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V9 JUMAT MALAM kemaren menteri pertahanan Sri Sultan 
agenai kebidjaksz n menteri dan masalah kol. Baru 

Di 
     

egawai, dr. Sumitro, menteri keuangan 
ang parlemen pada malam itu dihadliri 

“waktu 12 menit lamanja, menteri 
8 tua”: Setelah saja mempeladjari dgn teliti a jg terhormat dim babak kedua, 
pemandangan? jg dikemukakan 4 
maupun dim kedua keterangan? jg telah saja berikan dalam 

raan? dan keterangan? itu dapat disimpulkan tjukup bahan? 
utk kerdja sama antara pemerintah dan DPR. 

di- :patkan djalan keluar. Selandjutnja 
saudara jang terhormat Arudji Kar 

itawinata telah menekankan agar 
"dalam penjelesaian soal2 jang kita 
Tapi djangan dapat terdjadi suatu 

1 perebutan setjara' tidak sehat guna arang dan mengenai “demi an Ae sa TNO MAS “,menanamkan pengaruh2 baru sendi- . militer dapat diteranok: 4 ga aru Inn liter dapat dite Ng 1ri2 dalam pimpinan angkatan pe- 
ipa an 'ah- 

akademi militer dalam takan dan selandjutnja saudara Arudji te 
jang akan” darah Setandjut. lah menerangkan supaia kita tidak 
nja kepada Pn : aa 1 as keburu napsu mengambil keputusan 
hormat Pittoi Ts 21 8 ni berdasarkan pertimbangan anja An " Par PAIE tee eiduhaad Han perbantahan2. &” rangkan, bahwa tidak ada 
Seorang jang bernama van Tin- 
nen atau seorang bekas korpo- 
raal jang lain jang mendjadi 
penasehat dalam soal2 pembe- | 
lian kapal. 

Dewan Kehormatan ! 
tua militer 

Berhubung dengan satu per 
tanjaan mengenai Dewan Ke- | 
hormatan Militer diterangkan- 
nja bahwa memang tidak se- 
mu, saran2 ig dikemukakan || 
oleh pengurus Ikatan Perwira 
dimasukkan dalam peraturan 
pemerintah jg bersangkutan: 
al. tidak dimasukkan saran2 
bahwa didalam dewan kehor- 

. matan itu perlu duduk. ang- 
gauta2 pemerintah dan badan2 
kehakiman. Saran2 ini tidak 
dimasukkan” oleh karena De 
wan Kehormatan Militer bu- 
kanlah suatu badan pengadi- 

     
   
   

      

maka kesimpulan saja ialah, 

    

  

   

     

    

  jang telah diberikan-sam, 

Ya 

   

   

Benang Kusut — Djawaban 

panggung pemerintah duduk menteri perbur 

oleh 119 anggauta. Dalam djawa- . 
Hamengku Buwono antara lain menerang- 

pidato? jang diutjapkan oleh para pembi- 

telah terdjawab, baik dalam keterangan? saja pada babak per- 

    

  

   

  anitya. Negara 
Angk. Perang Kita ——— 

anggauta parlemen dalam babak 
& Supeno. Perhatian publik ka- uhan, I. Tedjasukmana, R. P. Su- x 

dan mr. Lukman Wiriadinata, 

bahwa. banjak dari pertanjaan2 

sidang tertutup DPR. Dari pem- 
persesuaian jg dapat didjadikan 

Harus dipeladjari 
dgn. tiliti 

Tetapi untuk mengadakan 
perbaikan tentulah keadaan se 
| karang harus dipeladjari tere 
bih dahulu dengan teliti se- 
hingga dapat diadakan peroba | 
han2 jg menurut  kejakinan 
akan membawa perbaikan. Se 
bab tentulah kita tidak bermak 
Sud untuk mengadakan pero- 
bahon hanja untuk perobahan 
sadja atau untuk mengambil 
tindakan2 jg mungkin djustru 
akan menambah kesulitan. 
Oleh sebab itu saja mengusul 
kan, supaja kita mempeladja 
ri Soal2nja bersama-sama sebe 
lum kita mengambir tindakan? 
jang menurut . kejakinan kita 
akan membawa perbaikan. Uik 
mempeladjari soal9 jg dihada- 
pi, maka dengan sendirinja ke 
pada panitya harus diberikan 
fasilitet2 jg seluas-JJuasnja dan 
dalam hal ini sajz menjetu- 
djui sepenuhnja pendapat sau 
dara jg terhormaj Si. Makmur, 
jakni bahwa dalam kerdja sa 
ma ini antara parlemen dan | 
pemerintah, jgvsatu tidak bo- 
leh memasuki lapangan kewa- 
djiban jg lain, 
Dalam usul saja . mengenai 

pembentukan suatu panitia ne 
gara, telah saja terangkan bah 
wa panitia dalam lingkungan ke: 

     

Dengan alat jang ada dimu 
rap kali melakukan ramalan2 : 
fepat datangnja. Ketika pada £ 
terdjadi gempa bumi hebat, 
ngatakan 5 hari sebelumnja. 

»Uang T 
Jang Diminta Oleh 

Ditetapkan Set 
Menteri Sumitro Tentang : 

R si pasal jang 
gai gantinja Javasche Bank 
atau ,,bankers-bank” semata2. Menteri Keuangan Dr. Sumitro 
tara” atas pertanjaan mengenai usaha Bank Indonesia janz 

      
  lan, melainkan adalah badan 

pertimbangan untuk menteri 
pertahanan, dan pertimbangan 3 . 
itu diberikan berdasarkan per'|babak pertama saja telah mera | 
timbangan? mengenai kehorma | berikan saran untuk mentjari pe 

“wi , - Njelesaian atas dasar kerdja sa tan corps perwira dan angko- ! : 
j 1 i i | ma antara DPR dan pemerintah tan perang umumnja, sehingga : : dengan sendirinja tidak tepat dan saja berpendapat bhw semua 
2 satu 3 2 Serai keinginan untuk menjempurnakan apabila d : wan itu du : " 

aa : wira | angkatan perang kita dan perta duk orang2 jg bukan perwira | tahanan kita umumnja dapat di- atau anggauta2 badan2 keha- | tjopat melalui di “Tatar : 

ea demikian enter mam Ken, jala” PAnbe 
landjutnja Sa nana Ka suata panitia negara untuk mem 

Ta Bg Pa aa AAN Da pa PA pg n jan 1 2 Slam lingkungan angkatan pe 
membatasi pembitjaraan2 Saja ' rang dan kementerian pertaha 
kepada soal2 jg per'u sadja. | nan, diantaranja mengenai per 

:o. | undang?an, Misi Militer Beian 
Laksana benang J8: da, meninggikan mutu organisa 

kusut. ' si kementerian pertahanan jang 
6 Misoalan2 jang kita hadapi telah | kuat. Dalam pembitjaraan? kita 
menjerupai suatu uraian benang jg | telah banjak hal? jang dikemuka 
kusut. Saudara jang terhormat Wer ' kan dengan maksud untuk men 
dojo telah menerangkan, bahwa saja | tjapai perbaikan dan keinginan. 
perlu memberikan djawaban fj begi | Untuk mentjapai perbaikan ini 
tu rupa sehingga kita bisa menda terdapat djuga pada pemerintah. 

Fitik Pertemuan 
j FT -. "“-. 

Kini Sudah: Ada Antara'Parlemen Dan 
Pemerentah— Kata Natsir 

PNI Hendaki MMB Achir Tahun Ini Sudah Dipu- 
langkan 5 

EGIATAN2 PARTAI? politik maupun kabinet pada hari 

Djunv'at terutama ditudjukan utk mentjari titik-pertemuan 
antara pelbagai kehendak dan pendapat kalangan?. jg bersang- 
kutan itu. Djum'at pagi perdana menteri Wilopo dan menteri per- 
tahanan telah. mengadakan pertemuan, . dalam mana dibitjarakan 
djawaban menteri pertahanan kepada parlemen. Sidang kabinet jg 
semula dirantjangkan akan dilangsungkan pagi hari itu terpaksa 
diundurkan, karena menteri pertahanan pada waktu itu belum se- 

lesai menjusun djawabannja kepada parlemen. Selain dari itu para 
menteri PNI pagi hari itu harus pula menghadliri rapat pimpinan 
partai. Dalam sidang kabinet pada hari Djum'at sore jg berlang- 

Panitia-negara . 
Dalam keterangan saja pada |   

   

, 

    

pun pemerintah 
agar perundang-undangan 
lapangan pertahanan 
mungkin dapat dilengkapkan dan 
panitia negara dapatlah mengu 

S”.fsulkan daftar prioriteit 
Nisa senjusunan. .perundang-undongan. 

itu, dan apabila mungkin djuga 
memadjukan hal2 jang pokok jg 
harus dimasukkan - dalam 
dang2 jang harus 
apabila mungkin maka panitia 

sung selama 1/, djam telah disusun teks definitif dari djawaban 
menteri pertahanan kepada parlemen. : 

Selesai rapat pimpinan par- 
tai, ketua umum PNI, Sidik 

Djojosukarto menerangkan 
pendirian2 partainja menge- 
nai masalah pertahanan itu. 

| 

Mengenai Misi Militer Belan 
da daiam pengumuman PNI 
itu dinjatakan bahw, adanja 
MMB sekarang ini di Indone- 
sia menimbulkan pelbagai ke- 
sukaran didalam negeri. Oleh 
karena itu PNI berpendirian 
bahwa menurut keadaannja 
sekarang MMB tidak diperlu- 
kan lagi dan haruslah selekas- 
lekasnja misi tsb paling lam- 

batnja achir tahun 1952 ini di 
pulangkan kembali ke negeri 
Belanda. 

Diterangkan selandjutnja, 

bahwa berdasar atas pembitja 
yaan2 didalam parlemen dapat 
ditarik kesimpulan bahwa di 
dalam pimpinan Angkatan Pe- 
rang dan Kementerian Perta- 

hanan harus ada reorganisasi 
dan mutasi kearah perbaikan. 
Untuk menjelidiki kemungki- 
nan2 itu lebih jandjut, maka 
perlu dibentuk panity, jg ang 
gauta2nja terdiri dari pihak 
parlemen dan pihak pemerin- 
tah, jg dalam waktu se'am- 
bat-lambatnja tiga bulan ha- 
rus menjampaikan laporan2nja 
beserta usul2nja jg tegas ke- 
pada pemerintah, demikian Si 
dik Djojosukarto jg achirnja 
menjatakan dalam pengumu- 
man tsb bahwa perlu sekali 

     

selekas mungkin diadakan un- 
dang2 pokok pertahanan. 

Djiwa mosi 
Ditanja bagaimana kirarfja 

djiwa mosi jg akan diadjukan 
oleh ke enam partai pemerin- 
tah itu, ketua Masjumi Moh. 
Natsir menerangkan, bahwa 
2teah mendengar keterangan 

pemerintah dalam babak per- 
tama dan-kedua, dalam mana 
pemerintah telah menjatakan 
bersedia bekerdja sama dgn 
parlemen untuk mengatasi per 

soalan2 jg teah menimbulkan 
perdebatan2 dalam parlemen 
sekarang ini dan setelah dju- : 
ga didengar penegasan dari ke 
terangan pemerintah itu, bhw 

menterian pertahanan dan ang perjerabangan katan perang dan diantara soa!2 a mendjadi bank sirkulasi penting itu saja sebut sebagai Gengan perkembangan pasar Soal pertama ialah soal2 perun : dang-undangan. Baik DPR nrau 

berkeinginan 
dim 

setjepat 

kearah pi 

ri Sumitro membenarkan pen- 
dirian, bahwa Bank Indonesia 
diwaktu jg- akan datang akon | 
masih merupakan konkurensi 
bagi usaha. bank partikdlir 
Akan tetapi mengingat kepa 
Tingan pasaran uang gan mMo- 
Gal (geld en marktwezen) di 
Indonesia jang kedudukannja 
masih ada da'am taraf permu- 
laan, funksi Bany Indonesia se 
bagai sumber pengkreditan ma 

    

    
    

      

   

    

k 
dalam :7 

ana apek, 

un 
disusun itu 

negara itu dapat pula menjusun . 
rantjangan undang2. Dengan dja |Sih dianggap perlu, jaitu se- 
lan ini dapatlah fikiran jg seka | mentara menunggu kedudukan 
rang terdapat dikalangan DPR bank2 partikelir nasional men- 
dan pemerintah mengenai perun djadi sempurna dan benar? dx- 
dang-undangan dalam lapangan pat memenuhi kebutihan ma- 
pertahanan dikumpulkan sehing sjarakat akan modal. 
ga menghasilkan rantjangan un . 

dang2 dalam waktu jang sirg 
kat. 

  
Dewan Monete, 

Membitjarakan beleid Dewan 
Misi Militer Belanda monetarr, Dr. Sumitro meneran,, 

pem Kan, bahwa beleid jang ditentu- 

bentukan panitia negara disebut Kan oleh dewan tsb. meliputi dua 
djuga soal misi militer Belanda se sektor, jang saling | mempenga- 
bagai satu persoalan jg perlu dipe Yuhi satu sama lainnja, jaitu me- 
ladjari. Seorang  pembitjara telah Nguasai dan mengatur sumber? 
mengatakan, bahwa dalam peman alat pembajaran didalam | dan 
dangannja pemerintah seolah-olah luar negeri (devisen) dan disam- 
menitik beratkan pada soal tehnis ping itu mendjaga stabilitet ni- 

dalam soal Misi Militer Belanda ini. sas aarti alat pembajaran ix. 
Seperti telah saja terangkan peme 
rintah tidak menitik beratkan pada : 
soal2 tehnis, akan tetapi berpenda Saluran untuk mentjapsi 
pat bahwa dalam pemetjahan soal mua keinginan? ken rah » 
misi militer Belanda ini, sudut teh kan jang diputuskan dalam si 

Dalam usul saja mengenai 

  

   

  

     

   

  

'ifu, Ir. Friederich Schachner ke 

1114 April jl. di California 

mbokan” 

Dimasa Datang 
ENTJANA Anggaran Dasar Bank Indonesia tidak beri- 

Pa bahwa Bank Indonesia seba- 

Demikian diterangkan 

jang akan didirikan tahun jang akan 
Sumitro selandjutnja, mengatakan, bahwa, 

pembatasan lapangan usaha Bank Indo- 
semata? akan berdjalan selaras 

modal di Indonesia, 

Dalam hubungan ini Mente- Djustra untuk maksud koordina- 
Si antara kedua tudjuan itu, ma- 

lonesia ( 

ira) 

uangan aan Perekonomian). Da- 
lam hubungan ini, 
Orang chawatir, kata Sumitro, 
bahwa Bank Indonesia 
bank sirkulasi akan meru 
kas negara semata2, dimana pe- 
merintah dapat mengambil uang 
sekehendaknja sadja. 

watirkan akan mungkin ti 
nja pergeseran antara kebutuhan ' 
negara dan usaha mendjaga sta- 
bilitet nilai dari uang, Dr. 

Jkan setjara undang2. Dr. 

'Meramalkan 
Gempa Bumi 

    

ngenai gempa bumi, jg ternjata 
akan 

R. Schachnet ini pun dapat” me 

| 
| 

| Ojadi Bibit Sengk 

  

    
   

   
   

     
   

di Saudi Arabia dim interview 
»Al Ahram” jg terbit di Cairo 
ke negeri? Arab 

| | 

| 
| 

Gjaianannja ke Syria, Libanon, 

rasakan akibat? jg djelek di A 
Barat dan Timur. 

Oase Al 

  

| ki 

laggris- Arab 
j 

- 

| JURUBITJARA kemen- 'D 

  

antara kedua negara tadi, peri- 
. hal didudukinja oase Al Burai-   

Pemeriatah (Harus 
jara Undang2 
Funksi Bank Indonesia 

us .bersiatus bank sirkulasi 
-mi 6 oleh- 

Djojohadikusumo kepada ,,An- 
garis2 pembatasan lapangan 

diangkat gubernur Bank In- 

ektur Sjafrud r din Prawiran ega- 
. mendjadi anggota Dewan 

Toneter bersama? dengan wa- 
tah —(Grenterrs 

tak perlu 

sebagai 

maan pat 

(rai oleh pasukan? Arab Sa'udia, 
Al Buraimi terletak didekat 
pantai Oman. Menurut ketera- 
agan djurabitjara tadi, Ameri- 
ka bertjampur-langan sesudah 
Arab Syudia memintanja. 
Akan tetapi ia membantah bah. 
wa.wakil2 Arab Sa'udia telah 
mengadjukan ,,permintaan res- 
mj untuk mendapat peranfa- 
raan Amerika Serikat”, 

Pembesar2 kem. luar negeri Ame- 
rika ketika hari Rebo jl. menjatakan 
tidak tahu-menahu tentang perkara 
tadi. Didapat keterangan bahwa pa 
sukan2 Sa'udia telah menduduki oase 
Ak Buraimi. Hal ini oleh pihak Ing- 

djandjian, jang ditandatangani sebe- 
lum perang “dunia II. :Berita " dari 
London mengatakan, bahwa selisih 
paham tadi terdjadinja sesudah "40 
orang orang bersendjata datang” da 
ri Arab Sa'udia dibagian oase Al Bu 
raimi, jang diaku oleh Sultan Mas- 
kat & Oman sebagai bagian dari wi 
lajahnja. Antara Inggris dan Sultan : 
Oman, sedjak Februari 1939 berla-' 
ku perdjandjian ,.persahabatan, per ! 
dagangan dan pelajaran (menurut | 
»The Statesman's - Yearbook” 1951 | 

Ted. Li. Menurut .ketera- | 
ngan djurubitjara kem. Tuar negeri | 
Inggris, 'atass permintaan Sultan. | 
Oman maka pemerintah Inggris me- ! 
ngadakan pembitjaraan dengan pe- | 
merintah 

    

  pakan 

Atas pendapat jang 

mbul- 

: Sumi- 
tro- mengatakan, bahwa tidak 
ada alasan untuk .kechawatiran 
itu, mengingat funksi dari ang- 
saran belandja hegara 
srem”. Anggaran belandja ne- 
sara. jang direntjanakan oleh 
Menteri Keuangan “(jang djuga 
Guduk dalam Dewan Moneter 
Bank Indonesia) dan kemudian 
Gisjahkan oleh parlemen, tidak 
memungkinkan pemerintah begi- 
tu sadja melampani batas2 pe- 
ngeluaran jang ditetapkannja 

sendiri. Dalam hal ini, tiap2 per- 
mintaan pemerintah akan »uang 
tombokan” harus pula Gitetap- 

Sumi- 

    

  his djuga “djangan diabaikan dan dang? kita. 

semuanja ini dapat dipeladjari dalam Meh eimasis 
panitia negara. Banjak anggauta? jg 
mengemukakan supaja Misi Militer sekarang 
Belanda dihapuskan dalam tahun ini Seperti telah saja terangkan, ma 

djuga: pemerintah berpendapat baik Lx, dalam mentjari djalan untuk me 
lah soalnja kita peladiari bersama- metjahkan soal jang kita hadapi, 
sama lebih dalam terlebih dahulu. saja berpedoman kepada kerdja sama 
Dim usul saja, saja sebutkan antara DPR dan pemerintah, dalam 

selandjutnja sebagai hal jang hal mana saja sependapat dengan 
dapat dipeladjari oleh panitia saudara jang terhormat St. Makmur, 
negara soal2 mengenai tjita2 bahwa jg satu tidak boleh: mema- 
meninggikan mutu angkatan suki lapangan ane jang lain. 
perang dan soal? mentjapai or Selandjutnja saia setudju apa jang 

: 5 3 dikemukakan oleh saudara Arudji, 
sn Angkatan, Bana sn bahwa djalan jg kita tempuh ben 
kementerian pertahanan jang daklah djangan djustru menimbulkan 
kuat. Dalam hal ini panitia ne perebutan untuk menanam pengaruh 

gara dapat mempeladjari kea- politik sendiri2 | didalam . angkatan 
daan sekarang. untuk mana, perang sebab hal demikian terang 
saja ulangi lagi akan diberi- tiduk akan membawa perbaikan bagi 

kan kesempatan selnas-luas- negara dan angkatas 

  

erang kita. 
nja, sehingga panitia dapat pu Pedoman saja dalah agar persoalan 
la “mengetahui alternatieven A5 kita Haha iman Len 

. s $ : tita me il ses in n, se An an Ande Oak MAN Abi ski, mntatas hang» merossat 
tiapai tjita2 kita aa Pen gesa- dan kurang matang, sekalipun 
dapat pula ena akua Na dimaksud untuk membawa perbaikan 
diantara alternatieven SU Jang dapat djuga diusteru menambah ke 
terbaik.. 0.0. #sulitan2. Sebagai penutup saja ke 
Dalam pembitjarasn2 banjak | mukakan bahwa siarat mutlak untuk   pemerintah bersedia mengada : 

kan panitya negara, sebagai 
concretisatie dari bentuk ker- 
dja sama itu, jg mempunjai 
keleluasan bekerdja jg setju- 
kupnja, maka Masjumi berpen 
dapat, bahwa  sesungguhnja 
perdebatan-perdebatan dalam 
parlemen itu sekarang sudah 
sampai kepada titik pertemu- 
an antara parlemen dan peme 
rintah. Menurut Natsir ini da 
pat dipergunakan sebagai da- 
sar untuk usaha se'andjutnja 
bagi penjelesaian sebagian da 

sar daripada persoglan2 itu. 
Kerdja sama ini akan diseleng 
garakan dalam suasana ig, za- 
ke'ijk dan objektif dan didu- 
kung oleh kehendak jg sungs 

  disinggung soal2 nembelian Ian dapat mentiari dialan mengatasi per 
panitia dapat mempuladiari .Soalan2 jang kita hadapi adalah 

tjara2 dan prosedure jg dipa- terlebih dahulu Ga na 3 

kai sekarang dalam pembelian “arang, suasana jg kadang2 seola "seken Bhenkaa FO Mnet PN oleh tuduh menuduh dan 
2 Nana sana Pantah membantah mendjadi suasana Ikan tjara2 dan prosedur: JANS pera sama, menthoki MAh jang 

lebih baik. Demikianian djalan konstruktif untuk “Dertahanan kita 
jang saja usulkan, jang Medu- dan negara kita pada umumnja, de 
rut kejakinan saja memberikan mikian menteri pertahanan. 

  

tro menambahkan, ,,maka dari 
ku, saja sekarang berusaha (si- 
ang dan malam) agar rentjana 
anggaran belandja tahun 1952 
dan 1953 dapat saja selesaikan 
dan madjukan kepada parlemen 
setjepat mungkin”. 

Dewan penasehat mewakili 
kaum pengusaha. 

Salah satu pasal dari Ang- 
garan Dasar Bank Indonesia 
menentukan adanja Dewan Pe- 
nasehat jang akan membantu 
Dewan Moneter, Menurut Dr. 
Sumitro, anggota2 jang akan 
duduk dalam Dewan Penasehat 
ini akan terdiri dari wakil2 
kaum pengusaha maupun dari 

perusahaan negara, baik per- 
usahaan partikelir jang  meli- 
puti sektor2 usaha kemakmu- 
ran negara seperti pertanian, 
perdagangan, perhubungan 
cisb. Atas verlanjaan, apakah 
keanggotaan dewan tsb. 'akan 
meliputi bagian usaha bukan 
Indonesia, Menteri Sumitro me 
ngatakan bahwa kemungkinan. 
itu a@-priori tidak mustahil. 
Achirnja oleh Menteri Sumitro 

diterangkan, bahwa  rentjana 
Anggaran Dasar Bank Indone- 
sia, jang telah'diterima  o'eh 
Kabinet Lk. 2 minggu jang la- 
lu, akan dibitjarakan o'eh par- 
lemen dalam permulaan ming- 
gu jang akan datang. 

sebagai : 

lagi ini belum 

Inggris m 
    
   

  

selesai.  Djurubitjara 
h kabar2 jang me- 

Inggris :mengan- 
1 mempergunakan kekeras- 

! engusir ,,40 orang bersen 
|djata” tadi dari bagian oase Al Bu 
jraimi tsh. terangkan bahwa didae 
. rah tadi tidak ada pasukan? Inggris. 
(Antara — UP): 

  

'a 
   

    

INGGRIS PINDJAMKAN 
£ 5.000.000 KEPADA MESIR, 

Kedutaan besar Inggris di 
Kairo malam Djunvat ini mengu 

. mamkan, bahwa Inggris akan 
| memindjamkan uang sebanjak 
| £ 5.000.000 kepada Mesir, dgn, 
|keterangan bahwa pemberian 
ipindjaman tadi adalah suatu 
! 
i pernjallaan goidwill, karena Me 
Sir membutuhkannja. 

Ledakan2 Di 
Matahari 

Menjebabkan. Adanja 
Hudjan Angin: Hebat: 

Didaerah Chbattulistiwa 

D 
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| ngatakan hari Kemis, 
hudjan angin sepandjang garis 
Chatulistiwa di Pasifik itu di 

tahari terdjadi ledakan2 jang 
dahsjat, jang menjebabkan re- 
aksi-rantai, Bukti jang pertama 
jang djelas, jang menghubung- 
kan gangguan? pada matahari 
dengan terdjadinja hudjan 
angin didalam daerah atmosfir 
bumi, telah didapat oleh sar- 
djana dalam ilmu geofisika tadi. 

Menurut Palmer, tempat2 jg. 
bersinar pada matahari itu se- 
tjara menetap diikuti oleh  ke- 
adaan me'eoro'vogi  disepan- 
djang chatulistiwg di Pasifik. 
Mula2 terdjadi kebaikan tem- 
peratur jang tjepat, didaerah2 
jang tingginja melebihi 40.000 
kaki. Kemudian ini dseriai oleh' 
cycloon2 dilapisan tinggi. lalu 
terdjadi hudjan angin dilapi- 
San2 rendah. Noda2 matahari, 
selalu diikui oleh kenaikan 
temperatur seama 6 atau 7 
hari seria cycloon2 dan sesu- 
dah 2 atau 8 minggy terdjodi 
hudjan angin. 

  

"Blok Netral" : 
Adalah Sangat "Penting 

. kan' Indonesia 
| Interview Dengan Subardjo 

ERITA REUTER dari Cairo menjatakan, buawa penasehat 
Kementerian Luar Negeri Mr. Subardjo jg kini sedang ada 

adalah dim usaha pembentukan blok netral. Mr. 
Subardjo jg kini ada di Saudi Arabia dan 

seterusnja, bahwa Indonesia mengingat kedudukan geographis, me- 

Buraimi 
Tg RA 

eta 

terian luar negeri Ameri- 

Saudia, perihal selisih paham 

gris dianggap sebagai pelangaran per - 

Arah Sa'udia. Pembitjaraan |(Negeri2 ketjil dan dunia sebagai 

BR. CLARENCE PAL- | 
MER, seorang sardjana ' 

pada Universitet California, me : 
bahwa : 

timbulkan oleh karena pada ma- ' 
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Penjelenggara: Hetami & 
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: 1 Bagi: Kedudu- 

dgn pembantu surat kabar Mesir 
menjatakan, bahwa kundjungannja 

akan meneruskan per- 
dan Iran menjatakan Jordan, Ir 

sia dari pertentangan antara blok 

Dinjatakan, bahwa Indone- 
Sia merupakan negeri muda jg 

| membutuhkan perdamaian utk 

Narriman 
“Peluk 

, Farouk | 
Anggap Sepi Diton- 

dapat mentjurahkan segenap 
pirnatiannja pada usaha pem 
bangunan'gan memadjukan ke 
adaan dalam negerinja. Maka 
dari itu adakah untuk kepen- 
tingannja sendiri djika Indone 
sia dalam perang dingin seka 
rang jini tetap netral dan kalau 
dapat tetap netrai dalam sesux     Lha Serikai hari Kemig menga-|tu bertikaian bersendjata jg R | Ku, bahwa Amerika Serikat te- | akan datang. Dalam pada itu ton / Banjak lah mengadakan pembitjaraan | Indonesia tidak dapat netral . Pelant:on dengan pihak Inggris dan Arab sendirian dan ia harus bermu- 2 ng sjarawat dengan lain2 negeri | 
jg mempunjai tudjuan dan ha 
rapan jg bersamaan pula. Di- 
njatakan, pahwa kundjungan 
nja ke negeri2 Arab adalah. 

untuk memperkuat pembentu 
kan blok netraj itu. 

EKAS ratu Narriman Sa 

radja Faroik, suaminja, pada 
kari Djum'at saling berpeluk 
Gipulau Kapri dengan tak mem- 
perdulikan adanja ratusan pe- 
lantjong jang baru datang dari 
Napels., Selama Narriman Sa- 
dek ada di Swiss, telah tersiar 
kabar bahwa dia sedang berusa 
ha mentjari djalan untuk ber- 
tjerai dari Farouk, 'Narriman 

  

  

     

  

  
merkumpang kepalnja pribadi, 
sedang ibunja njonja Assila 
Sadek beserta denganja, Ketika, 
ibu itu memberikan salam ke- 
pada Farouk bekas radja itu- 
pun memeluknja, Sedjak hari 

j 
i 
t 

menantikan kedatangan isteri- 
nja, jang baru berusia sembi- 
lanbelas tahiim itu, dengan tak 
sabar lagi. 

z 

  

perlukan utk dapat memaksa ne- 

geri-negeri lain menghormati ke- 

netralan kita. Blok netral jang 

kita tudju itu harus terdiri atas 
negeri2 Islim dan negeri2 bukan- 

Islam, misalnja Burma, India, 

Siam dan Ethiopia. Kini sudah 

ada kerdja-sama. antara negeri2 

Asia dan Arab dalam PBB. Suatu 

konperensi jang akan dikundju- 

ngi oleh negeri2 jang menghen- 

daki netralitet tentu akan meru- 

pakan suatu tjara utk menguat- 

kan atau setidak-tidaknja dapat 

menudju kepada pembentukan 

blok netral jg dimaksudkan itu. 

Demikian Mr. Subardjo. (Antara). 

Dapat Keringanan 
Bagi. Mereka Jang Dgn'Sukarela 

| Serahkan Sendjatanja 
| Keterangan Djaksa Tinggi R.Sunarjo 
| JAKSA TINGGI R. SUNARJO menerangkan pada ,,An- 
| D tara”, bahwa pemilik-pemilik atau pemegang? sendjata 
| api gelap jang dengan sukarela menjerahkan sendjata2nja ke 

pada Pemerintah, akan mendapat keringanan tanggung djawab 
| dan besar kemungkinan pula tidak akan dilakukan tuntutans 
— terhadap mereka. Sebagaimana diketahui, sedjak habisnja ba- 

tas waktu jang diberikan Pemerintah (selmasih kabinet Natsir) 
untuk dengan sukarela menjerahkan sendjata api, hingga kini 
belum diketahui bagaimana sikap pihak berwadjib terhadap 
orang2 jang menjerahkan sendjata-apinja sesudah liwat batas 
waktu jang diberikan itu. 

Mengenai Mesir dikatakan, bah- 
wa Mesir membutuhkan perda- 

maian dan negeri tsb. djangan 

Sampai terseret. dlm peperangan 
jg akan datang. Dalam pada itu, 
demikian Subardjo, kita tidak me- 

ngetahui, apakah kita dapat tetap 

netral nanti, karena kita adalah   
idiketahui adalah dikuasai oleh 

| kekuasaan? besar. Kalau kita 

'ingin tetap netral, maka kita ha- 
(rus mempunjai kekuatan jg di- 

  

  

Keterangannja diatas diberi 
kan atas pertanjaan bagaima- 
na sikap pihak berwadjib dewa 
Sa ini terhadap orang2 jang 

. Pertahanan 
.. Tetap: 

Mungkin Dihasilkan Da- 
lam Rundicgan Pili- 

5 

hingga kini masih memiliki sen- 
djata api dengan tak mempu- 
njai surat izin, berhubung dng. 
terdapatnja kenjataan jang me 

'Mundjukkan, bahwa sampai kini 
masih banjak sendjata api gelap pin a- Amerik a 
Gipegang/dimiliki oleh orang2 
jang tak berhak. Oleh Djaksa 
Tinggi selandjutnja dinjatakan, ha pe Ae 
bahwa mereka jang dengan su- ' 1 J8. 

berkedud.:kan penting di Wash 
ington pada malam Djum'at, pe 
rundingan antara Filipina dan 
Amerika Serikat jang akan 
dimulai pada tanggal 24 Okt. 
Jg. akan datang di Manila, akan 
merupakan bagian penting dari 
strategi anti-Komun jang se- 
dang disusun di Pasifik dan 
Asia. Ha apr ketera- 
ngan dari kalangan jang men 
tahui di Manila" bitoni. bean 
ngan tentang pertahanan jang 
akan diadakan antara Presiden 
@Gairino dan 3 pembesar Ameri- 
ka Serikat itu, mungkig. akan 
berhasilkan. pembentukan suatu 
dewan pertahanan Amerika Se- 
rikat-Filipina jang tetap. 

karela” menjerahkan sendjata 
apinja kepada Pemerintah dan 
setelah diselidiki ternjata tidak 
tersangkut dalam sesuatu kedja 
haan kriminil, sudah dapat di- 
pastikan tidak akan dituntut, 
sedangkan orang2 jang dgn. su- 
karela serahkan sendjata-apinja 
tapi tersangkut dalam sesuatu 
perkara, akan diselidiki dengan 
teliti kesalahan jang pernah ia 
lakukan itu, dan sedapat mung 
kin akan dipertimbangkan utk. 
memberi keringanan terhadap- 
nja. Sementara itu Djaksa 
Tinggi mengulangi lagi pernja- 
taannja beberapa wkt berselang, 
bhw tindakan tegas sudah pasti 
akan ambil pihak berwadjib ter 
hadap pemilik2 sendjata-api ge- 
lap jang tertangkap, terutama 
jang ternjata mempergunakan 
Sendjata-apinja itu untuk mela- 
kukan kedjahatan2, “demikian 
Djaksa Tinggi, 

Menurut sumber2 tadi, de- 
wan ini akan disusun menurut 

| garis2 jang diikuti oleh ren- 
"tjana2 pertahanan bersama AN 
ZUS (Amerika-New. Zealand- 

  
  

tertjantum pasal2 jann memung- 
kingan kenaikan harga pesana't 
berhubung dengan kenaikan har- 
ga bahan2 dan upah buruh (es 

EMENTERIAN  Perhu 
bungan sampai sekarang 

telah memesan kurang ' lebih 
Rp. 600.000.000.— berupa alat2   guh2 untuk mentjapai perbai- 

kan jg dikehendaki, demikian 

Natsir, 
. 

4 

kereta api, penerbangan, dan pe-  culator) jang menurut pengala- 
lajaran diberbagai2 tempat di man djumlahnja tidak sedikit 
Eropa dan Amerika. ' Pesana:2 . (antara 407, dan 50”, ). Untuk 
tsb. sebagian besar masih dalam menjempurnakan  penjelenggara- 

an pembelian2 diluar negeri ita 
dan untuk penindjauan dari pe- 

| tingkatan penjelenggaraan. Da-, 
lam perdjandjian2 pesanan tsb, 

3 

pem nt 

Lembaga Kebudajsan 
' 

1 Koh Batas igata
h Can 

CK peranan W atana 

    

   Pam 

     

Kem. Perhubungan Pesan Bara 
Isanan2 jg sedang 
kan di luar negeri tadi, maka 
Menteri Perhubungan memerin- 

:tahkan kepada Sekretaris Djen- 
deral Ir. M. Soetoto mendjalane 
kan perdjalanan dinas keluar ne- 

| geri. Dalam bulan Oktober 1952 
lini, Sekretaris Djenderal Kemen- 
Berhubungan Ir. M, Soetoto akan 
berangkat melaksanakan  perin- 

diselenggara- 

F evan Lean 

ndonesia 
schap cpt . : 

Ps Op PN 

pa 
Tg 

4 

ng HargaRp 600 Djuta 
tah tsb. kenegeri Belanda, Pe: 
rantjis, Italia, Djerman Barat, 
Austria,  Inggeris, Amerika sSe- 
rikat, selama kurang lebih dua 
bulan.” Selain daripada tugas 
tsb. diatas, Ir. M. Soetoto akan 
mengadakan pula hubungan de: 
ngan. Nederlandse  Spoorwegen 
dinegeri Belanda, mengenai pe- 
nempatan 7 pegawai  Djawatan 

Australi). Dalam dewan ini 
|akan duduk opsir2 staf umum 
| Filipina dan rombongan pena- 
sehat Amerika jang terdiri da- 
ri waki'? angkatan udara Ame 
rika di Timur Djauh jang ber- 
kedudukan di Tokyo serta ang- 
katan laut Amerika jang berke 
'dudukan di Honolulu. Malam 
Sabtu kemaren kabinet Filipi- 

| Kereta Api untuk mengikuti kur- 
sus kereta api di Utrecht, dan 
di Inggeris mengundjungi tempat 
latihan penerbangan “di Hamble, 
dimana sedang dididik 27 tjalon 
penerbangan lalu-lintas bangsa 
Indonesia, untuk keperluan  pe- na gkan bersidang, untuk mem 
merintah. Demikian berita Ke bitjarakan usu'2 jang akan di- 
menterian Perhubungan bg. Ps serahkan kepada konperensi nerangan dan Hubungan Umum, Amerika-Filipina, (UP), i 

dek dari Mesir dan bekas » 

datang dari Serrento dengjan - 

Senin bekas radja Mesir telah- 
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Pn 1 5 ah dan parlemen 

F5 tasi berbagai kesulitan. 
— 5 — — Menteri Pertahanan 

  

- tersangkut dapat dipel 
-paja orang djangan tergesa-gesa 
mikian itu, 

    

  

F3 han sekedar perobahan belaka! 

jg ,heibat”, tetapi achirnja toh 

soal2 jg Giributkan itu. didjadikan 

       

  

     

  

    

    

   
   

  

   
      

    

   

  

dengan tak ada manfaatnja. 

  

MELARIKAN DIRI. 
Pemuda H.H. jg karena te- 

- lah menodai nama TP dan se- 
perti kita kabarkan telah di 
tangkap oleh pemuda2 TP sen 
diri dan kemudian mendapat 
adjaran jg setimpal, kini dika 
'barkan bahwa ia Djum' at ma- 
kim kemaren telah melarikan 

& diri dari Purusara, dimana dia 
dirawat. Sampai berita ini di 
“muat pemuda tadi belum ke- 
temu lagi. 5 

“— MALAM PERPISAHAN. 

. Semalam di Bala: Pradjurit, | 
Bodjong, cleh TT IV Div. P. 
Diponegoro telah diselenggara 

ae kan malam perpisahan -dengan 
BN anggauta2 Staf TT IV j, men 

|. Kpai pensiun, jg dikundjungi 
' pula oeh Overste Saragih se- 

laku wakil,  gatoai Dip. Di- 
ponegoro. 

“ Pada malam itu djuga di- 

   

        

na Menteri Pertahanan 
DAR ahh babak kedua di parlemen "mengenai sekitar soal-soal 

| kol. Bambang Supeno dan Angkatan Perang pun menundjukkan sa- 
. tu ,,toon” jang bersahadja, tetap jang pula berisi satu peringatan. 
jg tidak Dea an harus diperhatikan. 1 

sp s didalam djawaban itu bahwa “Menteri Perta- 

6 terdapat di kalangan AP. kita, karena. ia me- 
i saran jg telah dikemukakannja dlm djawahan 

ta 
“sampai deng an tg. 17 October 
"1952, melangsungkan. 

  adakan malam perpisahan ba- 
«gi .kompi-komandan2. TT IV jg : 

selama 6 minggu telah mengi- 
| kuti latihan ketentaraan di Se 
marang. 
Adapun jg Imendapdi pensiun 

di TT IV ini sebanjak 1010 
s orang, kesemuanja bekas ang- 
e gauta Kniy dahulu, terdiri dari 
g Perwira Bintar, dan pradjurit 

dan jg mendapat latihan keten 
taraan ini ada sebanjak 30 per 
“wira. Sebagai. tanda terima 

“kasih kepada instrukturnja 
|Kapten Mulder, oleh para per-. 
wira jg menerima latihan itu, 
telah diserahkan sebuah bing- 

| kisan berupa barang sebagai 
tanda mata. 

Sampai “djauh malam, ma- 
lam gembira ini berlangsung, 
diramaikan oleh Orkest kron- 
tjong dengan gamelan. 

- 

  

3    
| SIARAN RRI SEMARANG 

MINGGU 12 Okt: dj. 08.15 
Irama pagi Tri Suara, 09.15 

- Perijakapan Minggu pagi, 

0930 Lagu2 Tionghoa, 09.45 
Langgam Hawaii, 10.30 Keto- 
prak Mataram tjerita Baron 

'“Sekiber, 13.45 Berdendang ri- 
“ang, 17.05 Pekan datang, 17.35 
Laporan mingguan, 18.00 Pen 

idikan masjarakat, 18.30 Pe- 

ladjaran njanji, 1915 Kenal- 

kan... 19.30 Chotbah dan nja- 

Bo nji sutji Keluarga “Katholik, 

LL... 26.05 Podjok studio, 20.30 Nun 

(disana... 2115 Langgam dan 

krontjone aseli. 

  
  

    

        

   

LULUS CUM LAUDE. 
|. Pada Fakultet Sastera dan 
Filsafat Universitet Indonesia 
telah tulus dalam ydjian sar 
djona sastera bagian I (doct. 
ex, le. gedeelte) djurusan ba- 

“hasa dan -sastera Indonesia: 

Nn. Tedjaningsih dan Nn. Si- 

'betrouwbaarheidsrit tsb. 

  ti. Baroroh dengan “ pudjian 
Ceim Janda). £ 

   

  

   
     

  

1 Truck Chevrolet model 1945, 
pakai Band ukuran 750-20 kea- 
daan masi baik dan masi dja- 

— Ian. 5 

nia Pa Hah di Bubatan Po 10. 

“Ged. Opticitin 
| AMERICAN ' 

OPTHOLMOTICAL 
Montir2 model baru 
Katja2 compleet 

arga tanggung Melawan! 

  

    

  

Shanghai Optical Co! 

(Sri Sultan) dalam 

  

buat: “Wari djalan untuk menga- 

ketan menjatakan persetudjuan- 
| nja akan pembentukan sebuah Panitia Negara, supaja soal2 jang 

jari setjara teliti. Ia memperingatkan su- 
bertindak mengenai soal2 jg de- 

1 karena nantinja ada kemungkinan bahwa tindakan2 itu 
..kurang matang. Karena kita semua toh tidak menghendaki peroba- 

Peringatan itu ada sederhana, tetapi tepat. Peringa- 

An tan: ini terlebih lagi pada tempatnja, karena djustru di masa jang 
“lampau telah berkali-kali ternjata, bahwa parlemen 
diumbang-ambingkan oleh niat mendjalankan rentj 

Jalu mudah 
-perobahan 

ternjata rentjana2 perobahan itu 
hanja sekedar digunakan sebagai sendjata politik buat djatuhkan 
kabinet berganti kabinet, dan sesudah itu tidak ada kabar tjerita- 
nja lagi. Demikian djuga sekali ini harus ditjegah djangan sampai 

kembali sendjata politik buat ter- 
bitkan ,,krisis2an” kabinet. Apabila sungguh2 jg dikehendaki ialah 
Suatu perobahan jg sehat, maka perobahan itu masih dapat dise- 
lenggarakan dengan djalan jang sehat pula. 
ajemu kepada segala sesuatu manipulasi 

Umum sudah terlalu 

mendjatuhkan kabinet2 

KOND” IPPI 
“Ikatan Pemuda Pejadjar In- 

donesia Daerah Semarang, nan- 
pada tg. 15 Ortober 1952 

akan : 
konperensi Caerah jang ke IV 
bertempat di Purwodadi. (Gro- 
bogan). Adapun jang akan di- 
bitjarakan Galam konperensi 
tsb, antara lain, “coal? keang- 
gautaan, dan bahan2 jg akan di 
bawa dalam konperensi besar 
ILP,P.I. Konperersi tsb. akan 
Gihadliri oleh utusan2 dari 7 
“(tudjuh) tjabang, jang ada da- 
lam daerah Semarang. kepada 
tjabang2 diharapkan memper- 

hatikan berita ini. 

MEMALSU FACTUUR, 
Oleh Pengadilan “Negeri Se- 

marang kemaren telah diperik 
sa perkara seorang wanita 
Tionghoa LKG pedagang be- 
ras dikota ini. Ia dituduh men 
Gjual beras dengan harga le- 
bih dari pada jg ditetapkan 
dan pula memalsukan factuur 
pendjualan beras tsb. LKG me 
njangkal tuduhan. tadi. Kata- 
nja, betul ix beberapa waktu 
ji. mendjuay beras TC dan BC 
isebanjak Ik. 3/5 ton kepada 
Seorang Tionghoa di Purwoda- 
di, dengan harga Rp 195 per 
kwintal. Dalam factuur di tu- 
lisnja bahwa is mendjuaj be- 
rasnja dengan harga Rp 170 
dan Rp 180— per kwintal Ka 
rena beberapa saksi masih 
akan didengar keterangannja, 
perkara ditunda sampai waktu 

|jg ditetapkan lebih landjut. 

TIDDAK BOLEH PAKAI 
KENDARAAN NEGARA. 

Biro Penerangan Terr. IV mengu 
mumkan sbb.: Berhubung dengan di 
adakannja betrouwbaarheidsrit oleh 
POM pada hari Minggu (besok) 
tg. 12 Okt, maka sesuai dengan in 
struksi KSAD no. 104, para anggau 
ta Angk. Perang jg akan mengikuti 

tidak diper 
kenankan mempergunakan kendara. 
an AP. (Negara) untuk keperluan 
tsb. Dengan demikian langkah2 da 
lam penghematan kendaraan AP! 

| (Negara) kita laksanakan. 

KETSILAKAAN HEBAT. 
Kemaren pagi di Tjandi-baru 

terdjadi kketjelakaan heibat: Se 

orang pemuda Tionghoa,  Khoe 

Bing Tik, tnggal di '“Wotgandul- 
dalam pagi itu sedang diudji ke 
tangkasannja - mengendarakan 

spedamotor untuk mengambil rjj 
wijs 'C. Di suatu djalan jang 

|tErun motor jang dikasih djalan 

keras, mendadak slip dan terba 
'lik. Pengandarnja terpelanting, 

satu tulang iga patah dan se 

buah. djari  telundjuk — kukunja 
terlepas dari dagingnja. Dengan 
luka2 berat pemuda tsb diang 
kut ke rumah sakit Tiong Hwa 
I Wan. 

1 — 9 Utk. Dj, Tengah. 
Dari tg. 10 sampai 12 Okt.' 

kesebelasan Djawa Tengah me 
lawat ke Surabaja. Periandi- 
ngan hari pertama (kemaren 
sore) melawan kes. Assjabaab 
Surabaja berkesudahan dgn 
kemenangan 1—0 untuk Dja- 
wa Tengah, goa! tsb ditjitak 
oleh Sudarmadji. Sore hari 
ini Djawa Tengah akan mela- 
wan kes. “Tionghoa” dan be- 

sok sore melawan Persibaja. 

CLICHE: LIJN, 

Keterangan dan Pendaftaran: ,   

    
: Pekodjan 82 — Telp. 1125 

SEMARANG, : 

  

Djam 16,00 — 18.00 hari kerdja, 

  

Indonesia baru2 ini, Rebo ma “na 
bertempat di ni des Pa 4     
   

  

rang ini Kolonel Gatot Subroto 

djuga PeRAPAN ita. 

Sementara Ita aksi kalangan 
parlemen jang biasanja me- 

| ngetahui, didapat kabar 'bah- 

wa pada, Kemis malam telah 
dilangsungkan suatu pertemuan 
antara pang'ima2 territorium 

dan kolone!2 jang tertua dari 

kementerian pertahanan jang 

diketuai oleh seoraue kolanel 

darj staf kementerian pertaha- 

Penutup Dou- 
- ble Tenth 
£ Ramainja mirip 

fancy:fair. 

  

Sebagai penutup dan peraja- 
an Wuchang di Semarang, ta- 

di malam bertempat di hala- 
man gedung Koumintang dj. 
Mataram diadakan resepsi dan 
|lain2 pertundjukan. Perhatian 
besar sekali, agak mirip dgn 

fancy fair, sehingga baik ru 
ngan maupun halaman gedung 
tsb penuh sesak dengan para 
tetamu. Pintu gerbang ditera- 
nSi ratusan bola listrik jx me 
narik pemandangan. Sajang 
pada sore harinja ielah turun 

hudjan keras, tjoba tidak nis- 
tjaja perajaan penuiup itu 
akan tambah !ebih ramai lagi. 

Malam perdjamuan itu me- 
rupakan malam ramah tamah 
Gan tidak diadakan pidato2, 
ketjualj utjapan terima kasih 
Sari ketus Koumintang Smg., 
tuan Oei Tjhoen Sing, kepada 
hadirin. Diantara para tamu 
nampak bupati d'p Gubernur, 
Djawa Tengah, R. Soejoso, wa 

kil residen Semarang Ki Rong 
go, wakil2 perkumpulan dan 
Wwakil2 instansi jain, dari pihak 
kepolisian dapat dikata Ieng- 
kap, waki! dari MB dari DPKN 
dari Lalulintas, dll pun tarnu2 
wanita nampak banjak djura. 

Di halaman belakang dimain- 
kan sandiwara murid2 sekolah 
Tionghoa. Orkes Gie Boe Siap 
dengan para biduannja meriah 
kan pesta tsb. Sedang permai- 
nan2 dari Hoo Hap dan Fang 
Gie Hong, jaitu langliong, sam- 
si dan langsay bikin tambah ra- 
maj dengan tetabuhan2nja jang 
keras, di halaman depan dilang- 
sun finale basketball di- 
atas 'baan jang basah dan de- 
montrasi koenthauw 5 baru 
dapat dilangsungkan Tp 2 
liwat karena gangguan 
wi Pluvius. Di atas “tiga a. 
'ruangan depan terletak piala2 
besar dan ketjil total 52 buah 
“beserta lain2 hadjah untuk pa- 
ra pemenang “dalam pelbagai 
pertandingan. 
Pesta. pewutap: perajaan 10-10 

itu ' pai djauh ma- 
lama dengan baik dan tidak ada 
insiden apa2. 

' Hari Senen kita muatkan 
Dara djuara2. HS 

PERISTIWA PWI SOLO. 3 

Keterangan jg berkalimat ,,Pe- 

ristiwa PWI Solo” sebagai jig di- 

muat dim harian ini kemarem tgl. 

10 Oktober, halaman 4, atlalah 
dari pihak Seksi V, Staf Tentara   
  

& Territorium IV. 

    
Kursus RADIOMONTIR 

1-Thn. peladjaran: 3 kali sgeminggus— sore hari di Sekolah 
Rakjat Djomblangkulon, mulai tgl. 20 Oktober 1952. 
Uang pangkal Rp. 10,—, Tiap bulan Rp. 25,— 9 

Sdr. SOETARNO, Tegalsari 155 Smg. 

D, DRIJOHARDJO, Haimahera il Tan, 

Untuk menghormat Na an sepeng mM 

    

  

    

ngandung kebenaran sesungguhuja. seba 
Gatot Subroto sudah sering kali mer 
katan perang akan tetapi karena pemer 

butuhkan tenaganja, maka pemintaan Pa ta 

tidak pernah dilutuskan. Didalam persoalan jang dihadapi seka 

jang diambil oleh pemerintah dan perwakilan rakjat, Spapg z 

(wira ini selaras dengan k 

(gaskan bahwa umumnj, perwi 

“Ima didalam parlemen adal 

“pat menimbulkan bahaja bagi 

a 

Wicaris d 
“besar setempat. Dalam resepsi tsb. 

: n amanatnja jang terutama    

    

     

    

Oleh Mgr. Soegijopranoto di 
ndjurkan: “Berdjoanglah ma 
matian dalam memperiahan, 

memperkoloh dan. memperting 
Zi rumahtanggamu. Karena ru 

ahtangga adalah: 1) inti per 
zambaanmu jg terutama terha 
p Tuhan, Nusa dan Bangsa, 
tugas. kewadjibanmit jo ter 

g terhadap Negara dan 
ja, dan 3) bukti djasa- 
bukan kepalang terha- 

'kkerabat dan masjarakat. 

        

   

    
    

        

  

    

  

   

    
       

    

sumber kehidupan masja- 
akat jg terpenting, pusat pen 

kan warganegara jg terper 
benteng pertahanan 

ig terkuat. Pada dewa- 
beberapa matjam krisis 

       

    

     
   
      
    

   

     

  

pan 

   djuga tunduk pada putusan Fa 
     
   

nan. Menurut keterangan 
didapat vertemuan para 
tinggi. jang tertua beserta pan 
lima2 ssb. adalah untuk men 
bitjarakan keadaan perkems 
bangan politik mengenai 
menterian pertahanan dan 
katan perang pada waktu 

Soal2 jang dikemukakan men: 
dapat sambutan dari para per 

  

    
       

         
   
   

   
   dukan mereka sebagai pradju- : 

Irit jang telah tunduk politik. 
Kalangan parlemen “ini mene-f 

    

   

   

'dup masjarakat sehari2. Menu 
rut rabaan Mgr. Soegijoprano- 

Ito, krisis2 jg kita alami seka 
yang ini akan berkurang Aji 

“yeh lenjap dengan sendirinja, dji- 

An 3 Th : ai para isteri dan suami, 

,Merde- 'para ibu dan papa bersatu pa 
' du dan berniat bulat utk. mem- 

rtahankan, memperkokoh 
| memperting ggi rumahtang 

a masing2, sambil bekerdja 
rsama-sama dan bergotong- 

rojong, bahu-membahu menje 

Mehta kesedjahteraan 
kemakmuran umum. 

'ra9 tertua itu berpendapat 
hwa sesuatu mosi jang diteri- 

   

    

  

persoalan pemerintah sema 

Seterusnja menurut , 
ka” kesimpulan jang diper 
dari pertemuan itu, jalah bah: | 3 
W, perwira2 tertua itu, den, 
tidak memasuki persoalan & 
kah parlemen sekarang ini ber- 
bua: dengan menjimpang Un- 
dang2 Dasar atau tidak, ber- 
pendapat bahwa. 
parlemen bertindak atau meng 
ambil putusan jg tidak sela- 
'ras dengan Undang2 Dasar, 
maak, haj jang demikian itu da 

   

  

   
  
   

   
   

  

   Rumah tangga bukan 
| rumah makan belaka. 

Adapun memperbaiki rumah 
|tangga tsb berarti memperbai- 
'Ki manusia jang membentuk 
rumahtangga. Dan hanja de- 
ngan rachmat Tuhanlah manu- 
sia Gengan budi dan kehendak- 
nja jang merdeka, bebas dari: 
segala paksaan |dan djiatan : 
itu, akan mampu memperbaiki 
dan mengatur diri sendiri dan 

organisasi angkatan perang. 

Dengan demikian menurut 

kalangan2 parlemen itu, para 
perwira angkatan perang jang 
berkumpul Kemis malam itu 
umumnja tidak bersedia uniuk 
mengambij sikap jang tidak se 

laras dengan semangat kfpra- i rumahtangganja. Menurut Mer. 
djuritan. Mereka berpendapat | Soegijopranoto, rumahtangg 

bahwa putusan2 jang diambil itu menurut takdirnja NesaNan 

oleh parlemen jang berdasar- | semata-mata rumah makan be 

kon Undang? Dasar, hanjalah laka, atau bukanlah melulu tem 

semata-mata mendjadi tang- | pat bermalam dan beristirahat 

gung djawab pemerintah, 
para perwira tersebut tunduk | 
pada putusan2 pemerintah dan 

dewan perwakilan rakjat itu. | saksama oleh dua orang, jang 
Demikian kalangan2 parlemen | erbedaan djenisnja, akan teta 
jang mengetahui  perkemba- 
ngan didalam angkatan perang | 
sendiri. £ 

  
itu Gitjiptakan sebagai 

san hati telah berdjandji diha 
dapan Tuhan, akan hidup bersa | 

  

— BROFLUKIN - C 
mentjegah dan menjembuhkan 
penjakit pilek dan influensa. 

Broflukin-C terdiri- dari pil kina Hydrobromas dan 

vitamin buah-buahan- €. 

Pil kina mempunjai chasiat jang sudah terkenal terhadap 

penjakit pilek dan influensa.   Vitamin C dapat mentjegah segala matjam penjakit infeksi, 

Suatu kombinasi pil 'kina' dan vitamin -C merupakan 

suatu sukses guna memberantas penjakit-penjakit pilek - 

segala penjakit dan influensa. 

Obat jang dapat melawan penjakit pilek ini, kini dipakai 

diseluruh dunia dan sekarang dibikin di Indonesia dengan 

nama Broflukin sC. 

Pakailah” dala” waktu terserang penjakit 
pilek atau penjakit menular tiap-tiap ha- 
rinja”'3 tablet Broflukin-C. Broflukin 
-C dapat. melindungi Tuan terhadap 
penjakit infeksi. 

Hasil jang baru dari 
N. MV. Paberik Kina 

Bandung 

BK OVERKI BKP LB Yg KN CBN 
SO Ti ae Ko Ken Rt       
   

uaabtansKa didalam masjarakat dan negara, dan pentingnja d 
udukan wanita didalam rumahtangga. 

h bahwa rumahtangga | 

ggu perkembangan hi. 

« dilakukan oleh mereka, 

F'' mengatasi 

sadja, akan tetapi rumahtangga | 
kebun ' 

persemaian, jang dikerdjakan | 
dan disiapkan dgn tertib dan! 

pi dengan sukarela dan kebeba . 

Tt InadTa 

mperokah Rumah IeTabgbamu | 
Wedjangan Mgr. Soegijopranoto Dlm. Resepsi 

Kongres Wanita Katholik. 

(Gleh. pembantu kita). 

. HMIS MALAM JL. di gedung SMAK ihrabon Gala telah 
Jilangsungkan resepsi pembukaan Kongres Wanita Katholik 

p Sega Indonesia, jang mendapat perhatian besar dari instansi2, 

wakil? partai? dan organisasi? setempat, terutama organisasi? Wa- 
ta. Nampak hadlir antara lain Mgr. A. Soegijopranoto Apostolis 

dari Semarang, Residen dan Walikota Surakarta dil. pem- 
Mer, Soegijopranoto telah mem- . 
dititikberatkan pada pentingnja 

ma-sama dalam: tjinta kasih jg 
Sutji murni, sebudi dan sehati, 
"serasa dan sedjiwa, sekata dan 
sekerdja sebagai pengurus ru- 

an jang di entuknja. 

Menentukan nasib 

  

  masjarakat 

Rumah-tangga dapat menentukan 
nasib masjarakat, oleh karena ada- 
lah tempat kelahiran dan pendidikan 
warganegara baharu. Dalam rumah- 
tangga terletaklah kekuatan, keseha- 
tan dan keselamatan bangsa. Mem- 
puterakan, memelihara dan mendidik 
tjalon isi negara itulah pelajanan 
dan perhambaan ibu bapa'jang teru- 
tama dan terpenting kepada masja- 
rakat dan negara. Djustru pada 
djaman sekarang ini perhambaan itu 
telah mendjadi panggilan dan per- 
djoangan, oleh karena serangan 'jg 

krisis ekonomi dengan 

memperbatasi djumlah anaknja, teta- 
pi zonder memperbatasi tjita hati- 
nja dan hawa nafsunja jang mera-   

sedikit djumlahnja. Akan 
|jang demikian itu bukanlah kesem- 
patan jg memberikan kebebasan un- 
tuk mentjari kesukaan tjita dan naf- 
sunja dengan menghindarkan kesu- 
sahan, jang ditakdirkan terlekat pa 
da kesukaan itu. Barang siapa de- 

jngan tahu dan mau menghendaki 
#sebabnja, haruslah menerima akibat 
nja -atau  sekurang-kurangnja ke- 
mungkinan akibat itu, demikian Mgr. 
Soegijopranoto, “jang selandjutnja 
mengandjurkan: . Perkuatlah rumah- 
tanggamu sebagai pusat pendidikan 
bangsa jang terpenting, dan sebagai 
gedung kebudajaan nasional. 

Achirnja dinjatakan, bahwa 
memperbaiki rumahtangga itu 
hanja dapat terlaksana, djika- 
lau Tuhan sendiri berkenan 
bertachta sebagai Maharadja 
dimedan rumahtangga kits 
dan ditengah2 budi dan hati 
kita. Dalam hal ini wanita dan 

gion jg terpenting, demikian 
all, Mgr. Soegijopranoto., | 

Djuga Residen dan Walikota 
Surakarta telah memberikan 
sambut annja ig berharga. Dim 
malam resepsi jg diramaikan 
dengan per :tundjukan tari2an 
Djawa itu, oleh Nj. Kwari Ke- 

tua Wanita Katholik Seluruh 
Indonesia telah diuraikan ter- 

tang riwajat berdirinja Wanita 
Katholik hingga sekarang, ser 
ta usaha2nja baik pagi wanita 

dan masjarakat Katholik chu- 
susnja, maupun bagi Nusa dan 
Bangsa pada umumnja. 

| Resepsi :sb dibuka dan di tu 
tup oleh Nj. Doeriat selaku Ke 
tua Penjelenggara Kongres, de 
mikian tulis Wartawan “Sua- 
ra Merdeka” dari Solo. 

  

jang ingin | 

djalela. Memang mendidik dan me-l. 
melihara rumah-tangga itu memakan |! 
uang dan memungut beaja jang tak: 

tetapi |' 

ibulah ig harus mengambii ba. 
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OA, P 
Goodyear's SUPER CUSHION 

adalah berkat besar Iingkarnja: serta sedikit | | 

tekanan hawanja, sebuah ban, jang dengan | 

mudah sadja meluntjur diatas semua djalan2 

tidak rata. 

aa dari pada itu, menghilangkan pula | 

: 'getaran2, jang » mendatar, hal mana dajas | 

Ka : penarik dan daja-kemudi .mobil-Tuan tidak 2 

: «dikalahkan olehnja. 

| V (teb:4, set orang berkendaraan dengan memakat. 

ban Geodyear daripada lain merek - 

. GOOL 
Untuk SEMARANG: 
EOKO KEXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TUKO SELECTA, TOKO KAUW dan se- 
mua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia. 

  

  

2B-GY-5201 

    
'SOERABAIA 

  

ANGGUR KOLESOM tiap ,BOEAJA" 
Istimewa untuk wanita dan prija supaja dapat tambah SEHAT, 
serta melenjapkan segala penjakit kurang darah, kepala pe- 
ning badan lemah, muka putjat, pinggang pegel, datang bulan 
tidak tepat dsb. 

Pusat pendjual: 
KONG DJIN TONG 

Pekodjan 105 — Telp. 1885 Semarang.   
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i N Rogd Trade Mark 

membikin susu manis 

pilihlah jang terbaik: 

SUSU JA YONA 

pit
 Dapat ditjapai 

oleh setiap orang 
Li 
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 @ilihan Indonesia !   
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lag “Bergehir 
' Yoshida). 
    

  

nja 

Kenalkan : 
   

  

   

pandang kesibukan sekitar pemilihan umum 
.ini. Tampak sedjumlah candidat2 mendaftarkan 

an di Tokio-dan : 1 
reka dikenal orang. Sebagai diketahui pemilihan 

dgn. kemenangan partai Liberal ' (partai- 

    

Pa
ma
. 

   

(Kem. bungan | 

| pun pe 4 
| rakan oleh dan atas pimpinan | | 
| Ikatan Perserikatan Pengusa- 
| ha Gtobis Seluruh Indonesia (1. | 

   
   

  

     
     at 

IA jakan tesolusi & 
Pedoman Nota Thd 

Kem. Perhubungan 

ct i Motel 

ba dari Perse- 
rikatan? Pengusaha otobis dan 
truck selaruh Indonesia. Ada- 

konperensi itu diselengga- 

  

P POS untuk memper- 
|( bintjangkan pedoman? baru ba | 
|&i otobis dan truck jang dibuat 

| oleh kementerian perhubungan. 
Konperensi. itu dikandjangi 
oleh wakil? dari Petserikatan?2 
hotobis dan Perserikatan? truck 

Barat, Djawa Te- || dari Djawa Ba 
tagah, Djawa Timur, Sumatera 
Utara, Sumatera Tengah, se-   kemudian mendapat tanda2   

    

  

      

  

  

  

    

  

  

p 

  

& 

    

(Oleh wartawan kita sendiri). 

   

   

  

ALAU MELIHAT perawakannja jang ketjil, dan tinggi- 
badannja jg hanja Ik. 1.56 m. itu, orang sukar meraba, 

banwa Tan Hok Soei, djago bulutangkis dari Solo itu, akan dapat 
mengalahkan Ferry Sonneville, djuara tak resmi bulutangkis Indo- 
nesia, jang langsing dan tinggi perawakannja itu, dan telah ba- 
njak makan garam di lapang bulutangkis. Tan Hok Soei, atau jang 
menurut kawan?nja diberi pama djulukan ,,Si Kantji?”, jg baru? 
ini telah dapat menggulingkan Ferry Sonneville dgn angka 15—11, 
joes 0—3, dan 15—9 pada tg. 5 Oktober di Djakarta, adalah se- 
orang pemuda kelahiran Randublatung jg sedjak-tahun 1941 ber- 
diam di Solo. Ia adalah 

“Tionghwa di Solo, 
: pemuda tammatan Sekolah Menengah 

dan kini baru berumur 20 tahun. Karena per- 
@wakannja ketjil dan tangkas dim bermain bulutangkis, dan biasa- 
nja hanja berpakaian hemd pendek dan tjelana pendek, maka ia telah diberi djulukan ,,Si Kantjil” . Tepat 

TNO Ma on nNan atas 

Pesan 
Chiang 

Kaum Nasionalis Akan 
Terus Berusaha Untuk 
ks Kembali Kedara- 

tan Tiongkok 

kan, pentingnja Formosa untuk 
didjadikan suatu model propin- 
si. Pesanan tsb, berlainan dgn. j 

Tiongkok. Lain hal jang oleh 

Kai Shek tahun ini jalah, tak 
adanja utjapan terima kasih 
kepada Serikat untuk bantuan- 
nja dim. penjusunan kembali pa ' 
sukan2 bersendjata Tiongkok : 
Nasionalis. Demikian AFP. 

UP selandjutnja mewarta- 
kan, bahwa dalam pidatonja 
itu Chiang menuduh Rusia 
mempergunakan Mantjuria se- 
bagai batu-lontjatan “ dalam 
pentjananja untuk mengubah 

. Pasifik mendjadi ,,danau da- 
| “Jam negerinja”. Tentang peme- 

rintahan Mao Tse Tung Chiang 
mengatakan, bahwa pemerinta- 
han tersebut adalah ,,pemerin- 
tahan teror, pembunuhan se- 
ijara besar2an, kelaparan dan 
perbudakan, jang akan menu- 
dju kearah ,,pen-Sovjetan” dari 
Tiongkok. Achirnja dikatakan, 
bahwa ix dan kaum nasionalis 
Formosa akan tetap berdjuang 
untuk ,,memerdekakan” Tiong- 

“kok dari kaum komunis. 

Selandjutnja dikabarkan, ba 
hwa Paniiya Pembaharuan 
Partai Kwomintang ig diben- 
tuk dakam tahun 1M9 ig se- 
djak pembentukannja itu 'me- 
mimpin Partai Kwomintang, 
pada hari Djum'at akan dibu- 
barkan dalam kongres ke-7 da 
ri barici tsb. Panitya jg ber- 
anggautakan 16 orang, .memu 
lai mendjalankan tugasnja di 
Taipeh pada tanggal 5 Agustus 
1950. Dengan diberi tugas utk 
mengadakan reorganisasi dlm 
partai, vaniiya tsb pada hake- 
katnja tidak hanja memimpin 

politik dari partai, tetapi dju- 
ga arah dari pemerintah. Me- 
muru: anggaran dasar, panitya 
pembaharuan itu harus dibu- 

|” barkan dalam kongres jg ke-7 
ini. Menurut “dugaan, dalam 
kongres ini akan dipilih suatu 
panitya eksekutif jg baru ig 
akan mempunjai kekuasaan jg 

Ia, memang sangat gemar ber- 

bulutangkis. Bahkan ajahnja jg. 
.htelah meninggal, jalah almarhum 
(Tan Tjien Bie adalah pula seo- 
rang penggemar bulutangkis. Te- 
lah sedjak berumur 19 tahun Tan 

tangkis. Akan tetapi benar-benar 
berlatih setjara sungguh2 baru- 
lah ia mulai pada tahun 1947. 
Dan karena sangat gemarnja ia 
bermain bulutangkis, sering2 ia   

  

| mempertahankan. 

| 

  

aa 
$ Sa 

: — Tan Hok Soei — 
tidak memperhatika: kesehatan 

#badannja, hingga pada tahun 
11950 ia dilarang sama sekali oleh 
| dokter untuk bermain bulutang- 
' kis. Pada tahun 1951 ia kembali 
'bermain, hingga sekarang ini. 
| Ketjakapannja dalam bulu tang- 
ikis itu sama sekali ia tjapainja 

dengan kekuatan dan wusahanja 
isendiri, karena trainer ia tak 

'punja..Djuga dalam memelihara 
' kesehatan badannja, ia sama se- 
i kali tidak menentukan atau ,,nje- 

injirik” makanan2 jang tertentu. 
#Hanja ia tidak mau isap rokok. 

Smasirnja sangat tadjam | 
Kekuatan Si Kantjil itu teruta- 

'mama didalam defence, 
Ia  all-round 

| dalam semua matjam ' pukulan, 
| dan mahir dalam variatie. Djuga 
permainan ,,nettingnja” sangat 

'mengagumkan. Hampir 
smash Sonneville jang terkenal 
tadjam dan keras itu, ' dengan 
.mudahnja ia kembalikan. Waktu 

5 

| 

“dang Perserikatan? dari Sula- 
' Wesi Selatan dan Sumatera Se- 

|Jatan mengirimkan tilgram se- 
bagai tanda setudju, 

lisahan diantara pengusaha2 otobis 
dan truck, terutama mengenai pene- 
tapan trajek sedjadjar (tertundjuk), 
pembatasan banjak otobis atau truck 
pada trajek tertundjuk jg boleh di 
miliki oleh seorang pengusaha, N.V. 
atau kongsi, penafsiran kewarga-ne- 
garaan “dalam penetapan perimbang- 
an modal antara warga-negara jang 
dianggap kuat dan lemah perekono- 
miannja dan tentang susunan pengu 
rus N.V. jang harus terdiri dari go 
longan jang lemah perekonomtannja. 
Terhadap pedoman2 utk peridzinan 

| sedang terhadap pedoman2 untuk per 
idzinan truck disusun suatu nota. Re 
solusi dan nota2 itu oleh suatu dele 
gasi jang ditundjuk oleh konperensi 

| dan terdiri dari prof. ir. Roosseno, 
ir. Tan Hwat Tiang, mr. Soemarto   

(Hok Soei gemar bermain bulu- ! 

didalam 

dan Njoo Tiang Poo akan disampai 
kan kepada menteri perhubungan jg 

(telah menjatakan bersedia untuk me 
main bulutangkis. Djuga seluruh | nerima delegasi itu. Selain dari itu te 
keluarganja “adalah penggemar "lah diambil keputusan untuk mendiri 

ikan suatu Federasi dari Perserikatan 
Perserikatan Pengusaha truck jang 

| meliputi seluruh Indonesia jang per 
siapannnja diserahkan pada Adil Pu- 

. radiredja. 

Resolusi. 
Dalam resolusinja konferensi 

meminta kepada menteri perhu- 
bungan agar menindjau kembali 
»pedoman baru” itu. Selain dari 
ini pemerintah dan dewan Per- 
wakilan Rakjat, didesak untuk 

menentukan dengan undang2 ke- 
tentuan2 mengenai pembatasan 
lapangan bekerdja bagi modal 

asing, lapangan usaha pagi mo- 
dal warga negara dan pemba- 
tasan2 pada besarnja usaha war- 
ga negara sesuai dengan - sifat 

Undang2 Dasar pasal 38, sehing- 
iga tiap warga negara dan pen- 
duduk Republik Indonesia mem- 
punjai ketentuan dan djaminan 

4 
i 

hukum jang lebih sempurna. Se- 
lain dari ini pada konferensi itu 

telah dibitjarakan pula kedu- 
dukan D.A.M.R.I. Atas nama ke- 

menterian perhubungan hadir 
pada konferensi tersebut mr. P. 

W. Blogg. (Pia). 
  

DR, LOUVIS WRIGHT ME- 
NINGGAL DUNIA, 

Dr. Louis Wright, ahli bedah 

dan orang Negro, jang perta- 
ma mendjadi anggota staf ru- 
mah sakit kota New York, pa- 
da hari Kemis telah meninggal 
dunia dalam umur 61 tahun di 
New. York. Dr. Wright telah 
mendjadi ketua dewan kese- 
hatan dan direktur bagian pem 
bedahan dari rumah sakit Har- 
lem, ahli bedah bangsa Negro, 
jang pertama, di departemen 
polisi kota New York, dan ke- 
tua dewan nimpinan  Perhim- 
punan Nasional bagi Kemadju- 
an Bangsa Kulit Berwarna. 

Selama hidupnja Dr. Wright 
telah berdjuang untuk menda- 
Ipatkan hak2 penuh'dan sama 
“bagi grang2 Negro. 

Main di D jakarta     Dengan.terus terang pula ia me 

ngakui, bahwa ia telah kalah de 
Ingan Eddy Jusuf. Sebabnja ada- 

semua lah, karena ia belum biasa bermain 
dengan seorang pemain jang ber- 
'main dengan tangan-kirinja, hing 
“ga perhitungan2nja selalu mele- 

(berada di Djakarta ia banjak me set. Dalam bulan Desember jad. 
'nerima tawaran2, agar 

|tetapi tawaran itu tidak masuk 
(pikiran ,,djago kota-andong” itu, 

t Sriwedari-nja. 
Dalam pertjakapan dengan War 

Itawan Suara Merdeka ia njata- 
'kan, bahwa ia merasa sangat pu- 

supaja | inria berharap dapat bermain lagi 
|ja pindah sadja di Djakarta. Akan di Djakarta untuk ikut merebut 

kedjuaraan Indonesia dalam per- 
| tandingan bulutangkis jang me- 

lia tetap setia pada Solo dengan nurut rentjana akan diadakan da 
i'lam bulan itu. Tan Hok Soei ada 
“lah anggauta dari T.N.H. Solo jg 
diketuai oleh sdr. Liem Dhiam 

“Bie. Waktu melawat ke Djakarta 

las bermain dengan F. Sonneville baru2 ini ia berada dibawah pim- 

F. Sonneville sangat sportief, se- 

(dang wasit dan pendjaga garis- 
.nja pun sangat sportief pula. De- 
ingan terus terang ia mengakui, 
'bahwa permainan F. Sonneville 

P lebih luas “daripada panitya | memang sangat baik. Terutama 

  

   
    
   

     
    
     
    

  

   

  

pembaharuan itu. (Antara). 

  

PAGAR ARUS LISTRIK 

Menurut keterangan satuan2 
| polisi Djerman Barat jang men 

djaga perbatasan antara nega- 
ra bagian Djerman Bayern dan 
'Tjckoslowakia, pihak Tjekos!o- 
wakig kini sedang mendirikan 
pagar kawat berduri disepan- 
djang perbatasan, jang akan 

ilalui arus listrik tekanan 

i Weiden pada hari Kemis ini, 
i. Demikianlah diterangkan | 

smash-nja jang sangat keras dan 
tadjam itu. i 

munikasi Buenos Aires 

P.T.T. Pusat,   bagian radiostasion2 di 

a 

|Djuga andaikata ia kalah, ia toch 
merasa puas, karena permainan, 

pinan “captain ' Thio Giok Tjoe, 
dan pimpinan 
Tik An. 4 

Ia mulai dikenal namanja wak 

tu ia dengan pasangannja Go 
Lian Hwie dapat merebut djuara- 

double Surakarta tahun 1951, dan 

4 Pedoman dari kementerian perhu- | 
bungan tadi telah menimbulkan kege 

otobis jang telah ditetapkan oleh men F 
|#teri perhubungan itu konperensi me- 
injusun suatu resolusi dan suatu nota, | 

rombongan ' Gan: 

  

  

Meski banjaknja peraturan lal 
taati oleh para pengendara k 
lintas akan masih sering ter 

djurusan Pittsburg-Erie. 4 Orang   
- 

LUTULI 
Djaminan2 | 
     

  

Sosialnja 

M 

kok meningkat lebih dari 

Gustrialisasi Tiongkok. 

produktivitet - kerdja pekerdja 
tambang batubara rata2 ' me- 
ningkat hampir 100: pCt.: bu 
ruh textil 50 pCt. Hampir di- 
tiap2 lapangan pekerdjaan, ka- 
um buruh sendirilah jang men- 
dapatkan tjara2 bekerdja baru, 
hingga hasil pekerijaan mereka 
lebih besar, Lebih dari 86.500: 

sil2 pekerdjaan jang baik. 

Semangat bekerdja jang me- 
njala2 ini ditimbulkan oleh ke- 
dudukan politik dan ekonomi ba 
ru dari kaum buruh. 

pabrik nemerintah, kaum buruh 
ikut bersuara dalam pimpinan 
pabrik, melalui. delegasi2 mere- 
ka dalam panitya2  tata-usaha 
pabrik. Dipabrik2 partikelir, ke- 
pentingan2 politik dan ekonomi 
buruh mendapat perlindungan 
sepenuhnja. Tindakan2 - pelin- 
dung kesedjahteraan buruh sa- 
ngat diperkuat dipabrik2 dan 
tambang2. Sebelum pemerintah 
RRT dibentuk, 40 pCt. dari pe- 
kerdja pada industri kimia men 
derita penjakit2 jang disebab- 
kan karena Sifat2 pekerdjaan 
mereka. Angka ini sekarang ha 
nja 0,5 pCt. Angka ketjilakaan: 

  

   

intas, 

tabrakan antara satu bus anak2-sekolah dengan satu 

sedangkan 55 lainnja luka2, Tampak bus terbelah dua. 

   

Selama djangka waktu tadi, 

buruh telah berdjasa karena ha. 

Berkah undang2 sosial. " 
| #MENGHENDAKI PERUN- 
DIN 

2 

Bus Contra 
Kreta-Ap! 

  

   
   

    
namun kalau tidak . di- 

raan masing2, ketjelakaan lalu 
Gambar diatas menundjukkan 

kereta-api 
.murid tewas sebagai korban,   

S 

  

B 
ta Djadi Angg. Ser, Buruh 
ENURUT KETERANGAN 
ruh Tiongkok, djumlah buruh di Tiongkok jg sekarang ter- 

Sabung dim serekat2 sekerdja ada 8.109.909 u 
lah buruh perindustrian tergabung dim serekat2 sekerdja. Selama 3 tahun jang lampau ini, nilai tahunan dari hasil industri Tiong- 

10075. 
2.200.000 buruh ikut berdjoang dlm perlombaan2 memperbesar pro- 
Guksi. Mereka merupakan daja penggerak dim barisan pelopor in- 

Gabungan Serekat Buruh Selu- 

orang. 907, dari djum- 

Ketika tahun 1951, lebih dari 

muntut peladjaran pada sekolah 
sekolah tehnik, “Djumlah apa 
yang disebut ,,istana kebudaja- 
an” jang besar, ada 66 buah. 
Disamping itu terdapat perkum 
pulan2 ketjil beribu-ribu djum 
lahnja. Demikianlah menurut 
Keterangan Gabungan Serekat 
buruh RRT. 

  

OREA UTARA TETAP 

Delegasi genijatan sen- 
undang?an serekat bu mek 3 NE : 
Lindungi hak2 Sa bean “djata Korea Utara akan te- 

rus berusaha supaja masa 
lah Korea dapat diselesai 
kan dengan djalan perun- 
dingan, demikian - menu- 
rut siaran Radio Pyong- 
gyang jang ditangkap di 
Tokio pada hari Djum'at. 
Dikatakan siaran itu, bah- 
wa tudjuan delegasi Korea 
Utara ialah memperdjoang 
kan sekeras2nja supaja 
Konvensi Djenewa dihor-   Salam tambang2 batubara, ta- 

hun 1951 berkurang lebih dari 
50 pCt. djika dibandingkan de- 
ngan tahun 1950. | 

j 

Peringanan utk bu- | 
ruh wanita. 

Sedjak Hari 1 Mei 1951, mu 
lai berlaku pertanggungan bu 
ruh, jang mendjamin mereka 
diwaktu sakit, invalid atau ha 
ri tua. Djumlah buruh jang 
sekarang terdjamin dibawah 
peraturan ini ada 3.020.000 

rikan 37 buah sanatorium be- 
sar didaerah2 jang iklimnja 
sehat. Disamping itu ada se- 
djumlah besar .pesanggrahan 
dan sanatorium untuk malam 
“hari, jang didirikan oleh berba 
gai “perusahaan. Buruh wanita 
jang hampir dan sesudah bersa 
lin, berhak mendapat tjuti (ver 
lof) selama 8 minggu. Bagi bu 
ruh wanita jang mempunjai ba 
ji telah didirikan lebih dari 
1.600 ruangan mengasuh ka- 
nak2 didekat pabrik2. Tentang 
perumahan, dapat disebut disi 
ni bahwa baru di Tiongkok Ti- 
mur-laut sadja (Mantjuria) te 
lah didirikan perumahan? baru 
bagi kaum buruh, jang seluruh 
nja luas lantainja lebih dari 
2.600.000. m2. 

orang. Pemerintah telah mendiji ng AMIPIR semua pabrik rokok kretek di Solo kini telah tutup, 
karena tidak ada tjengkeh. Hanja tinggal satu dua pabrik 

sadja jang kini masih mempertahankan diri, 

rugi, karena kalau ada tjengkeh maka harganja sudah Rp. 80.— 
tiap KG-nja. Dan perusahaan? jang masih mau mempertahankan 

mati, dan spj hak pengem: 
balian semua tawanan pe” 
rang dilaksanakan. 

      
dinas rahasia di Asia Tenggara. 

  

  |Minta Bebasnja 
4 Tahanan 17-8 

' Delegasi Sobsi' Meng- 
hadap PM Wilopo 
ONPERENSI Nasional 

IK sonsi telah mengirim 
sebuah delegasi jang diketuni 
oleh K, Werdejo sedangkan ang 

| gauta2nja Lerdiri dari wakil Su- 
matera Utara (Setiawati), Dja- 

| wa Timur (M. Toha) dan Dja- 
wa Tengah (Sudarto) ke Perda 

'na Menteri Wilopo untuk me- 
“ njampaikan tunfatan Konperen 

Si Nasional SOBSI supaja para 
tahanan korban razzia Agustus, 

|baik jang di KUHP-kan, mau- 
pun di SOB-kan dibebaskan. 
Djumlah jang masih meringkuk 

| didalam Pemh di Djawa Te- 
ngah 2 orang: Lie Nai Fung dan 
Dagama, Sumatera Utara 3 
orahg: Si 
dan M. Mamurung dan sedjam- 

| Iah lagi ditahan dibui Bubutan 
(Surabaja) dan Malang, 

P.M, Wilopo menegaskan ke- 
pada delegasi, bahwa pada bu- 

|lan Mei 1952 sudah ada perin- 
|tah dari Pemerintah Pusat utk. 
melepaskan para tahanan razzia 
Agustus, Pelaksanaannja dise 
rahkan kepada pemerintah2 dae 
rah. Atas pertanjaan fihak dele 
gasi apakah benar bahwa para 
tahanan tersebut akan dipin- 
dah ke Nusakambangan, didja- 
wab oleh P.M. Wilopo bahwa 
kabar2 tersbut adalah tidak be- 
nar. Untuk keperluan membe- 
reskan soal tawanan razzia 
Agustus Djawa Timur pangli- 
ma Divisi Djawa Timur telah 
dipanggil kemari. Delegasipun 
menemui Menteri Pertahanan, 
jang djuga menegaskan bahwa 
sama sekali tidak ada niatan 
untuk memindah para tahanan 
ke Nusakambangan. Menteri 
Pertahanan tidak mau membe- 
rikan djandj?2, tetapi menjang- 
gupkan bahwa soal ini akan di 
selesaikan selekas2nja, 

  
Protes kepad a pem. 

Janani 

Seterusnja dikabarkan, bahwa Kon 
perensi Nasional SOBSI menjampai 
kan protes keras kepada pemerintah 
Junani jang mendjatuhkan hukuman 
pendjara seumur-hidup atas diri To- 
ny Ambatielos dan Manolis Glezos 
dan kawan?nja dan menuntut agar 
mereka dgn segera dibebaskan. “To 
xzy Ambatielos adalah sekretaris Sa- 
rikat Buruh Pelabuhan dan Pelaja- 
yan Junani, diuga anggauta Parlemen 
Junani, Manolis Glezos adalah pe- 
smimpin yanti fasis Djerman dan ang- 
gauta Parlemen Junani. Konperensi 
Nasional SOBSIpun mendesak kepa 
da PBB supaja mempergunakan se- 
gala pengaruh dan kekuasaannja gu   

Besar di Djepang. Dalam kegiatan dip 

Sidartojo, Nazarudin ' 

Telah paksa Indone-sia 
merobah sikapnja. 

Prestise Duta Besar Cochran 
dalam State Department tahun 
jang lalu sangat naik ketika ia 
berhasil memisahkan Indonesia 
dari India dalam soal: Perdjan 
ajian Perdamaian Djepang. Co- 
chran telah memaksa Indonesia 
untuk merubah putusannja jang 
semula jaitu untuk tidak ikut 
dalam konperensi Perdjandjian 
Perdamaian 'Djepang di San 
Francisco. Perubahan sikap da 
ri pemerintah Indonesia menge 
hai soal perdjandiian Djepang 
pada waktu itu merupakan ke- 
ributan jang sangat memalukan 
Galam konperensi di San Fran- 
cisco, sehingga delegasi Indo- 
nesia pada waktu itu sering di 
sebut sebagai ,,delegasi dari 
Merle Cochran”. 

Chester Bowles lebih 

progresip. 

Dalam pada itu, demikian ma 
djallah ,,Blitz”, dibandingkan 

' dengan Cochran, Chester Bow- 
les termasuk golongan jang le 

'Cocbran Ibarat Saltan Akbar 
'Mendjadikan Indon. Rumahnja Jg Kedua—Pusat Dinas 

| Rahasia Amerika Di Indonesia Digerakkan Cochran 
Ti "ADJALLAH MINGGUAN India ,,Blifz2” dalam sebuah tulisannja baru? iri jang dimuat di- 

5 MI halamannja jang pertama menulis tentang perbedaan antara politik dari Duta Besar Ameri- 
ka Serikat di Indonesia Merle Cochran dan Duta Besar Amerika Serikat di India Chester Bowles. 

|. Dalam tulisan tersebut dinjatakan, bahwa Cochran jang djiWanja adalah djiwa seorang Partai 
“Republik dan Chester Bowles jang berdjiwa Partai Demokrat kini hendak mendjadikan Asia Teng- 

|| gara tempat pertentangan untuk politik pemilihan presiden jang kini sedang berlaku antara kedua 

« partai terbesar di Amerika Serikat itu. Kata madjallah ,/Blitz”, tidak seperti Chester Bowles, ma-” 
ka Merle Cochran adalah orang jang tergolong pada golongan jang berpikiran seperti MacArthur 
dan MeCarthy. Sebagai kawan lama dari djenderal MacArthur, maka Merle Cochran mendjadi Duta 
Besar Amerika Serikat di Indonesia sedjak tahun 1945 — djadi hingga kini sudah tudjuh tahun, 
suatu masa untuk kedudukan Duta Besar disuatu tempat jang luar biasa. Merle Cochran telah ber- 
hasil mendjadikan Indonesia sematjam rumahnja jang kedua dan dinegeri tersebut ja telah menem- 
patkan diri seperti Sultan Akbar, seperti djenderal MacArthur mendjadikan dirinja 'Tenno Heika 

lomatiknja jang luas di Indonesia termasuk pula pusat dari 
  

    
     

UTIR2 DAJA) radio sebe 
sar kelereng (marble) te (ah ajatuh di Adelaide pada Ko 

mis sore kefika terdjadi hudjan 
lebat. Beberapa Dan Aa 
test dengan ,,geiger counter”, 
jaila alat pengukur daja radio, 
ternjata memberikan reaksi 
dobbel jang normal, meskipun 
kekuatannja masih dibawah ti- 
tik jang dapat membahajakan, 
Adelaide terletak 1750 mil dari 
pad akh tni Bello, dimana 
para ahli a Inggris sedang 
melakukan pertjobaan2 atom. 

POS PENDJAGAAN INGGRIS 
DI AL FERDAN AKAN DI- 
KEMBALIKAN KEPADA 
TENTARA MESIR. 

Markasbesar tentara Ingge- 
ris di Fayid (daerah “Terusan 
Suez) malam Djum'at mengu- 
mumkan, bahwa pos pendjaga- 
an tentara Inggeris didekat   bih progressif. Pokok dari si 

kapnja ialah dengan segala dfa   
| seperti Nehru dan ia tidak mau 
Likut2 tjampur tangan 
| urusan dalam negeri dimana ia ' 
bekerdja dan mengambil hati 
dengan memberi2 “bantuan ke- , 
uangan, supaja negeri tersebut j 

Amerika Serikat. Kalau tergan- | 
tung dari Chester Bowles sendi j 
ri, maka sewaktu waktu ia akan | 
bersedia untuk mengakui Repu | 
blik Rakjat Tiongkok untuk: 
menolong Amerika Serikat dia ! 
ngan sampai negsri ini djatuh 
dalam kesalahan2 diplomatik le 
bih besar. Tapi, demikian ma-'| 
djallah ,,BlHz”, seperti jang: 
dikatakan oleh seorang diplo- 
mat jang terkemuka dari suatu ' 
negeri netral jang “kerkedudu- 
kan di New Delhi, ,,di Kemente 
rian Luar Negeri Amerika i 
kat di Washinston pada wa 
ini terlalu banjal 
kakkcrlak2 
Cock-roaches)”. 

Orang2 ,,sem 

     

        

atjara” 
Cochran pegang rol. 

Di Washington pada waktu 
   Ini jang mempunjai suara ada- 

lah orang2 seperti Cochran. dan 
bukamnja crang2 seperti Ches- 
ter Bowles. Tyjara dan' politik 
diplomasi seperti jang “dimiliki 
oleh Chester Bowles pada wak | 
tu mi dalam pertentangan pe: 
milihan presiden betul2 meng- | 
hadapi udjian “berat.  Djikai 
Dweight Hisenhower menans da ! 
lam pemilihan preside jangi 
akan datang dan John Fcster 
Dulles dapat menaramkan diri 
Gi kementerian Luar Negeri 
Amerika Serikat. maka orang2 
seperti Chester Bowles boleh 
mengharapkan dapat psrlop be 
sar dalam lapangan pekerdja- 

  

  na kebebasan tsb. an diplomatik. Dan jang akan 

dalam ' 

“ikut dalam politik internasional ' . 

djembatan kereta-api Aj Fer- 
) idan, jang menghubungkan ke- 

lan mendapatkan goodwill dari ' 
ipemimpin2 Asia jang populer | 

dua sepi Terusan Suez dekat 
Ismailia, akan segera dikemba- 
likan kepada tentara Mesir. 

memegang peranan manti ialah 
orang2 sematjam Cochran. 

Sebab apa Chester Bow- 

les tidak djadi ke 
Indonesia. 

Sebab apa Chester Bowles da 
lam werdjaianannja mengelili-. 
ngi Asia Tenggara bulan Agus 
tus jang lalu tidak djadi me- 
igundjungi Indonesia diterang 
kan oleh madjallah ,,Blitz” ter 
sebut, bahwa hal itu disebabkan ' 
karena Merle Cochran mengada 
kan protes terhadap Kementeri 
an Luar Negeri Amerika Seri- 
kat di Washington. Merle Co- 
Chran sebagai orang jang memi 
hak Partai Republik memprotes 
kepada State Department di 
Washington dan mengantjam 
ia akan meletakkan djabatan- 
nja sebagai-Duta Besar. Ameri 
ka Serikat di Indonesia, kalau 
State Department memboleh 
kan Chester Bowles (jang berpi 
hak “pada Partai .Demokrat) 
mengundjungi Indonesia, 

Untuk. menghindarkan perpe 
ijahan lebih besar, maka pada 
saat jang terachir State Depart 
ment ikut mentjampuri dalam 
soal tersebut dan- Chester Bow 
jcs tidak diadi berkundjung ke 
Djakarta. Dengan setjara halus 
(an pandai Bowles ketika ada 
di Singapura atas pertanjaan2 
wartawan mendjawab mengapa 
ia tidak djadi berkundjung ke 
Indonesia dan menjatakan, bah 
wa Indonesia-adalah negeri be- 
sar dan penting ,,jang patut 
mendapat kundjungan tersen- 
diri dan istimewa”. 

Demikian tulis 
»Blitz”, (Antara). 

madjallah 

  

“ 

Giri itu djuga tidak dapat tiap 
satu dua hari kerdja kemudian 

Diterangkan bahwa Anggau 
ta Perperi jg dulu meliputi 80 
perusahaan rokok, berhubung 
dengan berbagai matjam kesu 
litan dan 'karena persaingan 

kini tinggal 29 perusahaan sa 
dja, sedang dari 29 perusaha- 
an jg masih ada itu hampir se 
luruhnja telah tutup. Dengan   Upah rata2, tahun ini 60 sam 

pai 120”, lebih tinggi daripada 
tahun 1951. ? 

Pendidikan dan ,,isia- 

na2 kebudajaan?. 
Untuk 'mempertinggi mutu 

pendidikan buruh, banjak sudah 
jang diusahakan. Beberapa dju 
ta buruh sekarang bersekolah   Djuara kedua mixed double dim 

P.O.N. ke-II ji. dengan Tio Yan 
Hwa sebagai partnernja. 

perbantukan djuga Mr. R. Sukar- 
ni oleh Kementerian Luar Negeri 
jang sekarang bekerdja di Komi- 
sariat Agung Indonesia di Neder 
land. Seperti diketahui, konperensi 
perdjandjian ' telekomunikasi di 
Buenos Aires (Argentinia) ini 
sekarang sedang berlangsung, di- 
mulai tanggal 1 Oktober “dan 
akan memakan waktu kira2: 8 
minggu, Tentang konperensi itu 

  

diwaktu jang terluang.. Disam- 
ping itu, ketika achir bulan 
Djuni 1952, 26.400 buruh me 

sendiri, Mr. 'Sukardan menerang 

kan, bahwa' konperenst itu mak- 

sudnja untuk menindjau kembali 

perdjandjian “jang telah dibuat 

oleh komtperensi di Atlantic City 
Amerika Serikat pada tahun 1947 
dan penindjawan kembali perdjan 
djian itu adalah sudah mendjadi 
kebiasaan dilakukan tiap2 & th. 
sekali, Selain untuk pekerdjaan 

gur. Hingga kini Solo belum: 
pernah menerima bagian tjeng 
keh sedikitpun. Djika tidak se 
gera mendapat ' pembagian 
tjengkeh, maka seluruh peru- 

sahaan rokok di Solo akan gu 
lung tikar sama sekali. Menu- ' 
rut dugasn Prodjohartono, hi 
langnja tjengkeh dari pasar   tindakan dari pihak gtasan. 
Atas pertanjaan ia mengu- 

Mengikuti Konperensi Telekomunikasi 
M3 SUKARDAN, kepala 

L Djawatan PTT di Ban- 
dung menerangkan, bahwa dalam 
»Konperensi perdjandjian teleko- 

1952”, 
PTT Indonesia diwakili oleh R. 
M.A, Surianegara kepala bagian 
lalu-lintas dan telegrafi Djawatan 

R, Kain kepala 
Djawa 

Barat dan kepada delegasi ini di 

tersebut diatas, konperensi di Bue 
ntos Aires ini djuga dimaksudkan 
utk. mendirikan ILE.R.B. (Interna 
tional Froguency Registration Bo- 
ard) sebagai badan permanen dx 
ri perkumpulan ,untuk pemberita- 
an djarak djauh”. Kepada badan» 
ini selandjutnja akan diberikan ke 
wadjiban untuk mengadakan ga- 
ris2 besar dalam soal2 ,,aether- 
ordefting”, (Antara), 

8 

1 

demikian, maka Ik. 5.000 orang ! 
buruh rokok telah mengang- 

itu adalah suatu kekeliruan 

dengan menderita 

hari bekerdja, umumnja mereka 
seminggu tutup, dan kerdja lagi 

satu dua hari kemudian tutup lagi, demikian keterangan Prodjo-' 
'bartono Ketua Persatuan Pengusaha Rokok Indonesia (Perperi). 

|raikan riwajat timbulnja kesu 
|litan2 mengenai tjengkeh, itu 
| sbb: Setahun jl. harga tjeng- 
|ikeh dipasar bebas ada dianta- 
| ra Rp 12,— dan Rp 18,— tiap 
| KG-nja. Harga tijengkeh pada 
waktu itu djuga telah naik-tu 
run, sesuai dengan laku-tidak- 
nja rokok pada sesuatu saat. 
Djika rokok sedang kendo har 
ga tjengkeh turun, tetapi ka- 

4#lau rokok laku harga tjengkeh 
pun meningkat pula. : 

Pembelian tjengkeh harus 
setjara centraal. 

Kenaikan harga tjengkeh itu 
makin lama makin bertambah, 
berhubung dengan adanjs per 
saingan diantara para pengu- 
saha rokok sendiri dan djuga 
karena tindakan2 dari para 
importeur, hingga 6 bulan jl. 
tjengkeh telah meningkat men 
djadi Rp 385,— tiap KG harga 

ngusaha rokok telah -insjaf, 
bahwa tjengkeh, tidaklah seha 
rusnja mendjadi bahan spec 
latief, dan pembelian serta 
pembagiannja haruslah diatur 
setjara centraal, Hal ini telah 

Kiadjukan kepada pihak jg ber 
wadjik. 

Tentang perlunj, apa jg tih 
diadjukan oleh para pengusas 
ha rokok tsb, Pemerintahpun   
nja. Pada waktu itu para pe-4 

rintah mengambil tindakan me 

dang hanja beberapa impor- 
teur sadja jg | diperbolehkan 
mengimport tjengkeh, Sajang 
persiapan kurang, hingga har 
ga ijengkeh bahkan naik lagi 
mendjadi Rp 40,— hingga Rp 
45,— tiap KG-mnja. 

Pemerintah mengira bahwa 
waktu ditariknja tjengkeh dari 
freelist itu masih tjukup per- 
sediaan tjengkeh didalam ne- 
geri. Dan dikira memang be- 
tul, akan tetapi par, pedagang 
tjengkeh tidak mau mengeluar 
kannja. ' Mereka menunggu 
sampai persediaan tjengkeh da 
ri parg pengusaha habis sama 
sekali, hingga mereka dapat 

memukul harganja. Hal ini 
dapat dibuktikan, karena tjeng 
keh memang masih ada, hanja 
mentjarinj, sukar dan harga- 
nja terlalu tinggi. 

Pusat Pembelian te 
berhasil.   

| 

entah karena apa badan tsb. ti- 
dak berhatsil dalam usaha- 
nja, Banjak dugaan2 dan ra- 
baan2, karena jang memegang 
aandeel jang terbesar dalam 
badan tersebut adalah Pabrik 
Rokok ,,Norojono” di Kudus 
dan Pabrik Rokok ,,Pompa” di 
Semarang, jang hingga kini 
masih tetap terus bekerdja. 
Sementara itu tjengkeh dipa- 
sar gelap masih terus mengalir 
tetapi dengan harga jang sa- 
ngat tinggi. Kemudian Peme- 
rintah mengeluarkan peraturan 
bahwa persediaan tjengkeh se- 
banjak 50 KG keatas, harus d: 
daftarkan, Akibat dari veratu- 
ran itu, maka tjengkeh bahkan 

  

narik #jengkeh dari freelist, se 

Waktu itu dibentuklah N.V.i njak 100 ton, 
|Pusat Pembelian Tjengkeh In-, akan dibagi2kan kepada peru- 
'donesia, jang diserahi tugas, sahaan2, Dari djumlah tsb. 
oleh Pemerintah untuk meng-! Solo akan mendapat bagian 8 
import tjengkeh. Akon tetapi: 

. Krisis Pabrik Kretek Solo 
1 Hampir Semua Tutup— Tjengkeh 

Lenjap Dari Pasar 
(Oleh pembantu ekonomikita). 

tu telah gulung tikar, 
Sementara itu PPTI telahi 

mentioba mengimport tjengkeh 
dari Singapore, tetapi tidak 
berhasil, karena harga telah 
melebihi plafondpriis dari Pe- 
merintah. Hanja achir2 ini PPT 
I telah menutup pembelian 
ijengkeh pada Importeur Hoo 
Kie gsebanjak 300 ton dengan 
hargg jang telah melebihi pla- 
fondprijs dari Pemerintah, dan 
nantinja akan disampaikan ke 
pada bond2 dengan harga 
Rp. 42,50 tiap KGnja. Dari 300 
ton tsb. Solo akan menerima 
pembagian sebanjak 7 ton, jg. 
akan dibagikan melalui  Dja- 
watan Perindustrian. Tetapi 
hingga sekarang masih belum 
“terbagi. 

Penjesalan Prodjohartono. 
Achir2 ini pihak jang berwa- 

djib telah melakukan 'pengge- 
ledahan. pada Pabrik Rokok 
Pompa” di Semarang: dan te- 
lah membeslah tjengkeh seba- 

jang nantinja 

  
ton, tetapi hingga sekarangpun 
Solo belum menerinta sebutir 
tjengkehpun. 

Prodjohartono achirnja me- 
njatakan penjesalannja, bah- 
wasanja pembagian tjengkeh 
untuk Solo itu akan  dikerdja- 
kan sendiri oleh Djawatan Per- 
industrian dan tidak disampai- 
kan kpd. Perperi utk dikemudi- 
an dibagi-bagikan kepada para 
anggautanja. Sebab tindakan 
demikian itu akan mematikan 
bond jang 'ada, dan disamping 
itu djika sekiranja pembagian 
itu diserahkan kepada Perperi 
nistjaja kini telah selesai diker 

djakan. Sedang sekarang peru- 
sahaan2 rokok masih sadja ha- 

rus menunggu kapan pembagi   lenjap sama sekali, Perusaha-   4 menginsjafi pula, hingga Peme an2 jang ketjil2, satu demi sa- 
ah itu akan didjalankan, demi 
kian Prodjohartono, na



  

  

  

   

    

   

  

   

  

   

  

   
   

Bisa dapat beli. pada:   
  

    

   

   

            

   

   
    

    

MEMELIKARAKAN KE- 
- SEHATANNJA SENDIRI 
BERARTI, ......... 
MENDJAGA KESUBU - 
RAN BAJINJA    

  

   

  

k bagan 

Te
n 

  

2 

Teks Obat TAY AN HOO DJAKARTA KOTA 

Tamuh Lapang Cindob 9 Ta, XL un 

  

2 Distributors': « 

| Harmsen Verwey 

Dunlop N. V. 
'Djuga dapat 'beli diantero 
..Tokg Pi “INDONESIA 

0 

Ke 

  

"Ms BAHAT 
B | TABIB 

15 Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di 

djian. Specialist untuk Wasir 

(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
dan lain2 

(Pagi 9—12 
Dj. bitjara Ta 5-—-7 

  

i DIDJUAL BEBAS pi 
—. MESIN DJAHIT merk: 

, RADJ AWA u
i | 

RADJANJA dari sekalian mesin2 djahit jang ada, 
jang UP TO DATE, teknisnja jang sampurna serta gampang dipakainja, 

MURAH HARGANJA. Bisa didapat dalam bentuk KAKI dan TANGAN, jang sangat me- 

| muaskan pada sekalian para pemakainja. 

Baik di medan pesta," 
| Maupun dalam tiap rumah- 

|psoti aan tenba: Mak Onde” 

  

Indonesia dan dapat banjak pu- | 

TIAN, IMPOTENTIE 
Penjakit. ZONDER OPERATIE   

— Perkumpulan Dagang DJ o H A N DJOHO R 

: Ta Seteran 39 Telp. 2953 Semarang. 

:BANDUNG, TJIREBON, DJAKARTA, SURABAIA, MEDAN dan PADANG. 

  
Satu?nja minuman jang sudah 
terkenal pena tahun jlama- 

nja. 
| Dapat beli di rumah2-obat 
| Tionghoa dan toko2 P. & D. 

  

  

DJAMU TUDJU ANGIN 

Dalam tiap2 rumah tangga 
perlu sekali sedia Djamu ini, 
supaia disegala waku jang 
tidak terduga dapat lekas di- 
minum. 

Kepala pusing, tudju-keliling, 
mata berkunang2, badan bera- 
sa dingin dan lain2 penjakit 
jang disebabkan angin djahat 
(Masuk angin) dapat sigera 
dibasmi dengan Djamu ini. 
Dapat beli pada: 

  

  

     
     

Mendjual dari persediaan: 

Uzuran: 27 .X 3615 

Kolff - Semarang! 
Bodjong 13, Tip. 616 

. Buka djam 8.09 — 19.00 

Atlas Semesta Dunia 
Dunia dilukiskan dengan peta, kata dan gambar 

kerna dari KUATNJA, dan modelnja 

       

    

    

  

   

    

    

» 

Tetap Segar 
Phiap hari — tiap menit 

|. Badan segar, pikiran senang, | 
pekerdjaan jang sedikit berat 
atau malam kurang tidur tida 
lagi. mengganggu Tuan/Njonja 
punja kesehatan, setelah mem- 

buktikan 
DJAMU SARANG BURUNG 

21) 
Minumlah satu bungkus tiap 

hari Rebo dan Saptu malam, 
dan liatlah begimana djamu ini 
membantu TuanANjonja punja 

num hangat2. 1 bungkus 
Rp. 0.75. 

SNN Tun Oa 

SN Et 
PA Ne BU 

“SEMARANG” 

  

Toko Pedamaran 90 
Agen2 Depok 36B, Mataram 
414, 697, 210, 942, Lemahgem- 

pal 52, Petekan 35, Darat 33, 
Pontjol 88, Dj. Demak 12, La-   

  

     
     

buan 14, Mataram 682, Gg. Tji- 

lik 19, Bergota 10. 

  

THE 

LIEM TAILOR 
High class for special woolen 
working 

37 Seteran 
SEMARAN 

PLACON 
LIM PUTIH 

  

  

MELEKATKAN SEGALA 
- MATJAM KERTAS. 

TJEPAT dan TEPAT! 

Distr. N.V. Internatio. 

    

La AAA Ha ALTA LA 

    

— 

ZONDER OPERATIE 
Spesial “sakit 'AAMBEIEN 

(Wasir) orang Laki korang 
koewat (Peloe) IMPOTENTIE 

orang Perompoean sakit KE- 
POETIAN dan tida Tjotjok 
Darah. 
Tanggung bisa bikin baek. 
Segala waktu kita bisa bra 
' obat2. 

1. Obat Sakit Aambeien 
: Rp. 50,— 

2. Obat Keputian of 

tidak tjotjok bulan 
orang perempuan Rp. 100,— 

3. Obat Kuat orang Laki2 
: Rp... 100,—. Udi. ep SU 

T.B. Surat2 harap disertai uang 
«Rp. 2,50 buat balasan. 

Djam bitjara: Pagi 8—1 

Sore 4—6 
1 Minggu tutup. 

| AMIRODIN 
Depan Koesoemojodan 95/A 

SOLO. 

  

    

Pn Hn 

begitupun & | 

| DEMPAKA 

pekerdjaan sehari-harinja. Mi- | 

$ | Persediaan onderdil tjukup! Para Peminat harep bikin 1 

| perhubungan, karena persediaan sangat terbatas. 

Dealer Djateng: 

. asreaco 
| Seteran 75-Semarang 

— Importir tunggal 

Sub. Agent Na SEMARANG 

— Toko CANADA Kranggan Timur 35 — Semarang. 

AGENT kota SOLO: 

Toko ,/TRICO”-Dj. Sl. Na (Keprabon Tengah) 

Bingk. »SETIA”-Dj. Baron 227. 
La mama uan, 

— Sepeda City Road” made in England — 

—— Dinner Set — 8 persoon — Pande in U.SLA. — 

— Mesin Djait Parit — made in Germany 

(kaki/tangan kompl, dgn. motor Sew Trick 

  

maka 

      " Seteran 7 — - Semar Semarang     

   

  

   

  

   

  

   

      

     
        

     
      

      
       

      
     

  

   

  

   
| PANG JANG BARU, 

   

   
   

Djepang, jang akan mengganti 

  

  

N V. 
»HERMES” 

— Telp. 2019”— 
2000 “3 (Portable) 

»HERMES" Standard 3 4 (Writing line: 11.41 saka 
»HERMES” Standard 6 “ (Writing line: 17.10 inches) 
»HERMES” Standard 6 (Writing line: 24.18 inches) 

150” 
kes “Matic mking and feeding) no

   
Belati ada sedia: DIMINTA: 

Alat-alat mobil Tulen 
untuk: 

FORD — CHEVROLET 
DODGE — JEEP 

Harga bersaingan! 

N.V. INGTRACO 
Bodjong 27 — Telf. 264 

. EMARANG. 8 

BISA DAPAT BELI PADA: 

ROYAL“ COY 

Mesin Stencil , RONEO" 
»RONEO” ,,500” Series II (The Duplicator with fully automatic 

ink control) “Rp. 6-450,— 
»RONEO” Portable (The Portable Duplicator with auto- 

  

SEORANG DRUKKER 
jang berpengalaman. 

Penerbit ,RAD JAW ALI” 
Purwodinatan V/30 

COLEBRITA He   

Sedari zaman purbakala wanita"tahu bagaimana: 

- Hjaranja menghias diri. Djuga nona akan dapat 

menandingi puteri? dongengan nenek-mojang 

kita dengan memakai sabun Colibrita, jang me- 

ngandung tjampuran wangi?an pilihan, sehingga 

kulit nona memantjarkan harum semerbak j 

mendjadi rahasia daja penarik wanita. 

  
  

SABUN WANGI 

"CS. 505 — 150 — 8: 
  

KONSUL DJENDERAL DJE- 

Harj Rabu malam, telah. tiba 
dilapangan terbang  Kemajo- 
ran tuan Fumihiko Kai, dari 

kan konsol: djenderal Takeno 

Semarang 
Rp. 1.550,— 

AO — 
2 50 

4.025,— 

A
a
n
 

m3 I100,—   
SEMARANG. — 

  

  

  

LOTERIJ UANG Rp. Pp Ya 
Rp. 9—- Y Rp. 5— Trekkl. & 

porto VRIJ. VITANOL untuk la- 
ki2. VITARIN untuk perempuan 
Rp. 20— 3 ds. Rp. 57: lem- 
bek, dingin lekas tjape, tulang2 
sakit, ada nafsu kurang tenaga, 
makan 3 ds. tangg. dapat tena- 

ga muda. VITANOL EXTRA KE- 
RAS Rp. 60.— untuk laki2 ada 

  

LELANG 
SENEN 13 OKT. 1952. Pagi djam 9 30 

Djl. ARGOPURO No.10” 

Kepala Adj : 
Bekakas terpelihara baik trd.: 

karena berangkatnja Tuan. 

F.J. SMID. 
Accountant (K.A.P) 

Ph. RADIO & CHANGER 

  

    

  

   

  

   

  

   

      

   

Harga 
Pesanan luar Semarang: 

kos kirim.   
193 peta, 150 gambar, 272 halaman 

pe 

Dengan poswesel dari Rp. 57.— ditambah Rp. 2.50. ong- 

'Pesanlah lekas', 1 
Peranan Ke mara 

  

| : !Roy Rogers 82 

    

   
        

     

1 1 
Pn 

KE UNTUK 
“RIANA 

- 

Ca PMUNT. 

e PenaarapNg na Talia KITA 

Harian 
5 

»SUARA an 
Aa 

  

    

    

- LAI Le LAN ga 

  

aa 

a
g
 

umur atau jang sangat lembek. 
RENA PILL. datang bulan ti- 
dak beres Rp. 58.— BUSTERIN 
bikin kentjeng, segar, montok 
buah dada, lembek Rp. 20.— 3 
ds. Rp. 57— OBAT KOEKOEL 
Rp. 20.— SCHOONHEID, ZALF, 
POEDER & Rp. 10— Besar 
Rp. 17.50. RIGASTA PILL. ta- 
han lama (nikmat) Rp. 20— 3 

ds. Rp.57—. SORGA ISTRI PIL- 
LEN tanggung dapat bikin istri 
kembali seperti gadis Rp. 20-—— 
3 ds. Rp. 57— SUIRINE PIL. 
tangg. baik kentjing  gula-nier 
eiwit, niersteen Rp. 20— 3 ds. 
Rp. 67.5. Porto. Rp. 2-—.  Ma- 
sih sedia lain2 obat. Prijse. 
gratis. 
Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM 

Gg. Tengah 22 Semarang   ' Jacobson v/d Berg & Co N.V. 
Mt Mg ag Mg LA AL PP AP BAN Oo, PN 

  

H.00m 4 
$ 

  

    

ROY, IF YOU CAN 
SHOW ME HOW 
CAP GUNN'S LOOTIN' 
JOHN HOPE's GoLP 
MINE, YORE GOOP. 

     

  

     

   

      

     
      
     

Y CONIT FORSET, 
7 CACTUS, THIS 

& TOWN, BUILT 
ON TOP OF ' 

| HOPES MINE/ 

7 NOTHIN', 2 
1 Guess! 

  

    
   

  

/» WHATS TO 

   
INTO THE OLpP 
WORKINGSF e£ 

Cap Gunn's 
“Mine . 

... aa ta 

    7s Upper ia Be 

  he Mma Ka BIT “0 In GA AA 
ga New Lower Workings 

ci 

  

djukkan kepadaku, 
ten Gunn mentjuri emas 

tambangan John Hope 

— Roy, djika kamu dapat menun 
bagaimana kap- 

5 dari tam 
- bang John Hope, kamu berdjasa. 

— Djangan dupa, Cactus, “ bahwa 
kota ini berdiri diatas puntjak per 

— Apa jang Suga meng 
halangi seseorang. mem- 
buat saluran kebawah, pre 
sis menembus ketempat di 
mana emas digali ? 

—» Tak ada halangan, 
saja kira. Tjoba lihat gam 
bar peta itu 

suk hotelnja, dimana zat tadi 

p HOLY COW/ GUNN COULD FETCH SOLD 
UP TO HIS HOTEL, CAST IT INTO CANNON | 
BALLS AND SHOOT "EM UP TO HIS MINE/ 

: E—-Ara—Lanyon Rim 

BEAGPO CcPn. 1012, KING FPATURES SYNLICATF, Ine, WORIP RIGNTS RESENVED 
Ta Kk 

— '“Astaga ! Gunn dapat meng angkut emas milik John Hope ma 
di sulap mendjadi 

dan achirnja peluru2 tadi ditembakkannja keatas bukit, 
ngannja! (dapat dilihat djelas pada gambar: dibawah hotel tergam 
bar saluran menudju, ketambang emas) 

ta peneejaan kita sekarang ialah menemukan saluran tersembu- 

i itu 

OUR SOE NGw 6 Ai 
TO LOCATE THAT 
HIDDEN SHAFT/     

HA
N 

Am
an
g 

  

A
a
 

A
A
 

peluru2 meriam 
dipertamba- 

, 

  

rotan, almari katja UKIRAN kaju MAHONI, medja/kursi ma- 

Lana Turner...... 
matjan. la sebagai kekasih terkenal dari kaum plesir,.ia Pa 

SPEDA Lelaki. GAZELLE, Stelan medja/kursi UKIRAN, 

kan, dressoir, almari buku, temp. tidur KERO COMPLEET, 
babut kembang, gasfornuis, Servies mk/minum porc. kembang, 
bekakas dapur, d.LI. 
KUTIKA MELIHAT: MINGGU 12 Okt. 1952. DJAM 9 — 12 
dan 4 — 6 SORE. 

Pimpinan B, L. SIDODADI. Dj. SETERAN 87!. SEMARANG. 

TILP. 1150. 

  

LANAS rias PICTURE IN TWO Pn 

    

»REX" 
AN bsa Pi Ye aa G-M Le 1 

on : Ta MILLAND | 
' djam 10,00 Te 
Malera dah, 1 Alie Of 
5— T— 9— 3 | Her Owa 

(17 th) im ("SEBATANG KARA") 
Setjantik seperti lukisan: Sekedji seperti 

perhatian jang dipertjakapkan seluruh kota. 
  

Ini malam pengab: LORETA YOUNG — JOSEPH COTTEN 
5. —7.— 9. (17 th.) 

5. — Tom 9.— BESOK MALAM: (17 tb. 515—7:15—09,15 
Manuel Conde 
Elvira Reyes 

MATINEE : MINGGU PAGI : 

»HALF ANGEL” (Color) 

INI MALAM DAN ,METROPOLE“ 
  

»ORION- 

Film Pilipins 
” Sigfredo” Ik Bahasa Indonesia 

GRION 10.00 ' 
METROPOLE 10.15 

| MULAI SENEN MALAM DEEL II (TAMAT) |     
  

»DJAGALAN“ 
Film Tiongkok 
Paling Baru 

Mulai   Ini & Besok Malam 7. — 9.— (17th), 
“€ Geo Chi » Darah Muda ea tin 

SENEN MALAM : 7.— 9.— (07 th) 

»S$ POKA ED OEM PinaNA 
BAHASA INDONESIA 

  

  

4 

) Drsk, VII No, 66WUVA/118 

  

   
   
   

     

  

  

Semarafi 
Bodjong 13, Tilp. 616. 
Buka djam 8.00 — 19-00 

Koftf 
BARU TERIMA DARI LUAR NEGERI BUKU?: 

Radioteknik, 

Ekonomi, 

Atlas, 

Postzegelalbum, 

Madjalah2 Amerika. 

Daftar harga boleh diminta. 

    
    
    
    

  

   

   
   

   

  

Harga tidak kami naikkan. 

Selalu menerima pesanan buku? luar negeri,   
  

Haile2 Para Radio- Moneurs 
Para bekas peladjar2 dari cur-sus-kilat-radio — monteur Radio 

— Hospital, diberi kesempatanseterusnja untuk membeli segala 
matjem onderdelen dengan diberi korting istimewa! Harga2 me 
nurut pactuur import2ur besar. Baru trima: Infraphil (sinar ra 
hasia) & Rp.190.— Radio pattery Bin4 Rp. 555— Bafttsry radio 
eveready & Rp. 140— Lanpu neon T.L. Philips orginecl 40 
watt enkel Rp. 234.— Untuk djuwal lagi dapat korting istimewa. 

ir Sing Radio Sampurna 8-1 Siang 
Minggu tutup  Erkende service dealer Philips-Frres-N.S.F. 
Gg. Pinggir 140 Smg. Telp. 892— fFlakarg pos Polisi Sebandaran) 
Pemilik baru - Liem King Awie Dir. Cursus kilat radio Monteur 

  
  

    

     

  

“ANGGOER OBAT 
LAKIz PEREMPUAN 

Gp 

Ini Anggur terbikin dari KOLERSOM 

  

Ib (CITY CONCERN CINEMAS da 
2 e - Isi Malam D. M.B, fu. 17 tahun) 5 

T. Robert Mitchun-—-Ava Gardner —- Melvyn Douglas 

My Forbidden Past: 
Bagaimanakah djika seorang laki jg. beristri ditjintai oleh 
gadis jg. djelita? -- Nama keturunan jg. harus ' didja ga ! 
Satu tjonto jg. baik dilihat utk pemuda dan pemudi. 

MATINEE MINGGUPAGI dj. 1000 

Rahasia 

£ keturunarku | 

“GRAND tinggal isi malam dan besokmalam (13 tb.l 
5 me L mm 9 flm Musical jang terbesar 

JAM SESSION 
MATINEE MINGGUPAGI dj. 16.00 

SENEN MALAM LILA LEEDS The Girl who knows 

  

PREMERE ,T HE DEVILS WEED" f 
: | made a Terrible mistake — Gempar! 

INDRA ini melam premiere (u.17 tah.) 

3 Te 9. Si DHALIA kembali dgn. Rd. Ismail" 
“AN. Alcaff — Rikut Rawit — IWur Hassanah$? 

sangkar Emas 
Filim Indonesia baru —- Menarik dan Mengagumkan 

  

MATINEE MINGGUPAGI dj. 10.00 1x 

Royal isi malam penghab san (13th 
5.-7.-9. CESAR ROMERO - HILLARY BROOKE 

ss OST CONTINENI" 
Premiere. Mulai MINGGU PAGI MATINEE djam 10 (fu. 17th.) 
d. malam berikutnja : KOBERT MITCHUM in his greatest role 

  

Ge “90 THE: GS, J Y9 HELIBAT!« :, 

STORV” OF : 1. JOE aa 

SROKY im — dal malam dm.5. fu. segala umur) 
JOHNIY WEISSMULLER, as Jungle Jim in: 

.Wark of the Gorilla" 
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