
      

— Penting Hari Ini: Tak akan ada Krisis Kabinet? sm 

Bolak Tunisia — Peranan Indonesia di PBB — Ra 

Tja Goa minta Australia -—- Gugatan Kobarsih. " 

   
   

  

    

   

    

   
     

Dalam sidang Komisi Penghapusan Persendjataan PBB baru2 ini 
di New. York tampak banjak perhatian dari wakil negara2. Pada 
gambar ini kelihatan satu sudut dalam ruangan sidang dimana 
duduk delegasi Sovjet. Valerina Zorin, wakil Sovjet jang baru, 
sebagai pengganti Jacob Malik sedang mendengarkan djalan si- 
dang dengan saksama (paling kanan). Duduk sebelah kiri ialah: 
“wakil Inggris.     

Kemungkinan Tipis 
Ada Krisis Kabinet 
Parindra Tolak Usul Mosi Baharuddin 
Masjumi Kehendaki Ada nja Suatu Panitya Negara. 

ETUA MASJUMI Moh. Natsir hari Kamis pagi menerang- 

kan kepada wartawan kita bahwa Masjumi telah menentu- 
kan pendiriannja untuk menjelesaikan persoalan disekitar kemen- 
terian pertahanan dan angkatan perang. Menurut Natsir untuk 
memetjahkan mas'alah ini Masjumi menghendaki dibentuknja sua- 
tu panitia negara, jg. anggauta?nja terdiri dari anggauta? parle- 

men dan orang diluar parlemen. Panitia ini hendaknja diangkat 
oleh presiden, dan bertugas menampung ma'salah2 jg. timbul da- 

. Jam parlemen sekitar kementerian pertahanan dan angkatan pe- 
rang. 

memes sa Bea 

  

MasS'alah2 ini oleh panitya 
itu harus dipeadjari setjara 
objektif dan zakelijk, sesudah 
mana panitya harus memberi- 
kan laporan kepada pemerin- 
tah dan mengadjukan usul2 jg 
konstruktif kepadanja untuk 
mentjapai kesempurnaan dim 
organisasi dan lapangan2 pe- 
kerdjaan kementeriaan periaha 

selaingja itu panitya itu hen- 
dakrja membantu pu'a dalam 
menjuSun undang2 pokok per- 
tahinan dan susunan kemenie 
rian pertahanan dan angkatan 
perang. Selandjutnja menurut 

Natsir panitya ini harus men- 
dapat" fasilitet2 jg tjukup utk 
melakukan tugasnja itu. Pada 
jachirnja Natsir menerangkan, 

bahwa panitya ini setjara pe- 
riodiek harus memberikan la- 
poran kepada parlemen menge 
nai pekerdjaannja. 

Kemungkinan mosi 
baru. 

Sementara itu kalangan2 par 
lemen menjatakan pendapainja 

kepada PIA. bahwa sekarang 
ini bertambah sedikit kemung 
kiran akan di madjukannja 
suctu mosi baru jg chusus me 
muntut reorganisasi dalam ke- 
menterian pertahanan dan pim 
pinan angkatan berang, berhu 
bung dengan adanja keputu- 
san baru dari Masjumi itu. Ten ! KompilotUtkSerang tang sikap PNI, PIA menda- 
pat keterangan dari fihak jg 
mengetahui, bahwa jg sudah 
pasti ialah bahwa PNI akan 
berusaha untuk sedapat-dapat- 
nja menghindarkan krisis kabi 

net. Fihak PNI sendiri sampai 

sekarang masih merahasiakan 

Sikap apa jg akan mereka am 
bil dalam persoalan2 sekitar 
kementerian pertahanan dan 
angkatan perang. Agaknja par 

tai ini masih menunggu djawa 
ban menteri pertahanan, jang 
akan diutjapkan pada hari Dju 
maat malam ini. 

Tak ada krisis kabinet? 
Dapat dikabarkan, bhw sam 

pai hari Kemis siang antara 
PNI dan Masjumi masih be- 

lum terdapat ketjotjokan jg 
bulat untuk menghadapi per- 
sgoalan disekitar kebidjaksana- 

an menteri pertahanan. Antara 

kedua partai itu masih senan- 

tiasa diadakan “feeling”. Apa 
kah, keinginan PNI mengenai 

dengan perkembangan terachir 
ini disekitar persoalan tsb, ma 
ka ka-angan politik pd. umum 

nja berpendapat, bahwa ke- 
mungkinan timbulnja krisis se 
karang ini makin bertambah 

ketji!. 

Parindra tolak sagul 
mosi Baharuddin 

Sementara itu Sijaranamual, 

jg duduk dalam Seksi Pertaha 
nan sebagai wakil Pgrindra 
menerangkan kpd. “Antara”, 
bahwa fraksi Parindra akan 
menolak mosi Baharudin cs., 
djuga akan meno'ak mosi jg 
Jangsunc minta dihapuskannja 
djabatan KSAP dan digantinja 
Sekretaris Djenderal Kemente- 
rian Pertahanan. Fraksi Parin- 
dra akan membantu mosi jg 

Minta Gibentuknja suatu Pani 
tya Negara, ig anggautanja 
djuga ierdiri dari anggauxs 
Parlemen. ig akan menindjau 
dan menjelidiki soal2 tsb utk 
mengumpulkan bahan2 bagi 
Kabinet dan Pariemen, sehing 
ga sesuctn tindakon dapat di 
ambil herdasarkan bahan2 jg 
Objektip. Mengenai personalia   

| "rech'szekerheid” 

| 

reformasi dalam pimpinan ke- | 

menterian pertahanan dan ang 

katan perang itu akan disalur 

kan melalui bentuk lain dari 

pada rentjananja semula, ma- 

sih belum dapat dipastikan. 

Baik PNI maupun Masjumi da 

kam sidang parlemen pada ha 

ri Kemis malam dimana diper 

bintjangkan mosi Baharuddin, 

tidak akan berbitjara. Kedua 

partai itu akan menunggu dja 

waban menteri pertahanan 18 

akan diutjapkan pada Djum at 
malam ini. Sementara itu P' 

mendapat keterangan bahwa 

dalam partai2 pemerintah pa 

da umumnja orang sependa- 

pat dengan Masjumi untuk me 

njelesaikan persoalan ini dgn 

pembentukan suatu panitya di 
mana parlemen akan dapat tu 

rut serta pula mengemukakan 

Parindra menghendaki supaja 
sebanjak 

murgkin terdjamin. 

Duchess 
Terbongkar Diant 

gin van Kent) dan putranja utk 

ri resimen Westkent. Duchess of 

lanan keliling di Malaja antara 

Pada hari Selasa pagi pa- 

troli2 tentera dan polisi telah 

menje'idiki hutan2 jg terletak 

antara Kuala Lumpur dan Kua 

la Kubu, tempat tudjuan tamu 

agung. Dipuntjak Kanching, 

jg letaknja diatas 

akan dilalui Duchess of Kent. 

itu, patroi2 tsb menemukan 
Gua perkemahan darj pasukan 

gerilj, dan djuga parit2 jg te 
lah, dibuatnja. Tetapi perkema 
han itu sudah ditinggalkan 
penghuninja, mungkin karena 

aksi2 pembersihan jg :eliti da 
ri pihak tentera untuk meng- 
amankan daerah. tsb sebelum 

tamy agung itu datang. Didu- 
ga bahwa pasukan itu telah 

' meningga kan perkemahannja 
tiga hari jg lalu, dan dari be- 

IA jkas2 mereka ternjata, bahwa 
perkemahan jg satu telah di 

tinggali oleh 30 orang, sedang 
jg lainnja o'eh 20 orang. Wa- 
laupun kundjungan Duches of 
Kent ke Kuala Kubu itu telah 
dirahasiakan, namun rupa2nja 
niatan kundjungan itu telah 
botjor, dan pihak gerilja su-   

:akekterian- Pertahanan dan membu PAMA HA NK HL oi DAY AN NK 4 

     
       

  

Smg. Djum'at 

fraksi PKI) jang menghendaki 
(Partai Buruh) jang akan mene 
Mmandangan umum babak kedua      
si) jang menginginkan perubahan usul imosi, Mr, Djody 
menunggu djawaban atas pertanjaannja kepada para p 
si Demokrat), Arudji (ketua fraksi PSN) dan Mr, Burh 
Masjumi) jang ketiga?nja masing? menunggu djawaban 1 
babak kedua dilandjutkan nanti malam, sesudah Menteri 
atas pemandangan umum ba-bak kedua mengenai soal? 
Supeno 9 Han 

   

5 pat. bahwa pimpinan staf 
Pokok2 pembitjaraan. menteriaai Bk uuaan Fita 

1: Kobarsih (Partai Murba) katon Perang dipengaruhi 
sebagai salah seorang jg turut sesuatu golongan ketjil, 
menanda-tangani usul mosi &. menerangkan, hahwa 
Baharuddin mengandjurkansu tu hal ig aneh, ialah tind 
paja parlemen menerima baik pimpinan Angkatan Perang j 
Usul! mosi tsb. Dalam pembitja menurut ' pembitjara  sewe 
raannja jg banas dan pedas, nang2 kebawah dan sering 
anggota Kobarsih ' mengemba- 'li memaksakan kemauan 
likan persoalannja pada sum- | kepada Kepala Negara dan 

| bernja, jaitu jg menurut pem- | merintah dengan intimidasi, 
' bitjara adalah KMB jg ber- (menurut pembitjara semato 
sumber pula pada Linggadja | ditudjukan kepada keuntu 

|, jg oleh pembitjara disebut (suatu go'ongan tertentu. 
sebagai suatu pelaksanaan “po! Selandjutnja oleh pembitj 
litik colaborator dengan Belan |ra diterangkan pula, bahwa k 
da dan mendjadikan Indonesia |rena untuk kepentingan golo 
Suatu gemeenebest dari pada Ingan tertentu itu, Maka 
Belanda”. Dengan suara pedas |katan Udara mendapat 
pula ix mengeritik merek, jg Ingan dalam pembangunannjo 
olehnja dinamakan “Pelopor2 |terdjadinj, ketegangang dala 

Linggadjati”. AP 

2. Ir. Sakirman (ketua frak |res, jg semuanja itu menuru 
si PKI) menerangkan, bahwa |pembitjara tidak dibebank 
fraksinja dapat menjetudjui |kepada Menteri Pertahan 
usul mosi Baharuddin dengan |tetapi pada pimpinan Staf 
ketentuan supaja diktum per- menterian Pertahanan dan An 

tama jg menjatakan tidak per |katan Perang. 
tjaja kepada kebidjaksanaan. 
Menteri Pertahanan - diubah 
mendjadi: Mendesak kepada 
pemerintah supaja mengada- 
kan reorganisasi dan mutasi 
dalam pimpinan Angkatan Pe- 

rang dan staf Kementericn | gua tentang soa!2 sisekitar 
Pertahanan, serta menambah rat Bambang. Supeno. Disa 
usul mosi itu-dengan diktum2 ping itu pembitjara' mengin 
sbb.: Membentuk sebuah. komi j Kan kepaca sidang, bahwa Me 
Si istimewa dari DPR jg diberi jteri Pertahanan dalam djaw 
hak sepenuhnja untuk menga ! bannja atas babak pertama 
dakan pemeriksaan mengenai |lah menjatakan tentang adan 
pengaduan2 terhadap beberapa Pe an 25 as 
orang anggota pimpinan Ang | Sudah TenawaLKan...De 
katan Perang dan staf Kemen menga Oi E agro La ae 

2g: Prasajati a bertanja, ap: barkan dan menjuruh pulang ' . iba jan MR ic: terjata Hoar tap | dengan diatuhnja Mentsri Per 

  
    

banan perasaa. 
3. Asraruddin (ketua fra: 

Partai Buruh) menunggu d 
waban Menteri Pertahanan a 
pemandangan umur babak   

  
dan mengatjau-balaukan ma- 
sjarakat Indonesia. | &4 K. Werdojo (ketua farksi 

Pembitjara pandjang lebar Sobsi) menguatkan usul? Ir. 
memberi pendjelasan terhadap Sakirman, serta mengingatksn, 
pasal2 dalom konsiderans usul bahwa usaha perbaikan dalam 

: men? 

pembelian? jg tidak be- 

Perlu ada pengor- 

'Dan Kuala Kubu 
ADA HARI KEMIS markas besar tentara Inggris di Kuala 

Lumpur mengumumkan, bahwa suatu pasukan gerilja ter- 

diri dari 50 orang telah menggali parit2 di daerah, jang letaknja 

diatas djalan raja jang harus dilalui oleh Duchess of Kent (Herto- 

djalan jg j 

mosi Baharuddin, antara lain 

dengan pendapat, bahwa keru | 
wetan2 jg dihadapi sekarang | 
oleh Angkatan Perang bukan ' 
sadja karena tidak adanja sis 
tem ketentaraan js demokratis, 
tetapipun karena be'um ada- 
nja undang2 pokok pertaha- 
nan. Menurut pembitjara per-   lu sekali diadakan undang2 

pokok itu 1 sekurang2nja di 

dalamnja harus ditjantumkan 
|dasar2 anti fascis dan dasar2 
lorganisasi ig dapat mendja- 
' min kepentingan2 dari pera- 

djurit terbanjak. Selandjutnja, 
pembitjara jx tetap berpenda- 

of Kent 
ara Kuala Lumpur 

mentjapai sebuah perkemahan da- 

hal ini tentu meminta Gjuga pc 
ngorbanan perasaan, untuk ke 
pentingan negara. : 

Harus ada undang2. 
5. Mr. Djody (ketua fraksi 

PRN) menerangkan, bahwa kege 
lisahan dalam A.P. sudah diketa 
hui lebih dulu oleh Seksi Perta 
hanan jang diantara anggota2 
nja sedjak adanja pemerintah 

Republik selalu dari dekat me 

ngikuti perkembangan AP. Me 

nurut .Mr. Djody, untuk menetan 

kan sikap terhadap usul .mosi Z. 

Baharuddin hanja dapat tepat 

setelah ada pengertian tentang 
sediarah proces pembitjaraan 
mengenai beleid Menteri Pertaha 
nan, jaitu: 1) Menurut Mr. Djo 

Gv Seksi Pertahanan jang terdi 

ri dari anggota2 jang tahu be 

nar2 dalam hal pembangunan Ga 

lam A.P. dan Kementerian Per 

tahanan telah lama setjara men 

dalam mempeladjari soal2 itu 

dan telah mempunjai 
jang tegas untuk menjelesaikan 
soal2 tsb., 2) Selandjuinja me 

nurut Djody konsepsi itu ialah 

keharusan adanja undang2 Pokok 
Pertahanan jang menezankan po 

litik dan tjorak pertahanan Gan 

harus adanja undang2 “jang 

memberi rechtszekerheid fon- 

tang segala tindakan dari pim 

pinan K.P. dan A.P. 3). Tetapi   Kent, jang mendjadi kolonel dari 

resimen itu, utk beberapa hari lamanja telah mengadakan perdja- tidak diterima 
lain utk memeriksa resimen tsb. 

engan 

Harn Dihu- 
kum|4.Th 

Putusan Perkara 
Perampokan J.B. 

| EMARIN Pengadilan Ne 
geri Surabaja mendja- 

tuhkan hukuman 4 tahun kepa 
da terdakwa A. van Harn. Ia 
tidak boleh dipekerdjakan dilu 
ar pendjara dan diharuskan 
membajar semua ongkos perka 
ra. Hakim menjatakan ia te- 
rang bersalah sebagai ,,pembu- 
at-penjerta” dalam kedjahatan 

pentjurian dengan sendjata “jg 
dilakukan oleh lebih dari 2 
orang jang bersekutu. Seperti 
diketahui, dalam perkara pe- 
rampokan ini van Harn adalah 

.orang jang mengoper  (mene- 
'rima) uang dari Verrips dide- 
kat mesdjid Kemajoran, Sura- 

“baja, dan van Harn ini kemu 
|dian memasukkan uang itu da 
lam jerrycan (kaleng bensin) 
dan menanam kaleng itu dide 

  

pertimbangan2nja. Berhubung :dah bersiap untuk menjerang. kat pangkalan laut Udjung. 
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uk 

menurut pembitjara konsevsi itu 

oleh pimpinan 

K.P. dan A.P. sehingga menim 
bulkan pendapat dari Seksi Per 
tahanan, bahwa segala kegelisa 

han dan ketegangan dikalangan 

AP. dan K.P. itu berpangkal pa 
da. beleid pimpinan? itu. 4) 

Achirrja beleid pimpinan A.P. 
dan K.P. itu diopor oleh Mente 
ri Pertahanan, sehinega - oleh 

Baharuddin cs tidak ada djalan 

lain dari pada memadinkan usul 

mosi tidak pertjaja terhadan ke 

leid Menteri Pertahanan, demi 

kian Djody. 

Sebelum fraksinja drrat me- 
nrambil sikap, ia lebih dulu 
t'nt». diawaban ata: pertanis- 
snn'a kepada para pengusul 
mosi sbb.: Apakah para pengu 
sul messi bervendanat,. hih—a 

untuk melantjarkan pemba- 
ngunan didalam kalangan A.P. 

  

       

     

   
     

    
      
      
          

  

     

  

   

  

    
   
    

   
    

    
   

   
    
    
           

      

   
    
     

    
     

    
    

   
     

|orang 
N 

| besar Amerika Serikat dari De 

   
   

jrah As. Tenggara (US South- | 

  

   
    

Supono, K. Werdojo (Sob-4! 
12 fraksi PRN( jang masih 

il mosi, S. Engol (ketua frak-'' 
Harahap (ketua fraksi | 

| Pertahanan, Pembitjaraan '" 
anan memberi djawaban | 

Surat Kolonel Bambang ': 

laa Amerika' Di Asia 
Tenggara 

ADIO PEKING malam 

wa kepala delegasi Lanka 
lon) p konperensi perdamai 
an Asia & Pasifik di Peking, se 

perdeta Buddha bernama 
- Hammaratana, mengatakan 

wan Perbekalan Amerika didae 

. Asia Group Supply Coun- | 
cil), 
Menurut Hammarat!ana, putu 

San rahasia ini diambil ketika 
konperensi. Honolulu, tetapi 
baik rakjat maupun pemerintah 
Lanka tidak diwakili dalam run       

   

    

   
   
   
     

    
   

  

   
    

  

    

  

       

        
   
    

    
   

   

  

         

tahanan berarti tertjapai per. : 
untungkan Angkatan Perang ' baikan jang dikeham tak paris | 

Man mili: 
“dan Amerika Se ali 
Demikianlah “kata nendeta 
lammaratana. 

dingan di Honolulu fadi. 

Ia menuntut  suraja penie- 
tan rangkalan? di ke 

pada Inggeris dibatalkan. Me- 
nitut ketua fekensi Lanka ta 

T 7» Lanka 

     
sedikit thorum) kini die 

€e Inggris dan Amerika Seri- 
Kat untuk dperrunakan dalsm 

2. “ato 3 

     
    

  

    

  

     
| “(Antara— 

bs Dia AL Ae aaanj3 

onsepsi 

Lanka 
usat/f Dewan $Perbeke- | 

Kemis menjiarkan, bah | 

(Cey , 

    
Politik : 

Disusun Parlemen Utk 
Pedoman Perundingan 

Dengan Belanda 

4 EKSI Luar Negeri Parle 
men hari Rebo telah me 

mutuskan unfak menjusun sua 
bu konsepsi politik jang dapat 
dipergunakan sebagai an | 
oleh pemerintah dalam perun | 
Gdingar2 dengan Nederland ten ' 
tang masalah Uni dan Irian Ba 
rat, Untuk menjusun konsepsi . 
ini fraksi telah membentuk sua | 
tu Panitia jang terdiri dari tiga | 
orang, diketuai oleh Mr. Djody | 
Gondokusimo dan sebagai ang 
gauta?2nja Mr. Sunario serta 
Mr, Moh. Yamin. 

Hari Rebo jang akan datang 
Seksi tersebut akan memberi 
bentuk tstap kepada rentjana   

konsepsi | 

konsepsi itu. Ketua Panitia ter 
sebut Mr. Djody Gondokusumo j 
(menerangkan kepada P.I. Ane 
|ta bahwa konsepsi itu akan di | 
fadjukan kepada pemerintah se 
bagai suatu sugesti ia'ni dalam | 
lingkungan kerdja sama jang 
baik antara Seksi itu dan peme : 
rintah. ta 19 
  

Gan K.P, sesuai dengan konsep- 
Si Seksi Pertuhanan, perlu le- 
bih dum diadakan reformasi 

dalam pimpinan K.P. dan A.P. 
Segala kritik jang peses2 jang 
diutjapkan oleh anggota2 par- 
lemen sama sekali tidak ditu- 

djukan kepada peribadi Mente- 
ri Pertahanan karena mereka 

tahu dan insjaf, bahwa Menteri 
Pertahanan ialah seorang na- 

sional's jing djudjur dan” sa- 
sngat berdjasa bagi nusa dan 

'bangsa dalam perdjuangan ke- 

| merdekaan ini, demikian Djcdy. 
| 6. Sahetappy Engel (ketua 

(fraksi Demokrat). 7, Arudji 
| (ketua fraksi PSII) dan 8. Mr. 
| Burhanuddin Harahap (ketua 
. fraksi Masjumi) menerangkan, 
bahwa mereka akan mengemu- 
kakan pendapat2nja sesudah 
Menteri Pertahanan memberi- 

kan djawaban “atas pemanda- 

ngan umum babak kedua dise- 
xitar surat Kolonel Rambang 
Supeno, jang akan diberikan 
nanti malam. 

  
      

  

Ipihak Utara. Menurut sju 

  

.. Tahun Ke VII — No. 194 
ma SA aa NN 

  

Kanaan peang 
    

   

     
   

  

     
Adv. 80 sen 

MN : 
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| Pakaian 
Anti-Peloni” 

  

(tengah).     Djika sesuatu pesawat bomber terbang tinggi diatas daerah mu 4 
suhnjia sekalipun, djarang ia dapat kena tembakan penangkis uda 
za. Tetapi djika toh kena, kabarnja PBB kini telah memperguna 
kan akal baru untuk menjelamatkan anak2 buah pesawat tsb. Ia 
lah dan dipakainja pakaian anti-serangan jg istimewa. Gambar: 
matjam pakaian tadi, sedang dikenakan oleh sersan R. Proteau 

aa sena a. 

  

TS Pan 

  

| Pak Gato 

  
: Front Bukit 
. White Horse" 
Perlempuran Sengit Rebutan , Dla- 

lan Penjeibuan" Ke Seoul 

P 
ASUKAN? UTARA dengan tiada menghiraukan korban? me 

reka pada hari Kemis waktu fadjar menjerang lagi pun- 

tjak bukit ,,White Horse” di front barat, dan dim pertempuran se- 
ngit seorang lawan seorang mereka berhasil mendesak mundur 
pasukan? Korea Selatan dari puntjak bukit tsb. utk ke-8 kalinja 
dlm tiga hari ini. Wartawan U.P. Warren Franklin mewartakan 

Gari front di sebelah barat-laut Chorwon, bahwa divisi ke-9 Ko- 
rea Selatan dgn dibantu oleh tank2 dan artilleri Amerika kini se- 
Gang terlibat dim pertempuran setempat jg terbesar dalam tahun 
1952 utk rebut-merebut bukit ,,White Horse”, Menurut Franklin 
kedua pihak mengadjukan ,,ribuan serdadu2, sedjumlah besar tank? 
dan resimen? artilleri”, 

Kesudahan pertempuran2 ini 
akan menentukan apakah pasu- 

kan2 PBB atau pasukan2 Uta- 
ra hanti akan menguasai dae- 
rah2 bukit2 disek'tar Chorwon 
jang merupkar djalan penjer- | 

Korea 

le- 
1 mewar- 

buan kebek: ib 
Selatan Seoul. Be 

bih landjut dari Sz201 
takan. bahwa 

   

' Selatan pada hari Kemis mulai 
melakukan rerangan2 pembala 
san seru thd 5000 serdadu 
Utara ig menduduki bukit 
White Horse”, dan pertempu- 

    yan2 dari 'iara TC tak fa- 

ma kemu 
pat2 j3 

      

    

    

2 har 
Ai CON - 

  

   

    

ra pasi : e kete- 

rangannja menjstiakan,. bahwa 

pertemr: a tiga hari 
ak merebub mukt LA-hite 

Horse” itu telah mbaw 

  

djumlah korban jar 

  

tjara tadi satu divisi pasukan? 

Utara (Ik 12.000 serdadu)  te- 
lah dikotjar-katjirkan, 
dak lagi mempunj 
gai pasukan2 pen 
rena sangat ha 

korban2 mereka, 

  

ai &l    

    

   

   
, 

Usul utk. atasi 
djalan buntu. 

Sementara 'itu berita dari kan 
tor-berita jang diterima malam 

Kemis di London mengatakan, 
bahwa fihak Utara hari Rebo te 
lah mengadjukan suatu usul ba 
ru untuk mengatasi djalan un 
tu mengenai masalah remula 
ngan tawanan2 perang dalam pe 

rundingan2 gentjatatan sendjata 

Korea di Pan Mun Jom. Seorang 

koresponden dari  kantor-berita 
tsb mewartakan, bahwa  letnan 

djendral Wiliam K. Harrison, 

ketua delegasi PBB, dalam ra 

pat jang diselenggarakan hari 

Rebo di Pan Mun Jom telah me 
ngenjampingkan usul baru “Uta 

ra tsb jang disampaikan oleh ke 

tua delegasi Utara, letnan Cien 

deral Nam Jl. Berhubung dgn 

penolakan tsb kantor-berita RRT 
menjiarkan, bahwa bagi dunia 

seluruhnja kini telah djelas tang 
gung-djawah Amerika atas xega 
galan perundingan2 jang kini su 

dah berlangsung selama 15 bu 

  

pasukan2 Korea | 

    

Jnited Press tentang ini 
tak bahwa memurut 

pe ti Ijurubitjara  Gelega 
si PBS di Pan Mun Jom vs 

djenderal Nam Il ,tidak mengan 

idung sesuatu jang baru”. 

TERATIFIKASI 

(PERDI DIIAN PERDAM21 

AN DENGAN DJEPANG. 

Madjlis rendah Uruguay 

   

  

i UBUGYAT 
   

hari 
IRebo telah meratifikasi perdjan 

djian perdamaian dengan  Dje 

pang. Hanja 2 anggota sadja — 

kan tidak setudju. 
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EN nana Ka Mean 

“DOjika Sri Sultas Sam: 
pai Berhenti 

n OSI BAHARUDDIN es, 
jang telah menggempar- 

dan Kementerian Pertahanan, 
sangat pula mempengaruhi pem 
besar? militer didaerah Sula- 

wa itu menimbulkan kegelisa- 
han dikalangannja. Hal ini, an- 
taranja dapat didengar dari per 
tjakapan Panglima TT, VI 
Kol. Gatot Subroto jang antara 
lain mengatakan, bahwa mung- 
kin ia akan mengundurkan diri 
djika soal mosi Baharuddin sam 
pai menimbulkan penarikan di- 
ri Menteri Pertahanan Hameng 
ku Buwono. 

Panglima Gatot 'menambah- 
kan dengan berkata: ,,Saja bu- 
kan pro Hamengku Buwono, 
tapi saja tahu dari dekat, bah- 
wa Hamengku Buwono beker- 
dja dengan hati bersih dan 
Sungguh2 untuk kepentingan 
kita semua. Kita boleh berbuat 
salah, Hamengku Buwono dju- 
ga dapat berbuat salah seperti 
manusia biasa. Apa lagi kalau 
diingat, negara kita masih ter- 

  
| latu muda, sehingg, tidak ada 
' suatu kesalahan jang tidak da- 
pat dimaklumi. Tapi sesuatu 
kesalahan tidak boleh mendja- 
di rintangan da'am pekerdja- 
an kita. Sambil memperbaiki 
kesalahan, kita berdjalan te- 
ruS”, kata Kol. Gatot achirnja. 

  

DALAM TAHUN 1977 Bi. 

SA SAMPAI DI BULAN? 
Madjallah ,,Colliers” pa 

da hari Kemmis memuat sua 
tu karangan dari seorang 
ahli rocket, Dr. von 
Braun, jang meramalkan, 

bahwa dalam tahun 1977, 

50 orang ahli akan sampai 
di bulan dan mengadakan 
penjelidikan di disana. 

LEBIH 3.009 PASUKAN PBB 
TEWAS DAN li TANK SERTA 

19 PES. UDARA HANTJUR, 
demikian radio Peking. 

Radio Peking dalam siarannja 

hari Kemis katakan, bahwa per- 

tempuran?2 sengit terdjadi di 

Front Korea dari tg. I hingga 5 

Oktober dan lebih 3.000 orang pa-   sukan PBB tewas. Sebagiari be- 
isar dari kekalahan itu diderita 

| oleh pasukan PBB sewaktu mere- 

ika mengadakan serangan balasan 

Iselama waktu tsb. Selain itu 11 

tank dan 19 pesawat udara telah 

|dihantjurkan, sedang 23 pesawat 
ari Partai nis j ! : : dari Partai Komunis — menjata | udara lainnja rusak. 

  

  
Pelanggaran2 itu bermatjam2 

tjoraknja, seperti tidak mema- 
sang banderol dari barang jang 
Gidjual, menimbun barang, ti- 
dak membubuhi tanggal dan no   mor paktur, membubuhi harga 
jang berlainan dengan harga 
ig dinjatakan dlm daftar har 
ga-resmi menaikkan harga da 
gangan, melakukan pentjatutan 
kartjis bioskop dan ticket2 ka 
pal, dan sebagainja. Dalam hu 
bungam ini lebih djauh dipero 
leh keterangan, bahwa pada 
umumnja hukuman2 jang di- 
djatuhkan oleh Pengadilan Ne 
geri terhadap pelanggar2 pera 
turan perekonomian ini, djauh 
dibawah antjaman hukuman. 
Sebagai tjontoh dikemukakan, 
bahwa dari sedjumlah 71 per 

  

Partai Kebanysaan 

bandung menerangkan 

kabinet Wilopo bubar 
tetap tidak mampu   

Wr pbstan names 

beri 

van b 

net jang kuat belum “terbentuk, 
untuk mengatasi segala akibat jg 
mungkin membahajakan negara, 
Panglima Tertinggi Sukarno ' per 
lu bertindak kearah penjelesaian 
di Kementerian Pertahanan. 

la sendiri berpendapat, bahwa 
apabila ha!2 tsb. hanja tuduhan 
semata2, maka partai2  pemerin 
tah jang mempunjai suara memy 

tiskan tak akan “berbelit-belit 
g 

g 

nap 

peh 

memanen menatap 

usahanja. untuk. menjembuhkan 
spenjakit itu”, sedang. bantahan 
terhadap serangan2 atas kebidjak 
sanaan Menteri Pertahanan pun 
tidak dikeluarkan oleh partai2 
pemerintah itu. Pembitjaraan se 
kitar” usul mosi Baharudin sudah 
tjukup lama untuk” mendatang- 
kan kegontjangan dalam ' masja 
rakat, demikian Suradiradja, dan 
rakjat menantikan — penjelesaian- 

Parki: Bung Karno Perlu Bertindak 
K ETUA. PENGURUS Besar 

Indone 
sia (Parki) RS. Suradiradja di 

kepada 
Antara”, bahwa berhubung dgr 
persoalan disekitar” Kementerian 
Pertahanan sekarang lebih baik 

daripada 
menjembuh- 

kan peniakit. Suradiradja berpen 
4 dapat djuga, bahwa selama kabi 

ria. Suasana jang keruh sekarang 
bisa “menghilangkan kepertja 

jaan rakja! kepada ' pemerintah 
dan saat ini adalah saatnja kabi 
net Wilopo bubar, djuga apabila 

usul mosi Baharudin ditolak dgn 
tidak disampingi oleh  kesanggu 
pan kabinet Wilopo jg tegas 
untuk mengadakan mutasi perso 
nalia. Demikian R, S. Suradira- 
dja, ketua P.B. Parki di Bandung. 

int, 

. Tidak Setimpal 
Hukuman, Thd Pelanggaran Pera- 
“—.turan Perekonomlen Ada Di-: 

bawah Antjaman Hukuman | 
Selama 2 Bulan Di Djakar ta Terdjadi 160 

Pelanggaran. 
ALAM BULAN Agustus dan September 1952, oleh seksi 
Pengendalian Harga Kepolisian Djakarta Raya, telah dise- 

rahkan pada Kedjaksa'an Pengadilan Negeri Djakarta Ik. 160 per- 
kara pelanggaran peraturan perekonomian, jg. sebagian besar di- 
lakukan oleh kalangan dagang bangsa Tionghoa. Demikian menu- 
rut Keterangan jg diperoleh ,,Antara dari seksi Pengendalian Har- 
ga Kepolisian Djakarta. Diterangkan, bahwa pada umumnja setiap 
bulan tertjatat rata2 70 — 80 pelanggaran peraturan perekono- 
maian, sedangkan pelanggaran jg. bersifat besar terdjadi dalam bu- 
lan September jg. baru lalu, dalam bulan itu diambil tindakan 
terhadap tidak kurang dari 8 saudagar besar atau importur, jang 
melakukan penimbunan barang? setelah keluarnja peraturan baru 
Pemerintah dalam soal perdagangan. 

kara pelanggaran peraturan 
perekonomian jang termasuk 
kedjahatan (misdrijf) jg dian- 
tjam hukuman pendjara 6 ta- 
hun atau denda Rp. 100.000,—, 
jang terdjadi dalam bulan Agus 
tus jang lalu, pihak pelanggar2 
mendapat hukuman denda Rp. 
100.— sampai  setinggi2nja 
nja Rp. 500,—, jang dengan kon 
tan dapat dibajar pd. saat pu- 
tusan itu dikeluarkan. 

Penimbun2 di adjukan 
tuntutan berat. 

Achirnja diperoleh keterangan, 
bahwa dalam pemeriksaan perka- 
ra penimbunan barang2 jg dila- 
kukan kalangan dagang dan atau 

importeur setelah keluarnja pera- 

turan baru Pemerentah dim soal   perdagangan dim bulan September 

jl, para Djaksa jg ditugaskan 
membawa perkara ini ke sidang 

Pengadilan, akan memadjukan 
tuntutan2 hukuman jg berat, se- . 
suai dgn perintah Djaksa Tinggi. 
Sebagaimana telah dikabarkan, 
pada pertengahan Oktober ini, 

oleh Pengadilan Negeri Djakarta 
diharapkan sudah dapat diadili 
soal penimbunan barang? jang 

dilakukan dim bulan September 
jl, dimana 8 saudagar besar dan 

importeur akan dimadjukan seba- 
gai terdakwa, 

lag
i   

   

  

Akan | 
Undur- 
kanDiri 

kan pimpinan Angkatan Perang 

wesi. Adla tanda? bahwa peristi 
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| Mengtinan untuk membatasi 

 Pat'mendjawab pertanjaan pen 

Jegasi tsb berniat untuk memi 

“ soalan terbesar jakni Perang 
. atau Damai, : 
gap bahwa masalah2 Tunisia 

  

. Indonesia dalam pekerdjaan2 

  

| PENGURUS PHBI LAMA 
.. BUBAR, 

“kan rapat pleno Panitia Hari 

|. organissi Islam dari 24 organi- 

. mnja. Rapat memutuskan: 

Na 'ng» keadaan. 2. Membentuk 3 

ngurus PHBI, terdiri dari: 

'Dambari (GPII Kota Pradja). 

0 rus PHBI jang baru. 

| BESLAH, 

  

sifik sadja 

| kan oleh beberapa wakil negara 

sangat penting. | 
an tetapi sebaliknja dele | 
negara2 anggauta PBB 

innja menghendaki untuk 
memperluas pembitjaraan2 me 
ngenai masalah Korea sampai 
kepada masalah2 negara2 A- 
sia. Tenggara, seperti Taiwan 

r Indo Tjina, demikian Pa- 
r- jg 'selandjutnja mengata- 

kan bahwa, ia kini belum da- 

dirian mana akan dianut oleh 
delegasi Indonesia, apabila de- 

lih Suatu pendirian tertentu 
rhadap masalah ini. Disam- : 

5 ping masalah2 Korea dan Djer : £ dipergumak 
| dalam dua arti jang berlainan. man, sebagai unsur2 dari per- 

Palar mengang- 

   

      

ui RI 

atarti 

“Indonesia Akan Membela Bangsa2 Kulit Berwarna Di Afrika Selatan” 

0 akan datang kembali akan me. 
Wnat manusia dewasa ini jakni: Perz 

(agan Umum PBB tidak akan berhasil memetjahkan masalah tsb., demikian keterangan L.N. Palar, 
wakil tetap Indonesia dim PBB pada hari Rebo ketika ia mengadakan pertjakapan dgn' koresponden 

Kita di Amerika. Dalam pertjakapan chusus itu Palar selandjutnja menerangkan: (jang berbitja- 
| ra, tidak atas nama pemerintah Indonesia, melainka 
Wa banjak dari pekerdjaan?2 penting Persidangan Umum PBB itu akan 
“perangan di Korea. Ya tidak per 

     

  

N . A : tua. 

ontr     
   Fu

 

. 

—— Kata L.N. Patar. 

- : a 

tjaja, bahwa 

1 Rabi 

1 menjatakan pendapat 

dan di Korea, se 

    

3 

Aa Koma Dan Blok Barat” 

». 

MUGAS BESAR JG. MELIPUTI segenap persoalan . dari sidang Persidangan Umum PBB jg 
merupakan usaha menjelesaikan kesulitan? jang di 
rang atau Damai, akan tetapi dichawatirkan, bahwa Persida- 

dihadapi oleh 

PBB akan terdapat ke- 
1 mengenai peperangan Korea itu hanja sampai soal2 jg 

pesifik sadja umpamanja sampai kepada perundingan? gentjatan sendjata atau 
dapangan pemberian bantuan dan pembangunan kepada da gain L sangat diharap- 

  

anggauta PBB, dengan tidak dilakukannja penindjauan jang dalam 
| mengenai aspek? umum dari seluruh peperangan di Korea itu. 

|. Soal2 Tunis dan Marokko mentara dari sidang Persida- 
ngan Umum PBB atas permin 
taan Indonesia dan negara2 
lainnja dari blok Asia-Arab, 
karena masalah2 tadi berarti 
merupakan antjaman terhadap 
perdamaian, berhubung. kegeli 
sahan didalam negeri Afrika 
Utara itu dapat merupakan ba 
haja bagi perdamaian interna 
sional, apabila tuntutan2 na- 
sional dari rakjat2 kedua ne- 
gara tsb tidak akan dipenuhi 
lebih lama lagi. 

Timur kontra Barat. 
Dalam hubungan ini Palar se 

landjutnja menundjukkan bah 
"wa peribahasa ,,Timur kontra 
Barat” itu dapat dipergunakan. 

| Peribahasa itu bukan hanja ber. 

arti golongan negara2 komunis   
Gan Maroko itu adalah sangat 
penting pula, terutama ditin- ! 

—.. djau dari 

Persidangan Umum PBB. Pa- 
lar menundjukkan, bahwa ke- 

      

  

Ag mai NO Hoa 

sadja, jang dalam tudjuan2 dan 
'kepentingan2-nja berbeda de. 
| -ngan negara2 demokrasi Barat, 

Tb "akan tetapi peribahasa.itu diper 

sudut ikut seranja| Pakek sa 3 utk. menundjuk 
(kan sifatd jang bertentangan 

lantara negara2 kolonial Barat, 
dan bangsa2 Asia jang dahulu 

| Gua-masalah tsb kini telah di atau kini telah dikolonisasikan 
' tjantumkan dalam atjara se- serta, negara2 lainnja. di dunia. 

5 NA, 
saga Ga 

SEMARANG 10 OKTOBER 1952. 

Presiden Harus Bertindak 

Perang telah bertambah ruwet. 
pangkainja. 
Kabinet kelihatan semakin besar. 
atau tidak, malah menambah semakin 

O 

Soal sekitar Kementerian Pertahanan dan Angkatan 

Tak dapat dipegang lagi udjung- 

Dalam pada itu, gelagatnja, kemungkinan djatuhnja 
Pemimpin2 partai dgn sengadja 

ruwetnja keadaan. Mereka 

siling sismberi Keterangan kepada pers, jg satu sama- saling ber- 
simpang-siur. 

Dalam menghadapi keadaan jg semakin ruwet itu, 

sepandjang pendengaran kita, di kalangan partai2 telah timbul 

Ka tak tahu djalan lagi. Djalan 
puh, Jalah.i..... minta bantuan 

hingga dapat tertjegah timbulnja 
bungan ini kabar Antara hari ini 

lagi ketjuali bahwa Bung Karno 
. mengumpulkan pemimpin2 partai, 

persetudjuan, agar keadaan dapat tertolong. 
Kalau toh pemimpin2 jang bersangkutan tidak djuga 

F. dan kabinet achirnja bubar, 
4 mikian memaksa kepada kita mengemukakan pentingnja diambil 

! tindakan darurat. 
- Djangan lagi buat sementara dibentuk kabinet-par- 

lementer, tapi harus dibentuk kabinet-presiden, dgn tugas menjele- 
| saikan rentjana2 kabinet sekarang jg sebagian sudah siap, sampai 
pada diadakannja pemilihan umum. 

4 tak ada. 
urung, sebentar2 lagi orang2 jang selalu tidak puas, dgn menggu- 

nakan kedudukannja, akan terus-menerus 
»mendaulat” menteri dan mendjatuhkan kabinet. 

am Demi kepentingan rakjat dan negara, penjakit meni- 
ru Perantjis itu harus diobati setjara radikal. 

akan mendjadi sadar, 

Sa maa de mapan anang 

————— Djalan lain, 

kegelisahan. Pada umumnja orang ingat pada Bung Besar. Mere- 

satu-satunja jang harus ditem- 
Presiden. 

Bung Karno harus bertindak. Bertindak utk mentja- 

pai atau memulihkan kembali keseimbangan sedemikian rupa, £Se- 

kedjadian2 jg hebat. Dalam hu- 

tentang pernjataan Kolonel Gatot 

Subroto, adalah sangat menarik perhatian. 
—A———— Pak Gatot bilang, maksudnja, 
sberdaulat' oleh parlemen, dia akan meletakkan djabatannja. Per- 

| njataan Pak Gatot ini bukan suatu antjaman. Pernjataan itu ada- 
|. Jah sewadjar sebagai pernjataan seorang pedjuang, seorang militer 

“jang taat dan patuh kepada negara. 

djika Sultan sampai 

harus bertindak, memanggil dan 

mengusahakan keseimbangan dan 

keadaan de- 

Kalau tidak demikian, tak 

gampang-gampangan 

      
    

    

  

      

   
   

Malam Kemis jl. telah diada 

Besar Islam Kota Pradja Se- 
marang jang didatangi oleh 15 

Sasi jang mendjadi anggauta- 

4. Pengurus PHBI jang la- 

ma. meletakkan djabaian kare- 

formateurs untuk menjusun Pe 

2. Kjahi H. M. Mansoer (Ma- 
'sjumi). b. Moenir Abisudjak 
(Kom, Wilajah GP Ansor). c. 

.8, Ketika formateur tsb. di- 
'beri tempo seminggu harus su- 

dah menjerahkan daftar pengu 

Saran jang diberikan kepada 
formateur PHBI harus mempu 
njai 2 funksi, jaitu eksekutip 
'dan legislatip (executief dan 
Jlegislatief): dan diharapkan 
PHBI jane akan dibentuk itu 
dapat didukung o!eh semua or- 
Jattisasi Islam, 

Wedosari (Smg) diketemukan 

1 peti uang logam, jaitu anta- 
Lranja sedjumlah uang perak, 
talenan, pitjisan dan lainnja la 
gi, uang logam mana adalah 
uang logam. zaman Belanda, 
Uang tsb dibeslah dan pemilik 
nja dibikinkan proses verbaal. 
Selandjutnja dalam penjelidi- 

tsb mengadakan pula gadai ge 

lap. Perkara inipun dibikinkan 
proses verbal pula. 

PENGURUS ,,/MARHAEN”, 
Dalam rapatnja ig 7 Okt. 

P. O. ,,/Marhaen” di Kp. Batik 
telah menjusun pengurus baru 
Jang kini diketuai oleh sdr: 
Moekmin, penulis Iksan Santo- 
so, bendahari Judy “dan 3 
orang pembantu, pelindung 
|Marsiman dan penasehat Ha- 
dikusumo, Alamat Kp. Batik- 
geaong 427. 

SOAL GEDUNG S.R. 

. Menjambung berita kita be- 
berapa. hari jl. tentang usaha 
Inspectie SR Prop. Djaws, Te- 

    
ngan gedung? SR dalam wila 
jah Djawa Tengah, dengan 
memadjukan usul kepada Pem. 
Pusat, supaja diperkenankan   

      

  

   

   

1 PETI UANG PERAK, SEN 
AN LAINNJA LAGI DI” 

Didapat keterangan, bahwa 
baru2 ini atas kegiatan polisi 

mendirikan gedung2 itu menu 
Prut model Prefabicated house, 
oleh Djaw. Gedung2 Negeri 
Djawa Tengah diterangkan, 
pendirian gedung2 tsh menu- 
rut model diatas kini belum   cmarang di rumahnja salah 

seorang penduduk Tionghoa di 

  

dapat diterima. Alasannja, ka 
rena gedung2 itu tentunja 

| bil 

. jang tak mempunjai pemerintah- 

Kalau sikap Pak Gatot djuga mendjadi sikapnja be- |an sendiri itu, dalam minggu jg 
berapa perwira tinggi lainnja, akibatnja tak dapat dibajangkan. lalu, dalam sidang jang akan da- 
Kaum opposisi hendaknja mendjadi sadar dan djangan terus-me- tang itu Indonesia sekali lagi 

| nerus bermain dengan api. 
————— Keadaan sudah mulai sulit sekali. Tak ada harapan 

Kan sementara, ternjata orang 

hgah untuk mengatasi kekura : 

AA Ba ESA 

| Palar selandjutnja memperi- 
ingatkan, bahwa kini terdapat 

| bahaja politik berkenaan de- 

hasa, tersebut mempunjai dua 
arti, karena hal ini dapat me- 
nimbulkan, kekatjauan sedang- 

nakan, kekatjauan ini utk le- 

damentil 
kannja. 

Politik me-misah2. 
Suatu soal .lainnja jang oleh 

Indonesia dan negara2 sahabat 
Arab dan Asia telah diusulkan 
untuk. pula ditjantumkan dalam 

atjara sidang. tsb., karena diang 
gap. sebagai antjaman terhadap 
perdamaian, ialah politik diskri 
minasi bangsa2 jang kini didja 
lankan oleh pemerintah di Afri 
ka Selatan Palar mengatakan, 
bahwa pelanggaran hak2 manu : 

sia dari pendudukan bukan bang 
|sa kulit putih di Afrika Selatan 
titu oleh pemerintah negara tsb 
' menimbulkan kegelisahan jang 
/membahajakan jang perlu diper 
|hatikan oleh Persidangan Umum 
| PBB. Karena Persidangan Umum 
PBB pernah telah  membitjara 

kan perlakukan jang dialami 
oleh penduduk keturunan India 
di Afrika Selatan itu (masalah 
ini akan dibitjarakan kembali da- 
lam sidang jang akan datang), 
maka Persidangan Umum PBB 
sukar sekali untuk menolak dibi 
tjarakannja pula perlakuan jang 

dialami oleh penduduk? lainnja 
bukan kulit putih di negara tsb 
jg bukan merupakan golongan 

minoritet, melainkan golongan 

penduduk jang terbesar. Palar 
menerangkan selandjutnja, bahwa 
delegasi Indonesia mengandung 

niat untuk membela dengan se 

  

ngan. kenjataan, bahwa periba 

kan kedua belah fihak jang ber 

| sangkutan itu akan mempergu 

mengeruhkan masalah2 fun | 
daripada mendjelas ' 

    
ngan terbang telah disiapkan b 
bar: waktu dengan diantar o 

. tan menteri Brooke Claxton   

  

M ENURUT KETERANGAN 
gris berkundjung ke Makas 

Radja Goa: Marege adalah: 
hama asli dari benua Australia 
Sekarang. 

Pada djaman permulaan 
VOC daerah Marege dipindjam. 

Goa guna mengasingkan pen- 
djahat2, Duta besar Ingseris: 
O, begitu. Radj, Gca: Karena 
daerah itu adalah kepunjaan 
kepurjaan keradjaan Goa dan 
hanja dipindjam oleh keradja- 
an Inggeris, maka kapan akan 
dikembalikan lagi? Duta besar 
Inggeris: O, baik, nanti di-   kuat tenaga hak2 penduduk2 

baik dari Afrika Utara maupun 
Afrika Selatan jang bukan bang 
sa kuit putilh itu. Ia menjatakan 
harapannja bahwa delegasi Indo 
nesia akan melakukan sebagian 

besar dari pekerdiaan2nja da- 
Tam“ Persidangan. Umum 
PBB jad ini dalam masalah2 tsb,   

Irian Barat. 
Mengenai Irian Barat, Paiar 

menerangkan dapat diharapkan 
keterangan tegas dari delegasi 
Indonesia apabila fatsal 34 dari 
atjara sementara sidang — jak 
ni laporan-laporan tentang  dae- 

rah-daerah jang tak mempunjai 
pemerintahan sendiri — akan di 
perbintjangkan. Sebagaimana te 
lah dinjatakan oleh Indonesia 
kepada panitia untuk mempela- 
djari laporan? tentang daerah?   
akan mengemukakan, bahwa 

Nederland tindak berhak untuk 
memberi keterangan? tentang 
Irian Barat kepada PBB, karena 
tindakan demikian itu dapat di- 

anggap sebagai tanda, bahwa 
Nederland 'mempunjai kedaula 
tan atas Irian Barat. Di lain 
fihak delegasi Indonesia mung- 
kin sekali akan menjokong pendi 
rian? beberapa negara dari Ame- 

orang2 Pilipina. 
Dari pihak radja Goa dida- 

dang “merenijanakan akan: 
memperbaiki kuburan2 orang2 
Piipina jang ratusan banjak 
terdapat. didaerah  Djongaja 
(selatan kota Makassar). Ku- 
buran2 itu telah berusia bera- 
bad2 lamanj, ketika Pilipina 
masih mendjadi daerah taklu- 
kan keradjaan Goa. 

Penduduk mentjekek 
diri sendiri. 

Seterusnja dapat dikabar- 

   

      

    
   

     
    

  

Liatdki mentor Janatiiei Pertah 
untuk suatw keperluan: rundingan 

Dulu Bekas Dj adjahan' Goa — Hanja 
 Dipindjamkan Pada Inggris — Katanja 

radja Goa, ketika duta besar Ing- 

radja Goa di kediamannja utk berarmah-tamah. Pertjakapan dalam 
pertemuan ramah-tamah antara lain S.b.b.: Duta besar Inggeris: 
Sampai dimanakah kebesaran keradja'an Goa? Radja Goa: Kera- 
dja'an Goa pada djaman dulu meliputi selain daerah Sulawesi, dju- 
ga Pilipina, Maluku, Irian, Sundaketjil dan Marege. 
Inggeris: Wah, besar djuga! Semua daerah? jang tuan sebut itu 
saja kenal, tetapi mana jang disebut daerah Marege ? 

oleh Inggeris dari: keradjaan 

Mau perbaiki kuburan | 

pat keterangan, bahwa ia se-| 

  

| pannja Menteri Perilahanan, 

      

tulan diatjapkan didepan 

biasa sampai Obroos. 

»Kompetisi jg sportiek dilapang- 
an hidjau dengan hadiah2 pelbagai       mr Canada jg baru-baru ini 

ang di Washington, dilapa 
enghormatan. Pada. gam- 
andan barisan  penghorma 
3 barisan. i   

i a Tun- 
stralia 

ia djuga tlh. datang menemui 

Duta besar 

sama rombengan bupati Maka- 
sar diberbagai tempat dipegu- 
Inungan Lompobatang selama 
4-hari lamanja. 
(Huran2 ini dimusnahkan bu- 
kan sadja untuk kepentingan 
ladang-liar (rootbouw), tetapi 
djuga karena kebakaran? jg. 
'terus terdjadi oleh tindakan2 
penduduk jang tidak awas. Se- 
uep malar, dengan djelas kita 
lihat api jang membakar huian 
disana-sini, dari djauh seakan- 
akan ada pandu2 sedang ber- 

matjam, seperti piala, pandji, men- 
“dali, dll. sudah selesai. Pupuklah 
''sportivitet itu.  Disegala' lapangan, 
|. Kini, ada lagi, satu KOMPETISI. 
' Harus dilakukan dikalangan Tente- 
ira, dan diseluruh kalangan bangsa 
| Indonesia. Tua muda, lelaki wa- 
nita. Kompetisi itu, ialah KOMPE- 

|'risit MENGABDI KEPALA IBU 
| PERTI WI, kepada Negara Indo- 
nesia. Dan djauh bedanja dengan 

' kompetisi dilapangan hidjau. Kalau 
dilapangan hidjau orang mengharap- 
kan dan merebut piala dil seba- 

maka kompetisi untuk 
Ibu Pertiwi harus dilakukan dng 

| sepi ing pamrih. Kompetisi guna 
Indonesia Raja tidak boleh meng- 
harapkan pudjian, bintang, hadiah 
dan apa sadja jg berupa' penghar- 

gaan lahir, materie. Malahan meng- 

harapkan BALASAN DARI TU- 

HAN sekalipun harus dilenjapkan. 
Djadi penghargaan benda dan peng- 

hargaan dari Tuhan harus lenjap. 

gainja itu, 

Sebaliknja harus  ,SEMARAH", 

terserah kepada keadaan, kepada 

Tuhan, Ia hanja berbuat baik 'kare- 
na perbuatan baik untuk Ibu Indo- 
nesia itu harus ditunaikan. Habis. 

Sudah. 
Hanja orang jang demikian itulah 

dapat disebut ' PAHLAWAN. 

Seorang Pahlawan berbuat se- 

ichlas2-nja, dengan djiwa jang mur- 

ni putih bersih mengabdi kepada 

Ibu Pertiwi. Abdi Pertiwi demikian 

inilah Pahlawan sedjati. 

Berbuatlah sedapat mungkin, 
keras-kerasnja, dengan dasar 
demikian itu, hai Perwira, hai 
jat Indonesia”. 

SE 

jang 

Sadjak perdjurit.   'api-unggun. 5 

(&. Dulu menghasilkan ra | 
t 

iusan ribu rupiah. ' 
“Menurut keterangan pihak Dia- | 

watan Kehutanan, hutan2 tsb sa 
lum perang dunis masih utuh dan 
menghasilkan ratusan ribu rupiah se 
'tiap tahun dari kaju djenis baik, ro- 
tan, damar dsb-nja: sekarang semua 

jini telah digunduli hingga kekajaan 
jang berpuluh2 djuta' rupiah. hilang 
pertjuma. Perombakan hutan tsb di- 

mulai sedjak pendudukan Djepang 
hingga sekarang. Usaha2 untuk re- 
boisasi berim dapat didjalankan, ka 
rena selama ini pegungungan tsb di 
djadikan markas pasukan2 gerilja pa 
da-tahun2 1945 hingga 1947 dan an 
tara tahun 1949 hingga pertengahan 
1952. 

  

  

   

  kan, bahwa lebih. dari 5096 hu- 
tan2 didaerah Goa, Djenepon- 
to dan Bonthain, jg terham- 

par luas dari kaki gunung | 
hingga pada garis kira2 1.460 : 
“meter diatas permukaan laut di 

gunung Lompobatang. telah, di 
musnahkan setiara liar oleh 

penduduk, sehingga  banjak 

dan bahaja kesengsaran besar 
sedang. mengantjam penduduk 
ratusan ribu djiwa jang umum 
nja hidup dari persawahan dan 
perladangan didataran Goa, Ta 

kalar, Djeneponto dan dilem- 
'bah2. Demikian tulis wartawan 

»,,Antara” dari Makasar sekem- 

balinja dari penindjauan ber- 
  

ajukan negara2 jang terbela-   rika Selatan, bahwa Nederland 

kan memberi keterangan? ten- 

tang Antillen Nederland dan Suri 

pame, karena daerah2 tersebut 

mepurut anggapan Indonesia dan 

negara? Amerika Selatan terse- 

but belum mempunjai pemerinta 

han sendiri jg. berdaulat penuh. 

Masalah istimewa untuk dibitja- 

rakan jang didifinisikan sebagai 

”penghentikan pemberian kete- 

rangan? selekas dengan fatsal 13 

dari piagam PBB tentang Antil- 

kini telah ditjantumkan dalam 

atiara sementara sidang Umum 

PBB. 

Soal2 ekonomi. 

Dalam lapangan ekonomi, per 
hatian delegasi Indonesia per- 
tama2 ditudjukan kepada fat- 
sal2 dari atjara siang jang her- 

talian dongan rentjana mema- 

akan menggunakan  bahan2 
lain dari pada jg diharapkan, 
jg berarti pula kekuatan ge- 
dung2 SR hanja untuk semen- 

Itara waktu sadja. Pem. Pusat 
menghendaki, supaja semua 
gedung jg akan didirikan be- 
tul2 kuat dan dapat dipakai 
dalam djangka 'ama, tidak utk 
Sementara atau darurat sadja. 
Untuk mengatasi soal ini, ma- 
ka oleh Djaw. Gedung2 Nege- 
ri Prop, Djawa Tengah akan 
diusohakan dgn djalan lain, 
jaitu dengan djalan openbare 
aanbesteding. Untuk inipun 
o'eh djaw, tsb diatas telah di 
usahakan djuga, tetapi ternja 
ta, sampai sekarang belum la 
gi didapatkan seorang aanne- 
mer jg berani madjukan pena 
waran pembikinan. gedung2 
SR tsb karena mereka minta 
beajanja lebih besar dari pada   

seharusnja jangan menghenti- 

len Nederland dan Suriname” | 

kang dalam kemadjuannja, de- 
mikian Palar jang selandjutnja 

i menambahkan: Teristimewa 
jang mendapat perhatian dele- 
gasi Indonesia ialah soal pembe 

| rien bantuan tehnik guna mema 
djukan perekonomian negara2 
tersebut, tjara2 membeajai pe- 
laksanaan rentjana memadju- 
kan perekonomian itu dan tja- 

'ya2 untuk menambah produksi 
' bahan makanan dunia. 

Pekerdjaan sosial. 
Achirmja Palar mensrangkan 

. bahwa delegasi Indonesia dgn. 
senang hati akan turut serta 

| dalam pekerdjaan2 jang dilaku- 
| kan oleh panitia sosial PBB da 

'flam lapangan -hak2 manusia, 
terutama mengenai tindakan2 
-jang harus diambil untuk me: 

laksanakan rentjana guna. me- | 

njusun konvensi internasional 

untuk membela hak2 manusia 
itu. 
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| ka sumber2 mata-air jang memberi 
'air.minum pada ratusan ribu pendu 
' duk kota Makassar semakin kering. 

sumber2 mata-air te'ah kering : 

Akibat perombakan hutan itu, ma- 

Pada musim kemarau seperti seka- 
rang ini penduduk kota Makasar ba 
gian utara sering ketiadaan air mi 

mum, karena air tidak tjukup lagi. 

Karno dalam 7 menit itu. Orang 
tepuk tangan riuh rendah. Ru 
panja hati menjambut setudju. 

Hendaknja demikianlah adanja 
dan betul2 diperbuat, Karena 
“berkata-kata melulu adalah kini 
tiada guna. Perbuatan jg njata 
paling perlu Berhubung de- 

ngan utjapan Bung Karno ini, 

ada seorang Peradjurit mende 
|kati kami dan menjerahkan se 
putjuk surat jg tergesa ditulis 

rupanja. Tulisannja tergesa ku 

rang begitu djelas, tetapi tju- 

kup terang untuk Kita paparkan 

disini, Peradjurit itu berkata: 

sPahlawanku, pahlawan se 
djati, 

Tak pernah ia menghirau- 
kan diri, 

Slalu mentjari bakti, ichlas 
tulus di hati, 

Untuk Negaranja, Bangsa, 
Ibu Pertiwi.” 

Peradjurit Indonesia ini air- 

matanja meleleh mendengarkan 

utjapan Presiden itu. Kami me 

nanja: ,/Apa sebab saudara me 

nangis”,   Begitu djuga sungai2 ketjil jang ta 
di memberi air pada ladang2 sajuran 
bunga, sawah dipegunungan Lompo- 
batang banjak jang telah kering. 
Daerah Djeneponto jang memang me 
rupakan daerah kering (minus) dgn 
'adanja kemusnahan hutan? makin 
bertambah sulit. Dalam kota tsb se 
karang .ini sama sekali tidak ada ja 
gi air minum. Penduduk harus me" 
ngambilnja dari daerah jang djauh 
4 km. dan mendjualnja satu pikulan 
Rp. 2.— (Ipikulan — 2 kaleng mi- 
njak tanah). | 

Sungai dulu buat lalu- 

Sungai Djeneberang  (Sunggu- 

. minasa) pada waktu sebelum pe- 
rang masih merupakan tempat 

ri petani2 membawa hasil humi- 

nja kekota2 dan masih djuga 
terdapat binatang buaja, tetapi 
kini hampir kering. Dasar sungai 
sudah kelihatan dan digunakan 

penduduk menanam djagurg dan 

katjang tanah. Telah timhul ke- 

kuatiran sangat dikalangan atas- 

an, kalau tidak diambil tindakan 

keras melindungi hutan2 tsb. da- 
lam waktu 10 tahun jang akan 
datang malapetaka besar akan 

' menimbah ratusan ribu pendu- 
| duk jang selama ini hidupnja 

ibanjak tergantung dari sumber2 
air jang berpusat dilembah2 gu- 
hung Lompobatang jang  seka- 
rang sudah digunduli. 

  
aa 

DIPUKULI OLEH ANGG. 
O.P.R. 

Oleh polisi Tuntang baru2 
ini telah dapat ditangkap se- 
orang hernama Djuri, tinggal 
disalah satu desa di Ambara- 
wa. jg dipersalahkan tersang 
kut dalam perkara kedjahatan. 
Tetapi Djuri berhasil melolos- 
kan diri, tetapi tidak berapa 
lama dari itu, telah dapat ke- 
tangkap lagi oleh anggauta2 

OPR. Karena berusaha melari 
kan diri itu oleh anggauta OP 

R Djuri dipukuli jg mengaki- 
batkan matinja pula Djuri itu. 

RUMAH OBAT. 
Minggu tg. 12 Okt. dibuka 

rumah obat Van Gorkom djam 
8 — 12. Rebo tg. 15 Okt. dibu- 
ka Rathkamp dan Numa djam 
8 — 12. Tg. 13 sampai 18 Okt. 
dibuka Rathkamp, Van Gor- 
kom djam 8 —19 dan Koo   beaja jg direntjanakan oleh 

Djaw, Gedung2 Negeri, 
Hwie, Sik Iang, Numa djam 
Bm. 17, 8 

8 u 

JAJASAN PEMBANGUNAN 
KADILANGU, | 

Baru2 ini di Semarang telah 
diadakan konperensi keturu- 
nan Kg. S. Kalidjogo, dipimpin 
oleh, Sdr. Sugeng. Konp. ini me 

mutuskan: A. ta? menjetudjui 
tetap berdirinja Perkumpulan 
Daerah Kadilangu (PDK), ka- 
rena waktu ini sudah ta' lajak 
mendirikan suatu perkumpu- 

lom jg berdasar "familie-bond”. 
B. pada prinsipnja diterima 
baik berdirinja dan rantjangan 
anggaran dasar Jajasan Pem- 
bangunan Kadilangu jg bertu- 
djuan: 

1, memuliakan dan memeli 
hara makam2 marhum Kg. S. 
Kalidjogo cs di Kadilangu: 2. 
membangun wilajah Kadila- 
ngu supaja dalam tempo pen- 
dek hisa mewudjudkan. model 
desa, dalam arti lahir batin. 3. 
meluaskan peladjaran2 dan tji 

  

lintas, kini kering. : 

Katanja: Saja menangis ka 

rena saja selalu ingin, Supaja 

pemimpin?ku berbuat sungguh2 
seperti utjapan Presiden itu. 
Begitu pula maksudku. Tjuma 

saja tidak bisa berpedato dan 

tidak ada kesempatan mengemu 

kakan. Saja peeradjurit biasa. 

"Tetapi, apakah jg diatas tidak 

mengerti itu semua? Itulah se 

babnja saja menangis”. 

Dengan menepuk baunja sdr. 

Peradjurit tsb. jg sudah sedjak 
ketjil saja kenal, saja membe- 

sarkan hatinja: »Ja, saudara. 

Segala sesuatu rupanja menung 
gu waktu. Rupanja apa jg ter- 

djadi sekarang ini, kisruh dan 
gaduh, hanjalah suatu babak 

  
lalu-lintas perahu dan rakit2 'da- Cari kedjadian jg mesti terdja 

: di, tetapi djustru guna madju, 
guna kesempurnaan.  Sakabe- 
| hing dumadi mung amrih betji- 
Ike, demikian kata orang Dja- 
| wal? Peradjurit tadi, esok ha- 
'rinja sudah kembali ke Terito- 

'riumnja dan berkata: Selamat 
tinggal Ibu Kota. Semoga dari 
Ibu Kota dapat diharap semua 
nja Pahlawan sedjati. 

Tindakan keras! 
BETUL BETUL didjalankan. Si- 

apa jg pakai mobil pemerintah utk 
“diri sendiri, apalagi dng keluarga 
“ z0nder idin istimewa (ada itu surat 
pas) mesti ditangkap. Baru2 ini 
dibeberapa tempat sudah ada lebih 

djalan penerbitan buku2. Utk 
ini didirikan bagian tersendiri. 
isamping itu telah diambil ke 

putusan untuk mendirikan per 
pustakaan umum dj Kadilangu, 
dibawah pimpinan Nj. Notosu- 
broto. 

Adapun anggaran dasar "Ja 
jasan Pembangunan ' Kadila- 
ngu” itu akan disjahkan dlm 
konp. wakil2 dari keturunan 
Sunan Kalidjogo seluruh Indo 
nesia, jg akan diadakan di Jog 
ja achir pahun ini. 

6 MAHASISWA BOGOR 
DI SALATIGA 

Baru2 ini di Salatiga tiba 6 
mahasiswa dari Sekolah Ting- 
gi Kehutanan di Bogor, untuk 
berdiam ditempat tsb 6 bulan 
lamanja.. Maksud kedatangan 
mahasiswa di Salatiga itu, ia- 

kehutanan, agar mendapat   to2 Kg, 8, Kalidjogo dengan, praktijk jg sebaik-baiknja. 

Wedjangan presiden — Kompetisi mengabdi 

kepada Nusa — Sadjak peradjurit — Tindakan keras 

Soal pemakaian mobil dinas — ,,Perdjaangan baru” 

| tentang mobil. 

UAR BIASA. Presiden memberi wedjangan hanja 

4'1 menit, Tetapi isinja kata demi kata, sungguh 
imagnanja. Lebih? dim.nja bila mengingat suasana kini. 

Wa suasana... Angkatan Perang. 
ang gauta 
didepannja Kepala? Staf Amgka- 

tan Perang, Angkatan Darat, Laut maupun Udaranja, Dan pu- 

Ia didepan beberapa ribu pengikut PORAP, ndalai peradjurit 

Ha waktu pada waktu malam gembira 

perpisahan PORAP sesudah ditutup resmi djuga oleh Presiden 
sebagai Panglima Tertinggi, Kata emas dari Presiden itu anta- 
ranja begini: ! . ( 

rak- 

Itulah isi kl. wedjangan Bung | 

lah untuk mempeladjari soal! 

dalam 
dalam 
Istilme 

Memang wedjangan itu kebe 
Angkatan Perang. Dide- 

dari dua mobil ditahan Pulisi dan 

diperiksa. Sebab ditjurigakan bah- 

wa mobil itu mobil dinas jg dipa- 

kai keperluap  partikelir. 

Ini kekerasan semoga terus diperhe- 

bat. 

sadja, Pemerintah kita sudah dapat 
mengirid banjak sekali. ' Asal dja- 
ngan pilih kasih. Ketjuali kalau 
memang itu mobil sudah dibeli. Di- 
Sini sekarang beralih ,perdjoang- 
annja”. 

untuk 

Ditanggung bulan Oktober ini 

pat .,biaja mobil”, 
nja sebagian sudah ditutup oleh 
uang djalan itu. Dan kalau mobil 
ini dikantornja boleh dipakai, masih 
dapat bensin. Satu Pemerintahan jg 
paling rojal, Indonesia. 

  

ui 

Bursa Djakarta 

Djakarta, 9-10. — Diumlah ke 
| djadian ta. 8:10 dari 3”, Obi. R.I. 
|Rp 41.777.500.— . nom.:  Escompto- 
bank Rp 20.800.—: -Nat, Handels- 

| bank Rp 600.—: Daieuh Manggung 
(Rp 1000.—: .OGEM Rp. 3.000.—: 
! Stockdiv. Kon. Olie Stuks 14: Inten 
inatio Rp 1000.—: -. Coupure besar 
dari 34, Obi. RI. hari ini -diperda 
gangkan dennan kurs 3844. Permin 

taan begitu banjak sehingga sedikit 
dari pesanannja jg diperoleh pembe 

11. Coupure ketiil 38/20. Pasar sa- 
' ham mulai bersemangat sedikit. Djuga 
terhadap fonds Amerika ada perhati 
an berupa tawaran tertinggi. Shell 
Otl tertjatat $ 110.—, jaitu $ 10.— 

lebih tinggi “dari tawaran terachir, 

Escomptobank 280”, djadi pembeli. 

  

  

.Berdjoang” untuk membe- 
li mobil Pemerintah. Sebab dapat me 
nitjil, dasar murah, masih lagi da 

alias tjitjilan- 

y |njelenggarakan administrasinja 

Ri 'mendjalankan 

  

  

H 
SI GRUNDEL, 

NAN verkeersregel sudah $ 
ada, verkeers-fatsoen su- 
dah diumumkan, tapi ver- | 
keers-ongelukken kok ma- $ 
kin banjak ja? .... : 

  

      

  

| Verg. Prauwenveer 290”, djadi pen 
odjual, 3/9”, Obligasi B.PIM, 39046, 

| Nat. Handelsbank 50044. Stroohoe-. 
| denveem 40096, Dajeuh Manggung 
:80Y,, Gew. Moelia 1754, 790 Pref, 
| Unilever 560, Bandung Kinine 30024 
dan Internatio 600”... Untuk para 
pembatja kita kabarkan pada daftar 
“kurs kita, kurs terachir jang kita 
ketahui dari fonds jang berlaku, jg 
tertjatat pada Bursa Amsterdam. 

|. Jajasan badan admini- 
strasi perusahaan. 

Kemis pagi (kemaren) digas 
dung Kementerian Perekonomian di 
Djakarta diadakan pelantikan Des 
wan Pengurus dari Jajasan “Badan 
Administrasi Perusahaan, Jajasan ini 
telah didirikan baru? ini, dengan 

Imaksud dan tudjuan untuk memberi 
ibantuan kepada perusahaan? dengan 
djalan mengadakan pengawasan, me 

dan 
penguasaan-sementara 

“atas perusahaan2 jang dipertjajakan 
kepadanja. Usaha2 Jajasan ini akan 

diselenggarakan oleh satu. Direksi 
ijang diangkat oleh Menteri Pereko 
| Romian atas usul dari Dewan Pengu 

Kini telah diangkat sebagai 
Direktur Jajasan ini Notosudirdjo, 
Jang dilantik sebagai Dewan Pengu 
rus.. kemaren ialah: Suwirjo, 
bekas wakil Perdana-Menteri, seba 
gai ketua merangkap. anggauta: Ir. 

Darmawan Mangunkusumo, - Direk- 
tur Djenderal Kementerian Perekono 
mian, Wakil-ketua merangkap ang- 
gauta: Mr. Subagio, Sekretaris Ke 
menterian Pertanian, anggauta: - Ir, 

Saksono, Direktur Pusat Perkebunau 
Negara, anggauta: Achmad Sunarta 
dirdja, Kepala Djawatan Perindus 
trian, anggauta: Suriatmadja, Ketua 

YUS. 

Jajasan: Kredit, anggauta:  Kusnan, 
partikelir, anggautay - Mr. Achmad 
(sementara) sebagai" wakil Direksi 
Bank Industri Negara, anggauta, 

dan Agus Ramedhan, Kementerian 

Keuangan, anggauta. 

  

Aneka DjawaTengah 
  

SOLO. 
Pembikinan gedung2 

pem. daerah. 
Walikota Sukaria jang pada 

baru2 ini telah datang di Dja- 
karta, sekembalinja di Soio 
membawa. kabar bahwa atas 
timbangan penghematan, ma- 
kg pemerintah pusat tahun ini 
belum dapat memberikan uang 
biaja pembuatan gedung2 pe- 

merintah daerah di Solo. Pem- 
buatan gedung2 ini jg renijana 
biajanja Rp 8.500.000.—, akan 
dilakukan berangsur2 menurut 
pemberian yang dari pemerin- 
tah pusat. 

100 Djenazah pahlawan 
akan dipindahkan, 

Pada hari Pahlawan 109 No- 
pember jad. oleh Regiment In- 
fanterie 15 Surakarta akan dila 
kukan pemindahan dienazah pa 
ra pahlawan dari makam ter- 
pentjar diseluruh daerah Sura- 
karta ke Makam Bahagia Dju- 
rug. Djumlah semuanja jang 
akan dipindahkan itu ada 100 
orang, jang terdiri tidak sadja 
dari anggauta Angkatan  Pe- 
rang, tetapi djuga dari badan2 
perdjoangan. 

Selain djumlah tsb. akan  di- 
pindahkan pula ke Makam Baha 
gia Djurug sebanjak 20 djene- 
zah pahlawan jang kini makam 
nja berada didaerah Pati, Kedu 
.dan -Banjumas. Pembongkaran 
makam? terpentjar itu akan di- 
mulai pada tanggal 10-10 ini, 

Kursus modin. 
“Untuk mempertinggi penge- 

tahuan para modin dan pem- 
bantu-modin dlm daerah kota 
Besar Surakarta, kini oleh Kan 
tor Urusan Agama Kota Besar 
Surkarta di selenggarakan Kur 
sus Modin dan pembantu mo- 
din jang diikuti oleh Ik. 100 
orang Modin dan pembantu mo 
din seluruh Kota Besar Sura- 
karta. 

Dalam kursus jang lamanja 
6 bl. itu, selain pengetahuan2 
tentang Agama, djuga diberi- 

.kan peladjaran2 tentang penge 
tahuan umum. 

Utk. jajasan pemberan: 
tasan penjakit paru2.     bang Surakarta telah menem- 

Ipatkan kaleng2 pada beberapa 
:Sekclah  Rakjat. Pendapatan 
|kaleng2 itu, kl. Rp. 1.250—, 
' Oleh P.M-, lalu dikirimkan ke- 
pada jajasan pemberantasan 
penjakit paru2 di Djakarta se- 

| bagai sumbangan dari murid2 
' sekolahan tadi. 

Pertukaran seni-tari. 
| Atas undangan Himpunan 
“Budaya Surakarta, Senin ma- 
ilam il. dipendopo' Kusumoju- 
:dan Solo, telah ' diselenggara- 
“kan. pertundjukan tari-Parian 

| dari Jogja, jang dimainkan 
' oleh ,,Irama Tjitra”, dan ,,Krida 

' Beksa Irama", Kesenian tsb.di- 

4 
8 

Palang Merah Indonesia tjo- ' 

pertundjukkan cleh Himne 
Budaya Surakarta. i 

Adapun jg dipertumdjukan 
maalam itu jalah: AnggodoiOn 
toredjo, Srikandi-Bismo, dan 
Klono Kero, (Lutung Kaja- 
rung). | 
TJILATJAP. | 

Kapal2 jg masuk pe | 

Selama bulan September pela- 
buhan Tjilatjap “telah disinggahi 
oleh 10 buah kapal, antaranja be- 
berapa kapal luar. negeri. Kapal2 
tersebut bertolak dari pelabuhan 
Tjilatjap dengan memuat barang2 
seperti bidji mangaan, bungkil ke- 
lapa dsb. Diantara barang2 jang di- 
bongkar dipelabuhan Tjilatjap ter- 
dapat barang2 klontong, mesin2 un- 
tuk pemintalan benang, barang? pe- 
tjah, minjak tanah, barang2 besi “dil. 

Kegiatan gerom- 
bolan bersendjata. 

Dewasa ini gerombolan  bersen- 
djata jang menamakan diri Tentara 
Islam Indonesia (TII) ternjata mas 
sih sering melakukan kegiatan2  di- 
daerah2 tapal batas antara  Banju- 
mas dan Brebes, terutama didaerah 
sekitar Kawunganten, sebelah  Ba- 
rat-laut Tjilatjap, Kabar lebih Ian- 
djut menjatakan, bahwa markas me- 
reka sekarang ini masih berada di- 
daerah Kawunganten Utara, daerah 
mana diliputi hutan belukar dan pe- 
Gunungan2 jang strategis. Bahan 
makanan mereka peroleh selain ' des 
ngan djalan meminta kepada -rakjat 
djuga tidak djarang . mengadakan 
perampokan2 atau  penggedoran2 
atas milik2 penduduk didaerah ter- 
sebut. Berhubung dengan ini seka- 
rang telah ditempatkan sepasukan 
TNI dari bataljon 402 ,,Banteng Lo- 
reng” dengan tugas untuk  melin- 
dungi keamanan penduduk sekitar 
Kawunganten. Sementara itu  seka- 
rang dengan berangsur-angsur rak- 
jat jang tadinja telah mengungsi 
kembali kerumah halaman masing2 
sesudah melihat” ada  pendjagaan 
TNI. 

Djumlah kaum penga 
tjau ditaksir 1000 

orang. 
Dari sumber resmi diperoleh 

. kabar bahwa setelah diadakan pe- 
| njelidikan, maka ternjata bah 
wa Gjumlah kamp pengatjau 
jg. bersarang didaerah perbata- 
san Djawa Tengah — Djawa Ba- 
rat dikabupaten Tjilatjap ditaksir 

sebanjak 1.000 orang jg. bersens 

djata. Sebagian besar dari mere- 
ka ini termasuk dalam Tentara 
Islam Indonesia dan bekas  ang- 
gota anggota bataljon 426, jang 
mengadakan pemberontakan bas 
ru-baru ini. Mereka ini mengada- 
kan aksi sampai ke Purwokerto 
dan daerah. Brebes. 

PEKALONGAN. 

DPRDS 2 tahun. 
Berkenaan dengan hari ulang 

tahun II DPRDS Pekalongan, 
maka bertempat di Balai Kota, 
pada hari Sabtu 11 Oktober mai 
lam'12 Oktober akan diadakan 

  

  satu malam resepsi, dimulai 
djam 19.30, 
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| dikeluarkannja itu 
| gangan komunisme 
Gan kekuatan Moskou adalah des! 

| Akan tetapi sekalipun perha- 
i $ dunia luar terhadap 

lemikian besarnja na-     

  

     

     

    

   
   negeri itu. 1 
   

  

   
   

  

   an demikian kenjataan- 
| Syara2 komunis terutama di- 
eh diantara penduduk sipil 

etjil jg melekat kepada hak 
hilik dan kepentingan keluarga. 

“Selain itu petani2 ketjil jg ber- 

usaha setjara individu lebih mele- 
kat kepada tabiat2 tsb. Kedua go- 
Jongan ini dim ideologinja sangat 
Gjauh berdirinja dari Moskou. 
Akan tetapi penduduk sipil Peran- 
tjis memeriukan suatu lobang utk 
menjalurkan keluar rasa tidak pu- 
'asnja, terutama dimana negara 

menuntut pengorbanan keuangan 

'dari padanja itu. Ketjuali ini, ia 
“adalah seorang patriot jg baik 
dan seorang pembela tanah air 
jg berani. Akari tetapi suara jang 

mendjadi pe- 

di Perantjis 

ne Djlv 

ag Oleh: Dr. M. van Bian 

ABIAT RAKJAT Perantjis penuh pertentangan2 batin, 
tjara ig. lain mempunjai sifat jang serupa, 

Dunia luar jg senantiasa tertarik oleh tjahaja Perantjis dan terutama Paris terlalu banjak me- 
| mandjakan tabiat itu Dunia luar demikian radjin berusaha menjesuaikan 

sifat2 Peranfjis jg meraang menarik itu, sehingga orang Perantjis tidak 

AN 
3 ak 

  

dapi Masalah Perdjoangan Tunisia 
Dan Maroko 

Pilih itu bukan tergolong 
orang2 iang lunak. Orang? jg. 
Saja kundjungi itu kebanjakan 

| Srang2 akademisi jang telah da 
“Pat didikan disekolah-sekolah 
“tinggi Perantjis. Orang2 begini 

'sebenarnja tidak bisa dikata- 
| kan mempunjai perasaan anti- 

“| Perantjis. 3 
bong orang2 Perantjis menje- 

Tetapi sikap som- 

babkan suatu djurang jang ti- 
dak bisa diatasi. Suatu penola- 
kan pendek terhadap tuntutan 
nasional 'Tunis mungkin tak 
akan seberap, bisa menimbul- 
kan kedjengkelon rakjat. 

Ne” 

Tak senang karena dipan- 
dang sebagai anak-anak. 
Rakjat Tunisia dimasa itu 

sama sekali tidak mempunjai 
hak politik. Badan jang dina- 

makan perwakilan bagi rakjat 
Tunisia mengandung arti jang 
lebih mirip pada ,,Volksraad” 
Nederlands Indis dimasa dulu 
terhadap Indonesia. Sesudah 
itu orang Perantjis memberi- 
kan apa jang dinamakan me- 
reka konsesi2 kepada rakjat. 
Akan tetapi kekuasaan mutlak   

ke nsicin — Ditulis untuk ,,$ uara Merdeka” yh 

seperti orang Inggeris, 

ima. Tak ada..seorangpun jg | 

mikian besarnja, sehingga buruh pemerintah Perantjis boleh di- 
Perantjis pada tahun 189 di pa- katakan tidak dikurangi sedi- 
brik-pabrik  menjaboteer usaha2 kitpun djuga. Mereka malahan 
perang Perantjis terhadap Hitler. menimbulkan kedjengkelan 

Hal ini timbul sesudah ter- kaum tjerdik pandai jang na- 
djadinja perdjandjian Molotof/ sionalistis dari pada mengura- 
Ribbentrop, ketika Hitler dibe ngi tekanan. Benar memang 
narkan oleh Stalin Keadaan orang Tunisia telah banjak be- 
ini berlangsung sampai Hitler  ladjar dari Perantjis. Saja ke- 
menjerbu ke Rusia. Mulaj saat nal negeri itu sedjak 25 tahun 
tsb, maka golongan komunis lamanja dan dapat melihat be- 
Perantjis merupakan pahla- : tapa banjak diperoleh kemadju 

wan pembela jg utama. Akan ' an. Orang Tunisia benar? telah 
tetapi djuga pengalaman? jg menarik untung dari tjontoh? jg 
demikian tsb jakni penghiana- diberikan Perantjis. Suatu Ia-. 
tan langsung dari pemimpin2 pisan lebar telah tersusun jang 
komunis, tidaklah dapat men- terdiri dari orang2 tjerdik pan- 
djatuhkan mereka, dalam pon dai. Banjak perusahaan da- | 
dangan kawan2 mereka jg ba- | gang dan toko2 besar dikota2 
njak itu dan jg sebenarnja | ketjil dan besar dimiliki oleh 

mempunjai dasar fikiran jg orang Tunisia. Dinegeri itu 
berlainan. Komunisme di Pe- | tampak tanaman2 buah zait, jg. 
rantji8 berpegang dan hidup | untuk sebagian besar djadi mi 
dari keadaan ini, dan oleh ka lik petani? Tunisia jang mena- 
rena itu dapat merupakan sua man dan memelihara pohon2 
tu bahaja sebagai kolonne ke, Zait itu. : 

. Dan kepada murid2 jg. baik 
ini, orang Perantjis tidak ber- 
henti mengatakan, bahwa me- 
rekalah,.orang-Perantjis jang 
memadjukan negeri tsb, se- 
dangkan segala kemakmuran 
hidup ini akan tenjap djika Pe- 
ranijis melepaskan hubungan 

dapa: meramalkan bagaimana 
siabilitet' Perantjis djika ter- 
djadi konflik dengan Moskow. 
Orang mengatakan bahwa ra-| 
Sa batriotisme Perantjis akan 
menang, dan kitapun sedia per 
tjaja akan jg demikian ini. 
Akan tetapi pengalaman? dari 

Sebenarnja orang Perantjis dgn. 
jakni orang pulau, — 

dirinja kepada watak dan 
pernah berusaha utk ber- 

buat jg sebaliknja, bahkan tidak berusaha utk mengerti golongan? lain jg tidak datang mendekati- 
onja. Keadaan jg demikian pada tahun? jg belakangan ini sudah berobah. Terutama perang dunia kedua telah banjak mepibawa kepada perobahan keadaan tsb. , 

'reka lebih melukai perasaan ' 
ikita, karena negeri - tetangga 
Ikita Libia sudah memperoleh 
kedaulatan penuh, meskipun me : 
reka itu dalam perkembangan? | 
politik, ekonomi dan. ketjerdi- | 
kan lebih terkebelakang dari- | 
pada kita. Mengapa kita mesii 
Giperlakukan sebagai anak2?” 

Kaum perkebunan ialah 
benteng kolonial Perantjis 

sama sekali tidak insaf betapa 
banjak mereka merugikan di 
ri sendiri dengan sikap mereka 
| jang pitjik, jg. melekat pada 
suata kedudukan patriacinaal. 

| Apakah Paris tidak tahu akan 
jg demikian ini? Inilah jg aneh. 
Pemerintah di Paris dan parle 
men Perantjis merupakan ben 
teng dari politik konservatif 

jang sudah lama tertanam itu 
menguasai keadaan, — Kolonia- 
lisme jang mendjadi pegangan 
mereka itu membibing politik 
di Paris. Mereka tidak berani 
mempertjajakan kepentingan? 
mereka kepada suata pemerin- 
tahan Tunisia jang otonoem, 
dan oleh karena 
ngan? dan kemerdekaan rakjat 
Tunisia tetap harus ditangan 
mereka itu. Mereka tidak insaf 
akan bahaja jg. terkandung pa 
da. beleid ini. Mereka tetap da 
pat memaksakan konsesi? mere 
ka jang sebenarnja tidak mem 
punjai suatu arti apapun djuga 
kepada rakjat Tunisia. Usul2 
Paris baru? ini jang ditolak 
oleh Bey dan penasehati'2nja, 
memang tidak membawa soal- 
nja selangkah lebih madju, Be 
nar mereka memberikan hak 
memilih kepada rakjat Tunisia, 
akan tetapi hanja bagi peme 
rintah2 kota, Negerinja tetap 
dibawah pemerirtakan Peran- 
tjis, jang pada achirnja mempu 
njai suara menentukan pada se 
gala kedjadian? penting. 

Keadaannja adalah demikian 
rupa sekarang, sehingga Tunisia 
Menuntut lebih banjak dari pa- 

da beberapa tahun jang lalu ke- 
tika ia sudah puas dgn. tuntu- 
tan2 jang lebih lunak, Mereka 
menolak keanggautan dim. Uni- 
Perantjis karena dihari kemu: ' 
dian hal ini dapat menjusahkan 
ikebebasan mengambil . keputu- 
san. Mereka sama sekali tidak 
mau terikat lagi kepada Pe- 
rantjis. Mereka tidak menghen- 
'daki pemisahan radikal di- 

  

itu kepenti- 

  dengan mereka itu, Mereka ti- tahun 1939: melemparkan ba- dek “ia emosbuoa.. bal masa sekarang, “akan tetapi 

pemerintahan gendiri, dimana 

  
i Orang Perantjis nampaknja ' 

t 

ini. Disana pengaruh golongan | € 
»ondernemer” dan perkebunan! 

| 

i 
8 

| 
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j 
|   Suami-isteri Ferguson, dengan muka' berseri memberi salam kepa 

da New York, ketika dgn menumpang kapal 
tiba kembali dari perdjalanannja ke Eropa. Meskipun David Fer 
guson sendiri buta, namun itu bukan halangan baginja untuk keli 
ling Eropa (perdjalanan sedjauh 1100 mil) hhanja dengan menum 
pang sepeda tandemnja itu, karena isterinja duduk dimuka. 

  

—1 Keliling Eropa || 
. Dg Tandem 

»Liberte” mereka   
Me
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liran 
Ke Negara2 'Terbelakang Perlu 
Untuk Tegakkan Perdamaian 

PBB Dapat T'jegah Perang 
Dunia III. 

EKRETARIS DJENDERAL PBB, Trygve Lie, pada hari 
: Rabu menerangkan, bahwa pada saat ini tiada seorangpun 
| dapat mengetahui dgn pasti, bahwa PBB akan berhasil dalam usa- 

| Jhanja mentjegah petjahnja perang dunia ke-III, Dikatakan, bahwa 
ketegangan dan pertentangan antara 
kong-penjokongnja di satu pihak dan Sovjet Uni serta sekutu?nja | 

Trygve Lie Sangsi 

Ss 

di lain pihak berkobar dgn heba 

Kelahiran Turun 
, Laporan PBB Tentang 

Penduduk Di Isdia 
& Djepang 

  

P WHELPTON, kepala ba- 
ja giaa Masaalah Pendu- 
| duk pada PBB, hari Selasa me- 
.nerangkan bahwa PBB #idak 
akan memberitahukan kepada 
Negara? anggotanja, tjara2 ba- 
gaihmana jang hendaknja mere- 
ka lakukan untuk memetjahkan 
soal? jang bertalian dengan ,,ke 
lebihan” penduduk dan kekura- 
ngan bahan makanan, Diterang 
kannja bahwa PBB hanja da- 
pat memberi pertolongan beru- 
pa himpunan angka? sadja, Ten 
tang India dan Djepang, 2 ne- 
geri jang djumlah pendudk sa- 
ngat tjepat bertambah, . tetapi 
produksi bahan makanannja ti- 
dak, Whelpson memberi angka? 

luar lingkungan Perserikatan Bangsa2. Dalam keadaan jg sangat | 
berbahaja ini, pengaruh organisasi PBB menurut Trygve Lie ditu- 
Gjukan utk mengusahakan supaja kedua belah fihak tetap berada 
dim tingkat berunding dan djangan sampai meningkat ke perti- 
kaian sendjata, jaitu utk tetap membuka pintu bagi: usaha2 bau 
jg berupa perantaraan, perundingan dan persetudjuan. 

al 

negara? Barat dan penjo- 

tnja, baik didalam, maupun di 

Lie dalam pada itu berpenda 
pat, bahwa masalah2 politik jg 
ditimbulkan oleh tjita2 kebang 
saan baru di Asia dan Afrika 
serta masalah2 ekonomi dan so 
Sial jang terdapat  dinegara2 
terbelakang adalah tidak ku- 
rang pentingnja dari pada per 

   
Pata ap pemakaian 

#. mobil dinas jang baru itu 
di Bondowoso memberi akibat 
jg. besar sekali. Kantor2 jang 
Gulunja tiap2 hari dimukanja 
ramaj dengan mobil? dinas itu, 
kiri mendjadi sepi, Sebaliknja 
djumlah sepeda jang: ada men 
djadi makin banjak karena, peki 
besar? jang biasa memakai mc 
bil kantornja, kini sama mem: 
pergurakan sepeda. 

Antaranja Jang njotg keliha 
tan naik sepeda kekantor kini 

tih dar beberapa orang lagi, Ma 
lah sekretaris keresilahan jg 
berumah di Djember kini ter. 

(paksa naik bus Djember—Bon- 
dowoso. (S.R.) 

Prensa, Argentinia, pada 
Minggu malam jl. telah dilihat: 
»gambar” Eva Peron (isteri pre 
siden Peron jang baru? ini me 
ninggal @ania) dibulan, Harian   tikaian Timur/Barat . Menurut | 

pendapat Lie, meskipun orang | 
kini sedang sibuk melaksana- | 
kan . progam. persendjataan 
kembali, namun masih: mung- ' 
kin djugasuntuk memperbesar. 
aliran modal kenegara-negara 
terbelakang bagi keperluan 
pembangunan ekanomi didae- 

  
itu memberitakan bahwa ba- 
njak sekali diterima tilpun dari 
orang2 jang melihaif keadjai- 
ban alam itu. Menurut ketera-- 
ngan orang? itu, bajangan? jg 
terlihat dibulan sangat menjeru 
pai rupa Eva jang sangat dit!jin 
tai rakjat Argentinia, 

UATU gelombang bela- 

lang jg pandjangnja 11 km 
dan lebar 8 km dan jang da- 
tang: dari djurusan India pada 
hari Kemis kemaren tampak 
terbang diatas. Karachi menu- 
dju Baluchistan dan perbata- 
san Iran. 3 Buah pesawat ter- 
bang bersendjatakan - obat2 

“jalah residen, wakil residen, pa 

(kerahkan, sedang banjak dok! 

5 Ker eta Api Sa- 

A
a
 

tsb. dibawah, ini: 

Baik di Djepang maupun di 
India, angka kelahiran telah   merosot, tetapi angka kema-   

A
a
 
Ta

 Ting Bertabrakan 
85 Orang Tewas Dan 113 Luka Berat 

KEasanja Seperti Gerbong Kami Terbang — 
Kata Seorang Penumpang 

ADA HARI RABU pagi pukul 8.19, tiga kereta api saling 
P bertubrukan di sebelah setasiun Wealdstone. Harrow, di ba- 

rav Jaut London. Dalam ketjelakaan ini sedikitnja 50 orang tewas 
dar 100 lainnja Juka2. Bisa dikatakan, bahwa ketjelakaan tsb, ada- 
lah jg paling hebat selama tahun? belakangan ini. Djalannja ketje- 
laka'an adalah demikian. Sebuah kereta api malam dari Skotlandia 
bentar kereta api jg menjelenggarakan perhubungan antara kota2. 
Gepan London. Kereta api jg disebut belakangan ini penuh dgn 
kanak? sekolah dan berhenti di setasiun itu. Tidak lama kemudian 
sebuah kereta api lainnja jg datang dari Inggeris Utara bentur 

Ja
! 

tianpun merosot djuga dan ke 
seimbangan antara kedua ang 
ka ini masih djauh belum ter | f 
tjapai. 'Djepang: tahun 1940 
berpenduduk 72.500.000: th. | 
1950 kira2 83.000.000. Angka | 
kelahiran 20 tahun. jl. kira2 
32 atan 33 per 1000: 10 tahun 
jl. kira2 42 per 1.000: tahun2 | rah-daerah- tersebut. Kata Lie 
belakangan ini 28 per -1000 jaliran modal kenegara-negara 

  

  

per 1000. Angka kematian: 20 j asal dari sumber2 pemerintah 
tahun jl. kira2 19 per.1000: 10 : maupun jang berasaj dari sum 
tahun j!. kira2 16: tahun 1951 | ber? partikelir, harus dapat di 
kira2 11. India: 1940 perpendu | perbesar “dengan 1.000.000.060 
duk 315.000.000: .tahun 1951 | dollar setahunnja. Lie membe   puing? dari kedua kereta api jg duluan. Benturan ini hebat dan 

mengakibatkan lokomotip? dari kereta api dari Inggeris, Utara itu | 
melontar ke peron, jang penah orang jg sedang menunggu keda- | 
tangan kereta api dibawah tanah.” 

1 | memberikan suntikan2 morphi 
Segera setelah ketjelakaan ne untuk meringankan sakit da terdjadi 30 mobil ambulans di ri mereka jang luka2. 

   
   

fer dan djururawat memberikan | rn Ka 
pertolongan setjepat mungkin. | « 50 Orang tewas. 
Mereka dibantu oleh r 4. Salah seorang penumpang jang se 
anggota barisan pemadam keba | @nat mentieriterakan. bahwa tahu2 
karan, kepolisian dan , |9erbongnja sudah ada diperon. ,,Sa- 
suka rela. Banjak orang jang 8 rasakan,bahwa gerbong itu untuk 
tergentjet antara puing? harus ““Venak telah melajang, ,.demikian 
dibebaskan dan diberikan per- |? mumpang itu, Lain? penumpang ja 

TE dari puing. dengan | tolongan selandjutnja. Dua | “amat keluar 

ada 357.000.000. Angka kelahi rikan keterangan tersebut se- 
ran: 20 tahun jl. ada 34 per' bagai pendahuluan dari pada 
1000: sekarang kira2 26. Ang | laporan tahunannja kepada Si 
ka kematian: 20 tahun jl. ada 'dang Umum PBB jang akan 
24 per 1000: sekarang 16 per : datang. EA 
1000. (Antara—UP), 

Hanja keseimbangan 
dilapangan militer. 

Selandjuinja diterangkan, ba 

"hwa selama ini belum tertjapai Acheson: 
, ' kemadjuan dalam usaha menga 

Amerika Tak Akan Ber- gakan persetudjuan dilapang 
dagang Daging Manusia an pengurangan persendjataan 

' meskipun sementara ini telah 

ENTERI LUAR negeri diadjukan usul2 jang mengan 

  

dan baru? ini kira2 25 atau 26 | terbelakang itu, baik jang ber- | 

jangannja kepada kepertjajaan 
tsb. 

Si Sikap bangsa Peranijis 
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mengenai soal kemerde- 
kaan. 

Pertentangan2: jang serupa 
pada tabiat rakjat Peranijis 
nampak pula dilapangan lain, 

jak'ni jg mengenai daerah dja 
djahan dan mandaat2 Peran- 
tjis. Orang sudah biasa untuk 
menghubungkan pengerian 
tjinta kemerdekaan bagi diri 
sendiri dan orang lain kepada 
Perantjis, sesudah terdjadi Re- 
volusi Peranijis jang besar itu. 
Memang anggapan jang demiki 
an itu ada lajak. Terlebih lagi, 
lama sebelum Revolusi Peran- 
tjis itu, Semangat orang Peran- 
tjis telah terkenal pula seba- 
gai menjokong kemerdekaan 
bangsa2 lain. Mi:salnja seba- 
gai sokongan jang mereka beri 
kan kepada gerakan kemerde- 
kaan Amerika. Pun Polandia, 
dalam pemberontakannja jang 
berulang-ulang terhadap ke- 
kuasaan Russia, senantiasa me 
lihat kepada Revolusi Peran- 
tjis sebagai tjonioh. Djuga se- 
dari dulu Paris merupakan 
tempat perlindungan bagi pah- 

& 

wa mereka tetap dibutuhkan. | hubungan luar negeri dan per- 
Bukan utk. pertama saja men- tahanan buat sementara akan 

hak Peranijis. Kesalahan 

kan kepada saja, ,,Bahkan dji- 
ka Perantjis benar, kita lebih 
suka menderita kemiskinan da- 
ripada terus menerus mende- 
ngar utjapan2 jang merendah- 

'djumpai kesalahan beleid dipi-' 
ini j kapun telah menawarkan  ke- 

sudah dengan sendirinja mem- | 
punjai akibat jang sebaliknja. ! Bizerta jang bisa diduduki te- 
Orang2 jang pandai mengata- 

kan deradjatnja itu. Dan me- 

didjadikan satu persoalan. Mere 

pada Perantjis pangkalan laut 

rus dan jang terletak dekat pa 
| da ibu kota mereka dan bekas 
ikota Karthago. Akan tetapi 
| mereka hendak bebas dalam 

He ana sendiri. 

(Disambung pagina 4) 
  

achir tidak masuk akal”. 

bulan jg lalu, dan jg mendjadi 
saian pertikaian minjak Iran. 

Menurut pendapat mereka, 

sadja, bahwa Inggris akan me 
ngirimkan miSi ke Teheran se   lawan2 kemerdekaan negeri 

manapun djuga, jang terpaksa 
hidup dalam perasingan. Sega- 
la itu sudah kita ketahui. Teta- 
pi se-konjong2 pendapat Pe- 
rantjis mengenai bangsa2 jang 
hidup dibawah. kekuasaannja 
ternjaty berlainan, Bangsa Pe- 
rantjis tidak menundjukan si- 
fat2 liberal dalam hal ini, me- 

lainkan mereka sangat reaksio 
ner. Ini menjebabk: edudu 
kan mereka dip datang 
diantara bangsa2 jang bersang 
kutan mendjadi lemah. 

    
            

& 

Dalam tahun? jang lalu tjon 
toh2 mengenai haj itu banjak 
kelihatan. Soal Viet-Minh jang 
sulit itu akan kita sampingkan 
dulu. Orang misalnja boleh me 

“lihat kepada sikap Perantjis 
. jang melekat kepada Syria, hal 
mana sama sekali tidak meng- ! 
hasilkan sesuatu apa, selain 
merugikan kedudukan kebuda- 
jaan dan pengaruh Perantjis 
sendiri di negeri “itu. 'Tjontoh 
jang paling menarik jang nam- 
pak sekarang ialah soal: Tuni- 

lama Mossadegh tetap memper 

tahankan tuntutannja, bahwa 
pengiriman misi itu harus di 

dahului o'eh pembajaran tu- 
nai sedjumlah 20 djuta pond 
sterling dan kemudian -harus 
disusul dengan pembajaran se 
djumlah 29 djuta pond ster- 
ling. Meskipun harus diakui, 

bahwa sifat nota itu adalah 
manis, tetapi dia tak memberi 

kan banjak harapan untuk ter 
"dapatnja penjelesaian. Semen- 
'tara itu Inggris pad, hari Re 
'bo telah mulai mengadakan pe 
irundingan2 dengan pembesar2 
dari kedutaan Amerika di Lon 
don mengenai masalah perti- 
kaian tsb. Kontak dengan pem 
besar? Amerika itu segera di 

lakukan Inggris, mengingat 
akan batas waktu jg diberikan 
oleh Mossadegh. 

    
Usaha Inggris. 

Selandjutnja pembesar2 Ing 
gris itu menjatakan, bahwa 
akan diusahakan “sekeras-ke- 
raSnja untuk mempertahan- 
kan front Anglo-Amerika dim 

Tak Masuk Akal 
Reaksi Inggris Atas Nota 
Bjawaban Mossadegh 

P? ADA HARI Rabu, Inggeris telah menerima djawaban per- 
dana menteri Mossadegh atas nota Inggris—Amerika itu, 

dgn perasaan tidak puas jg tak disembunjikan. Reaksi tak resmi 

pertama adalah pernjataan, bahwa nota tsb. ,,dari awal sampai 
1 Kalangan? pembesar pemerintahan me- 

njatakan, bahwa dim djawabannja ini Mossadegh tak menjebut- 
njebut usul dari Churchil—Truman jg disampaikan kepadanja di 

terdapat kemungkinan ketjil 

sia. Dua tahun jl., dekat sebe- 'hajl ini, jg ternjata sudah meng 
lum meletusnja perselisihan se hasilkan sikap jg lunak dari 

ngan? pembesar Inggris itu, 
nota “Mossadegh “jg terachir' 
itu dianggap sebagai taktik ba 

permintaan sajx, menghubung- 

an saja dengan kaum nasio- 
alis tulen, dan orang9 jang di   

4 2 « 
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dasar bagi Inggris utk penjele- 

Tu dari perdana menteri Iran 
untuk memetjah belah pendi- 
rian Inggris-“Amerika dan dgn 
demikian memaksa Inggris uik 
“menjerah dengan tiada ber- 
Sjarat”. (UP), : 
“Dalam pada ita Perdana menteri 

Iran, Mohammad Mossadegh, hari 
Rebo minta perhatian Amerika teg- 
hadap keadaan buruk jang mungkin 
timbul sebagai akibat ditundanja 
lagi sengketa minjak  Inggris/Iran. 

etjara tak langsung  Mossadegh 
njataken, bahwa Iran mungkin dja- 

'tuh di tangan Komunis, bila tuntu- 
tan2-nja tak dipenuhi, 
Dalam pada itu Mossadegh menja 

takan telah mempertimbangkan sung 
guh2 serta menghargai sangat usa- 
ha2 Truman untuk menjelesaikan ma 
salah tsb. Tapi, kata Mossadegh, 
ltan telah menderita kerugian' besar, 
karena tak mau memenuhi tuntutan2 
|Iran jang adil. 

Achirnja Mossadegh minta kepada 
Acheson sendiri supaja menaruh per 

timbul, bila keadaan 
makin mendjadi buruk 
LIP) 

ekonomi Iran 

djam lamanja, ja'ni setiap ! 
menit sekali, mobil ambulans | 
membawa orang2 jang bernasib ' 

i 

dapat kabar, bahwa diantara 
Orang2 jang tewas itu terdapat 
banjak militer jang sedang da 
lam perdjalanannja dari Skot- 
landia ke Inggeris Selatan. Da 
lam satu setengah djam perta 
ma 60 orang luka2 dibawa ke- 
berbagai2 rumah sakit. Dalam 
membebaskan banjak orang jz 
tergentjet diantara puing itu 
harus dipergunakan ',,acetyleen 
branders”, ja'hi untuk melumer 
kan besi jang menggentjet itu. 

Djeritan dari puing2. 

Setelah bekerdia keras dua 
djam lebih dari 39 majat telah 
diketemukan dan dirawat, Ang 
gota2 barisan pemadam kebaka   

hatian terhadap keadaan ig mungkin 

(ran kemudian sibuk untuk me- 
' madamkan kebakaran2 ketjil jg 
(terbit diantara puing2-itu, Se- 
buah apotik jang letaknja ti- 
» Gak djauh dari tempat ketjela 
kaan segera dirobah mendjadi 
tempat untuk memberikan per 

itolongan kepada korban2. Da- 
rah membasahkan peron2. Me- 
reka jang memberikan pertolo 
ngan kadang2 - harus mendaki 
puing jang tingginja 50 kaki un 
tuk melepaskan korban2 jang 
tergentjet, sedang mereka itu 
dirintangi oleh balok2 dan be 
si2 jang malang “melintang. 
Umpamanja djembatan untuk 
orang berdjalan dari peron jg 
satu ke jang lain sebagian ru 
sak. Loudspeakers, alat2 penge 
raS suara, ditempatkan dibanjak 
tempat dan dipergunakan un- 
tuk memberikan instruksi2. Da 
ri alat2 pengeras Suara itu ke- 
rapkali terdengar permintaan 
akan brancard, Seorang jang 
melihat sendiri keadaan jang 
mengharukan itu mengatakan. 
bahwa dari sana sini dibawah 
tumpukan puing terdengar dje 

tritan korban2 jang minta. to- 
'long, karena mereka tak terli- 
: hat oleh para penolong, bergu 
bung dengan terdapatnja asap 

(dan uap asap meliputi puing2 
vitu, Banjak pendeta2 mentjoba 
memberikan keringanan keroha 

|hian kepada para korban jang 

  
(Antara — ( sudah tak dapat tertolong lagi 

djiwanja sedang . para dokter 
  

1" Kota 
Pp 

Gang membersihkan dan 

angkut keluar kota.   perdamaian Asia 

    

SKING, IBUKOTA RRT, 
selama 3 tahun jl. ini se- 

  

tempat  berkonperensi: 2s 

malang itu kerumah sakit. Di- ' 

lah didirikan gedung Perdamai- 

se- 

0 pakaian jang robek dan penuh dgn | 
darah. Diperon2 itu terserak kopper2 | 
dan pakaian2. Ketjelakaan ini terdja | 
di pada salah satu ,,spitsuur”, ja'ni 
“ketika lalu lintas sedang ramainja. 
iKarena djam disetasiun itu terpukul 
petjah dan mati, maka ketjelakaan 

'itu bisa dipastikan terdjadi pada pu 
kul 9.19. Enam djalan kereta api di- 
rintangi oleh puing2, ja'ni onderdil2 
ilokomotif2, gerbong2 dan lain2-nja. 

Tiga djam setelah terdjadinja ke- 
tjelakaan kebat itu dinas kereta api 
mengumumkan, bahwa. lebih kurang 
50 orang telah tewas dan lebih ku- 
rang 100 orang harus dibawa keru- 
mah sakit. . Tetapi diduga, “bahwa 
djumlah itu akan meningkat setelah 
pekerdjaan pertolongan selesai. .Pe- 
kerdjaan ini pada waktu itu masih 
dilandjutkan dan perlu dipergunakan 
kerani-kerani jang besar untuk  me- 
ngangkat puing-puing. (Reuter) 

Minta korban 85 djiwa. 
Kabar terachir menjatakan bah 

wa Gjumlah jang tewas" dalam 

ketjelakaan kereta api hari Rebo 
Gi Inggris telah naik mendjadi 

185 orang, sedang 113 orang lagi 

fuka2 berat dan dirawat dirumah 
sakit, demikian pengumuman 
Scotland Yord. Rebo petang. Rom 
bongan penolong dan per 

beres sedjak pagi bekerdja keras 

mengumpulkan sisa2 serta “kor- 
ban2, akan tetapi mendjslang pe- 
tang, mereka chawatir apakah 
bisa sampai ketempat dimana: 
penumpang2 laki2 dan wanita 

terdjepit dibawah tong dan ma- 
terial jang remuk, jang  menu- 
tupi korban2. Tidak seorangpun 
mengetahui, berapa djumlah pe- 
numpang jang tewas atau se- 

dang nderita  adjalnja  diba- 
wah puing2 dua buah kereta api 
tjepat jang Rebo pagi bertubruk- 
an dikota muka Harrow “dan 
Haldstone. Setiap djam djumlah 
jang tewas dan luka2 terus me 
ningkat, dengan berhasilnja mere 

ka dikeluarkan dari 
Ini adalah ketjelakaan kereta 
api terbesar kedua kalinja jang 
terdjadi di Inggris dalam ' abad 
ini. Berita selandjutnja mengata 
kan bahwa monteri pengangku 

“tan Inggris telah memberi perin 
tah supaja melakukan  pengusu 
tan2 atas. terdjadinja - ketjela 
kaan kereta api jang terdjadi di 
Harrow dan Waldstone itu.   

ing .,Mempertjantik” Diri 
peladjar baru sebanjak 5.800 
erang. Banjak guru dan murid 

NvI Amerika, Dean Acheson, dung mmaksud2 baik jang posi- 

petjahan2. | 

dalam konperensi pers hari Re- 
bo menerangkan, bahwa pasu- 
kan? PBB di Korea ,,tidak hen- 
dak berdagang dalam djiwa ma : 
nusia” gua memperoleh perle- : 
takan sendjata di negeri itu. | 
Mengomentari tindakan PBB di ' 
Panmunjom jang menunda run- | 
dingan gentjatan sendjata utk, | 
waktu jang tidak ditentlakan, | 
Achesou katakan tidaklah ber- : 
guna untuk meneruskan rundi- | 
ngan ifa selama pihak Utara 

bila Utara menerima baik salah 
satu usul PBB atau mengadju- 
kan usul jang konstruktif bagi 

leh dikembalikan dengan paksa, 
berlawanan dengan kemauan 
mereka, Kita tidak akan berda- 

mikian Achescn, 

Se'adjutnja Acheson menga! 
takan, bahwa permintaan reses. 
untuk waktu jang tidak ditentu ' 
kan cleh WilliamHarrison “ii- 
dak berarti “kita hilang hara- 
pan bagi perletakan sendjata" 
Kita tetap berpendapat, bahwa 
soal tawanan perang itu dapat 
diselesaikan di Panmunjom. 
Seperti dikatakan oleh, djende 
ral Clark, kita senantiasa ber 
sedia untuk mengadakan perle 
takan sendjata jang dapat dite 
rima, demikian Acheson dalam 
keterangannja itu kepada para 
tawanan. (Antara-UP) 

memaemaaran 

  

MENTERI LUAR NEGERI 
KUOMINTANG KE NEW 
YORK. 

George Yeh, menteri luar ne 
geri Kuomintang di Taiwam, se- 
yera sesudah perajaan ,, Double 
Tenth” (tgl. 10 Oktober, hari 
raja Kuomintang) akan per- 
gi ke New York. Demikian- 
lah diamumkan di Taipeh hari 
Rebo ini. Diterangkan, bahwa 
keberangkatan dengan menda- 
dak ini tidak mempunjai ,,se- 
bab diplomatis”.   
njak 900.000 m2. Selama 3 ta- 

hun jl. ini telah diaspal djalan2 

| kini mungkin 

menggunakan rundingan itu un : 
tuk melakukan propaganda, Te- | Garl Ds : 
tapi ditegaskannja, bahwa PBB ' tapi di apangan ekonomi dan so 
sudah siap untuk berunding lagi 

penjelesaian soal tawanan pe-| pan terus makin membubung 
rang. Tawanan perang tidak bo- | tinggi. 

1 

gang dalam djiwa manusia, de- | 

tif “Dikatakan, bahwa sementa 

ra perang dingin tidak berku- | 
rang sedikitpun, usaha2 mem- j 

bangun reriahanan dan angka 

tan bersendjata berdjalan te: 

rus Ssetjara besar-besaran, se- 

hingga membuka kemungkinan 

bagi banjak negara untuk mem 

pertahankan diri senciri terha j 

dap sesuatu serangan. Dengan : 
ini maka dilapangan militer | 

tertjapai suatu | 

keadaan jang lebih seimbang | 

dari pada jang sudah2, akan te j 

sial adalah, tidak demikian hal- 

nja, karena jg mendjadi kenja : 
itaan ialah, bahwa bagi rakjat 
' dimana-mana biaja penghidu- 

Lagi djalan buntu. 

Mengenai bangkitnja semangat ke 
bangsaan dankebutuhan2 jang diper 
lukan dinegara-negara terbelakang, 

Lie menjatakan, bahwa kemadjuan te 
lah tertjapai dalam usaha2 PBB di 
Libya dan Eritrea utk membawa 

daerah2 tsb setjara setingkat demi se 
tingkat kearah pemerintahan sendiri. 
Sebaliknja dalam beberapa masa 

Jah jang sangat mendesak, seper- 
ti masalah minjak Iran, pertikai 
an Inggris(Mesir, pertikaian Arab 

Jahudi dan bangkitnja semangat 

kebangsaan di Afrika Selatan be 

lum tertjapai penjelesaian. Demi 
kian Trygve Lie. Achirnja dinja- 

takan, bahwa pada saat ini ting- 
kat aliran modal jang diperlukan 

oleh negara2 terbelakang untuk 
mempertinggi taraf penghidupan 

jang sangat rendah itu tidak naik, 

bahkan turun. Dengan ini maka 
timbullah djalan buntu lagi dalam 
salah satu lapangan jang penting 
dari usaha untuk meletakkan sja 

rat2 jang perlu bagi usaha mene 
gakkan perdamaian dunia. (Rtr.). 

HUBUNGAN DIPLOMA- 
TIK DGN. INGGRIS 
PUTUS? 

Seorang pembesar ting- 

gi di Teheran menjatakan 
pada hari Kemis, bahwa 
perdana menteri Iran, Dr. 
Mohammad Mossadeg, te: 
lah mengambil keputusan 
untuk memutuskan perhu 

  

pemberantasan segera mengam 
bil tindakan terhadap gelom- 
ban belalang itu. , 

Niat Pe- 
rantjis 

Tak Akui Tjampur Ta 
ngan PBB Atau USA 
Dalam Soal2 Tunis 

UMBER2 resmi Peran- 
Sa iis hari Rebo menerang 

kan bahwa Perantjis dengan 
tegas sekali telah memperingat' 
kan duta besar Amerika Seri- 
kat James Dunn, bahwa Peran 
tjis tidak sudi apabila ada per 
tjampuran tangan dalam soal2 
antara Perantjis disatu “pihak 
dan Marokko dan Tunisia dipi- 
hak lainnja. Ditegaskan pula 
bahwa Perantjis tidak akan me 
ngakui tjampur tangan dari pi 
hak PBB. Baik kementerian lu 

'ar negeri Perantjis maupun 
anggota? partai Perdana Men- 
teri Pinay mengatakan, bahwa 
perdirian Perantjis ini telah di 
“paparkan dalam sidang jang 
berlangsung 89 menit lamanja, 
jang dihadliri oleh menteri Ju- 
ar negeri Sckuman dan menteri 

  

  

  

pertahanan Rene Pleven. 

Sulian Harokko tolak 

usul2 Prantjis. 
Seterusnja berita UP dari'Ca 

sablanca hari Rebo mengata- 

kan, bahwa Sultan Marokko te 
lah menolak usul2 tentang pero 
bahan2 ketata negaraan jang 
diadjukan oleh Perantjis, seper 
ti djuga Bey Tunis telah me- 
nolaknja. Residen-djends:ral Pe 
rantjis. di Marokko, Djenderal 

Augustin Guilllaume, hari Re- 
bo telah mengundjungi Sujtan 

Marokko. Berita AFP dari Ra- 
bat mengatakan, bahwa hari 
iRebo itu djuga Istana Sultan » 
mengumumkan komunike, da- 

:lam mana dibentangkan perbe- 

daan? antara uSul2 Sultan dan 

usul2 pembalasan Perantjis. Isi 
'usul2 Sultan ialah: Perbaiki 
lah suasana politik, 2. Berilah 
kebebasan2 perseorangan dan 
kemasjarakatan, terutama ke- 
bebasan untuk membentuk or: 
ganisasi: 3. Pembentukan pe- 
merintah Marokko sementara 
dibawah Sultan. Pemerintah 
ini akan berunding dengan Pe 
rantjis, Sebaliknja Perantjis 
dalam. -usul2 - pembalasannja 
menghendaki pembentukan pe- 

merintahan-bersama. Sultan 
Mohammad Ben Youssef sete- 
rusnja - menegaskan bahwa 
uSul2 Perantjis tadi bertudjuan 
memetjah-belah kedaulatan di' 
Marokko, sedangkan usul2nja 
bertudjuan membina kedaula- 
tan Marokko dan ' disamping 
itu mendjamin kepentingan2 
Perantjis serta kerdia-sama an 
tara Marokko dan Perantjis, 

| Tjinta a la 
Hollywood? 

AWAN2 dari Lana Tur- 
| ner, itu bin lajar pu- 

tih Hollywood jg.. al, me- 
njatakari pada hari Selasa, bah 
wa kini roman antara Lana Tar 
ner dan Fernando Lamas, ses 
orang pemain film bangsa Ar 
gentina, telah kandas,: Kedua 
orang itu setudju untuk memu: 
tuskan pertlanangannja,  setes 
lah terdjadi spertengkaran pers 
tjintaan” jang agak sun Ha 

mem- | 
perbaharui serta memperluas diri- 

Berhubung | 
dengan diadakannja  konperensi 

G Pasifik, tes 

jang ikut mendirikan gedung2 
buah Hotel Perdamaian, berting: barus Universitetr Pekiny dan U- 

Pt £ Lama OA | ita nja. Ketika tahun 1949, sampah | kat 8. Dipinggir Medan Rakjat " niversitet Rakjat Tiongkok se- Tan Lp ep ga Natan Anus Ba jang sudah  bertimbun2  sedjak | didirikan gedung2 kementerian ig dang diperluas, hingga meliputi 
hee 1 5 “1 Di Ibu 15 bu : @olomatile” "ukitada zaman kuno — sebagian sisa2| bertingkat2. Diluar tembok2 ko- tanah seluas 270 “hektar.  Diser 
asing lagi bagi den : U jhubungan dplomati , ai a zaman kaisar2 Ming — sebanjak: ta Peking, di sebelah barat: clah tenggara kota, telah didis 
kota, pembesar2 Perantjis atas | Inggris dan Iran. O'eh kala- tebih dari 800.000 ton telah di- «lauk didirikan gedung2 universis — rikan sedjumlah besar pabrik ba- 

rw. Selama tahun ini  sadja. 
djumlah perumahan baru di. Pe- 
king meliputi Iuas-lantai  seba- 

“ 

tef dan sekolah2 tehnik, asrama 

mahasiswa dll. Universitet T sing» 
hua tahun ini akan menerima 

u 

bungan diplomatik dgn. 
sepandjang 140 km... Lebih dari Inggris apabila In ggris 

1.500.000 penduduk “Peking ' se- 
karang. mengetjap kenikmatan air 
leiding. Dalam tempo 3 tahun 
ini, djumlah tram meningkat dja- 
di 5 kali, djumlah bus sekarang 
20 kali lebih banjak dari. 3 thn 
il Lampu2 didjalan2 meningkat 
sebanjak 60”. (Antara), 

datang belum mulai mem 
bajar djumlah bagian ke- 
untungan jang dituntut 
oleh Iran, 
  pada hari Selasa jang akan ' 

Menurut kawan?nja itu, Lana 
Turner menjebut tjintanja jang 
kandas ,,kedjadian seperti jang 
lain?nja” dan menambahkan 
bahwa mereka tetap bersa- 
habat. Seperti diketahui, 
Lana Turner bertunangan dgn. 

setelah . dia 
Topping, - 

Kian Dami 

Fernando Lamas, 
bert'jerai dari Bob 

( UP ) A SO deal 
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: (Sambungan halaman 3) 

DUALISME DJIWA RAK- 
JAT PERANTJIS. 

El Glawi »orang kuat Ma- 
rokko” dikirimkan ke 

jang sulit di Dewan Keamanan 

|dan sidang lengkap PBB nanti. 
Sebab sebagian besar negeri2 

Ji PBB terdiri dari negeri2 jang 
| tadinja merupakan daerah dja- 
@djahan negeri2 Barat, tapi jang 
kemudian dalam perdjoangan 
sengit berhasil memperoleh ke- 
merdekaannja, Negeri2 ini men- 
dapat seorang pembela jang 
kuat pada Amerika. — Orang 
Perantjis akan menentang tu- 
rut tjampurnja PBB: dalam 
soal Tunisia ini. Masih djadi 
pertanjaan apakah hal ini akan 
banjak berfaedah. Dan bukan- 

|..kah, kenjataan bhw. Tunisia 
|. .dan Marokko tidak merupakan 
“daerah djadjahan: melainkan 
daerah protektorat akan turut 

mempengaruhi kedudukan ini? Ae ali 
P arnja, seorang te- 
man kuat dari 

York untuk menentang antu- 
tan golongan nasional itu. 

rang pemimpin kuat di Marok 
ko Selatan, jang katanja lebih 
kuat dari pada Sultan. Sedjak 
tahun 1914 ia mendjadi kawan 
setia dari Perantjis, dan ketika 
pada tahun jang lalu kedudu- 
kan teman?nja di Rabat men 
djadi sulif karena sikap keras 
golongan nasionalis jang dipim 
pin cleh Sultan, maka ja turun 

dari gunung dari bentengnja jg 
kuat pada djarak tinggi 2.000 
meter dipegunungan Atlas de 
agan 20.000 orang pasukan ber 
kuda. Golongan nasionalis mun 
dur terafur karena tidak bisa 
menghadapi kekuatan jang de 
mikian ini. 
Bagaimanakah El Glawt men 

djadi demikian pro-Perantjis? 
Marsekal Liautey pada tahun 
1925 telah menerangkan kepa- 
da saja bagai mana perseku- 
tuan jni terdjadi. Kedjadian jg. 

“saja maksudkan itu telah me- 
njebabkan bahwa nama marse- 
kaj itu Perantjis tetap diperi- 
ngati dengan hormat. Pada ta- 
hun 1912 marsekal berhasil 
membebaskan Fez dari kepu- 
'ngan suku2 dan dalam waktu 

: dua tahun telah berhasil mem- 
bersihkan sama sekali seluruh 
dataran tanah dari Marokko 
sampai kepada kaki gunung At- 
las. Kemudian datanglah pe- 
rang tahun 1914 dan Peranijis 
berada dalam kesulitan besar. 
Dari Perantjis datang perintah 
supaja marsekal bersama-sama 
pasukannja. mengundur- 

kan diri kekota2 pantai dan 
membela kota2 itu dengan ke- 
kuatan jang seketjil mungkin, 

sedangkan sisa pasukannja ha- 
rus dikembalikan ke Perantjis. 

Is mengirimkan pasukan? jg. 
dimintanja, akan tetapi dengan 

pasukan2 ketjil jang tinggal 

itu ia berhasil menegakkan ke- 

dudukannja dinegei tsb. ..Dji- 
ka saja benar2 menarik kem- 

bali pasukan? saja”, demikian 

katanja, ,,maka akan terdjadi- 

lah suatu malapetaka militer, 

Suku2 jg. telah dikalahkan itu 
akan kembali menjusun kekua 
tan dari menjerang mereka JS. 
mengundurkan dirinja. Saja ti 

dak bisa melawan serangan Jg- 

| demikian ini. Saja tidak mem- 

sri kesempatan bagi suku? 

| 4 untuk mengadakan Sera- 

|. ngan itu, dan saja pertahankan 
- daerah saja dengan tenaga2 le- 

mah jang tersisa. Akan tetapi 

saja berbuat lebih dari itu. 

Keadaan tidak memungxinkan 

saja untuk mengadakan pilihan. 

| “Apakah saja akan meneruskan 

|. beleid untuk membebaskan rak- 
jat dari tekanan ekonomi, akibat 

paksaan tuan2 tanah feodal? 

Akan tetapi rakjat itupun tidak 

dapat menolong saja. Mereka sen 

“diri tidak berdaja dan tuan2 ta- 

nah feodal adalah kuat dan ber- 

bahaja. Oleh sebab itu saja me- 

manggil pemimpin2 tertinggi jang 

—. dikepalai oleh Glawi pada saja. | 
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orang2 republikein dan demokrat. 

gangan kamu terhadap rakjat. 

—-. Papi kamipun mengerti bahwa 

| tidak semua negeri adalah sama. 

Kami sedia menghormati kebiasa 

an kuno jang berlaku dinegeri 

ini”. Orang2 jang mendengarkan 

| saja nampaknja lega. Saja me- 

ngulurkan tangan saja dan mere 

ka menerimanja dengan senang 

hati. Mulai saat itu, kita mendja 

di kawan. El Glawi menawarkan 

| kepada saja 20.000 orang bersen- 

djata untuk membantu pasukan2 

saja. Marokko telah memberikan 

) i 
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a emas jang 

angkut kesana? Pendjaga2 si 
lalu. @ 
1 Ja, tetapi mereka tidak 

tan itu, 

PBB. 

—.' Perantjis menghadapi hari2 | 

(Kabar Kota 
 Wuchang Day 
di Semarang 

Pavitya Mengirim Kawat 
Kepada P.J.M. Pres. 

Sukarno 
Pad ARI ini, tg. 10 Oktober 

1952, peringa' ap 

Ulang National Tiongkok ke 41 
di Semarang, telah diadakan 
lupatjara peringatan, bertempat 
di halaman gedung Koumin- 
tang dj. Mataram (Karangturi) 
Cisaksikan oleh, berbagai wakil 
perkumpulan, instansi pemerin 
tah dan para undangan serta 
murid? sekolahan Ticnghoa, la 

Di halaman depan gedung tsb 
Tan sabun Sana de 
ngan di kanan kirinja berdje- 
djer2 bendera Merah-Putih 

  

   

dan memegang benar discipli-! | 
he era Tentum ni Peristiwa an tida menerbitkan keka- "| P.W L (Solo 

: R0 ate 1 WA : tjauan jg tentu tidak diharap- 

« Berkenaan dengan kedjadian atau 
kan. 

-sikap jang t diambil oleh Sauda 

  

Hong Boen Hwee Semarang da 
  

Tuan Thio Kie Soen' dari 

lam pidatonja menjerukan dja ,a: ing Surakarta, 

hun revolusi Wuchang dilupa- 
kan gan rajakanlah pada tiap2 
ta TO Oktober AN 

Oleh tn. Oei Tjhoen Sing la 

pemberitaan 
pada tg. £     

41 tahun revolusi di Wuchang, | tilgram jg akan dikirimkan pa tidak kami harapkan. Rasa meng. 
oleh Panitya Perajaan Hari| da Presiden Sukarno jg bunji anak-tirikan kepada Saudara2 PWI 

kring Surakarta sama sekali 
(ada pada kami. Segala sesuatu me 
' ngenai persiapan Parade dan 
“telah diantar oleh Panitya menurut 
rentjana jg telah ditentukan. demiki 

nja sbb: 

PJM Pres. Sukarno, 
. Negara Indonesia dibawah 
pimpinan PJM telah men- 
tjapai djalon ke kemerde- jan pula undangan2 kepada para 
kaan. Rakjat Tionghoa di wartawan tiada pengetjualian. 
seberang lautan pun dapat Perlu didjelaskan, bahwa “pada 
keberkahan. Berhubung de. #gl. 4 mendjelang 5 Oktober - 1952 
ngan Hari Ulang National setelah didengar adanja. desas-desus 
Chung Hua Min Kuo ke 41 'sikap jang akan diambil oleh PWI 
mengawa: sambil menjam “Kring Surakarta, maka Kapten Har 

paikan hormat. .sono Perwira Penerangan TT. IV 
Pan. Per, Hari Ulang Nat. — telah memberi tahu kepada Sdr. 

  
'sini, bahwa hal tersebut adalah di 
luar dugaan kami dan sama sekali 

tidak . 

lain2 

19 
Warta Gepekan 

Ben. 

Terbit 4 X sebulan 
ukuran 26 cM X 37y5 cM 
tebal 28 halaman 
Memuat tulisan? hangat se- 
gar, ditulis oleh ahlinja ma- 

| Sing2 
& penuh gambar menarik 

# 
A 

# tersebar luas diseluruh In- 
donesia dan Malaya. 

# harga langganan Rp. 8,50 
sebulan (madjallah termurah 
di Indonesia). 

Alamat Tata Usaha 
Dji. Pintu Air 23 

1 Na DJAKARTA 

SELALU TERPUDJ!! 
  

SATE KAMBING BANDUNG 
GULE KAMBING BANDUNG 
GADO GADO BANDUNG 

. Ongkos hanja 3 sen per lembar 

22 P.W.I. K Jogia & Madjalah politik dan baba" 
nganlah peringatan ulang ta- dan Semarang (black-out) terhadap | 

emberitaan Parade pada Hari A.P. Y 
15 Oktober 1952 j.bl. di 

Solo, maka perlu kami njatakan di 

Perantjis di Ma 
rokko akan berangkat ke New 

Orang ini ialah El Glawi, se-| Pakaian seragam, kemedja pu 

Tiongkok Nasionalis, dibela- 

Ta mimbar ini terdapat se- Semarang. 
Thian Kanaan Ta Oia Selesai kesemuanja ini, para 
Pri Dr. Sun. Ye Gan por rek da murid perimua dengan 1gapn, 

ia z masing2 tombongan membawa 

Lg - Pa Ta Mn sendiri dengan di- 

rid2 sekolah Tiongh d MU- gntar suara tambur dan terom- 

. Ta TNO yak Upatjara pagi hari ini di- 
tutup dengan gerak badan 
(gijmnastik) dari murid2 tsb. 

Sebentar malam nanti, djuga 

bertempat di gedung Koumin- 

.Ch. H.M. Kuo ke 41 

tih sepatu putih, #jelana biru 
dan cap biru, berbaris depan 
halaman. Upatjara dibuka de 
ngan menjanjikan jagu Indone 

  

jaan Boe Tjiang Kie Gie, jg di 
njanjikan dengan bersama, ke 
mudian hadlirin menghormat 
3 kali didepan portret Dr. Sun 
Yat Sen. 

Pidato pertama diutjapkan 
oleh ketua Koumintang Sema 
rang, tn. Oei Tjhoen Sing dim 
bahasa Kou-yu dan disalin ke 
dalam bahasa Indonesia. Sing: 
katnja sadja isi pidato itu sbb: 
Pada hari ini 4itahun jg lam 
pau, jaitu tg. 10 Oktober 1911, 
terbit revolusi di Wuchang. Se SIARAN RRI SEMARANG. 
pandjang tahun2 jg liwat pe- SAPTU 11 Okt: djam 17.05 
merintah “Tiongkok Nasionglis Taman Kusuma, 18.00 Obrolan 

telah mengramkan banjak se Pak Patrol, 18.15 OK Hoo Hap 
kali rintangan2, tapi untung Gie, 1915 Siaran penerangan 
masih ad, pemimpin negara. Djaw. Kesehatan Kota, 20.15 
Djendralissimo Chiang Kai  Ichtisar pers, 21.15 Pilihan pen 
Shek don untung djuga, bhw | dengar. 
kita telah mempunjai bapak : 
negara marhum Dr. Sun Yat 
Sen jg bertjita2 Sam Min Chu 
I. Pemerintah Tiongkok Na- 

sionalis jg berpangkalan di 
Taiwan dengan 40 djita pen- | 
duduknja bertudjuan akan da : 
pat mendarat kembali di dara ' 

jaitu sandiwara krontjong, per- 

mainan? langliong, samsi. dan 

kedjuaraan 10 Oktober. 

  

dalam daerah Djawa-Tengah 

itu tentu akan tertjapai. | gok, kalau soal nasib mereka itu 

Sambutan2 dan ki- | kaji tidak dikeluarkan pada waktu 

Sambutan2 pidato diutjap- 
kan oleh Ki Ronggo - sebagai 
wakil Residen Semarang jg Se : 
telah menghaturkan na 

untuk hari perajaan ini, lalu - : 

menerangkan, bahwa oleh ka- ' , , 5 personalia. 
rena negara kita Indonesia ini ntuk melajani urusan per 

ada negara jg berdasarkan de SOnalia jg meliputi Ik. 17.000 

Kesulitan bgn. 

ring Se dirumah makan guru tennis 
Oey Siang 'Tjin muka pasar 
“Randusari, Di buka saban hari 

pada mulai djam 8 sampe djam 21. 

'Surjahadi Secretaris PWI 
marang, apabila ternjata surat2 un 

, dangan untuk Sdr2 PWI Kring Su"     

PN nata aan in ala 
| Beri kami tuan punja alamat! 
Kita ambil dan kirim. 

folio satu kali tjetak. 

Pertjetakan Stencil 

»SAMPURNA" 
Wotgandul-dalam 52 

' SEMARANG. 

    

Kabar Senang 
Tuan2/Nj2 jang menderita 

sakit WASIR (Aambeien) dan 
sudah berusaha di-mana2 de- 
ngan tida berhasil. Datanglah 
"pada alamat dibawah ini untuk 
obati WASIR dengan gafransie 
|sembuh di dalam 12 hari sam- 
| pai RONTOK akar2-nja, ZON- 

ER OPERATIE. 

M.S. RAHAT. 
Tabib. 

— Seteran 109 — Semarang. 
FEE NA NA NAN AN AA AAN AYAAA 
ea 

Pasanglah 
Adpertensi 

Dalam Harian 

sia Raya gisusul dengan lagu tang, perajaan . diteruskan: | 
Sam Min Chu Akan diadakan resepsi untuk 

3 1 dan, Int pora undangan dan pertundjukan2 

langsay. Dan hari ini djuga di ' 
langsungkan pertandingan fi- : 
nale basket dan bulutangkis : 

Gadji Guru SR 
Mengapa Kerap Terlambat Datangnja ? 

ELAH banjak dikabarkan, bahwa di kalangan para guru SR 

tan Tiongkok dan-sdengan ban | bui perasaan tidak puas atau keketjewaan tentang nasibnja, hingga 

tuan kawan2 demokrasi tjita2 ' mengakibatkan banjak mosi dikirimkan dgn pernjataan akan mo- 

| sepenuhnja, terutama mengenai pembajaran gadji mereka jg sering- | 

rim kawat.  tahui dimana letaknja kesukaran ini, maka wartawan kita telah 
| menemui sdr. Sumadi, kepala Djawatan PP dan K Prop. Djawa- 
Tengah jang all. menerangkan sebagai berikut: i 

mokrasi, maka vemerintah ti- 

dak menghalang2i sesuatu pe- 
ngutaraan pendapat atau per- 

njataan, asal sadja orang taat Djawa Tengah dapat mengata 

orang guru, maka dapat diba 
jangkan , bagaimana seharus- 

nja Djaw. PP dan K. Prop. 

Si soal tsb. Rata? tiap harinja 

'keadaannja tetap tak berobah. E 

“Dan saja mengatakan kepada Irantjis berusaha supaja dia mem Kem. PP dan K pula. Ketjuali 

mereka itu: Kamu tidak pertjaja j biasakan diri akan kehidupan da- kesulitan tsb dictas, urusan pe 

kepada saja karena kita adalah jjam gedung jang mewah di Paris . 

'Kamu chawatir akan surutnja pe! 

'Roy Rogers 81 | 

   

ditjuri dari tambang John Hope dapat 

diselundupkan masuk trowongan kapten Gunn, bagaimana dapat di 

Gunn, jg ditembakkan dari sini, pura2 sebagai tembakan kehorma- 

LE EPL - - pre harus diselesaikan surat2 pu- 
kepada kita serdadu jang baik. jusan sebanjak 200 helai jang 
Dengan demikian saja terpaksa ynasing2 harus dibuat pula 
menjelamatkan kaum feodal. Tapi rangkap 21. Ketjuali kekura- 

saja tidak mempunjai pilihan la- ngan2 pegawai dan ruangan be 
m”. Demikianlah orang CYNICUS. kerdja, bagian urusan pegawai 
jang tua itu. Oo. wat ss mengalami kesulitan2 lainnja 

Boleh djadi pilihan ini tidak Se jaci jg sukar dapat dipetjah- 
berapa meminta La PP kan, ialah kelambatan. masuk ak archis jg : - rasaan dari orang mon J8 hj, uSul2 jg harus mereka te isi i demikianlah : 
tradisioneel itu. Dan de 1 rima dari kepala2 Sekolah me 
Glawi tidak pernah menjesal akan Ea Penilik Sekolah, Insp. 

3 i ihak pe Kab. dan Insp. daerah Smg persekutuannja dengan Pi ta“ Tokia 3 at : 
fantjis. Dengan begini dia dapat Serta Jokja jg ada kalanja me 
menegakkan kekuasaan didaerah makan waktu sampal —8 bin. 

Marrakesj dan di pegunungan sebelum usul itu diterima di 

Atlas. Dan pihak Perantjispun ber kantor Djaw. PP dan K. 

usaha supaja dia tetap terikat ke ' Soal kelambatan ini telah 

pada mereka itu. Mereka memberi ber-ulang2 dikemukakan pada 

kan kepadanja mobil2 di Marok- pihak Insp., tetapi hingga se- 
ko. Saja sendiri telah melihatnja karang belum dapat di-atasi- 
berpakaian sutera halus berkeli- nja, karena formasi pegawai 

ling naik mobil di Marrakesj. Dia penilik sekolah dan Insp. Dae- 

pegang stuur, sedangkan disam-" rah masih perly ditambah, pe 

pingnja duduk seorang budak. Pe rsmbahan mang, adalah yrusan 
  

gawai harus pula menjelesai- 
jang diberikan mereka kepadanja kan achterstand surat? putu- 
bersama-sama sedjumlah selir2 ai 

Perantjis dan kuda2 balapan pada san dalam tahun 1949 dan 1950 

lapangan? Perantjis. Paris sema- bahkan djuga surat putusan 

kin menarik dia. Dia merupakan 11passing th. 1948, pembuatan 

tokoh jang berkuasa di Marokko surat2 putusan mana sebenar- 

ukan tetapi dia bukan seorang jg nja Sudah harus diselesaikan 

bersemangat modern. Apakah Oleh instansi2 jg mengurusi 

Perantjis berbuat benar dengan urusan SR itu, sebelum adanja 

mengirimkan dia ke New York Djaw. PP dan K, Prop. dahu- 

persahabatannja bukan merupa- Ju. Hingga sekarang Djaw. PP 

kan sesuatu jang gemilang bagi dan K belum lagi menerima 

pemerintahan , Perantjis, betapa | dari pihak jg menjerahkan uru 

perlunja mungkin peranan jang di san SR daftar guru2 jg djelas 
mainkannja itu. Dia adalah menu | menundjukkan statusnja ma- 

rut pendapat saja seorang argu- sing2 (pegawai negeri atau   

| rakarta belum djuga sampai 
|! waktunja, maka dapatlah Saudara2 
| Wartawan  menghadliri upatjara2 
! Parade itu dengan tjukup menundjuk 
'kan Kartu Wartawan bilamana ada “ 
| pertanjaan2. Ser 

YP Adapun soal tempat jang kurang 
| fjukup itu, dapatlah kiranja dima'af 
“kan. Tjukup kiranja dengan pendje 

S
P
 

'lasan kami ini tidak akan menimbul j 
selandjuti 

nja tidak ada alasan kiranja bahwa! 
akanj 

mengurangi hubungan baik dan ker z 

' kan kesalah-fahaman dan 

“dengan kedjadian tsb. diatas 

, 
| djasama kita. 1 

Kompetisi PSIS. 

! SAPTU, 11 Okt: djam 16.30 
Union I — Poris I (Stadion) 
CHTCS 2a — SSS II .(Panda- 
naran) Union 3a — Polisi 3 
(Seteran) Garnizien 3 — CHTC 
S 3b (Kalisari). 

“Hidangan jang sedap dan gu- 
rih dengan sari rasanja tjotjok 
lidahmja orang Semarang. den ng 

“SUARA MERDEKA" 1 

    

  

  

    

  

Mianjian Standaacd 
MULAI 

25!September 1952 
TIDA lagi harganja Rp. 15,— 

Melainkan: — . 
Rp. 12.— ditambah 102”porto!! 

3 Berhubung oplaagnja di tjetak lebih banjak maka harga- 
“nja ini Buku Standaard dapat di kurangkan supaja tiap-tiap 

“saudara bisa dapat bahagian beli serta dalam Kebaktian-ke- 

“ baktian bisa gunakan TRUS ini Buku Njanjian Standaard! 

“PESAN dan 

1 2 
5 

  

SOKONGLAH! 
10056 di peruntukkan guna Pembangunan 

Rumah Geredja Pantekosta.   MINGGU, 12 Okt: 
16.30 WIK I — Poris 2b (Pon- 
tjol) CHTCS 2b — Garnizoen 2 
(Pandanaran) SSS 3 — Poris 3j 
(Kalisari) Union 2 — Polisi 2 
(Seteran). : 

ini, sedjak beberapa lama tim- 

tidak segera dapat diperhatikan 

jang diharapkan. Untuk menge- 

ri dan berapa pegawai oto- 

noom. 
Soal jang selalu hangat jang 

menimbulkan perasaan tidak 
puas dan keketjewaan . diantara 
para guru S.R. itu terutama ia 
lah kelambatan penerimaan gadji 
itu jang hingga sekarang belum 
lagi dapat dibereskan. Sebab2nja 

ialah a.l: 1. daftar gadji dari 
Gaerah2 jang menurut peraturan 
setiap. bulannja sudah harus di 
terima oleh KP.P. (CK) “se 
lambat2nja tgl. 10, datangnja 

terlambat hingga K.P.P. tidak 
dapat menjiapkan S.p.m.n. (surat 
mandaat) tepat pada waktunja. 

2. Fromasi K.P.P. bagian urusan 

S.R. agaknja kurang tjukup un 
tuk melajani guru2 seluruh Prop. 

sebab menurut kenjataan seka 

rang masih ada rapel2 th. 1951 
jang belum dapat diselesaikan. 

3.. Perobahan2 peraturan dari , 
Pem. Pusat jg datangnja atjap 

kali terlambat, hingga daftar ga 

Gji terpaksa diganti atau dibe 
tulkan sesuai dengan peraturan2 
jang datangnja terlambat tadi, 
pembetulan mana memakan wak 
tu tidak sedikit pula. 

Untuk mengatasi soal diatas 

ini, maka pegawai tjabang P.P. 

dan K. ditiap2 daerah perlu di 

tambah sampai 10 orang djum 

blahnja hingga pekerdjaan pem 

buatan daftar gadji dan pemba 
gian alat2 peladjaran jang men 

djadi tugas Prop. dapat dikerdja 

kan oleh para Penilik Sekolan 

serta Inspeksi Kabupaten dgn 

bantuan guru2, sedangkan mere 

ka itu sesungguhnja hanja ber 
tugas mengurusi bagian technis 

sadja. Djuga akan dimadjukan 

usul kepada Pem. Prop. Djawa 
Tengah supaja Djaw. P.P.. dun 

K. Prop Djawa Tengah ini mem 

punjai K.P. (C.K.C.)) sendiri jg 
dapat disusun dan diatur menu 

rut kebutuhan prop. € 

Kalau semuanja ini dapat ter 

laksana, maka tidak akan tim 

bul lagi kedjadian2 jang tidak 

diharapkan itu dikalangan para 

- 

  men jang hidup bagi kaum nasio- otonoom), hinggs sampai seka 
nalis Marokko. 

£ (Dilarang kutip) 

L THINK THOSE 
CANNON BALLS 
ARE GOLD/ WHY 
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Pan na naa” 

   

  

   

          

THEY DON'T SEARCH THE CANNON 
BALLS GUNN SHOOTS FROM THIS / 
FieLo piece WHEN HE FIRES t 

THOSE SALUTES/ « 

    

   

  

  
— Apa maksudmu? — 
— Pendapatku, peluru2 . baga 

meriam itu emas belaka.  dupk 
Kalau tidak begitu, menga “ bang 
pa mereka begitu bersusah 
susah untuk menutup2 pe 
luru2 itu diatas bukit ? 

  

Hope menggeledah setiap orang jang 

Pi 
memeriksa pelutu2 meriam kapten in 

iki 

rang helum mengetahui bera | 

pa djumlahnja pegawai nege- 
Ma LS EL       

  

   

MAYBE YORE RIGHT... Y 
BUT HOW POES GUNN 
GET THE GOLD GUT 

guru S.R. ini, demikian sdr. Sve 

madi achirinja keterangannja pa 

'la wartawan kita. 

  

   
      

7 THT, CACTUS, 
IS WHAT CM 

   

djam! 

| Almanak 100 Tahun 
i | Mulai 1861 s/d 1960 dalam 4 penanggalan berikut Tjap 6 : 

: | ngat terbatas maka tidak kirim pada agen2. Harap lekas 

Bisa dapat beli di 

“SELURUH Indonesia dari Geredja Pantekosta atau langsung 
pada: 

ae LIE KONG YANG Kemiriredjo 174/8 

MAGELANG. 

! SEMENTARA DI TJETAK STANDAARD.KOORBOEK. 
mun maa 

1 

  

  

  

  

Dji Shio dan hitungan Wuku dan Pranotomongso, ditam- | 
bah Primbon Pontjowarno. 

Buku besar ukuran 18 X 26 cM. 
Harga Rp. 50,— terbit 10-10-52. 

tebalnja 300 halaman. 

Pesanan sekarang tjuma Rp. 27.50 prangko. Ditjetak sa- 

|. pesan langsung pada penerbit supaja tidak kehabisan. 

1 3 , “6 N.V. , TE JERMIN 
PASAR BESAR 76/M. — SURABAJA. 5 

A baak 
      

MACHINALE HOUTZAGERIJ 
BUSSEN & CARROSSERIE FABRIEK 

TAN TJIOE SWAN 
Dj. Deli No. 12 — Telp. 1646 Semarang. 

DJUWAL: K AJ U sudah digradji menurat pesanan. 

Misalnja: PAPAN, — KOZIJN, — RENG, — USUK, — 
MEUBEL, — BUSSEN, — LAADBAK dll. 

Disediakan Tukang gambar dan Achli jang sudah 

berpengalaman. : 

NO Per. Batik 
. Antjam Tutup? 

PBAS Task Setudju Tjara 
Pembagalan Cambrics 
(Oleh pembantu kita di Solo). 

ALAM SURAT edarannja jg disampaikan kepada seluruh 
: D anggautanja, Koperasi Pengusaha Batik Arab Surakarta 

(PBAS) menjatakan, tidak dapat menjetudjui politik pembagian 
cambrics jg akan didjalankan di Surakarta, jg pelaksanaannja di- 

serahkan kepada ,,Batari”. Dalam surat edaran itu dinjatakan, bah- 

wa Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) telah menjerahkan 

kepada Koperasi Batari utk menjelenggarakan pembagian cambries 

“kepada seluruh pengusaha? batik di daerah Surakarta dengan tja- 
ra perseorangan dgn menjampingkan laporan? lainnja, dim mana 
pengusaha? batik tsb. tergabung. 

Politik pembagian jang demi 
kian itu tidak dapat disetudjui 
oleh PBAS, karena menurut 
pendapat PBAS, politik jang de- 
mikian itu berarti akan memati 
kan koperasi2 batik lainnja, hal 
mana bertentangan dengan ke- 

  

PBAS tak setudju sikap" 
GKBI. 

Tetapi kedua usul tersebut telah 
ditolak oleh GKBI/Batari, dengan 
mengadjukan alasan2 jang merfurut 

hendak Pemerintah jang selalu| PBAS tidak dapat diterima. Berhu: 
mengandjurkan rakjatnja supa-| bung dengan itu, maka Pengurus 
ja sebanjak mungkin memben-| PBAS telah menegaskan sikapnja 

sbb: JI) tidak dapat menjetudjui si- 
kap GKBI/Batari tersebut, karena 
menurut peraturan Pemerintah,  ko- 
perasi PBAS adalah sederadjat  de- 
ugan koperasi2 lain, 2) pertjaja pe- 
nuh kepada Pemerintah, jang dalam 
penglaksanaan peraturan2nja, tidak- 
lah mungkin akan merugikan sesua- 

tuk koperasi dalam segala lapa- 
ngan. Politik demikian itu dju- 
ga dipandang tidak sesuai dgn. 
statement N.V. Batik, jg. akan 
melajani kebutuhan dari tiap2 
pengusaha batik dengan semes- 
tinja dengan tiada mengadakan 
perbedaan antara sesuatu golo-   

    

HOPE'S MNEF 

  

  

Tetapi 
menjelun 

tam 

Mungkin kaimu benar. 
imana Gunn dapat 
an emas itu keluar dari 
Hope? 
Itulah, Cactus, ig akan kuseli- 

sekarang djuga. 

HO Pemet MALA Dena Mah 

“gi-bagikan kepada anggauta2- 

tu golongan rakjatnja untuk  keun- 
tungan lain golongan, dan 3) meng- 
hendaki supaja tiap2 pembagian un- 
tuk anggauta PBAS disalurkan me- 
lalui Koperasi PBAS, herdasarkan 
kebutuhan PBAS, jang telah lama 

ngan dengan golongan lainnja. 
Seperti diketahui Pemerintah te 
lah mengadakan peraturan mo- 
nopoli import dan pendjualan 
Cambrics, jang penjelenggaraan 
nja diserahkan kepada N.V. Ba 
tik. Dalam pada itu PBAS telah | diadjukan kepada Djawatan  Kope- 
mengadjukan dua matjam usul rasi dan Djawatan Perindustrian. 

kepada GKBI/Batari, jang isi- | Oleh Moh. Umar Sungkar ketua 
PBAS, ditambahkan keterangan, 
bahwa anggauta2 PBAS tidak akan 
mau menerima pembagian  cambrics 
jang tidak diberikan melalui kope- 
rasi PBAS. Djika permintaan PBAS 
tsb tidak dikabulkan, kemungkinan 
besar perusahaan2 batik anggauta 
PBAS terpaksa akan tutup. PBAS 
kini mempunjai anggauta  sebanjak 
110 buah perusahaan batik, jang se- 

luruhnja mempunjai Ik. 10.000 orang 
buruh. Menurut keterangan, pem- 
bagian cambrics tsb. akan dilakukan 

nja: 1) supaja pembagiam cam- 
brics diterimakan kepada bond, 
dan bondlah jang nanti memba- 

nja, dan 2) untuk mengawasi 
dan mendjamin lantjarnja pem- 
bagian, supaja dibentuk: suatu 
panitya jang terdiri dari 1 
orang wakil dari golongan Indo 
nesia, 1 orang dari golongan 
Arab, 1 orang dari golongan 
Tionghwa, 1 orang dari Djawa- 
tan Koperasi, dan 1 orang dari 

  

HVG. HARMSEN VERWEY & DUNLOP N.V 

Es 

  Djawatan Perindustrian, ,pada pertengahan bulan ini. 

Perysahaan Otobis: N. V. ,,MATARAM ASLI” 

menjediakan: Otobis2 baru untuk keperluan DARMAWISATA 

dsb. Ongkos bersaingan. 

Hubunganlah dengan: 

| S. SURJOTENOJO 

Kartopuran Kidul (bl. bekas pabrik gelas) 
(Telp.: Solo No. 13) 

SOLO. 

Taat, 

  sapna Patam | Lena 

sein 

'DECAMERON II 
TJERITERA RAHASIA DALAM RAHASIA IN 

20 tjeritera jang begitu termashur diseluruh dunia '” II 
(Anak2 dilarang batja). : “Ta 

Terhias 20 gambar Harga Rp. 12,— prangko. 
Persediaan terbatas. Siapa tjepat tentu dapat! 

»KITAB KAMUS WASPADA 
HEBAT! MUSTADJAB! ADJAIB! II 
Dengan kitab KAMUS ini pasti pembatja mendjadi WAS- | 
PADA, karena pembatja nanti dapat menghitung 1001| 
keanehan didalam dunia seperti: 

  

  

   
#1 

        
  

  

  

  

1. Melihat edjahan namanja, mengetahui batin dan na-| 
sib orangnja. 

2. Melihat peredaran planeet, mengetahui mudjur la- 
tjurnja tiap gerakan, 

3. Memberi petundjuk untuk menghindari malapetaka 
dengan ilmu bintang, 

4.  Petundjuk djalan selamat dan bahagia dalam segala 
urusan didunia. 

5.  Mengadjar menjembuhkan segala rupa penjakit de- & 
ngan occultisme, NI en 

6. Mengedjar mantera2 mustadjab jang sudah berbuk- Fe 
ti sangat adjaib. . msi 

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

c# Pasar Besar 76 M, N. V. , TJERMIN SURABAJA 
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PEMBETULAN pengumuman kemaren dari HADIAH 
LAMPU'ASTRAI! dari pertundjukas film 

»ALADDIN AND HIS LAMP“ 
  

  

Untuk Mil 9866 5229 - 4582 
INDRA A 3484 B 3858 1 2629 

Klas II 2 2936 2 1855 2 1987 
3 2416 e 

Untuk Mil 2536 37580 
INDRA 2 36697 2 36642 2 36491 
Hn ta 3 35596 3B 37462 - 23 36745 

B 33536 DW 2554 : 
2 mama 

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

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

Djurnatan I No. 5 — Semarang. 

LAMPU ASTRA BIKIN TERANG RUMAH2., 
  

  

Bb CITY CONCERN CINEMAS mi 
Lux Isi Malam D. M. B, 'lu. 17 tahun) 
5-7-9 Robert Mitchun— Ava' Gardner— Melvyn Douglas 

Rahasia ss »My Forbidden Fast"... 
“Bagaimapakah djika seorang laki jg. beristri ditjintai oleh 
" gadis jg. djelita? — Nama ketururan 'jg. barus: didjaga |! 

| Satu tjonto jg. baik dilihat utk peruda dan pemudi. 

GRAND 
15-1-8 13th ,i film Musical jang terbesar” . $ 

  

Ini Malam d.m.b. | 

  

DARMAWISATA 

  

| 
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$,JAM SESSION" 
'ANN MILLER dgn A Carnaval of Swing 
(Charlie Barnett a.h.orch. A Celebration with the Swing 
'Louis Amstrong a.h,orch, Stars cf the Nation 
(Glen Ray ah. orch. 
  

INDRA ini melam premiere #: (u.17 tab.) 
Pe ye DHALIA kembali dgn. Rd. Ismail 
sg A.N. Alcaff — Ribut Rawit — Nur Hassanah': 

sangkar Emas 
#8 film Indonesia baru — Menarik dan Mengagumkan 
  

#Royal 2 tinggal isi malam dan besokwalam (13th.) 
"5.15-7.15-9.15 1, CESARROMERO - HILLARYBROOKE 

Daberag 8, LOST.. CONTINENT “Ef, Boxy : $y La 

6.45—8.45 Modera Man against prehistoric Monster!!! 

Akan datang. ROBERT MITCHUM inbis greatest role 

The Story : J9 HEIBAT !! “G.i. JO of SEREM | 

The mightiest action drama ever filmed. 

  

    

  

  

  

   
  

,ORION- INI MALAM »'METROPOLE- 

S,om Tama Go D-M:B. LIT thl 19 51 15—9,15 
Maruel Conde aa 4 m Pilipira “ 
Elvira Reyes »Sigfredo sa Indonesia 

Ke EX" Ini walam D. M. B. 5.- 7.- 9. Ilhth) 
'LORETA YCUNG EK TYECHNI-#1 
JOSEPH COTTEN . Half Angel  COTOE 
  

LANG TURNER — RAY MILLAND Akan datang : AG MS MA LIFE OF HER OWN' (gg M.G-M's 

»DJAGALAN: Besok Vielam Premiere 7.— 9. (17 th.) "4 | 
Film Tiongkok re Geo Cbi 
Bia Tingket Darah Muda” 
Ini malam pengab: 7-9. (13 th) Bakti" 
  

S@LO'Mulai main tg. 5 s/d 10 Okt. 1952 

The Day, The Earth Stood Still 
(DUNIA BERHENTI BERPUTER) 

"' dgn Michael Rennie — Patricia Nesl 
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