
  

   
    

   

tus Polisi? Minjak Tjepu 

     

   

   

  

Damai | Harapan 

   

    

    

lah 7 kedudukan di 

|. 'Sementara itu pertempuran2 
. jg sengi: berkobar lagi di sebe 
“Jah barat-laut Chorwon difroni 
barat dimana kira2 1000 ser- 

. dadu Tiongho, pada Selasa ma 
lam kemaren dulu menjerang 
lagi kedudukan pasukan2 Pe- 

 rantjis dan Korea Selatan. Se 
| rangan ini dapat dipukul mun 
| dur oleh pas 2 PBB jg pa Se Dati "ha ja     

    

   
   

   

Jr g dua pos 
g terkepung. 

lifront barat 
. mewartakan, iwa pasukan2 
— Utara dapat menggagalkan se 

| rangan pembalasan ini, dan 
“ dapat menembus kedudukan2 
PBB dibukit “White Horse”. 
Menurut opsir2 PBB penembu 
san pasukan? Utara disektor 

| ini telah ditutup, tetapi dike- 
'mukakan bahwa pihak Utara 
masih dapat menguasai suatu 
kedudukan jg ketjil dibukit 
tersebut. Sek

s 

Krisis baru di Korea? 
Sementara itu perundingan2 

gentjatan send jasa di Korea pa 
da hari Rebo tsiah ditunda hing 
ga waktu ig tidak ditentukar 
atas permintaan delegasi PBB, 
setelah pihak Utara 20an 
usul2 tepechir dari Komam 
PBB jang ciadjukan 10 hari jg 
lalu sebagai usaha untuk 

“ngatasi djalan buniu mengenai 
masalah pertukaran tawanan 
perang jang kini merupakan sa 
tu2nja penghalang untuk perda 
maian di Korea, Penundaan pe- 
rundingan2 untuk waktu tak 
terbatas itu diminta oleh dele 
gasi PBB dalam sidang pleno 

4 ke-122 antara delegasi2 
PBB dan Utara jang diadakan 
pada hari Rebo di Panmunjom. 

Baik panglima tertinggi . pasu 
kan2 PBB, djenderal Mark 
Clark, maupun “ketua delegasi 

BB, ,djenderal William Harri- 

wa Gikemudian hari tidak 
akan ada perundingan? gentja- 
tan sendjata lagi di Panmun- 
jom, ketjuali djika pihak Utara 
menerima usul2 PBB mengenai 
masalah pertukaran tawanan ne 
rang, atau Gjika pihak Utara 
mengadijukan usul2 mereka sen 
Giri jang konstruktif. 

. Perang akan diperhebat? 
Dari Washington AFP sementara 

itu mewartakan. bahwa penundaan 

perundingan? gentjatan sendjata di 
| Parinunjom hingga waktu jang tak 
I ditentukan itu oleh kalangan? diplo 

| matik di ibu-kota Amerika dianggap 
sebagai permulaan dari suatu krisis 
baru di Korea. 

Menurut AFP putusan dari Ko- 

“ 
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suka berso 

enting Hari Ini! Krisis Daru di tahan — Usul Iran 4 

— Background mahkota Mesir — Bagaimana Sta: 

— Dan benarkah Tikus 

lek? at 

      
    

    
Korea 

  

  

hari Rebo menggempur pa- 

      

tahun ini jg dilakukan pada Senen malam 

berhasil merebut kembali dua kedudukan dari 
ai sepandjang medan pertempuran jg ditinggalkan 

| dim penjerbuan besar?an oleh pihik Utara selama dua hari itu | 

  

| Makin Tipis 
: “Pasukan? PBB Lakukan Gempuran Pembalasan. " 

    
       
  

1 

AS Mau Ba- 
kari, Dunia: | 

Tuduhan $Seria: Ter- 
hedap Amerika 

  

  ARSEKAL LAVRENTI 
BERIA, anggota. Politibi- 

ne: 

egas, | 

ro Partai Komunis Sovjet Uni 
(dan kepala dinas rahasia Rus- 
'sia, Selasa malam menuduh 
| Amerika hendak menjeret bang 
sa? seluruh dunia dalam kan: 
tjah perang dunia, Beria jang 
seladi mendapat tepuk tangan 

hari ke-2 Kongres ke-19 Partai 
Komunis Sovjsf Uni itu njata- 
kan, bahwa perang sematjam 
itu akan mempertjepat kerun- 
fahar bagi Amerika sendiri dan 
pula menimbulkan malapetaka 

menimbulkan malapetaka bagi 
mereka sendiri, Perang dmnia 
ke-2 jl. telah memperlihatkan 
kepada dunia, bahwa kekuatan 
Sovjet Uni tak dapat dipatlih- 
kan. Kata Beria, Partai Kamu- 
nis.dibawah pimpinan Stalin te 
lah, mempersiapkan kemena- 
ngan bagi Sovjet Uni dalam pe 

| rang dunia ke-2 jl., kemenangan 
mana lah  menjelama 

jumat manusia dan pe 

  
Laporan M alenikov 

di setudjui. 

Selandjutnja radio Moskow 
dalam siarannja malam Rebo 
mensumumkan. bahwa Kong- 
res dengan svara bulat telah 
menjetudjui laporan C.C. Ko- 
munis Pariai Sovjet Uni, jang 
dikemukakan oleh sekretaris- 
nja Malenkov. Sementara Hu 
“kedntaan Perantjis di Moskow 

menfnmumkan bahwa pas- 
bor2 bagi pemimpin Komyai 
Perast Re aura Thorez, Te 
Germane Fsr'in telah diperba- 
haryi yun'uk selama dua tahun. 
Thorez jong datanc ke Moskow 
"ntuk mendapat perawatan sa 
kiinja k'ni untuk pertama kali 
tampi dimuka umum dalam 

beberapa tahun belakangan ini 
sebagai remimp'n delegasi Pe- 
rantiis  iang  mengundjungi 
Kongres th sebagci penin- 
djsu di Kremlin. (An'ara-UP). 

riuh dlm, pidatonja pada sidang 

bagi Amerika sendiri dan pula: 

  

! 

NI AKRIKA Selatan hari 

hadap politik racial pemerentah 

erat dgn delegasi Afrika Selatan 

blok Sovjet. 

Precedent deraikian itu — de 
mikian selandjutnja diterang- 
kan — mungkin akan membuka 
djalan untuk tjampur tangan 
PBB dalam masalah-masalah 
berkenaan dengan hak-hak aza 
si manusia dinegara-negara ko 
munis dan dalam masalah-masa 
lah kerdja paksa di Sovjet Uni. 

Dalam kalangan kalangan di 
plomatik di New York orang 

gara ini tiba2 telah memperoleh sokongan dari blok Sovjet 
dim penolakannja atas pentjamtuman pengaduan negara? Asia ter- TB 

Afrika Selatan dim atjara sidang |f 
umum PBB jg akan datang. Seorang diplomat js berhubungan 

  menegaskan, . bahwa - Moskou 

ga S- 
pr 
ga dia bersedia menentang ke 
gusaram India beserta negara- 
negara sekutunja di Asia itulah 
jang telah berhasil menempat- 
kan masalah racial di Af,ika 

“Selatan dalam atjara sementa 
ira sidang umum PBB. Sementa 
ira itu tampaknja seakan-akan 

! Afrika Selatan mempunjai hara 
pan hesar dapat mentiegah 03 
nempatan atjara itu dim atja- 

ra pasti sidang umum PBB de- 

  
  

|     mando PBB itu telah lama diduga 

ington, sedjak RRT dan Sovjet Uni 
“mulai meng-koordinir tindakan?  di- 
plomatik dan militer mereka, sebagai 
hasil dari konperensi antara RRT 
dan Sovjet di Moskow baru2 ini. 
Salah satu usaha jg mungkin sekali    

  

rang di Korea,, untuk maksud mana 
Amerika ingin mendapat 

PBB dalam Sidang - Umum “j.a.d. 
Kalangan2 diplomatik tadi dalam 

pada itu mengemukakan, bahwa men 

teri Juar-negeri Amerika Dean Ache 

son menurut rentjana akan mengu 

tjapkan pidato dimuka  S'darg 

Limum mengenai situasi baru di Ko 

rea, dan orang menduga bahwa 'a 

akan memberi kepada RRT dan Ko 
rea Utara suatu ,,kesempatan ter- 

achir” untuk mengachiri peperangan 

sebelum pihak PBB mengambil tin 
dakan2 pembalasan. 

PANITIJA KETIIL 
BLOK A.A. BERSIDANG. 

Panitya ketjil dari negara2 
blok Asia-Arab jang terdiri 

atas wakil2 dari India, In d o- 

nesia, Pakistan dan Mesir 
telah mengadakan sidang pada 
Selasa pagi guna perunding- 

kan selandjutnja siasat jang 
akan ditempuh oleh blok ter- 

sebut dalam Sidang Umum 
PBB jang dekat ini. 

x 

ALAM kalangan setengah D 

egrang berdjalan” (tengkorak 

kepertjajaan tachajulnja, 

kan dengan kepertjajaan, 

Njai Ratu Kidul membutuh 
keramaian di keratonnja, 

lap karena pageblig 

bila kuat tiap malam supaj 

kan 

orang2 dikampung tersebut.   maan 
  

oleh kalangan? diplomatik di Wash | Djerman 
| 

| 

: Emigrasi Orang? 
Kelndon 

Akan Dibitjarakan Kemungkinan2nja 
Padi . . - 

Indonesia Pesan Banjak Kapal2 Dari Djerman. 
YHEMERINTAH INDONESIA beberapa waktu jg lalu telah 

menempatkan order? penting pada pabrik2 kapal di Djer- 

menganggap demikian penting | Korea, djika Amerika Serikat 
baginja. untuk menghindarkan j menundjang tuntutan mn 

edent demikian itu, sehing ArabsaAsia untuk 

akan diambil oleh Washington “ialah : 
jg tjondong kepada diperhebatnja pe : 

| 
sokongan : 

man Barat, jaita di Bremen, utk membuatkan kapal? bagi Indone- 

sia. Menurut berita ,,Antara” Bonn, beberapa hari jg lalu bagian 
bawah kapal jg pertama jg dibuat utk Indonesia telah dipasang 
dgn suatu upatjara jg dihadiri oleh wakil Kementerian Perhubu- 
ngan Kus Hardjono. Pesanan? kapal Indonesia di berbagai pabrik 
kapal di Djerman Barat ini meliputi berdjuta-djuta mark Djer- 
man-Barat. Kus Hardjono telah mengundjungi pabrik? kapal Lirs- 
sen dan Abeking & Rasmussen, begitu djuga Roland-yard. 

i 

lah memesan 160 buah. Seba 

gai telah dikabarkan, iapun 
bermaksud mengundjungi pa- 
brik2 di Hamburg dan Bremen, 
dan membiijarakan kemungki- 
nang didirikannja  pabrik2 
Djerman di Indonesia. Selain 
itu mengenai perdjandjian-da- 

Sekitar kundjungan 

Mr. Asmaun. 
Menjambung berita tentang 

kedatangan Mr. Asmaun dari 
Kementerian Perekonomian di 
Djerman Barat awal bulan ini, 

lebih djauh wartawan “Anta- 
ra” di Bonn kabarkan, bahwa 

Selasa mengumumkan, bahwa ne- | 

di PBB menerangkan, bal e- 
nurut dugaannja, maka sokongan negara? Sovjet kepada pendirian | 
perdana menteri Malan dari Afrika Selatan adalah berdasarkan ke- | 

Cchawatiran di fihak negara2 komunis, 

umum mengenai soal? racial (bangsa) di sidang umum PBB akan 
menimbulkan suatu precedent jg mungkin membawa bahaja bagi 

bahwa 

ngan atau tidak dengam ban 
tuan negara-negara Sovjet. 

Afrika Selatan an- | 
tjam Amerika? 

Dalam Pearson, seorang pe- 
ngarang, mengawatkan dari: 
Washington pala hari Rabu, 
bahwa pemerintah Afrika Sela | gx 
tan telah rzengantjam akan me 
narik kembali tentaranja dari 

menjelidiki 
masalah rasdiskriminasi di Afri 
1 Antjaman itu te     ka Selatan. 
lah dikirimkan ol 
menteri Afrika 
Malan, tetapi telah ,,dirahasia- 
kan Jengan hati2” oleh remerin 
tah Amerika, demikian Drew 
Pearson. Selandjutnja  dikata- 
kannja, bahwa penarikan kem- 
bal tentara Afrika Selatan dari 
Korea tak akan berarti bagi 
kekuatan tentara P.B.B. disana 
tetapi tindakan tersebut akan 
mempunjai pengaruh psycholo 
gis jang tak baik, karena meru 
pakan perpetiahan pertama da 
lam persatuan. (Reuter). 

  

Program 
g R5 2 #5 Sobsi . 
Istilah' (Demokrasi Rak- 
jat, Diganti Dgn ,Kemer- 

dekaan Nasional 
Jg Penuh" 

D ALAM siaran Konperen 

lam jg 4 halaman 
si Nasional SOBSI sema 

penyangga 
mengenai djalanannja pembitja 
raan?2 sampai hari ke-8 kema- 
rin, terdapat beberapa pokok jg 
menarik perhatian, Mengenai 
program umum SOBSI dikata- 

   
“4 Disertai suara gemuruh dan 

'Y dieritan para penumpang, ba 

Membantu Malao? 
Didnga Blok Sovjet Akan. Menjokong Poli-/ 
tik ,,Apartheid" Dari Pem. Afrika Selatan | 

suatu perdebatan | — 

  

Tetap Pertahankan 

23 

TT 

         
    

    

    

       karan pendapat 
per : 
para wartawan Lovett selan- 

ch perdana djutnja menerangkan bahwa 
Selatan, Damiel ia tidak Yarit serta dalam dan 

tidak mengetahui tentang dja 
lannja pembitjaraan?2 tsb. 

  

      

     
     

     

       

ru-baru ini kereta-api Lubeck 
—Hamburg (Djerman)  tiba2 
enjorok keluar dari rel. 
kibat2-nja jg terlihat sangat 

ngeri. Banjak penumpang ter 
- djepit antara gerbong dengan 
gerbong, terpelanting dll. Se 
luruhnja 9 orang tewas dan 

| 35 orang luka2 berat. Kereta 
api sendiri rusak-roboh tidak 
keruar. Gambar: tempat ketje 

'lakaan. Oleh polisi, pegawai 
kereta-api dan lain2 lagi sege 
ra diberikan pertolongan per - 

    
ak 

  

  

Ke VII — No. 193 

Masjumi Kehe 

M 

Reorganisasi 
Pimpinan 4. P. 

Akan Diminta Oleh PNI Melalui 

ndaki Melalui Suatu Panitya Negara. 

ENGENAI SIDANG kabinet pada hari Selasa petang 
jang berlangsung sampai malam harinja, dimana an- 

  

     
          

Penerbit: N.V, ,Suara 

Alamat: 
Tilpon: 

  

jelenggara: Hetami (Dira, perdjalanan kel 
Tn Purwodinatan Barat II — 20 Semarang, 

Redaksi 1228 Smg. Rumah 1198 Smg. 
Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 

Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota. (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
Adv,. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

tara lain telah ditindjau pula pemandangan um/im dalam par- 
lemen mengenai kebidjaksanaan menteri pertahanan, PIA se- 

| Iandjutnja mendapat keflerangan dari kalangan jang mengeta 

hui, bahwa dalam sidang itu oleh para menteri telah dikemu 
. kakam fikiran? untuk menjelesaikan persoalan? itu, Menurut 

keterangan2, oleh para menteri — ketfuali beberapa menteri 
— telah dikemukakan kehendak partai masing2 agar supa- 
ja dalam pimpinan kementerian pertahanan dan angkatan pe- 
rang diadakan perobahan?2? kearah perbaikan. Kalangan? po- 
litik berpendapat, bahwa pemerintah masih akan menunggu 
sperkembangan lebih landjut sebelum menentukan sikapnja jg. 

Mer 
uar negerif 

   

  

  

Garis 
Seoul 

Djebol? 

Seoul, dalam mana dikatak 
bahwa pasikan? Tionghoa dim. 
gerakannja jang baru telah ber 
hasil menembus garis2 perta- 
hanan dari salah satu tempat 
tinggi jang merupakan pendja- 
gaan atas.dari djalan jang me- 
nudju ke Seoul, Berita2 (adi se- 
landjutnja mengatakan bahwa 
kabar itu berasal medan pertem 
puran, kira2 80 km, Utara 
Seckil, Kabarnja dobrakan itu 
telah terdjadi dibukit ,, White 
Horse”. Ditambahkannia bah- 

York hari Selasa menjiar: 
kan berita2 jang berasal dari " 

angkatan perang dan kemente- 

terachir. 

keterangan, bahwa PNI telah 

memutuskan untuk meminta 

reorganisasi dalam pimpinan   #ian pertahanan. Keinginan ini 

, Gimaksudkan akan disalurkan 
' dengan melalui suatu mosi. Me- 
IRuTut sumber tersebut dalam 
mengambil keputusan itu PNI 
telah mempertimbangkan pula 
kemungkinan krisis kabinet. 
Jang masih belum pasti seka- 
rang ini fraksi manakah jang 
akan mengambil inisiatif untuk 
mengadjukan mosi sematjam 
itu. Pada mulanja Masjumi   

  

“Adanja' Pas. PBB 
Di Korea 

ENTERBI pertahanan AS 
Robert Lovett dalam kon 

ensi pers di Washington pa 
hari Selasa mengailakan bah- 

bitjaraan tentang Asia 

  

    

  

mengenai soal2 
tahanan didaerah tsb. Kpd. 

daki supaja keinginan ini 

akan mengambil insiatif itu, 

Sementara itu PIA mendapat | 

ai 
Gengan Menteri Pertahanan Ha- 

| mengku Buwono dikantornja ke 
maren pagi. 

Tetapi PM masih belum ber- 
sedia memberikan keterangan? 
lebih djauh mengenai persoalan 
tsb. diatas. 

Tentang soal perundingan Indone- 
sia-Belanda, PM mengatakan bhw 
sampai kini belum terdapat kete- 
tapannja 

perundingan2 itu akan diadakan. 
Dalam hubungan ini diterangkannja 
pula, . bahwa perkembangan keada- 
an politik didalam negeri Indonesia 
sekarang ini banjak sedikit tentu 
memberi pengaruhnja pula kepada 

usaha2 utk memulai perundingan2 
tsb. Atas pertanjaan, Mr. Wilopo 
menjatakan bhw delegasi Indonesia   tetapi dalam "rapat pimpinan 

Masjumi pada hari Selasa ma- 
lam jang berlandjut sampai 
k.l. pukul setengah dua malam, 
keputusan ini telah ditindjau 
kembali. Erg 

Menurut keterangan jang di. 
dapat PIA, dalam rapat itu te- 
lah diputuskan bahwa Masju- 
mi tidak menjetudjui djikalau 
kehendak partai dalam ' soal 
pertahanan ini disalurkan me- 
lui mosi. Sebahagian dari pim- 
pinan partai tersebut menghen 

di- 

keperundingan2 Indonesia-Belanda 
ig diketuai oleh Prof. Supomo ba- 
tu2 ini, akan diperbaharui sama 
sekali untuk mengadakan perundi- 
4gan2-jg akan datang. Dan peneta- 
pan susunan “delegasi jg baru .ini 
masih belum selesai. Mengenai soal 

perdjandjian TCA, PM  achirnja 
menerangkan bahwa menurut pen- 
dapatnja soal ini akan segera da- 
pat diselesaikan? 

USUL BARU IRAN.   salurkan me'alui suatu pani'ia 
negara. Tetapi masih belum 
ada kepastian apakah kepu'u- 
San ini berarti bahwa Masju-j 
mi tidak akan mengambil ini- | 
Siatif untuk mengadjukan mo 
si ataukah ini berarti bahwa 
Masjumi tidak akam menjo-,     

Selandjuinja Lovett menga- | 

Selatan makin banjak turut . 
mengambil bagian dalam perta 
hanan negaranja, tetapi ia ti- 
dak dapat mengatakan bilama- 
ng pasukan2 lainnja dari PBB: 
dapat ditarik mundur dari Ko- 
rea. Menyrut Lovett pasukan2 
ROK (Korea Selatan) dapxt di 
susun sehingga mempertjepat 
pergantian routine penempatan 
pasukan2/PBB di Korea, tetapi 
tidak akan dapat sama .sekali 
mengganti pasukan2 PBB di 
Korea. Ia kemudian menjata- 
kan kepuasannja atas ketjaka- 
pan bertempur jang dimiliki 

oleh serdadu Korea Se'atan. 
Di garis perlempuran divi- 

si2 ROK menurut Lovett kehi- 
lengan 4 kali lebih banjak 
orang daripada nasukan2 A.S. 
Djumlah jang tewas dipihak 
Rok ialah 5094 lebih banjak, 
dan djumlah jang mendapat 
luka2 464 lebih banjak  dari- 
pcda djumlah dipihak - pasu- 
kan2 A.S. di front Korea." 

Lovett mengatakan bahwa   kan, bahwa sesudah, dilakukan 
perdebatan ramai, achirnja de ,   

Tengkorak Djalan”? 
Gara2 "Njai" Loro" Kidul 'Mau Mantu 

Lama (Semarang) kini banjak dibitjarakan tjeritera2 aneh. 

Katanja salah seorang penghuni warung wedang ditepi djalan 

ke Udjung dekat bekas djembatan puter a 

hari Djumahat Kliwon jl. ada terlihat 15 bandosa majit dibawa 

orang adjaib”. Bandosa2 ini katanja hilang setelah tiba ditempat 

bekas djembatan puter jg sekarang ini sudah mendjadi djalanan 

biasa. Sementara itu dikalangan penduduk kampung belakang Pos 

Polisi Boom-Lama pun pada malam itu katanja diketahui ada 

kan. Dalam kalangan setengah penduduk 
dongeng2 o 

bahwa bertepatan dengan bulan Sjura, 

sehingga untuk menghindari ,,mati ka- 

gede” ini 
a tidak tidur.” 

Tieritera ini aneh, tapi njatanja 

.di Frankfurt ia mengundjungi 

gedung kantor telpon dan pa- 
brik2 Adler, sesudah itu me- 
ngundjungi berbagai pabrik di 
Dusseldorf dan sekelilingnja, 
jaitu daerah jg biasa dinama- 
kan daerar Ruhr. Disini terda 
pa: pabrik Demag dan Man- 
nesmann. Di Essen ia mengun 

djungi pabrik2 lokomotip, di 
mana pemerintah Indonesia te 

penduduk disekitar kampung Boom: 

ketika tengah malam 

manusia), jg sangat menggempar 

jang masih tebal akan 
jang demikian ita  dihubung 

tenaga2 pekerdja untuk keperluan 

yu harus tidak tidur sore, 

sudah mendjadi buah bibir 

gang jg kedua. 

Emigrasi orang2 
Djerman. 

Menurut ,,Die Neue Zeitung”, 

' sesudah Mr. Asmaun mengundju 
ingi- berbagai pusat industri pen 
ting dan membitjarakan soal 
pembaharuan dagang, sebuah dc 
legasi Djerman Barat akan per 

gi ke Djakarta, dimana perundi 
ngan-dagang itu akan dilakukan. 
Menurut sk. itu, diduga dalam 
perundingan tsb akan dibitjara 
kan djuga kemungkinan emigra 

(si orang2 Djerman ke Indonesia. 
»Berliner Wirtschaftsblatt” mc, 

njatakan bahwa perdiandjianda 
gang antara kedua negeri itu jg 

pertama  ternjata memuaskan. 

Produksi industri Djerman jang 
i banjak |dibeli oleh Indonesia ada 
tlah terutama mesin? diesel dan 
| mesin2 stoom. 

Djuga malamleba 
Indonesia laku. 

”Munstersche Zeitung” ka- 
barkan bahw., sampai malam 
leba Indonesia laku di Dier- 
man Borat. Bahan ini digyna- 
“kan oleh suatu pabrik li'in di 

Hopsten di Westphalia untuk 

membuat lilin. Terutama jg di 

buat ialah 'ilin untuk geredja. 
Lilin terbesar jg dibuat disini 

  

djongnja 55 meter.   . 

“ri Indonesia, 

€ 

dari malam-leba Indonesia pan ' 

Tigs kali dalam setahun da 
tang 15 ton ma'am-leba itu da | 

ngan suara bulat sidang menje | 
| tadjui ,/anfak mengganti O' 
| krasi Rakjat dengan Kemerde- 
| kaan Nasional jang Penuh se 
| bagai tudjuan perdjuangan SOB 
|SI dalam tingkat perdjuangan 
sekarang”. Dengan ,,kemerde- 
kaan nasional jang penuh” di : 
maksudkan suatu masjarakat | 
merdeka jang mendjamin ke- ! 
merdekaan politik daripada rak- 
jaf dan mendjamin perkemba 
ngan jang tjepat daripada eko 
nomi nasional Indonesia. 

1 

| : 
i 
! 
i : 
1 | 

Mengenai renijana konstitu- 
si SOBSI jg diadjukan oleh 
Sentral Biro dikctakan, bahwa 
disitu “iidak terdapat kata2 
atau istilah2 seperti sosia isme, 
demokrasi sen'ralisme, demo- 
krasi rakjat maupun kata2 
perdjuangan klas”  Ditegas- 

kan bahwa masalah perdjua- 
ngan klas ini tidak perlu dise 
tudjui atau ditoak, karena da 
lam kenja'aannja ada di dim 
masjarakot kapitalisme, dan 
dapa' diliha4 senari-hari. 

Selain itu djuga diumumkan, 
bahwa, sesudah debat ramai 
pula, konperensi te ah menje- 

A NGKATAN LAUT Amer   
! selesai kira-kira selambat-lamba 

nja tahun 1955, demikian Mente 
angkatan laut 
Dan Kimball 

| 

jang kini 

i pada pers, Kelebihan dari kapal 

  

1 ka Serikat sedang memesan 
kapel selam atom kedua jg akan 

Amerika Serikat 
sedang 

berada di Berlin menjatakan ke 

perubahan dengan mengerah- 

kan lebih banjak pasukan2 
ROK adzan lebih baik daripa- 
da mendatangkan lebih banjak 
pasukan2 dari negara2 lain. Ia 
mengemukakan bahwa bebera- 
pa negara, seperti Perantjis 
dan Inggeris. membutuhkan 
pasukan2nia di lain? tempat. 
(Antara-UP). 

  

tudjui isi laporan Sentral Biro 

SOBSI, jg berisi pula pengaku 
an2 mengenai kelemahan? dan 
kesalahan2 SOBSI da'am tja 
ra perdjuangan dan struktur 
organisasinja, jg dalam konpe 
rensi ini didjadikan dasar utk. 
melakukan selfkritik dan pe- 
njempurnaan usaha dan struk 
tur. 

Periy ditjatat, bahwa konpe 
renSi ini bukan sadja dihadiri 
oleh organisasi2  anggauta- 
SOBSI, tetapi djuga oleh wa- 
kil2 organisasi jg bukan ang- 
gauta a.l, dari PB SB Pega- 
daian dan PB SB Bea & Tju- 
kai, .jg dalam perdebatan itu 
diperbolehkan menjatakan pen 

dapat. 

ia selam ini ialah bahwa kapal2 se 

kong setiap mosi jg berisikan 
tuntutan untuk mengadakan 
reorganisasi dalam pimpinan 

angkatan perang. Berhubung 

dengan adanja keputusan baru 
dari Masjumi ini maka bagi 
kalangan2 politik mendjadi 
pertanjaan, " apakah PNI akan 
tetap mempertahankan sikap- 
nja dan apakah PNI akan me 
ngambi! inisiatif untuk menga 

djukan mosi jg berisikan tun- 
tutan »erobahan dalam pimpi- 
nan kementerian pertahanan 

Iran hari Rebo mengu- 
sulkan: kepada Inggris, 
agar supaja Inggris mengi- 
rim satu perutusan lagi ke 
Tehran untuk melandjut- 

kan perundingan menge 

lagi apabila dan dimana, 

wa pasukan? Serikat kini se- 
dang melakukan serangan? pem 
balasan. 

Kongres Ta- 
man Siswa 

Akan Membentuk Jaeja- 
san Perguruan Ting- 

2i T.S. 
ONGRES Taman Siswa, 

| jang akan berlangsung 
| satu minggu Jlamanja untuk 
membitjarakan soal? pendidi- 
kan Taman Siswa dan pemilihan 
Madjelis Luhur, dimulai Selasa 
malam dengan resepsi dipenda 
pa Taman Siswa di Jogja de- 
ngan mendapat perhatian be- 
sar. Dalam yesepsi ini anggau 
ta Parlemen Sarino, selaki wa 
kil dari 40 bekas murid dan gu 
ru Taman Siswa jang kini du 
duk di Parlemen sebagai ang- 
gauta, menjerahkan uang seba 
injak Rp. 3.722 kepada Madje- 
Iis Luhur Taman Siswa sebagai 
sumbangan pe-tama bagi usaha 
membentuk suatu Jajasan Per 
guruan Tinggi Taman Siswa. 

Jajasan “isb- dimaksudkan 

untuk “mendirikan perguruan 
tinggi jg azasnja tidak menjim 
pang dari Taman Siswa: disam 
ping itu djuga untuk menga- 
dakan perpustakaan, studie- 
fonds dan Akademi Kesenian. 
Ketua Madjelis Luhur Sudar- 
minto da am “resepsi tsb me- 
nguraikan  perdjuangan Ta- 
man Siswa sedjak berdirinja 
30 tahun js lalu sampai seka 
rang. Bapak Taman Siswa Ki 
Hadjar Dewontara memben- 

  

  
4 
| 

  nai masalah minjak, akan 
tetapi terlebih dahulu Ing- 

takan bahwa pasukanp Korea 'kementerian pertahanan dan gris harus bajar uang seba 
njak £ 20.000.000 kepada 
Iran, dalam tempo 1 ming 
gu. Tiga minggu sesudah 
itu, Inggris harus bajar 
£ 29.000.000, hingga 
djumlahnja ialah £ 49. 
000.000, uang jang dimin 
ta sebagai sjarat oleh Iran. 

dan angkatan nerang. Semen- 
tara itu par'ai2 pemerintah 
masih belum man menyundjuk- ' 
kan sikapnja jg definitif, mere 
ka masing2 saling raba-mera- 
ba bagaimana sikap masing2. | 

t 

Sementara itu dalam kalangan pe , 
merintah orang menganggap bahwa ! 
keadaan sekarang jang ditimbulkan | 
oleh persoalan disekitar kebidjaksa- ! 
naan menteri pertahanan, tidaklah | 

begitu hebat daripada “dimasa jang ! 
lalu. Dalam hubungan ini dalam ka- 
langan pemerintah orang memper- | 
ingatkan bahwa dimasa lampau ba- | 
njak lagi kedjadian2 ig lebih 2 
gemparkan. 5 

Seterusnja — Bebassa 
salah seorang pengusul mosi 
ruddin menerargkan kepada PI 
ta, bahwa sampai sekarang oleh pa 
ra pengusul mosi masih belu diper- | 
timbangkan utk mengadakan amen- | 
demen dalam mosi tidak pertjaja itu. 
Atas pertanjaan, apakah mungkin di- 

adakan perobahan dalam mosi itu se 
hingga tidak lagi terdapat perkata- 
an ,tidak pertjaja”  Bebassa mene- 
rangkan, bahwa mengenai redaksi da 
ri mosi itu masih senantiasa bisa di 
adakan pembitjaraan. Tetapi jang su 
dah pasti ialah, bahwa djiwa daripa 
da mosi itu tidak boleh berobah, de- 
mikian Bebassa. 

   paha: aa 
x i 
ne 

Sementara ida P.M, Wilopo 
dalam suatu keterangannja hari 
Rebo kemaren menjatakan, bah 
wa persoalan diantara kemente 
rian pertahanan dengan parle- 
men dewasa ini baginja telah 
tjakup djelas, Oleh karenanja 
djika kita dapat menghadapinja 
dengan keterangan, penjele- 
sainja akan dapat tertjapai ber 
dasarkan keinginan? jang se- 
dang hidup sekarang ini, Dan 
untuk ini ia ada melihat kemung 
kinan2 djalan jang dapat di- 
tempuh. Demikian Wilopo sete- 
lah mengadakan pembiljaraan   

dimiliki oleh negara tsb. Ja me 

tangkan tentang arti persatuan 
nasional bagi rakjat Indonesia 
untuk mewudjudkan tjita-ijila 
nasional. Oleh Kongres telah 
diterima al. utjapan ' selamat 
dari Presiden dan wakil Presi- 

den. 

PRODUKSI PERINDUSTRIAN 
RUSIA. 

Produksi Rusia tahun ini dilapang 
perindustrian hanja sebanjak 40, 
dari produksi jang ditjapai Amerika 
Serikat dalam tahun 1951, demikian 
dugaan jang dikemukakan oleh ka: 
langan2 perekonomian di New York 
hari Selasa. 

  

| 
Membahajakan De- 
mokrasi Indonesia 

Pendapat Subadio Ttg Perkembangan2 
Politik Disekitar Persoalan A.P. Dan K.P, 

2 ETUA FRAKSI PSI dalam Pariemen, Subadio Sastro- 
satomo, berpendapat, bahwa perkembangan politik di 

kariemen sekitar persoalan Kementerian Pertahanan dan Ang- 
katan Perang sekarang ini sudah mengandung ketjenderu- 
ngan (tendens) jang membahajakan bagi perkembangan demo 
krasi di Indonesia, sehingga akibat2?nja akan lebih luas dari 
pada suafi krisis kabinet sadja, Pihak Parlemen. sekarang 
sudah kendak mentjampuri soal2 executief dengan akan dima- 
Gjukannja suatu usul mosi jang menghendaki reformasi dan 
penggantian pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angka- 

tan Perang, 

tuk pertumbuhan kehidupan po Pendapatnja diatas dinjatakan 

oleh Subadio atas pertanjaan An 

tara mengenai persoalan tsb di 

atas. Menurut Subadio, nitai2 po 

litik jang berlaku dinegara-nega 
ra demokrasi jang mendjundjung 

tinggi pembagian tugas dan ke 

dudukan dari pada "badan2 peme 
rintah: trias politica, sekarang 

sudah tidak di-indahkan “lagi. 
Hal ini menurut Subadio akan 

menibulkan kekatjauan. 

Diterangkannja, bahwa kalau 

hai tsb tadi sampai terdjadi, ma 

ka dimasa datang Parlemen dgn 
mudah sadja dapat dipergunakan 

untuk mengeluarkan atau me 

. mindahkan pegawai? tinggi jang 

tidak disukai oleh seuatu partai 

tdari djabatannja. Dalam suasa 

na demikian tfada suatu kabinet, 
mana djuga dapat bekerdja dgn 

tenang, tetapi Subadio jakin ke 
pada kesedaran dan kebidjaksa 
naan serta tanggung djawab da 

ri partai dan pemimpinnja dap:“ 

mendudukan persoalan spada tem 
patnja. Hal ini penting sekali un 

y hk 

nand Off Shore” (seberang 
rupa itu mempunjai ketjepatan  nerangkan “ selandiutnja bahwa lautan) akan ditempatkan pada 
lebih besar sedang djarak aksi bila perdjandjian2 pertahanan perindustrian kapal Djierman Ba 

t praktis tidak terbatas, kata Kim- bersama Eropa nanti sudah mulai — rat. Kimball seterusnja ' mengata 

ri ball jang menambahkan bahwa berlaku, maka Amerika Serikat kan bahwa kira-kira 154, dari 

ia tidak tahu apakah angkatan "akan mengerahkan beberapa ka angkatan laut Amerika Serikat 

2 

laut Rusia djuga “berusaha mem 
buat kapal2 selam atom, ataukah 
berapa djumlah kapal2 induk jg 

pal perangnja untuk persediaan 
republik federal Djerman. Iapun 
menjatakan harapan bahwa pesa 

dewasa ini kini mendjalankan tu 
gas diperairan Korea. Pengiri- 
man pasukan2 baru kesana berar 

| 

Ita negara kita. Demikian Su 
badio. 

Pendapat Mr. Yamin. 
Dalam pada itu Mr. Moh. Ya 

min berlainan pendapat, jaitu 
menerangkan, bahwa suatu mo 
Si mengenai reformasi pimpinan 
Kementerian Pertahanan atau 
pun Angkstan Perang tidaklah 

I mentjampuri urusan executief 
| jang melanggar princip trias po 
litica dalam arti kata sebenar- 
nja, sebab menurut Yamin sua- 
tu mosi berarti suatu kehendak 
dari parlemen, maka . #erserah 
kepada pemerintah dalam pan 
dangannja terhadap kehendak 
tsb. Pun memurut Yamin, usul 
mosi serupa itu hakekatnja me 
ngenai kebidjaksanaan Menteri 
jang bersangkutan, sehingga 
dapat dipandang sebagai suatu 
usaha kontrole dari parlemen 
terhadap kebidjaksanaan tsb. 
Demikian keterangan Yamin pa 
da ,,Antara”. 

t 

| 

  

Amerika Siapkan Kapal Selam Atoom II 
ti pengeluaran sebesar 60  ster- 
ling seorang sehari, kata Kim- 
ball jang achirnja menegaskan 
bahwa dari sudut technis sebuah 
bom mungkin dapat dimuat keda 
lam kapal induk. ,.Kapal2 perang 
sekali-kali tidak mendjadi terbela 
kang dim perkembangan bom atom 
dewasa ini”, demikian Kimball, 
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kaum sekarang ada ditangan 
h pada didalam Kergenterian Dalam Negeri. 

  

   

  

“laporan? resmi jg. | | 
Rangoon pasu- 
omunis memu-     

  

atkan diri di 
sebelah selatan Mandalay, Dari 
saya telah dilakukan perembe- 
san2 kedaerah Shan. Pemerin- 

    

bagian2 negara2 Shan jang ter 
- Jetak antara Lawkawk (sebelah 
utara Taungyi, ibukota nega- 
ra2 Shan selatan) dan Samka 
(50 mij sebelah selatan dari 
sana) serta Mongsit (60 mil 
tenggara Lawkawk). (Antara- 
Reuter). | bi 
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Penjaluran Modal 

   

  

"CAK Negara ii a bedanja 

1 ga 

Kiaukae, Dm ana Negara, 
4 

| 
tahan militer berlaku untuk ' 3 

  

   
   

   
    

P Djadi Rebutan Pelbagai & 1 
|... Berbeda Seperti .,G 
pen leh wartawan sendiri 

MO senyan LAMA sudah dipersoalkan, dan tiap? 
terdjadi perubahan Kabinet, selalu mendjadi pembitjaraan, 

tetapi kenjataan sampai sekarang soal ,,statusnja' Pulisi Negara 
tetap mendjadi pembitjaraan jang tidak mudah dipetfahkun. Seba. 

t tempat tertentu, jang bisa mer T n dalam perkembangannja, sebab tehnisnja | 
Perdana Menteri, Pin 

  

      »sana tidak, sini tidak” 
| kedengaran pula keniatan? baru, 

    
jataan 

eka, bisa ditarik 
hampir tidak ada bed 

    

   

BERAT 

kekuasaan jg mendjadi da- 

  

lenggarakan, sebab dialah go- 

Tongan 
F3 1 sun, ya 2 

diri dari bermatjam-matjam si 
patnja dari mulai jg paling 
baik sekali, taat sekali, sam- 
pai kepada jg paling djahat 

dan paling kedjam serta jg pa 
ling tidak taai. Dalam hal ini, 

bi 
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kalanya salah satu pertimbangan jg menjebabkan 
pemerentah merentjanakan peraturan pemungutan padjak2 jg be- 

rat atas.mobil2 mewah, ialah karena permintaan akan kendaraan 

itu masih tidak berkurang, sedang dipergunakannja uang buat 
membeli mobi!2 jg demikian itu dipandang sebagai perbuatan jang 
tidak produktif, mengurangi persediaan modal dim masjarakat jang 
bisa dipakai utk mendirikan usaha2 jg bermanfaat bagi kemakmu- 
ran seumumnja. : 
- Menurut pendapat kita, kegemaran diantara orang2: 
jg beruang buat beli mobil2 mewah itu, bukan terutama disebab-. 
kan oleh keinginan memiliki kendaraan2 mewah, “tetapi kebanja- 
kannja karena mobil2 mewah itu didjadikan sematjam objek pena-. 
paman uang (geldbelegging), seperti djuga dlm halnja orang mem-| 
beli bayang2 mewah lainnja, dengan pengharapan nilai harganja 
makin nailg atau kalau nanti nilai-harganja sampai merosot, toh 
Lidak akan turun terlampau banjak, karena barang? jg demikian 
itu terbatas djumlahnja. Sudah tentu keadaan tsb. menjebahkan 
sekian banjak modal djadi ,,mati” (tidak produktif)... 

-——— Mengingat bahwa negara kita ini masih meraerlukan 
banjak modal utk perluasan berbagai lapangan usaha, maka ha- 
rus ditjarikan djalan membangkitkan kegembiraan di kalangan 
orang2 jg beruang itu dlm hal mempergunakan modalnja utk usa- 
ha-usaha jg produktif. Membatasi pemasukan2 barang2 mewah be- 
laka, atau memungut padjak2 jg berat bagi mobil2 mewah itu 
hanjalah langkah2 jg negatif. Karena luput membeli mobil2 me- 
wah, orang2 jg beruang itu akan pergunakannja uangnja untuk 
keperluan? lain jang sama tidak produktifnja. $ 
————— Didalam keadaan sematjam itu, perlu pemerentah 
membuka dan memberi kesempatan kepada para pemilik modal itu 
utk mempergunakan modalnja setjara jg lebih tepat, sehat dan jg 
pula membuka harapan keuntungan jg lajak kepada mereka. Un- 
tuk usaha2 baru jg tertentu pemerentah harus dapat memberi be- 
berapa kelonggaran (faciliteiten), dan sekedar djaminan terhadap 
“kesulitan? dim soal perburuhan, sedikitnja utk djangka waktu jang 
pantas. Singkatnja, kemungkinan2 jg patut diberikan kepada me- 
reka jg dirikan usaha2 baru itu, harus diatur sedapat-dapatnja 
menarik hati, hingga memperbesar kegiatan dan kegembiraan ber- 

MK — 

  

usaha, jg bermanfaat bagi kemakmuran negara. 

  

  

BEBAS. : C 
Itu anggauta parlemen BE- 

BAS(A) Daeng Lalo saking 
“ngototnja waktu mentjela be- 
leid menteri pertahanan bi- 
kong, bhw Sri Sutan Hameng- 
ku Buwono bersifat "a nasio- 
nal serta pro Belanda”. 

Dulllaaaah, meskipun Sir 
pong mengerti, bahwa para 
anggauta parlemen termasuk 
BEBAS(A) Daeng Lalo mem-ini nanti tak mentjapai hasil 
punjai KEBEBASAN bitjara, 
tapi kok jo kebangeten temen 
jo! | 4 

Untung kebanjakan anggau- 
ta parlemen dan rakjat Indone 
sia mengerti dan menghargai, 
betapa besarnja djasa perdjo- 
angan Sri Sultan, terutama di 
masa dijaman pendudukan Be 
londa, dimasa orang tak bisa 
BEBAS bergerak. BEBAS ber 
buat dan BEBAS djual “omo- 

ngan. 
: Mtudah2an lain kali bung BE 

“ BAS(A) djangan omong terla 
Iu BEBAS, sebab orang jg SU 
ka omong BEBAS zonder BA- 
TAS, tanda isinja tjuma AM: 

PAS, kalau Pe ak di 
kira pikiran kurang RAI... 

Pn Rape # giR-PONG. 

$ KABAR KOTA 

BUNGA MAWAR. 8 TARUN. 

| Tadi malam dimulai djam 20,30 
| di Wotprahu diadakan malam per- 
“ingatan genap berdirinja Harmo- 
nium Orkes ,Bunga Mawar” 3 
tahun. Oleh ketua, sdr. Ali Ach- 
mad diterangkan azas dan tudju- 
annja B.M. jaitu berdasar sosial 
dan mempertinggi mutu kesenian, 

Singkatan riwajat B.M. dibentang 
kan oleh sdr. Z. Gaos, kengudian 
“diberi kesempatan para hadiitin 
menjampaikan kata sambutan. 
Malam peringatan berlangsung 
sampai djauh malam dgn Jiramai- 
kan pertundjukan pentjak Jari 
“D3, 

“fan Bermotor dengan Pengusa- 
| ha Bus “Moga” mengenai bu- 
Iruh-bus tsb belum dapat mene 

Nana 

   
EA 

. 2 s 
SI Wii alah 

tjahka Seba- 

(sta ) Pal 
memberi ke- 

i, tetapi administratief ada 
Sesudah beberapa Ka Kiba, 

itu tiada kabarnja, mendadak 

  

Sian dalam soal statusnja Pu- 
bahwa pandangan? jang didapat 

alan bahwa kedudukan Pulisi 

menjampinginja..... 

sa permulaan. peralihan jg. la- 
lu, dan sekarang djuga dalam 
Gaerah-deerah jg djauh, jg ber 

dak sedikit antara mereka jg 
mendjadi kurban, ditjulik. di 
bunuh dan dianiaja. Karena 
ikeadaan2 demikian jg mudah 
dilihat ini, maka suara2 jg ki 
ta dengar dari pihak Pamong 

kedudukan Polisi Negara jg 

supaja tidak sadja bisa meru 
pakan backing, tetapi djuga 
untuk mendjaga supaja kerdja 
sama, tidak bersaingan, dalam 
melakukan 
ngendalikan keamanan dan ke 
tertiban, bisa selalu terpeliha- 
ra. Hal mana beda kedudukan 
nja, bila kedudukan Polisi Ne 
gara ada dilain Kementerian, 
terutama bila mendjadi Ke- 
menterian sendiri, 

Tugasnja sangat berat. 
Tidak demikian alasang jg 

'kita dapat dari pihak2 Kehaki 
man. Dia berpendapat, bahwa 
sebagai satu dari 3 kekuasaan 
| Negara, jg mengemudikan pe- 
ngadilan, 
hak2 jg merugikan masjara- 
kat harus dihukum tidak bisa 

|. disangkal bahwa dialah jg pa 
| ling berat galam mendjalankan 
| wadjibnja, sebab di, setiap ha 

ri selalu berhadapan dengan 

manusia2 jg beda dengan -ma- 
nusia biasa, ads jg sanga: dja 
hat, 
dan tidak sedikit pula jg haus 
pada pembalasan. Djustru ka- 
rena kewadjihan? js demikian, : 
maka dia harus berdampingan 
dengan Polisi Negara Dan di 

| samping itu, kewadjiban Poli- 
si Negara memang selaras de- 
ngan Kehakiman Kalau 
Kementerian Igama sebenarnja 

bisa didjadikoan Djawatan dim 
Kementerian PP dan K, tetapi 
toch. Pemerintah mempunjai 
Kementerian Igama, demikian 
djuga dengan halnja Kemen- 

terian Pertanian, bisa didjadi- 

kan Djawatan dalam Kemente 

rian Kemakmuran Kementer- 

an Perburuhan, bisa didjadi- 

kam Djawatan dalam Sesial, 

mengapakah orang mengaia- 

kan “kelebih-lebihan, dan akan 

memboroskan belandja Nega 

ra, bikx ada pendapat2 supaja 
Polisi Negara didjadikan Ke- 

menterian sendiri?”, demikian 

pendapat ig kita kumpulkan 
dari pihak Polisi Negara. 
Lebih djauh didjelaskan, ban 

wa dalam keadaan sebagai seka 

  

  AKSI BURUH MOGA. 

tara Serikat Buruh Kendara- 

Jurkan persesuaian jg bulat, 
antagranja mengenai upah, 

uang makanjdja'an dan pakai- 
an 'kerdja, maka kini buruh 
'bus Moga akan memperkuat 
tuntutannja dengan mengada- 

jkan aksi? dibawah pimpinan   

Ihubungan dengan kewadjiban 

art DJOMBLANG. 

SBKB. Dan djika aksi jg di 
djcdlankan oleh buruh Moga 

jg diharapkan maka aksi akan 
| diperluas meliputi seluruh ang 
gauta SBKB se-Djawa-tengah. 
Aksi tsb akan dimu'ai 14 Oc- 
tober iad. tepat menurut keten 
tuan erganisasi SBKB. 

| BELADJAR PRAKTEK DIBE 
BERAPA TEMPAT. 

41 Orang pegawai2 Djawa- 
tan Sosial Djawa Tengah mulai 
tanggal 20/10 jang akan da- 

pat di Djawa Tengah, untuk 
bekerdja dalam praktek bagai- 
mana tjaranja merawat fakir- 
miskin, memadjukan mereka 
dan lain2 pekerdjaan jang ber- 

sosial. Pegawai2 tsb telah lulus 
s$ dari peladjaran teori di Seko-' 
lah Pendidikan Kemasjaraka- 
tan Negeri di Solo. 

Peladjaran praktek diatas 
akan berlangsung kira2 20 ha- 
ri lamanja. & 

Pn 

Berhubung perundingan an | 

- 

tang akan ,disebar” di 9 tem- 

rang, keamanan dalam Negeri 

masih sangat mengetjewakan, 

mudah sekali dimengerti tentang 

beratnja kewadjiban2 jang Gile 

takkan pada pundak Pulisi Ne 

gara. Kalau dimasa2 jang lam 

pau, kewadjiban Pulisi Negara ti 

dak terlalu berat, bukanlah uku- 

ran itu bisa didjadikan “alasan, 

bahwa kewadjiban Pulisi Negara 

maximaal sebagai itu, sebab bi 

sa dikata sampai sekarang, da 

lam usaha mengendalikan keama 

nan, fihak Tentara turut me 

ngambil bagian. Bantuan2 seru 

pa itu, selama Negeri tidak ada 

didalam bahaja perang, tidak la 

gi bisa diharapkan. Hal ini, se 

karang pun sudah kenjataan, 

bahwa berhubung dengan per 

kembangan dalam kalangan Ten 

tra, pula berhubung dengan pe- 

tnjempurnaan dan penjusunan 

Tentara, soai2 jnag mengenai da 

lam Negeri, dilepaskan dari ta 

Aru, untuk menempatkan Rulisi Nega || 1 ok 2 Kehakiman. Berhubung dengan itu, maka | 
| Wartawan kita memerlukan mendjumpai beberapa orang jg pada 

mereka, 

orang bisa melihas dalam ma | 

'dekatan dengan pengatjau2, ti | 

Prodjo, tetap berpendapat bhw | 

paling tjotjok, adalah didalam 
Kementerian Dalam Negeri,. 

kewadjiban me- 

    

  
  

Habis mendjalankan tugas 
seorang serdadu ' waktu istit 
matan dan ..kemewahan” 
berapa orang serdadn PBB 
mereka melepaskan lelah 

     

  

  
   

     | 

Jang Sude 

dalam daerah? Pekalongan, 

labuhan Semarang, banjaknja 

SAN 

Cambrics 

berat dimedan perang, bagi 
rasakan sebagai suatu ' kenik 

ternilai. Begitupun pendapat be 
da gambar ini. Sambil berkelakar 

   

asil 

  

isat PORAP, 
maren dulu 

antaranja Presiden, 

guyan bangsa Indonesia 

| perhatian penuh dari 

karno,   Indonesia, #   
  

Pertahankan Harga 
' Ditentukan 

(Oleh pembantu ekonomi kita). 
ARI KALANGAN jang mengetahui Wartawan SUARA 
MERDEKA di Jogjakarta mendapat keterangan bhw sesudah 

beberapa bulan mengalami kesulitan dalam soal? bahan batik, ter- 
utama cambrie, maka pengusaha2 pembatikan didalara daerah 
Jogjakarta kini mulai timbul harapan? baru, terhindar dari bahaja 
maut. Timbulnja harapan itu berhubung dengan berita, bahwa 
selambat-lambatnja pada pertengahan bulan ini, B.T.C. akan mulai 
membagikan cambric kepada PEN YR RA pembatikan di 

. | Gae Kudus, Surakarta dan Jogjakarta, 
Cambric2 jang akan dibagikan itu, sekarang sudah datang di Pe- 

lebih dari 1.000.000 Yards. 

5 Nm dikabarkan lebih djauh, 
bahwa untuk pengusaha2 pem- 

jg meneniukan Ppi- j 

ada jg sangat ' kedjam, | 

       

batikan di Jogjakarta, akan di 
bagikan dengan berangsur sam- 
pai sedjumiah 5.000.006 Yards. 

"ss Pembagian itu tidak meman: 
.dang apakah pengusaha? pem- 
batikan itu mendjadi anggauta 
dari Batikbond atau tidak, dan 

dari daftar barang2 jang dapat di | Semuanja pembagian dengan me 
import ke Djeparg menurut. sistem |lalui PKBI di Surakarta. Seba- 
izin otomatis jang telah ditetapkan Sai diketahui, bahwa sekarang 
dalam anggaran “belandja  Djepami arga | cambric  dipasar-pasar Depe aranre seluhan bunlior ni tiap2 puk dikanan kiri Rp. 114, 
sampai Maret 1953. Tetapi M sementara harga jang ditetap- 
babkan karena Djepang seka kan dalam pembagian itu, dian- 
sangat kekurangan kopra, 
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Import kopra dari 
: Indonesia. 
Kopra Filipina telah dikeluarkan   

   

  

   
ng 

     
    

   

merintah Djepang diduga sedikit ha- /tiap2 puk. 
ri lagi akan mengumumkan, bahwa BTC tak hendaki 
pemasukan kopra" .sedjumlah 
ton dari Filipina akan 
Demikian Reuter “dari Tokio. 

saingan. 
if Selandjutnja, untuk mentjegah 

'langan2 dagang di Tokio menaksir, djangan sampai harga cambric i 
'bahwa persediaan kopra di Djeping dipasar bisa dipermainkan oleh 

| hanja tjukup sampai pada bulan No- | fihak2 tertentu jang berniat | 
pember jang akan datang. Sementa- akan mendjatuhkan cambric Im 

ra-itu suatu perutusan dagang Dje- POrteur Nasional jang kini dipe 
pang-jang terdiri dari 4 wakil dari gang oleh B.T.C., maka B.T.C. ti 
dunia : perdagangan dan seorang Gak menghendaki saingan harga 
pembesar Kementerian Pertanian dan ,dipasar, sebab itu, kalau terdjadi | 
Kehutanan Djepang bulan ini akan harga campbric dipasar lebih mu 
berangkat ke Indonesia untuk menje- rahan dari harga2 jang sudah dij 
lidiki kemungkinan? mengimport ko- tentukan didalam pembagian, ma | 
pra Indonesia ke Djepang. Kalang- ka pengusaha2 pembatikan. dibej 
an2 dagang di Tokio mengatakan, 
bahwa kopra Indonesia baru2 ini 
telah ditawarkan kepada perusaha- 
an2 Djepang dengan harga kira2 
$ 165 per-ton sampai di Djepang. 
Harga ini tidak banjak lebih tinggi 
dari harga kopra Filipina. Tetapi 

  

nahan stoeknja sampai saingan 

itu kehabisan tenaga. Hal ini di 

sebabkan, bahwa harga. cambric 

jang ditetapkan dalam  pempa 

gian itu, adalah harga jang se 

maka pe- tara Rp. 82,50 sampai Rp. 90) 
, 

ri kebebasan untuk membeli cam | jang dilangsungkan 
bric dipasar dan B.T.C. akan me tornoi sepakbola PORAP sele- | 

perusahaan2 Djepang lebih - menju- 
kai kopra Filipina, karena “ mereka 
sudah biasa dengan kopra dari ne- 
geri tersebut. Demikian Reuter. 

Negara dalam pembentukan Mo 
brig pada Kabinet jang lalu, 
hingga bisa ditarik kesimpulan, 
bahwa selama Status Pulisi Ne- 
gara masih menumpang dilain 
Kementerian, maka perkemba- 
ngannja dalam usaha penjem- 
purnaan tentu tidak bisa lantjar 
sebagai jang diharapkan, sebab 
selain tidak bebas mengatur di- 

  

Lri, kemungkinan mengalami rin- 
tangan tidak bisa disingkirkan, 
Apakah dengan demikian, kedu- 
dukan Pulisi Negara akan meru 
pakan kekuasaan jang keempat, 

inilah bukan soal jang perlu di 

gara, untuk memberi djaminan 
keamanan didalam Negeri, kedu 

dukan Pulisi Negara harus di- 
gempurnakan dengan setjepat 

mungkin, Harapan itu hanja bi- 

sa ditjapai. bila Pulisi Negara 

berdiri sendiri, bebas untuk me-   ngan Tentara. Dan sendirinja se 

mua kewadjibannja, diover oleh 

| Pulisi Negara 

Fehak itu memberikan bebe- 
rapa bukti bagaimana kesuli- 

tan2 jang dialami oleh Pulisi 

brig. Djawa Tengah, jg dilaku 

kan oleh Kepala Polisi Propin 

si Djawa Tengah. Pemb. Komi 

saris Besar Polisi M, Kijadi. 

"Pada djam 9.30 beliau me- 
njerahkan bendera Kompi ke- 

pada Komandan Kompi dari 
pasukan tsb. Sesudahnja, ma- 
ka Kompi Tiadangan diserah- 
kan oleh Kepala .Polisi Prop. 
Djawa Tengah kepada Koordi 
.nator & Inspektur Mobrig. Po-   

Dalam rapat GRT Djom- 
blang telah disusun pengurus 
baru jang kini diketuai oleh 
sdr. Oemar Saffan, penulis S. 
Tjokrodinoto,  bendahari nj. 
jokrosoedarmo dan beberapa 
orang pembantu, sedang pena- 
sehatnja sdr. Brotokoesoemo. 

PELANTIKAN KOMPI TJA- 
DANGAN MOBRIG. 
Kemaren pagi dj. 9 pagi di la 

pangan gepak-bola “Sportlaan” 
dilangsungkan upatjara pelan 
tikan Kompi 'Tjadangan Mo- 

  
  lisi Djawa Tengah, Komisaris 
| Polisi H Saroso Tjokrosoebro- 

to, dengan kesan2, agar pasu- 
(kan tsb memelihara disciplin- 
nja, dan menambah pengeta. 

( huannja agar betul2 merupa- 
"koh pasukan pelindung keama 
. nan Negara dan rakjat umum 
inja. Pada djam 9.45 pasukan 

i mengadakan pameran defille 
| dimuka para pimpinan Polisi. 
“LK. djam 10.15 upatjara pe- 
Llantikan ditutup dengan lagu2 

ngatur diri sendiri, tidak ter- 

gantung kepada lain2 Kemente- 
rian, demikian pendapat fehak 

Pulisi Negara jang dikumpul- 

kan oleh Wartawan Suara Mer 

4 
deka”, 

IN JAU DIENG- 
PLATEAU, 

Hari. Sabty 11 October jad. 
berangkat pada djam 3.00 
giang Rotary-club tjabang Se- 
marang, dengan pimpinan Dr, 
Tan Swan Bing dan dari ang- 
gauta2nja a.l. gubernur Bu- 
diono Mr. Belle dari BPM, wa 
kil kormm. tinggi Belanda di 
Semarang, tn. v. Hamel dan 

kepa'a exploitasi DKA in, Lo- 

pulisa, akan mengadakan pe- 
nindjauan ke Dieng-platean. 

Maksud kundjungan ini akan 

menilik kemungkinan didjadi 

| kannja tempat tsb sebagai va- 

' cantie-oord. 

POWERWAGON CONTRA 
PICK-U P. 

Dalam sebagaian penerbitan 
kita kemaren, pada keterangan 
gambar ketjelakaan dihalaman 
pertama, terselin kesalahan. Ke 
tjelakaan itu tidak terdjadi di 
muka stafkwartier Divisi Dipo 

  

riang-gembira diperdengarkan | negoro, akam tetapi dimiika ke 
oleh Corps 
Djawa Tengah, 

Muziek Mobrig. | diaman Panglima Divisi Dipone 
goro, (Taman Diponegoro), 

pikirkan, karena kebutuhan Ne- 

pa 

rendah2nja, hingga kalau dipa 

sar ada barang jang harganja le 

bih murah, tentulah mempunjai 

maksud2 tertentu, terutama. di 
tudjukan kepada B.T.C: Dengan 

demikian, kalau kelak terdjadi 
hal2 jang demikian, tidak sadja 
B.T.C. akan menahan stocknja, 
dan pengusaha2 pembhatikan di 
sejogiakan membelinja, tetapi 
djuga kalau perlu B.T.C. sendiri 
akan turut. mengambilnja. 

BOULETTE DALAM KOTA 

IL. 11 Orang pemain? roulette 
| terdiri dari bangsa - “Tionghoa, 
Belanda dan Indonesia, djam 
21.39 Selasa malam telah disi- 
ring kekantor besar polisi Dja- 
karta, dari tempat perdjudian 
roulette jang digerebes polisi, 
Gidjalan Thomas 14, Djakarta. 
9 Pendjudi diantaranja, sesudah 
ditahan satu malam, dikelvar- 
kan dari tahanan, tapi bandar 
den pemilik rumah — keduanja 
bangsa Tionghoa — masih te- 

'rug ditahan polisi, Didalam ri 
mah jang digerebeg itu, polisi 
telah mensita alat2 ronlette dan 
uang kontan Rp. 3.800.—: se- 
mya pendjudi?nia akan ditun- 
tut dimuka Pengadilan. 

mana PARA 

, KONP, P.LI, SMG. 
Untuk menghadapi konperen 

' si Besar Peladjar Islam Indone 
sia jg akan dilangsungkan di 
Jokja pad tgl. 12 sampai 15 
Okt. jad, ini, maka tgi. 9 dan 
10 Okt. jbl. oleh organisasi tsb 

“diatas telah diadakan konp. 
PII komisariat daerah Smg. 
Hadir dalam konp. ini waki'2 
dari tjabang PII antaranja da 
ri Salatiga, Demak, Purwoda- 

“di, Kendal dan tjabang Smg. 
"sendiri, ! ' 
. SOKONGAN PADA KORBAN 
' KELAPARAN. 
|. Didapa: kabar, bahwa, baru2 
Lini Panitya Penolong Korban 
Kelaparan  Djawa Tengah te- 

1 

lah menjerahkan yang kepada ' 
Djaw. Sosia! Djawa Tengah se, 
'banjak Rp 20213,18. Disam- 
ping ini diserahkan djuga 19 
karung beras dan 13 "po 

itong — pakaian lama. Uang 
: dan barang barang ini se- 
landjutnja diserahkan kepada 
panitya Penolong Korban se- 
tempat jaitu untuk Kar. Smg. 
Rp 38000.—, Banjumas Rp 3000, 
Pekalongan Rp 3000,— Pati 

i Ferritorium 

tan Perang chususnja, dan 
bangsa Indonesia umumnja. 
4. Kesanggupan dari para pe- 

untuk mentjapai hasil? jg baik. 

Persatuan antara anggota 
tumbuh. 

Oleh Overste Sukanda Brata 
menggala dilandjutkan ketera- 
ngan2nja itu dengan pendjela 
san. tentang apa jg dimaksud- 
kan dengan hasil2 jg memuas 
kan sebagaimana dikesankan 
dalam menjelenggarakon Pe- 
kan Olahraga Angkatan Pe- 
rang ke-l ity ialah: 1) Rasa 
tumbuhnja persatuan diantara 
anggota2 ketiga angkatan jg. 
diperoleh dari pergaulan diper- 
|kemahan, dalam  pertandi- 
:hgan2, pertemuan2 dll. 2) Lan 
Lijarnja organisasi. 3) Sportivi- 
| teit jang terasa dan tampak da 
'lam periandingan2, sehingga 
kesukaran jang mula? dihada- 
pi dapat diatasi. 4) Terdapat- 
nja ,,competitie-geest” jang se- 
hat dalam perlombaan untuk 
mentjapai kemenangan tapi se 
mua. itu dilakukan dalam sua- 
sana persaudaraan. 5) Presta- 
tie keolahragaan dlm PORAP 
Sendiri, walaupun djenis2 per- 
lombaan berlimpa2. Dalam hal 
itu dapat disebutkan a.l. diija- 
painja waktu 114 detik dalam 
perlombaan lari 100 M, dan ha- 
sir2 dalam pertandingan? sepak 
bola melawan kes. Polisi dan 
kes. Cadet2 Kapal Pendidikan 
Brasilia ,,Almirante Saldanha” 

sesudah 

  

| sai, 
| Selain ke-5 hal tsb. dapat dikata- 
ikan djuga bhw dengan diadakannja 
|PORAP ke-t itu, bangsa Indonesia 
| mendapatkan pengalaman? jang 
herharaa tentang organisasi, tjara 

mengatur pertandingan2, — susunan 
programma, tentang perumahan. pe- 
ngangkutan dll... sehingga dapat 
memperhatikan kesanggupan untuk 
menjelenggarakan pertemrran2 
raga internasional, . seperti 
Games dsb-nja, 

Kesukaran2 jg. dialami 
dim. Porap ke-l. 

Oleh Overste Sukanda ti 
dak  sadja diterangkan tentang 
hasil2 baik jang ditjapai dalam me- 
njelenggarakan PORAP ke-1 itu 
tapi djuga tentang kesukaran2: jang 
dialaminja, antara lain - terdapatnja 
kesukaran wada hari2 pertama ten- 
tang menjediakan makanan bagi l.k. 
2.600 orang (peserta dan para orga- 
nisator) jang achirnja pada hari ke- 
3 dapat diatasi djuga. Pun dialami 
kesukaran2 mengenai pengangkutan 
peserta2  ketempat2 perlombaan, 
disebabkan berbarengan dengan PO- 
RAP ke-1 iftu diadakan pula  Pa- 
meran Angkatan Perang dan Pera- 

jaan Peringatan ,.Hari Angkatan 

Asian 

  

Perang” keVII, sehingga persediaan 
“kendaraan harus dibagi2. Djuga mu- 
la2 ditemui kesukaran dim mendja- 
lankan peraturan2 pertandingan, tapi 
setelah didapat pengertian diantara 
rombongan2 peserta, hal itupun da- 

  
Rp 3000,— Kedu Rp 321318, 
dan Solo Rp 5000.— Selain da 
ri uang sebanjak Rp 5000.— 
ini, Solo mendapat bagian so- 
kongan heras sebanjak 19 ka- 
rung dan 13 potong pakaian. 
Selandjutnja diperoleh ketera- 
ngan, bahwa uang ini, sedapat 
mungkin akan dipergunakan 
untuk mengadakan “werkver- 
schaffing” bagi mereka itu. 

1 

' PENGHANTJURAN/PEM- 
BAKARAN SISA2 PELURU. 

Komandan Komando Militer 
Kota Besar Semarang minta di 
umumkan Sbb:, 1. Mulai tgl.: 
9d. 19 Oktober 1952 akan di 
ladakan lagi  penghantjuran/ 
' pembakaran sisa2 peluru dibe- 
kas Gudang . peluru  Kaliban- 

| teng. 2. Penghantjuran seperti 
dimaksud dalam punt 1, diker- 
diakan pada: djam 15.00 s/d. 
djam 18.00. 3. Dengan keluar- 
nja Pengumuman ini maka Pe- 
ngumuman tgl.: 13/9-1952 ter- 
maktub dalam punt 3, 4, 5 dan 
6 berlaku kembali, 4. Untuk 
mendapat perhatian sepenuh- 
nja dari jang berkepentingan. 

| 

  

| Kesan Ketua Panitya Pusat Porap Tentang | 
Pekan Olahraga Tentara Baru2 Ini 

w Aa LUM MENINGGALKAN Djakarta untuk kembali 

13 ketempat kedudukannja di Bandung, Ketua Panitia Pu- 
Overste Sukanda Bratamenggala, menjatakan ke- 
pagi kesannja tentang Pekan Olahraga Angkatan 

€ ke-I ialah bahwa berkat perhatian Abon. 
utara Wakil Presiden, Menteri Perta 
ke-4 Kepala Staf telah diperoleh hasil? jang memuaskan, se- 
hingga dapat didjadikan pendorong untak perrjataan kesane- 
3 » menjelenggarakan Bertita 
nasional, seperti Asian Manja pa sal Ti 

| Faktor2 jg. ' menjebabkan 
(00000 hasil memuaskan. 

| Dalam menerangkan kesan2- gambaran kekuatan jang tepat seka- 
| inja itu oleh Oversie Sukanda Hi. 
Bratamenggala disebutkan fak 

“1 tor2 ig menjebabkan diperoleh 
: hasil2 jg memuaskan dim “ 

menjelenggarakan PORAP ke- 
1 itu al: 1. Karena Ka nerangkan kesan?nja menjata- 

Pa 5 Pengen sar, diantaranja Presiden Su- 
Wakil Presiden Haita, 

| Menteri Pertahanan dan ke-4 
| Kepala Staf, sebagai suatu ma 
| nifestasi keolahragaan bangsa 
1 2. 2, Perhatian dari 
para pengikut, dan Panglima2 

« jg terdapat pula 
diantaranja aktif turut Lala $ 
perlombaan2, seperti Kolonel 5 sek 
Kawilarang, Kolonel Simbolon perpisahan dengan Panitia PO 

ara pembesar, 
rtahanan dan 

muan? “inter 

“pat diatasi, sehingga perbandingan 
hasil2 jang ditjapai rombongan2 da- 
lam PORAP ke-1 itu ' memberikan 

Panitia 

Tehnik. 
3 Overste Sukanda dalam me- 

Penghargaan kpd. 

kan pula penghargaan kepada 
Panitia Tehnik jang terdiri da- 

“ri abiturienten Sekolah Pendi- 
dikan Djasmani Tentera di Tji- 
mahi dan banjak berdjasa da- 
lam turut menjelenggarakan 
Pekan Olahraga Angkatan Pe- 
rang ke-1 itu. Menurut Overste 
Sukanda sebagai penghargaan 
“oleh KSAP dalam pertemuan 

d.lI, Dan banjak pula Kepala RAP dan Panitia Peringatan 

Staf jg memimpin sendiri rom ,Hari Angkatan Perang” jang | 
bongan territoriumnja al. Let. diadakan Senin malam diru- 

Kol. Saragi dan Major Sudirgo, mahnja telah diserahkan se- 
3. Pengertian dari para pengi- buah karangan bunga kepada 
kut dan para organisator ten- Panitia Tehnik jang dipimpin 
tang kedudukan dan arti PO- leh Maj. Dartojo. Oleh Overste 
RAP untuk masjarakat Angka Sukanda diterangkan djuga, 

bahwa dalam bulan Nopember 
jang akan datang para abitu- 
rienten akan disebar kesegenap 

ngikut dan para penjelenggara Territorium Seluruh Indonesia 
untuk mempergiat pendidikan 
djasmani tidak sadja dikala- 
ngan tentera, tapi djuga Gika- 
langan rakjat. Karena itu oleh 

| Overste Sukanda diserukan ke- 
pada organisasi2 keolahragaan 
'rakjat didaerah? supaja selalu 
' mengadakan hubungan dengan 

pimpinan Pendidikan Djasmani 

Antara Pon dan Porap 
akan saling isi mengisi. 

11952, bertempat dig 

      

   
    

    

   

1 

tah | 

Oleh Sin Ming Hui bagian 
jart, mulai hari Rebo kemare: 
ga Minggu tg. 12 Oktober jan 
akan datang, akan diadakan tourna 
ment terbuka bola sodok untuk me 
rebut kedjuaraan Indonesia tahur 

edung Sin Mini 
da 188, D: 

   

Hui djalan Gadjah 

karta. Kota. Pe 
bagian kelas utama 
pada Minggu pagi 
dang Minggu sorenja akan d 
pertandingan kehormatan ant: 
ara Indonesia tahun 1951 T! 
San melawan djuara negeri Belan 
kelas'2 tahun. “1951, “GH. Hey 
brink atau melawan Tjia Tjiang Hi 
dari Bandung. Sore itu akan diada 
kan djuga demonstrasi  kunststotei 
dan serie Americane. 

Sekitar POM Ke- 
Mengenai Pekan Olahragi 

Mahasiswa ke-H jang akan 
adakan di Djakarta dari tg 
hingga tg. 18 Oktober, 
djauh dapat dikabarkan bah 
rombongan jang akan turu 

   

   

  
|digedung | 

Lolahraga jang akan dipertan- 

iball, bolatangan, tennis, ping-: 

Tentera. ih   Tentang PORAP ke-II dikatakan ! 
oleh Overste Sukanda, bahwa 
ngenai itu telah dimintakan pen- | 
dapat2 Panglima2 Territorium bila 
akan diadakannja. 'Tapi, menurut | 
Overste Sukanda, jang sudah terang : 
ialah akan diadakan bergantian de- ! 

ngan PON, diadi bila PON ke-III j 
diadakan ditahun 1953, PORAP : 
ke-!I tentunja ditahun lainnja. Di- 
mana tidak ada diadakan PON, di- | 
situ akan diadakan PORAP,” demi-: 
kian Overste Sukanda, jang menu- | 
tep keterargannja itu “dengan ' me- 
mjatakan sekali lagi terima kasih ke- 
pada instansi2 pemerintah dan sipil 
jang memberikan bantuan dalam usa- 
ha menjelenggarakan PORAP ke-l 
sehingga membawa Hasil jang dapat 
dikatakan memuaskan. 

me- | 
'ternjata telah mendapa: perha ' 
|tian besar. 

ambil bagian adalah 6, 
Djakarta, Surabaja, Solo, Bo 
gor, Bandun 3    
   
   

    

Utomo, dan Asrama Mahasis- 
wa di Pagangsaan Timur kagif 
kaum laki2, sedang peserta ka 
um wania akan ditempatk 
di SMA V djalan Batu. Djenis 

   
     

dingkan ialah runders, base-l 

bong, sepakhola, hockey, bulu-' 
tangkis, atletik, voleyball dan 
bolakrandjang. Upatjara. pem-' 
bukaan pada tg. 12 Oktob 
akan dilakukan oleh Presiden 
Sukarno. Pada hari penutupan! 

tg 18 Oktober dilapangan Ika 

da akan diadakan pertandinga 
kes. Mahasiswa seluruh Indo 
nesia melawan kes. Persidja. 

Tindju di Djakarta. 
Setelah sekian lama di Dja- | 

karta tidak ada pertandingan : 
tindju vada Ss'asa malam jl. 
telah diadakan boks-match jg | 

   

KO 

  

   

  

Partai pertama A 
Tjong, djuara Malang, berat ' 
66 kg. melawan Fighting Jack .. 
Son dimenangkan oleh A Tjong ' 
dengan k.o. dalam babak ke'3. as 
Pertandingan antara Lasut dan | 
Jimmy berachir dengan didis- - 
kwalificirnja Jimmy, karena 
Jimmy. memukul dibawah sa- | 
buk, sehingga Lasut mengge- 
luntung di kanyas untuk seki- 
an lama, tetapi achirnja Lasut 
dimenangkan. H3 

Partai berikutnja adalah an. 

tara A Kwin lawan Philippus 
dalam 10 babak dan dimenang. - 

kan oleh Philippus dgn angka. ha 

  

  

keauaan hawa dan meradjalelanja 

rin” namanja, jang di Swiss, 

" Penjelidikan2 ig telah dila- 
Ikukan mengenai tjara2 mem- 
'basmi tikus menundjukkan, ba 

hwa hama ini termasuk golo- 
ngan binatang jg seolah-olah 
mempunjai instinct tadjam se 
kali, sehingga tidak mudah ia 
dapat diratjun. Segera setelah 
ada say alau dua ekor tikus 
jg mati karena telah makan 
makanan ig mengandung ra- 
tjun, maka ini tjukup peringa 

Tikus Suka Dandan| 
Maka Dapat Mudah Dibinasakan  !' 

Dgn ,Obat Tomorin' E 

. ALAM 6 BULAN pertama tahun ini di Djawa Tengah sadja 
terdapat kerusakan 30.000 ha tanaman padi sebagai akibat 

  
tan bagi tikus2 lainnj, untuk 
menjingkiri makanan itu dan 
berhati-hati sekali. Tetapi pe- 
njelidikan2 itupun menundjuk 
kan, bahwa ketjuali sangat 

awas dan berhati-hati, tikus 
sangat “gemar bersolek”. Ber- 
djam-djam lamanja ia dapat 
berdiri diatas dua kaki bela- 
kangnja untuk dengan kedua 
kaki lainnja jg dibasahi dgn 
ludah membuat “toilet”, meng 
usap-uSap seluruh tubuhnja. 

Tak berbahaja bagi 
manusia. 

Berdasarkan pengetahuan 
tentang sifat ini beberapa. ahli 
kiraia, jang berusaha mentjari 
tjara bagaimana dengan effek- 

tif dapat meratjun tikus, me- 

nemukan bubuk ratjun jang di 
namakan ,/Tomorin”, jang tidak 
berbahaja bagi manusia atau 
ajam atau hewan2 ternak lain- 
nja, tetapi dapat membunuh ti 
kus dengan perlahan-lahan, 
dan tidak dengan menimbulkan 
rasa sakit. Mengingat berhati- 
hatinja tikus memakan maka- 
nan jg mengandung ratjun, 
dan gemarnja ia bersolek, ,,To- 
morin” itu tidak ditjampurkan 
dalam makanan, tetapi dita- 
burkan ditanah, sekitar tempat 
tikus itu biasanja ada, umpa- 
manja disekitar lohangnja, 
atau ditempat jang dikira akan 
dilaluinja, Ratjun jang menem- 

pel pada kedua “kaki depannja 
akan tjukup dapat mematikan 
dia, sesudah ia membuat ,,tots 

let” dengan kedua kakinja itu 
jang harus selalu dibasahi de-     

“buah perusahaan paberik mi- 
injak kelapa didaerah kota Dje 

|sin jg masih baru di datang- 

n
a
 

t Re 

   

  

hama, termasuk tikus. Buat In- 

donesia sebagai negeri panas, selain bagi tanaman, tikus-pun sa- 
ngat berbahaja bagi manusia, karena ialah pembawa penjakit pes. 
Antara” Amsterdam kabarkan kini telah ada obat baru, ,/Tomo- 

tempat ia didapatkan, menundjuk- | 

ab | kan dapat membasmi tikus dgn tjara jg istimewa. 
olah- | s 

DJEPARA. 

  

Pabrik minjak kelautan 
— usaha B.R.N4 

Biro Rekonstruksi Nasional! 
Tjabang Semarang je dipim-| 
pin oleh Sdr. Rahman kini te" 
lah akan memulai mewudjud- ' 
kan usaha jg telah lama diren 
tjanakan, jaitu membuka se- 

  

  

para dengan memakai alat me 

kan dari luar Negeri, jg capa 
Siteitnja  danst menghasilkan 
minjak kelapa dalam saty ha- 
ri (24 djam) 2 ton, sedang ko 
pra ig dipergunakan kl. 4 ton, | 
usaha tersebut memakai mo- | 
dal Rp 460:000,—, serta utk 
Sementara dapat menempatkan 
tenaga pedjuang dari Djepara 
34 orang banjaknja guna be- 
kerdja diperusahaan tsb. 

KUDUS. 

Mutasi Pamong Pradja, 
Pada waktu ini sedang dila- 

kukan mutasi BP sbb: 
Ane pa Wedana Ko 
2. Kudus, dipindahkan: mendja 
di Wedana Kota Blora, sn 
Sugondo, Wedana Kota Rem: 
bang dipindahkan  mendjadi ' 
Wedang Kota Kudus. Sdxa Sus | 
tardjo, Wedana Kota Blora di | 
pindahkan. mendjadi Wedana 
Kota Rembang, “ni 

Sdr. Minan, AW. Ketjama- 
tan Bag Kudus, dipindah dan 
dipindah mendjadi Wedana | 
Ngawen Blora, Sdr. Sutono, | 
A.W. Kota Brebes dipindahkan 
mendjadi | A.W. Katjamatan   
'Ba€ Kudus. Sdr. Suwardi, A.W. 
Katjamaian Kaliwungu Kudus, 
dipindahkan  mendjadi AW. 
Katjamatan Kedung Djepara. 
Sdr. Sutonohardjono, A.W. Ka 
tiamatan Welahan Djepara di 
pindahkan mendjadi AW. kas |   ngan ludahnja. 1 tjamatan Kaliwungy Kudus, 

   

  

   

   

    

      

    
   

  

      

    

   

  

    

       

        

     

   
   

       

   
    

    
             

     

    

    

    

    

    

  

   

          

    

   

  

    
   

       

   

  

    

        

 



  

     

   
    

    

     
        
   
    

   
   

            

   

      

   

  

indy 
orang    

i Norwegia 

Angkatan Laut N ATO: atau operasi Mainbrace baru2 
hiri dengan dia dakannja pertemuan d 

1ggris ,,Eagle”. Perte muan ini dihadliri oleh 
perwira dari berbagai negara. Gambar: Djuga I 

1 tampak hadlir: ia melangkah masuk di-ikuti 
k oleh putera mahkota Pangeran Olaf (kanan bawah). 
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   Timbul 

“ P &. » . 

Harapan Iran Akan Perlunak Sikapnja. 
ERDANA MENTERI Iran, Mohammad Mossadegh, hari Se- 
lasa telah menjampaikan kepada Shah Iran djawaban pemer 

rintah Iran terhadap nota? dari Inggris dan Amerika tg & Oktober 
mengenai sengketa minjak. Pertemuan antara Mossadegh dan 

“ Minjak Iran- 

Shah berlangsung selama 2 djam. Menurut duga'an djawaban 

Keadaan Buruk 
Dsiam Sengketa 
laggis? 

itu 
akan disampaikan kepada kedutaan? Inggris dan Amerika hari Se 
jasa atau Rebo. Lebih landjut 
Mossadegh pada malam Selasa, 

Gikabarkan, berhubung sakitnja 
ia hari Selasa boleh djadi tak da- 

pat mengadakan sidang istimewa kabinet untuk menjelesaikan 
naskah djawaban Iran itu. 

" Sementara itu kalangan jg me 

.ngetahui katakan, bahw, nota 
Gdjxwaban Iran itu akan bersi- 
fat lunak dan didalamnja tak 
akan tertjantum pikiran untuk 
segera memutuskan hubungan 
diplomatik dengan Inggris. Ta 
pi kalangan tadi njatakan, ba- 
hwa putusan terachir menge- 
nai soal tsb tergantung pada 
Mossadegh sendiri. Nota dja- 
waban itu dibuat oleh panitya 
minjak malam Selasa. Selan 
djutnja dikabarkan, bhw Mos- ' 
sadegh hari Selasa telah mero- 
bah dekrit berkenaan dengan 
pembagian hasil panen dianta 
ra si-pemilik dan petani jg me 
ngerdjakan tanahnja,: karena 

dekrit tsb telah menimbulkan 
rasa tak senang js sangat dan 
salah faham dipropinsi2. De- | 
krit jg baru memberj konsesi : 
kepada pemilik2 tanah untuk | 

“#menurunkan pembagian hasil | 
panen dari 15 mendjadi 10”. 

sagi petani2 jg mengerdjakan 
“tanahnja. : 

terusnja Perdana menteri 
Mohammad Mossadegh hari 
Selasa kabarnja telah mengun- 
Gang missi Inggeris lainnja su 
paja datang ke Teheran untuk 
menjelesaikan sengketa minjak 
berhubung perobahan sikap 
Iran se-konjong2 dari kampa- 
nje anti-Inggeris mendjadi ker 
dja-sama atas dasar saling 
menghormati dgt Inggeris. 
Kalangan parlemen Iran kata- 

kan, bahwa anijaman Mossa- 
Gegh untuk memutuskan hu- 
bungan diplomatiknja. dng Ing 
geris kini telah dilupakan dan i 
sebagai gantinja ia sedang 
mempersiapkan d'awaban ber- 
sifat persahabatan ihd nota2 
Ynggeris dan Amerika hari Sap 
tu !, dalam mana ig akan min 
ta missSi Inggeris supaja menje 
lesaikan sengketa minjak itu de 
ngan berunding. 

'' Kalangan tadi tak mengeta- 
hui, bila permintaan itu akan 
dikirimkan dan pula bagaima- 
na bentuk missi tsb. Sebagai 

diketahui Inggris di tahun jg 

lalu telah kirim dua missi dan 

Amerika satu missi ke Teheran, 

tapi ketiga2-nja gagal dalam 

usahanja. Missi jg pertama ter 

diri dari pembesar2 ATOC, jg 

miliknja dioper oleh Iran, se:e 

lah diadakan nasionalisasi. Mis 

si jg kedua terdiri dari orang2 

emerintah Inggris dan pengu 

aa AIOC. Missi Amerika jg 

dikepalai oleh Averell Harri- 
man dikirim ke Teheran, se:e- 

Jah Mossadegh minta kepada 
presiden Truman supoja mem 

bantu menjelesaikan sengketa 

minjak Inggris/Iran. 
Kongsi2 Amerika kirim ' 

kapal2 minjak ke | 
Teheran. 

$ Reuter dari New York lebih 

landjut kabarkan, harian New' 

York Times dalam karangannja 
meramalkan mungkin timbul ke 
daan baru jg tak menjenangkan 

dalam sengketa minjak Inggris/ 

Tran dengan mengatakan, ada 

Iah suatu ,,rahasia terbuka”, bah 

«ya kapal2 minjak Amerika kini 

. telah dalam perdjalanannja me 

nudju ke Teheran. Diduga kapal2 

minjak lainnja djuga akan menu- 
dju ke Abadan di Teluk Iran. 

Dan tampaknja, usaha2 Inggris 

untuk mengadakan embargo ser 

ta mentjegah firma2 lain 

membeli dan mengangkut minjak 

dari Iran kini akan dipatahkan 
atau setidak2nja mendapat sera 
ngan2 keras. Demikian harian 
tsb. 

Kawat terachir dari Teheran tadi 
pagi mengabarkan, bahwa djawaban| 
Iran atas nota Inggris-Amerika me- 

ngenai penjelesaian masaalah minjak | 
kepada George) 

Middleton dan Loy Henderson, se- f 
waktu mereka mengundjungi Mossa-f 

Demikian siaran radio Tehe- 

telah disampaikan 

degh. , $ 
gan. Pada hari Selasa pagi perdana 

untuk | 

kan pembitjaraan dengan Shah . un- 
tuk memperlihatkan naskah dari dja- 
wabamnja. Sore harinja ' dutabesar 
Amerika Loy Henderson dan kuasa 
usaha Inggris George Middleton me- 
pgundjungi 
Reuter. Sementara itu AFP mewar- 
takan, bahwa dalam nota djawaban- ' 
nja kepada London Mossadegh 
kabarnja minta kepada - pemerintah 
Inggeris,  supaja berdjandji tidak 
mengatjaukan  kepentingannja dgn 

kepentingan dari AIOC (Angio 
Iranian Oil Company). 

tahui, jang dimaksudkan Mossa 
degh dengan pernjataannja itu 

jalah, supaja Inggeris membatasi 
diri sendiri dim mempertahankan | 
perkara AIOC sebagai soal nasio : 
nalnja dan djangan mengambil 

minjak Iran PR 
Djawaban tsb memperhatikan 

nasionalisasi industri 

untuk mengerdjakan industri mi- 

njaknja. - Selandjutnja - kepada" 

Inggeris diminta, supaja mendje 
'Taskan sikapnia terhadap tuntu 
tan Iran  sedjumlah 49 djuta 
pound, jang tak disinggung? da- 
lam nota terachir. 

kerugian? jang disampaikan oleh 
| ke-2 belah fihak jang bersengke 
ta, kabarnja Mossadegh bersedia 
untuk  merundingkannja, dan 
minta kepada  Inggeris supaja 
'menentukan prosedurnja. 

  

| AMERIKA MENJETUvSUI 
SARAN MEXICO., 

Pemerintah, Amerika Serikat 
telah menerima baik saran Me- 
xico, supata regara2 anggahta 
PBB, memberikan tempat periin 
|Kungan kepala para tawanan 
“perang Keroa Ulara dan Tiong 
|hos jang tidak mau kembali ke 
tempat asalnja. Demikian di- 
urmkan di New York rada 
hari Selasa. 

M 
rikat tjenderung kepada politik   

RRT dianggap »terang2- 
an melawan PBB”? 

Menurut keterangan dari 
Sumber jang 'berdekatan 
dengan politik Amerika Serikat 
dalam menghadapi PBB, dalam 
daftar negara2 jang belum men 
"djadi anggota PBB hanja RRT 
'sadjalah jang akan ditolak. Te 
tapi, kata sumber tadi, ,,Mongo 
lia Luar, jang merupakan re- 

| publik otonom dalam rangka 
| Sovjet Uni itu” mungkin sama 
' sekali tidak akan dianggap se 
: bagai tjalem anggota PBB oleh 
Amerika Serikat, (Menurut 
,The Statesman's Yearbook” ta 
ihun 1951, Tiongkok ketika 5 
Januari 1948 mengakui Mongo- 
lia Luar sebagai suatu republik 

m
n
a
 

    

IKITA — KRUSHCHEV, 
pemimpin Partai ' Komu- 

nis daerah Moskow, hari Minggu 
mengumumkan, bahwa  rentjana 
Stalin untuk merobah oskow 
mendjadi salah satu kota jang 
terindah didunia. telah disetudjui 
dan harus selesai ' pelaksanaan- 
nja dalam tahun 1960. Rentjana 

Lini sudah mulai didjalankan, dan 
apabila sudah selesai ' maka   

menteri Mossadegh telah mengada- " 

  

'Moskow akan mempunjat peru- 

    

Mossadegh. Demikian ' 

'kan untuk menempuh Suatu 
Menurut kalangan jang menge ' 

| mengundurkan dirinja, 
“tetapi ia tidak meninggalkan 

| 
sikap. Inggeris dalam mengakui | 

minjak | 
Iran serta hak kedaulatan ran j 

Tentang tuntutan pembajaran | 

Halarih Fa Basifarita! 

£ 
“4 
# 
, TS 

| (Oleh: Dr. M. van Blanke nstein — Ditul 

|ARU2 INI saja telah menulis tentang kedjadian? di M 
tentang soal? dinegeri itu, Sebab ada alasan 3 p menulis lagi F 

aa 

Saja tanjakan diplomat itu 
tentaing- diri Nadjib. Ia lebih ke 
tjil dari jg nampak dari gam- 
ibar2 disurat-surat kabar. Ia 
menimbulkan suatu kesan jg 
djudjur dan menjenangkan. 

| Dis tidak kasar dan bukan se 
orang pemarah, seperti Musso 

'Kka menondjol-nondjolkan diri 
nja. Dia bukan merupakan ke 

ha mengusir radja. Ini adalah 
usaha perwira2 patriot js radi 
kal jg telah memilih Nadjib se 
bagai pemimpin mereka. Dia 
telah dipilih sebagai pemimpin 
oleh suatu dewan perdjuri: se 
perti jg nampak dalam revo- 
lusi Rusia. Dia menjanggup- 
kan dirinja dan para perwira 
tidak dapat memilih seorang 
jg lebih baik dari pada Nadjib. 
Dia tahu apa jg dikehendaki- 
njs dengan tidak mendjadi ka 
sar, 

Orang selalu senang untuk 
berbitjara dengan dia itu. Dia 
bukan seorang Atarturk, ag 
bukan dia jang mentjiptaka: 
revolusi dan diapun tidak szbe- 
rapa Suka kepada diktatur, 
sedangkan ini di Turki dan ba- 
rangkali djuga di Mesir tidak 
bisa dielakkan. Dia bermaksud 

| djudjur dengan demokrasi, dan 
ipelaksanaan  tjita2nja telah 
| diserahkannja kepada seorang 
ahli politik sipil Ali Maher. 
Jang belakangan ini nampak 
nja tidak mentjapai hasil, dise 
babkan karena rasa tidak sa- 
bar dikalangan perwira-perwi- 
ra jang berpendapat bahwa ran 
tjangan2 mereka disaboteer. 

i Nampaknja Ali Maher dipaksa 

    
diktatuur jang lunak. Maher 

akan 

musuh dikalangan perwira2. 

Ahli2 Djerman dibelakang 

|tindakan2 pembalasan  dilapa | lajar. 
ingan internasional seperti mem | je i 
'blokir milik Iran “di Inggeris Selandjutnja djuru-tafsir saja 
iserta mengadakan kblokkade ter-: itu menerangkan: Kita orang di- 
hadap tangki2 jang mengangkut iplomat di Kairo pertama-tama 

melihat dengan pandangan skeh- 
tis. Kita mengira bahwa gerakan 
inipun akan gagal dibuatnja Gan 
bertumbuk pada kekuasa'an kala- 

ngan atasan, jang mengemuka- 

   Backgron 
Harapan Tipis Ra 

# buai begini. Baru? ini saja mendjumpai seorang diplo: 
# seorang politikus jg. lama berdiara diadaerah Levant dai 
“jang dibitjarakamnja itu dan selain itu dia adalah seora 
# terhadap revolusi? jang timbul didaerah Levani dimana: 
: mMikian itu. Oleh karena itu optimisme jg. nampak da 
Fa itu lebih menarik perhatian. Ia berpendapat bahwa N 

dari 3075 — untuk memberikan negeri dan rakjatnja 

lini atau Hitler, Dia tidak su- | 

kuatan pendorong dalam usa 

ja Fuad D 

TE 

terang2an tampil k 

positif, 
Bahwa sang radja h 

ngundurkan diri, adal 
'kenjataan jang teran 
papun juga. Soain 
ja pengusiran itu bisa « 
an, Sesuatu tukang mengel: 

'sepatupun tahu benar akan tin 
dakannja jang tjeroboh d. 
tjurangan2 keuangan jang d 
kukan radja itu. Orang menje 
but namanja seperti di “bd 
tjara tentang seorang ' 
gerombolan parasiet jang : 
hisap kekajaan negeri. Kead 
an ini berlangsung sampai de- 
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t 

ST 

mikian lamanja sehingga dasar 
dari susunan keradjaan dan pe- 
rasaan sajang kepada radja sus 
dah busuk sampai diakar-akar- 
nja. Tak ada.seorangpun jan 
pertjaja bahwa radja-baji pada 
suatu hari akan menaiki tachta. 
Dalam hubungan ini orang mes 
naroh perhatian banjak pada 
pengasingan panger2n tua, jang 
akan mendjadi radja djika anak 
itu meninggal. Tapi ketjuali ini, 
orang nampaknja tak tergesa-| 
gesa. Nadjib Pe Naa 
Kan prograrmnja dalam urutan 
rentingnja soal jang mesti dise- 
resaikan. Banjak usaha penting 
harus dilaksanakan dan .   kan djandji? jang muluk? akan 

tetapi tetap melangsungkan tin- 

dakan? mereka jang busuk. Ke- 

dudukan kita sebagai penonton 
sangat baiknja. Sebab orang se- 

gera mendapat kesan bahwa re- 

|velusi Nadjib itu tidak ditudjukan 

soal lagi, ialah jang mengenai pa- 

ra organisator dari aksi jang di 
susun dengan demikian baiknja 
terhadap radja. Tentara Mesir 
mempunjzi banjak penasehat? 
Djerman. Mereka terdapat baik 

Gidalam staf maupun didjawatan? 

tehnis. Diantara mereka itu ter- 

dapat banjak orang2? jang tjakap. 

Sifat kilat jang kentara dari pe- 
rebutan kekuasa'an itu dengan 

njata menundjukkan siapa guru?- 
nja mereka itu. Orang Mesir ser- 

Giri tidak mempunjai pengala- 

man banjak mengenai gerakan? 

tjepat jang harus dilakukan de- 
ngan teliti itu. S 

Ahli2 Djerman jang bergerak 
Gibelakang lajar itu tidak dgn.   

.Pintu Terbuka" 
Dasar Politik Amerika Terhadap Pe: 

nerimaan Anggauta2 Baru PBB 
ENURUT KETERANGAN sumber 

pemerintah Amerika Serikat pada hari Selasa, Amerika Se- 
berkuasa dikalangan 

»pintu terbuka”, dalam hal pene- 
rimaan anggota? baru dalam PBB. Soal tadi kini sedang dipela- 
djari, kata sumber tadi. Usul tadi mendapat sokongan beberapa 
pemuka dikalangan pemerintah. Dikehendaki supaja hanja nega- 
ra-negara jg. terang2an bertikaian dengan PBB sadja jg. ditolak, 

jang merdeka, jaitu Republik 
Rakjat Mongolia. Perdjandjiam 
Sovict-Tiongkok ketika Febru 
ari 1950 mendjamin kemerd 2 dek: 
an republik tadi — Red. Ant. 

hun lamanja soal permintaan 
mendjadi anggota dari 14 nega 
ra bergantung. 5 diantara ne 
gara2 jang minta didjadikan 
anggota PBB tadi ialah nega- 
ra2 Blok Sovjet, jaitu Albania, 
Bulgaria, Hongaria, Rumania 
dan Mongolia, Sementara itu 
"Amerika Serikat tjondong kepa 
da penerimaan beberapa negeri 
“lainnja, jang tidak termasuk:da 
"lam daftar 14 negara tadi, jaitu 
“Djepang, Korea (Selatan), Viet 
nam Bao Dai, Laos, Kambodja,   

kepada orang asing. Tapi ada lainj 

Seperti diketahui, sudah 5 ta-: 

kenaikan tachta itu masih be- 
lum begitu mendesak. 

Gambaran kalangan diasan 
Mesir. 

1 Gipaksi untuk. membeli 

' mempunjai anggauta 

, Suara Merdeka”) 

' tapi sekarang ini saja terpaksa 
“penting jg. mendorong saja ber- 

ia jg. singgah dari Kairo. Dia adalah | 
iropah Timur. Dia ahli benar tentang soal? 

tis. Ia terutama bersikap skeptis! 
banjak melihat kedjadian? jg, de- | 
2#nja mengenai kedjadian? di Me- 
punjai harapan lumajan — lebih 

hidup jg. lebih baik. 

dung2 dikota2 besar, atau me- | 
luaskan milik tanahnja, se- 

Gapkan keluar negeri untuk di 
simpan disana. Misalnja orang 

»'Itak akan memasukkan uang- 
nja dalam suatu usaha indusiwi |$ 

nasionaj jang begitu dibutuh- 
kan untuk negeri. Ini Iebih 
baik diserahkan 
luar negeri. Nampaknja orang 
tidak begitu pertjaja akan ke- 
adaan dinegerinja sendiri. Se- 
karang orang tidak beli tanah 

Ilagi, karena aturan perobahan 
tahah jang baru. Orang tidak 
begitu tertarik lagi untuk mem 
"beli rumah sedjak pemerintah 
jang baru mengurangi sewa 
rumah dengan 154. Penjelun- 
dupan semakin meluas. Selu- 
ruh Kairo sekarang memper- 
bintjangkan suatu schandaal 
jang manis. Seorang jaki2 mu- 
da | bernisy  menjelundupkan 
90.000 pound Inggeris- (kira9 3 
djuta rupiah) ke luar negeri. 
Tapi ketik, orang2 jang ber- 
Sangkutan meminta perhitu- 
Ingannja dia tidak tahu apa2. 
Mereka tidak bisa menuntut 
dia karena mereka sendiri nan 

ti akan turut terbawa. 

Ka 

Sementara   tut oleh Nadjib sama sekali ti- | 
dak mentjapai hasil seperti jang | 
diharapkan. Titik berat dari | 
tuntutan Nadjib terutama dile- : 
takkan pada pembersihan dika- | 
langan partai Wafd, Akan teta ' 
pi organisasi ini bukan sadja | 
merupakan suatu partai jang ' 

berdjuta | 
djuta orang, melainkan semata 
mata suatu mesin partai, Dida 
lam pemilihan2, partai tsb men 
djalankan agitasi jang paling 
baik, karena mereka tidak pu- | 
Sing2 untuk mengindahkan pen : 
and pihak jang lain. Menag 

memberi djandji2 jang muluk2 | 
dapat menarik hati rakjat. 

ctapi djandji2 itu dja- 
'Gitepati. Meskipun demiki 

an psi alih? jang tidak tahu 
apa2 terus djuga terdjebak dan 
menderita rugi di sebabkan 
partai Wafd jang tjeroboh itu. 
Hanja ketuanja Nahas Pasja di 
andang sebagai orang jang pa 
ling sopan. Akan tetapi hal ini 
tidak menghalangi dia untuk me 
miliki sendiri sebuah gedung jg. 
bagus sedangkan ia pernah me 
ngalami suatu keadaansdimana 

       

  Kalangan? atasan, jakni pu- 
sat korupsi jang. memperkaja 
Giri atas kerugian rakjat, me 
mang sadar bahwa beberapa ke 
djadian2 penting tidak bisa di 
elakkan. — Tapi mereka tidak 
mau bertindak, Mereka tidak ke 
hal perkataan kerdja. Mereka 
menjuruh orang lain menghisap 
tenaga golongan tani ditanah2 
jang tidak pernah didatangi me 
reka itu. Mereka menjuruh 
orang lain melakukan pekerdja 
an di tentara. dalam djawatan2 
administratief, pendeknja dima 
na sadja dimana bisa terdapat 
pekerdjaan. Djika seorang mu 
da dari kalangan mereka diang 
kat untuk mendjabat suatu ke 
dudukan penting pada maskarsi 
Suez, maka orang itu disajangi 
seolah-olah dia diasingkan, mes 
|kipun dia itu mendapat gadji 
besar dan sebuah rumah jang 
bagus dan seger, serta matjam2 
hak2 lagi. Kalangan atasan ini 
tidak pernah memperhatikan 
Sudan: mereka segan pergi ke 
sana, 

  

Djuga sekarang mereka 'itu 
segan bertindak, sedangkan se 
benarnja mereka dapat. menje- 
lamatkan banjak djika mereka 
itu bertindak. Djik, orang men 
dengar pembitjaraan2 mereka 
maka orang seolah-olah men- 
dapat kesan bahwa banjak di- 
antara mereka itu adalah sa- 
'nggt progressief. Orang ini se- 
ring2 berpendapat bahwa ke-   
orang tani harus diperbaiki, 
dan bahwa korupsi serta para- 
siei2 negara harus diberantas. 
Tapi orang lain'ah jang harus 
bertindak, bukan mereka. Tak 
ada seorang diantara mereka 
itu jang sedia melepaskan ta- 
nah mereka, biarpun sebesar 
Satn 'hektare, atau merobah 
praktek2 jang tjeroboh itu. 
Orang tinggal omong sadja 
hak mana sudah mendjadi sya. 
tu kebiasaan jang murah. 
Orang terus mengumpulkan 
uang, melakukan  ketjura-   Sepanjol dan Djerman Barat. 

'mahan2 .baru jang  luasnja 10 
djuta meter persegi, 400 gedung 
sekolah baru, rumah2 sakit jang 
Wapat beri tempat untuk 26.000 

urang, gedung2 bioskop jang da- 
pat muat 25.000 penenton, vil- 
la2 diluar kota jang dapat ditem- 
pati oleh 100.000 orang. 

Belum lama berselang ini telah 
selesai penegakan pabrik2  pem- 
buat bahan2 keperluan bangu- 
nang, Hasilnja sedemikian ' bes 

# 
" 

& 

ngan2, mentjuri dan hasil2nja 

sarnja, hingga  tiap2 tahun dis- 
trik. Moskow dapat mendirikan 
170 buah gedung jang masing2 
bertingkat 10 dan luas lantainja 
semuanja 1 djuta m2. Menurut 
renfjana 10 tahun ini, tepi2. su- 
ngai Moskow akan dilapisi ' de- 
ngan granit sama sekali: diba- ' kow memakai gas untuk keperlu- ras anasir2 jang tertentu, jg di- 
gian2 djalan raja jang sangat an dapur, tapi pada achir tahun lunggapi penjakit birokrasi, tis 
ramal dibuat terowongan2 bagi — ini semua rumah sudah harus . dak mau dikritik, mendjalankan 
orang2 berdjalan kaki: disekeli- diperlengkapi dengar gas. Des nepotisme  (pilih-kasih terhadap 
ling kota. dibuat  djalar-raja — ngan didirikannja gedung2 seko-  sanak-keluarga) dd, (Ant-UP) 

eka |adaan hidup jang djelek dari 2 

chusus untuk mobil, jang meru- 
pakan lingkaran sekeliling Mos- 
kow: djalan2-kereta: listrik diba- 
wah tanah akan 
akan dibuat pula taman2, dicm- 
batan2 dan djalan2 baru, 
rang 884, dari penduduk Mos- 

: Gia tidak mampu untuk memba 
|jar sewa rumahnja sekalipun. 
| Sudah saja tjeritakan bagaima- 
na Nj. Nahas dipandang seba- 
gai pusat dari keadaan? buruk, 
Nahas membiarkan keadaan jg 
demikian ini. Sudah sedjak be 
"berapa tahun ini dia merupakan 
seorang kakek jang tidak berda 
ja lagi. Pada th, 1950 salah 
seorang kawan Nahas mentieri 
terakan Kepata saja bahwa hal 
ini disebabkan karena pukulan 
jang dideritanja akibat pertjo 
baan pembunuhan sampai dua 
kali jang meninggalkan bekas2 

Hang sukar dapat dihilangkan. 
aka sudah tidak mengheran- 

kan bahwa dalam keadaan ini 
dalam partai Wafd sama sekali 
tidak djadi suatu apa. Bekera- 
pe Petimpin2 ketsjil dilempar- 

keluar, akan tetapi orang 
jg: paling djahat Serag ed Din, 
sekretaris djenderal ig kuat da- 
ri partai tetap menduduki djaba 
tannja, Hal ini mendjengkelkan 
perwira? militer ig. menghen- 
daki perobahan. Nahas sendiri 
menjulitkan keadaan sebab da 
lam memperingati hari wafat- 
nja Zaghul, pembentuk Watd, 
ia mengatakan bahwa Wafd ma 
sih tetap memimpin negara. 

“Tetapi hersama ini dimulai- 
lah oleh salah satu surat kabar 
besar suatu kampanje jang me- 
nuntut pembersihan partai 
Wafd. Keadaan sudah memun- 
Te achirnja terpukullah 

afd. Sebagian besar pemim-   
'pin2nja jang tjurang diantara- 
“nja Serag ed Din sekarang 
ringkuk dalam pendjara, Rak. 
jat.lega. Revolusi didjalankan ' 

: dengan sungguh2. Agar dapat : 
i bertindak dengan tiepat dan : 
(kuat, maka Nadjih terpaksa me! 
| magang pimpinan kabinet. Da- 
lam kabinet ini terdapat orang2 : 
jang tjakap. Sangat menarik ' 
perhatian bahwa Nadjib telah ' 
memberikan kedudukan? baik | 
pada, pemimpin? golongan Is- 
lam dalam pemerintahnja itu. 
Golongan ini sesudah Wafd me- 
rupakan golongan jang terkuat 
di Mesir, akan tetapi ia teruta- 

(Disambung halamam 4) 

-Moskow Dibangun Djadi Kota Terindah 
gi 

diperpandjangs 

Seka- 

ta Mesir 
Duduk Di Singgasana 

Gjauh uang ini tidak diselun- |$ 

kepada orang2 | 

Pengaruh Partai 
Wafd | 

. itu pembersihan | 
"dikalangan partai? jang ditun- | 

' Selasa mengabarkan, bahwa pe 
me- f 

lah baru ini, maka tidak perlu las 

(pagi, siang, petang) seperti se- 
karang. 
djadi 2 giliran dan kelak hanja 
sekali sadja. 
chev tak lupa pula mentjela ke- 
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MI 
tambang minjak 

Simpulan sbb: 1. Tidak ada al 

  

  
| Keaktifan rakjat dalam. pem belaan negara kiranja terus dipergiat 

diseluruh ' Vietnam: tampak baik dipihak Ho Chi Minh maupun 
pihak Bao Dai. Dengan giat pemuda2 desa diberi latihan2 perta 
hanan dan penjerangan musuh. Gambar: 2 orang pemuda disalah 
satu desa. Dengan tak menghiraukan kebetjekan sawah2, serta 
semangat besar mereka berlatih diri. 

Mnjak Deva 
Perlu Dikuasal Oleh Negara 

'Laporan Burhanuddin Da n Tjugito Kpd. Seksi 
| Ekonomi Parlemen. 

  
R,. BURHANUDDIN DAN TJUGITO j diut: | 
Seksi Perekonomian Parlemen Ea Mag sebagai penindjau2 ke- 

b didaerah Tjepu dipertengahan bulan US- 
tus jang lalu telah membikin Japerannja 7 menarik ke- dengan 

ai 5 asan untuk mengembalikan Yam- 
bang minjak didaerah Tjepla kepada BPM, 2. Usaha pertamba 
ngan minjak Tjepu perlu diberi status jang tegas, jaita - di- 
kuasai penuh oleh Negara, 3. Untuk memperluas exploitasi mi- 
njak Tjepu perlu 
ploitasi dan 4. 

sbb.: - 1 

: pku | 
Djumlah sumur minjak | 

2 dan produksinja." 

Djumlah sumur minjak di- 
daerah Tjepu ada 501, jaitu di 
Ledok 251, di Nglobo 45, di Se- 
manggi 86 di Lusi 26 dan di 
Kawengan 983, tetapi dari djum 
Ian sekian itu ditahun 1941 ha- 
nja 121 sumur jang di-exp!oi- 
tir, sebab sebagian besar su- 
dah habis minjaknja, sedang 
dari 121 sumur itu sebagian be 
Sar rusak pula karena bumi 
hangus jang dilakukan peme- 
rintah Hindia Belanda pada 
waktu Djepang masuk, Repa- 
rasi diusahakan oleh pihak pe- 
rusahaan Tambang Minjak Ne- 

gara didjaman pendudukan 
Djepang, sehingga sampai ia- 
hun 1945 dapat di-exploitir 82 
Sumur dengan produksi 182,6 
m3 minjak sehari atau hampir 
5096 dari hasil 9 sumber (ti- 
dak terhitung sumur? Kawe- 

ngan) iang diusahakan BPM. 
sampai 1941. 

Sesudah perang dunia kedua 

Ke an Anna ea SAS Da modal pm 
e gan minja i Tjepu perlu dikua- 

sai Negara, sebagai pelaksanaan Na 
pasal 38, Seterusnja dalam laporan 

  

    

dari pada Und Dasar 
ita antara lain « tkan 

Bd KEENAM apada | 

haan Tambang Minjak Negara, 
sampai Djuni 1952 ada 11 sum- 
her jang . di-exploitir dengan 

jproduksi “67,700 ton minjak 
mentah seharinja, jang dengan | 
alat pemasak sederhana da- | 
/par dimasak benzin, kerosin | 
dan solar 45,420 ion seharinja. | 
Selain itu dapat dihasilkan dju | 
ga asphalt jang sampai kini be 
lum dapat diketahui 
penghasilan seharinja, 

Zelfbedruipend 
Dalam tahun 1951 didjual'! 

1.497,616 ton benzin dari pro-: 
duksi 1.743,131 ton, kerosin | 
5.280,398 ton dari 

benar | 

dari produksi 711,520 ton de- 

tong tjukoi dan padjak - 
djualan, Rp 1.400773.94 

endjualan tahun 1952.sam- 
“pai Djuli: henzin 859873 ton 
dari produksi 1.017,795 ton, 
kerosin 3.738,365. ton dari pro- 
duksi 3.769,586 ton dan solar 
538,078. ion dari. produksi   

selesai, perusahaan tambang 
minjak daerah 'Tjepu dioper 
kaum huruh untuk diserahkan 

ikepada nemerintah Republik 

indonesia. Beberapa sumber 
' mengalami kerusakan, sehing- 
ga pada saat pengoperan oleh 

pemerintah Republik Indone- 
Sia, djumlah sumber jang da- 
pat di-exploitir ada 65 atau 

8945 dari didiaman Djepang, 
produksinia 132860.m3 seha- 
ri atau 15”, dari produksi di- 
djaman Diepang. Kerusakan2 
terdicdi pu'a pada waktu pe- 
njerbuan tentera Belanda jang 

mi hangus, sehingga sesudah 
dibangun kembali oleh Perusa- 

Otonomi 
. Sinkiang 
Akan. Panja Angk. Pe- 
rang Sendiri Sebanjak 

50,000 Orang 
prrs BIRO setengah res 

mi »Ta Tao” pada hari 

      
merintah Peking hendak membe 
rikan status otonomi kepada 
propinsi Sinkiang dibulan de- 
par, jakni atas andjiuran Rusia. 
Persbiro itu mewartakan, bah- 
wa otonomi tersebut akan ber 
tjorak otonomi jang diberikan 
kepada Mongolia Luar hingga 
merupakan suatu gerakan anek 
sasi baru dari Rusia. Ditambah 
kannja, bahwa dewasa ini in- 
struktur? militer Rusia sedang 
melatih 50. pemuda Sinkiang 
jang akan ditarik dalam sebuah 
divisi keamanan”, jang kemu. 
dian akan mengganti tentera 
Tionghoa. (AFP,). 

    

diadakan 3 giliran sekolah 

ini, melainkan  tjukup 

Akan tetapi Krush- 

kedua ditahun 1948 karena bu- 

sih. (setelah dipotong tjukai 

|dan padjak "  pendjualan) 
iRp. 970.302,93. 

lans pada tahun 1951 me- 
inundjukkan: Pendjualan hasil 

| minjak mentah Rp. 578.677.66, 
“Pendjualan minjak matang 
“Rp. 1516.312,755, 
ibarang9 lain Rp. 94.742,54, 
Djumlah: Rp. 2.189 732,955. 
Pengeluaran berupa biaja ad 

ministrasi, pembelian alat-alat, 
upah dan lain-lainnja ada 
1 Rp. 2149.636,80, sehingga saldo 
nja ada Rp. 40:096,155. De- 
ngan gambaran ba'ans terse- 
but, dapat dikatakan bahwa 
pertambangan minjak di Tje- 
pu sekarang ini tjukup zelfbe- 
druipend, apabila tidak ada ren 
tjana pembangunan lain jang 
serba besar2Zan. 
“Apabila ada rentjara untuk merm- 

perbesar. produksi minjak maka de- 
ngan sendirinja diperlukan adanja pe 
nanaman modal pertama oleh Peme 
rintah jang besarnja tjukup untuk: 1. 

. Meng-exploitir simur2 jang sekarang 
masih produktif, tetapi belum dimu 

ilai dikerdjakannja.. 2. Memodernisir 
pemasakan minjak mentah, dengan 
tjara memperlengkap alat2 pemasak- 
an jang sekarang ada.  Pemasakan 

“ini dalam tingkat pertama tidak mes. 
ti seperti raffinaderj B.P.M., tetapi 

asalkan dapat dipakai untuk mema- 
sak minjak mentah jang sekarang di 
dapat atau utk. exploitasi sumur2 jg 
masih produktif. Untuk itu maka per 

lu penanaman modal dari Pemerin- 
tah. Menurut rentjana jang telah di 
hitung cleh PTMNRI di Tjepu, apa 
bila pemasakan dapat melajani hasil 
semua sumur (700 ton sehari) maka 
penghasilan akan dapat berdjumlah 
sekurang2nja 10 x hasil sekarang. 

  

Status sekarang. 
Sebagaimana telah diuraikan dimu 

ka, maka semendjak pendudukan 
Djepang, maka pertambangan  mi- 
njak didaerah Tjepu adalah dita 
ngan PTMN. Dan sesudah revolusi 
PTMN dioperkan kepada PTMN — 
RI sehingga ada keputusan bersama 
Menteri Perdagangan dan Perindus 
trian dan Menteri Pertanian pada 
tg. 1 Maret 1951 jg membubarkan 
PTMN sehingga semendjak saat itu 
pertambangan minjak di Tjepu jg 
diselenggarakan oleh bangsa Indone 
sia, adalah tidak mempunjai Kana 

Berdasarkan tindjauan seperti ter 
sebut diatas, perlu ada status jang ! 
tertentu untuk pertambangan minjak '   di Tjapu dengan tegas, djustru ate | 

1. Memudahkan diadakan segala 

602,074 ton, dengan harga ber- | 

Pendjualan | 

  

e : 

ingw' 
Montgo mery Usulka 

Panglima Tertinggi: 

TN 

MY aKIL panglima tertinggi 

men menjarankan spj. 18 
'anggota NATO mengangkat se 

egeri2 

»Persekutuan Atlantik” : 
kan, karena Barat tak menang 

begitu banjak hal2 jang pen- 
'ting, tapi dua hal jang sangat 
penting adalah: 1. menjetu- 
djui rentjang Serekat dan 2. 
membentuk badan jang effek- 
tif untuk memetjahkan soal 

Itsb. Sepandjang pengetahuan- 
nja Barat tak mempunjai dua 
hal jang penting itu. 
an dinjatakannja, Barat me- 
metjahkan soa! perang panas 
atas dasar Serekat, 
'tak berbuat demikian dalam 
hal perang dingin?. (Antara- 

, Reuter). 

  

110.009 BURUH PANGKALAN 
ANTJAM MOGOK., 

perang Inggris di Singapura kini 
mengantjam mogok, setelah sengke- 
ta mengenai tuntutan kenaikan upah 
antara wakil2 serekat buruh mereka 
dan pembesar2 setempat dari pang- 
kalan tsb tak dapat diselesaikan, 
demikian dikabarkan hari Rebo. Se- 
rekat Buruh tsb telah memberikan 
ultimatum kepada pembesar2 itir 
hingga tg. 21 Oktober jad. Sebelum 
itu Serekat Buruh tsb telah diberi 
tahu, bahwa kementerian “angkatan 
laut Inggris di Londen diminta utk 
mempertimbangkan tuntutan2 itu. 

3.686.000 
Buku Marx 

Diterbitkan Di RRT 

ENURUT harian ,,Rak- 
jat”? Peking, djumlah bu 

ka jang tahun iri akan diterbit 
kan di RRT ada kira? 5 kali 
djumlah jang diterbitkan keti 
ka tahun 1936. Tahun 1936 di 
Tiongkok diterbitkan 113.000. 
600 copy buka, th, ini djum- 
lah jang menurut rentjana akan 
diterbitkan ada 886.060.009 ca- 

  

  

  
py. Selama 3 tahun jl. ini, ja- 
itu sedjak berdirinja RRT, pe- 
nerbitan?2 negara RRT telah me 
nerbiikan 48 buku karangan2 
Marx, Engels, Lenin dan Stalin, 
seluruhnja berdjumlah 3.686. 
000 copy. Dim. djumlah ini be- 

produksi | am lagi terhitang buku? Marx- 
5.305,967 ton, solar 691821 ton : Lenin jang diterbifkan oleh pe- 

rusahaan2 partikelir dar buku? 
ngan h hersi telah dipo-'! jang jang diterdjemahkan dari gan harg, hersih setelah dipo: | ba Naa dil batini 

| dari Sovjet Uni. 
Sementara stu dikabarkan djuga, 

i bhw sedjak didirikannja Rep. Rak- 
ijat Tiongkok 3 tahun j.l., hing- 
| ga kini telah “diperbaiki kembali 
| djalan kereta api sepandjang lebih 
“dari 101000 km. Disamping itu telah 
“selesai pula. pembuatan djalan2 ke- 
reta api baru sepandjang 1.267 km. 

| Sekarang pandjang djalan kereta api 
jjang dipakai untuk lalu-lintas ada 
123.785 km diseluruh Tiongkck. Se- 
ilama 3 tahun ini, pandjang djalan 
"raja jang telah diperbaiki ada 32.438 
1 km. Djalan? baru pandjangnja 1.100 

ada 107.433: km. 

    di 

ANA WAFER, seorang 
P ahli hipnotis kelahiran 

kun, pada hari Senin menjata- 
kan, bahwa, dia lolah petjahkan 
rekor dunia berpuasa, 'Tudjuh 
paluh dua hari tiga djam dan 
empat menit dia tak makan. 
Dengan demikian dia telah me 
ngalahkan seorang fakir, jang 
pada permulaan tahun ini telah 
berpuasa di Palermo (Italia) 
Yadjuh puluh dua hari tiga 
djam dan tiga menit, Seperti 
ternjata dia memetjahkan re- 
kor itu satu menit. 
njatakan, bahwa dengan demiki 

Ka Oa Peng apn? an tiga temannja, jang me 
ngatakan, bahwa dia tak akan 
dapat bertahan sedemikian la- 
manja. Uan taruhan ber- 
djumlah 10. pond. Sebuah 
kurungan daripada gelas” da- 
lam sebuah toko jang Na 
mendjadi rumahnja selama dua 
bulan setengah dan malah seka 
rang dia belum mat meninggal 
kannja. ,,Saja hendak mentjoba 
meneruskan Dung, ini sampai 
achir minggu ini” demikian 
Jack jang melandjutkan, ,,saja 
hendak mentjapai rekor jang 

  

berapa tahun jang akan da- 

matjam usaha, baik berupa pendjua 
lan minjak mentah ataupun pendjua 
lan minjak matang didalam dan luar 
negeri. 2. Memudahkan diadakannja 
pembelian2 alat2 atau lainnja untuk 
memperluas usaha tsb. Berkenaan 
dengan perhitungan2 exploitasi di- 
atas, diusulkan, supaja pertamba- 
ngan minjak dimiliki penuh oleh Ne 
gara atau diberikan - status seperti 
pada. waktu Republik Indonesia da 
hulu berdasarkan Undang2 Dasar 
pasal 35. jg menjatakan, bahwa bumi 
dan air dan kekajaan alam jg ter 
kandung didalamnja dikuasai oleh ne 
gara dan dipergunakan untuk sebe 
sar-besar kemakmuran rakjat. 

(Antara)! 

    

Propaganda Nate 

tentara NATO, marsekal 1 
'( Viscount Montgomery, hari Se- 

orang panglima tertinggi bagi 

dalam perang dingin, maka Ba 
(rat harus adakan perang panas. ' 

. Dan adalah penting sekali 
untuk menang dalam perang di 
ngin dan untuk dapat berbuat : 

Kemudi-. 

mengapa 

  

i km. Pandjang djalan2 raja di RRT 

' Irlandia dan kini berusia 30 ta 

tak bisa dipetjahkan dalam be . 
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Pada Aa saudara-saudara 
Pada nanti hari Djuma'at tanggal 10 Oktober 1952 djustru aga hari Peringatan dan: 

peraja'an »HARI NASIONAL” (CHUNG HUA MIN KUO KE 41 TAHUN). 

Bersama dengan ini kami mengundang pada sekalian saudara saudara dan sekalian 
Kiauw Pao supaja pada hari tersebut suka memperlukan datang untuk menjambut hari 
peraja'an jang mulia itu. 

Upatjara Peringatan dimulai pada ita 8.30 pagi. Sesudahmja itu akan diadakan GE- 

Panitya Peraja an 

HUNDJUK 

  

(Sambungan halaman 3) 

ACKGROUND MAHKO- 

ma aan da ma fanatisme 
Gari | sebagian pemimpin2-nja: 

| mampaknja tidak seberapa se- 
1 uai dengan politik lunak jang i 

gan keras hendak didjalan- 
an “A8 Nadjib. Akan tetapi da 
lam tuntutan2nja jang terper- 
ting, pendidikan rakjat, djami- 
nan2 sosial dan menetapkan pa-j 
djak2 jang lajak, mereka nam- 
paknja berusaha kearah jang 
sesuai dengan apa jang diper- 
djuangkan Nadjib. Ini rupanja 
lebih penting bagi Nadjib dari 
pada aliran ekstreem jang me- 

— Murut kejakinannja dapat diba- 
| tasi seperlunja, 

| Mesir tak berhutang kpd. 
luar negeri. 

0. Kemudian saja tanjakan diplo- 
| maat tua itu mengenai akibat? 
| dari pada perobahan pembagian 

tanah. Mula2 katanja, kita kaget 
akan bentuk rentjana? itu. Kita 

memang jakin akan perlunja me- 

ngadakan perobahan pembagian ta 
nah. Tindakan ini malahan meru- 
(pakan ukuran akan nilai revolu- 

2 Pn Aken tetapi segala ini nam- 
paknja terlalu tergesa-gesa. Ke- 

—  mudian setelah rentjana? itu di- 
kerdjakan seluruhnja dan diu- 

mumkan maka adalah kesan ki- 
ta, bahwa mereka dengan tjara? 

|. jang berangsur-angsur itu telah 

2 berbuat apa jang dipandang se- 
| bagai tjara2 jg. terbaik dalam 

keada'an ini. Tuan tahu bahwa 
B saja telah mengalami demikian 

banjak revolusi2. Tidak ada ba- 
njak revolusi? jang kelihatan be- 
gitu menggembirakan. Tapi apa- 

|. Kah produksi dan eksport tidak 
— akan mundur dibuatnja? tanja 

. saja. Sudah pasti, demikian dja- 
wabnja. Akan tetapi krisis pro- 

| duksi ini tidak dapat dielakkan. 
Mesir harus mengalami tingkat 

ini dan akan mengatasinja. Me- 

Na adalah sebuah negeri jang ti- 

dak mempunjai hutang diluar ne- 
geri. Inggeris malahan banjak 
berhutang kepada Mesir, hutang 
mana diwaktu ini dibekukan. Di- 
lapangan keuangan, Mesir dapat 

| tahan suatu pukulan, terutama 
| Gjika orang2 kaja sekarang ini 
| diharuskan membajar padjak be- 

| rat. Tjara2 untuk mengelakkan 

padjak2 jg. demikian ini dipan- 
dang Ma ketjurangan? jang 

   
   

    

   

      

    

    

   

        

   

    

    

    
    
    
    

  

   

“Hubisigun Mesir dgn. 
et Inggris dan Israel. 
Dan bagaimanakah hubungan 

nja dengan Inggris? Demikian 
ja saja kemudian. Djawa- 

bannja ialah: Inggeris sendiri 
ngharap banjak dari hu- 

“bungan ini. Kontak2 pertama 

memang bukan seorang jang 

Kabar Kota 
CHTCS PROTES. 

: penguluran tangan itu. Dia 
un tidak berbuat begitu keti- 
tan Liga Arabia menuntu: jang 

! demikian ini dengan kerasnja. 
Djadi Nadjib belum mengulur 
kan tangannja dan dia tutup 
mulut. 

Pertanjaan saja jang pengha 
bisan jalah: Apakah jang akan 
terdjadi antara seris dan 
Mesir mengenai Sudan? “Diplo 
maat jang tua tersenjum. Apa- 
kah soal mengenai radja Mesir 

| jang hendak menjebutkan diri 
nja radja Sudan pula, demi- 
kian pentingnja, Sekarang Ing 
geris mengurus soal ini menu- 
rut tjara2nja sendiri. Pertama- 
tama mereka telah mengadjak 
kawan2nja Supaja mengulur- 

ulur hubungan diplomatik. 
Sekarang mereka telah mene- 
tapkan suatu kata sepakat di- 
mana mereka sendiri dibebas- 
kan dari penentuan tsb, tapi 
orang lain tetap terikat pada 
ha! itu. Selain itu harapan2 
Mesir di Sudan tidak baik. 
Rakjat Sudan adalah  sua- 
tu bangsa jang sadar akan diri 
sendiri jang memandang ren- 
dah kepada Mesir, Istilah Me- 
Sir bagi dia adalah suatu kata 
edjekan jang dipergunakannja 
buat setiap manusia jang dalam 
pandangannja sama sekali ti- 
dak berharga. Bahkan di Kairo 
bangsa Sudan tidak segan2 me 
nundjukan sikap tjongkak itu. 

Sekarang setelah terbuka ke 
mungkinan akan timbulnja sua- 
tu negeri Mesir jang berlainan 
dimana anasir2 jang baik akan 
menguasai keadaan, dan dimana 
pihak jang lemah, golongan ko- 
rup akan didesak, maka keada- 
an seperti jang digambarkan di 
atas itu mungkin dapat bero- 
bah. Maka nampaklah bahwa 
Giplomaat jang tua itu memiliki 
suatu optimisme mengenai Me- 
sir. sedangkan beberapa bulan 
jang lampau ia sama sekali ti- 
dak berpikiran demikian. Ber- 
dasarkan keterangan2 dan pen- 
dapatan2nja itulah maka saja 
memandang perlu untuk menu- 
lis sekali lagi sebuah artikel, 
terutama karena keterangan2 
itu mengenai detail2 jang oleh 
dunia luar tidak bisa dilihat da- 
jam ukurannja jang benar. 

(Dilarang kutip). 

    

  

Bagian pingpong dari Chung 

Hua Ta Chung Sze di Semarang, 
jg pada tg. 21-9 

dalam perlombaan ping-pong utk 

merebut kedjuaraan seluruh Indo- 

nesia tahun 1952/1953 di Suraba- 

ja, telah memadjukan protes jang 

ikut bertanding 

dengan Nadjib memberi ke maksudnja tidak mengesjahkan 

mungkinan? ajan Nadfb adanja keputusan2 dim pertandi- 

an " dumang ngan itu. 

Menurut CHTCS sebabnja ia-   ekas naik darah. Ia telah me- 
nerangkan bhw ia akan mengu 
rus dulu soal2 dalam negeri 
sebelum ia mulai menghadapi 
soal2 luar negeri. Ini rupanja 
djalan jang bidjaksana. Sebab 
“pada achirnja Nadjip bersan- 
dar pada suatu revolusi nasio- 

&, mal, dan nasionalisme dari revo 
Tusi ini tak akan lebih meng- 
gampangkan  kedudukannja. 
'Duta Inggeris telah mempero- 
leh kesan jang baik sekali dari 
perundingan jang dilakukannja 
engan Nadjib. 
“Dan jg mengenai hubungan- | 

.nja dengan Israel, Nadjib me-' 
nentang perang dengan negeri 
itu, walaupun ia telah banjak 
berdjasa dalam perang Israel. ' 
Perang Israej pun hendak dike 
sampingkan dulu. Ben Gurion 

telah mengulurkan tangannja 

dengan utjapannja jang terke 

nal itu kepada Nadjib, jang | 

'tadinja sudah dihormati di Is- ' 

rael sebagai seorang perdjurit | 

jang baik. Telah sangat mena 

Yik perhatian bahwa dia, djus- | 

an karena dia tidak mendja- ' 

tidak segera EN 

    
   

   
   
   

  

   
   

    
    

  

   
   

    

    

    

   

          

     

   
    

  

S SULLET YUST MISSED 
AE, CACTUSI T S5 

For PULLIN' ME OUT 
hg OF THE WAY 5 

  

    

Na : GET ME 
Tar BusuwmAckers Nol Our OF - 

HERE/ ai 

lah karena peraturan2 jg mesti 

Giturut, oleh pihak panitia sendiri 
dilanggar. 

Protes tsb. dikirim tg. 6-10 

langsung pada Panitia Penjeleng- 

gara Kongres & Kedjuaraan PP- 

SI tsb. dan tindasannja a.l. 

pada Menteri PPK. 
ke- 

(Ant.). 

LULUS UDJIAN, 
Sedjumlah 75 pemuda dari 

SMA di Djawa Tengah telah 

mendaftarkan diri untuk ikut 
dalam udjian pada Faculteit 

1 Gadjah Mada Jokja, bagian 
: Hukum, Ekonomi dan Sosial. 
Dari djumlan ini, ada 14 pemu 
da jg ikut udjian di Jogjakar- 
ta, dan lainnja di Semarang. 

Berhubung dengan ini, maka 
di Semarang dibentuk sebuah 
gxamen-commissie terdiri dari 
Res. Milono, ketua, Himawan, 

Subekti, Pusponoto Mr. FL. 
Wijono dan Suwarno sebagai 
anggauta. Mereka jg lulus 
udjian pertama ada 9 orang, 

jaitu Barjadi Prapantya, Moh. 
Chairoedin, Soekisno Marjat- 

mo, Bambang Djajoesman, Su 
bagijo, R.M. “Hilarijo, Sri Koes j 
tiati, dan Suprapto. Pada tgl. ' 
113 Okt. jad. mereka akan di 
udji sekali lagi di Jogjakarta. 
ee 

   

  

   

    

( pocers... 
IT HERE 
A SHOT! 
WHAT 
HAPPENEP? 

    
   
   

    

   
   

  

   

    

         
.ngenai aku, Cactus. Ma 

| bahwa kau telah menarik pad. 
ingga dapat kuhindari! 

an ini. 

— Peluru meleset, untung tak me 

— Roy, keluarkan aku dari taha- 

  
     
     

    

'— Rogers, aku dengar tem 
bakan. Apa jg terdjadi? 

— Seseorang telah -menem 
bak padaku dari luar. Aku 
tentu tidak populer di Hope 
City ini. 

“Tim lebih dulu pada: 

tempat di 

lai diam 8.30 pagi, 
akan diadakan djuga gerak ba- 

  

   

  

DENGAN 
dan sekalian Kiauw 

RAK BADAN dan matjam-2 perlomba'an Olah Raga oleh murid-2 

HOR IM 
Pao 

sekolah. Pada malam 
harinja diadakan pertundjukan sandiwara jang diselenggarakar oleh murid-2 sekolah. Pun 
djuga Sam-si Lang-liong Gek-ray dll. tida ketinggalan untuk turut meramekan Malam 15 
raja'an itu, 

Berhubungan dengan hariPeraja'an tersebut, kami menantikan kedatangan sekalian sau- 

dara-2 dan sekalian Kiauw Pao, dan sebelumnja kami haturkan banjak trima kasih. 

HORMAT KAMI 

Peringatan 
DJALAN MATARAM 

- Innalilahi Wains Illahi Rodji'an 
Telah pulang ke-Rachmat Allah pada tg. 8 Oktober 

1952 djam 11.30 dirumah Pekunden 828 Semarang, Isteri, & 
Ibu dan Nenek kami jang tertjinta: £ 

Njonja K. SASTROSOEMARTO 
dalam usia 70 tahun. 

Terhadap para pamili, R.T. dan Handai-Taulan kami M8 
menghaturkan banjak terima kasih atas segala bantuan W 

tenaga, moreel dan materieel hingga terlaksananja pe- 
makaman almarhum pada djam 18.00 di Bergota. 

Semoga Allah s.a.w, berkenan melimpahkan segala 
KaruniaNja. 

Jang berduka tjita: 

Sastrosoemarto Pekoenien 828 Semarang. 
Soemardjo sekeluarga kep. S.T.N. Madioen. 
Soetedjo sekeluarga Pekunden 828 Semarang. 

Soetomo sekeluarga Pekunden 1179 Semarang. 
Soedjono sekeluarga Pekunden Tengah 1114A 
Semarang. 

.. 8. Soeroso sekeluarga Pontjol 132 Semarang. 
Soedihardjo Djakarta. 

KURSUS BASA INGGERIS, 
peladjaran dengan surat, kete- 

rangan basa Indonesia, tjukup 
dengan arti. tjara membunji 
kan, tata basa, latihan dsb. 

Memakai sistim jg. mudah di- 
peladjari dg: tidak memakai 
guru, Putra/Putri Indonesia ig. 
ingin menjumbangkan tenaga 
dalam pembangunan INDONE- 
SIA RAYA, segeralah berlang- 

ganan, Peladjaran dikirim 4 X 

sebulan wang langg. Rp. 3,— 

sebulan, wang langganan diki- 

PENDIDIKAN UMUM Lawang 
MALANG. 

LS Na ma aa Ae Pa 

    
Kabar baru! Sudah se!esai!! 

I. ,Kitab Undang2 Hukum 
Pidana Republik Indonesia” 

harui oleh: Major D. Mutiara 

(Djaksa Militer Sipil daerah 
Solo dan Madiun). 

Tebal: 164 halaman harganja 
hanja Rp. 10,—. 
Suatu buku jang sangat pen- 
ting bagi para Polisi Negara, 

| Polisi Militer, Pamong Pradja, 

Pegawai Kehakiman dan lain2. 
Pesanlah sekarang agar tidak 
kehabisan untuk Toko Buku di- 

sediakan rabat 154, ongkos ki- 
rim bebas.   

PERAJAAN WUCHANG DAY. 

Tg. 10 Oktober 195Z adalah 
ulang tahun ke 41 dari Boe 
Tjiang Kie Gie. Berhubung de- 
ngan itu akan diadakan pera- 

jaan sebagai peringatan ber- 
halaman gedung 

Koumintang Karangturi, dimu- 
dimana 

dan dan matjam2 perlombaan 
murid sekolah Tionghoa. Lebih 
djelasnja silahkan pembatja/ 
periksa iklan jang dimuat hari 
ini. 

 PENAN IPUNGAN TAWANAN 
SOB. 

Dalam pertemuan kemarin kan 
tor Gubernur antara pihak Dip. 
Diponegoro, Majoor Selo Ali, Ke 
pala Kedjaksaan Negeri Sema- 
rang, Ketua DPR Muljadi Djojo 
martono, Abubakar Imam Chu 

main, ketua DPR Kota dan bebe 
rapa kepala djawatan lainnja jg 
bersangkutan, a.l. dirundingka: 
soal sekitar penampungan para 
tawanan SOB di Djawa Tengah. 
Sampai kini sedjumlah 2.764 | 
orang SOB dalam wilajah Dja 
wa Tengah telah dibebaskan, 4 
orang melarikan diri dan ' 
13 meninggal karena sakit. 
Sampai sekarang jang masih di 
tawan menunggu pemeriksaan le 
bih landjut ada 6461 orang tawa 
nan SOB di Djawa Tengah. Da-! 
lam pertemuan tsb  disetudjui,. 
mengirimkan perutusan ke Ke 

menterian Dalam Negeri, An 
menjampaikan usul2 kepada 

hak atas di Djakata, antara lain 
iaitu, supaja pemeriksaan dari 

,Vverhoorploeg” tsb diperluas ang 

gauta2nja, hingga soal tawanan | 

SOB ini dapat segera diselesat | 
kan. Hari ini telah berangkat ke 

Djakarta pak Muljadi dan AA 
bakar Imam Churmain sebagai 
utusan Semarang dengan mem 

bawa usul2 tsb. 

RALAT. 

Kepala berita ,,BUKAN | 
' njonja. Mereka ini setelah sele TP BERLAGAK SEBAGAI 

TP” jg. dimuat kemaren 
dulu sebenarnja sbb: 
MENODAI NAMA tua 

    Lena 

(£ Tete THE GENTS 
LOOTIN' THE HOPE 
GOLP MINE ARE 
SETTIN' WORRiEP 

ABOUT HOW MUCH 4 
TI KNOW£ 

— Kukira, orang2 ig mela 
kukan ketjurangan dalam tam , 
bang emas Hope sekarang 
merasa tjemas, kalau2 aku 
tahu terlalu banjak mengenai 
muslihat mereka. 

— Memang kamu tahu ter 
lalu banjak, Rogers. (pikiran 
sheriff itu), 

mi 

ng 
an 

  

— Eeparkar C Cactus Kida, shenike 
Lku 

— Kamulah jang terutama 

II. Djuga sudah lama ditung- 
gu2 oleh SM.A/S.G.A. dil. 
jang sederadjat. Buku Peladja- 
ran ,Tatanegara Lengkap” 
oleh: D. Mutiara. Tjitakan ke- 
tudjuh, harga baru Rp. 7,25 

(dulu Rp. 9,50) Beli 10 ex. 
sampai 50 ex. rabat 15X Beli 
51 keatas rabat 2095 ongkos 
kirim bebas. 

Pesanan pada: 
»BINTANG INDONESIA” 
Posttromimel 52 Surabaja. 

KE LUAR NEGERI. 
Didapat kabar, bahwa Kem. 

Dalam Negeri, telah terima un 
dangan dari Inggris jaitu dari 
Public Works Municipal Servi- 
ces Congress & Exhibition, su- 
paja mengirimkan wakil2 dari 
Indonesia. Dengan adanja unda 
ngan ini, Kem. D.N. telah mengi 
rim surat kepada Pem. Prop. 
Djawa Tengah, supaja mengirim 
kan sdr. Mohamad, kepala Dja 
watan Pekerdjaan Umum, Kota 
Besar Semarang, dalam  rombo 
ngan jang nantinja oleh Pem. 
Indonesia dikirimkan ke Congres 

BERANGKAT KE TAIWAN. 
Dengan kereta api kemaren 

pagi telah berangkat dari Se- 
| matang ke Djakarta serombo- 
ngan, terdiri dari 10 orang pen 

| duduk Tionghoa dikota ini. 
Mereka diantar ke setasiun 

| oleh sanak pamili dan kenalan2 
| mereka. Di Djakarta mereka 
akan menggabungkan diri dgn 
lain2 rombongan dari pelbagai 
kota akan kemudian bersama? 
dengan pesawat terbang mene- 

an aa, perdjalanan ke Manil- 
la, dari sini djuga dengan pe- 

| Sawat terbang rombongan akan 
: menudju Taipeh, ibu kota dari 
Tiongkok Nasionalis. Rombo- 

| ngan penindjau hoakiao dari 
Indonesia itu akan berdiam ki 

|ra2 satu bulan di Taiwan atas 
| undangan dari pemerintah 
' Tiongkok Nasionalis. 
! Diantara rombongan dari Se 
Ne ada ikut serta ketua 
dari Chung Hua Shang Hui 
tuan Tan Tjien Lien dengan 

    

  

sai menindjau Taiwan, akan 
berangkat ke Japan. Tuan Tan 
akan menindjau dan memper- 

| dalam pengetahuan soal perda 
sangan di Japan. 

CAN SA bh ar An masa Banten ea 

P TURN TH! CACTUS 
KIP LO0SE, SHERIFF/ 

I NEED HIM: P 

: | 

butuh dia ! 
telah 

inta supaja dia dipendjarakan! Me 
apa kau sekarang beralih pendiri :19 
? 

    

Hari 
means SEMARANG 

    
    

jang telah dirobah dan diperba- f 

  

  

RUMAH SAKIT 

JUNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA 

YTOGJAKARTA 

Jogjakarta, 23 Sejimmber 19:2 

Mer 
No.: 4/IA/Peng./52 

Ti Bae Sakit Universitit Negeri Gadjah Mada Na 
membutuhkan beberapa Djuru-rawat wanita dan laki2. 

Barata penerimaan: 
Warga negara Indonesia. 
Beridjazah Djuru-rawat. 
Telah berpengalaman sedikit-dikitnja 1 th. 
Umur: 25 tahun. 
Belum kawin, untuk djuru rawat wanita. 
Berbadan sehat. 
Sanggup di Asrama. 
Berkelakuan baik dengan keterangan dari Pamong 
Pradja atau Pulisi. 

III. Tjara melamar: 

n. 

P
I
 
O
r
e
 

De
la

 

1. Harus datang sendiri di Tata-Usaha Rumah Sakit 
Universitit Negeri Gadjah Mada Jogjakarta, di Mang- 
kubumen Jogjakarta. 

2. Dengan membawa surat2. 
a. Salinan Idjazah. 
b. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong 

Pradja atau Polisi. 

c. Surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit un- 
tuk pelamar jang masih bekerdja. 

d. Surat persetudjuan dari orang tua atau wali. 

e. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 

IV. Penerimaan tsb. diatas, selambat-lambatnja sampai tgl. 30 

Oktober 1952. 

$T. B. Kepada Djuru-rawat wanita jang sudah memenuhi sja- 

rat2 akan diberi kesempatan untuk turut Kursus b: idan. 

RUMAH SAKIT 

UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA 

Kepala: 
DR. TJOKROHADIDIOJO. 

  

  

  

SORION- — INI MALAM” METROPOLE" 
5.00 - 7.00 - 9,00 PREMIRRE BESAR (17th) 515 - 7.15 - 9.15 

Film PILIPINA terbesar dgn BAHASA INDONESIA, 

   

       

    

Tan Pitseotlr 

SIGFREDO 
MANUEL CODE. £ ELVIRA REYES 

ERLINDA CORTES. 

FERNANDO ROYO-ELY NAPKIL 
GIL DE LEON : 

JUAN MONTERO 
JUAN VILLAFRANGA 

$1 
2)        SIGFREDO .... 

jg menjemburkan api dari kematian. Ia terunggul dalam segala-galanja, 
Manusia luar-biasa dari segala abad. Ia tempur Naga 

seperti ,,ROBIN HOOD” dgn tenaga adjaib »CAPTAIN sebagai 

  

MARVEL" dan penuh dgn Djiwa Asmara seperti .ROMEO”. Tiap2 
detik akan mengasi kepuasan kepada'Tuan2 ! 

,REX" Ini malam D. M. B. 5- 7.- 9- (17 thJ 
LORETA YCUNG 
JOSEPH COTTEN sHalf Angel" 

»DJAGALAN Ini malam D.M.8. 7.00-9.C0 (13 tb.) 
Siput Serawak - P. Ramlee BA KT” 
Kasma Men Pa Nor 

soLo Mulai'main tg. 5 s/d 10 Okt. 1952 

The Day, Tha Earth Stood Stil 
Aan BERHENTI BERPUTER) 

dgn Michael Reonie — Patricia Neal 

20th Century Fox 
in Technicolor 

  

  

  

    Draw, VII No, 684/I1a/119 

Nasional (Min Kuo) ke “1   
Telah dibuka dengan resmi Sajembara ,,Berdjuang” pada 

tanggal 5 Oktober 1952 djam 10 pagi di Kantor B.R.N. Gondoku- 
suman 16 Jogjakarta dengan disaksikan oleh: 

1. Ketua B.P.U.R. Sdr.: KRT Notojudo, 2. Wakil C. P. M. 

3. Wakil Polisi Negara. 4. Wakil LB.C. 5. Wakil B.R.N. 
Dengan Juri: 

1. Sdr. Prodjopramudjo. 2. Sdr. Thurmudi. 3. Sdr Wk. Polisi. 

4. Sdr. Wk. LB.C. 5. Sdr. Wk. C.P.M, 6, Sdr, Wk, B,R.N, 
7. Sdr. Mukmin. 8. Sdr. Surjono. 9. Sdr. Roesdi. 

HATSIL SEBAGAI BERIKT: 
Rp. 2500.— 
Samojo 
Rp. 1000.— 

“R.S. Hadisoeseno S.R. VI th. No: I Djatinom Klaten. 

Rp. 500.— 
R. Soejitno Mantri Kesehatan Pagujangan Bumiaju 
Rp. 200.— Brebes. 

Diarmo Soedarsono Murid S.M.P. Nasional Kl. 3 b 
Rp. 100.— Purbolinggo (Banjumas). 
Nj. R. Muljadi Sumlijani Pemanahan Gg 
Rp. 50.— VIII/32 Surabaja. 
691 3277, 5831, 

Rp. 25.— 
2723, 1367, 7339, 
2264. 
Rp. 12.50 

No.: 

6287, 7317, 4395, 0523, 
0044, 4083, 2010, 5231, 
6932, 0392, 6323, 5702, 
5277, 5192, 6021, 1199, 
1308, 7226, 7351, 2150, 
3956, 5029, 0303, 5425, 
4948, 6902, 2724, 3923, 6634: 0068, 5926 6454, 3070, 1902, 
5163, 4372, 0123, 5200, 1772 7096, 5718, 6414, 7294, 7086. 

Daftar selengkapnja akan dikirim langsung kepada para penebak. 

Jogjakarta, 6 Oktober 1952. 

Jajasan Bekas Pedjuang 

,Serdjuang” 
Djl. Ngabean 7 Jogjakarta: 

Agenda 5399 Gulon Perhutan Salam (Magelang). 

Agenda 1464 

Agenda 5925 

Agenda 4185 

Agenda 753 alias 

Agenda No.: 1657, 4992, 

Agenda  No.: 4500, 1325, 0783, 2469, 2223, 2025, 

Agenda 

: 2219 
5575, 
0171, 
5553, 
7254, 
0012 

3333, 7204, 1153, 
1719, 6347 1559, 
6306, 2013: 4642, 
5460, 5948, 3662, 
6453, 3255 3951, 
3773, 6779, 3134, 

4013, 1311, 
4424, 5784, 
4261, 7047, 
7129, 2207, 
6619, 7008, 
6895, 6005, 
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Mengenai keyanganmu, . tjita2-mu dikemudian hari, pilihshaa 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 
berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 

M.S, RAHAT 
OCCULTIST 

g. ana 109 — 

  

  

AA Di an 

LAMPU: ASTRA" 
dari pertundjukan film »ALADDIN AND HIS LAMP” 

djatuh pada nomer2 kartjismasuk tersebut dibawah ini: 
LUX K- 8408 Satu lampu ASTRA 

fluoriscent komplit. 

Satu lampu. ASTRA 
fluoriscent komplit. 

INDRA 2.5828 

  

  

  

  

LUX” klas II AL 6108 X 7811 K 8101 
G 6536 Mil 6931 GG 6761 ALA 6250 
N 6888 NN 17421 NN 17078 

LUX klas III 4082 4212 5652 
G 4288 N 4864 0 6042 0 5938 
A 3163 AL 3507 AL 3588 

INDRA klas II Mil 9866 5229 4582 
2 36642 2 36491 3 35596 3B 37462 

23 36745 B 33536 DW 2554 
  

Nommer2 ini dapat satu bola lampu ASTRA 25 Watt. 
Hadiah2 bisa dapat ditrima dengan membrikan potongan 

kartjis jg. tjotjok sama nommer tersebut diatas, paling la 
sampe 31 October 1952 dikantor, 

HVG. HARMSEN VERWEY & DUNLOP:N.V. 
Djurnatan I No. 5 — Semarang. 

LAMPU ASTRA BIKIN TERANG RUMAH2. 
  

  

  

  

  

BESI CITY CONCERN CINEMAS (En 

  

LUX Ioi Malam premiere |u, 17 tahun) 
5.7-9 Robert 'Mitchun— Ava Gardner — Melvyns Douglas 

64 ,My Forbidden Fast... 
Bagaimanakah djika seorang, laki jg. beristri ditjintai oleh 
gadis jg. djelita?-—- Nama keturunan |jg. harus didjaga !! 
Satu tjonto jg. baik dilihat utk pemuda dan pemudi. 

GRAND Malam d.m.b. 
5m—-1—9 (13 tb.| - film :Musical jang: terbesar 

JAM SESSION“4 
ANN MILLER dgn A Carnavaljof Swing # 
Charlie Barnett a.h.orch. AfCelebrationg with fhe Swing 
Louis, Amstrong a.h,orch, Stars'of the Nation 
Glen Ray'a.h. orch. 

1 NORA 5.-7.- 9.- Ini Malam penghabisan (u. 17 tab.) 
beng Tietien Sumarni Chater Harro 

Apa Salahku pu fila Indonesia baru"jarg 
menarik 

Besokmalam premiere DAHLIA kembali dgn Rd. Ismail . 

Roxy lu. 17 th) A.N. Alcaff-RibutiRawit.Nur Hassanah 

| ,» 
sangkar Emas 

#9 film Indonesia baru — Menarik dan Mengagumkan 

£Royal Ini'malam premiere (u. 13. th.) 
5,15-7.15-9.15 CESAR ROMERO - HILLARY BROOKE 

aberbaren $6 “ x 
4 Roxy : sLOST CONTINENT 7 Ip 
6.45—8,45 Modern Manjagainst seat Mula ya . 
Men of Atomic powered future back toa thousand. 

terrifying tbrills ia a New World of fantastic adventure ! 

  or 
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