sama sekali tidak terhitung 

  
Azas ini pada hakekatnja telah 
disinggyng dalam konperensi “kes 
uangan internasional” di Bserton 
Woods ditahun 1944 jang menu: 
tuskan adanja Dana Keringan 
Internasional (ILM.EF.) dan Worid 

     

      
    

    
   
     

   
   

memerlukan . emas, sehi 
emag menghilang dari pe 
ran setjara “berangsur2, 
demikian pemakaian ema 
bagai alat pembajaran Ik 
tidak heraku lagi se 

tinggal mempunjai arti 
sE. 

Peranan passif ini dip 
hankan, karena emas ke 
an didjadikan alat dekking 
sebagign dari mata yua 
beredar. Pendirian ini b 
sarkan pertimbangan, bak 
keadaan keuangan dapat di 
atur setjara sehat asal perse-' 

  

diagn emas jg tjukup didjadi- 
kan sjarat. 

Emas sbg. dekking na 

  

Berlainan dengan lain? nege 
Ti, Indonesia kini masih met 
pertahankan pendirian 45h tadi» jaitu memp takan 
persediaan emas sebagai alat 
dekking untuk sebagian uang jang dalam peredaran. Persen- 

   

tage ini ditetapkan sebesar 
2076. Ini berarti bahwa seper- 
lima dari uang kertas jg dike- 

djamin oleh emas. Untuk meng 
hindarkan pengertian bahwa 
dgn. demikian sisa dari uang 
kertas sebesar 4/5 tidak terdja- 
min perlu diterangkan, bahwa 
selain emas masih ada 'ain2 
djenis alat. pendjamin, - anjara 
lain ialah utang2 para credi- 
teur kepada . Javasche 'Bank. 

Andaikata persediaan emas di- 
tiadakan, ini tidak berarti akan 
membawa sesuatu perobhahan 
dim susunan dan djumlah uang 
jg. beredar, karena PAN AN 
emas tadi berganti dengan lain | 
djenis alat pendjamin. Suatu : 
tjontoh ialah tindakan Bank of | 
Engelang dalam tahun 1939, ' 
jang pada waktu itu meng ganti | 

persediaan emasnja | deng 
Gana negara (staatsfonde 

Lepas dari kesangsiatt “aka 
“faatnja persediaan emas sebat 
pendjamin uang jang beredar, 

1   
    

  

! 'alat :   Bank. Meskipun demikian Tatapi 
kemudian ternjata, bahwa angds 
belum habis . peramannja ' dalam 
hubungan keuangan interngsio- 
nal. Seperti dikatakan tadi, mi 
terutama disebabkan oleh ka,ena 
kedud,,kan Amerika sebagai ne- 
gara jang paling kuasa dalam Ku- 
bungan keuangan internasiunal, 

Mengenai peranan emas dim 

dapat “dikemukakan “bahwa pada 

umumnja harus diadakan aturan 
membatasi djumlah uang dalam per- 

Iedaran, sehingga kepentingan rakjat 

terdjaga. “Tetapi mendjadi pertanja- 

an apa benar djumlah uang jang 

Beredar. dapat didjamin dengan sja- 

rat.asal mempertahankan “perimba- 

ngan jg tertentu 'aritara “persediaan 

emas dengan “djumlah uang, Me- 

hurut 'pembitjara bukanlah  demiki- 

an halnja. “Sebagai tjontoh diambil- 
hja keadaan "keuangan: Indonesia   

.barkan riwajat emas dalam hu   a parlemen? 

semalam, bukan??? Maklum 
Sih kalau mata ngantuk, piki 
ran bisa “NGLANTUR”, akal 
sehat gampang “KABUR”, lu- 

pa daratan, lupa anak isteri jg 
“DIDAPUR”, bis, berbuat nja 
sar'dan "NGAWUR” 

  

POLIKLINIK CHUSUS 

BETJAK. 
Kini di Surabaja telah   chusus untuk para pengen 

dara betjak. Poliklinik itu 
didirikan oleh Bond Be: 
tjak dan pimpin oleh Dr. 
Radjiman. | 

3 & 

Rp. 40.000.-— DENDA BAGI 
PENJELUNDUP MAS. ? 
| Pengadilan Negeri "Tg. Priok, 
pada hari Sabtu jang baru lalu 
telah mendjatuhkan hukuman den 
ida Rp. 40.000.—. atas diri. Tjio 
Kay Koey, seorang pedagang ber- 
asal dari Surabaja, karena diper- 

salahkan telah mentjoba  menje- 
lundupkan 10 potong mas - berat 
2 kg dari luar negeri. Ketjuali   tas, ada djuru tik wanita di- | 

— adfak "NGLEMBUR” bekerdja 

   
denda itu, djuga 2 kg. mas tsb di 
Sita. 

  

| UNTUK PENGENDARA 

dibuka sebuah poliklinik 

| Selama itu dumlah 

“bungan. pembajaran didalam 
negeri dipelbagai negara. Ke- 
dudukan emas sebagai suatu 
dasar ig terkokoh dalam suatu 
sistem keuangan mendjadi ma 
kin berkurang berhubung dgn 
makin baiknja keadaan hukum 
(rechtzekerheid) dalam sesira- 

IP tu negeri. Makin njata, bahwa 
sistem keuangan makin tidak 

(Bp. 17.— DIUTA LEBIH HA- 
SIL PELABUHAN SMG. 

Menurut laporan terlambat 
Djawatan Bea dan Tjukai sela 
ma bulan Agustus jg lalu djum 
lah penghasilan pelabuhan Se 
marang teritatat Tp. 17.266. 

| 86947 atau Rp. 3— djuta ku 
rang dibanding bulan Djuli jg 
banjaknja Rp. 20.434 40247, 

perahu/ 
kapal jg masuk “tertjatat 2386 
buah ig membawa barang2 da 

mobil, 230 ton bahan pakaian, 
3 ton kaos kaki dll. sehar 
Ik, Rp. 60.000.000, —, “".. 

Djumlah barang exnort se- 
harga Ik. Rp. 12.000.000, ter 

diri dari 29 matiam hasil bu- 
mi seperti iles2 sebanjgk 16 
ton, lombok 284 ton d.Il, jg di 
angkut oler 328 buah kapal/ 
perahu keluar .Djawa,   ri luar negeri berupa 40 buah . 

dalam “tahan? 1950” daa 1951, di 
tiana' dengan kelebihan “ sebanjak 

“Rip: 1.280-000.000.— dibelikan emas. 
Ini berarti, bahwa dengan pembeli- 

Yan emas itu maka Ta “2 djum- 

lah uang jg. dikeluarkan dapat me- 

Titagket hingga 5 kali, Rp. 4.280. 

” 000-000. — Rp. 6.400.000.000. — 

| dengan tidak perlu  mengiidahkan 

adanja. 207. " 
Dr. Oudt berpendapat, bahwa 

“bukanlah demikian halnja. Da- 
"lam hubungan ini diambilnja 'be- 
(berapa tjontoh, antara lain pem, 
helian emas dengan sebagian dari 

kelebihan dalam tahun 1950 dan 
1951, sampai seharga Rp. :1.280. 
000:000.—. Atas pendirian adanja 

| PEme NB En tetap antara perse- 
|diaan emas. dan djumlah uang jg. 

'beredar, maka dapat erang  me- 
ngatakan, bahwa sedjak saat 

ipembelian emas itu sampai kini 

il kureng daripada. 2 tahun — 
diumlah uang dalam “peredaran 

boleh mengikat hingga 5 kali 
Rp. 1.280.000.000.— — Rp. 6.400. 

'000-000.—, dengan tidak dibatasi 
oleh sjarat jang menetapkan per- 
bandingan jang tsb. tadi. Bila ini 
sungguh. terdjadi, bukan kepa- 
lang ruwetnja, keadaaan- kenang 
an Indonesia pada waktu Ini. Lo- 
bih djelek lagi keadaan . keuang- 
anitu, andaikata semua. kelebih- 

an uang itu telah “didjadikan 

emas, sehingga “djiumlah uang 

dalam peredaran setjara legal 
dapat lebih2 diperbesar. 

« Sebaliknja bila kelebinan uang 
i dalam tahun? tsb. tadi' telah di- 

        

jet ?—Pangkalan Bomber Atoom 
2 g Dislapkan 

(Oleh: Ting Wei Tung — Djuruwarta ,,Suara 
Merdeka” di Tokyo). 

daerah sebelah utara-barat, 
robah untuk merupakan sebagai sebuah pangkalan militer Sovjet 
jang besar di Asia Tengah, demikian bunjinja berita? jang didapat 
dari tanah daratan Tiongkok. Semen 

    

:( Moskou dan Peking, 
pembuatan lapangan2 terbang 

€" Jitu, Sekarang perlaksanaannja 

pun : 
pembuatan djalanan kereta api 

     Inarkan oleh Javasche Bank ter | nja suc 

x 

Isetiap ons, persentage uang jang 

sini | persentage jang tinggi oleh pere 
& 

ig 

  

   
     

      

    

    
   

   

Militer Sov- 

spintu belakang” bagi RRT di 

kini dengan tjepat - sedang di- 

idjak tahan 1950 putjuk pim- 
1 (kepada Kremiin supaja 

dibuat 10 lapangan? terbang besar di Sinkiang. Lapangan? terbang 
ita harus dapat digunakan oleh pesawat? pelempar bom atoom. 

Menurut sepandjang berita, 
kabarnja, sebuah persetudjuan 
telah tertjapai baru ini diantara 

mengenai 

Sudah mentjapai tingkat agak 
djauh. Lain daripada itu, kini 

sedang diselenggarakan 

Gan berapa djalanan raja “jang | 
kesemuanja penting dalam arti- 
an strategis, untuk  menghu- | 
bungkan Sinkiang dengan Sibe- | 
ria (Russia). Kabarnja. dalam | 

terma- | 

in- J 

dan Mongolia, Sinkiang i 
Tibet, Sinkiang dengan 

kon- sukar daripada renijana 
struksi'itu, ialah jang mengenai 
pembuatan djalanan kereta api 
3 

$ meliwati tanah ting 

“2 hubungan kereta 
api diantara Sinkiang dan Rus- 
sia pada aechir tahun ini, supaja 
RRT mempunjai pintu bela- 
kang”, untuk dipakai menerima 
barang2 buatan Russia, disam 
ping hubungan jang sudah ada 
dewasa ini, ialah jang berupa 
djalanan kereta api Manchuria- 
Siberia. 

Ta ea Ea La IN 

djadikan dollar. Amerika dan bu- 
kan emas, djumlah uang pereda- 
ran tidak dapat diperbesar, Ketiu 
ali bilamana pada awal '50 sudah 
ditentukan sjarat2 tertentu jang 
memungkinkan tindakan itu. Tjon 
toh lain: Pada tg. 4 April. tahun 
ini, bila- emas jalat pendiamin be 
rupa emas jang ada di Javasehe 
Bank, dinilai dengan harga $ 25 

  

didjamin adalah Lk. 8074. “ Djika 

daran uang itu, diturunkan hing 

lo 

imanpun tidak terluput« 

  

    

g 

politik dan taraf ketjerdasan. 

Dalam kata pembukaannja, 
Mr. Moh, Daljono menjatakan, 
bahwa Islam Studie Club ber- 
maksud akan Mmempeladjari de 
ngan setjara mendalam dan se- 
tjara ilmu-pengetahuan  soal2 
dilapang ke-Islaman, untuk se- 
Tandjutnja dengan berpefoman 

| pada kenjataan2 dan. objectivi- 
teit, rrengambil kesimpulan2 me 
ngenai soal2 tsb. Usaha demi- 
klan oleh pembitjara dipandang 
sangat perlu, karena banjak 
“s9al2 dilapang ke-islaman jang 
masih berbeda2 ditafsirkan oleh 
Ummat Islam sendiri, baik dida 
lam theorie maupun didalam 
prakteknja. 
“Hatsil2 dari Studie Club tsh., 

jang merupakan djawaban2 jg. 
berdasarkan ilmu pengetahuan 
mengenai tidak sadia bagi Um- 

'| mat Islam sendiri, tetapi djuga 
bagi golongan2 lain, jang ingin 
memperdalam pengetahuannja 
dalam Islam. 

Semua orang dapat dja 
di angganta. 

Dalam merepeladjari dan ke- 
mudian menciaah dan memetjah 
kan soal2 itu, tidaklah akan di 
ambil sesuatu keputusan, akan 
tetapi hanja “diambil 
lan? belaka jang tidak merupa 
kan sesuatu andjuran, atau ti- 
dak berisi sesuatu aliran politik 
jang tertentu. Djuga tidaklah 
ada sesuatu keharusan bagi pa 
ra anggatita Islam Studies Club 
tsb. untuk mengerdjakan kesim 
pulan2 itu. Terserah kepada me 
reka untuk mempergunakannja 
ataukah tidak. Djuga kemung- 
kinan2 selandjutnja dari per- 
kembangan Agama islam, akan 
mendjadi object untuk dipsla- 
Gjari dan dipetjahkan dan di- 
ikuti, agar dapat diketahui ba 
gaimana “arah ' pertumbuhan 
Agama Islam dikemudian hari. 

Diterangkan selandjutnja, ha 
hwa semua orang dapat diteri- 
ma mendjadi anggauta Studie 

  
tahun 1951 insinjur2 Russia: Club tsb. dengan tiada membe 
sudah menjelesaikan pembua-' da?kan apakah ia Islam, Ka- 
tan 10 djalanan raja, tholik, Kristen, Kemunis, atau- 

(suk djalanan raja jang sangat | pun sosialis, atau golongan dan 
K Nae jang hubungkan 

kian-g. 

“Tsinghai dan Sinkiang dengan 

Maen et : : 
“Ratan, bagian jang paling 

aliran apa sadja, dapat mendja 
di anggauta. Kepada mereka 
jang bukan-Islam tidak diha- 
rapkan, untuk mengerdjakan 
soal2 Islam. Dan orang tidak 
usah takut atau chawatir, bah- 
wa ia akan dipengaruhi untuk 
masuk mendjadi Islam. Soainja 
adalah mengenai ilmu-pengeta- 
huannja. Demikian antara lain 
Mr, Moh. Daliono. 

Sambutan Res. 
: Salamun. 

Residen Salamun jang djuga 
hadlir dalam pertemuan itu, da 
lam kata sambutannja antara 
lain menjatakan, bahwa dalam 
pembangunan dewasa ini kita 
banjak menemui soal2 ke-Isla- 
man jang penting2 jang perlu di 
petiahkan. Residen Salamun ka 
takan, bahwa dalam  djaman 
pendjadjahan jl. segi... -Isla- 

1 pe- 
ngaruh2 pendjadiahan. Oleh 
karenanja, kalau Islam dewasa 
ini tidak dapat tumbuh den. 
normasal, bahkan sering. .,mis- 
vormd”, adalah akibat dari pen- 
djadjahan jang lalu. 

Ia meniatakan kejakinamnja, 
bahwa Islam Studis Clwb, akan 
dapat menemukan sebab2 dari 
tidak suburnja Agama Islam 
tsb. dan setelah menentukan 
diagnose dari sebab2 itu, kemii 
dian djuga dapat ' memberi 
obat?nja. iang mudjarab, demi- 
kian Residen Salamun. Perlu 
diterangkan bahwa Comite Pen   ga 4075 dalam 3 bulan akan djelek 

rakibat "jang dibawanja. Sebalik- 
inja melihat kebutuhan Indonesia 
akan beras atany barang? kapital 
Juntuk usaha. pembangunannja, 

pendirian hendak terus-menerus 
mempertahankan persentage alat: 
| djaminan sebanjak 2074 itu tidak" 
berarti politik keuangan bidjak- 
sana. 

Emas bukan ,,regula- 
teur” jg. baik. 

Demikian pula halnja, bila 
Orang hendak tetap memperta- 
hankan persentage itu, sekalipun 
keadaan dan kepentingan umum 
memerlukan djumlah: uang  da- 
lam "peredaran diperbesar. 

Melihat faktor2 jang Cikemu- 
kakan tadi, maka dapat diambil 
konklusi, bahwa emas bukan me- 
rupakan alat pengatur (regula- 

teur) jang baik untuk  menetap- 
kan luasnja hubungan pembajar- 
an dalam negeri. 

Dalam pada itu, hendaknja. pa- 
ra. pemimpin, dalam menetapkan 

edaran, hendaknja berusaha su- 
paja mengambil lain ukuran2 da- 

ripada "emas sebagai alat pendja- 
min. Melihat. keadaan “ekonomi 
Indonesia sekarang, pada hake- 
katnja maka dapat disangsikan 
manfaatnja dari sjarat jang me- 
nentukan persentage alat pendja- 
min sebesar 2074 tadi, ' Kesangsi- 
an ini timbul karena “bukan sa- 

batas2 dari uang jang dalam per-'. 

dirian Islam Studie Club tsb. 
terdiri dari: Ketua: Mr. Moh. 
Daljono, Sekretaris I: Marsam, 
Sekretaris II: Nurachmat. Pe- 

Surakarta. 

Kabar Kota 
DPLAD 84 CONTRA 
(DPPLAD 144. 

Selasa dj. 7 pagi tadi di Djang 

  - 

lakaan ngeri, Satu truck ke- 
punjaan DPLAD 84 jang da- 
tang dari djurusan Djatingaleh 
akan menudju ke Tjandi Lama 

telah bertabrakan dengan satu 
truck DPLAD 744 jang datang 
dari djurusan 

nja, hingga dari truck DPLAD 
84 jang waktu itu memnat,para 
pegawainja kekantor, : seorang 
laki? tewas dan 18 orang lain- 
nja luka2. Mereka terus diang- 
kut dan kini dirawat di RST, 
Perlu didjelaskan bahwa pada 
waktu “ibu truck 'DPLAD: 84 

an dgn ketjapatan 75 
Sm, 

UTK KORBAN2 KEBA- 
KARAN.   dja emas, melainkan djuga tja- 

dangan devisen harus dikorban- 

pertahankan sjarat tsb. Mendjadi 
kenjataan, bahwa, emas tidak la- 
gi memegang peranan dalam hu- | 

bungan pembajaran dalam nege- 
ri. Emas seharga Rp. 3.300.000. 

000.-— jang “kini di Javasche 
Bank dan Deviezen-instituut te- 
rang hanja berarti dalam hu- 
bungan . pembajaran - internasio- 

nal. 1   
PAI 

m 3 

Perkumpulan  grossier kra- 
merijen Tjap Ho Kung Hui jg 

: , | pusatnja di- Pekodjan  Sema- k ka - $ an untuk memungkinkan  mem- | rang telah membentuk satu pa 

knitya jg maksudnja mentjari 
dermaan diantara para ang- 
gautanja guna menolong-me- 
ringankan beban korbang ke- 
bakaran di Djambi. Dalam ra 
pat pembentukan panitya ka- 
barnja sudah dapat dikumpul 
kan sedjumlah Rp 10.000 dian 
tara para pengurusnja sendiri, 

am Studie Club 
Bere iri Di Solo—Guna Memperdalam 
. Pengetahuan Ttg Ke-Islaman 

D0 (Oleh djuruwarta kita sendiri). 

:LEM COMITE Islan Studie Clab jang diketuai: oleh Mr. | 
Moh. Daljono, Djurvat malam jl. digedung Balaikota Su- 

rakarta telah diadakan pertemuan jang dikadliri tidak Sadja oleh 
ummat Islam, tetapi juga oleh wakil? dari organisasi-organisasi 

| bukan-Islam. Pertemuan tsb telah befhasil mendirikan Islam Studie 
Club, jang “bermaksud dan bertudjuan mempeladjari theorie dan 

 praktijk Agama Islam dan kemungkinan? selandjutnja, dan terbu- 
ka bagi segala erang dengan tidak membedakan Agama, aliran 

kesimpu- 

-ialah ketenangan dan 

Jindung: Residen dan Walikota | 

" Sauw 'Thiam Sosi/Lim Tjing 

  

   . bung Karno bilang ,,Pan- 
tja (3) Krisis: sebetulnja ada 
6 ialah: Krisis Kabinet .. 

Sonneville 
“Ojatuh" 
! Djuara Solo Bi. 

.. kin Sensasi 
B ERKENAAN dgn, ulang 
AD tahun ke-49 dari ,,/Fiong 
Pan Jan Ta Sr di Djakarta 
bertempat dilapangan Sekolah 

: Tionghoa Hwee Koan, Pateko- 
an, Djakarta Kota, selama dia 
malam berturut? jaitu tg, 4 dan ! 
5 malam, dilangsungkan pertan 

i bulutangkis antara regu 
' Solo melawan ,/Prapatan' Bad 
minton Associatior” dan Sol6 
— sisa Djakarta. Pada pertan 
dingan. malam pertama tgl. 
ma Kepu ae tak bor daia tea, 
hadap P.B.A, dan menderita 
| kalahan 4—1, tetapi pada per 
tandingan malam kedua, Solo 
telah menundjakkan keunggu- 
lannja dengan berhasil menga- 
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dimulai tg.25 PSSI akan melan 
'Sungkan | kongresnja di Sur 
'baja. Bertepatan dengan k 
gresnja tsb, akan pula diadakar 
pertandingan kedjuaraan PSSI 

Lebih djauh dikabarkan, bah: 
Wa PSSI telah menerima un-: 
dangan dari kes.. Singapura utk 
main disana di bulan Nopembe 
sedangkan di.bulan April 1953 
akan melawat ke Hongkong 
Selain itu masih. banjak pula 
undangan2 dari luar negeri j 

    
  

lahkan Djakarta dngan stfand ' 561 pat dipenuhi. i 5 B8) bahkan disamping “itu an Cepat Ip 
Gjuga djuara Djakarta dan dju 
ara tak resmi Indonesia, Ferry 
Sonneville, telah digulingkan 
oleh pemain-muda ,,kota-an- 
dong”, Tan Hok Seei. 

Sepakbola Int 

Minggu kemarin dulu dibebe 

pa-negara dilangsungkan pertar 

dingan sepakbola internasional! 

Jang sangat menarik .perha- 
tian dalam pertardingan tadi 
malam, ialah ketika terdjadi 
»pertarungan” sengit antara F. 
Sonneville melawan Tan Hok 
Soei, lebih2 lagi ketika Sonne- 
ville berhasil dikalahkan dalam 
set pertama dengan angka 15- 

| H1, Hampir2 sadja set kedua ini lam pertandingan internasional j pun dimenangkan dengan mu- | diadak k ad LI 
dah pemain-muda kota Solo ini,! Siadakan kemarin di Oslo, kes ketika Sonneville sudah djatuh i Swedia telah berhasil mengalah-: 

ketinggalan angka, jakni 11-7 | Kan kes. Norwegia dengan 2 — 14 
untuk Tan Hok Soei. Tetapi ber | Dalam pada itu Reuter dapat me-' 
kat ketenangan jang sementara | ngabarkan, bahwa kes. Finlandia ' 
itu telah dimiliki kembali oleh | telah mendapatkan kemenangan 
djuara Djakarta ini, maka achir/ 2 — 1 dari kes. Denmark dalam 
nja tpinggalan angka itu da- | pertandingan jang diadakan di 

mendjadi 14-14, : Helsingi kemarin dulu. 
Pena lan jang kemudian di-j ARE 

Waid 
Tunduk 

langsungkan, berachir 3-0 utk. | 
Sonneville, sehingga pertandi- 

Njatakan Sedia Menaa- 
ti UU Pem. Mesir 

ngan mendjadi longset. 

IDAPAT kabar, bahwa ' 
pada hari Senin dalam | 

suatu pertemuan istimewa dari 
badan  eksekutifnja, partai - 
Wafd akan menjatakan tunduk | 
pada undang2 pemerintah Me-' 
Sir jang menuntut diadakannja 
reorganisasi dalam semua par- 

kes. Perantjis telah 

kemenangan 3 — 1 dari kes. Dje 

man dalam pertandingan jang di 

adakan kemarin distadium Colom. 

bes, Paris. Kedudukan diwaktu is: 

tirahat L — 1.   
"“Datam pertandingan set jang me- 
mentukan ini, ternjata Sonneville ha- 
ru$ mengakui keunggulan lawannja, 

£ o. bagaimanapun djuga kerasnja 

daja-upaja jg dilakukan djuara Dja- 
karta ini, tapi toh ia tak dapat 
menguasai keadaan, dan set ini 
dimenangkan oleh-Tan Hok Sosi de- 
ngan 15—9. Suatu keistimewaan 
jang terlihat. dan'- dimiliki oleh pe- 
main-muda Solo Tan Hok Soei ini, 

permainan 

mnettingnja” jg disertai napas pan- 
djany, sehingga semua smash Son- 

Wwannja. Dengan kekalahan jang di- 
derita Someville dari Tan Hok Soei 
ini, maka kini kedjuaraan tak resmi 
bulutangkis Indonesia, belum dapat, 
dipastikan siapa jang memegangnja, 
sebab ketika berhadapan dengan Ed- 
dy Jusuf dalam pertandingan tg 14 
"10 malam, Tan Hok Soei men- 
Berita kekalahan, sedangkan Eddy 
Jusuf pernah kalah dengan Sonne- 
ville. Sebagai diketahui, djulukan 
djuara tak resmi Indonesia diperoleh 
Sonneville “setelah ia baru? .ini 
berhasil mendjatuhkan pemain Njoo 
Kim Bie dari Surabaja. Kesudahan 
selengkapnja adalah sbb: 

Single : F.Sonneville — Tan Hok 
Soei 11—15, 14—14, 3—0 dan 
915. 

Oci See Ming (Djkt) —So Thiam 
Swie (Solo) 6—15 dan 5—15: 

Tan Tie Kwie (Dikt) — Lim Tjin 
Han (Solo) 15—11 dan 15—2. 
Double : “F. Sonneville/Oci Soen 

Eng Tjan Thiam Boen/Oeci Djing 
Thay 15—1f dan 15—12. 

Oei Tjin Tjoan/Kong Jan 

dari partai tersebut pada hari : 
Senin menjatakan tunduk pada 
peraturan? pemerintah itu. Ka-' 
barnja mereka telah memberi- 

siden partai, Nahas Pasha, un: 
lak menerima baik keputusan? 
mengenai reorganisasi partai. 
Pun mereka akan mengumum- : 
kan seruan kepada rakjat pada 
hari Senin itu. (AFP). | 

Oh, Rita.... 
Pertjintaannja Dgn 

Aly Khan Gagal Lagi 

ITA HAYWORTH hari | 
Sabtu menerangkan bah : 

wa penghidupannja bersama, pa | 
sama sekali | Pen aa 

ngatjara 

  

Ping . r 
dua suami-isteri ini roungkin su 

", 
jang (3 

Demikian . menurut berita AFPj 

memperoleh 

  

-Lain berita AFP p 
dari Oslo mengatakan bahwa da-' 

“ 

   
    

  

kan waktu 24 djam kepada pre 

Kita ditambahkan, bah 
wa peri!jintaan baru antara ke 

li Semarang tlh terdjadi ketje. 

sebaliknja. Ta- | 
brakan terdjadi dengan keras- | 

    At EL La Ta mendekati lagi achirnja, 
en MN an Meta Aly sendiri nampak ' 

nja pun diliputi perasaan kesal 
IN-EN-VERKOOP Aly menerangkan, bahwa usa- 
CENTRALE. ha?nja untuk berdamai kembali 

dgn. Rita ,,samasekali tidak 
Sebagai dikabarkan, B.R.N, telah! berdjalan seperti Ha harap- 

membuka “ pelbagai  proefbedrijven ' kar”, Difihak Iain Rita menja 
bagi anak2 bekas pedjoang, dimana 
mereka itu dididik dalam lapangan 
-pekerdjaan, .supaja mereka dikemudi 
an hari dapat mempunjai hasil peng 
'hiduparnja. Dari usaha ini, telah 
banjak proefbedrijven jg  menghasil 
kan, jg produksinja didjual di pasar 
pasar. Dikaridung niatan. utk. mem 
buka satu verkoopcentrale dan 'in- 
koop  centrale- di 'Smg., guna pen- 
lijualan 'barang2 tsb. 

. fakan lagi, bahwa ia ,,sementa 
ira ini belum bermaksud menga 
| Gjukan kembali tuntutan bertje 
“rai, tetapi kadang-kadang saja 
sangat tjenderang untlik ber- 
tindak begita”. Sekarang “ini 
Rita, Vidak jagi menginap di vil 
la Aly Khan di Neuille, diluar 
kota Paris, akan tetapi sudah 
panah ke Ritz Hotel di Paris. 
C 

|Aneka Djawa Tengah | 
  

TJILATJAP. 
1000 pengatjan di per- 

batasan Djawa Barat. 
Banjaknja gerombolan penga- 

tjau jang bergerak didhorah per- 
batasan kabupaten Tjilatjap dan 
Djawa Barat menurut penjeli- 
dikan Lk. ada 1.000 orang jang 
memiliki berbagai matjara Sen- 
djata api. Mereka itu sebigiar 
besar terdiri dari anggota? ,,Ton 
tara Islam Indonesia” dan bekas 
bataljon 426 jang lari dari daerah 
karesidenan Kedu. Demikian  ke- 
terangan pihak resmi. Daerah 
»Operasi” mereka, “ialah daerah: 

kabupaten - Tjilatjap, ke Utara   
Hungan sampai Brebes, 
rat dan sekitar daerah” pegu-   sampai Purwokerto sebelah Ba- |: 

JOGJA. | 

1200 polisi Pamong 

Pradja. 
Kini telah ada kepastian dati Ke 

menterian Dalam Negeri mengenai 
nasib anggota? Detasemen Polisi 
Pamongpradja.” Menurut keputusan 
Kementerian Dalam Negeri, anggo- 
ta2 tsb. akan ditempatkan didaerah2 
Djawa Tengah dan Djawa Timur 
sebagai anggota Polisi Negara. De 
mikian keterangan jg Antara” da 
pat dari pihak Pemerintah Dacrah 
Jogjakarta. Selandjutnja  diterang- 
kan, bahwa untuk maksud itu oleh 
Kementerian Dalam Negeri telah 
diberikan instruksi kepada instansi2 
jang bersangkutan didaerah2 tsb. 

Perlu diketahui, djumlah vanggota 
Detasemen Polisi Pamongpradja tsb, 
seluruhnja ada Ik, 1.200 'orang, Lg 
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Dalam bulan December 1957 

    
   
   
    

    
   

  

  

    

            
    

    

    

        

   
      

  

    
      
      

     
    

     

    
     

   
   

   
   

    

   

   
   

      

    
neville jg -terkenal sangat tadjam tai litik Selandiataia ditertd 
dan keras itu, dengan mudah da- -. mean J » 3. " - : 
pat dikembalikan lagi kepihak la- ma kabar, bahwa lima puluh: 

orang bekas wakil dan senator 
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(PADA hari Meng 
an trem #istrik Iijn 1-8 etjelek 

mbatan Pintu Besi Djakarta, 
. an gerbon 

     

   

     

. 

  

  

ngan, Dihwa Persatuan Wanita 
»Pinardi” di Surabaja tgl. 12 Jail, Giaa mongangkat-aan 

   
     

agar d ' mengerdjakan peker 
djaan?2 modin ita terhadap 

| orang2 wanita sehingga tidak ' 
pertolongan Me in an inta 

MEMERINTAP OT , 1 - menjedia 
| gan Gli-akor. sapi buat ke pulauan Menf ». raga, djuga semakin banjak 

diantaranja Gea damai NOT, diselenggarakan “didalam ika- 
wa oleh '&apal kanan tan kompetisi diantara garni- 
ban @egilajah, Sipora, 

didatangkan di Sipora INI ENURUT tjatatan Dj La MI watan Per Bea Sekolah Pendidikan 
wa. Tengah kini didaerah itu tasmani A.P. Aa 300 orang : an na Djasmani A.P 
numpang dihotel2, Mereka mem. 
bajar 70”, dari gadji dan ke 
Kurangannja dipikul pemerin- 
tah Untlak ini setiap bulan oleh 
pemerintah, dikeluarkan Rp. 150 
090.— atau 1 djuta rupiah lebih 
setahun. Pegawai? tadi umum- 
.» pnjang ya dari lain sea 

at, memang erpaksa tinggal 
dihotel karena sukar mendapat 
kan perumahan sedang peme- 
rintah sendiri belum dapat men 
djam'innja, ( £ 

Nikolas Chvernik, presiden da 
ri Presidium Sovjet Tertinggi 
Sovjet Uni, hari Minggu telah 
tiba di Berlin dengan pesawat 
udara, 

Ia akan ikut serta merajakan 
hari ulang tahun ke-3 dari Re- 
publik Demokrasi 'Djerman tgl. 
7 Oktober ini. Setibanja di Ber 
lin ia disambut oleh para wakil 
pemerintah Djerman Timur, 
pembesar2 Sovjet Uni di Djer- 
man Timur dan missi diploma- 
tik di Djerman Timur. ' 

    
Melebihi 

Ea 

  

K3
 

(Oleh: M. van Deyke 

pagi, |: 
eka | 

jalan 

: 

    

: “ketera- | 

Ding disediakan empat djam se- 

” di Sio 
6 dengan 

erpira disambut oleh rakjat, 
Verutama mereka jg belum per 
mah melihat sapi. Ini adalah un 

k pertama kalinja ada sapi 

: rang itu, major Hartojo, kepa 

iaja Pil Tidar | na. | 
.!Anak2 Amerika Banjak Jang” 

Gemar Narcotina 

»Suara Merdeka”). , 
, EMAKAIAN PIL TIDUR di Amerika Serikat 

ngerikan” daripada pemakaian obat? lain 'jg. lebih berba- 
haja, demikian pendapat Dr. Victor H. Vogel, kepala Djawatan 
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   pa 

| Gitjurahkan perhatian 
    

    

1g sebaik-baiknja. Kes 
sjarat mutlak untuk 
Angkatan Perang. Meskipun 
penghiburan, djuga » 

Pada pasukang, pada waktu 

minggu tntuk keperluan lati- 
han smani 'akni diluar la- 
tihan2 & 1 senam jg dilakukan pa 
da yagi hari itu. Menurut ke- 
Serangan, maka pada waktu 
ini telah ada direntjanakan pu 
la untuk menambah waktu 
olahraga itu mendiadi enam 

- 

djam seminggu. Matjam2 olah 

  
| sun2. Demikianlah misalnja ki 
ni telah ada kompetisi? mili- 
ter untuk sepakbola, tennis 
dan volleyball, sedangkan di 
samping itu banjak pula dila- 
kukan renang. . 

Para pelatih olahraga mili- 
ter itu dididik f 3 peran 
endidikan perwira2 dan bin- 

| fara2 Pendidikan ' Djasmani 
' Angkatan Perang. Sekolah ini 
berkedudukan di Tjimahi. “Pa 
Ga waktu ini ada 14 orang per 
wira dan 200 orang bintara jg 
sedang mendapat pendidikan 
untuk keperluan tsb”, demiki- 
an pemimpin sekolah Pendidi- 

Ikan Djasmani Angkatan Pe- 

  
da redaktur olahraga PI-Ane- 

ta, Selandjutnj, major Harto- 
| jo, menerangkan, bahwa meng 
Lingat sangat diperlukannja te 
| naga2 pelatih olahraga militer 
itu, maka dengan gembira ia 
akan menerima tjadlon2 lebih 
banjak lagi, sekiranja kapasi- 
tet sekolah itu sendiri meng- 
idzinkannja. Selandjutnja ma- 
jor Hartojo menerangkan, ba- 
hwa, atjara peladjaran pada se 
kolah di Tjimahi tsb terbagi ' 

ja Tjandu— 
   

— pembantu chusus 

»lebih me- . 

Bukan Pres 

demikian, 
memegang peranan jang penting. 

  

| PJ KALANGAN ANGKATAN PERANG “Republik Indonesia, ena samping pendidikan kemiliteran jang umum, banjak pula 
r 

      

Gapat mempertinggi nilai pertempuran suatu | 
rekreatif, faktor faktor 

mendjadi dua bagian pokok, 
Jakni bagian pendidikan (vor- 
mend) dan bagian rekreatif. 
Bagian jg pertama, 

d, pendidikan djasmani di da 
lam theori maupun : didalam 
prakteknja, sedangkan bagian 
rekreatifnja. 

TORLANA ialah empatbelas bu- 
an, 

Atjara pendidikan. 

Pada keenam bulan jang pertama, 
diberikan latihan dasar: atau ,,basis- 
training”, dalam mana para “pela- 
'djar harus menguasai semua azas2 
pendidikan djasmani Angk. Perang, 
serta azas2 olah raga pada umumnja. 
Sehabis bagian -jang pertama ini, 
menjusullah suatu- masa. selama em- 
pat bulan, dimana atjara "pendidikan 
lebih ditudjukan kepada spesialisa. 
si. Sehabis itu, menjusullah specia- 
lisasi itu sendiri. Masa ini lamanja 
djuga tiga sampai empat bulan. Pa- 
da tingkatan ini, dipeladjarkan dju- 

sendjata. Selain itu. maka pada ba 
gian masa jg terachir itu, para pe- 
ladjar mendapat kesempatan djuga 
untuk memperoleh pengalaman dida- 
lam praktek. Adapun latihan untuk 
bintara pendidikan djasmani Angka- 

| tan. Perang: itu lamanja enam sam- 
pai delapan bulan. Sehabis menga- 
lami pendidikan, maka para perwi- 
ra dan bintara ditempatkan untuk 
kelama tiga tahun “pada pasiikan? 
sebagai instruktur, jakni dengan pe- 
ngertian, bahwa terlebih dulu jang 
mendapaf instruktur2 itu ialah pu- 
sat2 latihan, setelah mana baru ter 
riforium2 mendapat bahagiannja. 

Sehabis masa praktek tiga tahun 
itu, para instruktur kembali ke 

plikasi jang lamanja kira2 satu ta- 
hun. Angkatan bintara2 instruktur 
olahraga Angkatan Perang ig .perta- 
ma, terdiri dari 75 orang, sudah le- 

pas, 5 

— — Pengadjar2. 
Pendidikan instruktur? olah 

raga pada Sekolah Pendidikan 
Djasmani Angkatan Perang di 
Tjimahi itu, pada waktu ini 
untuk sebagian besar. masih 
berada ditangan instruktur? 
Misi Militer Belanda, akan te- 
tapi mulai angkatan jang akan 
datang ini, diharapkan sudah   akan dapat ditempatkan perwi-: 

jra2 dan bintara2 dari kalangan 
Kesehatan Amerika di Eropah. ,,Gambaran dari pil tidur @jaah le- , Sendiri sebagai pembantu in- 
bih menakutkan daripada obat jang dibuat dari tjandu, oleh ka- Siruktur, sehingga lambat-laun 
rena pengawasan terhadap pendjualan pil tidur tidak begita keras Seluruh pendidikan itu dapat di 
didjalankan” kata Dr. Vogel. Dr. Vogel, jang sudah semendjak 
enam tahun mendjadi kepala rumah sakit untuk narcotics kep" 
njaan pemerintah di Lexington, Ky, mendjelaskan pada soatu 
Gjamuan jang diadakan di Paris bahwa pendjualan pil tidur di 
Amerika adalah dibawah pengawasan masing? negara bagian, dan 
ada diantara negara? bagian itu jang membiarkan pendjualan pil 
tidur dengan leluasa. Pl “tidur itu djika diambil dalam djumlah , 
banjak, misalnja 15 sampai 20 capsules, maka mereka jang mem- | 
pergunakannja lambat laun menghendaki obat2 jang icebih keras | 
untuk dapat memuaskan keperluannja”, 

termasuk suatu golongan 

“Menurut penjelidikannja 

  

Vogel jakin, bahwa adalah 
sangat berbahaja djika tidak di 

sadakan pengawasan keras dan 
Sama atau pemakaian pil tidur 
itu, Vogel menegaskan, bahwa 
orang2 jang sudah mendapat 
kebiasaan mempergunakan alko 
hol dan mereka jang menghisap 
merijuana (obat bius) adalah 

ma- 
nusia ,,jang sama klashja dgn. 
mereka- jang mempergunakan 
pil tidur”. ,,Walaupun . alkohol 
dan obat2 paten tidak dipergu- 
hakan setjara berbarengan”, ka 
ta Vogel, ,,tapi para penghisap 
marijuana dan mereka jang su- 
ka alkohol mempunjai harapan 
besar akan terbiasa pula inem- 
pergunakan obat2 jang berba- 
haja”, ,Darn anak2 jang masih 
berusia bilangan belasan tahun 
biasanja mulai menghisap ma- 
rijuana sebelufa mereka ' terpc- 
daja mempergunakan obat2 “ig. 
dibuat dari. tjandu”, 'katanja:. 
Vogel mengatakan, hahwa mesu 
kipun pemakaian obat2 jang me 
hgandung madat semakin ber 
kurang di Amerika Serikat, tapi | 
'semendjak dua tahun ' hersc- 
lang pemakaian.dbat2 mengan- 
dung madat dikalangan anak2 
jang berusia belasan tahun mb- 
nundjukkan ..,.kenaikan jang: 
membahajakan”. METRO 

: Anak2 dibawah 
umur turat2 

,Anak2 jang berusia bela- 
san tahun itu biasa memakai 
obat2 memakai tjandu itu sete- 
lah mereka mulai menghisap 
marijuana”, kata “Dr. Vogel. 
»Papi.tidak semua anak2 itu ter 
gelintjir kepada kebiasaan jang: 

lagi, 
ham- 

ir 40”, anak sekolah pada be- 
Prana sekolah. Amerika ,,di- 

berbabaja itu”, katanja 

| daerah2 jang tertentu” 'mentjo' 
ba memakai obat2 jang meng- 
andung tjandu, Vogel menegas- 
kan, bahwa bemakaian obat me 
ngandung tjandu dikalangan 
anak2 jang berusia belasan ta- 

2 hun terbatas pada kota? besar 
Sadja, seperti New York, Chi- 
taro. Baltimore, Washington 
dan Detroit. Pada waktu ini se. 
-kolah2 di New York memasuk- 
kan dalam mata peladjarannja 

(Hah tersesat 

»pengetahuan mengenai narco- 
Lc jang patut dipeladjari”, ka- 
ta Vogel. ,,Bila seorang pema- 
kai obat jang mengandung tjan ' 
Gu. menfruskan kebiasaannja | 
itu, maka keperluan akan obat 
itu 

minggu keminggu”, kata Vogel. 
»Sipemakai harus “menambah 
djumlah obat jang dipakainja 
supaja bisa mendapat sensasi 
jang sama seperti jang diper- 
olehnja diminggu sebelumnja”. 
Vogel mengatakan, bahwa ada 
Giahtara anak2 jatg berusia 
belasan tahun mengeluarkan an 
tara 8 15 sampai '$ 40 Sehari un 
tuk memenuhi kebiasaannja itu, 

| »Bukti2 jang diperoleh, sa- 
ingat sedikit sekali, hahwa 'pe- 
| makaian obat2 tjandu itu dipu- 
puk oleh saudagar2 tjandu ge- 
lap”, katanja, tetapi saudagar2 

Litu tjepat bergerak untuk me- 
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itu”. ,, Mereka jang mendjual ma 
rijuana kepada ahak2 djuga 
mendjual heroine atau cocaine”, 
kata Dr. Vogel. , 

Mendjatukikan ach. 
“ lak. manusia, 

Vogel menjatakan, bahwa. . untuk 
mendapat uang “guna. membeli obat2 
jg mengandung tjandu ita anak2 tes 

melakukan berbagai 
matjam  kedjahatan. - Anak laki? 
mendjadi saudagar2 gelap dan anak2 
perempuan terpaksa" mendjadi latjur. 

Mereka jang — mendjadi 
'jandu itu lama “kelamaan tidak 
lagi mempunjai 'achlak “baik, dan 
menambah bahwa obat2 tjandu pa- 
da umumnja “diakui sebagai alat jg 
'mendjatuhkan achlak manusia. “Tas 
pi, katanja lebih landjut, sampai, ses 
karang belum bisa dibuktikan bahwa 
obat2 jg mengandung “tjandu mc- 
rusakkan.sel2 otak. atau menimbul- 
kan phycical deformities selain dari- 
pada kebiasaan. untuk memperguna- 
kan obat tjandu 'itu tefus menerus, 
»Pemakaian obat bertjandu it boleh 
disebut sematjam epidemi, kata Vo- 
gel," oleh karena ia mehular “dari 
Seorang “ keorang “lain”, Achirnja 
Vogel mengandjurkan supaja ' diam- 
bil dua langkah untuk membrantas 
penjakit diatas, jaitu:- TI. pengawa: 
san keras “atas pendjualannja. 2. 
mengurangi nafsu orang yntuk mem- 
perguakan obat itu, 

  

    

semakin bertambah dari 

'menahi permintaan akan obat terbuat di 

korban |- 

lakukan dengan usaha sendiri. 
Selain itu, maka para penga 

djar dari Akademi Pendidikan 
Djasmani.di Bandung kerap 
kali datang ke Tjimahi untuk 
mengadakyn tjeramah?2 pada 
Sekolah Pendidikan Djasmani 
Angkatan Perang. Selain itu di 
berikan pula peladjaran vi- 
Sveel dengan djalan memutar 

'film2 olahraga. 
Disamping itu, maka menu- 

'rut keterangan major Hartojo, 
Sering pula diadakan pertuka- 
ran keterangan2 dengan akade- 
Mi tersebut. . 

: | Alat-alat. 
Sementara itu djugx kala- 

ngan olahraga Angkatan Pe-' 
rang menderita kekurangan 
alat2 sebagaimana terasa di- 
mana-mana. Untuk mengatasi 
kesukaran ini, dan memper- 
lengkapi alat2 untuk keperlu- 
an olahragg dikalangan tentara 
Itu, terutama dipikirkan untuk 
memakai alat? jang terbuat di- 
dalam negeri. Pada Sekolah 
Pendidikan Djasmani Angka- 
tan Perang di Tjimahi itu an- 
tara lain telah, dipergunakon 
lembing2 dari kaju triplex, jg. 

Indonesia . sendiri, 
Apakah bahan jang baru ini 
akan memenuhi sjarat, masih 
akan harus terbukti. 

Segalanja itu sudah barang 
tentu masih bersifat improvi- 
Sasi, demikian major Hartojo, 
akan tetapi dengan mengudji 

alat2 tersebut akan kebaikan 
Gian kekuatannja, maka achir- 
nja diharapkan akan dapat-di- 
buat alat2 olahraga jang baik 
dinegeri kita sendiri. 

(CL Bagian Research, 
Pada waktu ini sedang diben 

tuk pula bagian research pada 
sekolah di Tjimahi itu. Bagian 
ini akan mentjatat, bagaimana 
reaksi alat jang bersangkutan 

: jakni jg | 
“vormend”, ditudjukan kepa | 

tertudiu kepada |y 
penjelenggaraan “Keolahragaan Jt 
serta pemberian pimpinannja, |" 
Pendidikan perwira PDAP itu 

ga tjara2 pembelaan diri dgn ta' ber- 

Tjimahi untuk menerima kursus ap- | 

  

  

  

  

    

  

   IDibetskang Lajar 
(Oleh: James L. Ki e 

mumkan bahwa Sovjet ak: 
Presiden Peron dari Bagong 
Spanjol, dinjatakan baru in 
Balai Perguruan Tinggi $ 

     
   

  

sidang pengara 

atas perintah Stalin akan: di 

dan semuanja masih belum 

Sambil mendjelaskan “bah 
menurut pendapatnja mengada 
kan hubungan dengan Per 
dan Franco itu hanja meru 
kan satu kemungkinan, Dr. Du 
din menjatakan - selandjutnja 
» Kongres ini bisa berarti se 
bagai persiapan psychologis ke- 
jurusan suatu tindakan ,,agre- 
's1” baru seperti terdjadi pada 

hun 1939, jang menghasil 
Pak antara Stalin-Hitler. ,,T 
(sangat boleh djadi Kongres 
akan datang ini mungkin 'a 
menghasilkan usaha2 jang 
didjalankan oleh Kremlin utk 
menimbulkan petjah belah anta 
'ra klok "Barat dan mengad 
domba Inggris dengan Amei 
Pihak Sovjet boleh djadi pulaj 
akan menta mengingini per-j 
djandjian dagang dengan Ing-! 
geris, oleh karena ia tahu Ing 
geris sedang menghadapi kesuli 
tan keuangan. «4 

ka
ta
3 
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partai Komunis Sovjet ini bisa 
pula berarti penglaksanaam sua- 
tu tindakan jang ti 
Seperti pertjobaan untuk men- 
dapat persesuaian dengan Pe- 
ron dan djen. Franco”. Dr. Du- 
Gin menjatakan, bahwa Sovjet 
menaruh perhatian untuk me- 
nimbulkan kekatjauan di Ame- 
rika Selatan dengan udjud su- 
paja Amerika Serikat mendjauh 
kan diri dari Eropah. 

Kedudukan Peron dan 

“Franco. 
“Pihak Sovjet mengetahui se 
  

itu didalam 'prakteknja, dan 
Sampai seberapa djauhnja ia 
memenuhi sjorat. Segala keku- 
rangannja akan diperiksa, dan 
Giteliti sebab2nja. 
Berdasarkan kepada ketera- | 

Djuga dibagian ini,   
pekerdjaan akan diserahkan 
kepada tenaga2 bangsa Indo- 
hesia sendiri. Disamping itu, 
maka sudah barang tentu dju- 
ga dilapangan ini diadakan hu 
bungan rapat dengan Akademi 
Pendidikan Djasmani. 

Para tjalon. 
Para peladjar sekolah di Tji- 

mahi itu sama sekali terdjadi 
dari opsir2 jang diambil “dari 
bagion2 tentara. Demikian pula 
halnja dengan para bintara, se 
hingga para peladjar itu sudah 
mentjapsi pangkat? . militernja, 
apabila mereka memasuki se- 

kolah. 
Para tammatan SMA, jang 

ingin mendjadi opsir pendidi- 
kan djasmani, terlebih dulu ha- 
rus memasuki sekolah pendidi- 
kan perwira tjadangan. Baru 

setelah: mereka .tammat '.seko- 
Iah tersebut, mereka dapat di- 
terima pada Sekolah Pendidi- 

9g lajar Pemb 
gres Partai Komunis Sovjet 

  

   

tidak diduga2, | dak 

UK    

  

1: — Korr, Istimewa). 

“ Franco dari 

i a1 diadakan di Moskow pada tanggal 5 Oktober kemaren dulu. Segala?nja bisa terdjadi pada Kongres ini 
ipat dipastikan kata Dr. Dudin. 

terusnja, katanja lagi, bahwa 
Franco menghadapi berbagai ke 
sulitan dalam mengadakan per- 
hubungan baik dengan negara2 
anggota NATO mengenai soal2 
seperti Bantuan Rentjana Mar- 
shall dan pangkalan? untuk se- 
kutu di Spanjol. ,,Sementara se- 
tiap orang akan berpikir lang- 
kah selandjutnja jang akan di- 

a- | djalankan oleh Sovjet ialah me 
in (rupakan tindakan dibenua Asia, 

atau di Djerman, ataupun di 
Iran, mereka mungkin sekali' 
akan merobah-haluannja dan 
memilih sebagai gantinja usaha: 

.|mentjari persahabatan dengan 
Peron dan Franco seperti jang 

idj nnja .terhadap .Hit- 
ihak Sovjet bisa sadja | 
untuk mendjalankan po 

Dg didorong. oleh 
ud jang sama tjoraknja wak 

tu mereka mengadakan perdjan 
Gjian persahabatan dengan Hit- 

»Walaupun demikian Kongres |Jer, Hitler serta pemerintahnja 
dipisahkan dalam arti moral 
oleh dunia demokrasi itu ia ti- 

k berkeberatan el ga ma 
hubungan dengan Stalin. ,,Pe- 
ron dan Franco boleh dikata 
berada dalam kedudukan jang 
serupa itu pula pada saat seka- 
Tap”. S 

Dr. Dudin. 

Dr. Dudin jang. sudah setahun 
:lamanja berada di Amerika Seri- 
kat, sekarang bekerdja di . New 
York pada Panitya untuk ,,Me- 
merdekakan bangsa Rus. Ia ba- 
yu berusia 43 tahun dan tampan- 

nja tidaklah seperti seorang pro- 

pesor. Badannja ramping dan se 
dang tingginja. Rarmbutnja pi 
rang, sedang paras mukanja da 

tar. Ia bisa berbitjara dalam se 

tengah lusin bahasa dan dapat 

ngan2 jong diberikan oleh bagi |Pwla mengeluarkan pikirannja de 
ini, Haa dilakukan pem | Rean lantjjar dalam bahasa Ing 

bustan alat? jang lebih baik. (8 
mula2 i 

akan dipakai tenaga Misi Mili- |: 
ter Belanda dan lambat-laun, Aan di Rusia. Ia pernah 

'mendjadi asisten profesor dalam , 

tis. Dr, Dudin dilahirkan di Yil 
Soviet Rusia, jang sekarang 
suk bagian dari Lithuania. Ia 

alah seorang maha-guru dan 

   
    

mu bahasa pada Balai Pergu 
Yuan Tinggi Kiev (ibu kota Ukrai 

pengarang  madjallah 
»Poslendie Novosti” Berita Ter 
'ahir) jang terbit di Kiev. 

Saja tak “pernah mendjadi 
anggota. Partai Komunis atau 
golongan2 jang mempunjai sang 
'kut paut dengan partai itu”, ka 
tanja. ,,Saja meninggalkan Ru 
sia dalam tahun 1942 dan pergi 
ke Berlin ditahun 1942. Saja be 
'kerdja dengan pihak  Djewran 
'selarma peperangan melawan Sov- 

satii2nja kesempatan bagi saja 
untuk membantu melenjapkan pe 
merintahan Bolshwik. Saja sela- 
manja bertentangan dgn Bolsh- 
wisme. ,/Saja pergi ke Berlin, 
dalam djabatan saja sebagai ke 
tua sidang pengarang madjallah 
»Poslednie Novosti”. Sesampainja 

-di Berlin saja mengadakan ker 
djasama dengan Gerakan letnan     kan Djasmani Angkatan Pe- 

rang. SANA 
Achirnja major Hartois me- 

nerangkan, bahwa dinas pendi- 
dikan djasmani Angkatan Pe- '   ' diri dibawah infanteri, akan te- ' 

'tapi kemudian . diharapkan 
'akah mendjadi korps jang ter- 
sendiri. 

4 

4 
1 

rang pada waktu ini masih ber j 

djenderal Andre  Vlansow jang 
mempunjai tudjuan untuk ,,me 

merdekakan” bangsa Rus dari 
tekanan -komunisme.” 
Dr. Dudin kawin dengan se 

orang penari balet, jang teskenal 

di.Rusia, Djerman dan New York 
dengan nama nona Helen Salska 

y 

| 
itjaraan LN 

“” EMUNGKINAN BAHWA perdana menteri Stalin boleh djadi 
akan mengedjutkan dunia dalam bulan jad. dengan mengu 

ntjoba mentjari perhubungan dgn 
dan djenderalismo 
oleh seorang bekas maha guru pada 

| t..Dr. Leo Dudin, bekas asisten Prof. 
dalam ilmu bahasa pada Perguruan Tinggi Kiev dan bekas ketua 

ng sebuah madjallah mingguan Sovjet, memberikan 
ramalan diatas dalam suatu interipu, dimana ia mengupas apa jg 
mungkin akan mendjelma dari Kongres PARTAI KOMUNIS jang 

Tn Pe Pre Na t 
: j 1 Lintuk pertama kali di Vene | 

zuela, Amerika Selatan, telah 
diadakan pameran nasional 
dalam lapangan industri dan 
pertanian. Katanja “utk. keper 

mengeluarkan biaja sebanjak 
1 djuta dollar. Diantara stand 
stand jg menarik ialah stand 
binatang2 pertanian. Selain 
itu tampak pula se-ekor ban 
teng, “seperti terlihat pada 

  

   

luan ini pem. Venezuela telah 

tahuan lalu-lintas 

tidak akan berulang 
nja di Luar Negeri 
Sebagai tjontoh saja ambil 
na diwaktu saja berada 
lihat dan meriperhatikannja 
rena disana boleh. dikatakan 

  

/ masuk 

berdujun2  mentjari 

- djadi, karena mereka 

In bermotto:. .,,Observe   gambar ini. 
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Penuh! : 
Jeep Ditumpangi 11 
« Orang-Achirnja 

Terbalik 

EORANG. ibu penum 
Pai jeep meninggal du- 

nia dan 10 penumpang lairnja 

luka? parah, akibat terbaliknja 
sebuah jeep tentera hari Ming- 
gl: di Blok I, Kebajoran Baru 

Djakarta. Dari pihak polisi ten 

tang hal ini diperoleh ketera- 
ngar, bahwa jeep tsb, jang ber 

nomor 0904-3144, dikemudikan 

oleh seorang bernama R.A., se- 

Gdangkan penumpang2nja ter- 
diri dari 6 orang anggauta ten- 
tera dan 4 wanita. 

Ketjelekaan terdjadi pada 
djam 22.30, ketika jeep itu ter 
djerumus dalam sebuah solo- 
kan-kering jang dalamnja Ik. 
2» meter, dan jang kemudian 
teerbalik, sehingga meniwaskan 

Terlalu ' P3 

pja): 

Saja ta'djub, bagaimana mo- 
biel9 “tersebut berhenti pada 
Suatu . tanda “dengan teratur 
dan dengan penuh disiplin pu- 
la, Saja heran bagaimana me- 
reka jang berdjalan kaki ti- 
dak bingung sedikit djuga, di- 
kala dia menjeberangi djalan, 
Bagaimanakah pula keadaan- 
nja pada sekolah2? Akan sama.   
na dengan siorang tua kita jg. 
disini, dikala melihat anaknja 
pergi kesekolah? Tidak ada ke- 
tjemasan, tidak ada kechawa- 
tiran sedikir djuga, karena pa- 
da tiap2 sekolah di Amerika 
Serikat telah lama terbentuk 
sebuah organisatie jang mere: 
ka namakan ,,JUNIOR TRIAF- 
FIC POLICE” terdiri dari 
anak2 sekolah rakjat dan seko- 
lah2 Menengah Pertama. 
Polisi tak tjampur tangan. 

Saja sungguh heran dan ta' 
Gjub melihat anak? jang begi- 
tu keijil setjara teratur dan pe 
huh tata tertip diseberangkan   oleh seorang temannja, setelah: 
semua kendaraan jang datang 
dari muka dan belakangnja di 
hentikan. Tidak adg jang me- 
ngomel. Semua kendaraan pa- 
tuh kepada Junior Traffic Po- 
lice tersebut. Tidak ada Polisi   Seorang wanita (ibu pengendara 

jeep) dan menjebabkan luka2 
para 10 penumpang lainnia itu, 
termasuk sipengemudi. Semua 
konban segera diangkut keru- 
mah sakit. $ 

jang memperhentikan kendara- 
an tersebut. Tidak ada Polisi 
Lalu-Lintas tjampur tangan di 

: dalam hal ini: Kita akan ter- 

| tjengang melihat pakaian me- 
ireka jang seragam, “berbaris 
  

» Tibet Ketjil 
Daerah India Jg Banjak Dipengaruhi RR- 

(Oleh: Komisars Johnny Anwar — 
Sa Sambungan kemaren). 
TER AKAT PENDIDIKAN 

dari dekat. Seram 

angin dinegeri kita, ini. Mobiel bagi kebutuhan jang ,/urgent? rasa leluasa dan berbahagia, djika tidak mempunjai mobiel. 
Pelanggaran djarang 

terdjadi. 

Kita akan melihat sedjauh2 
mata memandang deretan mo- 
biej belaka, laksana semut jg. 

tempat 
tudjuannja. Kita akan melihat 

. Mmoniel2 tersebut berdjalan se- 
djadjar sampai 3 dan 4 djadja- 
ran. Pelanggaran djarang ter- 

insjaf 
akan verkeersfatsoen dan sela-' 

the 
rules of safe driving at all Ti- 
mes” (Ketahuilah setiap wak- 

| tu peraturan2 bagaimana me-' 
|agendarai mobiel jang seaman2 

Penuh disiplin. 

kah perasaan siorang tua disa- 

(Oleh: Igbal Bahadur — Koresponden kita 
di New Delhi). . 

NDIA mempunjai sebuah daerah jang disebtit Ladakh, teta- 
3 jang djuga terkenal dengan nama ,/Tibet Ketjil”. Nama 

Jang demikian diberikan kepada daerah tersebut, berhubung dgn 

tersebut belakangan ini. Tetapi kini keadaan telah berobah. Penga 
ruh RRT di Tibet dan Turkestan Timur telah mendjadi sangat kur 

Tibet dan Turkestan Timur. Dimasa j-, bahkan penghidupan eko-. 
nomi ,,Tibet Ketjil” itu sangat bergantung kepada kedua daerah jg 

atnja. Hubungan dagang diantara Ladakh- dan kedua daerah dalam 

n6). Ia adalah bekas ketua sidang 
1 mingguan 

wilajah RRT itu pun tidak lagi 

dalam hal ini, 
da negara-bagian Kashmir, 

Pada waktu ini belum ada 
Itanda2 jg menundjukkan bhw 
ideologi Komunisme djuga ma 
Suk di “Tibet Ketjil” itu. Teta 

'Pi mengingat 'ctaknja jg berde 
'katan kepada dcerah2 dalam 
wilajah RRT tsb, mak, orang 
menduga bahwo lambat-laun 
nisijaja perobahan2 revolusio- 
ner jg terdiadi ditempat jg sa- 
tu. akan mempengaruhi djuga 
keadaan ditempat jg lain, Ter 
utama karena mengingat, bhw 
penduduk Ladakh iti mempu- 
njai beberapa persamaan dgn 
rakjat Tibet didalam hal keturu 
nan, kebudajaan dan bahasa. 

s 30v: (Bagaimana siStim pemerin jet, oleh karena saja jakin inilah ' 
tahan lama berwudjud 

dim. praktek. 
.. Dari djumlah penduduk La 
dakh. ig 45.000 djiwa itu, 9077 
diahtaranja memeluk “igama     buddha, - sedang jg 104 lain- 
nja adalah berigama Islam, 
Rakjat disitu mempunjai peme 
rintahan menurut Sistim-lama 
sebagai. ig berlaku di Tibet. 
Menurut sistim ' pemerintahan 
jg demikian itu, maka tanah2 
jg paling gemuk ' dan terbaik 
ditiap2 desa adalah mendjadi 
milik2 dari kelenteng2, Lain 

daripada itu, berdasarkan sua 
tu adat-kebiasaan kuna, maka   ditiap2 desa harus pula dise- 

  

Stalin Akan Tetay 
(PERDANA MENTERI Josef 

Sfalin akan tetap mendjadi ' 
mvozhd”, | jakni 
untuk pemimpin, 

perkataan Rus 

tak perduli 

akan adanja perobahan2 “ dalam 

partai kominis Rusia, jang akan 
dibitjarakan dalam kongres par 
tai ke-19, jang dimulai pada hari, 
Senin. Pada umumnja orang men 
duga, bahwa Stalin akan dipilih 
mendjadi presiden dari presidium 

jang telah diusulkan untuk" meng 
ganti politbito. 
Rupa2-nja anggauta  politbiro 

akan pula mendjadi anggauta 
dari presidium 'itu. Karena baik 
dalam anggaran dasar” maupun 
tradisi partai djumlah keanggaw 
taan politbiro tak dibatas, maka 
didaga bahwa djumlah anggauta 
presidium itu akan ' diperbanjak, 
Hal ini djuga ' terdjadi “dengan 
djumlah anggauta Central: Comite 

jang kini berdiamlah 72 orang, 
“Ditahun. 1939 ketika diadakan 
kongres parfai' ig pertama, partai 
korhinis Rusia kini  anggautania 
berdjumlah kurang dari 2 “djuta 
orang dan kini djumlah itu telah 
meningkat ' hingga lebih . dari 6 
djuta. 

Pada pukul 7 petang kongres 
akan dibuka olelx seorang anggau 
ta politbiro. Sebagai pembitjara 
pertama -akan bertindak" Georgi . 

Malenkov, ig “akan 
laporan pandjang lebar 
riwajaf partai dan perkembangan 
nie hingga sekarang, dan pula 
akan mengupas konsekwensi2 'da 
ri perang dunia kedua. dan 
djadian2 setelah perang itu. 

gres dan “orang2 
luar negeri kini 
Moskow dan tinggal ' 

klas: satu," (UP): 

 Djadi ,.Vozhd” 
memberikan 

tentang 

ke 

Lebih dari seribu peserta kon- 
kominis “dari 

sudah ada di 
di hotel2 

M
a
m
a
n
 

Gapat dilangsungkan sebagai se- dia kala. Arah hubungan dagang baru terpaksa harus ditjari. Di- 
sekarang Ladakh terpaksa sangat bergantung kepa- 

digarap. Selandjutnja, berda- 

luar biasa maka kelenteng2 

kepada - penghuni2 - tanahnja 
dengan pungut bunga ig besar 
Sekali. Dengan tiara demikian, 
penghuni? tanah itu pada hake 
kainja adalah orang2 jg memi 
kui belandja untuk padri2 da 
ri kelenteng2 itu, 'g djumlah- 
hja Untuk seluruh Ladakh, me 
rupakan 1/6 bagian daripada 
seluruh penduduknja, 

Sistim jg. sematjam itu se- 
akan-akan merupakan kesempa 
tan untuk segolongan ketjil 
orang buat mengexploitir sego- 
longan orang 'ig lebih . besar 
djumlahnja, keadaan jg. demi 
kian itu tampaknja mendjadi 
lebih sulit-lagi, karena menurut 
adat istiadat kuna, maka tiap2 
keluarga penduduk Ladakh, di 
haruskan mengirimkan seorang 
putera buat mengabdikan . diri 
kepada kelenteng2 itu, Dengan 
tjara 'demikian, maka djumlah 
padri2 itu seperti djuga terus- 
menerus diajamin, tidak: sam- 
pai akan berkurang. Sistim pe 
merintahan .Lama jg demikian 
seakan-akan dapat. berlangsung 
sampdi achirnja djaman. 
“Kini. berhubung dengan pero 

  
kestan itu, maka penduduk La 
dakh tsb. sangat bergantung 
kehidupan ekonominja kepada 

bagian Kashmir itu, jg. terma 
suk dalam lingkungan . wilajah 
India, menganggap bahwa kea 
daan Ladakh dewasa ini meru 
pakan satu beban. jg. berat'ba 
gi negaranja. Tetapi apa boleh 
buat pertolongan harus diberi 
djuga, Dalam pada itu, pemerin 
tah negara-bagian Kashmir itu 
menghendaki supaja di Ladakh 
didjalankan | peratiiran2 baru 
mengenai pembagian dan pengu- 

sahaan tanah, 'Tanah2 jg. men 
djadi milik2 dari kelenteng2 itu 

  

diakan tonah2 pertanian jgi 
luas jg dibiarkan tinggai tidak: 

sarkan satu sistim pula iang 

itu dapat memindjamkan padi" 

bahan keadaan di Tibet dan Tur: 

Kashmir. Pemerintah negara-' 

'dakh, 

  

        
   
      

      

       

u Li
nta 

, 

dan berkat memempakan    
tjepat dielakk 

ji lagi, Bagaimanakah pula k 
aman lalu-lintasnja begit begi 

keadaan di Amerika 
saja mendapat ke 

mobiel2 seolah? merupai kereta- 
: orang Amerika adalah fr 

sekali dan dia tidak akan me- 

dengan teratur. Kita akon ka- 
gum, melihat kemauan mereka 
bekerdja dengan penuh sema- 
ngai dan penuh keinsjafan dan 
tanggung djawab jang berat, 
tetapi tanggung djawab jang 
mulia semulia2nja, 

Junior Traffic” Police ini 
diberi .politionele bevoegdhed” ar- 
finja mereka tidak dibolehkan me- 

|nuntut dan mengusut perkara pe- 
langgaran2 lalu lintas, 
adalah competentnja polisi. Mereka 

mendjadi suatu badan 
nal.Gerakan “ini timbul 
kota kira2 pada waktu jang sama 

u|dan untuk alasan jang sama, ber- 
fambahnja orang2 jang binasa ka- 
rena ketjilakaan lalu lintas, istimewa 
diantara anak2 sekolah. Bagaimanas 
lah asal mulanja terbentuk Junior 
Traffic Police ini? 

" - 

: Bantuan TAMA. 
Didalam tahun 1924 seorang 

ikarena disambar mobiel, Orang 
tua, guru, orang2 terkemuka, 
dikalangan  partikulier 
pembesar2 polisi mentjari dja- 
lan gung menghentikan ketje- 
lakaan2 itu. The American Mo 
bile Association sebuah orga- 
nisatie partikuler jang kalau 
dinegeri kita inj dapat kita sa- 
makan dengan Ikatan Motor 
Indonesia memberikan bantu- 
an mereka jang bukan sedikit 
didalam melaksanakan kebutu- 
han2 mereka sehari2, didalanw 

. menunaikan kewadjiban mere- 
(ka jang besar artinja bagi te- 
'manZ2nja diwaktu itu dan di- 
' waktu kemudian hari. Peratu- 
'Yan2 sekolah dibuat dan pen- 
“Gjaga2 keselamatan anak2 se- 
kolah itu ditetapkan. Berang 
Sur2 kematian disebabkan ke- 
tjelakaon lalu lintas diantara 
anak2 sekolah mendjadi ber- 
kurang. 

Apa kita diam sadja? 
The American Mobile Asso- 

' ciation memberikan djas2 hu- 
.djan, sepatu2 karet dsb.nja un 
1tuk mendjaga dan mengawasi 
:Supaja pendjagaan berdjalan 
| dengan baik, teratur dan pe- 
(huh semangat untuk kebaikan 
ppangsa dan negaranja. Barisan 
! Keamanan seberti ini telah me- 
Itas sampai kenegeri2 merde- 

(Ka jang lain dan berdiri de- 
Ingan Suka dan teguhnja, Me- 
reka mefakukan pekerdjaan jg. 

“bagus dan bermanfaat di Aus- 
tralia, Europa, Zweden dan Ing 
geris dan bagaimanakah pula 
keadaannja di Indonesia, ne- 
gara jang djuga telah Merde- 
ka? Negara Indonesia jang dju 
ga mempunjai tidak kurang 
banjaknjas kendaraan2 bermo- 
tor seperti di Huropa dsb.nja 
itu? Negara Indonesia jang dju 

4 Za mempunjai banjak murid2 
sekelah iang ke'ak dikemusi- 
an hari akan .mendjadi satu 
bangsa jang berharga untuk 
Negara? Negara Indonesia jg. 
djuga mengalami banjak ketje- 
ilakaan2 lalu .lintas, dimana 
djuga. murid2 sekolah tidak 
terluput dari sambaran mobiel 
dsbnja itu? Apakah kita akan 
tinggal diam sadja? 

(Disambung hal. IV). 
'hendak dibagi-bagikan kepada 
kaum tani jg. miskin. Tetapi ren 
tjana jg. demikian itu sungguh 
sulit perlaksanaannja. Ternjata 
rentjana sematjam itu tidak da 
pat didjalankan, Hal demikian 
disebabkan oleh tingkat penge 
tahuan politik jg. masih sangat 
rendah dari penduduk Ladakh 
itu. Sedangkan rentjana jg. de 
mikian pun dapat pula perlawa 
nan keras dari kaum Lama, jg. 
dipimpin oleh Lama-kepala ber 
nama Cushok Bakala. 

. dutonomi? 
Dalam pada itu Cushok Ba- 

kula telah menjampaikan satu 
rentjana sendiri kepada . peme- 
rintah negara-bagian shmir, 
Jaitu mengenai pembentukan pe 
merintahan autonomi buat. La- 
dakh. Untuk maksud itu.diusul- 
kam pembentukan.sebuah De- 
wan Penasihat, jaftg terdiri dari 
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5 anggauta (2 'antaranja dari 
olongan penduduk Muslimin) 

buat memberi nasiht2 menge- 
hai soal2 politik, ekonomi dan 
kemasjarakatan, dengan berada 
dibawah pengawasan pemerin- 
tah negara-bagian . Kashmir. 
Usul inipun telah dapat persetu 
djuan golongan penduduk Mus- 
slimimnja. Para “penindjau? 
12. paham tentang keadaan di 
daerah2 perbatasan India. me- 
ngatakan, bahwa apabila di La- 
dakh itu .tic lekas diadakan 
perobahan2 baru jang menudju 
kearah melemdkrasikan sis- 
tim “pemerintahan di Ladakh 
itu, maka tidak lama lagi nis- 
tjaja pengaruh kaum Lama itu 
akan ambruk sendirinja, seba- 
gai akibat pengaruh? didaerah2 
Tibet dan Turkestan Timur itu, 
dan djiga kdrena makin banjak 
orang2 Sinkiang jg, dari dasrah 
RRT mengungsikan diri ke La- 

    
, 

9 jengea 
1 : kepada mereka setjara berangsur? 

“pastilambat laan Mn dapat dengan An | 

tidak 3 

karena ini 

hanja diberikan “bevoegdheid pres 
ventief” untuk kepentingan lala lin- 73 
tas. Junior Traffic Police ini telah 5 
meluas begitu rupa, sehingga . telah 

infernasio- 
dipelbagai 

murid Sekolah telah mati oleh 4 

dan “24 
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(T TSambufgah halaman ! Pen 
|BARISAN KEAMANAN IKabar Kota 

LALU LINTAS. 

  

bi E Terbentuklah BKLL.' 
Tidaklah .tjontoh jang per- : 
nah kita jihat di Amerika itu, ' 
patut pul, kita laksanakan 
Indonesia ini untuk kepenti- | 
ngan kita bersama? Untung Pe 

“ merintah kita 

PF 

Sarang Roulette ,/Disikat" 
» Bandarnja Satu Djago Roulette Jg Litjin 

— ETJARA singkat kemaren telah kita beritakan, bahwa pihak 
“9 jg berwadjib di Semarang tlh dapat men ran, : 

tidak tinggal | gelap. Menjambung berita tsb. dibawah ini kita terangkan duduk- 
kat sarang roulette 

diam. Hal jang baik dan -ber- | nja kedjadian itu menurut penjelidikan wartawan kita. Sudah se- 
smanfaat itu wadjib kita tiru | djak beberapa waktu jang lalu, terdengar kabar2, bahwa dalam 
dan laksanakan di Negara kita | kota ini ada dibuka perdjudian gelap, jaitu roulette. Tempat dia- 

5 imi, karena sungguh besar man- 
faatnja bagi kita bersama. 

| dakannja roulette gelap selalu berpindah2, hingga sukar untuk di 
iketahui dimana adanja sarangnja jang betul. Ketika belakangan 

    

- santun lalu-lintas): 

san seperti tertera diatas 

      

   

      

“Demikianlah di Djakarta te- — lah berdiri dan dibentuk  se- 
buah Panitya untuk mengada- 

. kan Barisan Keamanan Lalu 
Lintas terdiri semata? dari 
anak2 sekolah seperti di Ameri 

“ka itu, dikota2 besar, seperti: 
Djakarta, Bandung, Djocjakar- 
ta, Surabaja Malang, Makas- 
sar, Medan, Palembang, pun 
Semarang termasuk djuga di- 
dalam rentjana pembentukan 
tersebut. 

| Maka sesuaj dengan insiruc- 
.tie2 jang telah kami dapat da- 
ri pihak Djawatan Polisi Ne- 

. gara dan pun djuga dari Pani- 
tya Barisan Keamanan Lalu 
Lintas di Djakarta, maka pada 
tanggal 25 Sepiember 1952 
bertempat digedung Palang Me 
rah Indonesia kami telah mem 
bentuk sebuah Panitya Daerah, 
Jang akan melanijarkan Bari- 
san Keamanan Lalu Lintas ini 
chusus untuk Kota Semarang 
Inj sadja. 2 

. Dalam menghadapi peker- 
Gjaan kami jang mahaberat te 
tapi jang saj, jakin dan per- 
perijaja sangat bermanfaat ba 
gi kita bersama, kami bentang- 
san dan gambarkan rentjana 
dan tjaranja bekerdja dari Ba- 

“risan Keamanan Lalu Lintas 
“itu kelak dengan penuh peng- 
harapan semog, tjita2 kami 
Ini, mengingat tudjuannja jg. 
sutji dan murni, berkat bantu- 
an sdr2 semuanja tidak akan 
mendjadi pekerdjaan ig. akan 
terbengkalai belaka, 

Keanggautaannja. 
Barisan Keamanan Lal, Lin- 

tas untuk Kota Semarang .ini 
akan terdiri dari anak2 Seko- 
lah Rakja: dari kelas 5 dan 6 
sdan semua kelas dari Sekolah 
-Menengah Pertama dengan ti- 
dak memandang Sekolah Ne- 
geri atau Partikulier dan tidak 
pula memandang agama dan 
bangsa. Mereka akan dididik: 
1) menanam rasa tanggung 
djawab, terutama akan keama- 
nan terhadap diri sendiri dan 
dengan demikian akan ke- 
camanan. terhadap diri orang 
lain dan achirnja pula, akan 
keamanan umum, 

2) membantu pendjagaan ke 
amanan lalu-lintas, mengura- 
ngi terdjadinj, ketjelakaan2 
laly lintas, terutama jang ma- 
kan korban anak2 sekolah: 

3) mentjita2kan masjarakai 
dikemudian hari, dimulai se- 
mendjak sekorang dari mereka 
ini, agar merupai dan menge- 
tahui masjarakat jang menger 
ti akan arti: . 

'a) verkeers-discipline (disi- 
plin lalu-lintas): 

b) verkeers-fatsoen (sopan 

ec) verkeers-inzicht (pengeta- 
'huan lalu-lintas). 

ini orang mendengar, bahwa pihak CPM telah melakukan peng- 

grebekan di satu rumah di djalan Halmaheira, orang merasa legah 
hati dan mengharap perdjudian gelap itu dapat ditumpes sampai 

Sudah dua tiga kali pihak 
CPM mendapat surai2 kaleng, 
bahwa. dikota ini dilakukan 
perdjudian gelap, tetapi sebe- 
gitu djauh belum ada ketera- 
ngan2 tjukup untuk mengam- 
bil tindakan. Baru pada Dju- 
mahat malam jbl. diantara 
d'am 9, telah dilakukan peng- 
grebekan di satu rumah di Hal 
maheira (Smg-timur). Rumah 
isb benar telah didjadikan sa- 

'rang roulette gelap, entah su- . 
dah berapa lama. Orang2 jang 
berdjudi tidak dapat melolos- . 
kan diri, ketika gedung itu di ' 
grebek sekonjong-koniong, dan 
perkakas2 roulette pun kedapa 
tan lengkap, tidak keburu di 
sembunjikan. 

Demikian tindakan CPM jg 
tepat saatnj, itu, karena keti- 
ka itu permainan sedang ra- 
mai2nja, telah berhasil dgn di 

tersangkut, jaitu 4 orang Be- 

seorang Indonesia. Alai2 per- 
djudian segera dibeslag dan 
orang2nia jg tersangkut di gi-   ring ke kantor gung didengar 
pengakuhannja. 
Mengenai sarang roulette ge 

lap di Halmaheira itu, kabar 
nja si bandar hanja menjewa 
tempat sadja “untuk dibuat 
main rouleite tiap malamnja 
entah berapa ratus rupiah se- 

! 

tangkapnja beberapa orang jg | 

di akar?nja. Soal penangkapan bandar roulette itu jang terkenal 
ulung dan litjin, kini mendjadi pembitjaraan hangat. : Ka 

selalu waspada, bukan sadja di 
Diakorta pun di Semarang te- 
lah diambil tindakan? seperlu 
nja guna memberantas per- 
mainan2 hazard. 

Bapa 

51 LEK AN PTT nah     
. Bursa D jakarta. 

Djumlah kedjadian tg 3-10 Sari 

340 Obl. R.I. Rp.1.138.000.-—- nom.: 

yAand. Escompto Rp. 2.400—: GE 

BEO Rp. 2.000.—, Stem Stoom- 

boot Prauwv. Rp. 1.500.—:-U.S. 
Steel Shares 30: Deli Spoor Rp. 
1.000.—: Kediri Tram Rp. 1.000.— 

Dajeuh Manggung Rp. 2.500.—:, 
Pandji Tg. Sari Rp. 500.— Tidewa 
ter Shares 10. Karena terlalu ba- 

njak permintaan kepada 384 4 

  

landa, 2 orang Tionghoa dan | dan hanja tawarankepada 38K Fe, 
. maka 876 Obi. R.I. tidak tertjatat. 
' Coupure ketjil djyga bernasib be- 

gitu. Kurs dinasehatkan untuk jg 

besar 38475 pembeli dan 3814 

pendjual dan untuk jang ketjil 

3812/”o. pembeli dan 3836 pendju- 
al. Pada pasar saham lebih banjak 

fonds jang tertjatat dari pada jg 

sudah-sudah, tetapi pendjualan sa 

ngat sedikit. 

Escomptobank 2804 (kurang 

wanja. 
Berhubung soal ini sudah 

djatoh di tangan ig berwadjib, 

maka baiklah kita tunggu sa- 
dja hasil peperiksaan. Ternja- 
ta, "bahwa pihak jg berwadjib 

Sake Punja 
Kuasa 
ENTERI LUAR NE- 
GERI Djepang, Kat- 

szwo Okazaki, jang terpilih la- 

gi dengan sedikit kelebihan 
suara, mungkin akan didengar 
keteranhannja oleh polisi -.ka- 

rena melanggar  ketentuan2 

pemilihan, demikian hari Sab- 

tu diberitakan di Tokio. Di- 

beritakan, bahwa Okazaki da- 

lam kampanje pemilihannja 
telah mengundang — 1000 
orang. , Orang2 ini didjamu 

antaranja dengan banjak ..sa- 
ke” dan dalam keadaan ma- 
bok orang2 ini diminta so- 

kongannja, jaitu memberikan « 

suara untuk Okazaki, demiki- 
an diterangkan oleh pihak 
polisi di Tokio.   
    (Akan disambung) 

Bukan TP Beria- 
“gak  Sebagai..TP . 4 Pemuda ' Tertangkap 'Atas Perbuas | 

  

tan2 Jang Patut Disajangkan 
EMPAR! Seru! Gerombolan G pendjahat dengan memakai ke- 
dok nama TP dapat ketangkap. Demikian tadi pagi terlihat 

tertulis diatas papan, dimuka suatu rumah di Pendrikan, Semarang. 

Orang jang lewat ditempat itu tentu akan bertanjakan gerombolan 
| apa jang sebenarnja telah tertangkap itu. Duduk perkaranja adalah 

sbb: Setelah beberapa waktu makin lama makin njata terlihat, 
bahwa ada sedjumlah pemuda jang dengan mempergunakan nama 
TP mendjalankan beberapa perbuatan jang kurang pada tempatnja 
maka pemuda? TP jang sebenarnja sudah barang tentu tak dapat 

membiarkan hal tsb terus terdjadi. Sudah tentu hal jang mentje- 
 markan nama TP tidak dapat dibiarkan dgn diam? berlangsung 

terus dengan tiada memberi balasan atau hukuman jang setimpal. 
Demikian maka setelah bebera 

pa waktu mengadakan penjelidi 
kan, pemuda2 TP antaranja jang 

tinggal di Pendrikan Minggu ma 
“lam jl telah berhasil menangkap 

4 orang pemuda, jang ternjata 

sedjak beberapa lama mendjalan 
kan perbuatan2 seperti tsb di 

“atas tadi. 4 Orang ini mengakui 
terus terang akan perbuatannja 
jang tidak djudjur selama ini. 
Dari itu, papan tulis dengan tuli 

dipa 

sangkan oleh pemuda2 TP dimu 
ka rumah mereka di Pendrikan. 

Menggaai 4 orang pemuda itu 
sendiri, dapat dituturkan bahwa 
dalam ,,operasi2” mereka jang 
didjalan selama ini, seorang pe 
muda bernama H.H. telah bertin 
dak selaku pemimpinnja. Dengan 
akal jang litjin ia berkali2 telah 
memalsu rapport, stempel dil la at 

Memakai lentjana 
"3 / »Ganica”. 

Dalam pasar malam Semarang 
(fancy fair di aloon2) jang seka- 
Yang sedang berlangsung H.H. 
ini telah mengaku membantu pa- 
nitya mendjaga keamanan, se- 
dangkan kepada panitya dikata- 
kannja bahwa ia adalah seorang 
“bekas anggauta TP.  Dibeberapa 
yestauran dalam pasar malam 
“tsb ia djuga telah berhasil mem- 
“beli2 makanan dg tiada bajar. 
'bikatakanja bahwa, panitya pa- 
“sar malam bg keuangan nanti 
jang akan bajar bonnja. 'Tinda- 
ikan2 tjurang itu memuntjak dg 
“dimintanja sokongan2 uang ke-L 

lentjana ,,Ganeca” 

telah sering ia mengabui mata 

orang, mengatakan bahwa ia 
seorang anggauta TP. Demikian 

pernah pula ia berkundjung ke 
rumah pendjudian di Kp. Krise 
Semarang dimana ia dapat mem- 

perdajakan seorang pemain, be 

rupa uang Rp.20— dan sebotol 

bier. Tg 
Tindakan jang tidak tahu ma 

lu dan patut disajangkan itu un 

tung kini telah dapat dibongkar 
dan mudah2an merupakan satu 
adjaran pula bagi mereka jang 
bermaksud tidak baik. Perkara 
kini diserahkan kepada fihak jg 
berwadjib untuk” diperiksa sete 
rusnja. 

dipakaiannja 

KONPERENSI. 

Pada tgl. 13 hingga tgl, 18/ | 
10-52 di Semarang akan di 
adakan Konperensi Kepala2 
Inspeksi Sekolah Tehnik/Seko- 
lah Pertama Daerah, tentang 
Peladjaran Tehnik, bertempat 
di gedung Sekolah Tehnik 
djalan Karangtempej 93 Sema 
rang dan dibika pada tgl. 13 
djam 8 pagi. 

  

Tewas karena di- 

pukul K.O. 
Djuara adu tindiy Amerika, 

Jimmy Taylor telah mening- 
gal dunia pada hari Senen di 
rumah gakit, akibat pukulan 
k.o. dua hari jong lalu dalam   pada beberapa orang bangsa 

Tionghoa dikota ini. Memang dg 
pertandingan melawan Joseph 
Chaley, 

nja diharap akan datang kelak. 

- nominja dengan dunia internasio- 

540), Nat. Handelsbank 520” dja 
di pendjual Bodjong Datar 1805, 
AIME 2107 djadi pembeli, 
ANIEM 210X£, OGEM 3004, 7x5 

rika tidak ada jang terdjyal. 

Distribusi cambrics. 

Pihak ,,Batik Trading Compa-! 
ny” mengabarkan kepada ,,Anta-' 
ra” kemaren pagi bahwa kemaren” 
telah dimulai 
kepada semua pengusaha batik ' 
melalui badan2 koperasi sjntuk se- i 
luruh Djawa Barat, Djawa Tengah 
dan Djawa Timur dengan tem- 
pat2 -. pusat pembagiannja ma- 

»|sing2 di Djakarta, Tjirebon, Se- 
marang dan Surabaja. Cambrics jg 

Gidistribusi itu terdiri dari 3 dje-, 
nis jaitu: Prima dengan narga 

Rp.90.— per piece. Biru dgn har 

ga Rp. 235. —per piece dan Grey | 
India dengan harga Rp. 190.— per! 
piece (48 yard). Atas pertanjaan 

sampai djumlah beberapa kiranja 
telah dapat disediakan untuk dis- 

tribusi pertama ini, pihak BTC 
mengatakan ada Ik 2595. Selebih- 

Indonesia anggota dari 
9 badan ekon. In- 

ternasional. 

Indonesia dalam hubyngan eko- 

nal sampai kini telah tertjatat se- 

bagai anggota dalam 9 badan eko- 

nomi internasional jaitu berturut2 

Internasional Sugar Council, In- 

ternational Tin Reserch, Interna- 

tional Tin Committee Internatio- 

nal Wheat Council, Tin Marketing 

& Expansion Board, G.A.T.T. (Ge- 

neral Agreement en Trade & Ta- 

riffs) Rubber Study Group dan F. 

A.O. (Food & Agricultural Orga- 

nisation). Djumlah iuran jang di- 

bajar setiap tahnnja ada sebesar 
96.646 pond sterling dan 28.865 

dollar. Iuran dalam uang dollar di 

berikan kepada Intern. Wheat 

Council (gandum), G.A,T,T, dan 
F.A.O. Maksud dan tudjuan ba- 
dan2 ekonomi internasional jang 
tersebut diatas umumnja ialah me 
ngatur dan memelihara perbandi- 
ngan baik antara persediaan du- 
nia dalam sesuatu djenis bahan 
mentah dan pasarannja. 

Badan2 pengatur perdagangan 
internasional serypa ini umumnja 
asal dari sesudah zaman krisis du- 
nia antara tahun 1929 dan 1934 
dan banjak bermanfaat bagi kedu 
dukan Indonesia chusus sebagai 
negara produsen bahan mentah. 

  

Pref. Unilever 560. Fonds Ame- 

“tgl. 22 Okt. jad. di Semarang 

Pita 
. 

enggan: 1gp 

  

| 

1. Toko ,,WI,” 

“4. Toko ,,SIN” 

M.S. RAHAT   
  

KESEMPATAN IMPORT, 
Menurut surat edaran KPUI Dja | 

distribusi cambrics ikarta B.P. No. 78/C/10 kini para 
importir barang2 kelontong diber 
kesempatan beli barang tsb. dari! 
luar negeri, jaitu mengenai barang2 
kelontong bukan Benteng 1953/1, 
gol. A dengan hak pembelian 307/1,f $ 
gol. B. dengan hak pembelian 308/1:4- 

tangan untuk wanita “dari arlodji 
laki2 1953/1 golongan B hak peti : 

| kelian 304/1: barang2 chusus untuk ' 
keperluan igama Tionghoa 1953/1 | 
gol. A hak pembelian 309/1 “dani 
gol. B hak pembelian 3€C 10/1. | 
Dengan surat edaran KPUI BP 

No.81/E diberi kesempatan melaku 
kan pembelian prabot2 tulis Tiong- : 
hoa. - | 

Dengan surat edaran KPUI B.P. 
79/1/4 diberi kesempatan  melaku- ' 
kan, pembelian pesawat? penerima 
radio 1953/1 gol. A hak- pembelian 
319/1 dan gol. C hak pembelian 
3110/1. 

Dengan surat edaran KPUI B.P. 
No.77/E/kertas/1953/1 diberi ke- 
sempatan melakukan pembelian ber 
matjam? djenis kertas. 

Demikian singkatnja turunan2 dari 
surat2 edaran tsb. jang didapat dari 
Siang Hwee Semarang, dan 'menge 
nai pendjelasannja bisa didapat lebih 
landjut pada alamat tsb. 5 

UANG LOGAM 50 SEN. 

Menurut keterangan dari Ke 
pala Kas Negeri Smg. nanti 

akan tiba kapal dari Negeri 
Belanda jg mengangkut seba- 
njak dua ratus ton uang logam 
baru dari 50 sen. Peredaran 
uang logam itu akan ditunggu 
lebih djauh instruksi dari Ke- | 
menterian Ke-uangan  Djakar- : 
ta. Diterangkan selandjutnja | 
bahwa sampai sekarang Kas | 
Negeri telah keluarkan uang | 
logam ketipan (10 sen) sehar- . 
ga Rp 1.572.750.—, dari 5 sen 
seharga Rp 1.572.750-— uang 
talenan seharga Rp 3.892.000 
dan uang senan seharga Rp 
34.600.— Peredaran yang Io- 
gam tsb diatas ini, oleh pihak 
diatas diterangkan, telah men- 
tjukupi kebutuhan masjarakat 
seluruh Djawa Tengah, kalau 
uang ini benar2 di-edarkan da 
lam masjarakat. Tiap bulan- 
hja uang logam ig diedarkan 
di Djawa Tengah rata2 ada 
800.000 -talenan, 200.000 keti- 

  

  g : 

pan dan 500.000 dari 5 sen. 

  

     
   

2. Toko ,SIONG”. 
3. Toko Obat AN HO TONG. 

5. Toko SOUW SWIE HAP 
6. Toko KONG HIEN 

   
   

    
   

    

TABIB. | 

wani £ 

2 

M 
AN & 

PA SW 
INI 

  

MEM Pi 

TEGAL: 
7. Toko ,,BANDUNG” 

1 8. Toko ,,CANTON” 
9. Toko PO SENG TONG 

10. Toko ,,SENG SIEN” 
11. Toko ,,SIN 

Belilah pajorp sebelum budjan, pakailah " DELFIA” untuk 

VGGUL. EHAT TUBUKMU 

Kasiotnja: Bikin kuat mer Ilangkan sokit pinggong 

BI dan tambahkan tenaga laki-laki Mendjalonkari 

|” Yorah, semboehkan kaki tongan dingin. 
Begitupun anggur ine dipudjikan untuk njonjas | 

& Terdjual.iuas dirumah-rumah obat Tionghod & 

HYERBIRIN OLEH BAN SAN YOK PANG KAPASAN 216-130 TEA 

. 12. Toko . LIBERTY” 

  

     

  

SENG” 

  

F3 Sudah sedia: 

GAYALAETTA 
BROMFIETSI model! jang terbaru" 

n Pake Koppeling 
Zweef Zadel 

Remtromimel 

x 
x 
x 

x   Gang Warung 69 
Aan RA Nan In SEA Ea        

Vork muka pake veer Istimewa 
Kompleet dengan lampu. 
Standard, Bagagedrager d. |. I. 

GWAN TJIOE & Co 
Tilp. 118 

   
    
   

SEMARANG. 

   
  
  

    

   
Me gum 

LL ANGGUR OBAT KOLESOM Ini Anggur Kuat terbikin dari Tjiam 
puran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja Koie 

Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh 
dan darah Ini Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah Anggur 
som, dll, 

jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kureng da 
Tah, muka putjet, air muka 

ts kaki tangan dingin, 
ke: suka pusing, bernapas 
laki2 kurang Parag perempuan 
ini 

tum pah2, Kaki bengkak perut 
ting, Perju diminumi sampai tiukup agar badan 
dan baji dalam kandungan tinggal waras 

SENG HWA Perlu diminum perempuan sesu 
dah bersalin agar tinggalinia darah dalam badan mendjadi bersih, 
dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, menam. 
bah air susu ibu, dan menambah nafsu makan, Terutama bagi pe 
Tempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

8. ANGG KOLESOM 

dipudjikan. 
4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur obat Rheumatiek dibi. 

kin menurut resep jang sudah 
dengan bahan obat Tionghoa jang mahai dan mandjur, 
tiampurj Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan se. 
gala rupa penjakit rheumaftiek 
lang, urat2 dan lein2 bagian bagan, baik jang sudah lama atau jane 
baru, minum 3 botol 
dan 6 

yeecymmmmmmmUN
g SJ 1 

KOLESOM om POT 

Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah 

nja. Baik untuk jelaki dan perempuan, tua atau muda, 
1. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi perempuan jang 

duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 

botol SEMBUH sama sekali. 
"Pi t di TOKO2 OBAT den TOKO2 P.&D. diseluruh Indonesia. 

bak Anggur ,,REN AY & Co”, Surabaja 
Ageui: .TEK SING TONG” Re 

RE ey " 
sn dh $ 

kelihatan tua dan lesu tidak berse 
bua pinggang sakit, tulang linu, 
pendek, urat sjiaraf lemah, sumangat 
tua dil. Penjakit kelemahan, Minum 

sakit 
Gil, Sakit lemah dalam waktu bun. 

-. ibu tinggal seha: 

termashur turun menurun. Dibiki» 
dengan di. 

(Hongsiep atau Entjok) baik ditu 

tentu nanti kelihatan mandjurnja 

  Pn Peang senam at UNS 

Tjapek? Lesu? Letih? 
Lantaran bekerdja ke- 
ras sepandjang hari 
tidak berhenti. Malam 
mau tidur makan 2 
tablet: 

— MAHA TONIK —— 
| Bangatimov 
Besok pagi segar kembali, tam- 
bah sehat tambah kuat. 

Terdjual disemua toko obat. 

   

  

  

  

  

, Dokter 

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

Memeriksa wanita hamil 

Menolong wanita bersalin dan 

Praktek Umum 
Djam bitjara: 

Rumah: djam 7—9.30 

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

  

  

  

Roy Rogers 78 
ti . ae SHERIFE,1 WANT 

P g PERMISSION TO 
OPEN THE TUNNEL 
OF CAP SUNNS 
MINE 1 YOUV'RE THS 
LOceL LAW HERE/ 

    

      

    

    

    

    

   

  

      

y. CAN'T PO THAT 
WITHOUT A COURT FIND OUT 
ORDER WHT'RE WHY THE 
YOU S0 NTeresreo J ENTRANCE 

AL, IN GUNN'S MINEZ 

I WANT TO 

JUST WHEN 

  

  

  

— Sheriff, aku akan minta 

idzin kepadamu, untuk “mem- 

huka  trowongan dipertam- 

bangan kapten Gunn. Kamu   wakil hukum setempat. 

  

— Tak dapat aku memberi-' 
kan idzin sematjam itu den- 
gan tiada perintah penga- 
dilan. Mengapa kamu sangat 

menaruh perhatian akan tam- 
kang kapten Gunn? 

— Aku ingin menjelidiki, 
mengapa pintu masuk tro- 
wongan meledak, tepat pada 
waktu John Hope dan aku 
akan memasukinja. 

    

   

  

LL ONANT TO TALK 
ng 

JOHN HOPE 3 
AND 1 WERET ' 
GO: IN 7 : 

» | LX ihg 
ae 25 

id 

hn «one 

— Sedangkan kamu men- 

dapatkan perintah " pengadil- 

ah, sheriff..... aku ingin me- 

nemui si. Cactus Kidd jang 

tempo, hari kusuruh pendja- 
rakan. 

— Boleh, masuklah sadja. 

pe LAIN Gen an La 

    

  

WHILE YOL GET THE Court |, H 

    

kat” pada perkara penjelun- 
dupan emas jang sedang kami 

lakukan, Rogers...... tetapi 

ingatlah. Hari2 penjelidikan- 

mu hampir lampau. (sheriff 

mengintip kepada Roy. dari 
suatu djendela dg. pistol dita- 
ngan). | 

   

   
YOLE SNIFFIN' TOO CLOSE TO 
OUR SOLP-6MUGGLN' GAME, 4: 
ROSERS...BUT YORE BLoop- 
HOLNDIN' DAHS 1S JUST 

ABOUT WER?7  . 

      

   

     

       Ws Miki HEAAN WORuh) RIGNTs 

-— Kamu terlalu ,,me: 

RESER VE 

nde-   
        

    

445-6545-8345 (13 tb.)” - 
Ka Miller 

' 515-7.15-9.15 (43 th.) 

Roxy 7,15-9.15 Ini malam penghabisan (u. 13 tahun) 

G $ £ , 

A 2 Ya 

“ 

KETINNSANG   
KONSERT!!! 

Diselenggarakan oleh CHUNGLIEN HUI — Semarang. 

Tgl: 12 Okt 1952 djam 19.69 (TUDJUH PETANG), 

Tel. 14 Okt 1952 djam 18.09 (ENAM PETANG)- 

(chusus untuk PELADJAR) 
TEMPAT: AULA SIN YOU SHE, Djl. STADION Semarang, 

KARTJIS dapat dibeli di: 
Karangtengah 36, Duwet 60, Kehon Tionghoa 31 atau lang- 

sung DILOKET. 

' KARTU UMUM: Rp. 10— KARTU PELADJAR: Rp. 3.— 

  
  

  Man MA BAE AN mL NT ka SA 

BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 100” MANDJUR. 3 

Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat m- 

ontel sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 

dak hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2 muka putjet Kaki 

tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 

nuw). Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, djan- 

tung berdebar2, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 100”, 

berhasil. Harga 1 Botol Rp” 20.— Djuga ada sedia lain2 Obat jang 

mandjur, » 
Pil Gumbira istimewa buat laki ...... ost Rp. 15.— 

Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,, 25. — 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ......oo 2 10— 

Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat .............. sa 7 
...... ” Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram : 

Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 10”. 

TABIB WAHLD. MAWN, Tamblong 40 — Bandung. 

Agen2: Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 
Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta, sebelah Van & Co. 

“Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 

De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 

E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 

R. M, Hamim, Djalan Benteng 1 Sukabumi. 
Multi 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. 1 3 

  
  

  

Rex“ Besok Malam Premiere 5.00- 7,00- 9.00 (17ftah.) 
PP Kes 2 

  

Gadis jang bernafsu ketemu lelaki jang tak berdaja! 
Perkawinan jang terdjadi bukan karena pertjintaan, akan tetapi 
karena ketidak sadaran! 
Sebuah film jang melukiskan ke hidupan seorang wanita jang ber 
djalan dalam tidurnja. 

Ma PE MMATN Kan   
  

  

  

lai malam pengab: 5-12. 11 tum »MDetective Story" 
»SORION“ INI MALAM & BESOK 5.7,-9.- (17 th) 

Kie Mentalban 5» TWO Wooks With Lgvgss Sem Ric. Montalban 

sMETROPOLE" ini malam premiere 5.7 -9,. (seg. umur) 
»BERDJUANG: UNTUK PERDAMAIAN- 
Mulai Hitler meajerang Polandia sampai Bom-Atoom di 
djatuhkan di Hiroshima daa Nagasaki. Sebuah'film Docu- 
mentair Perang Dunia ke II jang hebat. , 

»DJAGALANY INI MALAM D.M,B. 7.- 9. 
Siput Serawat P, Ramlee 
Kasma Booty — Roomai Nor 

AKAN 
DATANG: 

(13 tah.) 

»s BAKTI" 

»sSiafredo" 
Film Pilipina 
Bahasa Indonesia 

  @eBip CITY CONCERN CINEMAS Gaga 
LUX ini malam premiere Ju. 17 tahunj 
5.-7.-9.-) Alexis Smith — Scott Brady 5 

»Outside The Wall edar seorang 
jg keluar dari hukuman 

GRAND Isi Malam penghabisan (u. 13 tah 
5. maT #9, m—a Johnny Weissmuller "3 Buster au « «3 Anita LHOEST Cc tx “4-3 :saRic (WALLIN »c Aa ptive, Girl" -. 

Jobany menulung' Wanita Liar di Rimbu TT 
Bertarungan — Heibat — dan Gempar! 

  

ag 

Besokmalam premiere "', GRAND” Film musical/ jang: 
(terbesar |: : jang: ui 

13 | & 

Charlie Barnet”a.h. orch. s»Jam Session”) | 
Louis Amstrong a.h. orch af carrivil ef fwirg 
INDRA Ini Malam penghabisan (u. 17'tahun' 

15. —7.—9.— yan iHeflin — Susan Hayward — BorisiK arlof 

“tap Roots” “ “Tap Roots Fm 

i BEESOK/M AL'AIM?, 
! 

COLOR: BY 
TECHNICOLOR 

Tietien Sumarni -/,Chatter,Harro APA SALAHKU 2" 
  

/Royal 5-79. Ioi Malam penghabisan(u. 17 tah.) 
Poamad Tietien Sumari —-! Chater Harro "»-: 

) 
In film Indonesi 

'»Apa Salahku ?" Sim Indonesia baru jang 
  

Besokmalam premiere 
nJam Session" 

E Ga adlah Sta APTI VE GIRL Ten 

BESOK MALAM 3Celo? by 8 
v, Heflin- Susaa Hayward Tap Roots Temon 

sa 
  

Lhpaslas VII No, 68HA1N/ A/7I8 

           


