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memberikan laporan tentang per- 

  

djalanannj ke India dan i al 
bitjara Ta 

Perdana Menteri Nehru en “a 
dana Menteri U Nu. Kabinet me 
njetudjui pembitjaraan2 tersebut 
seperti diumumkan 
taan2 bersama Per 1 
Indonesia dan Perdana Menteri 
India serta Perdana Menteri Indo 
nesia dan Perdana Menteri Birma. 

Selain dari itu kabinet meneri- 

— 

     
ga 

Jringsih 
j bar2nja dalam keadaan Hj 

   » | buat dan mengedarkan 

        

sbb.: Pada 

“buat kamu mendijadi besar. . 
ata   

  

:|Nurnaning- 
Isih Jang Te- 

Didengar Keterangannja 
— Oleh Polisi Djakarta 
BINTANG FILM Nurnan: # ae Se 

sih jang baru2 ini 
sh. tidak berse| penduduk Djakarta karena 

dia memberikan djawaban lain, Nana rnja “gambar: dz 

maren untuk beberapa djam marja kembali didengar 
ngannja oleh polisi bagian silaan di kantor besar polisi 

“Besar - kemungkinannja bata 
pemeriksaan terhadap diri Nurna- 

soal beredarnja gam- 
telandjang, 

n 

u potret marakah jang mem- 

' tentang itu, £ 
Sementara itu dalam “hubungan 

dengan peristiwa Nurnaningsih” 
ini Djaksa Tinggi Sunarjo atas per- 
tanjaan menerangkan kepada «Anta 

ira”, bahwa dalam waktu singkat ia 
akan memanggil pula bintang film 
Nurnaningsih untuk " memberikan 
peringatan2. dan nasehat2. Jg pen-   ting menurut Djaksa Tinggi Sunar- 
j0 selandjutnja ialah untuk menge- 

« tahui pembuat daripada gambar Nur 
ma baik suatu Rantjangan Pera- | paningsih sematjam itu serta orang2 

turan Pemerintah tentang penun- 
djukan penguasa militer. . 

Demikian menurut 

Bangsa-bangsa Asia 
rus Bekerdja Keras & 
Kesedjahteraan Dan 

Perdamaian 

| pengumu- | 

man Sekretaris Dewan Menteri. | ig lalu pernah 
: 3 5. (Antara) | nja oleh polisi. (Antara). Pe 

| jg mengedarkannja. Dapat dikabar- 
Ikan, bahwa terhadap - diri bintang 
film. Nurnaningsih beberapa waktu 
jg lalu pernah didengar keterangan 

  

Alternatief-nja Apa Dizaman Bom-H Ini ?—Pidato 
P.M. Canada St Laurent Dalam Persidangan 

Panitya Konsultatip Rentjana Kolombo 
PERDANA MENTERI CANADA Louis St. Laurent menga- 

takan dalam pidato pembukaan persidangan Panitya Konsultatif 
Rentjana Colombo pada hari Senen jil., bahwa ia tidak dapat 

menjetudjui pendapat2 orang2 jang mengatakan bahwa tudjuan2 

Reniiana Colombo itu tidak mungkin dapat tertjapai, karena ne- 

geri2 Asia menghadapi masalah2 
berat. St. Laurent menjatakan bahwa ada sebab2 untuk berharapan 
bahwa negeri2 Asia akan berhasil mengatasi soal2 perekonomian- 

ekonomi jang makin lama makin 

nja, dan negara2 Barat harus berusaha sekuat'-nja untuk menolong 

mereka. £ 

Apa jang kini sedang diperbuat 
di negeri2 Asia, kata St. Laurent. 
sudah sepatutnja sekali diterus- 
kan. Berdasarkan pertjak: jakapan2 ig 
pernah dilakukan St. Laurent dng j 
orang2 jang bertanggung djawab 
atas perentjanaan dan aksana- 
an projek2 perkembangan di ne- 
geri2 Asia, serta melihat enthou- 
siasme dan ketesuhan hati serta 
sikap realistis orang2 tadi, maka 
St. Laurent menarik kesimpulan 
bahwa memang ada haranan bah- 
wa bangsa2 Asia akan menang 
dalam peperangan mereka mela- 
wan perintang2 materi, jang: kini 
menerkam mereka. N 

Negara2 Barat harus 

St. Laurent memperingatkan, 
bahwa bangsa2 Asia harus men- 
tiurahkan pengorbanan besar un- 

mentjapai kemenangan ini, 

  

Usul Utk. Bentak | 
(Biro Serikat Bu- 

“ruh Anti Kominis 

"LAWRENCE SHORT, sekreta- 
federasi assosiasi2 buruh besi 
Sydney hari Senen mengusul- 
“untuk membentuk sebuah 

fo internasional guna menindas 
Imunisme diseluruh Asia Teng- 
tr». Ia berkata bahwa ia akar: 
eprundang wakil2  organisasiZ 
ub anti-komunis dari Kanada, 

Zealend, Australian, Amerika 
it untuk membentuk sebuah 
sorikat2 buruh ,,merdeka” ig 
mengadakan kontak” dengan 

» di Indonesia, Ceylon, India 

  

Tncgara2 Asia lain untuk me- 
las komunisme. 

berkata pula bahwa kini 
dilakukan  persetudjuan2 

bantuan ekonomi . dan 
an2 dipiomatik, tapi tak 

ha untuk mempengaruhi 

ta2 SB? di Asia Tenggara 

mereka membentji komu- 

1    

hirnja mengandjurkan su- 

  
lenggarakan sebuah kon- 

di Manila untuk memben- 

» diatas. (Antara) 

Isadja, maka negara2 Barat 

dan perdjoangan ini berarti bah- 
wa rakjat dari kebanjakan negeri 

Andaikata apa jang dikatakan- 
nja itu hanja setengah benar 

toh 
| harus berusaha sekuat2-nja untuk 
membantu bangsa Asia. 

Dalam segala hal ini, ada tudjuan 
ig lebih besar, kata St. Laurent, ja- 

itu: perdjoangan untuk membina sa 
tu dunia ig waras, dunia jg damai, 
dalam mana umat manusia terus 
madju kearah pelaksanaan jg lebih 

| penuh “daripada kehidupan ig ada 
pada kita. Alternatifnja dalam abad 
bom zat air ini, tak terperi mengeri 

kannja. Untuk menghindari alterna- 
tif ini, kita harus berusaha sekuat? 
nja semuanja. 

Jang mendjadi bahaja bagi dunia 
Timur. adalah kekurangan mereka 
akan benda2 keduniawian, - sedang: 
kan nilai kemanusiaan dan kerehu 
niap adalah sumber kekuatan dunia 
Timur: dan sumber kekuatan ini 

menghindarkan — perbudakan 
memadjukan dunia Timur 

masa depan jg lebih baik. 

kearah 

Tradisi” 
hendaknja dipakai Asia 

Dunia Timur dan Dunia Barat 

didalamnja tidak tersimpul penga- 
kuan sepenuhnja bahwa manusia 
dari segala hangsa dan segala 
pegeri itu adalah bersaudara, da- 
Jam ikatan persaudaraan semesta 
umat manusia. St. Laurent menja- 
takan bahwa ia kagum melihat 

me di Asia. 

Barat mempunjai tradisi2 kebuda 
| jaan dan politik sendiri, ialah tradi- 

kan peradahah dan jg masih  akari 

sar lagi bari kesedjahteraan dunia. 

Pertumbuhan negara2 Asia ig de 

ngan berdasarkan “ tradisi2 Barat ig 

pertjepat perkembangan dunia ig le 
bih sempurna dan masjarakat inter: 
nasional jg lebih sempurna. Demiki 

anlah ad. kata PM Canada St. Lau:   rent. (Antara). 

ANGLIMA Tertinggi APA, 
: Perang 

tahun bagi sedjarah hanja merupakan | 
laka? Akan tetapi, walaupun demikian, 

membuat seakan-akan umurmu 
| @ilahirkan karena peperangan, dan didalam. jkh kam 

| ang baru lahir itu harus bertindak melaksanakan tegas jaga KAIN 

    
    

   
   

Negara Indonesia dibentukkan nega 

| karang masih mengalami keadaan 

| bahwa dalam pelaksanaan 

    

ma Tertinggi Pada Har 
ng Jang Ke IX Yi 

aa 

    

  

hun ke-9 Angkatan Perang R.I, | 
hari ini telah genap lengkap sem- | 

bahwa kamu masih muda 

   

    

              

      

    

itu, kamu telah mengenali 
sudah lebih landjut. Kamu 

Besar djasamu pada gerakan 
umum darj bangsa kita untuk men- 
tjapai kemerdekaan.  Bahu-memba- 
hu dengan seluruh” organisasi2 rak- 

jat dan dengan organisasi2 negara 
jg lain2, terutama Kepolisian Nega 
ra, kamu telah ikut meletakkan da 
sar2 (penting untuk mendjamin ter 
tjapainja hasil jg baik dalam perug 
dingan2. $ 
. Perundingan jg satu disusul oleh 
Ig lain,. dan pada achirnja mengha- 
silkan pengakuan kemerdekaan jg 
diproklamirkan pada 17 Agustus 
1945. Tapi pengakuar kemerdekaan 
jg dihasilkan itu belum membawa 
sepenuhnja apa jg kita tjita?kan. 

Membina Susunan Per: 

ulang aan ke-i tan Pe- 
rang kita, ada satu soal jg sangat 
penting jang sedang Ni 
ialah berhubung dengan telah 
adanja Undang2 Pertahanan Ne-| 

berisi dasar2 susunan pertahanan 
negara kita. Demikian Menteri 
Pertahanan menjatakan pendapat 
nja kepada pers. Selandjutnja 
Menteri menegaskan, bahwa seka 
rang harus ditindjau segala sesu: 
tu mengenai dasar2 susunan Ang- 
katan Perang jang ad tuk di 
sesuaikan dengan 
tum dalam Undang2 5 

Misalnja, Angkatan Perang Repu- 

blik Indonesia dulu terdirj dari ps 

ra federal, Indonesia masih terikat 
| dalam suatu Uni dengan Nederland. | 
Irian Barat masih tetap didjadjah 
oleh Belanda, dan masih. ada ber- 
matjam-matjam peraturan jg me- 
ngekang, jg berarti mengurangi ke- 
'merdekaan kita itu. 

Kekurangan2 itu kini untuk seba 
gian sudah dapat dilenjapkan: susu- 
.nan federal telah sirna, perundingan 

     
    

    

      

    
    

    
    
   
   
    

  ngedjar kemerdekaan jg sepenuh-| 

sil baik, sebagian dari aturan2 ig pertahanan 
mengekang kita telah hapus, antara ! 
lain adanja Missi Militer Belanda. : 

pada waktu itu belumb 
dapat diatur sebagaimana mestinja, $ 

ig mengekang kita landjutkan, dan pi musuh. 
perdjuangan membebaskan Irian ki- daulatan. 
ta teruskan. sampai Irian kembali nasa 
kekekuasaan Republik. 

Semua hasil2 ig telah  tertjapai bulnja perobahan tadi diantaranja, | 
itu ditjapainja ialah sedang ada rin karena sedjumlah bekas anggota: 
tangan2 besar didalam negeri. Ne- KNIL dimasukkan dalam Angka 

Sesudah “pengakuan ke-. 
maka dasar2 ig ada pada 

dengan matiam2- pengatjauan. Teta pengakuan 

pi berkat kegiatan angkatan2 bersen 
djata Republik, pengatjauan itupun 
sebagian -besar “dapatlah disirnakan. 

Tugas ig menunggu kita masih 
serba berat, Sebab selain daripada 
tugas melenjapkan kekangan2 ig 
masih ada seperti jg saja sebutkan 
tadi itu, selain dari pada tugas 
pengembalian Irian dan menjapu 
bersih sisa2 pengatjauan, kita se- 

kedaulatan itu, Angka- 

bahkan sampai sekarangpun 
menghadapi pemberontakan2 seper- 

    

   

      

     

   

inilah maka belum dapat : 
|kan dengan sungguh2 penjelengga:| 
raan suatu dasar baru bagi susunar 
Angkatan Perang kita. . 

Dengan Undang2 Pertahanan 

gara, kita harus bersama2 memi 

kan dan membina susunan pertal 
nin negara jg antaranja akan terdi 

ri-dari: Tentara.“ Sukarela, Wadjib 
Militer dan Wadjib Latih. 5 j 

Menteri menegaskan, “bahwa soal 
itu bukan soal ketjil jg dapat di se- 

perekonomian yang, 2 
muaskan, sebagai akibat daripada. 

Tidak perlu saja katakan lagi, 
tugas 

apa jang tertian ferahui dengan pasti tuduhan2 apa jg 
es akan dilantjarkan terhadap mereka 

pig dituduh tersangkut dalam peris- 
'tiwa ini. 

'djoang2 jg dengan penuh tjita2 ms| 

jang kusebut tadi, masih tetaplah 
adanja 

untuk mentjapai segala tudjuan 

tugas berat jang terletak 
diatas bahu alat2 kekuasaan ne- 
gara. s 

Kamu masih muda, baru 9 ta- 
hun umurmu, tetapi diatas pun- 
dakmu terletaklah tugas jg maha 
berat. LAN 

Tetapi - melihat. pengalaman2 
kamu dimasa jang lampau, saja 
jakin kamu akan dapat mengatasi 
segala kesukaran, dan akan dapat 
menunaikan tugasmu dengan hasil 

lenggarakan dalam satu dua" bulan 

sadja, tetapi penjelenggaraannia 
akan memaka, waktu beberapa ta- 
hun dan bukan “harus diusahakan 
oleh Kementerian Pertahanan sadja, 
tetapi harus bersama2 ' dengan Ke- 

menterian Keuangan, “Kementerian 

Perekonomian, Kementerian Perhu- 
bungan dan lain2. 

Djika  rakjat hendak “ mempunjai 
negara jg makmur dap adil, hal itu 
hanja dapat tertjapai dengan djami- 

nan suatu ' pertahanan - ig tjukup 

nusa dan bangsa Indonesia. 

| Asia harus mengalami kehidupan | 
kerdja .keras. 

“menurut pendapat St. Laurent akan 
sertai 

Barat terbaik 

tidak akan saling mengerti, djika 

kebangkitan perasaan nasionalis- | 

si2 ig telah membina dan memadju 

memberikan sumbangan jg lebih be 

paling baik, sudah pasti akan mem, 

kuat dan teratur baik. Oleh karena 
nia bangsa kita harus benar2 .insiaf 
akan' nasibnja dan sedapat mungkin 
harus  mendjauhi  perpetjahan jg 
akan. membahajakan negara.  Demi- 
kian Menteri Pertahanan. (Antara). 

jang gemilang. 
Semoga Tuhan Jang Maha Kua 

sa selelu melindungi kamu, dan 
memberkafi perdjuanganmu bagi   (Antara) 

Hasan Mau Beri Kete- 
rangan Ttg Komunisme 
Jg Berada Di lndonesia Pada Komite 
Perdamaian Internasional Amerika -— 
Setelah Pergi Kenegeri Eropa Akan 

Berusaha Kembali Masuk A.5. 
HASSAN MOHAMMAD, duta berkuasa penuh” dari apa 

jang disebut ,,Republik Islam In donesia” hari Senen  menerang- 
kan, bahwa dia akan meninggalkan Amerika sedikit waktu sebe- 
lum achir bulan ini, akan tetapi d'a bermaksud kembali lagi se- 
belum sidang umum PBB jang sekarang sedang berlangsung ini 
berachir. Hassan menerangkan kepada U.P. New York, bahwa dia 
akan pergi ke Washington dalam minggu ini untuk memberi kete- 
rangan kepada Komite Perdamaian Internasional jg diketuai oleh 
William E. Jenners. | 

Komite tsb. meminta Hassan (Eropa. SA 
untuk memberikan keterangan2 - Dia menjatakan, bahwa  seka- 
mengenai komunisme Indonesia | rang dia tidak dapat menerangkan 
|dan hubungannja dengan organi- ' bila dia akan meninggalkan Ame- 
sasi2 komunis jang bekerdja di | rika Serikat, akan tetapi dia kata- 
Amerika Serikat. Hasan meniata- | kan, ,.mungkin beberapa waktu 
kan, bahwa rentjananja belum ' sesudah saja menghadap komite 
tetap, akan tetapi dia hendak | Jenner”. Dia mengatakan, bahwa 
meninggalkan Amerika Serikat | dia ingin kembali untuk menjam- 
sesudah memberi keterangan2 ke | paikan tuduhannja dimuka sidang 

Ipada komite tsb. Kemudian dia umum PBB, bahwa pemerintah 
akan berusaha kembali ke “Ame-“ Indonesia “telah melakukan ,,ke- 
'rika Serikat. Sekalipun dia tidak | kedjaman”” terhadap rakjat Atjeh 
suka menjatakan kenegeri mana | di Sumatra dan bahwa. pemerin- 
dia hendak. pergi, “akan tetapi | tah Sastroamidjojo telah ,,melang 
stidaklah mustahil”. bahwa dia gar hak2 manusia”. Demikian UP 

    

  

   
     

      

     

    

   

     
   
   

  

    
   

    

      

    

  

    

      

   
   

         

  

   

    

   
   

tahanan Negara “4 

3 

gara, sebab UUPN itu antaranja 

kdan berapa 

untuk penghapusan Uni telah berha. penuhnja: tetapi susunan dan dasar? | 

rsaan 
perdjoangan jg dahulu itu, pdjuga sebuah pernjataan tertulis ke- 

mau tidak mau harus berobah. Timpada Pemerintah berupa pendapat 
adan pendirian 

“Agung disekitar soal 
nl Oktober 1952 serta tjara2 

gara jg masih muda 'ini dihadapkan Perang kita. Dan karena semendjak|saian jg akan ditempuh, jaitu mela- 
lur saluran2 hukum, termasuk pula 

tan Perang kita tidak berhentinjafsoal ketentuan dan ketetapan ig su- 

harus | dah diambil untuk: dalam waktu se- 

Iketahui dan belum berhasil 

"lak oleh -pihak Pengadilan 

   va17-10 
4 Direntjanakan Oleh 

an D serahkan Pada fengadi- 
— Berwira2 Jang Tersangkut | 

kt Akan Ikut Dituntut? 
pat kabar, bhw. Djaksa Agung 

ja, “sebagai penuntut  merentjanakan | 

mengenai peristiwa 17 Oktober 1952 
iliter di Djakarta dalam waktu 

t keterangan2 selandjutnja, hesar. 
akan diserahkan sebelum tibanja 
akan datang ini. 1 

Penjerahan perkara ,,peristiwa 17 
if Oktober 1952” kepada nihak Penga 

# dilan 

| menurut 
Tinggi - Militer di Djakarta. 

« keterangan . selandiutnia, 
oleh pihak Kedjaksaan Agu kin: 
dipandang sudah tjukup mateng dan 
elah tiba saatnja untuk diserahkan 
guna selandjutnja diadili, sesudah 
terbadap peristiwa jg selama ini di 

    

1 ' .. pandang sebagai suatu perkara br- 
- DALAM menjapnenng. hari | 

- Inja, selesai dilakukan penindjauan? 
sar serta banjak mempunjai  segi2- 

dan pemeriksaan2 setjara menda- 
lam dan ig meminta waktu tidak sel 
dikit oleh para anggota staf Kedjak 
Saay Agung R.I. 

Sampai sebegitu djauh, belum di 
diper- 

oleh sesuatu keterangan darj pihak 
Kedjaksaan Agung tentang siapa2 

djumlah  perwira2 jg 
'akan dihadapkan sebagai terdakwa" 
dalam pemeriksaan perkara ini ke- 

« Tinggi 
Militer, demikianpun belum di ke- 

Djaksa Agung sampais 
kan pendiriannja kpd. 
pemerintah. 

Dalam hubungan dengan soal ini 
c | k antara lain disebabkan pada waktu lebih djauh wartawan ,,Antara” men 
Pekerdjaan melenjapkan peraturan2 itu tentara kita langsung menghada dapat keterangan, bahwa  Djaksa 

Agung Suprapto atas nama Kedjak- 

Agung telah  menjampaikan 

pihak  Kedjaksaan 
peristiwa 17 

penjele- 

#jepat mungkin menjerahkap persoa- 

ti D.I. dan lain2, diantara sebabd?flan mengenai peristiwa 17 Oktgher 
has itu kepada pihak Pengadilan 2gi 

Militer di Djakarta. 

MAA mania Arena KA Si datar 

“ Kabarnja  pernjataan jg merupa- 

'kan pendirian dari pihak Kedjaksa- 
dn Agung mengenai 

telah mendapat perhatian sedemiki- 
Lan rupa dari pihak Pemerintah dan 

persoalan ini 

elah pula dibitjarakan setjara “agak 
endalam. ANN 

Diuga terhadap kedijadian” 
sesudah 17-10-52 akan di 
Gjalankan tindakan setjara 
kukum ? 

Keterangan2 selandjutnja jg di 
peroleh dalam hubungan ini menja 
takan, bahwa ketjuali terhadap per 

kara apa jg disebut peristiwa 17 
Oktober”, djuga oleh pihak Kedjak 
saan Agung akan didjalankan tinda 
kan2 setjara hukum terhadap sega- 
la peristiwa jg terdjadi sesudah tang 
gal 17 Oktober 1952 tetapi js ma- 
sih mempunjai hubungan dan tali- 
temali satu sama lain, antaranja me 
ngenaj soal perebutan kekuasaan 
oleh beberapa perwira darj tangan 
Panglima Tentara” dil., jg dipan- 
dang merupakan salah satu pelang- 
garan disiplin militer serta mempu- 
njaj segi2 pelanggaran hukum pula. 

Dikabarkan, bahwa djuga soal 
tindakan2 selandjutnja jg akan di 
djalankan terhadap peristiwa? jg 
terdjadi sesudah 17 Oktober 1952 
termasuk dalam pernjataan jg te- 
lah disampaikan pihak Kedjaksaan 
Agung kepada. Pemerintah seperti 
diterangkan diatas. $ 

Dalam hal ini mepurut keterz- 
ngan2 selandjutnja, walaupun sa- 
ngat banjak kesulitan ig api, 
tetapi pihak Kedjaksaan Agung 
memegang teguh sebagai dasar 
pendirian dan , pertimbangannia, 
hahwa terhadap semua soal dan 
veristiwa jang bersifat melanggar 
hukum, barus diambil dan didjz- 
fankan tindakan2 setiara buku 
pula sesuai dengan azas jang mon- 
djadi dasar daribada negara In- 
donesia sebagai suatu negara 
hukum. 

Tindakan2 dan langkah2 selar- 
diutnja jang akan di2mbil terha 
dap segala peristiwa jang terdjadi 
sesudah peristiwa 17 Oktober '52 
itu, sepandiang is diketahui akan 
cidjalankan setjara fase-demi-fase 
diwaktu2 jang akan datang, 
. KO (Antara) 

D.P. PNI SETUDJUI PROTO- 
KOL PEMBUBARAN UNI 
INDONESIA-BELANDA, 

Dewan Partai PNI jang sedjak 
beberapa hari ini mengadakan 
sidangnja bertempat dirumah Wa 
likota  Djakart2 Raya, Sudiro, 
Senen malam dengan suarg bulat 
telah menietudjui isi" protokol 
bembubaran Uni Indonesia-Belan-   akan pergi kesalah satu negeri dari New York: (Antara) 

Keterangan jg ,.botjor” tsb. di- 
atas tadi diperolehnja sesudah dila 
kukan pembitjaraan — antara PM 
Scelba dan menteri luar negeri” Ita- 
lia Gaetano Martino, jg malam Se 
nen il. tiba kembali di Roma dari 
konperensi 9 negara di London. 

PERDANA MENTERI Italia 

| Mario Scelba hari Selasa siang me 
ngumumkan “dimuka senat Italia, 
bahwa sengketa antara Italia dan 
Jugoslawia mengenai daerah Tries- 
te ig sudah berlangsung selama 9 ta 

“hun itu kini sudah disclesaikan. De 

| mikianlah kata sumber2 jg patut di 
pertjiaia di Roma. : 

Berita AFP jg mengutip sumber 
ig berkuasa di Roma mengatakan, 
bahwa pasukan2 Italia ig pertama 
akan memasuki kota Trieste dan 

Zone A wilajah Trieste dalam tem 
po 2 minggu j.a.d. ini, Djuga satu- 
an2 angkatan laut Italia akan me- 

masuki pelabuhan Trieste. 

  
Martino hari Senen telah meneri- 

ma kundjungan dari duta Jugosla- 
wia di Roma, Gregoric Pavle, utk. 
mempersiapkan pengumuman beris- 
tiwa tadi pada saat jg bertepatan 
di'Roma dan di Belgrado. 

Dutabesar “Amerika Serikat di Ita   tergesa2 pulang ke Roma dari pulau 
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Soal Trieste Telah Dapat Dibereskan) Italia Terima 
Kota-Pelabuhan Dan Zone A Dari Trieste 

Capri. Waktu singgah di Napoli, fa 
mengatakan bahwa — diselesaikannja 
masalah Trieste ini akan memung- 
kinkan Italia untuk memusatkan te 
naganja pada peranan jg harus di 
lakukannja. dalam pertahanan nega- 
ra2 Barat. 

Sementara itu divisi2 Italia Fries 
te” dan ,.Mantua” sudah  bersiap2 

| dekat Bologna, untuk segera mema 
suki kota dan zone A Trieste, 

Sumber2 jg patut dipertjaja . me- 
ngatakan, bahwa  persetudjuan me- 
ngenai Trieste ini akan sudah di pa   

lia, njonja Clare Booth Luce, dgn. jraf di London, kira2 pada tengah 
hari Selasa. 

Parade Rak- 

| mesin“ pantjargas 2 buah. - 

   

  

   

   

   

  

       

B.B.C. London — 
batannja, berhub' 

nah menjatakan 

Djen. Major 
Simatupang 
Dibebaskan Dari 

Tugasnja Sbg KSAP 

PRESIDEN telah ' menjetudjui 
putusan Kabinet untuk membe mbebas 
Lana Pa ya aa Lena 
selaku Kepala Staf A: . 

rang dan mengangkatnja sebagai 
perwira tinggi diperbantukan pa 
da Kementerian Pertahanan. Pu- 

tg. 6 Sevtember E 
tsb. diambil sesuai dng Undang2 
Pertahanan Negara jang diterima 
oleh Parlemen jang isinja antara 
lain menjatakan adanja gabungan 
Kepala2 Staf Angkatan Perang 
terdiri dari Kepala Staf Angkatan 
Darat, Kepala Staf Angkatan 

Laut dan Kepala Staf Angkatan 
Udara. (Antara) 

  

sasa 1 Okt. 
R.R.T. Memperlihatkan 

Kebesarannja 

PARADE MILITER dan sipil 
pada Hari Nasional RRT, tg- 1 
Oktober j.l., di Peking telah di 

lakukan setjara besar-besaran. p 
mulai dengan para militer. Bari: 

san depan terdiri dari formasi 

akademi militer, diantara mereka 
terdapat komandan2 tingg! 
pangkatnja. Kemudian kadet dari 
segala tiabang angkatan perang. 
Pasukan2 angkatan laut dan ten: 
tara laut berbaris pulas kavaleri 
berkuda, tank2, meriam2 anti- 
tank, meriam2 besar,  howitzer, 

penjembur roket dii. 

'Diangkasa terbang pesawat2 
pembom mesin 4 0 Pan 

yar- m2-berat .b€r- pantjar-gas, pembo aa 

agah djuta “orang berarak-arakan 
melalui pintugerbang “Tien An 
Men. Mereka bernjanji2, mem- 
bawa pandji2, bawa sembojan2. 
Mereka terbagi? dalam berbagai 
rombengan: pekerdja2 DKA,  pa- 
brik2 beraneka warna, 40.000 
pekerdja bangun2-an, lengkap de- 
agan gerobak2 jang dihiasi dng. 
lambang  pekerdjaan ' mereka, 
140.000 mahasiswa dan peladiar. 
Bersorak-sorai ramai gembira. 

Dari panggung?, jang menjak- 

sikannja ada berpuluh2 ribu 
orang. Hadir wakil2 pemerintah 
asing, a.l. dutabesar - Indonesia 

A. Mononutu. 4 
Tampak a.l. Dr. Tjan Tjoe 

Som, kepala seksi Sinologi Fakul- 
tet Kesusasteraan dan Filsafah 
dari Universitet Indonesia, dele- 

gasi wanita Indonesia dibawah 

pimpinan Njonja S. Poedjoboen- 

tOoro, delegasi sport mahasiswa 
indonesia: koresponden2 pers In- 
donesia. . 

Malam Minggu j.l. Presiden 
Mao Tse Tung mengadakan per 
djamuan di istana Huai Jen Tang, 
untuk menghormati delegasi2 pe- 
merintah dari berbagai negeri, IS 
diundang untuk menghadiri Hari 
Nasional RRT. (Antara) 

Kapt Fravken Akui 
Memberi Sendjata 

Pada D.I. 

HARIAN ,,Het Vaderland” ig. 
terbit pada tg. 30 September me- 
muat sebuah interview dengan 

bekas Kapten KNIL A. L. Fran- 

ken jang djuga disebut namanja 
oleh saksi Lodewijk Jan Tomasoa 

didalam — pemeriksaan perkara 
Schmidt pada tg. 30 Seotember 
di Pengadilan Negeri Djakarta, 
Oleh harian tsb. dia ditanja apa- 

kah dia telah memberikan sendja 

ta kepada D.I. dan dia mendja- 

wab: ,,Sesudah penjerahan kedau- 
leftan hal itu memang saja laku- 
kan, Kita tidak boleh bertindak. 
D.I. melawan TNI. Dengan mem 
berikan sendjata kepada D.L., saja 
dapat mentjapai apa jang tidak 
boleh saia Jakukan lagi.” Demi- 
kian bekas Kapten KNIL A. L. 
Franken menurut ,,Antara” Am- 
sterdam. (Antara) 

  
Menurut persetudjuan ini, Italia 

akan menerima Zone A jg hingga 
kini diduduki oleh pasukan2 Ing- 
gtis dan Amerika Serikat, tetapi di 
kitrangi dengan beberapa buah desa 
ig. berpenduduk bangsa  Slowenia 
(salah satu golongan bangsa  Jugo- 

  

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 

@ 

| Rp. 12-— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai), 

Adv, Rp. 0.80 per m.m, kol. 

Harga etjeran 60 sen p. lembar, 
2“ 

  

Hatta Achir Th Ini Akan 
Letakkan Djabatannja ? 

— Korr. Sendiri.  — 

antor beri ing (Associated Press) menjiarkan berita — jang antara 
ana bana Ta aa Wakil Presiden Moh. Hatta pada achir tahun ini akan meletakkan dja- 

dengan masa djabatannja sudah 5 tahun. Berita ini tidak banjak dikutip oleh 
surat2 kabar Indonesia, walaupun demikian, Kementerian Penerangan meniangkal berita itu dengan 
mendielaskan, bahwa baik setiara resmi maupun tidak resmi, Wakil Presiden Moh. Hatta belum per- 

n kehendaknja untuk meletakkan djabatarnja. nan 

Berita jg disiarkan  oieh” kantor 
berita tadi itu selain menjebut: bhw 
wakil Presiden sudah 5 tahun men- 

djabat djabatannja ig sekarang, diu 
ga disinggung2 bahwa Moh. Hatta 

dalam banjak hal tidak menjetudini 
tindakan2 politik pada achir2 ini. 

Dalam hubungan ini, harian 

.Keng Po? mendapat . keterangan 
darj kalangan jg mengetahui bahwa 
wakil Presiden '- Mohammad Hatta 

telah mengirimkan surat kepada pe 
merintah sebelum  P.M. Ali Sastro- 
amidjojo berangkat ke New Delhi, 
ig isi suratnja itu a.l. menjebutkan, 
berhubung dengan akan  berachir- 

nja masa djabaten 5 tahun untuk 
presiden dan wakil presiden, Bung 

Hatta sesuai dengan peraturan itu 
akan meletakkan djabatannja. 

Surat tsb. sesuai dengan pernja- | 
taan Bung Hatta belum lama ini 
— ketika tersiar kabar tentang 
kemungkinan akan berhentinia 
itu — dimana Bung Hatta menja 
takan terserah kepada rakjat 
apakah dia akan dipilih lagi dim. 
masa djabatan jg akan datang. 

Sebagaimana diketahui, pada 
waktu ini wakil Presiden Moh. 
Hatta sedang mendjalankan tour- 
aeenja didaerah Nusa Tengoara. 

HERBERT HOOVER JR. DI- 
SUMPAH SEBAGAI WAKI!IL 
MENTERI LUAR-NEGERI A.S. 

Herbert Hoover Jr. pada hari 
Senen telah disumpah sebagai wa- 
kil menteri luar negeri Amerika 
Serikat, menggantikan Walter Be- 
dell Smith ig akan hidup sebagai 
seorange partikelir. 

EDISI POS. 

Karena Masa-Djabatannja 5 Tahun Sudah Akan Lampau 

BEBERAPA HARI SESUDAH tersiar berita mengenai perkawinan Presiden Soekarno, salah satu 
lain . diberitakan oleh 

Nehru Bosan 

Djadi PM 
JAWAHARLAL NEHRU hari 

Senen menimbuikan sensasi dika- 
langan politik India. Waktu se- 
dang mengundjungi Kochin, India 
selatan, Nehru mengatakan bah- 
wa ja ingin meletakkan djabatan- 

nja sebagai perdana menteri, ka 
rena merasa ,,bosan” djadi perda- 
na menteri. 

Tetapi kalangan2 jang memper 
hatikannja mengatakan bahwa 
Nehru tidak bermaksud meletak- 
kan djabatannja dimasa jad. jang 
sudah dekat ini. (Antara) 

Marilyn Mon- 
roe Akan 

Tjerai 
BINTANG film Marilyn Mon- 

roe dan Joe Dimaggio telah minta 
bertjerai. Demikian diumumkan 
oleh studio Monroe hari Senen. 

Perkawinan kedua erang itu 
hanja berlangsung selama kurang 
dari 6 bulan. Katanja perfjerajan 
ini sebabnia ialah karena tak da- 
pat ditjapai persesuaian antara 
karier Monroe sebagai bintang 
film dan karier Maggio sebagai 
djago pemain baseball. (Antara) 

  

Indonesia sekarang dia sebutkan 

dollar buat tiap orang Amerika. 

Pemusatan Ba- 

ru Djung2 Serta 

Artileri R.R.T. 
'Antjaman Thd Tachen 

Lebih Berbahaja Dari 
Antjaman Thd Ouemoy? 
KALANGAN jang dapat 

pertjaja di Taipeh mengumumkan 

pada hari Minggu malam, bahwa 

di 

pesawat2 peronda  Kuomintang 

telah “menemukan pemusatan2 

baru djung' dan kesatuan2 artileri 

RRT di pulau Chinyu, jang ter 

letak tak djauh sebelah Selatan 

pulau Ouemoy, jg seperti diketa- 

hui sudah beberapa lama ini di 

gempur oleh meriam2 RRT. Di 

katakan selandjatnja bahwa pe- 

musatan2 baru diung2 RRT itu 

diadakan masih diluar djarak 

tembak meriam2 berat Kuomin- 

tang jang ditempatkan divulau 

Ouemoy. : 

Berita tentang pemusatan2 baru 

RRT ini diumumkan pada waktu 

meriam2 RRT djustru menggem- 
pur 3 pulau ketjil jang terletak 

sekitar pulau Guemov jaitu pulau? 

Ouemoy Ketjil. Tatang dan Er- 

tang. Djenderal Chang Yi Ting 

sebagai djurubitjara ' pemerintah 
Kuomintang tak lamas berselang 

telah mengumumkan bahwa di 
daerah pedalaman Amoy menurut 
beberapa laporan terdapat kesibu- 
kan gerakan konvooi2 truck RRT 
ig diduga mengangkut persediaan 
baru mesiu bagi meriam2 RRT 
jang sedjak tg. 3 September  jbl. 

Keadaan Ekonomi In- 
donesia .,Relatit Baik“ 
Tapi Kesukaran2 Ekonomi ,.Agak Makin Djelek« 

— Antaranja Disebabkan Kurangnja Pembelian 
Oleh Amerika: Keterangan Ong Eng Die 
MENTERI KEUANGAN Dr. Ong Eng 

nerangkan di New York, bahwa keadaan ekotomi negerinja ada- 
leh relatif baik” dan dalam mem bentangkan kesukaran2 

ge hari Senen me- 

ekonomi 
sebagai ,,agak makin djelek”. De 

Jmikian U.P.. dari Newa York, Didalam. sigiemen..jang .dikeluarkan 
hari Senen Menteri Ong Eng Die menundi 
tiap orang Indonesia kira-kira 16 dollar dibanding dengan 

ukkan, bahwa hutang 
1700 

Dalam membela negerinja ter- 
hadap berita2, bahwa Indonesia 
sedang mengalami kesulitan? eko- 
nomi dan menghadapi kemungki- 
nan masa inflasi, pembesar Indo- 
nesia itu mengatakan, bahwa ke- 
uangan Republik Indonesia ,,re- 
latif dalam keadaan baik” kalau 
mengingat, bahwa tidak Kurang 
dari 5 tahun kita mengalami 
eksploitasi koionial dimasa pen- 
dudukan diwaktu perang dan ke- 
sulitan2 ekonomi jang memiertai 
perang kemerdekaan. Dia tambah 
kan, bahwa deficit anggaran be- 
landja negara disebabkan karena 
adanja pengeluaran2 pemerintah 
iang besar2 untuk mendorong 
produksi, sehingga risiko atas 
modal itu adalah tidak sia-sia. 

Karena turunnja pem- 
belian. 

Selandjutnja dia berkata, bahwa 
anggaran belandja pemerintah tidak 
seimbang, akan tetapi ini hanja ber 

diumlah kurang “dari tiga dollar 
tiap orang. Menterj Keuangan Indo 
nesia  selandjutnja menerangkan, 

bahwa sebagian besar dari kesuli- 

tan2 ekcnomj jg dihadapi Indone- 
sia itu disebabkan karena pembeli- 

an Amerika Serikat makin kurang 
dan turunnja harga bahan2 mentah. 

sTurunnja pembelian Amerika ini” 
demikian diterangkannja, ,.memak- 
sa kita untuk mengurangi pembeli- 
an kita diluar negeri, sehingga me- 
njebabkan melontjatnja harga bebe- 
rapa barang impor dipasar dalam 
negeri. Akan tetapi untungnja pro- 
duksi bargng2 penting termasuk be 
ras meningkat sedemikian  tinggi- 
nja, sehingga, akibatnja pada dasar- 
nja dapat mengurangi kenaikan har 
ga barang2 impor lux jg pemakai2- 

nja relatif lebih mampu”.   menggempur Ouemoy. 

RRT mendatangkan satu 
divisi lagi? 

Kantor berita tak resmi Kuo- 
mintang ,.China Tone” sementara 
itu mewartakan bhw. suatu divisi 
lengkap dari korps ke-4 Tentara 
RRT jang sudah banjak penga- 
lamannja telah didatangkan seba 
gai balabantuan dan 'kini ditem- 
batkan didaerah pantai propinsi 
Fukien sedjak tg. 21 September 
iblI. pada djarak kira-kira 75 mil 
dari pulau Ouemoy. 

Diterangkan bahwa divisi tsb. 
terdiri atas 12.000 orang, dipim- 
Din oleh Huang Shao Chuen dan 
telah didatangkan dari” daerah 
Kanton. Dalam pada itu ..China 
Tone” djuga mengemukakan bah 
wa dalam bulan jl. didaerah pan- 
tai propinsi Fukien sudah disebar 
kesatuan2 dari divisi ke-124 dari 
korps ke-45 Tentara RRT. 

Berita2 ..China Tone” ini tidak 
mendapat pembenaran dari kala- 
ngan resmi. Seperti telah diwar- 
takan dengan menggunakan alat2 
pengeras suara pihak RRT pada   

slawia). Jugoslawia akan tetap nte- 
megang zone B, jg terdiri dari dae- 
tah pertanian,  Penjelesaian dalam 

| bentuk sekarang ini kurang memuas 
|kan bagi Italia, djika dibandingkan 
dengan apa ig diumumkan oleh Ing 
gris day A.S. pada tgl. 8 Oktober 
1953, akan tetapi kota dan pelabu- 
han Trieste akan diserahkan kepada 

|Italia. (Antara). 

bari Dium'at jbl. telah menjata- 
kan akan membebaskan pulau 
| Ouemoy dari pendudukan Kuo- 
mintang sekitar tg. 15 Oktober 
jad. ini. 

Tetapi beberapa kalangan di 
Taipeh berpendapat bahwa antja- 
man RRT terhadap pulau Tachen 
lebih berbahaja daripada terhadap 
pulau Ouemoy jang  mempunjai 
pertahanan jang kuat. Menurut 

    

Kesempatan penanaman 
modal, 

Dia terangkan selandjutnja, bhw 

.ada kesempatan baik bagi penana 
man modal - Amerika di Indonesia 
didalam pelbagai lapangan “ seperti 

pendiriah paberik2  rabuk, mesin2 
pertanian, dan rumah2  prefabrica- 
ted. 

Didalam membahas berita2 jg su- 
ram mengenai ' Indonesia Dr. Ong 
menerangkan, “bahwa  ,,kesulitan2 
ekonomi Indonesia jg agak makin 
djelek inj diluar negeri terlalu di be 
sar-besarkan.” 

| Pengusaha2 Amerika jg mempu- 
njai kepentingan2 di Indonesia ada- 
lah sumber2 informasi ekonomi ig 
djauh lebih baik", demikian Dr. 
Ong Eng Die, jg selandjutnja - me- 
ngemukakan penanaman modal ig 
besar baru2 ini oleh pengusaha2 
minjak dan karet Amerika di Indo 
pesia. 

.. Seperti, diketahui, Dr. Ong Eng 
ig telah mengundjungi sidang Da- 

na Keuangan Internasional di Wash 
ington dalam minggu ig lalu. Demi 
kian UP kabarkan dari New York. 

(Antara), 

  

beberapa laporan kini djuga ter- 
dapat kegiatan2 RRT ,,jang me- 
ngandung bahaja”  disepandjang 
pantai Chekiang kira-kira 300 mil 
sebelah Utara Amoy jaitu dipan- 
tai daratan Tiongkok jang berha 
dapan dengan pulau Tachen, 

(Antara) 

  
i 
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Hari Angkatan Perang. 
  

Se ta tan Tanggal 5 Oktober dan 17. Agustus adalah dua hasi 
peringatan jang tidak bisa dipisah-pisahkan jang satu dengan jang lain. 
Itu berarti bahwa' sedjarah Angkatan Perang sedjadjar dengan sedjarah aah 
politik Negara kita sedjak 17 A: 1945. Soal ini lebih djelas kalau     
kita melihat sesuatu peristiwa. Misalnja: Bila Negara mengadaka, pe- 
rundingan, Angkatan Perang menghadapi gentjatan sendjata. Bila pe- 
rundingan itu terputus, Angkatan Perang menghadapi sesuatu perteni- 
puran. ' 

agunkan untuk membela ke 

  

    

   
Terapi, sebag 
nesia, Angkatan Pe 

  

Angkatan Perang kita lahir sebagai tentara revolusi. 
dekaan Indonesia. Sebagaj tentara 

banjak kekurangan tehnik padania 
mempe tahankan tjita2 nasionaj Indo- 
dapat dibanggakan. Didalam perdjoangan 

untuk menegakkan Ii lonesia Merdeka ia senatiasa mendjadi pelopor 
dan tidak kenal menjerah, 
— — —.— — Kita sudah seb 
dalam kantjah revolusi itu men 

    butkan, bahwa tentara kita jang lahir 
ami kekurangan tehnik. Kekurangan 

sendjata, dapat ditambah, kekurangan tehnik kemiliteran dapat dipela- 
djari. Kekurangan semangat nasional itulah jang sukar sekali 
untuk mengatasinja. Untungnja, dalam hal ini Angkatan Perang kita 
dapat memiliknja. 
— — — — — Melihat keadaan lahir, seakan? tugas Angkata, Perang 

        
    

kita sudah : i. Padahal, 
. merdeka dan adil, makmur da 

  

belum semuanja tertja 

2 revolusi kita adalah: Indonesia jang 
dan kuat. Ini kita semua mengetahui, bahwa 
Dengan demikian, perdjoangan Angkata, Pc- 

rang — sebagai bagian dari perdjoangan bangsa Indonesia — masih 
  bertugas mentjapai tudjuan £ — —2 s5» — Heri depan bagi bangsa Indonesia, masih melalui dja- 

rak jang harus ditempuh dengan membawa bekal semangat nasional. 
Dimuka kita masih terbentang “djalan jang sulit dan tjuram. Namun de- 
mikian, pengembaraan 
bali ditengah djalan”. 
tjukup bagi bangsa kit 

  

  

  

bangsa kita tidak pernah mengambil djalan ,,kem- 
Dengan demikian, dapat memberikan 'alasan2 jang 

untuk mentjapai tandjung harapan. 
— —.— — — Sedemikian eratnja antara masjarakat dengan Angka- 
tan Perang. Sehingga benar2 merupakan ikan didalam air. Ikan adalah 
ibarat Angkatan Perang, sedangkan masjarakat ibarat airnja. Tidaklah 
berlebih2ap rasanja, djika pada hari Angkatan Perang ini kita meng- 
harapkan keutuhan dan makin sempurnanja Angkatan Perang. 

KOTA 
- 

|. Kepala Daerahnja pamit. 
DPRDS Kabupaten Semarang pa- 

da hari Sabtu j.l, telah mengadakan 
sidang peringatan ulang tahun ke 
IV.. Dalam sidang peringatan itu 
oleh Ketua DPRDS Suwarno telah 
dibentangkan sedjarah perkembang- 
an DPRDS selama 'itu. Sambutan? 
kemudian diberikan berturut2 oleh: 
Residen Semarang Muritno dan Wa- 
xil Ketua DPD Prop. Djawa Tengah 
Balja Umar jg. mengharapkan agar 
senantiasa terdapat suatu kerdjasa- 
ma antara anggauta2 DPRDS, DPD 
dan Kepala Daerah Kabupaten jang 
ketiga2nja itu mreupakan  Tritung- 
gal. Pembitjara terachir jalah Bupa- 
ti Sumardjito jang dalam kata sam- 
butannja menjinggurg2 pula usaha2 
pembangunan diperkebunan Tlogo, 
Rowo Pening, stadion Ambarawa, 
perbaikan djalan2, polikliniek2, pa- 
sar? d.LI. dalam wilajah Kab. Sema- 
rang. 

Bupati minta diri. 
. Sesudah sidang peringatan itu se- 
lesai, . kemudian ' Bupati Sumardjito 
jang oleh Pemerintah Pusat telah 
diangkat mendjadj Residen sedjak 
1 Sept. jl. dan akan berkedudukan 
di- Padang, telah menjerahkan tugas 
sebagai Kepala Daerah Kab. Smg. 
kepada Wk. Ketua DPD Kab. sdr. 
Sudjimin. Penjerahan tugas itu di- 
sertai upatjara timbang terima. Pi- 
dato2 perpisahan  diutjapkan oleh 
Ketua DPRDS Kab. sdr. Suwarno, 
Wakil Ketua DPD Kotaketjil Sala- 
tiga H. Ismail, . day seorang wakil 
pegawaj Kabupaten Smg. Kemudian 
Pak Mardjito sebagai pembitjara ter 
aChir mengutjapkan pidato peipisah- 
annja.untuk minta diri, dan menjam 
but kata2 perpisahan dari para pem 
bitjara tadi. Achirnja para hadlirin 
diberi kesempatan ntuk berdjaba- 
tan tangan dengan pak Mards:to. 

R waiat Residen Sumardjito. 
Residen Sumardjito dilahirkan di 

Tuban pada th. 1908.- Pendidikan 
Hoofdakte. Sebelum perang bekerdja 
dalam lapangan perguruan didaerah? 
Sulawesi, Kalimantsn dan Djawa. 
Tahun 1945 Kepala Pengadjara, Ke 
residenan Smg. Djanuarj 1946 di- 

- angkat oleh Pemerintah R.I. men- 

  

TJAT, 

Kawan? Sir-pong dari kalangan 
batik sekarang banjak jang posing? 

kebingungan karena tjemas tak da- 
| pat meneruskan perusahaa, mereka 
disebabkan tak adania bahan2 tjat 
untuk batik. Tjat batik mana lazim- 
nja di-import darj luar negeri. 

Tapi anehnja menurnt laporan 
urusap import seperti dikatakan olsh 
anggota Parlemen, Meh. Tauchid, 
kementerian Perekonomian, darira- 

Ga meng-import tjat2 batik, kok le- 
bih banjak mendatangkan tiat2 bibir, 
lipstick dan lain sebagainja. 

Dalam hal ini Sir-pong bukann'a 

mau memberi tafsiran Ihooo, hahwa 

itu pembesar2 jang bersangkutan 
dengan urusan import, punia penda-   pat, meski tanpa kain batik, asal 
bibir sudah ditjat, tjukup tjantik. 
Ajoo, siapa mau karang lagu: ,.Bi- 
bir merah tambah tjantik, meski tan- 
pa kain batik”. 

   
7    ee 

  

djadi Bupati Smg. dan 
kan di Salatiga. 
dan II ikut bergerilja dan berpindah2 
tempat didaerah  Selatah Salatiga. 
Masuk Smg. pada bulan September 

berkedudu- 

Committe. Tgl. 5 Djanuari 1950 te- 
tap Bupati R.I. Semarang berkedu- 
dukan dis Semarang. Oktober 1952 
— Maret 1953 menerima studig op- 
dracht dari Pemerintah Pusat ke 
Amerika, Europa Barat, India dan! 
Pakistan. Selama Reside, Smg. Mi- 
lono pergi keluar negeri th. 1953, 
Bupati Sumardjito mendjabat Acting 
Residen Smg. Mulai 1 September 
1954 diangkat oleh Pemerintah Pu- 
sat mendjadi Residen Sumatera Ba- 
ra dan berkedudukan di Padang.   Dapat ditambahkan, bahwa Residen 
Sumardjito akan berangkat ketem- 

pat kedudukan baru pada besok 
tanggal 10 Oktober 1954. 

  

Lagi Kebakaran Hebat 
Mengamuk' Di Djakarta 
Kompleks Perumahan Seluas 2 Ha 

. sa ers 

seni lainnja, 

Selama clash ke-1: 

Djadi Abu—Beribu Djiwa Kehilangan 
. Tempat Tinggalnja 

PADA SAAT udara dikota Djakarta sedang luar biasa panas- 
nja ditambah lagi sangat kerasnja angin jang bertiup ketika jtu, pa- 
da tp Minggu siang kira2 djam 11.30, dikampung Gunung-sahari 

  

Antjo afan Merah, termasuk kelurahan Pasar Baru te- 
lah terdjadi bahaja kebaXaran besar jang memusnahkan berpuluh2 
rumah serta jang menjebabkan be berapa ribu dj:wa 'keh'langan tem- 
pat tinggalnja. Sampai berita ini ditulis belum diketahui pasti ten- 
tang sebab2 terdjadinja kebakaran tsb., tetapi menurut keterangan, 
api berasal dari pondok jang di tinggali oleh seorang jang mempu- 
njai pekerdjaan sebagai tukang m engumpulkan tulang-tulang, berna- 
ma Usup. - 2 » : 

» : terus menjala  disana-sini 
Kerugian sebagai akibat kebakalitu memaran waktu sampai 

ran besar itu ditaksir meliputi djum | diam 17.00. 
lah beberapa ratus ribu gupiah: kor| Sementara itu dari Kepala Djaw. 
ban djiwa sepandjang jang diketa| Pemadam Kebakaran Pusat, P. De- 

ditempat 

kira2 

hui ti.dak ada, ketjuzli seorang jg. 

    

mendapat luka2 agak parah karena 
tertjebur galkm sumur disebabkan 
bingung melihat api diselilingnja jg. 
sudah berkobar besar. 

Api jang mulai berkobar pada ki 
ra2 diam 1'530, baru berhasil dikua 
sai oleh pihak Djawatan Pemadam      

  

Kebakaran pada kira2 djam 13.30, | 
tetapi usaha memadamkan seluruh 
sisa2 atau pertjikan api jang masih     

HILLMAN 
- Untuk setiap pembeli dalam 
kota dapat 
pai dirumah . 

Distributeur Super Radio Company N.V. : Tiabang S rang eterim No 3 

  

| masuk - diantara 

  diantar franco sam- 

'eng, lebih djauh Antara mendapat 
keterangan, bahwa luas kompleks 
tempat terdjadinja kebakaran besar 
itu ditaksir ada Lk. 2 hektare, jaitu 
kira2 hampir sama dengan luas dae- 

rah kebakaran jang baru2 ini terdja- 
di didaerah Djembatan Lima  Dja- 
karta Kota. 
- Kebakaran dikampng Gunung-sa- 
harj Antjol itu, menurut keterangan 
P. De'eng selandjutnja, adalah ter- 

bahaja kebakaran 
terbesar jang terdjadi dalam waktu 
achir2 ini dikota Djakarta serta jg. 
menimbulkan kerugian dan korban 
tidak sedikit. (Antara). 

HARGA EMAS. 

Semarang, 4 Oktober '54: 

24 karat: djual ...... Rp. 46,59 
del basi Rp. 465,— 

22 karat: djual ...... Rp. 43,—- 

“ 

  

       Negara 
djuan Mengenai Semua Persoalan 

      

  

- - 

tu-, 

isetud 
pai Perse F 

KONPERENSI 9 NEGARA di London dalam sidangnja pada 
     

malam Minggu telah mentjapai pe 

2 Siketbatah ada malam itu 
ber! onperensi di London telah 
menjelesaikan kesulitan2 jang ma 

| « » dan telah weh 
ba 

  

  

  

Dikatakan pula dalam komunike 
itu, bahwa suatu petundjuk jg baru| 
telah diberikan kepada panitia peker- 
dia dari komperensi tentang penga- 

wasan alat2 persendjataan. Dinjata- 
kan seterusnja, bahwa para menteri 
luar negeri dari Perantjis, Djerman 
Barat, Inggeris dan Amerika Serikat 
telah mengachiri pekerdjaannja ten- 
tang pemulihan kedaulatan "Djerman 
dalam sidangnja pada hari Sabtu so- 
re. Dikabarkan lebih djauh, bahwa 
sidang pada hari Minggu sore, jang: 
merupakan sidang pleno ke-11, akan 
memberikan persetudjuannja terachir 
terhadap naskah persetudjuan jang 
telah tertjapai tersebut. 1 5 

Prinsip2 jg telah di. 
setudjui 

UP mewartakan dari London se- 
menfara itu, bahwa prinsip2 jang te- 
lah disetudjui oleh konperensi jalah: | 

1. Suatu pernjataan maksud ten- 
tang pemulihan kembali kedaulatan 

Dierman Barat jang akan dimasuk- | 
kan dalam komunike terachir. 

2. Mempersendjatai 500.000 orang 
Djerman jang akan diorganisir da- 
lam suatu tentara nasional terdiri da- 
ri 12 divisi, dan suatu angkatan uda- 

telah be 

rsetudjuan lengkap mengenai se- 
kan dari Londen. Komunikie resmi 
| mengatakan, bahwa Gegana Ig 
rhats1 mendapatkan tjara2 untuk 
“h Kerana” mengenai pengawa- 
bapa! persetudjuan mengenai soal- 

  

pergunakan sebagai model "bagi se- 
mua negara d'dunia. 

Achirnja Mendes France menaata- 
kan, bahwa djaminan2 jang diberi- 
kan oleh Amerika Serikat kepada 
Perantjis beberapa bulan jang lalu 

PN s Adenauer puas 

' Berita London 
ngatakan, bahwa dalam keterangan- 

gu, perdana menteri Djerman Barat, 

Konrad Adenauer menjatakan puas 
terhadap persetudjuan jang ditjapai 
dalam Konperensi London itu.  Di- 
katakannja, bahwa persetudjuan ter- 
sebut disandarkan atas remiana jang 
d'madjukan oleh menteri luar neger 
Paul Henri Snaak dari Bsela'a. 

TA Status Djerman Barat 
Kalangan pembesar2 Amerika d 

(London sementara itu berpendapat 
pada malam Minggu, bahwa status 
pendudukan dari Djerman Barat akan 
berachir pada achir tahun ini. Di- 
njatakan dalam pada itu, bahwa se- 
belum waktu tersebut negara? Seri- 
kat jang menduduki Djerman akar 
mengambil tindakan2 jang diperlu- 
kan untuk menghentikan status pen 
dudukan de facto.   ra sebesar 80.000 orang dan 1.350 | 

buah pesawat terbang dan suatu ' 
angkatan laut sebesar kurang lebih 

20,000 
berada dibawah NATO. 

3. Memasukkan Djerman dalam membuat 

Sumber2 tadi mengatakan pula. 
bahwa meskipun dasar dari suatu 

persetudjuan mengenai persendjataar. 

ra ekspert jang diberi tugas untu! 
konklusi2 jang definitif 

NATO dan Djerman serta Itallaakan menghadapi suatu tugas jang 

dalam Pakt Brussel. Pakt Brussel vit 
tak akan mempunjai komando mi- 

liter, tetapi memuat ketentuan 
tentang pengawasan2 persendja. 

taan. 

4. Menentukan pengawasan2 ten 

tang pengawasan2 dalam Pakt 

Brussel baik jang mengenai djum- 
lah maksimum dari pasukan2, 

maupun dari persendjataan2. De- 
wan Pakt Brussel dalam pada itu . 

akan melandjutkan pekerdjaannja 
mengenai rentjana jang diusulkan 
oleh Perantjis tentang suatu pool 

persendjataan untuk mengadakan 

nengawasan2 tentang produksi 

sendjataan. : 
5. Memberikan kekuaszan ke- 

»ada komando militer NATO un- 

tuk memperkuap  pengawasan2 

Pakt Brussel dan untuk memper- 

kokoh kekuasaannja terha.ap ge- 

rakan2 dari semua pasukan2 NA 

TO dibawah pengawasannja di- 
kontinen, dan dengan demikian 

memberikan kepada NATO 2 kali 

pengawasan terhadap kekuatan 

pasukan2 dan persendjataan2. Ka 

194 Tong 1 ' renanja komandan militer NATI 9 sebagai anggauta Locaal Joint | akan mempunjai pengawasan ba'k 

dimasa damai maupun dimasa 

peperangan tentang . penjebaran 
pasukan2, termasuk  pasukan2 
Amerika di Eropah. 

6. Berusaha menjelesaikan seng 
keta Saar antara Perantjis dan 

Djerman setelah konperensi ber- 
achir, tetapi sebelum rentjana 

persendjataan kembali Djerman 
dimadjukan kepada parlemen Pe. 

rantjis untuk ratifikasi. 

7. Bahwa Djerman akan me. 
ngeluarkan suatu pernjataan for. 

mil, jang menjatakan tak akan 
mempergunakan kekerasan.-untuk 
mendapatkan kembali Djerman 

Timur atau wilajah2 Timur jang 
dipisahkan dari Djerman Barat 
oleh perang dunia ke-2. 

8. Bahwa Djerman berdjandji 

selama berlakunja.. Pakt Brussel 
tak akan memprodusir sendjata2 

atom, bakteri, kimia KAU 3 

tank2 jang besar, kapal2 perang 

dengan memakai sendjata2 berat, 

kapal2 silam, kapal2 pembom dan 
pesawat2 djet serta peluru2 jang 

dapat d'kemudikan. 

Pernjataan Mendes France 
Lebih landjut AFP mewartakan, 

bahwa dalam pidato racio pada 
malam Minggu jang ditudjukan 

terhadap rakjat Perantjis, perda-“ 

na menteri Mendes France me 

Ingatakan, bahwa Konperensi Lon 

don telah mentjapai ,,suatu ke. 
madjuan besar” kearah penjele- 

saian masaalah2, jang beberapa 
minggu jang lalu tampaknja tak 

dapat diselesaikan. Dikatakannia, 

bahwa Inggeris telah memberikan 
tawaran jang sangat penting bagi 
kontinen, jakni akan menempat. nia Pandu Islam sebagai keluarga" 

kan sedjumlah 4 divisi dan- pa- 

sukan2 udara taktis dikontinen, 

dan memberikan kepada organisa- 
si. Perdjandjian Brussel hak un. 
tuk memutuskan tentang peneta. 
pan pasukan2 itu akan penarikan 

nja kembali. 
Dinjatakan dalam pada itu, bah 

wa tawaran tersebut penting bagi 

Eropah dan perdamaian dunia, 
karena dengan demikian Inggeris 

telah melepaskan idee kedaulatan 
nja dan menundjukkan keinginan 

utk ikut serta dalam mendirikan 
suatu Eropah jang bersatu. Ini 
adalah suatu langkah jang pasti 

jang. belum pernah terdjadi, dan 

bagi banjak orang jang chawatir 
kalau2 persatuan Eropah itu men 

Demikian berita2 AFP dan UP jg 
kita terima pada hari Minggu. 

Pada hari Minggu siang telah di 
tandatangani di London dokumen 
terachir darj Konperensj 9 Negara. 
Dokumen persetudjuan itu, jang 

tebalnja 14 halaman ditambah dgn. 

   

  

       
Ih Tanggal Penutupan || 

! Pendaftaran Pemilih |I, 

akan diperbaharui. | | kala 

lebih landjut me- se 

nja kepada pers pada malam Ming: | 

orang. Pakukan? Ui ““Ahuh kembali Djerman telah tertjapai, pa-/ 

  

PK Er 
t September 

  

    
   Dari Rumah Ke Rumah | 
MENGENAI 

statement oleh DPP Masjumi 
tentang pelaksanaan pemilihan 
umum, atas pertanjaan Antara 
Wakil P.M. 1 Mr. Wongsonego- 
ro menerangkan, bahwa tindakan 
pemerintah baru2 ini jang a.l. 
menetapkan pada tgl. 15 Septem- 
ber sebagai tanggal terachir un- 
tuk pendaftaran dari rumah-ke- 
rumah, adalah sesuai dengan tu- 
djuan pemerintah untuk memper- 
tjepat  terlaksananja — pemilihan 
jumum iad., jang djuga untuk 

ndonesia ini. Apabila sebagian 

    

    

   Te f 

ke nok, menggunakan bak - njlihnia, maka anggapan itu djauh dari pada kebenaran. . .. 
   

      

    
   

    

   

      

cat h selamanja 
ditunda-tunda, maka sa- 

gat disangsikan akan terlaksana- 
“via pemilihan umum jad. itu, ka- 

na apabila dalam tahun jad. 
masih djuga belum terlaksana pe- 
milihan umum. maka kerugian 
iang diderita tidak sadia dalam 

|soal pembeajaan, tetani segala 
atunia harus dimulai kemba- 

li dari hermula dan hs»l ini me- 
nurut Wakil Perdana Menteri JI 
Yuosa berarti me-nfaIkan tena- 
“za jang telah ditjurahkan. 

  

pelbagai lampiran. telah — ditandata 
nganj oleh menteri luar negeri Belgia 

| ?an1 Henri Spaak, menteri luar ne 
geri Kanada Lester Pearson PM me- 
rangkap menteri luar negeri Peran 
tis Pierre Mendes-France, PM Djer 
man Barat -Konrad Adenauer, men 

'erj luar negeri Italia Gaetane Mar 
“ino. PM Luxemburg Joseph Bech, 
“menteri lidr negeri Nederland Jo 
han Beyen. “menteri luar negeri Ing 

geris Anthony Eden dan menteri 
Jvar negerj A.S. John Foster Dullzs. 
(AFP). : 

  
  

  

WONOGIRI 

  

PEMBERANTASAN WABAH | PENINDJAUAN BAPAK GU- 
PES. 

Bertempat dj Ke:jamatan 
mantoro, telah diadakan pertemuan 
untuk segera mengadakan gerakan 

serentak pentjegahan timbulnya pe lai-djam 20.00 diadakan ,,malam 
njakit pes, jang lekas dapat an dengan para kepala? 
Yarnja serta sangat membahajakah 'ins i Militer dan Sipil bertem- 
itu. Menurut keterangan Tjamat dapat dipendopo kabupaten. Paginia, 
lam pern,ataannia, bahwa daerah jg. 
melipnt: Kalurahan?  Gondanghar 
djo. Glusung, Wonodadi, Pratjiman 
toro, Lebak, Gondang dan Tubokar 

tajang” terserang pes (menurut tjata 
tan darj bulan IT tahun 1954) ada 
sebanjak 320 jang menderita sakit, 

234 orang sudah dapat sembuh, 37 
matj “dan Jainnja masih dalam pera 

waran. 
Usaha jang dilakukan untuk ini, 

selain diadakan penjuntikan djuga pe 
njiemprotan dengan D.D.T. 
Dengan keadaan penderitaan jang 

"ialami di Pratiimantoro ini, diusul 
kan kepada jang berwadjib untuk 
mendirikan/diadakan Rumah Sakit 
Darurat jang sangat besar gunanja 

bagi mentjukupi kebutuhan setjwa 
tiepat, jang bissanja bila ada jang 
perlu mendapat perawatan haruslah 
diangkut ke Rumah Saki: Darurat 
Wonogiri. 

BANDJARNEGARA 
PANDU ISLAM INDONESIA - 

BERDIRI: 

Dengan mendapat kundjungan me 
riah dari wakil2 djawatan, partai2, 
organisasi dan kepanduan2 H.W. 
Ansor, SIAP, Pandu Rakjat, Bha- 
jangkara dan Bhajangkari, pada tgl: 
26 September jl. djam 9 pagi telah 
diresmikan berdirinja Pandu Islam 
“Indonesia tjabang Bandjarnegara. 

Rapat peresmian dapat berdjalan 
dengan baik dan dipimpin oleh sdr. 
Masruri Saifurohman sebagai ke- 
tua. Sdr. Ustadz Moh. Fahrudin da 
lam peresmian tsb. 
tentang kepanduan 
Pandu Islam pada chususnja. - 
Mereka jg menjambut pada po- 

koknja bergembira dengan berdiri- 

umumnja dan 

baru dalam dunia. kepanduan. 
Susunan' Pengurusnja adalah sbb: 

Masruri 

ANEKA DIAUN TENGAH 

Prati S 

| sapi. Baturaden. 

mendjelaskan 

TJILATJAP 
  

BERNUR DJAWA-TENGAH 
Pada tgl. 28 September jl. Bapak 

“Gupernur Djawa-Tengah telah tiba 
di Tjilatjap. Malam harinja, di mu- 

tgl. 29 September berangkat menin 
diau daerah Kawunganten — dengan 
Kn oleh wakil2 instansi Militer 
“dan Sipil. 5 5 
| Di Kawunganten, pertama-tama 
ig ditindjau ialah para pengungsi jg 
berada didesa Sarwadadi. Pengung- 
si2 jg berada disitu berasal dari de 
sa2 jg telah rusak akibat gangguan 

| gerombolan. Mereka itu berkelom- 
pok mendirikan gubug2 ketjil untuk 
tempat kediamannja sementara di 
dekat pos pendjagaan tentara kita. 

Ketjuali menindjau para pengung 
si di Sarwadadi, djuga menindijau 
daerah io telah rusak akibat gang- 
guan, ialah gerumbul Medeng desa 
Bantarsari. 

Perlu diterangkan, bahwa rombo- 
ngan  penindjau tsb. djuga diikuti 
oleh Panitya Sosial Kabupaten jg 
membagi-bagikan — pakaian untuk 
rakjat jg menderita. 

Setelah mengaso di Kawunganten 
sebentar, - siangnja rombongan be- 
rangkat terus menindjau peternakan 

Malamnja bermalam di Batura- 
den dan paginja, tgl. 30 September 

| mengundjungi pelantikan Bupati Ba 
.njumas jg baru di Purwokerto. Dan 
hari itu djuga rombongan Gupernur 
pulang ke Semarang. 

1 

' TEGAL 
PERLOMBAAN PADI TH. 1954 
Laporan darj Djawatan Pertanian 

Kab. Tegal, hasil perlombaan padi 
dalam tahun 1954. jang diadakan 

  

dikeluarkannja | 

rtama kali aka | diadakan di | 

.an jang benar2 minta perhatian kita 

  

HARI TGL 5 OKTOBER ada- 
lah bari jang keramat bagi rakjat 
Indonesia dan terutama bagi ang 
gauta2 Angkatan Perang. Pada ha 
in iku, sembilan tahun jang lalu, 
ekad sekali merdeka tetap merde 
ka telah kita beri backing: Backing 
dengan sebuah organ'sa:ie bersen 
djata jang akan membela Negara 
jang telah ka proklamirkan pa 

da. yanggat 17 Agusius itu dengan 
  

mati2Zan tetapi setjara teratur. De 
anic amluh maka lahir Tentara Ke 
unanan Rakjat jang dihmpun da 

lanya tergabung di berma- 

Sungguhpun usianja baru sem- 
bilan tahun, tetapi oleh Angkatan 
Perang kita ini telah banjak jang 
dialaminja. Selama ampat tahun 
tak henti-2nja ia berperang mela- 

  

    
   

| wan pendjadjah, dan sesudah itu, 
da- | selama lima tahun ia djuga ber- 

  

— Kapten HARSONO — 

tempur, tetapi melawan bangsanja 
sendiri jang belum mau insjaf. 

Disamping ia mendjalankan tu 
gas-2 operasi itu tak henti-2nja 
pula didjalankan pembangunan 
disegala lapangan. Baik didalam 
segi tehnis maupun didalam segi 
organisasi. Baik didalam arti djas 
mani maupun rochani. Disamping | 
bertempur membangun. 

Memang tak bisa lain. Kedua 
hal itu 'harus setjara simultaan di 
djalankan  sebaik-2nja. Karena 
saling isi mengisi, kuat memper- 
kuat. Bertempur untuk menggem- 

Isering din 

  bleng diri dan mengudji kekuatan 
dan potensi, dan membangun un 
tuk mempertinggi mutu bertem- | 

pur. | 
Didalam masa sembilan: tahun 

ini tak sedikit kesulitan jang kita 
hadapi. Antara lain ialah adanja | 
perselisihan paham tentang tjara ' 
pembangunan  Anekktan Perang 
dan djuga . perselisihan-2 tentang 
tjara melaksanakan tugas-2 dida- 
lam lapangan strategie dan tak- 
tiek. Sering pula pertentangan 'itu 
sebagai akibat dari pertentangan 
antara party-2. .. 

2 masih ingat ena se 
ih jang menjangkut paut . 

katan Perang dimana sei 
kit Anggauta angkatan Perang jg. 
terlibat didalamnja. Kiranja tak 
ada gunanja menjebut disini satu 
persatu. 1 
, Kita masih ingat kesukaran-2 
jang kita hadapi didalam usaha 
rasionalisasi dan rekonstruksi. De 
ngan segala akibat-2nja. 
Kita masih ingat kesukaran-2 

psychologies jang harus diatasi 
akibat peleburan KNIL didalam 
T.N.I. 

Kita masih ingat seribu matjam 
kesukaran jang kita alami dida- 
lam mendjalankan tugas-2, kare- 
na terbatasnja materieel, finan- 
cieel dan personeel. 

Pendeknja jang kita alami selama 
sembilan tahun itu banjak dukania 
dari pada sukanja, banjak pahitnja 
dari pada “manisnja. 5 

Tetapi djustru pengalamap jang 

demikian itulah jang menggembleng 
kita mendjadi Angkatan Perang jo. 

kuat. Ia berkembang menudju ke- 
arah suatu Angkatan Perang jang be 
tul2 mendjadi pembela Negara dan 
pelindung rakjat. 

Kita wadjib bersiukur bahwa Ang 

katan Perang didalam perkembang- 
annja mengalami seribu matjam ke 
sukaran2 jang akan sangat berguna 
sebagai bekal untuk masa2 jg akan 
datang. 

Didalam kita memperincati hari 
Ulang tahun jang ke sembilan ini ki 
ta. semua menghadapi suatu keada- 

semua, 

Kt? dan perang dingin. 
Perang dingin diantara Blok Ban-   oleh Djawatan tsb. mendapat hisil 

jang memuaskan. Berkat samburan : 
baik dari para petani, Pamong Pra 

| dia dan instansi2 Pemerjatah. Jain 
nja, dalam: waktu perlombaan itu 

: nampak kegiatan pemeliharaan :tana ' 
man padi jang tidak sadia  ditudju 
kan kepada sjarat2 jang ditentukan 
dalam perlombaan, akan tetapj djuga 

' tuk menghadapi eventueel timbulnja 

ketua sdr. Saifurohman | Kepada soal2 keperluan pertanian | 

Sdr. Mu'tashim, - Bendahara: Sir. 
Zaini Ma'war dan beberapa orang 
pembantu. Sedang bagian kepandu- 
annja sdr2: Ustaz Fahrudin, Sdr. 
Ustaz Burhanudin 'ustaz S. Umar, 

sdr. Mudakir dan bagian Puterinja 
sdr. Ummu Salamah dan Sri Mura- 
hati dari SMP Negeri Bandjarnega- 
ra. 

KEBUMEN 
SIDANG PLENO D-P.R.D.S, 

“ Selama 3 hari pada 

djadi suatu persatuan jang sangat dan 30 ag ju. an - Fi 
ketjil, tawaran tersebut merupa. bumen Tn Papa Da si an pie. 

kan suatu keredaan jang besar.  NOnja untuk Tana ds ha as Jaan 

Dikatakan selandjtnja, pahwa, nggaran Selandia dacah | Satar 
Mann Ta aanp Menang di perdebatkan setjara mendalam, ' 
Kata Kata SMaius Barverena maka rentjana anggaran  belandja 

3 “ tsb., dengan diadakan beberapa pe- 
London telah mengambil sikap me Tn » : 5 Pa IR Ina : # rubahan, achirnja dapat diterima. 
njetudjui persendjataan kembali Adapun djumlah pengeluaran terma 
Djerman. "suk kekurangan thn. '53 seluruhnja 
Dika Perantjis setjara sistematis ada Rp. 6.762.637, sidang hasil 

menentang hal ini, maka sikap ini daerah Swatantra sendiri hanja Rp. 
ikan berbahaja dan tak berdasarkan 2.527.289. Mengingat itu, maka 

deel-bakken dan pemberantasan ha 

ma selalu mendapat perhatian sebsik 
| Balkan, sehingga harsil padi di Ke: 

| tjamatan2 pengikut perlombaan ra 
ta2 lebih banjak djika dibandingkan 
dengan tahun jang lalu. 

Diantara 19 Ketjamatan dalam 
daerah Kab. Tegal jang memenuhi 
Siaratnja dan ikut serta dalam per 
lombaan ada 14 Ketjamatan. Kepa 
da 13 Ket,amatan masing2 telah di 
berikan 3 marjam hadiah untuk de 
sa2 pemenang, jang berupa alat2 
atau kebutuhan pertanian lainnja se 
harga masing-masing Rp. 1.200,—, 

tel. 27, 28 Rp. 500,— dan Rp. 250,—. Sebuah 
' Ketjamatan lainnja, jaitu Ketjamatan 
Sumurpanggang, pembagian hadiah 
n/a masih menunggu  penjelesaian 
sampaj musim panen dalam bulan 
Oktober 1954. 

KUDUS 
KEPALA DEPO TRAKSI KU- 
DUS PINDAH PURWOKERTO. 

Dar, kalungan pegawai Depo K. 
A. “Kudus “diJapat keterangan, bh 
wa telah ada keputusan, L.M. Ra 
zing kipala Depo Traksi Kudus di | 

cenjataan jang achirnja tak akan ter- Swatantra Kab. Kebumen membu- pindah ke Purwokerto. Adapun K. 

rat dan Blok Timur bukan'ah men- 
djadi semakin dingin. Bahka, ma- 
sing2 fihak telah djauh bersiap un- 

clash. Kita melihat bagaimana fihak 
Amerika Serikat dkk. membentuk 
pakta2 pertahanan dimana2, dj Ero 
pa, di Timur Dekat dan lain2 dan 
djuga di Asia Tenggara ini. 

aa 3 Di lain fihak Sovjet Rusia djuga 
Wk. ketua: Sdr. A. Ahmad, Penulis: lainnja. Perbaikan saluran2 air, ver dengan setjara militant sekali berha 

sil memperkuat pengaruhnja dima-|. 
na2 baik di Eropa maupun dj Asia. 

Indonesia telah  menjatakan 
akan tetap berdiri di luar seng- 

ng itu. Ia menganut politik Be- 
as. 
Tetapi ini tidak berarti, bahwa 

akan terdjamin netralitet itu. Apa 
lagi didalam konstelasi jang seka' 

terbentuknja Seato rang dengan 
maka politik Bebas kita betul-2 
akan menghadapi udjian. 

Seperti diketahui, maka dengan' 

Asia Tenggara mendjadi zone ha' 
ngat didalam perang dingin ini. 

Didalam fasal 8 didalam ,,Per- 
djandi'an Keamanan Kollektief 
Asia Tenggara” dapat kita batja 
Sbb.: 

.. Jang ,disebut ,,daerah perdjandji- 
Lan 4 perdjandjian “ini adalah 
daerah umum Asia Tenggara, terma 
suk djuga seluruh wilajah2 Negara2 
Asia jang mendjadi peserta dalam 
perdjandjian ini, dan daerah umum 
Pasifik Barat  Daja, tidak termasiik 
daerah Pasifik jang terletak disebe 
lah Utara garis lintang Utara 21” 
do? 

Para fihak  didilam  perdjandjian 
ini dengan suara bulat dapat mero 

| mendapat 

      

tiepai maksud untuk mengadakan pe- 
ngawasan terhadap Djerman. 

Tetapi sebaliknja Perantjis diuga 
sadar tentang risiko2 jang terlibat 
dalam persendjataan kembali Djer- 
man itu, Pengawasan terhadap per- 
sendjataan itu harus bersifat umum, 
dan dalam rangka Eropah akan di- 
tjiptakan suatu sistim jang dihari2 

    
  

jang akan datang mungkin dapat di- 

    

| tuhkan subsidi dari Pemerintah Pu- 
| sat sebanjak Rp. 4.235.348,—, Te: 
' tapi oleh Pemerintah hania akan dj 
berikan subsidi sebanjak Rp. 3.960. 
000,—, jg berarti masih kekurangan 
Rp. 275.348,—, Dalam pada itu da 

ri pihak jg lajak dapat dipertjaja di 
dapat kabar, bahwa kekurangan 

subsidi sebanjak tsb. diatas akan da 
pat dipenuhi djuga, 

   
      

D.T. Purwokerto Kristopej, dipindah bah pasal ini untuk memasukkan ke 
kan di Ambarawa, dan” KDT Ambi 1 , | dalam daerah perdjandjian wilajah 
jawa Hardjo 6 dipindah di Kudus sesuatu Negara jang memasuki per- 
menggantikan Razing. 0 | djandjian ini menurut pasal 7 atau 

Kepindahan Razing ini sebagaima | pun untuk merobah daerah perdjan 
na diketahui karena tuntutan S.B. | djia, dengan tjara jang lain, 
K.A. Adapun  sebabnja beberapa . Kedudukan kita sukar. 

   

  

jalah: Amerika Serikat, Inggeris, 
Majas, Filipina, — Australia, 

New Zealand, Muang “Thai dan 
mungkin Pakistan. 
Sudah djelas, bahwa kita ber- 

ada ditengah2nja. Dan ini akan 
menjukarkan kedudukan kita jg. 
mendjalankan politik Bebas. Ka- 
rena menurut ketentuan dalam 
perdjandjian SEATO apabila Ne 
gara-2 jang berada didalam dae- 
rah perdjandjian itu terlibat dida 
lam persengketaan jang dapat 
membahajakan Seato- maka de- 
ngan otomatis Negara2 Seato 
akan tjampur- tangan. 

Pokoknja mendjeimanja pzkt Sza- 
to ini menempatkan bagian dunia ini 
dan djuga Indonesia didalam keada 
an jang sulit. Amerika Serikat dgn. 
pakta ini memperluas daerah penga 
ruhnja jang akan mempersulit kedu 
dukan Negara2 jang tidak tergabung 
didalamnja jang berada didalam dae 
rah perdjandjian itu. 
Maka apabila perang dingin anta 

ra Amerika dkk. melawan Scvjet Ru 
si dkk. -berobah mendjadj pering pa 
nas, maka sulitlah kedudukan kita. 

Mengingat gelagat jang sematjam 
“itu, maka sekali lagi politiek Bebas 
kita betul2 akan mendapat  udjian 
jang berat. Berulang2 telah dikata- 
kan, bahwa untuk dapat mempsria 
hankan politiek Bebas itu harus da 
pat dipenuhi sjarat2 sbb.: 

1. persatuan nasionai harus be 
tul-2 berwudjut. , 

2. angkatan Perang harus siap 
sedia,membela Negara sampai ti- 
tik darah jang pengabisan dengan 
strategie. dan taktik jang sesuai 
dengan kemampuan kita. 

Sjarat-2 tersebut sudah begitu 
r finjatakan sehingga rasa- 

nja sangatlah mendjemukan. 
“7 K ta harus reel. 

' Tetapi kita harus rieel. Sesungguh 
nja sekarang ini masih banjak soal 
jang mengetjewakan. Kita harus be- 
rani menghadapi kenjataan ini dgn. 
mata terbuka, sekalipun pahit. Agar 
dapat diinsjafi dan diadakan penjem 
purnaan jang perlu2. Maka dari itu 
kami tetap minta perhatian kepada 
seluruh masjarakat akan pentingnja 
persoalan2 jang ada hubungannja de 
ngan pertahanan Negara. : 

Jang: kamj kemukakan disini su- 
dah tentu hal2 jang ada sangkut pa 
utnja- dengan strategie dan  taktiek' 
kemiliteran.. Jang mengenai persoa- 
lan Politiek kami serahkan kepada 
para Politikus kita. 

Seperti diketahui keadaan Angka- 
tan Perang kita sekarang belumlah 
mampu mendjalankan peperangan se- 
tjara frontaal. Karena peperangan 
frontaal menghendaki suatu Angka- 
tan Darat jang modern, Angkatan 
Laut jang kuat jang dapat mengua- 
sai lautan kita setjara mutlak serta 
dibutuhkan djuga suatu Angkatan 
Udara jang dapat menguasai Udara 
kita setjara totaal. Pula harus ada 
industri perang jang. sempurna. Te- 

tapi karena usia kita masih muda 
serta kemampuan materieel, finansieel 
dan personeel adalah sangat terba- 
tas, maka satu2nja sistim pertahanan 
jang akan kita pakai jalah sistim 
gerilja. Inilah 
akan merupakan sendjata jang am- 

puh untuk melawan 'agressor. “Te- 
rang, bahwa sistim ini menghendaki 
dukungan rakjat jang mutlak. Dae- 
rah2. pedalaman “dan terutama dae- 
rah2 pegunungan2 akan merupakan 
basis2 gerilja. Akan dibentuk peme- 
rintahan militer jang mengatur pe- 
merintahan dan dibentuk pasukan? 
mobiel jang akan menghantjurkan 
lawan. 

Itulah setjara pendek wudjudnja 
pertahanan kita jad. Soalnja seka- 
rang jalah: bagaimanakah kita men- 
tjiptakan itu? Bagaimanakah per- 
siapannja. Banjak faktor2 baik jang 
menguntungkan maupun jang meru. 
gikan jang harus diperhatikan. Teta- 
pi disini hanja ada beberapa sadja 
jang diminta untuk mendapat perha- 
tian dari semua orang, terutama fak- 
tor2 jang negatief, 

Jang pertama: jalah faktor persa- 
tuan nasional. Sistim gerilja dan pe- 
rang totaliter mengharuskan adanja 
dukungan rakjat jang mutlak dan 
totaal. Ini soal penting. 
kita lihat sekarang ialah perpetjahan 
jang pasti melemahkan potensi kita. 
Apalagi sekarang ini telah terdapat 
dolongan2 jang setjata tegas sudah 
memilih salah satu Blok jang seka- 
rang sedang sengketa ini. Dari go- 
longan2 ini mungkin akan kita djum- 
pai kesukaran. Apabila dimasa pe- 
rang nanti usaha2 untuk mendapat- 
kan sokongan dari golongan2 ini ga- 
gal atau apabila malahan mereka ini 
membantti lawan, maka akan djelas- 
lah, bahwa banjak kesukaran2 jang 
akan kita hadapi, 

Maka “harus diusahakan supaja 
patriotisme dan ketsintaan kepada 
Negara dapat overwegend dan me- 
ngatasi kepentingan party2. 

Jang kedua: Soal penjelesaian kea- 
manan didalam Negeri. Seperti dike- 
tahui, bahwa banjak pegunungan jg 
nantinja akan kita djadikan basis2 
kita, sekarang ini mendjadi sarang 
dari gerombolan2. 

Dan menurut dokumen2 jang dja- 
tuh ditangan kita ada gerombolan? 
jang djuga telah memilih salah satu 
blok. Blok Barat atau Blok T'mur, 

Perlu di-insjafi, bahwa sebenarnja 
pertentangan? Party jang meruntjing 
dewasa ini sungguh banjak mempc- 
ngaruhi persoalan keamanan dalam 
negeri ini. Mengingat kedudukan. In- 
donesia jang sangat sulit sekarang 
ini apakah belum masanja bagi para 

' Pemimpin2 party dan tokoh2 politik 
Hainnja untuk melihat persoalan kea- 

terbentuknja Seato itu membuat manan dalam negeri ini dari sudut 
kepentingan Negara pada umumnia? 

Sebab 'apabila persoalan ini tidak 
mendapat perhatian bersama, maka 
kiranja tak “sedikit kesukaran jang 
akan kita hadapi apabila meletus 
agressie, 

Kita semuanja dapat membajang- 
kan betapa sulitnja nanti. Kita harus 
menghadapi dua front. Dari muka 
menghadapi lawan jang menjerbu ke- 
wilajah kita dan dari belakang kita 

gangguan2 dari gerom- 
bolan2 itu. 

Sungguh ini minta perhatian. Sc- 
gala djalan harus ditempuh agar 
berachirlah pengatjauan2. Dengan 
tudiuan untuk mempersiapkan dae- 
rah2 pegunungan dsb.nja itu sebagai 
basis2 kita jang akan datang . 

Jang ketiga jalah: Terutama soal? 
jang perlu kami sampaikan kepada 
kawan2 Anggauta Angkatan Perang 
sendiri. 

Kawan2ku. Seperti tadi didjelas-   Minggu jl R. berbuat jang tidak Demikianlah bunji fasal 8 dari 
diinginkan oleh para anggauta S,B. perdjandjian SEATO itu seluruh- 
K.A. nja, Seato terdiri dari 8 Negara 

kan keadaan perang dingin sekarang 
adalah belum boleh dikatakan men- 
djadi reda, Malahan wilajah kita se- 

  

satu2nja sistim jang | 

Apa jang : 

V enginsjafi Keadaan /RADIO 
Oleh: Kapten Harsono - Perwira Pers TT IV SIARAN R.R.I. 

Semarang, 7 Oktober. 1954: 
Djam 06.10 Gamelan Sunda: 06.49 

Orkes Geraldo: 07.10 Orkes Progres 
sip: 07.45 Achmad dan Moh. Jatim: 
1205 Rajuan siang: 12.30 Ruang 
Wanita: 13.15 Siteran Gobjog: 13.4) 
Siteran Gobjog (landjutan): 17.05 
Hidangan Irama A.P.: 17.40 Irama 
Seni Klasik: 17.55 Pengadjian: 18.10 
Pertjakapan AURI: 18.30 Langgam 
dan Krontjong: 19.30 Tepatkah...... ? 
20.30 Mimbar -Islam: 20.45 Sech 
Albar: 21.15 Dari dan untuk Pen- 
dengar: 22.20  Pembatjaan - Buku: 
23.30 Tutup. 

Surakarta, 7 Oktober 1954: 
Djam 06.10. — 06.45 — 07.15 — 

07.45 Genderan pagi, 12.03 Klasik: 
12.45 Dari Texas, “13.00 The An- 
drews Sisters: 13.15 Musik swing: 

13.45 Dari Bali, 14.00 Puspa Ken- 
tjana, 17.05 Kelana Djaja: 17.45 
Varia Djawa Tengah: 17.55 Suara 

Omme Kolsoum: 18.90 Pengadiian: 
' 18.15 Gending2 Saron: 19.30 Piano 
Dharnoto: 19.45 Mimbar Islam: 
20.30 Malam Manasske: 21.30 Ma- 
lam. Manasuka (landjutan): 22.15 
H.O. Kenangan: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 7 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Menjedap minum ko- 

pi: 06.40 Pagi gembira: 07.15 O.K. 
Mustika dan O.K. Sagi: 07.30 Hi- 
dangan Mantovani: 07.45 Julia de-, 
ngan orkes: 10.00 Ujon?2 dari Puro: 
12.00 Petikan arpa, 12.15 Puspa 
Kemala: 12.30 Semiramide Overture: 
12.45 Tionghoa modern: 13.10 Fred 
dy Martin: 13.50 Tjipt.. Mardjo Ka- 
har: 14.15 Djauhari meraju: 17.00 

Gelanggang Podomoro, 17.40 Nja- 
njian Mesir: 17.55 Pengadjian: 18.07 

Sendja Merona: 18.30 Taman Pela- 
djar: 19.40 Rumba dan Samba: 
20.15 Alunan angip Malam: 20.30 
Hidangan O.K. Puspa Kemala: 21.15 
Mimbar Islam: 21.30 Motjopat: 
22.10 Motjopat (landjutan): 23.30 
Tutup. 

Djakarta, 7 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Kwartet Irama: 06.30 

Muany Moys: 07.10 Seni Sunda Stu- 

dio Djakarta: 12.00 Dari film Ma- 

laya: 12.40 Orkes Kulintang: 13.09 
Orkes Puspa Kentjana: 13.40 Seni 
Djawa Studio Djakarta: 17.00 Lagu? 

Mars, 17.15 Orkes Krontjong Irarra 
Baru: 18.10 Varia Nusantara: 18.15 

Ruangan Olah raga: 18.30 Orkes 
Hawaiian Rame Dendang: 19.30 
Tembaran Irama: 20409 Orres Sa- 

sando Timor, 21.06 Mimbar Islam: 
21.15 Ketjapi Seruling, 21.30 Orkes 
Studio Djakarta: 22.15 Piano Sepi- 
copations, 22.20 Layu? Langgam: 
23.00 Tutup. 

TJIREBON 
KEGIATAN DALAM LAPA- 

NGAN PEMBANGUNAN. 
Badan Sosial Desa Sukasari Ke- 

tjamatan Madja Kab. Madja!lengka 
dalam bulan September ini telah se- 
lesai membangunkan 9 buah rumah 

untuk fakir miskin berukuran 7 X 9 
m. dengan beaja sebesar Rp. 19.000. 
Dalam pada itu telah dapat di per 
baiki pula 56 buah rumah para pen 
derita kekatjauan dan fakir miskin 
dengan biaja sebesar Rp. 28.000.— 
Kesemuanja dikerdjakan- dan dibia- 

jar dengan usaha gotong-rojong. Se 
mentara itu tolah selesai pula peri- 
bikinan djalan desa sepandjang . 
km., memperbaiki djalan serura se 

  

batan2 ketjil dengan biaja sebanjak 
Rp. 2000.— 

PEMUDA DEMOKRAT 
TERBENTUK. 

Belum lama inj digedung CHTH 
Tjirebon telah dilangsungkan rapat 
pembentukan Tjabang Pemuda De- 
mokrat. Rapat berhasil - menjusun 

para pengurusnja jg diketuai oleh 
M. Walujo dibantu oleh beberapa 
orang pembantu. Dalam atjara pe- 

kerdjaannja — ditjantumkan antara 
lain mengadakan hubungan dgn. 
front Pemuda Indonesia Tjab. Tjire 
bon, mengusahakan kebutuhan? Pe- 
muda dalam lapangap sosial dan ke 
budajaan serta kerdjasama jg erat 
dengan organisasi2 pemuda lainnja 
dalam merajakan hari pahlawan 10 

Nopember j.a.d. Dalam pada itu 
akan diusahakan pula segera ter- 
bentuknja ranting2 dalam daerah 
kota dan luar kota Tjirebon.   

   

  

karang berada didalam gevaar zone 
'jang sulit. Oleh karena itu Negara 
tetap minta kepada kita keuletan jg 
tak ada bandingannja. Agressie jang 
mungkn akan datang dari luar itu, 

'akan harus kita hadapi dengan sistim 
jang pernah kita djalankan diwaktu 
kta mengusir Belanda, Tetapi ke- 
dudukan kita nanti akan lebih sulit, 
karena mungkin kita akan mengha- 
dapi 2 front, apabila sebagian dari 
rakjat mau bersekongkel dengan mu- 
suh kita dari luar. Sungguh suatu 
kedudukan jang sangat sukar jang 
mudah menimbulkan defaitisme. 

: s Suatu udjian 
Tetapi kawan2. Kiranja bukanlah 

sifat satrija dan peradjurit sedjati jg 
mudah gentar menghadapi seribu 
matjam kesulitan itu. Djustru dida- 
lam menghadapi konstelasi jang de- 
mikian peliknja itu akan tambahlah : 
terudji potensi kita. Dan akan da- 
patlah kita sekali lagi menundjuk- 
kan bakti kita jang tulus dan ichlas 
kepada Negara dan Rakjat. Me- 
mang generasi kita jg sekarang ini, 
termasuk saudara dan saja, bukanlah 
ditakdirkan untuk bersenang dan 
mengenjam hasil2 perdjuangan ke- 
merdekaan. Bukan, sekali lagi bukan, 
kita adalah pionier, kita adalah pe- 
lopor, kita adalah perintis jang ha- 
rus tetap menderita. Untuk ini kita 
harus berdfiwa Besar. 

4 Kita harus tetap memiliki sifat? 
epradjuritan jang Mlet, berani, sedia 

berkorban, sutji dan ichlas. 
Kita harus tetap berusaha membe- 

ri warisan keperwiraan kepada anak 
Lutju kita, agar supaja mereka, se- 
sudah kita, tetap terus mengikuti dje- 
djak kita untuk memelihara dan 
membela kemerdekaan kita selandjut- 
nya. 

Selain itu harus diketahui djuga, 
bahwa hanja dengan sifat2 kesjatria- 
lah, maka kita akan mendapat du- 
kungan Rakjat. 

Demikianlah seruan kami jang ka- 
mi 'tudjukan kepada masjarakat u- 
mumnja dan Anggauta2 Angkatan 
Perang chususnja sebagai sambutan 
atas hari Ulang Tahun jang kesem- 
bilan dari Angkatan Perang kita. 

Semoga seruan kami ini tidak akan 
merupakan teriakan orang ditengah- 
tengah Padang Pasir jg tidak meng- 
gema, 

Sekian. 

  
pandjang 5 km. dan membuat djem 

  

  

   
       



   
     

   

      

   

            

aendot 
. Dj. 'Aloon2 Barat Kiosk No. 7 

(Denanvia Orion) Kemarang. 
Tamat Gama toratth untuk rima? 

minnan Fe dovaon harea jang 

(rata, ipa 

   

  

    

  

pet : an 5 

  
    

Nala 2 Na 
ngle Naonja diringankan dag | 

Pa jang Net 
ggu, ja, Njos 

Vika Major, 

  

| Mengarang 
»TATA - SUSILA” 

" : Saran - saran/ tata - tertib tentang 
1 PEN al tata -susila baru” jang sesuai 
Doa dengan sifat2 masjarakat djaman 

| sekarang di Indonesia. 

Bahasa Indonesia. 
1 hadiah pertama a 3 4000,— 

AI 1 hadiah kedua & Rp. 2000,— 
(0 S hadiah penghibur & Rp. 1000,— 

5. NP | 0g Karangan selambat-lambatnja 

CI Ae achir bulan Februari 1955 'harus 
telah diterima oleh 

Ka 'Tjabang Bagian Bahasa, 

0 Batanawarsa 34 - Jogjakarta, 

2 : rangan Keterangan2 dan pertanjaan2: me- 

SM ngenai sajembara ini dapat diper- 
Pn an an. oleh dari Perwakilan2 Djawatan 

HE Kat Kebudajaan jang terdekat seper- 

    

..
..
..
 3. takika Ma 

4. Tenan 

.
 

1 5 " ti: 
ps an “Af 5 Sumatera Utara di Medan. 

Sumatera Tengah di Bukittinggi. 

PENA Sumatera Selatan di Palembang. 

1 Kalimantan di Bandjarmasin. 

KENA an Sulewasi di Makassar. 
PE Bae 2 Maluku di Ambon. 

5 Nusa Tenggara di Singaradia. 

h Djawa Timur di Surabaja. ” 

: Dijawa Barat di Bandung. 

Bea Djakarta di dj. Kimia 12 
Diakarta. 

« 5 1 Djawa Tengah di Jogjakarta 
atau pada Tjabang Bagian Ba- 
hasa di Jogjakarta. 

3 Jogjakarta, 27 September 1954. 

2 PEMIMPIN TJABANG BAGIAN BAHASA 

. JOGJAKARTA, 
. SOEMIDI ADISASMITA. 

  

cry “CONC ERN CINEMAS 
  

kh 55 7—9-— INI Malam dan BESOK Malam (u. 13 tah.) 

YVONNE bE CARLO — VAN HEFLIN dim.: 

HAWKS Sem »-T Oo M A Technicolor ! 

The Glory Story of the Great Sioux Indian Uprisins ! 

Penuh Sensatie dan Aktie — Hebat! Serem! Gempar! r 

Akan datang: LUX” EDWARD G. ROBINSON 

LORETTA YOUNG — ORSON WELLES — 

The STR ANGER" 
Peta what you've done to ME... EN ME! 

The Most deceitful Man a Woman ever loved ! 

Hebat! Serem ! dan Menggemparkan! 

INI MALAM  PENGHABISAN ! 

    

   
10 TERULMG 

    

      

GRAND Sek 9 (13 tati) K Cocok! 
Penuh sensatie! Pertarungan jang G. wang 

hebat ! dari bermula sampai peng- PA wa 

habisan ! Peng 2 : : 

stesiine HAYDEN 
AN ALLED ARTISTS PICTURE 

  

  BESOK MALAM 
PREMIERE . 

“Grand || 
(UB tah) 

5.00 - 2.00 a 9.00 3 

They drove the 
most dangerous 

Road in the World! | 
From beachhead to: 
Battle front ! | 

Mengendarai diatas 
Medan Peperangan Past" 

menembus hudjan- IS 3 

  

ha | EF GHANDLER ALE NICOL   JUDITH BRAUN - CHARLES DRAKE 
sx JADOWELINE BUVAL « SIDSEY POHIER - KUCH O'BRIAN 
    

   

     

    
    

  

     

13 D Ta 445 7.005, 15 INI MALAM PENGHABISAN (17 tah.) 
TE Pn 9 

ea MOCHTAR : Bl E I L A N Yr ak 
ia Indonesia terbikin seluruhnja di Manila — penuh tarian2. 

5.00 - 7.30 - 9.45 
Film.India dgn. 
teks Indonesia “ 
penuh nsatie! 

Besok Sandi 

berbareng 

Indra » 1 
4.30 - 7.00 -9.15 

    ROXY 500700900 INI MALAM D.M.B. Gu. 13 tah) 
ROOSTYATI — R. LUKMAN — R. A. SUMARNI — KUNTJUNG 

,D EC W A- 5 bD u MW. Is Penuh Tarian2 
dan Njanjian2 

   

     

  

  

  

        

   

s3 PMA nh na | seperti di Priangan. : 2 3 

“Disediakan didalam : -1 0 an 23 

  

   

DK A 
IK knotug: ea Dial ini ni bat. kepada Saudara tarik benahi dengan memuaskan ah Men hawa ca 

  

# di 2 PENA, MENg AT 35 RN 

Kereta-Api Expres, antara Hn at — Tiirebon —  Surabaja Pasarturie, 
Pu —  Kroja —  Surabaja kota. . 

Kereta-Api Tjepat, antara: — Purwokerto. . — Jogjakarta: 
PE 3 AA Reg — “Tjirebon 3 — Semarang Tawang, 

  

  

    

00 e Bandung — Djakarta-kota. 
Nona HARGA daya TERMASUK TUSLAH : 

: 2 Ka. Expres. Ka. Tjepat 
1 3 Kelas 2. Kelas 1. Kelas 2 

Gambir — Tirebon Rp. 78,— Naa ea Rip 198. 
33 Hn Semarang ana 7 119,— 32 Papa. 35 99 sega 
Ag Surabaja Pasarturi 

en 156,— 7». Tea Ye 2 TR Sur ja - kota Tay Na 3 169,— KENA TA 8 Ne m..— Jogjakarta 2 Tai AAA UU an 100,— 
'1— Solo Balapan : ».137,— — AN ra 

Surabaji: — Madiun Ana 1 535 $ Ta Teng Ha: 
Semarang Tawang — Surabaja Pasarturi Pe nga : 2 « 3 
Bandung — Djakarta BA ana Me an ana Me Bandung — Pasarsenen - Be aa OT tuan 

Bi K- Na i TU Tak » He Pk & 
  

     P E N G U MU v A N 
Djawatan Pegadaian Negeri memanggil beberapa pemuda warga | ti 
Negara Indonesia untuk dididik mendjadi: 

Kontrolir Pegadaian Negeri Serap) 
I. Sjarat-sjarat penerimaan : 

a. Idjazah S.M.A. bag. B-dan C Negeri atau pendidikan jang: 
sederadjat dengan itu, dengan: pengartian, bahwa “angka: 
rata2 hasil udjian sekurang- kurangnya 612 (enam setengah). 

b. Umur 21 — 25 tahun. 
Cc. Bersedia menerima ikatan dinas, seuiena | 4 tahun sete- 

Jah lulus dari pendidikan. “ , 
II. Lamaran : : 

a. Surat lamaran harus ditulis sendiri Ba riwajat hidup/ 
pekerdjaan, salinan idjazah2 dan surat2 keterangan asli dari 
Pamong Pradja/Polisi tentang berkelakuan baik, dialamat- 
kan : Kramat 162 — Djakarta 

b. Surat2 lamaran jang diterima sesudah tanggal 31 Oktober 
1954 tidak akan dilajani lagi. 

c. Pelamar2 jang telah bekerdja diharuskan melampirkan su-| 

rat keterangan ,,tidak keberatan berhenti” —dari Kantor-/ 
Djawatan/ Kementeriannja. 

d. Pelamar2 jang memenuhi segala sjarat2 

untuk dipilih. 
e. Pelamar2 jang dipanggil 

asli. 
f. Pelamar2 jang terpilih akan ditarik dimuka Madjelis Pengu- 

dji Kesehatan atau dokter jang diserahi tugas itu ditempat 
untuk diperiksa kesehatannja menurut sjarat2 kesehatan 

| klas III. 
g. Semua ongkos2, djuga ongkos perdjalanan pulang pergi 

demikian pula ongkos pemeriksaan dokter,, harus ditang- 

gung sendiri oleh pelamar. 
NI. Keterangan2 lainnja. 

a. Kontrolir Pegadaian Negeri termasuk pegawai Negeri 20- 

- 

akan dipanggil 

harus membawa surat2/ bukti2   L 

b. Tenaga jang tjakap dapat dinaikkan pangkatnja mendjadi . 
Inspektur Peranan Negeri (golongan VI P.G.P. 194871 
1950). : : 2 

c. Lamanja pendidikan & 2 tahun dan selama itu pengha- !' 
silan para pengikut kursus akan disesuaikan dengan P.G. P. 
menurut idjazah dan/atau masa kerdjanja masing2. 2 

d.. Keterangan2 lisan tentang pendidikan ini dibetikan di Kani-' 
tor Pusat Djawatan Pegadaian Negeri, Kramat No. 162 
Djakarta, Bagian Organisasi. — 

Djakarta, 16 September 1954. # 
KEPALA DJAWATAN PEGADAIAN NEGERI, 

——aia WR ANOr——— 
Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung 'berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
kan dan semangat bekerdja ta? ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
jang tanggung 10076 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedia 
lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- 
Tata Ie aa Rp. 30— Pil Gumbira ........... Rp. 15,— Minjak Tang- 
kur an EA Rp. 10,— Piy Viramin untuk penjakit keputihan Ae 
Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ........... 1 Rp. 30,— Salep Tjan- 
tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No: L.....c.. 
Rp. 20— No. 2 .nannannh . Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang 
kan noda2 hitam ..... .-.. Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 
bagus badan ............ Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung 
tidak luntur 2 gram, ........ ah Rp. 10,— dan 5 gram ......... Rp. 20,— 
No Hair Powder, menghilangkan rambut Rp. 10—  Minjak 
pandjangkan rambut, tahan rontok ............ Rp. 10,— Minjak Telinga, 
kurang mendengar ............ Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) 
Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ............ 
Pil-Diabetes (sakit gula) . SA RP: 20.— Pi Pitjok Tiny Gatpt 
Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang #ambah ongk. kirim 1596. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — B5 
Obui-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIO 
seluruh Indonesia. 
AGEN - AGEN: : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, pe. 
kodjan 101, Semarang: Toko 'Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se 
“arang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy' 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Dil. So- 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja 
karia, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tel 
An Tong, Petjinan 81, Sogjas Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66 
Jogja: Toko Obat Eng 'Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat “lok An, 
Djl. Raja 114, Magclang, Toko Obat Berlin, 'Dji. Pesuketan 77, Tjirebon, 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Obat 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoer 
Hoc, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho 2 BP 
3 Pesuketan 60, Tjirebon, Toko 7. »Eng Djien Hoo”, Pekodjan 8! 

Sa 

  
  

  

  

secar. 

NGI js 

Batjalah ,,Suara Merdeka" 

  

    

INE GOT A WOUNPEP 
BIG BERTHA J MAN TO BRING IN 

FROM THE VESERT! 
ARE You COMING OR 

NOT, WILLIE? 

OF COURSE, KOY! EKA 
GET SORE! WE CAN 
PISCUSS OUR BIG PEAL 

ON THE WAY! 
TO WRESTLE A I BEAR Roy! 
WE'LL BARNSTORM AROUNG 
TH? COUNTRY AN! MAKE 

, MILLIONS! 

  

,— Tentu, Roy. Dan 
djangan bikin saja ma- 
rah. Kita dapat mem- 
bitjarakan  perdagang- 
an kita dj perdjalanan. 

— Saja tadi berlatih dengan si 
gendut Bertha, untuk nantinja da- 
pat bergulat melawan se-ekor " be- 
ruang, Roy. Saja akan mempertun- 
djukkan circus berkelilign didaerah 
ini untuk memperoleh keuntungan 
berdjuta2 rupiah, 

| — Saja harus mengambil seorang 
jang luka2 dari padang pasir, Eng-   kau turut apa tidak, Willie? 

: 8 — 2 siang. 
' Minggu TUTUP. 

longan V (P.G.P. 1946/1950). 5. 
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| —.. Pemberi Tahuan 
| Berhubung kita sering TIDAK ADA PERSEDIAAN, maka 

. diminta dengan hormat untuk keperluan : 

Perabot Kamar Penganten 
“@. LI. supaja dari Tank hari suka atur PESENAN 
Ke En dahulu. Terima kasih. 

Ah 
INDUSTRIE   

  

  SURABAJA — SEMARANG — DJAKARTA. 
    

RADIO. ONDERDELEN 
Philips lampen : EF9 — EK2 — AL4 — 1805 — EL34 — EZ40 —- 
4699 — ABCI — AZL — ECH3 — ECLII dll. Philips versterker 
Nettransfo's : 20 watt origineel -— 10 watt dil. Output transfo's 

“matjem2 Electrolyten — condensatoren —- potentiometer — weer- 
“standenspoolen dil. Philips tuidspreker magneet konde besar : 6” — 

5 watt — 8" — 6 watt — 12” — 20"watt.-automatisch record- 
“changers bisa main 10 plaat. — RADIO-Siegfried model 1954. 4 
Rp. 2920.— EZ. Radio Bin batterij Philips & a Rp. 525.— (40 M — 

"ea SIRADJA MURAH 
RAD I1O — SAMPURNA 

GANG PINGEIR 140 - TELF. 892 SEMARANG. 
sngat 

| 
M
u
a
m
m
a
r
 

obat terkenal untuk segala ' 
Ae Lb SP 

  

  

    

  

    
Pakailah susu 

Untuk orang aa 2 se 
dewasa dan anak-anak 

        
PAD ATEr yas 

Ye Bapak 
MOrLAAP 

T egita 

2 

   
    

      

  

Susu kental manis sEmpat 
Sapi” dari Bedum susu 

jang terbaik.     mama 

LAY OFF THEM VITTLES, ) AIN'T You -n GONNA 2 YOU, 
A7 BERTHA, AN! FERGETTIN' 
2 PRACTICE YOUR NSOMETAIN', 

WRESTLIN" HOLps | wiLLie goy2 
WHILE TIM ai 3 

LEMME POWN, 
YUH SHE- 
MOUNTAIN-- 

       

  
TA

GA
R 
N
P
L
 

  
  

  
  

— Doakanlah  supaja kita tetap 
#sehat, Bertha. Selalu berlatihlah ber- 
gulat diwaktu saja pergi. 

— Tidak ada jang kelupaan, Wil- 
lie? 

— Lepaskan saja, engkau si ge- 
muk. Dan djangan tjubit. 
— Saja tidak dapat melepaskan 

engkau, si gendut. 
— Ah. 

ROY ROGERS — No. 11   

   

  

   

   
     

  

      

   

    

    

   

    

  

    

   
    
   
    

    
      

    

    

  

    
    

  

     

     

   

  

BB.53-22-70-2.   
  

TS AL AL LL AL LL Lt ML MA LI 

2INSN I"BPHARAA" | 
   

Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemaha 
mahan Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Sem an 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Sem 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Pe 

mendjadi Kurang d.ll. Sekali tjobalah akan berbukti 
akan merasa lain dari pada lain, Sebotol Rp. 20.— 

POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, -(ketera 

lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.— SIXKALIN untuk 
ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp. 20 
PREGNOL untuk HAMIL. Sebotol Rp. 25.— 

APEHRODIN untuk laki-laki 
Sebotol Rp. 10. 

DC CREAM untuk kekolo 
tanda2 hitam dimuka (TJA 
KAN dan BERTJAHAJA) 

Sebotoi .:............ Rp. 
NO HAIR CREAM 
hilangkar — rambut. 

Rp. 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk r 

but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan xp. 1 
Harus tambah 1579 ongkos 

D. €. PHARMA Djalan Ri 
Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA 
TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN: 2 

elangt 

    

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Mag 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongar, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Tvko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Diogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
Selamat. Tiirebor 
ARA LL AL PL LL AL LL LL LL 
          

PENDIDIKAN ,OE TAMA” 
Pusat: Dil. Labuan 16 Smg. — Tiab.: Djl. Mataram 440 2. 

PELADJARAN MENGETIK Rp. 15.— sebulan. 
MASIH MENERIMA PELADJAR2 BARU untuk 
rombongan PAGI, SORE dan MALAM. , 

R. MOEHJIDI/ Ketua. 

  

  

BESOK MALAM 

     
   
  

  

  

  

Pe Ah LAFFERGO! 

Gri | 

ris 
5.-7-9.- (7 th.) 

Pelawak ulung 2 4 . Y 

muntjul pula INA HOWLING HIT 

dim. peranan : mn HOLLYWOOD 

jang paling he- # £ 2 

bat dan paling 3 

tjemerlang he- 4 

bat ! 1 

Pengalaman2 PN 3 : 

lutju dari se- 1 : 

orang anak desa VIRGINIA IEN 3 
: LEOM AMES » GLORIA GRAN MOWBRAY &-- 

di Hollywood! Ta 

“Ini malam pengabisan: “ ROBERT TAYLOR — DEBORAH KERR 

3.30-6.15-9.00 (u. 17th) AU O VADIS” ' 

TINGGAL SEDIKIT MALAM! R E N. Ini malam d.m.b. ! 
ORION 5.-7-9.-M0d7th)8 5.-7-9.- (47th) 1 

EXTRA: Saban Pagi djam 10.-- 

sDDTAGAR AN” 51557195596 “4 
: 1 (GEMEIKELY (Ini malam penghabisan) 1 

1 “AG Lon a wild adventure! - 
1 Du MASUK MINGGU KE 

3 PIERLANGELI 
A girl in trouble! 

THE ba 
MAKES-c, 

      

       
      
    

        
        

   

  

Mula 
BAU 
Ta Ga Tale 
to-Germany 
KA Gea 

STORMY 

$ GENsaTION OF 
La Rice” 

0nd ina 

3 

Ten 
WNA Ke 
Da : TH R EP — af 

VITTORIO 
GASSMAN 
RELFASING 

Kedjadian sesungguhnja di Djerman 

Barat !   

  

F 

Mereka semua 

menfjintala atetiaa 

LUCY 1 | 

Dia bukan seorang 

gadis djelita........i. 

tetapi dia adalah 

sebuah. TANK jg. 

merajap2 dilautan 

pasir jang bikin 

kotjar-katjir tentara 

SCOTT. BRADY 
A COLUMBIA PICTURE 

wi EDWARD ASHLEY » ROBIN HUGHES « RITA MORENO - Swan Pa hy PEROAT POIN rd GOR 
« Directed by FRED F. SEARS 

    Rommel ! WORTJANG YATEB « Protocad 27 WALLACE MoebOnU 

(SEGERA DAT TANG) | 

NJAGALAN BESOK MALAM PREMIERE 5-— 7- 9- (u. 17 th) 
   

    

    

    

      

  

    

Film Tiongkok jang berhikajat dalam bahasa Kuo Yu : 
le Su Chio — Huang He — Wang Yuan Long — Yu Kwang Chao 

SG BIN CLTANG YU" 

dynamic 

ALAN 'LADD 

dalam 

, Hell Below Zero" . 
Blazing Adventure — Flamming Romantic Drama 

in teehnicolor 

    

  

Type Perti. ,SEMARANG” Idzin No, 1882711/A/171 

 



      

  

    

    

     

  

'g-kenang: 
terbang Dum-Dum 

  

waktu rombongan Perdana Menteri Alj tiba 

Calcutta, Tampak Zainul Axis, Choun- 

1 1 
eral Egypt, Mr. R.K. Mittra Hpme Sect. 
Ali Sastroamidjojo, Soekardjo W irjopranoto, 

Darusman Konsul R.I. Calcutta, Lin Yu Pen 

  

     

   

     

Duta Besar India untuk Indonesia, 

  

Major Bambang Sugeng 
Perang ke-9 tg. 5 Oktober 1954, beratjara 
Angkatan Darat”. Uraian mengen ai tga pokok 

ialah mengenai 

5| 3 Pokok Perhatian | 

Angkatan Perang R.I. 
|Amanat Harian KSAD Djendral Major/ 

g Sugeng Bamban i 
“Ban. 3 

AMANAT HARIAN jang di utjapkan K. S. A. D. Djenderal 
pada upa juara pering 

| kesimpulan mendjadi amanat hari an KSAD & 
embangunan A. D., tugas 1 politik 

“bubas. Dalam uraiannja mengenai "pembangunan A.D,' KSAD 
| Bambang Suge a 
| nesia jang diperingat 
kan dari kedjiwaan 

. 

    

. 

. 

Sed/ak tg. 17 Agustus 1945 kekua 
tan bersendjata bangsa Indonesia te | 
lah bangun dalam. bentuknja 
gaj Badan Keamanan Rakjat, jakni 
purwa-rupa (prototype) darj tentara | 
kita jang lebih menekankan kepada 

seba 

pertama2 meneg askan, bahwa lahirnja A.P. Ih 
ti tg. 5 Oktober ini sekali2 tidak dapat dipisah- 

pertumbu han Revolusi Besar 17 Agustus 

  

1. RT. di : EA, Hi i 

e Baranes-Tukang 
dah Rahasia? Militer 

Saksi Pertama Dim Skandal Perta- 
hanan Perantjis Tertangkap 

ANDRE BARANES, saksi pertama dalam skandal ' rahasia 
pertahanan Peranfjis jang menggemparkan itu, dan sementara itu 
menjembunjikan diri, malam Minggu sudah ditangkap oleh polisi 
disebuah desa ketjil, Pierre gui Vire, di departemen Yonne. De- 

| mikianlah diumumkan oleh polisi di Paris. Baranes, seorang warta- 
wan kelahiran Tunis, ditangkap waktu ia sedang bersepeda kearah 
tapalbatas Swis. Ia kemudian ditahan dalam sebuah cel didalam 
sebuah biara, untuk ditanjzi. Baranes adalah ,,tukang tadah” raha- 

| sia2 jang dibotjorkan dari Dewan Pertahanan. 

   

   
ment, atat tindakan pemerintah. untuk | 
menjalurkan Badan Keamanan Rak 

Rakiat sebagaj alat negara. “Pada 
g. S Oktober 1945 pemerintah kita 
memberikan bentuk lahir, ialah ben 
tuk sechnisch pada djiwa keperadju 
ritan Indonesia jang telah ada semen 
djak tg. 17 Agustus 1945. Sediarah 
tentara kita telah dimulai sedjak di 
mulainja Revolusj Besar kita. Demi 
kian KSAD mendjelaskannja. 

Dari dasar2 pengertian inilah kita 
mengiringkan A.P. kita kearah tudju 
annja, pun dengan dasar pengerti 

an itu pula kita mengudji kejakinan 
kiga dalam penjumbangan dharma 
bhakti kita kepada pemerintah untuk 
memperkuat daja upa anja menegak 
kan politik bebas kita. 

  

Telah 9 tahun kita mengalami ba 
Seperti diketahui, 2 orang pem | buatannja, ialah sudah lima kali Injak kesukaran? jang hampir? beru 

semangat dan djiwa, sedangkan tg. | 
5 Oktober 1945 adalah tanggal jg.| 

ja: itu mendjadj Tentara Keamanan | 

| bentuk sedjak: Revolusi Besar kita, 

2. 

2 

3 

  

s 

He
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Akan Ikut Bitjarakan 
Soal Irian : 

“Berkenaan D Ber gn 
Oktober 1 

| ri Minggu telah sampai di New 
| York dari Amste:d ai 
h pe donesia unuk 1 an 

co Palar, Kepada pers Palar ti- dak mau mendjelaskan an | 

  

      

Hari Angkatan $| 
3 

     

  

| “Xiga pokok perhatian | Mm snja, Ia harja' menerangkan 
perhat:an A.D. ber- | akan mengadaNan dalam kundju- 

1 epada anggota2 A.D., | ngannja di A.S. pelbagai pembitja- 
keamanan dan politik |raan mengenai soal2 jang dipan- 

| dang pentirg oleh pemerintah In- 
| dones'a. Pertanjaan apakah ng 
dimaksud olehnja al. ialah soal 

jiran didjawab oleh Palar “Me- 
mang soal ini a.l. jang ia hendak 
bitjarakan”, 

. Palar menerangkan, bahwa pembi 
tjaraan?nja akan mengenai semua 
soal jang kini sedang dipzrtimbang 
kan olsh PBB. Ia mengatakan ber 

. Imaksud menghadlirj beberapa sidang 
dari Mad,elis Umum PBB dan akan 
mengadakan pembitjaraan2 dengan 
para anggora delegasi Indonesia ke 
Madjelis Umum PBB tetapi ja tidak 
akan berbitjara untuk delsgasi tsb. 
|karena bukan anggota. Palar kemu 
diin membantah, bahwa ia bermak 

sud menjjari pindjaman bagj Indo 
nesia baik dari pemerintah A.S. mau 
pun dari kalangan partikelir di A.S. 

(Hay ini menurut keterangannja ter 
gantung dari putusan menteri” luar 
negeri Mr. Sunarjo. Ia achirnja me 
nerangkan mungkin akan mengun 
“dungi djiuga Washington untuk me 
ngadakan beberapa pembitjaraan, te 
tapi ia tidak menerangkan dengan | 
siapa. (Antara). 

ja A.P. Indo- 

    

— BAMBANG SUGENG — 
Djendral Major   

peradjuritan kita jang telah ter- PLAKAT2 DI DAERAH TJIMA- 
H'! DAN TJISARUA. 

ialah djwapatrotic tidak kenal . Baru? ini dibeberapa kampung dr 
men'erah dan perasaan sedjudjur2 lam daerah distrik Tjimahi, jaitu di 
n'a jg merasa senasib dan sepe- “Tjibeber dan Gunungbohong, dan dju 
nanggungan dengan bangsa dan £a di Tjisarua, penduduk telah dika 

. getkan oleh platkat2 jang berisi an- 

Palar Ke | 
New York | 

   
DENGAN PESAWAT KLM ha- | 

-duta besar: 
Lambertus 

     

     

“besar sekretariat-tetap” Dewan Per 
'tahanan bernama  Reng Turpin 
dan Roger Labrusse telah ditang- 

“kap dan sesudah mengakui per- 

NE ” psi @ y . Hampir Beres 
“Perundingan Mesir-Ing- 

gris Masuki Babak 
5 Terachir 
PERUNDINGAN2  Mesir-Inggris 

untuk menjusun rantjangan persetu 
an mengenai pangkalan2 militer 

didaerah terusan Suez kini telah men 
ydi tingkatan  terachir. Demikian 

| dinjatakan oleh seorang djurubitjara 
"pemerintah Mesir hari Minggu. Ia 
menambahkan bahwa kesulitan2 be 
sar dalam pada itu masih harus di 
“atasi. Dikatakannja bahwa komisi 
jang diberj kewadiiban untuk menju 

un rantjangan fasal2 keuangan per 
setrudjuan itu belum dapat  mentja 
.pai kata sepakat mengenai perbeda 

an-perbedaan jang hingga kini me 
misahkan pendirian2 Inggris dan,Me 

sir sedjak minggu terachir bulan Sep 
tember. Dalam hubungan “ini se 

'orang djurubitjara kedutaan Inggris 
Kairo mengatakan, bahwa perse 
diuan antara kedua negara itu 

pkin akan ditandatangani sebe 
Jum minggu ini terachir. Dalam pa 
da itu ini mengtakan pula, bahwa 
takeda sesuatu jang dapat dikata 

— kan pasti sampai pada hari Sabtu ig. 
akan “datang. (Antara-AFP). ) 

neh 

SATU kedjadian adjaib telah 
“terdjadi didesa — Klapaketjeng 

—. (Wonosari) Denga Bondowoso. 
| Seorang anak perempuan k 
umur 7 tahun bernama Rusmi te- 
lah mendjelma sebagai dukun. 
Sebagai dukun itu Rusmi dapat 

Beli Deen aan orang jang 
— hilang atau juri orang. Dan 
— perundjukannja henipir pelaln be- 
nar. Berhubung dengan itu kini 
ramai orang an, da- 
tang kepada Rusmi. Orang jang 
datang minta tolong tidak diba- 
lehkan memberi hadiah berupa 

tetapi tjukup hanja dengan 
— aa lain ba- 

ji 
" » Te 
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membawa ,,krupuk” atau 
han makanan. Didalam keadaan 
biasa, artinja tidak berti 
bagai dukun, l 
masih seperti anak2 jang lain. 
Ia berkumpul dan ber-main2 de- 
ngan anak2 lain jang diam dise- | 
kitarnja. ae) Te ena 

2 ka - 
PARA anggota bagian wanita 

dari ,,Rukun Tani” didesa Wono- 
suko, Tamanan mengumpulkan 
modal guna pendirian koperasi 
wanita dengan tjara ,,tjupitan be- 
ras”. Tiap rumah diharuskan 
mengadakan bumbung. Tiap kali 
bertanak diharuskan berasnja di- 
ambil satu sendok makan dan di- 
masukkan kedalam bumbung itu. 
Seminggu sekali beras jang di- 
bumbung itu diserahkan kepada 

   

.. 

Sa 

pengurus bagian wanita dari | 
»-Rukun Tani”. Kalau beras jang 
dikumpulkan dengan djalan, 
pitan” itu tjukuy - banjak, ali 
djual. Pendapatannja 
sampai dikira  tjukup u 
pergunakan sebagai modal men- 
dirikan badan koperasi wanita di 
desa itu. Rakjat desa Wonosuko 
dengan Huran Taninia telah da- 
pat mendirikan sebuah nenggili- 
ngan padi, lumbung bibit dan 
lumbung - patieklik, perusahaan : 
tahu dan gudang tembakau. 

     

   

   
   

pada hari Djum' 
angan iarws pera In. 

-Eng berhubungan dib: 
seperti kembar-Siam 

   

      jam 
perti diketahui kembar- 
Brod'e telah dipisah « 

0... Desember tahun 1 
.teleh meninggal dan jan 
dari operasi pemisahan it ni 
“berumur 3 tahun, Kembar-Siam 
perempuan tsb. pada waktr 
erat bada nja bersama 

| IM pound dan d'dapat : 
. wa mereka kini harus d 
dalam suatn alat inku am 

| Isiimewa, name : ahir 2 
ngan terpaksa dilakukannja ”k 

zersnede” dan ajah mereka berna- 
ma W. Andrews, seorang ped 
gang-keliling bagi sebuah fr 

      
   
     

   
    
   
   
   

    

    

   

  

   

  

     
    

    

     

    

  

      

dalam tempo 14 bulan membotjor 
kan rahasia' pertahanan Perantjis. 

Menurut keterangan jg diper- 
oleh U.P., Andre Baranes beker- 
dja pula sebagai resersi polisi dan 
pemberi keterangan? kepada Par- 
tai Komunis Perantjis. 

”Ada wanita muda beri ke- 
terangan2 sangat penting”. 

Berita AFP mengatakan bahwa 
menurut sumber2 jg patut dipertja- 
ja, seorang perempuan jg tidak di 
sebut namanja, hari Sabtu siang te 
lah memberikan ,,keterangan  pen- 
ting” kepada magistrat dari penga- 
dilan militer jg sedang  menjelidiki 
perkara pembotjoran rahasia? mili- 
ter Perantjis. ,,Keterangan jg di be- 
rikan wanita muda ini demikian 
pentingnja, hingga mungkin akan 
terdjadi perkembangan? baru da- 
lam perkara ini”. Perkara pembotje 
ran ini permulaannja adalah demi- 
kian: seorang inspektur-kepala poli- 

si di Paris bernama Jean Dides te- 
lah ditahan, karena ia menjimpan 
dokumen? rahasia. 

Peristiwa ini mentjetuskan 
"TAffaire Dides” dng. penangka- 
pan2 Turpin dan Labrusse, jang 
kemudian mengaku bhw. rahasia? 
Dewan Pertahanan mereka serah- 
kan kepada Andre Baranes. Dides | 
mengatakan Sabtu ini, bahwa se- 
karang ia jakin bahwa” Barahes' 
sesungguhnja adalah seorang 
.agen dua.pihak.” jang terutama 
melaiani Partai Komunis. Menu- 
rut Dides. Baranes bekerdja untuk 
volisi, sebagai mata2 dikalangan 
artai Komunis. 

Jean Mons didakwa mem- 
hohajzkan negara. 

Jean Mons,/ sekretaris tetap dari 
Panitya Pertahanan Nasional Peran 

tiis ig sementara itu telah diskors, 
Sabtu didjatuhi dakwaan bahwa ia 
|mentjoba membahajakan keamanan 
luar negeri negara Perantjis. AFP 

mengabarkan seterusnja, bahwa An- 
dre Paranes terniata telah menjem- 
bunjikan diri selama 8 hari di ru- 
meh seorang anggota madilis ren- 
dah Perantjis, Njonja Pauline Tis- 
sier. Selama itu ia tinggal dalam ka 

mar sadja, hanja kalau malam ka- 

  peradjuritan kita jang 
oleh Revolusi Besar kita. Demikian 

pa kegagalan2 didalam usaha2 pem 
bangunan A.P. kita, akan tetapi, de 

mikian KSAD, kalau kita ' mempu 
njaj rjukup kedjudjuran untuk meng 
hadapi kenjataan2, maka kesukaran2 
ang telah kita derita itu tidaklah da 
pat menghilangkan hasrat kia jang 
menjala2 untuk meneruskan usaha 

jang telah dimulai itu. 

Apabila didalam kesempatan ini 
perlu menjinggung keadaan jang 
hampir menggagalkan usaha kita 
itu, pada pokoknja jang mendjadi se 
oab2n,a terletak didalam bslum ber 
hasilnja usaha memberikan bentuk 
iechnisch jang laras dengan djiwa ke 

diilhamkan 

KSAD jang menegaskan iagi, bahwa 
jang mendjadi soap dalam hubungan 
dengan pembangunan A.D. ialah, 
pembangunan technish jang selaras 
dengan djiwa jang hidup, ialah djiwa 
keperadjuritan jang telah ada itu. 

Tugas mendjaga keamanan 
Mengenai tugas  mendjaga ke- 

amanan, KSAD menjatakan bahwa 
sampai sekarang telah 4 tahun lama- 

nja kita terlibat dengan sengketa da- 
lam negeri. Meskipun usaha2 kita 
itu belum djuga mentjapaj achirnja, 
namun tidaklah dapat dikatakan 
usaha2 kita. itu .sia2. sama sekali, Be- 
berapa pihak telah menjampaikan 
pendapatnja mengenaj tjara jang di- 
pandangnja sebaik2nja untuk menje- 
lesaikan keamanan ini. Mereka ber- 
pendapat bahwa kita sebagai tentara: 
pendukung Revolusi Nasional " kita, 
harus dapat menjelesaikan pekerdja- 
an ini, untuk kemudiannja dapat me 
njerahkannja dalam keadaan sebaik2 
nja kepada pihak kekuasaan sipil. 
Harapan itu adalah harapan jang di-| 
tudjukan kepada alamatnja jang te- 
pat. Dalam hubungan ini jang perlu 
diperhatikan adalah, bahwa gerom- 
bolan bersendjata didalam usahanja 
menghindari serangan2 kita, mema- 

kai rakjat untuk selimut persembu- 
njian dan mendjadikannja hutan per 
lindungannja, sehingga pasukan2 kita 
mendapat kesukaran dalam menetap 
kan sasaran pelurunja. 

| sadaran nas onal jang bulat 
. war skan oleh Revo! 

rak'at Indonesia seluruhnja. 

2. Menghadapi tugas keamanan. 
Usahakan dengan sekuat tenaga 

dan sepenuh kejakinanmu menam- 
bah sebanjak2n'a djumlah saha- 
bat2 tentara dikalangan rakjat de- 
ngan beruasa merebut hati rakiat 
dengan-segala djalan jang mungk n 
kautempuh. Tarik mereka kepihak 
kita dan psahkan dari genggeman 
gerombolan pengatjau. Apabila 
rak'at telah dapat kaurebut hati- | 
nja, berarti kau berhas | memen- 
tiIkan gerombolan pengatjau itu 
dari rakiat jang d pakainia reba- 
gai.selimut tempatnja bersembunji 
dan hutan jang melindunginja, se- 
h'ngga ach'rnjia mereka merupa- 
kan sasaran jang djelas bagi ps 
lurumu. 

3. Politik bebas: 
...Pol:tik bebas memerlukan kete- 
"uhon inanma dan kejakinanmu. 
Keteguhan imanmu itu berupa ke 

ig d'- 

usi Besar kta. 

Rumah Sakit Paru? 
Terbesar Di Asia Tgr. 
Didirikan Dekat Keba | 
karta,Dgu Biaja Rp 

tjaman terhadap penduduk: Plakat 
itu disusun dalam bahasa Sunda, ig 
antara lain berbunji: ,,mun boga da 
'hareun, geura dahar, beuheung gcu- 
ra minjakan”. 3 

Berita terachir menegaskan, ban 
wa pihak jang berwadjib telah berha 
sil menangkap orang jang menempe'! 
kan plakat? tersebut. 

MEMBUNUH SESUDAH DI 
TEMPELENG. 

Pengadilan Negeri Surabaja men 
djatuhkan hukuman pendjara selama 
10 tahun dipotong tahanan atas diri 
Pa'ik, karena dianggap bersalah te- 
lah membunuh Mirat dengan “diren 
tjanakan terlebih dahulu. 

| Mirat dan Pa'i dalam bulan No- 
yember 1952 berselisih mulut berhu 
bung dengan“sesuatu mengenaj pe- 
kerdjawn. Datam perselisihan itu 
Pa'i ditempeleng. Pa'i kemudian lari 
pulang dap mengambil pisau belati 
dan kemudian menusuk Mirat sam 
pai mati. 
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joraa” Baru Dja- 
50 Djuta - Dapat 

Muat 500 Tempat Tidur — Lengkap 
Dgn Laboratorium Dan Kamar Bedah 

DENGAN DISAKSIKAN oleh Presiden Sukarno, Wakil Per- 
dana Menteri Wongsonegoro, Menteri2 Sosial, Kesehatan dan Pe- 
kerdjaan Umum dan Tenaga, Walikota Sudiro, para pembesar dan 
dokter2, wakil2 organisasi dan tamu2 lainnja, Sabtu pagi di Tji- 
landak 3 km dari Kebajoran Baru Djakarta, njonja Fatmawati 
Sukarno telah meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit Pa Tea anak2 jang menderita penjakit paru2. Pendirian gedung tsb. adalah atas usaha dan diselen jasan 
Ibu Sukarno Fatmawati, pari Tn 

  

“Menteri Sosial R.P. Suroso sela- 
ku wakil Jajasan Ibu, Sukarno, da- 

e 

    

  

wartawan Antara Amsterdam. 

Selandjutnja dikemukakan, banwa 
dapatlah..dimaklumi: sikap berhati2 

kalangan jer an, baik karena ala- 
san2 politik maupun komersiil, kare 
na di Djerman orang tetap menghen 
|daki hubungan baik dengan Neder- 
land dan djangan sampai melukai 
hati Nederland, Tetapi: sebaliknja in 
dustri Djerman ingih dan harus 
mengekspor, sedangkan bank2 ingin 
mempergunakan persediaan devisen- 
nja setjara baik2, sehingga pemerin 
tah Djerman dengan senang hati 
memberikan pertolongannja. 

Harian tersebut  menundjukkan, 
bahwa Menteri Keuangan Ong Eng 
Die didalam kundjungannja ke Djer 
man jang terachir int mendapat sam 
butan jang paling me yjenangkan, se 
dangkan Menteri Isk:k 14 hari la- 
gi ditunggu kedatang: nnja di Bonn 
untuk menjelesaikan — pembitjaraan- 

nja. Selandjutnja De Telegraaf men 
dengar, bahwa hal itu mengenai le- 
veransi2 barang? modal. Sokongan2 
pemerintah a.l. tamp:k dari kenjata 
an, bahwa pesanan? Indonesia jang 
penting: mengenai ala"2 pengeruk di 
perkenankan di Djerrian sekalipun 
ada saingan Belanda jang sangat ta- 
djam, karena pemerintah Bonn mem 
|berikan- fasilitet2 jang tertentu kepa 
da firma2 Djerman jang bersangku- 
tan. : 1 

Dari pihak Djerman tampak kese 
diaan jang” besar “untuk sementara 
tidak mengambil keuntungan2 dari 
Indonesia guna meluaskan usaha2- 
nja. Untuk mengekspor kredit Bank 
Indonesia mendjandjikan djaminan 
djaminan, demikian De Telegraaf. 
'Ketjuali memuat berita tersebut 

maka harian itu djuga menulis ta- 

  

Katfja Adjaib 
Dapat Menundjukkan 

Adanja Penjinaran Atom 

ANGKATAN Laut A. S. me- 
ngumumkan di Washington pada 
'hari Minggu bahwa para sardjana 
dari laboratorium  penjelidikan 
Angkatan Laut A.S. tlh berhasil 
membuat pa j2 Da jang 
warnanja berobah djika kena pe- 
njinaran atom, sehingga dapat di- 
pakai baik untak menundjukkan 

adanja bahaja penjinaran tersebut 
4 luntuk mengetahui tjukup 
tidaknja kekuatan perjiaran atom 
dalam membikin steril bahan ma- 
kanan atau obat2-an dengan meng 
gunakan penjinaran tadi. 
Diumumkan. selandjuinja, bahwa 

katja tsb. telah dipakai sudah dari 
alat .,desimeter” jang melindungi ser 
dadu A.S. dari bahaja terlampau ba 

njak kena radiasi dari sendjata2 nu 
clear. Katja tadi mengandung sedi 

“kit perak dan tidak berwarna djika 
tidak terdapat -penjinaran atom. Te 

tapi djika kena sinar2 gamma, maka 
dalam tjaha'a ultraviolet katja tsb. 

lalu terlihat berwarna oranje dan ke 
kuatan perobahan warna ini dapat 
diukur sehingga djuga dapat diketa 
hui kekuatan sinar2 gamma.jang mz 
ngenai katja itu. Dengan desimeter 
jang memakai-katja tsb. daper di 
ukur kekuatan radiasj antara 10 dan 
600 Roentgen. . Perlu dikemukakan 

bahwa radiasi janng kekuatann, a 400 
sampai 500 Roentgen djika menge 
naj seluruh badan orang adalah me 
newaskan. Diumumkapr achirnja,, bah 
wa baik-angkatan laut maupun ang- 

1 Ekonomi Djerman - lado- 
lerupakan Pukulan Bagi Ned. 

2 HARIAN ,,DE TELEGRAAF” jang terbit di Amsterdam hari 
Sabtu mengabarkan dihalaman muka dengan huruf? besar, bahwa 

leh Djerman kepada Indonesia adalah djauh 
djuta Mark jg diberikan oleh Bank Daga 

di Dusseldorf seperti diumumkan baru2 ini. Adalah sukar, kalu 
tidak mungkin untuk mengetahui berapa besar djumlah kredit ig 
didjandjikan itu, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi, bahwa 
djumlah tsb. meliputi beberapa ratus djuta Mark. Demikian kawat 

1 

djuk rentjananja jang bersangkutan 
dengan soal tersebut dimana. dikemu 
kakan, bahwa hubungan? jang diada 
kan antara Indonesia dan Dierman 
itu ialah ketjuali karena  Indonssi 
membutuhkan kredit djug 
timbangan? lain, all. jal 
donesia ingin “melonggarka: 
nja dengan Nederland. , 

    

  

| Ada Uang 
Ada Djasa 

Perundingan Bgntuan 
Ekonomi' Kpd Korea | 

bantuan ekonomi dan militer ke- 

US$ 700.900.000 telah mentjapai 
djalan buntu karena Amerika Be. 
rika? mendesak kepada Kores 
Selatan supaja menerima 4 Sjarat, 
sjarat2 mana telah ditolak dng.   tandes oleh Korea Selatan, demi- 
kian dinjatakan oleh sumber 
Korea Selatan hari Sabtu di Seoul. 

Berita jg terlebih dahulu, demiki- 
an sumber itu selandjutnja, jg me- 
njatakan bahwa 2 negeri perunding 
itu telah  mentjapai persetudjuan 
mengenai rentjana bantuan itu ada- 

   

  

     

pada Korea Selatan jg berdjumlak 

  

lah tidak benar. Selandjutnja di ka 
takan bahwa Amerika Serikat telah 
minta setjara tidak masuk akal su- 

2 paja Korea Selatan harus dengan ti 
dak bersjarat. menerima sjarat? 
Amerika Serikat itu. Sjarat?2 itu di 
gandengkan dengan rentjana bantu- 
an. tsb. Amerika Serikat telah re- 
ngantjam Korea Selatan, jaitu akan 
mengurangi djumlah $ 700.690.000 
tsb. apabila Korea Selatan menolak 
sjarat2 tadi itu. (Antara—AFP) 

    

   
   

bahwa pemerintah Ned 
perhatikan perkembangan? i 
teliti untuk mendjaga agar s 
pentingan2 Nederland dijar 
pai dirugikan, akan tetapi 
boleh, disangkal, bahwa ini adu: 
transaksi2 jang mulai diselenzcar: 
kan oleh dua negara jang bere 1 
dan selama Nederland berkeras kepa 
la untuk “bersikap negatif maka dia 
sebenarnja tak akan berdaja meng- 
hadapinja. (Ant). " 

  

  

  

Tampak, lobang bekas ledakan tempat penjimpanan bahan bakar. Leda- 
kan ini sengadja diadakan untuk mengudji, apakah tempat penjimpanan 

bahan bakar tadi-tjukup kuat. Ternjata bahwa dinding beton jang te- 
balnja 112 meter itu tak tjukup memberi djaminan keselamatan. Per- 

tjobaan ini diadakan di Bitburg, Djermap Barat. 

a 

Tito Tidak Bermaksud 
TjiptakanKekuatanKe-3 

.. PRESIDEN JUGOSLAVIA Jos'p Tito menjatakan dimuka 70 
ribu orang, jang datang berkumpul di Trebinje pada hari Minggu 
unuk merajakan ulang tahun ke-10 pembebasan propinsi Herzego- 
vina dari pendudukan Nazi Djer man, bahwa ia merasa gembira 
akan dapat mengundjungi India dan Burma atas undangan pemim- 
pin2 negara?» tsb. mengingat bahwa Jugoslavia menghadapi soal2, 
jang serupa, dan mempunjai latar belakang, jang bersama termasuk 
kemerdekaan jang tak lama berselang telah tertjapai dengan In- 
dia dan Burma. 

dang2 keluar. Pada satu saat Bara- 
nes ternjata sudah hilang, bersama 

1 sepeda. (Antara—UP). 

'Gadis Umur 23 Tahun 
Sukarela Menolong Pen- 

Untuk keadaan ini kita ' harus 
mempergunakan kebidjaksanaan ope 
rasionij kita, ialah, kira harus leba 
dahulu-dapat memisahkan rakjat ki 
ta darj pengatjau, tegasn/a, kita ha   rus dapat merebut rakjat kita dari 

tangan pengatjau. Djalan jang harus 
kita tempuh untuk maksud ini, ialzh 
melakukan tindakan2 menurut sema 
nga: jang dipantjarkan oleh  djiwa 
Tentara Nasional Yadonesia, ialah 
melakukan tindakan? menurut  se- 

mangat jg. dipantjarkan oleh djiwa 
Tentara Nasional Indonesia, ialah me 

Nightingale 
Dari Malaya 

duduk Dlm Rimba sakit itu ketjuali 

- |tuk mendjaga keamanannja, tidak 

diumumkan 

  

3 mengadjukan diri untuk pergi ke 

  

    

     
    

      Uni 
jang akan dipergunakan sebagai 

MARGARET Merfydd Young, 
seorang djururawat Palang Merah 
Inggris, pada waktu ini sedang 
melakukan ranan Florence 
Nightingale ditengah-tengah rim- 
ba raja Malaya. Nona Young, ber 
umur 23 tahun, sedang merawat 
mngpota2 suku bangsa asli (Sakai, 
Djakun dll.) dan hidup ditengah2 
mereka, disebuah kampung ketfjil 
ditengah rimba. Untuk mentjapai 
tempat tadi, orang harus naik 
perahu melalui sebuah sungai ig 
deras, kemudian 4 mil menerabas 
rimba melalui lorong sempit. Un- 

umi dimana  tempatnja 
letak kampung tadi. 

Yona Young dengan sukarela 

kampung tadi, sesudah 2 bulan jl. 
diterima laporan bahwa 60 orang 
penduduk kampung tadi mengna- 

| tapi bahaja pemusnahan, karena 
menderita penjakit dan keadaan 

| makanan buruk. Sebelum nona 
Young dapat mentjapai desa tadi, 
lebih dari 20 orang sudah me- 
ninggal. Menurut laporan ter- 
achir ,kini nona Young sedang 
merawat 37 orang, dan keadaan 
mereka madju dengan tjepatnja. |. 
Orang2 suku Malaya asli ini ber- 
sifat pemalu dan ,.membentji per. 
|adaban.” (Antara-UP) 

| INDIA BELI TRAKTOR DARI 
SOVJET UNI. : 

“Menterj Pertanian India, Punjuk 
ree Deshmukh, menjatakan kepada 
Parlemen India bahwa India telah 
membeli 3 buah traktor dari Soviet 

   

  

    
  

'pertjobaan bagi berbagai2 persiapan2 

pertanian di India. 
Harga setiap traktor itu ialah 3385 

Rupee diterima di Bombay. Dajam 

'harga itu termasuk pula alat2 Tain- 

nja dan bagian2, sedangkan sebuah 

traktor dari Inggris atau Amerika Se 
rikat jang tak disertai dengan alat2      mendjual daging jang diaw L 

Antara-U.P.). 
2 Ta 

«    
Apes, 

dan bagian2 itu harganja 4.500 Ru 

1 

kan, maka penjelesaian tugas keama 

b 
didjalankan oleh pemerintah kita, 
sebenarnja adalah politik jang me 
rupakan haluan negara jang ber- 
sifat pokok jang telah dianut oleh 

rat: 

ngambij hatj rakiat dengan sedjudjur 
djudjurnja dan dengan 
Kita harus berdaja upaja mengambil 
hati rakjat itu dimanapun duga ki:a 

berada dengan segala djalan 
mungkin kita tempuh sehingga 

rombolan pengatjau itu 
dan merupakan sasaran jang tidak 
ada penghalangnja. Apabila 

senjata?rja. 

jang 
ge 

terpenyjil 

usaha 
Kita pemisahan pengatjau dari rak 
at di-gunung2 telah dapat dilaksana 

nan kita itu sudah mendekati achir 
aja. Demikian KSAD. 

Dharma bakti kepada pe- 
merintah. , 

Mengenai dharma bakti tentara 
kepada pemerintah didalam rang 
ka usaha pemerintah menegakkan 
olitik bebas, KSAD menegaskan 
ahwa politik bebas jang sekarang 

Indonesia sedjak berkobarnja Re- 
volusi Nasional kita. Ia meman- 
tjarkan gambaran 
djiwa keperadjuritan bangsa Indo 
nesia setiawan setia megara jang 

jang asli dari 

sedia tegak rebah ber-sama2 rak- 
aa demi kepentingan kemerde 
aan tanah air dan bangsa. Sebab 

itu politik ini perlu mendapatkan 
dasarnja pada djiwa pertahanan 
kita, ialah djwa jang berkembang 
didalam tentaranja, terutama se- 
kali didalam A.D.-nja jg sampai 
sekarang masih merupakan unsur 
Dayang dalam pertahanan nasional 

ita, 

Amanat harian KSAD. 

' Achirnja KSAD  mengutjapkan 
amanat hariannja jang tersimpul 
dalam Tiga Pokok Perhatian A.D. 
sebagai jang diuraikan diatas sbb: 

1. Pembangunan Angkatan Da- 

Laraskan perkembangan tech- 
nisch A.D. kita dengan djiwa ke- 

lam pidato pembukaan  menerang 
kan, bahwa rumah sakit ini di ren- 

tjanakan mendjadi rumah sakit pa- 
ru2 jg terbesar di Asia Tenggara, 

dengan luas tanah 40 ha dap akan 
mempunjai 500 tempat tidur. Di 
samping sebagai rumah sakit jg 
akan menerima anak2 jg menderita 
penjakit paru2,: pembangunan ru- 
mah sakit induk ini akan meliputi 
gedung2 untuk laboratorium, peker- 

djaan penjelidikan, “kamar bedah 
dan lain2nja. Djadi dalam rumah 

akan ' mengobati 
anak2 jg .menderita penjakit paru2, 

djuga akap mendjadi tempat untuk 
mempeladjari sifat2  penjakit itu 
dan tjara pemberantasannja setjara 

ilmu pengetahuan dan djuga mendi 

dik dokter2 ahli untuk pemberanta- 
san penjakit tsb. 

Selandjutnja diterangkan — bahwa 
rentjana pembangunan ini akan dise 

lesaikan dalam djangka waktu S ta 

hun dengan memakan beaja Rp. 50 
djuta. Pada saat dimulainja pekerdja 
an telah dikeluarkan uang sebesar 
setengah djuta rupiah, sedang untuk 
pekerdjaan selama tahun pertama 

4ini telah tersedia uang sebesar 712 
djuta rupiah. Untuk fase pertama se 
sudah waktu 2 a 3 tahun rumah sa 
kit ini akan sudah dapat mulaj be- 
kerdja. Untuk unit pertama diperlu 
kan beaja sebesar 22 djuta rupiah. 
Dalam hubungan 'ini dapat dika- 

barkan, bahwa uang sebesar 7!2 dju 
ta rupiah itu jang diterima darj ban 
tuan2 masjarakat, jang terbesar ada 
lah dari Jajasan Dana Bantuap jaitu 
2 djuta rupiah. Kemudian mulai ts 
hun 1955 darj Kementerian Kesen:. 
tan telah disanggupkan bantuan te- 
tap untuk pekerdjaan pembangunan   itu, jang akan meliputi djumlah pu 
luhan djuta rupiah. 

Djumlah ana42 jg mende- 
rita penjakit mata. 

Kemudian diterangkan - bahwa 
djumlah anak2 jg menderita penja- 
kit paru2 terus meningkat dan kini 
telah mentjapai 3 a 49o  djumlah 
penduduk. Dalam ' pada itu karena 
belum adanja rumah sakit induk jg 

dapat menampung semua anak2 jg 
. menderita penjakit paru2, maka me 
reka kini terpaksa ditampung di rt: 
mah2 sakit biasa, sehingga tidak d 
ketahui dengan pasti gerak  tiepat- 
nja mendjalarnja penjakit paru2 itu. 
Bertalian dengan ini kepada masija- 
rakat seluruhnja diharapkan bantu- 
an sepenuhnja, agar pembangunan 
rumah sakit ini dapat selesai pada 
waktunja, hingga pekerdjaan 
berantas penjakit ini dapat 

kan dengan lebih baik. (Antara), 
dilaku-t 
mem-hari Sabtu jbl., sesa'at sebelum Men 

kar Kalimantan Selatan 

katan udara A.S. kini membeli de 
“simeter sematjam itu dan bahwa pi 
hak pertahanan -sipiy djuga menaruh 
perhatian bagi alat2 itu. (Antara). 

Rahasia Smok- 

kel Arlodji 
Disembunjikan Dalam 
Kopor Jang Punja 

2 Lipatan PON BRA AP” 
: DIBESL ANT 

. Pihak polisi. di Surabaja telah 
melakukan  pembeslahan pada 
Buku Putih” jang dikeluarkan 

kurang Rp. 200.000,— hari Djum-! oleh Departemen Agitprop CC 
'at sore telah disita oleh pihak doua P.K.I. jang memuat soal peristiwa 
ne. dilapangan terbang Kemajoran Madiun, jg didjual di toko buku. 
dari tangan  pemiliknja - seorang Lebih djauh pihak kepolisian, atas 
Tionghoa bernama F.N.C., jg keti- pertanjaan ,,Antara” - menerang- 
ka itu baru sadja datang dengan pe Kan, bhw. tindakan itu dilakukan 
sawat terbang dari Pangkalpinang, atas perintah Djaksa Agung jang 
Alrodji2 ig mempunjai harga lebih melarang buku itu didjual. 45 
kurang Rp. 200.000— itu, menu Buku jang kini dibeslah adalah 
rut keterangan selandjutnja jg di tjetakan jang kedua. 
peroleh ,,Antara”, diketemukan oleh SNN Ge 
pihak douane didalam satu koper : 
ig mempunjai lipatan-dobbel, sewak LAGI MADJALLAH JANG DI 
tu dilakukan pemeriksaan terhadap ' ANGGAP TJABUL. 
segala harang dan koper jg dibawg Pada tanggal 29 September i.l., 
oleh. F.N.C. 4 Antara). pihak kepolisian telah — mendatangi 

tempat dimana madjallah “Ultra” 
Medan ditjetak dan menjita selem- 

HARI ULANG TAHUN KE-85 bar madjallah Ultra” no. 3. Menge 
KELAHIRAN GANDHI naj penjitaan itu, dari pihak jang 

DIPERINGATI. “| berwadiib didapat keterangan, hah- 
Hari ulang tahun “kelahiran. Wa pihak kepolisian hendak mem- 

ke-85 mendiang Mahatma Gan- ' peladjari isi madjallah tersebut, ka- 

dhi telah diperigati dibalai ke- rena ada anggapan bahwa salah sa- 
budajaan Thai-Bharat di Bangkok (tu artikel dlm madjalah ,,Ultra” no. 
malam Minggu. Upatjara peringa-' 3 itu #Sinja dianggap tjabul. Apakah 
tan dihadiri oleh. bekas perdana "penerbitan madjallah- itu akan dihenti 

menteri Thai Kuang, Aphaiwong, kan, atan akan diizinkan terus menu 
Jutabesar India Achuta Menon, rut pihak berwadjib bergantung ke- 
dutabesar Indonesia. Pangeran , lak dari pada hasil' pemeriksaan po- 
Harjo Bintoro, duta Sepanjol dan lisi itu. Dapat dikabarkan bahwa 
anggota2 corps diplomatik lain2-  madjallah' ,,Ultra” “baru terbit kira2 
nja serta anggota2 masjarakat | tiga bulan. 
India di Bangkok. sn ana Mika 

  k 
580 ARLODJI tangan dari berba 

gai merk jg mempunjai harga lebih 

t 

  

”Rakjat India jang tjinta damai 

dan pem mpinnja jang sangat ber- 

pengalaman jaitu P.M. Nehru 

mengerdjakan setiap usaha jang 

mungkin guna memberi sumba- 

ngan bagi perdamaian dunia. Kita 
tdak hendak mentiiptakan suatu 
kekuatan ket ga karena kita meng- 
hendaki supaja mereka semua jg 
sungguh? menentang perang dan 
4gres bersatu dalam maksud dan 
keinginan mereka walaupun ber- 
diam djauh satu sama lain d du- 
n'a ini. Ini adalah sapgat penting 
bagi penjelesa!an soal2 internasio- 
hal dan maka darj.itu saja harus 
pergi ks Burma dan India” Demi- 
kian Tito. Selandjutnja Tto me- 
ngatakan bahwa Jugoslavia mem- 
punjai perhubungan persahabatan 
lang serupa dengan negara) lain- 
nia d' Asia, Amerika Selatan dan 
Timur Tengah didaerah? mana Ju- 
goslavia berharap dapat memberi 
sumbangannja dalam menjelesai- 
kan pertikaran2 tidak dengan dja- 
lan turut tjanpur dalam pert kai- 
an2 itu tetapi dengan dialan me- 
ncadakan kerdja-sama sgtjara da- 
mai: 

Menurut Tito Jugoslavia ekan 

gembira djika dapat mengerdjakan 
sesuatu jang membawa pengendoran 
dalam persoalan2 antara Fsrae! dar 

negara2 Arab, persoalan? mana 

ngat disesalkan oleh Juges'avia. Titc 
selandjutnja mengatakan bahwa ne: 
gara2 Arab sekarang meniadari ke 

dudukan Jugoslavia dan kini dapat 
dikatakan terang2an bahwa Jugasia- 

via memelihara perhubung Ii: 
dan persahabatan dengar gara 
Arab. Perhubungan jans serupa di- 
adakan djuga menurut Tito Te 

Jugoslavia dan Israel. Tito da 
pada itu tidak menjingsung 

Trieste dalam pidatonja dj Trebin'z 
ini. Ia hanja mengatakan bahwa ja 
tidak. akan mengulangi panlangan?- 
nja tentang soal2 internasienal de- 

SA: 

  

   

    

  
wasa ini jang telah ia kemukakan 

2 minggu jl. Dalam pidatonja 
minggu j.l. itu Tito djuga tidak mem 
berj sesuatu pernjataap tentang per- 
tikaian Trieste dengan Italia, tetapi 
ia telah mengatakan bahwa Jugo- 
slavia akan mengadakan kerdia-sama 

dengan NATO . hanja dalam mela- 
wan agresi. (Antara). 

2 

    

kehendak rakjat Indonesia. 

  

Partai Murba 
Desak Pemerintah Ber- 
tindak Setimpal Ter- 

hadap Belanda 

KONPERENSI kerdja Partai 
Murba daerah Diawa Timur jang 
telah selesai tg. 29 September ibl. 
telah mengeluarkan sebuah state- 
men tentang Irian Barat, jang 
menganggap, bahwa perbuatan 
Belanda di Irian Barat adalah se- 
bagai agressi terhadap Republik 
Indonesia dan rakjat Indonesia. 
Mendesak supaja pemerintah Ali- 
Wongso bersikap tegas dan ber- 
buat setimpal terhadap perbuatan 
Belanda tsb. a.l. dengan djalan 
mensita hak milik Belanda di In- 
donesia serta tidak mengakui 
hutang2 Indonesia kepada peme- 
rintah Belanda sebagai ' akibat 
KMB, dan memobilisasi Angka- 
tan Perang dan rakjat untuk meng 
hadapi segala kemungkinan. 

Menggalang persatuan darj se- 
genap aliran, golongan dan lapi- 
san masjarakat serta menjamping 
kan pertentangan2 jang tidak 
prinsipil, dan mengadjak seluruh 
partai/ organisasi dan segenap la- 
pisan rakjat mempersatukan diri 
dalam suatu front pembebasan 
Irian Barat dengan mengadakan 
aksi2 untuk menjatakan sikap dan 

Pu- 
tusan2 lain ialah: Menuntut pada 
pihak berwadjib untuk member- 
tuk D.P.R. propinsi Djawa Ti- 
mur, resolusi tentang masalah 
buruh dan tani dan menuntut 
segera diadakannja undang2 per- 
kawinan. (Antara) 

24 RUMAH RAKJAT TERBA- 
KAR HABIS. 

Didesa Leprak, ketjamatan Kla- 
bang (Pradjekan Bondowoso), pada 

tanggal 29 September telah terdjadi 

kebakaran besar jang menghabiskan 
tidak kurang dari 24 buah rumah 
rakjat serta 11 kandang sapi. Djum 
lah kerugian ditaksir lebih kurang 
Rp. 31.000,—. Dengan - terdjadinja 
kebakaran itu, maka 74 djiwa kehi 
langan rumah dap hartanja. Sebab- 
nja kebakaran ialah api dari sebuah 
kandang, jang setelah ditiup angin 
mendjilat dinding jang sudah kering. 

  

Kalimantan Timur, Kata Menteri: 
»Peladjar Kalimantan dimasa jang 
achir2 ini sungguh mendapat perha 
tian dari pemerintah. dari itu kamu 
lebih rad'in, gembira dan tambah 
girang menuntut ilmu pengetahuan,” 
«Seru soal jang sangat diharapkan, 
agar kamu membuang sedjauh mung 
kin perasaan kedaerahan: membuang 
perasaan jang sempit ini sama seka 
Ji tidak merugikan, tetapi pasti me 
nguntungkan”, demikian Yamin jang 

selandjutnja menambahkan, . bahwa 
ia merasa sangat gembira melihat 
pergaulan peladjar Kalimantan di 
Djawa jang sudah dapat membuang 
djauh perasaan kedaerahan, 

PARA PELADIAR: Indonesia 
adalah satu keturunan jang didjelma 
kan oleh satu ,.ibu” dan Satu ..ba 
yak”: sebagaj ,.ibu” ialah ,.kemerde 
caan Indonesia”, sebagai ,,bapak” ia 
lah proklamasi Indonesia”. Darj itu 
sangat tidak tepatlah kalau masih 
ida jang beranggapan bahwa dalam 
soal pendidikan dan pengadjaran Ka 
'imantan dianak tirikan”, - demikian ' 
kata pembukaan dari tjeramah Men 
teri PPK Mr. Moh. Yamin didepan 
ibuan peladjar  putera/puterj di 
Bioskop ..Kalimantan” Bandjarmasin 

    meninggal 
menudju 

erj dan rombongannja 

t Menteri Yamin djuga menerang- 

kan kepentingan peladjar bagi nusa 
dan bangsa dan lagi pertumbuhan 
dibelakang hari, sedangkan jang chu 
sus mengenai  peladjar Keliman'sn 
a.l. Menteri menerangkan aban di- 
bukanja perkampungan peladjar Ka- 
limantan jang terletak di Kampung 

Teluk Dalam, Badjarmasin. Sssudah 
menerangkan sedjarah dan arti  ke- 
merdekaan Indonesia, achirnja Men 
teri Yamin menerangkan tentang 
,Kodrat dan Iradat jang terkandung 
di Kalimantan”, Kalimantan ada- 
lah sebagai mutiara Nusantara jang 
didalamnja tersembunji tenaga sakti- 
keramat jang maha besar dan maha 

  

Yamin: Kalimantan Adalah Mutiara Nusantara 
hebat”, demikian Yamin jang selan- 
djutnja menambahkan, ,,bahwa te- 
naga sakti, keramat tadi, bagaikan 3 
sungai besar di Kalimatan, jaitu Ba- 
rito di Kalimanta, Selatan, Kapuas 
di Kalimantan Barat dan Mahakam 
di Kalimantan Timur:  kesemuanja 
bersumber  di-tengah2 Kalimantan, 

kemudian dengan gagah perkasa ke- 
tiganja menudju satu tudjuan kelaut 
lepas, tudjuan jang tak dapat dita- 
han dan digalang”. Dengan ibarat 
siingai tadi, itulah perumpamaan 
rakjat Indonesia dan Kalimantan 
chususnja, demikian Menteri PPK 
Mr, Yamin menjudahi tjeramahnja, 
(Antara). : 
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