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Hari" Di S 
: Kenangilah Betah. .Pertomparan & 5| 

  

tah, si supaja PE Montana Ba 

“Mendesak kepada pemerintah, 
“ supaja segera membentuk sua 

tu Panitya Negara jg anggo 
ta2nja terdiri: . 2 

—&. Anggota DPR dan jg di- 
angkat o-eh Presiden atas usul 

“Ig. mengikat dari DPR.” 
h. Anggota jg diangkat oleh 

Presiden atas tundjukan peme 
rintah dengan ketentuan, bhw 
djumlah anggota panitya jg di 
angka: atas usul DPR harus 
lebih besar daripada djumlah 
anggota lainnja, sedangkan ke 
tuanja diangkat Mantara ang- 
gota2 tsb. 

Tugas panitia 
III. Menetapkan tugas pani- 

tya sbb.: 
a. Menampung semua per- 

Soalan ig telah timbul. dalam 
perdebatan2 DPR, baik dalam 
rapai2 tertutup, maupun dim 
rapat2 . terbuka serta segala 
bahan ig diterima “oleh DPR 
sekitar Kementerian Pertaha- 
nan dan Angka'an Perang mi 
salnja bembelian2 ig dilaku- 
kan o'eh Kementerian - Perta- 
hanan dan Angka'an Perang, 

dislokasi pasukan? dan perso- 

tersebut berbunji sbb.» 

bankian! EA 
Utk Indo-china,, 
Sangat Dipertjepatj Kata | 
Brig. Djerdral Frapreli 

Sangat 11:12. sana 
lengk pengiriman per ah 

liter untuk agar. Uni Pe 
rantjis di Indo China, demiki 
an diterangkan oleh brigadier 
djenderal W.H. Trapnell, kepa- 
la missi bantuan milifer Ameri 
ka ji Indo China pada hari Se 
nin. Djenderal Trapnell ig ber- 
bitjara berkenaan dengan keda 
tangan kapal Amerika ,, les 
F. Dant” jang membawa pengi 
riman perlengkapan? Ameri 
ka jang ke-200 untuk Indo Chi 
na, menjatakan bahwa hingga 
sekarang Amerika Serikat te- 
lah memberi kepada Indo China 
lebih dari 13.000 kendaraan un 
tak pengangkutan, 777 mobil 
penggempur, 228 pesawat mili 
ter, 335 satuan angkatan laut. 
880 pesawat radio, 85.000 sen- 
djata ringan dan sendjata otto- 
matik, 90 djuta butir pubaru, 
dan sedjumlah besar randjau2, 
mortir2, bom? rocket dan per- |   neelsbeleid Galam Kementerian 

Pertahanan dan Angkatan Pe- | 
rang serta lain? soal jg telah | 
Bagiku sara Pee | 

   

    

   

  

2 jg konkrit kepa 
ah tentang Ka 

    
an Han Nana Pe- 

  

rang kearah perbaikan. 
c. Berusaha mpertjepat | 

adanja  perundang-undangan 
mengenai Pertahanan Negara. 
susunan Angkatan Perans dan 
Kementerian Pertahanan serta 
kedudukan hukum anggota 
Angkatan Perang. 

d. Memberikan laporan? per 
tam, Can usul2nja mengenai 
hal2” tsb daam huruf a dan b 
diatas dalam temp, paling Ja 
ma 3 bulan kepada pemerin- 

tah. : 
e. Daam .waktu selambai- 

lambatnja dua bulan menjam 
paikan usul2 konkrit kepada 
pemerintah mengenai tjara2 

    

   

  bagaimana mempertjepat ber- : 
achirnja pekerdjaan MMB. | 

IV. Mengundang pemerintah 
supaja kepada panitya tsb se- 
tjara kolektif atau. perseora- 
ngan diberi keleuasaan sepe- 
nuhnja untuk gal sena 

tugasnja. 
V. Mengundang pemerintah 

. menjampaikon dengan segera 
pendapatnja mengenai hasil2 
Bag panitya tsb. kepada ' 

PSI dan PSII tidak 

turut. 

Jg telah ikut merumuskan 

usul mosi tsb diatas adalah 
Wakil2 fraksi2 Katholiek, PNI, 
Masjumi, Pfrkindo, Partai Bu 
ruh dan “ Parindra, 
fraksi2 PSI dan PSII tidak 
hadir dalam rapat perumusan 
usul mosi itu. Usu' mosi itu 
tadi malam pukul 20,00 telah 
disampaikan kepada Sekreta- 
riat Parlemen dan dalam s- 
dang parlemen pagi ini Kasi- 
mo dan wakil2 fraksi2 peme- 
rintah jainnja jg bersanzku- 
tan akan memberikan pendje- 
lasannja masing2 mengenai 

1Su! mosi itu.“ 

Sesudah itu masukan rent! ja 

na Baharuddin akan memberi 
kan djawabannja atas peman- 
dangan umum parlemen babar 

pertama dan pada malam ha- 
ri nanti parlemen akan menga 
dakan pemandangan 

lah dimadjukan oleh fraksi2 

pemerintah itu. (Antara). 

KOMPLOTAN UNTUK MEN- 

  

DJATUHKAN PEMERINTAH tan untuk menentang 

REPUBLIK DOMINICA. 5 
Berita2 jang sampai di Mexi- 

co dari Republik Dominica me- 
njatakan, bahwa polisi telah ber 
hasil menggulung suatu kom- 
plotan .,komunis” 
Mendjatuhkar pemerintah Do- 
minica pada hari Sabtu jl. 

Menurut berita2 itu, penang- 

kapam2 telah diadakan dan na- 
ma2 dari beberapa orang pe- 
mimpin politik dari Republi Ka 
Amerika Tengah, termasuk 

ba dan Guatemala, telah dise- 

but-sebut pula dalam hubungan | 
dengan peristiwa ini, 

    

sedang | 

umum | 

tentang usul mosi : baru jg te- | 

jang akan | 

lengkapan? lainnja, 

Djenderal Rooul Salan, pang 
“lima tertinggi pasukan2 "Peran 
tjis di Indo China, menjatakan 

|ibahwa 42.000 ton perlengkapan 
baru telah diterima dari Ame 
yna Serikat selama 4 bulan jg 

u 

    

T.INGGRIS DA 
ILA SEPTEMBER. NE 

' Kementerian : Mitagan jae 
Inggris pada. hari Saptu mengu 
'mumkan, bahwa djumlah ex- | 
port Inggris dalam bulan Sep- 
tember jl. adalah sebesar 186. 
200.000 poundsterling. Dari 
Gdjumlah tersebut, 22.800.000 
poundsterling adalah export ke 
Amerika Utara. 
Djumlah tersebut menundjuk 

kan kenaikan kalau Gibanding- 
kan dergan djumlah export da- 
lam bulan Agustrs jl., iaitu se- 
besar 180.800.060 pound 

  

MERIKA Serikay telah | 

Jopment Agency” dan jang ber- 
:f tugas mempeladjar 
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Pada tgl. 9 October jl. 
Inggris telah mentjatat 
satu peristiwa ketjelaka- 
an lalu-lintas jang boleh 
dikata jang terbesar da- 
lam abad ini dan jg telah 
menggemparkan 
masjarakat Inggris. 3 Ke 
reta api telah saling ber- 
bentur di stasiun Harrow, 
dg demikian  kerasnja, 

hingga Iokomotip, ger- 
bong plus muatan2 dalam . 
keadaan rusak terserak 
kemana2, mengimpit para 
penumpang, jg sebagian 

besar terdiri dari anak2 
sekolah, dan peradjurit2. 
Menurut kabar terachir, 
korban jg tewas telah me 
lebihi 100 orang. Gambar 
diambil 36 djam habis ter 
djadinja tabrakan. 
    
  

»COMBAT DEVELOPMENT 
AGENCY”. 
Kementerian pertahanan Ame 

rika Serikat pada hari Saptu te 
lah mengumumkan pembentu- 
kan suata kesatuan tenizra ba 

ru jang disebut ,,Combat Devei- 

ri segiZ 
tik dan sirategi dari pemak 
sendjata? atom dan Ne 
jang dikemudikan dengan ra- 

seluruh “4 

    

    
bergjalan sampai 

terdjadinja ketjelakenn itu se- 
karang belum mungkin dan di 
duga ha itu baru dapat dise- 

    

   
    

   

   

   

    
        
  

    

K.A. 
| Karena Perbuatan 

) Terbalik 
'Grombolan Dekat 

Linggapura 

ARI PIHAK DJAWATA 
hwa Ik. djam 7.09 ken 

ri Purwokerto jang dalam 

pat dekat Linggapura 

pasti belum didapat keterangan, 

dan beberapa penurapang, 

Belum dike.abifa apakah me-, 
reka tewas aau hanja menda- 
pat uka2. Berhubung dengan 
ke'jelakaan ini, untuk 'beberas'f 
pa hari in: kereta api dari ljn 
2rsebug dari Purwokerio hanja |' 

di Bumiaju 

    

    

      

   
   

     

    

  dio. 

LAGI INSIDEN Di KAMP 
KOJE, 

4 Orang tawanan perang Uta- sementara berdjalan hanja me- 
ra mendapat luka2 ringan keti- jalui Semarang. Demikian pi- 
ka pada hari Minggu  terdjadi 
kerusuhan dikamp pulau Koje 
setelah seorang tawanan men- 
tjoba melarikan diri. Dalam in-- -eta-api pertama 
siden itu pihak serdadu2 pendja | | Prupuk. 
ga PBB tidak ada jang luka2.: 

  

Saling Mengantjam 
Inggris Tolak Usul Iran—Dan Iran 

Kelua'kan Antjaman 
Komplotan Menentang Mo ssadegh Terbongkar 

Di Teheran. 
MP KETERANGAN dari kalangan? jang menge- 

tahui pada malam Selasa kemaren di London, 
ujawaban Inggris kepada Iran 

dalam 
jang akan disampaikan pada 

hari Selasa ini, akan ditegaskan bahwa Inggris menolak sja- 
rat2 jang diadjukan oleh PM Mossadegh untuk melandjutkan 
perundingan antara kedua pihak. Sjarat2 tadi ialah: Inggris 
segera bajar uang sedjumlah £ 

Kedua pihak antjam 
mengantjam 

Menurut sumber keteranzan 
tadi, kalau pemerintah Iran 
mendjalankan anijamannja an 

tuk memutuskan hubungan di- 
nlomasi dengan Inggris, maka 
pemerintah Inggris akan mea 
kukan tindakan2 baru untuk 
mentjegah pendjua an minjak 

Iran kepada pihak ketiga. Di- 
terangkan seterusnja, bahwa 
nahkah no:a djawaban Inggris 
ini disusun sesuai dengan pen 
dirian Amerika Serikat. Seper 
ti dikerahui, pemerintah Ing- 
gris masih tetap menganggap 
minjak Iran sebagai milik jg 
sah dari kongsi AIOC. 

Snnatan menentang 
- Mossadegh diketahui. 

Lebih. landjut dari Teheran di 
kabarkan, menteri luar negeri 
Jran jang baru dua hari Hussein 
Fatemi, hari Senen njatakan, 

|tentang adanja sebuah  kompis 
pemerin 

tah Mossadegh jang disokong 
oleh kedutaan asing jang tak 

Ta Bu TARALA KAN IS,   SALAM SEBUAH pidato 

20.000.000 kepada pemerintah 
Iran, sebagai uang muka dari djumlah selurahnja £ 49.000.000 
jang dikehendaki oleh Iran dari kongsi Inggris AIOC. Tapi, 
kata sumber? tadi, dalam pada itu Inggris akan menandaskan, 

| bahwa Inggris. sanggup berunding lagi dengan Iran. 
komplotan itu adalah pekerdjaan 

dari beberapa anggota pariemen 

dan dua orang djendral.  Djer 

dral Abdul Hussein Hadjazi, 40 

tahun, bekas gubernur militcr a: 

Teheran, beserta 3 orang satida 
ranja jang mendjadi pedagang 

terkemuka telah ditangkap. 

dral jang lainnja jalah djendrai 

Zahidi, bekas menteri dalam nc 

geri, jang kini mendjadi seya 

“tor, tapi ia belum lagi  ditarc 
kap, karena kekebalan (immuni 
teit) parlemen. Zahidi baru? ini 
telah mendapat isjarat dari ha 
rian2 pihak opposisi supaja me 

milih ketua madjelis mangan 
Ayatullah Kashani,. untuk mes 

gantikan perdana menteri 

sadegh. Dengan tjepat Kasheni 
.menjangkal kabar2 sematjam "'u 
dan sekali lagi menjatakan soko 
ngannja kepada Mossadegh. Ke 
mudian Fatemi katakan, bah" 
beberapa orang2 jang mrga- 

kan komplotan lainnja dilind: 
ngi oleh kekebalan parlemen, ta 
pi. bersama2 Zahidi Mmersks kisi 
dalam pengawasan keras. 

(Reuter). 

Noot red: Mengenai ber 

,»hangatnja” Teheran, harap lihat 
.di halaman 3. 

Shri Nehru, perdana menteri. In- 
“jg diutjapkan oleh perdana «ia, menghasut supaja di Afrika 

menteri Afrika Selatan Daniel “ Selatan timbul gerakan perla- 

Malan pada hari Sabtu petang  wanan ” passif terhadap  pe- 

Ll di Nijlsroom, India ditjap  merintah Afrika Selatan. Setr 
sebagai ,.musuh Afrika Selatan” rusnja Malan  membajangkan. 

dan ,bahaja bagi Afrika Sela- bahwa ia mungkin akan menga 

tai”. Malan menuduh bahwa  djukan masalah ,antjaman dati 
ta ve « es 

C7 

dibetulan kilometer. 307, 
laa ada djalan turun antara Bumdaju— 

& 'Linggapura, pada hari Minggu 12 
Hataber djam 07.00 telah terguling, 
| sehingga 

  

Dien” 

lenggarakan pada NN 
16/10 jang akan datang. Kere- 
ta abi Djakaria-Jogja untuk 

hak DKA. 
Mengenai ketjelakaan , ini lebih 

djauh dapat diwartakan, bahwa ke 
dari Purwokerto ke 

menimbulkan korban 13 
orang tewas dan 3 orang luka2 be 

rat. Diantara iang' tewas, selain pe 
aumparg? terdapat diraa 3 orarg 
pegawai  kereta-api dan 4 orang 
anggauta polisi pengawal dari Bu 
miaju. sedang-2 ora“g pegawai ke 
reta-api- lainnja luka2 'berat. Leb'h 
djauh didapat keterangan, bahwa 
kereta jang terguling 'itu ialah bore 

Ne
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MosinteStokerT um Rem dan Beberapa Pengan 
pang Djadi Korban. 

“Kereta Api didapat kabar, ba- 

a dulu pagi, kereta api pertama da- 
menudju Prupuk, karena 

perbuatan gerombolan, telah mendapat ketjelaka'an disuatu tem- 
(Kabupaten Brebes). 

| itu telah terbalik lokomotip dan beberapa gerbong. Sampai berita 
ini dibuat, pihak D.K.A. di Djakarta belum dapat berhubungan 
dengan D.K.A. Purwokerto, sehingga berapa djumblah korban jg. 

Dalam ketjelaks'an 

tetapi kabar jang diterima dari 
Tjirebon menjatakan, bahwa jang sudah terang mendjadi korban 
itu adalah seorang masinis, seorang Stoker, seorang tukang rem 

mah aa jai ai Petanahan 16 Km. 

arongan itu, diantaranja 
YKg- perhiasan mas sudah 

  

Gapat dibeslah Kewihali. dari ta 
gan mereka, “Mergonai keama 

digaerah Kedu Suwarto nja 
an, Cevasa In mulai. baik: 

na) ig an gat berkurang, 
rakjat: Didusa 

    

sauna ge eromboi ian pengatjau jg. 
masih ada 
Ta dapat « 

alam tempo 

Cilenjapkan. 

- AURI 
“Beraksi 
Sarang DI Di Gn Ba- 
taraguru Dihantam 

jang 
(An 

ELAMA MINGGU j.b.. ge 
S rombolan? bersendjata ti 
Gak dikabarkan serangan? jang 
besar, tapi bahwa mereka itu 
masih ada dan bersendjata serta 

masih merupakan bahaja untuk 
mengganggu keamanan tidak di 

bantah oleh instansi2 resmi. 

nurut berita? jang kita terima, 

belum selang berapa jama se 
buah pesawat terbang AURI te   ta no: 421: terdiri dari sebuah Icko 

notip, 1 kereta bagasi 3 kereia pe 
numpang dan 9 cderkeng barang. 

Menurut penjelidikan, scbab2 
tielakaan ini ialah karena perbuatan 

    ke 
Ke 

| gerombolan pengatjau jg telah meng 
“gali baan sepandjang kira-kira 100 
moter dan sebelum sampai kepada 

ja”g digali itu gerombola? te 
lah 'menewbaki kereta-api tersebut. 

Penumpang2 'kereta-api tsb., sete 
lah terguling segera dirampok. Satu 
an tentara sediak kemarin te'ah me 
»gadakan pengedjaran terhadap ge 

romibolan ' tsb., sedang. “untuk kira2 
5 hari Jamania “perdjalanan ' kereta 

spi.antara Prupuk—Purwokerto ter 

halagug.. Oleh »ihak DKA, tokomotip 
serta gerkorg2 ia terguling itu sege 
ra diusahakan untuk diangkat, demi 

kian pula. pembetulan baan iarg di 

rusak: pengafian tsb. 

Gerombolan D.I. te 

lah diberantas. 
Sementara itu “diwartakan, 

bahwa dalam razzia di Kebumen 
jang didjalankan tentera dan 
polisi baru2 ini, 24 putjuk sen 
djata api dapat dibeslah dan be 
berapa orang ditahun polisi di 
Kebumen Demikian keterangan 
Suwarto kepala Polis: Daerah 
Kedu. Diterangkannja, bahwa 
gerombolan didaerah ini seba 
giam besar terdiri dari anggota2 
“Darul Islam”, jang kini telah 
lari dan bergerak diperbatasan 
Diawa Barat dan Tjilatjap. se 
telah diadakan pembersihan ter 
hadap mereka didaerah Kebu- 
men. Menurut penjelidikan, ge 
rombolan tersebut ada dibawah 
pimpinan Matsarip, Merekalah 
jang tanggal 18 Djuni jang la 
lu melakukan penggarongan ru 

haan 

  

Asia” kemuka PBB.  Nehru di- 
tuduhnja berusaha memindahkan 
kelebihan penduduk India ke 
Afrika Selatan.  Dikatakannja 
pula, bahwa ia akan setudiu” 
menghapus ' politik .apartheid” 

« Inembeda2kan dan memisah2kan 
golongan2 bangsa) di AYANG, 

Fa Lembaga Ke Susah an Indone 

Sea oabeeh Praha an 

Lis 

lah melakukan serangan atas 
tempat2 konsentrasi gerombolan 

D.I. didaerah pegunungan Bata 

raguru, termasuk dalam wilajah 

Blubur-Limbangan, 

Garut. Laporan kemudian menja 
takan, bahwa serangan dari 

udara jang dilakukan kira2 pu 
kul 11.00 itu telah menjebabkan 
sedjumlah anggauta gerombolan , 
mendapat luka2. 

Dalam hubungan ini perlu di 

keahut, bahwa kira2 pukul 
09.00 Lari ilu seorang anggota 
tentara dari pos Tjigugur, ke 
tika sedang ada dekat kam- 
pung Tjipitjung (Blubur-Lim- 
bangan) teah disergap oleh ge j 
rombolan bersendjata sebanjak 
20 orang. Anggauia tentara jg 
memberi  ner.awanan itu gu- 
gur, sedang dari bihak gerom 
bolan ada seorang jg mati. 

(Antara). 
  

  
Malan Namokan India Musuh Afrika Selatan 

»kalau sebagian besar dari bang- 
sa “Eropa di Natal menjetu 
djuinya”. (Menurut Statesman's. 
Yearbook, ketika tahun 1946 
djumlah penduduk bangsa Eropa 
di Natal ada 117.205 orang, 
dangkan' bangsa2 lainnja (Afrika 
dan Asia) ada 1003716 orang 

se 

s    

  

gai Mr. Bo 

.perdjalansn.. keberbagai. negeri 
di Asia Tenggara 

Riwajat hidup. 

ri Kemis jang akan datang. 

Dalam | pada itu sementara 
(peninajau2 pulitik di Djakarta 

bawa kundju- 
Mi adalah bertali 

lmenmauamkiu, 

ngan Alison 

  

        

  

Ba Sun usaha Amerika 
Tn ILUS MeUnjeSumkan ro 

litirnja ter hadap ps Srkem angan 
keasumi Oi Indoresia uewasa 
ini. 'kepesti dengan 'kundju- 

1 £Sotang pembesar . A.S.      

lain ja ke Indonesia baru? ini, 

ncsal, rupanja Ame 
& telah melihat bah 

sarnja jang selama ini 
terhadap Indonesia gukar un 
tuk dipertahankan, djika ker- 
dja-sama dengan Indonesia hen 
dak diadakan gn sebaik2nja. 
Demikian sementara penindjau 
politik di.Djakarta. Lainnja la 
Si tidak dapat melepaskan hu 
bungan perkundjungan Allison 
ini dengan maksud diadakannja 
perundingan “antara delegasi 
USA dengan Pilipina di Mani 
la jang akan dimulai tg24-10 
nanti mengenai goal2 pertaha 

Iman Pilipina dan pertahanan re 
gional di Pasifik. 

   

     

  

2 

        

Sebagai -eiah diumumkan 
oleh istana Ma'acanan (istana 
presiden @uirino) baru? ini 
John M. Alison adalah anggo 
ta delegasi USA itu, ig akan 
Giks'yai  o'eh wakil . Menteri 
Pertahanan Wiliam C. Fcs'er, 
sedang anggot22 innja lagi 
ialah laksaman, Arthur Rad- 
ford, pang'ima besar angka'an 
laut Amerika di Pasifik “dan 
pembantu Menteri Perixhanan 
Frank Nash. Selais itu ada pu 
Is jg mengabarkan, bahwa per 
kundjungan Allison hanja utk 
wembitjarakan soal2 jg berke 
aan dengan TCA. Sebagai te: 

lah dikabarkan, baru? ini Alli 
s9n telah datang di Manila, 
dan sebeum kembali lagi utk 
hadiri perundingan di Manila 
tg. 24/10 Sad. ia mengadakan 

Allison tsb dilahirkan di   
Me: 

kabupaten | 

  

Ha 

ton (Kansas) dalam tahun 1 

ja telah tamrat dari 

of Nebraska (Linccln). 

dja. pada dinas Kementerian 
Luar Negeri Amerika Serikat se 
Gjak 1932. Dalam lapangan di 

nas tsb ia pernah Ta kon 

sol-muda di Kobe, Tokyo, Dairen, 

Tientsien dan Gea: 

Setelah perang dunia keduaia 

ditundjuk sebagai pena 3 

da kedutaan Amerika $ 

London dan sedjak tahun 

mendjadi kepala bahagian 

pang dari Kementerian Luar 

geri Amerika Serikat. 

Sedjak men Ta ta dirnei 

sebagai direkt Utusan 

Djauh dan Atfisoni termasuk 5 

pada golongan pentjinta Perdisn 

  

    

  

1946 

pe 
Ng « IN 

        

djian Perdamaian denga Dje 

pang jang telan diad 1 2 

Konperensi San Fra Tang 

Jalu. (Antara). 

Dalam siarannja pada hari 

Minggu Radio Moskow mengu 

mumkan, bahwa kongres Partai 

j Komunis Sovjet Uni telah “gn. 

suara bulat mererima baik 
iang ke- 5 ,Rentjana 5 Tahum” 

untuk djangka waktu 1952/ 1956 

jang diadjukan oleh komisi pe 

: rentjana negara. 

  

Para mahasiswa peserta 
Pekan Olahraga Maha- 
siswa ke-II Minggu ma- 
lam jl. telah diterima oleh 
Presiden di Istana Nega- 

ra dalam suatu pertemu- 

an ramah-tamah. Tam- 

pak 'hadlir pula malam 
itu menteri PP dan K Dr. 

Bahder. Djohan. Pada 
gambar: waktu Presiden 

memberikan  wedjangan 

kepada mahasiswa2 tsb.   

4   
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bs" “Alison Tiba : B-29 Masuk! 
Akan Bitjarakan Soal2 Jang Berkena- 

an Dengan TCA 
ENGAN MENUMPANG pesawat terbang 

ta'an Amerika Serikat, pada djam 19.35 
telah tiba di Djakarta pembantu Menteri Luar 
Serikat, John M. Allison. Di lapangan Kemajoran ia disambut oleh 

| Dutabesar M. Cochran dan wakil? Kementerian Luar Negeri Indo- 

nesia serta kedutaan Amerika Serikat di Djakarta. Kepada pers, 
Allison hanja menerangkan, bahwa ia datang tidak sebagai pem- 
bawa tugas-istimewa, melainkan untuk mempeladjari keadaan In- 

donesia sebagaimana djuga kundjungannja ke negara? lainnja di 
' Asia. Selama disini ia bermaksud mengadakan pertemuan? dengan 
pemimpin? Indonesia, Allison akan tinggal di Indonesia sampai ha- 

kepunjaan kedu- 

kemaren malam 
Negeri Amerika 

  

lambang 
Emas 

Jiketemukan De- 

kat dlitar 
EKITA terlambat menga 
viraa.: banya di Gunung 

Gowa, desa w ates, Dukuh Wo 
sssetjo, ketjaraatan Binangun, 
(Bin ar) telah dike emukan pa- 
rit emas. Menurut keterangan 

Gari Djawatar Penerangan se- 
tmpat ketika anah didaerah 
tersebu! digali, pertama-tama 
Sicapatkan tavah hiasa, Setelah 
digali lagi sedalam 1-3/4 meter 
terdapat batu gamping: setelah 
dilakikan penggalian lebih dim, 
lagi didjumyai ,,Bruin koo?” ter 
tjampur dengan ,,peri's” (bu- 
buk mengkilap seperti emas), 
setelah itu tarah lempung abu? 
dengan ,,perits” Jalu sbruin 
koo?” Lan dengan ,/perits” dan 
paling achir lempung abu/ 

peri's, , 
Tjortoh2 dari tanah jang te- 

lah digali tadi kini berada dikan 
tor djawatan penerangan kabu- 
paten Blitar. 

  

TANGGAL 17 ATAU 18/10 
MUKARTO BERANGKAT KE   

  
aa Red. Ant.). Malan selandisr 

nja menuduh, bahwa India mem- 
pergunakan letaknja jang strate 
gis itu untuk membudjuk Ameri 

ka dan Inggris, agar supaja ke- 
dua negeri ini menjokong India. 
dalam sikapnja terhadap Afrika 
Selatan, (AFP— Antara). 

AMERIKA SERIKAT. 
Pada djam 1.00 Serin siang 

ini telah tiba kembali di Djakar 
ta dari kundjungannja selama 
4 hari ke Jogja, Solo dan Kla- 
ten, Menteri Duar Negeri Mu- 
karto. Menurut Keenan an 
pada ,,Artara” ja akan ber. 
kat ke Amerka untuk Maa 
Giri sidang PBB pada tanggal 
17 atau 18/16 dengan melalui 
Roma. 

POKROL BAMBU DIDJATUHI 
HUKUMAN 1 TAHUN | 
MEN DAA  AA 

Pola vr bamn Sutedjo jang 
ditangkap beberapa waktu ber 
selang atas tuduhan memper 

gunakan nama Djaksa Nurse 
wan untuk kepentingan dirinja 
sendiri, oleh Pengadilan Negeri 

Djakarta telah didjafuhi kuku 
man pendjara 1 tahun, dipo- 
tong selama tahanan. 

Suara Merdeka Press”,      
      

    

  

   

      

  

Barat II — 20 Semarang 
Smg. Rumah 1798 Smg. 

@ 

  

Wilajah 
Russia? 

W AKIL MENTERI luar 
negeri Sovjet Uni Georgi 

Pishkin ketika hari Minggu jl. 
telah menjampaikan sebuah no 

  

ka Serikat di Moskow, 0'Shaugh 
nessey, dalam mana dinjatakan 
bahwa ketika tgl, 7 Oktober j.L, 
pala kira2 djam 15.380 waktu 
Wladiwostok, sebuah pesawat 
pembom B-29 jang memakai 
tanda2 Amerika Serikat tlah 
melanggar tapalbatas negara 
Sovjet Uni, didaerah pulau Yuri 
(dekat perairan Djepang). 

Diterangkan bahwa 2 buah 
gesawat pemburu Sovjet meme- 
rin ahkan pesawat B-29 tadi 
supaja mengikuti mereka dan 
mendara' dilapangan terbang 

Sovjet jang terdekat. Tetapi, 

pesawa: B-29 tadi bukannja me 
nuruti perintah tadi, melain- 
kan melepaskan tembakan2. 
Pesawai2 Sovjet tadi memba- 
las tembakan2 ini dan pesawat 
Amerika tadi berputar haluan, 
alu menghilang kearah laut. 
Oleh sebab itu maka pemerin- 
tah Soviet menjatakan protes 
keras terhadap pelanggaran ini 
dan menuntut supaja pemerin- 
tah Amerika melakukan tinda- 

kon2 untuk mentjegah teru- 
langhja pelanggaran? ini (An- 
tara-UP). 

  

Lester 

Pearson 
"Djadi President 

Sidang Umum PBB? 

IDUGA, bahwa Sidang 
Umum PBB jg akan me- 

mulai sidangnja pada hari Sela 
Sa ini akan memilih menteri Ln. 
Canada Lester Pearson sela- 
ku presiden. Dan wakil? dari 
5-Besar, jakri Amerika Serikat, 

Inggeris, Sovjet Uni, Perantjis 
dan Tiongkok Nasionalis | Jnyanu- 

rut kebiasaan? jang telah berla 
ku akan dipilih sbg, wakil? pre- 
siden. Wk. presiden jang ” ke-6 
.akan diwakili oleh suatu negara 
Amerika Latin, mungkin Hosa- 
Ciras dan jang ke-7 akan dipi- 
lih diantara Belgia, Israel, dan 
suala negara Arab, mungkin 
Mesir, 7 Panitia dari Sidang 
Umum menurut dugaan akan di 
ketuai oleh wakil? dari Brazilia, 
Jurani, Tjekoslowakia, Pakis- 
tan, Argentina, Pilipina dan 
Thai. 

  
  

  

EBORANG PEMBESAR 

5 

gara Barat telah memberikan 

rika, Walter Dennelly, baru2 , 
ini mengundjungi Berlin Timur | 
untuk pertama kali, dia ditun- 
tut olsh pihak Rusia untuk mem 
bubarkan organisasi2 tersebut, 
Djenderal Vassily Chuikov, pe- 
mmimpin komisi tentera gan pe 
nzgawasan Kusia di Berlin Ti- 
mur, menamakan golongan2 itu 
sebagai organisasi2 Spionase 
dan teror”, jang terutama ker 
tudjuan melakukan tindakan2 
subversif dan sabotase dan me 
nerbitkan keonaran di Djerman 
Timur. Donnelly mendiandjikan 
akan mengadakan penjelidikan, 
tetapi disamping itu menjata- 
kan akan mengadakan pendapat 
nja, tuduhan2 itu tidaklah ne 
dasar. si 

Sajap kiri akan di li- 
kwidir djika petjah 

perang. 
Diumumkannja, bahwa di  Djer- 

man Barat terdapat sebuah organisa | 
si, jang dikabarkan hendak. membu 
nuh orang2 “dari sajap kiri, djika 
terbit peperangan baru, memberikan 
bahan propaganda jang kuat bagi 
pembesar2 Djerman Timur dan Ru- 
sia untuk melakukan propaganda ter 
hadap organisasi2 anti-komunis di 
sektor Barat dan terhadap  pembe- 
sar2 Amerika, jang dikabarkan me 
njokong organisasi itu. 

Kenjataan ini mungkin sekali akan 
melemahkan usaha pihak Barat utk. 
membebaskan dr. Walter Linse, se 

  
orang anggota salah satu organisasi , W 

“@ilakukan terhadap sabotir2 te- itu. jang menamakan diri Kaum Juris 
Merdeka, iana empat bulan berse 

lang telah ditjulik dan dibawa “di 
Djerman Timur. Pembesar2 Amerika 
kuatir, bahwa kenjataan ini akan 

memberikan ketika kepada pembe 

sar2 Djerman "Timur untuk menga 
kui dengan terus terang, bahwa 

mereka-lah 'ig telah menahan dr. 

Linse berdasarkan tuduhan agen 

pembunuh”. Pers Dierman Timur pe 
nuh dengan pernjataan, bahwa orga 

Ketika Komisaris Tinggi Ame 

,Daftar Hitam” 
Tia 'Oleh“Organisasi Anti 

Komunis Di Ojerman 
Dapat Sokongan Uang Dari Orang2 

Partikelir Amerika. 
Amerika di Berlin pada hari 

Minggu mengakui, bahwa pari pembesar Amerika di 

Berlin agak merasa tjemas berhubung dengan disiarkannja 
berita, bahwa suatu aliran partisan jang anti-komunis jang 
disokong oleh orang2 Amerika (memiliki sehelai daftar ,,likwi- 
dasi politik” diluar pengetahuan orang2 Amerika jitu, Sedjak 
beberapa waktu jang lalu, pendirian2 Amerika dan lain? ne- 

sokongan moril dan materiil ke- 
pada golongan? jang anti-komunistis di Berlin Barat. 

nisasi2 Berlin Barat itu mempunjai 
(hubungan dengan organisasi2 4 be 
kerdja dibawah tanah jang telah di 
aa adanja oleh perdana menteri 

Hessen, August Link. Organisasi 
anti-komunis ini didirikan tidak lama 
setelah Berlin dipetjah belah ditahun 

1948. Kini terdapat 30 organisasi 
sematjam itu dan kebanjakan dari 
mereka berpusat didaerah Amerika. 

Sokongan uang dari 
golongan2 partikulir 

Organisasi2 jg telari memper- 

oleh hasil mengakui dgn terus- 

terang, bahwa mereka mempu- 

njai hubungan dgn dinas2 raha- 

sia negara2 Barat dan djuga dgn 

partai2 politik Djerman Barat. 

Dari berbagai-bagai sumber  di- 

peroleh sokongan keuangan. Dari 

pihak Amerika atau negara2 Ba- 
rat tidak diterima sokongan jang 

terang2Zan, walaupun banjak pem- 
besar Amerika didepan umum me 

mudji2 “pekerdjaan  organisasiZ 

itsb. dan kerapkali mempergunu- 

kan keterangan2 memsenai Djer 

man Timur jg diperoleh organi- 

|sasi-organisasi itu sebagai bahan 

propagandanja. Sokdngan keua- 

ngan diterima dari golongan2 par 

tikelir di Amerika Serikat dan 
Eropah Barat. Sokongan2 tsb. 
jg berbentuk, perumahan jg mu- 

rah, ongkos2 pertjetakan jg mu- 

rah dan ongkos perdjemahan jg 

rendah pula diberikan dgn andjus 

ran. pembesar2 Amerika setem- 
pat. Pemeriksaan2 dimuka Hakim 

di Djerman Timur jg baru2. ini 

  

lah dipergunakan oleh pembesar2 
Djerman Timur utk membukti- 

kan, bahwa organisasi? . teroris” 
di Djerman Barat tidak sodja 

didirikan utk mentjari keterangan 

keterangan ekonomi, politik dan 

sosial, melainkan djuga utk me- 

rusak djembatan2, paberik2, per 

hubungan2 dan utk melakukan 
intimidasi terhadap orang2 Djer 
man Timur. (Reuter), 

    
ta kepada kuasa usaha Ameri 

" 
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& Sage” Ta 4 4 « : ! 5 

- jang berhak mengangkat dan 
. sipil memberhentikan. Demikian 
ra jg. | pemberhentian- tidak | 

  

t pertama kalinja diperlu- | As ang 
persetudjuan lebih dulu ' rechtspositienja dan pemerintah 
Dewan Menteri. Dikata- Selalu berusaha supaja mereka 
djuga bahwa menteri ber- mendapatkan  arbeidsvreugde 

La. memindahkan pegawai dan arbeidsvrede. Peraturan 
idalam lingkungan kekuasaan- Premie dlm PGP sudah diada- 

ija dari satu daerah kelain dae kan, sebabnja pada masa jang ah atau dari satu bagian ke- lalu tidak diberikan, karena pe 
bagian administrasi ke- merintah pada. ketika Na Dar 
Kn SN TA al Anta pobojaam. Tani ni tenan dari djaharan nga”. pereturam. tabi sudah mila “di 

Fi jang disertai sebutan piiaak Santana misalnja mengenai 
dengan hormat” hanja dapat 5 vo19 dari Diawatari” Kere 

lakukan: oleh presiden, PesaWai2 dah Aa Ka et Na kete 
menteri, dewan atau pembesar Naa 1 
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1 1 SEMARANG Ta OKTOBER Isa 

ak Ada ,,Djawanisme" 
————— Penting sekali pernjataan menteri penerangan Mo- 

| monutu seperti jang diberitakan-Antara. baru2 ini di Surahaja. 
Dengan tegas Mononutu menjangkal adanja ,,Djawanisme”, jaitu 
rasa kebanggaan-Djawa, mengutamakan suku Djawa dan atau 
mementingkan segala. sesuatu jg di Djawa sadja. Ya 
——— — Jang ada bukan ”,,Djawanisme”, melainkan ,,Djakar- 

tanisme”, jaitu burokrasi jg telah berkarat, jg mendjadi halangan 

terselenggaranja pemerintahan setjara lantjar. 
— 5 apa mougag penting, Sebab pernjataan itu diberikan 
oleh Sebatas ig bukan asal suku Djawa. Memang ke- 

djawaan dlm arti jgburuk, Djawanisme itu sesungguhnja tidak 

ada, Dia hanja ada dalam-impian segolongan ketjil orang jg me- 

   
      
      

  

| rasa ketjewa dan berhati ketjil, minderwaardig. 
a 2 Mononutu ialah seprang putera Sulawesi jg tahu be- 

| tul'gerak-gerik dan semangat bangsa kita di daerah itu, jang per- 
nah dikabarkan telah timbul semangat atau gerakan ,anti-Dja- 
wa”. Maka akan lebih penting lagi djika Mononutu djuga mene- 

rangkan, bahwa semangat atau gerakan anti-Djawa itu tidak ada. 
' Baik di Sulawesi, maupun di daerah lainnja. 

sa — Sapa elandjutnja hal itu, isme2 jang mengandung. 
benih2 perpetjahan itu, tak usah diutik-utik. Kenjataannja namun 
tidak benar, Djuga semangat anti-Djawa jg katanja terdapat di 
Sumatera, pula bohong belaka... 

Sa Panel 1 Mengandung Patjun itu. harus kita kubur 

masih sangat diperlu- 

    

         

2 termasuk golongan. Via. sampai dgu.. 
Plan Hee pi Aa 

du | menterian Dalam Negeri.  Se- 

Xe | jan i 
dan ruh Manar karena keadaan2 di. Aj 

“|kedudukar2 mereka sebagai -pe- 

“Igawai ahli dengan tundjangan is- 
'Itimewa dan sebagai 

4 menurut PGP. Tentang peraturan 
“Mlhukuman djabatan” bagi para 

2 turan 
: |rechtszekerheid pegawai, sehing- 

masi pegawai belum. ada.keten 
tuamn ja, baru Sena informeel. 
Dasar. formasi itu diletakkan 
pada keadaan da Tkemba- 
ngan. djawatan2 jang bersang 
kutan. Menteri: mengakui, bah 
wa memang: banjak, desakan jg 

"| maksudnja tidak - menjetudjui | 
tentang. penempatan2. pegawai 
tinggi sebagai ,,diperbantukan 
paaa instansi ini atau itu” jang 
banjak djumlahnja dalam Ke 

babnja, banjak pegawai tinggi 
»Giperbantukan” itu menu   

masa jang lalu, tetapi djumlah 
itu makin lama makin berku- 
rang dan pemerintah berusaha 
supaja tindakan2 ,,memperban 
tukan” itu bisa ditjegah. 

Hindarkan kliek- 
sa systeem 

Pun pemerintah berusaha: 

'sisteem dan familie-sisteem dihin- 

darkan, dan dalam hal ini Men- 

teri meminta bantuan serekat2 

sekerdja. Tentang kepali djawa- 
tan jang ,membandel”, Menteri 
.meminta ditundjukkan kepala 
Gjawatan jang mana, sedang me- 

ngenai kedudukan pegawai2  Be- 
landa diterangkan sudah ada 
peraturannja jang memisahkan 

tidak ahli: 

pegawai, menurut Menteri, pera- 

itu malah melindungi 

ga tidak dapat diperlakukan se- 

wenang2 oleh atasannja, sedang 

tentang  pgfturan ,misbaar- 

heidsverklaring”  djika seorang 

pegawai mau melontjat kedja- 
watan lain, oleh Menteri dite- 

rangkan, bahwa pegawai merde- 

ka untuk meminta berhenti-dari 
djawatan jang satu: untuk pin- 

dan. perkemba- || 

        

     
   

    

            

  

   

    

   

      
(Semarang) telah terdjadi 

Morris H-4211 benturan dgn 
2 stand dari "pick-up habis 

irnja keluar dengan selamat, 

     

          

  

   
       
     

       

  

    

    
          

  

Menteri Keuangan Diberi Kekuasaan 
“S Ulik Bertind 

     

  endapat Iuka2. (Ipphos) 
  

        

    

     

   

     

   

   
   

    

    

     

  

   
    

     

  

        

  

      

  

      

adek 

1 su- j-nj 
paja pengangkatan karena kliek- | 

  

   

| Pembangunan Nasional, mengis 
nalisasi perusahaan? asing serta 

Mendirikan Cedung Sobsi, 

perdjuangkan nasib “buruh 
NT? menentang massa-onis'ag, 

Soksi, mengesiahkan adanja 

diri Cari. 55: anggota 

dan .menges'ahkan formasi ha 

ru Seniral Biro: Sobsi   dah kedjawatan lainnja. Peratu- 
ran itu sekedar untuk mendjaga 
hubungan jang baik antara dja- 
watan2. “Bagai 
Concuite-staat dan ranelijst su- 

dah ada, dan peraturan mengenai 

itu berdjalan sedjak 1952. Peme- 
rintah - berpendirian djangar 
sampai terdjadi lagi pengangka- 

gan atau"partai. Mengenai ra- 
sionalisasi Menteri menerangkan. 
bahwa kini sedang dikumpulkan 
gegevens, tapi hakekatnja, rasio- 

nalisasi pun dapat didjalankan 
dengan menjuruh pensiun pega- 
wai2 jang sudah masuk untuk 
pensiun, jang djumlahnja tidak 
sedikit. Pembentukan Badan Pe- 
ngadilan Administrasi menurut 
Menteri belum dapat dilaksana- 

kar, karena kurangnja tenaga, 
|Ipun tempat2 beristirahat bagi   

  

murni, sebagai djaminan Jebih dipen- 
yripada golongan dan daerah. Tg 

————— Kita harus selalu berdaja-upaja dan mendjaga, su- 
paja segala sesuatu-jg dapat meretakkan kesatuan dan melemah- 
kan persatuan, tersingkir djauh2. 

f —— Kita hanja'harus selalu mentjari hal2 jg mempersa- 
'tukan, dan mengelakkan hal2 jg mentjerai-beraikan. Masih sangat 

| banjak soal2 muskil jg harus kita hadapi. Semuanja itu hanja 
“ mungkin dipetjahkan dgn-sendjata. mutlak jg paling ampuh. Sen- 

| #Gjata itu ialah persatuan, seperti jang baru-baru inipun dinjatakan 
oleh . djendral Nadjib. : Gta 0 vemenetenan 

     

   

         

  

  

2 “ini 

€ eh Ia 1g - y : . » s 2 kon- 

| 13 jl. dikota ini dia | 8 Tien Mur di aula: 
akan Under penutupan lati| uga terbuka bagi 

is masuk Rp. 10 
gg dapat dibeli di Kebon 

1, Seteran 60 atau 
am tsb. didalam zaal, 

onsert dimulai djam 18. Utk. 
r berlaku aturan2 seba- 

ng telah ditetapkan. 

'han para bintara “dalam Terr. | “ 
Djawa Tengah jang di-ikuti | 
oleh 180 orang. Dalam latihan 
tsb. diberikam 11 mata peladja 

“ran, antara lain: tatanegara, huj 
'kum kepolisian, dll, Ini adalahj 
ngkatan pertama dan angka- sal. 

“ tan kedua akan segera menju- 5 aa : 

| sul, kemudian berturut2 senin KETJELAKAAN DI SIRANDA 
ga seluruh bintarasdalam Tert.|, & in siang Ap 

Hawa T mendapat lati-!' Senin siang kemaren rada 

2 Nan aa Na Tap Ba dat djam 13.30 telah terdjadi ketje 

Kn Dn KN lakan lalu-lintas K naa - 

NGRES SARBURIN randa. Satu mobil Morris H- 
Dari tg, 11 sampai 15 Okt. di) @84- kepunjaan Oer Tang "Tian 

Gilangsungkan kongres SB In-| hunjaan pabrik limun Mudal- 
ternatio (Sarburin), Malam re an. Pick-up ini dikendarakan 
'sepsi telah dikundjungi oleh|oleh sopir Sutijono. Tabrakan 

wakil2 dari tjabang2nja di Me Djakarta, Bandung Telok Sa bia Sopir, aah mobil Na 
etong, Palembang, dil. | 4 ris luka2 berat hingga perlu di 

Ha Hanana | Fangkut kerumah sakit. Pick-up 
terbalik, tetapi sopir keluar de 

ngan selamat. Menurut ketera 
ngan Polisi kesalahan terletak 

liar pada pihak Morris. 

    

   

      

   

  

  

    

n| SIpANG STIMPWA Dpr » 
KOTA BESAR SMG. | 

' “Didapat kabar, bahwa “pada 
tg. 201Okt: aa ini, akan dilang 
sungkan sidang istimewa DPR 
Kota Besar Smg. Dim sidang 

-| ini, chusus akan merindingkan 
soal pembongkaran rumah di 

“djalan Seteran, pembongkaran 
al mana mendjadi pertanjaan ha- 
-ngat dari sebanjak 14 anggauta 
DPR jang selandjutnja diadju 
kan-permintaan spj. DPD. harus 
memberikan pendjelasan jg te 
gas tentane pembongkaran ru- 
mah tsb. Dalam sidang istime 
wa ini, akan hadir pula Wali 

E | Kota Medan, Pada tg. 21 Okt. 
erlu diterangkan, bahwa ru- Naa diadakan sidang bi 

g K lengan Besar, 
seorang Tionghoa. : 'enuri 1 

k DPD Kota Kota Pradja Se- 
arang, per an rumah itu, 
dak menurut peraturan jang 
itetapkan oleh Kota Pradia. 

     

    

    

  

   
   

  

jang terdjadi tadi telah menga 

pegawai didaerah2 bisa diadakan 
kalau keuangan negara meng- 

izinkan. “Pemerintah bersedia 

kang” untuk menghindarkan di- 
ri dari tugas2 jang ditentukan 

bagi.para pegawai, mitsalnja tu- 
gas kepindahan dsb. 

Rp, 55 DJUTA UTK BANK/ 
LUMBUNG DESA. 
Kami kabarkan beberapa wak 

tu berselang, Pem. Prop. Dja- 
wa Tengah bagian Ekonomi te 
lah madjukan usul kepada Pem. 
Pusat, spj. memberi uang seba 
njak Rp. 163.000.000.— untuk 
perluasan bank dan Lumbung 
desa dalam wilajah Djawa, Tej 
ngah ini-Perluasan serta pen 
dirian bank dan Lumbung desa 
ini, oleh pihak tsb diatas dipan 
dang sangat urgent, mmengingat 
|keadaan masjarakat desa sa 
nggt. menjedihkan. Permintaan 
uang tsb kini telah diterima 
baik oleh Pem, Pusat, tetapi tak 
Sebanjak Bi 163.000.000-—, ha 
nja Rp. 55:000.000:— sedang- 
kan masing2 Kar. dalam wila 

dapat 1/3 dari.djumlah Rp. 55. 
juta itu. Uang tsb, kini te- 
lah disampaikan kepada Bank 
Rakjat Indonesia jang selan- 
djutnja akan diteruskan kepada 
bank rakjat didesanja masing2. 

SEKITAR PEMBELIAN PADI. 

Dari djumlah pembelian padi 
“dan gabah sebanjak 150.000 
ton jg diberikan oleh Pem. Pu 
sat bagi Djawa Tengah sampai 
sekarang baru masuk Ik. 70.000 
toh sedangkan uangnja jg telah 
dikeluarkan untuk ' pembelian 
kz. 70.000-ton ini sudah ada Ik. 
Rp. 70.000.000.-—, Diterangkan, 

bahwa uang jang sampai seka- 
rang masih. ada ditangannja or 
:ganisasi rakjat untuk me i 

       
“padi itu di Dias “Fengah- ir 
-sebesar Rp. 13.000000.-— Un- 'tuk membereskan soal” pembe- 
lian padi ini, maka oleh Pem. 
Prop, Djawa Tengah telah -di- 
beri kesempatan bagi organisa- 
Si2 jang telah terima pembelian 
padi itu, diberi waktu ' sampai 
achir Nop. jad. Kalau soal ini 
sesudah bulan Nop. belum dju- 
ga diselesaikan, maka pihak Pe- 
merintah tidak akan seganZan 
mengambil tindakan sebagaima 
na mestinja. Selandjutnja. dari 
djumlah padi jang telah masuk, 

tan2 karena. keperitingan golon- | 

membrantas tjara2 ',,djalan bela- 

jah Djawa Tengah, sementara | 

salahkan mei 

Janda atas dihukumnja "P 
(Piet van Stavoren) dan me- 
Nuntut pembebasannia, meri 
protes pemerintah  Pilipina atas penangkapan jg dilakukan 
terhadap pemimpin buruk Pili 
pina A, Hernandus dan menuni 
tut pembebasannja, “Mempro- 
tes pemerintah Junani atas pe 
nangkapan2 ig dilakukan oleh 
pemerintah tsb terhadap pe- 
mimpin2 buruh disana dan me 
nuntut hak? demokrasi untuk 
kaum buruh dan rakjat Indo- 
nesia. 5 

Selandjutnja konperensi x: 
Sional Sobsi telah menjampai- 
kan selamat kepada WETU bar 
hubung dengan hari ulang ta- 
hunnja jg ke-7. kepada peme- 
rintah negara RRT berhubung 
harj ulang tahunnja jg ke-3, kepada pimpinan Angkatan Pe rang R.I. berhubung dengan 
hari ulang tahunnja jg baru? 
ini, kepada Konperensi Perda 
imajan Asia Tenggara di Pe- 
king dengan harapan supaja 
konperensi ini dapat mengam- 
bij langkah2 untuk mewudjud 
kan verdamaian  gunig jg ke: 
'kaj dan kepada Perguruan Na 
Sional Taman Siswa berhu- 
“bung dengan kongresnja jg se 
dang diadakan, : 

Sambutan2, 

“Dalam rapat umum tsb bi- 
tjar, djuga wakil2 buruh dari 

| Nederland, Australia dan wa 
ki! WFTU ig semuanja pada 
permulaan pidatonja memudji 
Sobsi dengan tjaranja meme- 
“Topori gerakan buruh di Indo- 
nesia. Wakil EVC Geugjes me 
njatakan antara” lain, bahwa 
segelintir bangsa Belanda kaum 
'kapitalis banjak jang  hi- 
Sup kaja dan mewah dari ke 
Japaran bangsa Indonesia, te-. 
tapi ia merasa bangga, bahwa 
dinegeri Belanda sendiri ada 
gerakan buruh jg memelopori 
gerakan rakjat jang dipelopori 
oleh kaum buruh ig. membantu 
bangsa. Indonesia “dalam per- 
djuangan kemerdekaannja. 

Imperialisme Belarda. 

Ia katakan, bahwa kaum bu 
Iruh Indonesia dan kaum buruh 
Belanda mempunjoi musuh ig. 
sama ialah imperialisme Be- 
landa, Se'andjutnja oleh, Teng 
jes dinjatakan “kesanggupan: 
nja untuk membantu perdjua- 
ngan bangsa Indonesia dimas 
nc mungkin, Protes konperen- 
Si nasional Sobsi terhadap pe- 

. merintah Belanda, jang, telah 
menghukum Piet van Stavo- 
ren, olehnja dikatakan akan 
berkumandang sampai sel di   | jaitu Lk. 70.000 ton sebagian | 

“besar telah digiling, sedangkan | 
SiSa uang jang masih ada di'     selan tsb. ini, adalah rumah jang| asaf untuk merundingkan soal 

g didirikan dan : mempu-| Anggaran Belandja Kota Pra- 
tingkat dua, 2 dja Smg, AAS    

  

Bank Rakjat Indonesia telah di 
kembalikan kepada Pem, Pusat, 

  

mana . Piet tersebut  ber- 
ada. dan pemerintah Be- 
landa tidak akan ' mam- 

pu mematahkan hati Piet van 

Stavoren, seperti djuga ia di- 
@ 2. 

Luna 

    

      

   

   

      

     
      

  

   

      
      

     
      

     
     
    
    

Front Persatuan Buruh Seluruh 
pemai 

nal, menjokong sikap gerakan w 

| dikeluarkan oleh Kementerian Uru 

   
     

   

  

mengesjahkan. konstitusi baru (ik 

Dewan Nasionaj Sobsi, jg ter-f 

wak:2 IN 

pengurus besar serikat? buruh f' 

dengan | 

Sekretaris Djenderal I, II dan 

IIT masing2 Njono, Munir dan 

Ruslan Widjajasastra. Dianta-                 
    
   

      

  

         

ya reso'usi2 terdapat pula tun- | 
'tutan pembebasan tahanan raz. 
zia Agustus, pembebasan taha' 
nan pemimpin2 buruh jg diper | 

protes terhadap pemerintah He 4 
    

    

    

    
         

   

    
    

    
   

   

     
      

    

    

            

   
   

  

Konperensi Nasional Sobsi 
:L, Minggu kemaren dulu 

an rapat umum jang 
langan buruh, Dalan 

konperensi jang semua- 

“ dari resolusi?2, protes? dan 
Uu an untuk menggalang 

sia: menggalang Front 
gunan nasional dgn nasio- 

ukan industrialisasi nasio- 

terhadap P.P. no. 19 jang 

see    

menggalang Front - Persatuan Ta 3 

Pegawai, menjokong anggota IM, 

parlemen Tjugito dalam mem-|&' 

       
   
    

    

     

      

  

    
   

   
- raga. 

Harus Dihapuskan— 
. Kata Bung Karno 

    

Ta MA sege- (KYB nap pengikut P.O.M, 
“kira2 1600 pemudi dan bea “mahasiswa telah diterima oleh 

siien dan njonja Soekarno li-isara negara, : “Dalam malam ranah-tamah jg 
erlangsung k,I. 21, djam itu, den telah memberi wedja- 

k taranja presiden me- 
kar, bahwa kita berkewa- 
membentuk ,, Manusia In 

   

   
   

    

   Li egembiraan kerdja - dan 

    
   us Incresap sampai di 

desa2 dan'gunung2 dan dja- 
ngan Sampai hanjg terbatas 
pada mahasiswa dan pendu- 

Baru” jang kuat berani, | 

peraturan? tentang: 
| pentjatatan dan tjara2 berdagang 
nitia penasehat. : 

Anggauta Panitia 
F. . Penasehat. 

Menteri Keuangan: diberi kua 

sa mengambil tindakan2 jang 
dipandangnja perlu guna kepen 
tingan umum, guna kepentingan 
perdagangai ng dan effek2 
umumnja, atau guna kepenti- 
ngan transaksi2 dibursa chusus 
nja, Setelah mendengar panitia 
penasehat. Panitia. penasehat 
soal2 bursa ini anggota2nja di 
angkat oleh Menteri Keuangan. 
Dalam Panitia itu duduk se- 
-orang wakil dari De Javasche 
Bank, sedangkan sekurang2nja 
seperdua dari djumlah anggota2 
itu harus terdiri dari anggota 
perserikatan perdagangan uang 
dan effek2 jang akan didirikan 
oleh Menteri Keuangan. Panitia 

| penasehat soal2 bursa, menga- 
tur. sendiri tjaranja ia melaku- 
kam pekerdjaannja, Panitia ini 
berhak mengadjukan usul2 ke 
pada Keuangan.  - 

Timbulkan kedjahatan, 
Pelanggaran sesuatu keteta- 

pan dalam.peraturan jang  di- 
adakan oleh Menteri Keyangan 
berdasarkan Undang2 ini atau 
sesuatu ketetapan dalam Un- 
dang2 ini menimbulkan. suatu 
kedjahatan dan dihukum: 

| a) djika-perbuatan itu dila- 

  

TANYA 
BL A 

Kk Guna Mendjamin 
ntingan Umum 

ENGAN UNDANG? NO. 15 tahun 1952 ,, Undang? Daru- 
Di: tentang bursa” ditetapkan sebagai Undang2. Ditegaskan 

: al bahwa jg dimaksudkan dgn bursa jalah bursa? perdagangan 
di Indonesia, jang didirikan utk perdagangan uang dan effek2, ter- 

| imasuk semua pelelangan effek2. Pembuka'an bursa dalam arti jg. 
| Isb itu hanja dapat-dilakukan dgn izin. Menteri Keuangan. Bursa 

:) itu diawasi oleh Menteri Keuangan dan utk melaksanakan penga- 
| wasan dimaksud diatas, Menteri 

   

Nah 
S TE 

(5 2 
(SS 

Semua 
Ca 
Me aa 
Sen 

Sa 

2 AS 

2 

  

KO Hpan, 

EP 

La 
Ai 

Keuangan berhak: mengadakan 
a) pembukaan dan penutupan bursa, dan. b) 

di bursa, setelah, mendengar pas 

Rundingan | 

! SBKA-DKA 
Beberapa Priasip ..' 

U NTUK KEDUA kalinja, 
1 “pada, tanggal 13 Oktober 

di Balaibesar. Djawatan Kereta 
Api Bandung akan dilangsung 
kan, perundingan antara Seri- 

kat, Buruh Kereta, Api (SBKA) 
cengan Djawatan Kereta Api, 
sebagai. landjutan perundingan 
jang telak dilangsungkan. pada 
tanggal 6 jl, /Menkrut ketera- 

Itu. aka n memetjahkan persoa- 
lan Har. ,goetischikking 
jang liputi betrekkingsreeks, 
overbevoegden, pengangkailin 
pegawai? jang sedjak bulan Ma- 
ret 1942 belum pernah naik 
pangkat kegandjilan?2 karena 
herschikking-inpassing dll da- 
lam kedudukan pegawai”. 

     

Pada, perundingan jang di 
langsungkan tanggal & jang la 
lu.antara, lain telah dapat di 
tjapai. penjelesaian mengenai be   kukan dengan sengadja, de- 

ngan hukuman pendjagra sela- 
ma2nja satu tahun dan huku- 

man denda setinggi2nja lima 
ratus ribu rupiah, ataupun de- 
ngan galah satu dari kedua hu 
kuman itu, 

b) djika perbuatan itu dila- 
kukan karena kelalaian, de- 

ngan. hukuman kurungan sela- 
ma2nja enam bulan dan huku- 
man denda setinggi2nja sera- 

| tus ribu - rupiah atau- 
pun dengan salah satu dari ke- 
dug hukuman itu. Benda2 jg. 
dipergunakan “uniuk “melaku- 

kon perbuatan jang diantjam 

  
  an kota. Oleh karenanja ma- 

ika padjak tontonan bagi se- 
j na pertandingan? olahraga, 
| seperti sepakbola, atletik, dan 
jlain2 harus dihapuskan, hal 
(mana dilakukan oleh negara? 
| besar, demikian presiden. Sete- 
: rusnja- diandjurkan supaja di- 
:adakan koordinasi diantara 
| PON, POM dan PORAP supaja 
i dapat berdialan lebih effectief 
dan biaja ringan. 

Ketjuali presiden djuga men- 
teri PP. dan K. dr. Bahder 
Djohan, memberikan sambu- 
tannja mendorong kemadjuan 
olahraga dikalangan rakjat. 

  

dak mampu mematahkan hati 
bangsa Indonesia untuk men- 
ijapai kemerdekaannja, 

Rakjat Australi kagum. 
Elliot dari AuStralis dalam 

pidato sambutannja menjata- 
kan, bahwa rakjat Australia 
:kagum dan bangga atas kega- 
gahan bangsa Indonesia dim 
perdjuangannja. Ia katakan 
djuga bahwa "utusan? dalam 
konperensi Sobsi tidak akan 
kalah dengan utusan9 negeri 
manapun diseluruh dunia”. Se 
mua rakjat dinegeri2 tetang- 
ga kita, katanja, adalah rak- 
jat jg berdjuang melawan im- 
perialisme. Dan di Europa sen 
diri dimang imperialisme dila 
(hirkan, kita mempunjai ber- 
djuta2 kawan jg. sanggup ber- 
djuang bersama2 kita. Demiki 
an Elliot. Wakil WFTU sesu-   dah meniatakan salam kepada 
rakjat Indonesia selaku wakil 

1 dari pada 80 djuta kaum bu- 
ruh sedunia menjatakon anta 
ra lain, bahwa WFTU akan te 
rus memperdjuangkan apa jg 
telah mendjiadi putusan rapat 
nja pada wakty WETU didiri- 
kan Y tahun berselang, ialah 
bahwa kemenangan2 kita ti- 
dak akan dapa: dikatakan sem 
purna djika masih ada rakjat 
negeri2 djadjahan jg dirinta- 
ngi dalam perdjuangannja me 
nudju kemerdekaan nasional- 
nia. Dapat dikabarkan, bahwa 
podium dalam rapat umum 

Iitsb, dihias selain dengan ben- 
dera2 Lima Besar dan bende- 
ra2 serta pandji2 serikat2 bu 
ruh anggota Sobsi, djuga di 

! hias dengan gambar2 Harjono, 
| Hindromartono,  Engels, Karl 
Marx dan gambar Sekretaris 
djenderal WFTU Louis Sai'!- 
lent. Dalam pengumuman2nja' 
Sobsi mengatakan, bahwa ia 
meliputi 2” djuat buruh Indo 
nesia. Rapat umum itu dihadi 
ri oleh.1k, 100.000 orang. 

“ (Antara), 

  

“dengan hukuman, atau terha- 
dap mana perbuatan itu dilaku 
kan, lagi pula benda2 jang di- 
peroleh karena perbuatan ig. 
diantjam dengan hukuman itu, 

dapat dinjatakan mendjadi mi- 

lik Negara apabila benda2 itu 

kepunjaan jang terhukum. Un 

dang? ini mulai berlaku pada 

hari diundangkan dan berlaku 

suru-sampaoi tanggal 8 Septem 

ber 1951. (Antara). 

IN      

    

5 aa 

Surat idzin antar-pulau.s 

mini '5 

berapa soal  jaitu “ mengenai 
prinskp2: "pengangkatan. pega- 
wai jang telah mendjalankan 
djabatan lebih tinggi sekurang 
kurangnja 6 bulan, pengangka 
tan pegawai jang sudah meme 
nuhi sjarat2 ketjakapan sepe- 

naik pangkat bagi pegawai? jg 
tidak termasuk ,,betrekkings- 
reeks”. Dalam perundingan jg 
akan diadakan pada tanggal 

kemukakan 

an dinas, formasi, hukuman dja 
batan dan premi kilometer. Da 
pat dikabarkan, bahwa . ditun 
danja perundingan? jang su- 
dah dilangsungkan pada tang- 
gal 6 Oktober itu ialah berhu 
bung dengan dilangsungkannja 
konperensi dinas para kepala 
bengkel dari seluruh Djawa dan 
Nan di Bandung. (Anta- 
ra). 

  

   

  

   
   

   
   

Iirst  guater 

Tih 'Tjapai Penjelesatan' 

nuhnja dan membuka kesempa : 
tan dan memberi djalan untuk ! 

13 dari pihak. “buruh skan-di 
atjara mengenai: 

soal2 penempatan tenaga, udji : 

Goodbye Bali 

Bali kabarkan pada kita tgl. 8 
Okty dari Den Passar: Rebo 
sore.tgl. 8 djam 16.15 di baan 

' (Pura Satria di Den Passar dgn 
|dapat perhatian b@sar dari pe- 

antara lain nampak 
Urah Gde, telah 

pertandingan 

nonton, 

Anak Agung 
dilangsungkan 

“Ibasker antara team wanita Se- 

'timestand 10 — 0. Pertandigan 

marang lawan team wanita Sin 
Hin Den Passar- dan berachir 
21 — 8 untuk Semarang, half- 

team laki2: berkesudahan sbb: 
4—0, second 

11—9, thkd 15 — 10 dan fi- 
nish 38:— 15 uniuk Semarang. 
» Malam harinja dimulai djam 
20. di Bali Hotel diadakan per- 
tundjukan. Legong Bali. 

basket di Bali, antara lain Lan 
Hua di Tabanan, team. Sema- 
rang. telah. mendapat undangan 
untuk main beberapa pertane 
dingan lagi, tetapi berhubung 

Jtempo tidak mengizinkan utk 
lebih lama tinggal di Bali, ter- 
paksa undangan2 itu tidak da: 
pat dipenuhi. : 

Kemis pagi tg. 9 rombongan 
Semarang berdarmawisata ke 
tempat2 jang 
Jain ke museum Bali ke Ka- 
rangasem dan 'Tampakliring, 
Malam harinja djam 20 sebagai 
hiburan selamat berpisah, tih: 
diadakan vertundjukan Djang- 
ger Bali diselenggarakan oleh 

Passar. Djum'at pagi rombong 
an Semarang meninggalkan 
pulau Bali menudju Surabaja 
via Banjuwangi, di Surabaja 

kesan2 pembantu kita, benar2 
merupakan satu sight-seeing 
jang sangat berharga. Goodbye 
Bali, Island of the last Para- 

dise. 

PELTI Smg. 

Kesudahan kompetisi tennis 
Pelti Semarang Minggu jl.: 
PTKBS II-STC VI 1-4, PT Ken- 

CS II 5-0. Atjara Minggu jad. 
OTHC II-PKP Per, OTHC I- 
PTC II dan PTI I-STC IK. 

Djuera biljaart 1952 

Dengan membuat serie 148 
dari djumlah 15009 caramboles, 
The Kok San dari. Surabaja 
menangkan  kedjucraan bola- 
sodok seluruh, Indonesia bagi- 

an kelas utama, djuara kedua 
djuga bemain dari. Surabaja, 
Kho. Boon. San: dengan '.mem- 
buat. serie 88. Periandingon2 
berlangsung di Djakarta. 

  
Kedjuaraan ijatur. 

Dalam pertandingan tjatur 
pada Minggu pagi jl. untuk .me 
milih tjalon untuk pertandingan 
kedjuaraan 1952, sir. Abdulka 
dir telah keluar sebagai peme 
nang dengan nilai 7). Pada tg. 

| 26 jad. ia akan berhadapan de 
“ngan .sdr. Darmadi (djuara 
1951) dalam 6 partai. 

    
Aneka Djawa Tengah | 
    Menurut surat edaran dari 

Kantor Urusan Ekspor (KUE) 

Djawatan Perdagangan Inspeksi 

Djawa-Tengah di Semarang, Se- 

'landjutnja, para pedagang2 an- 

tar-pulau (interinsuler), perusa- 

haan-perusahaan pengangkutan: 

(expedisi dan sebagainja, apabila 

' mengirimkan seorang pegawai Un- 

'tuk mengurus/menanda tangani 

lidzin2 antar-pulau, hendaknja di- 

  
(beri surat kuasa jg tertulis untuk 

'menanda tangani surat2 idzin pe- 

ngangkutan, atau para pedagang2 

dil.-nja jang tersangkut itu meng- 

hadap sendiri. Permintaan harus 

pula dilakukan setjara tertulis. 

dgn menjebutkan nomor registra- 

si Djawatan Perdagangan atau 
nomor pengakuan sebagai peda- 

gang antar-pulau dari Kantor2 

organisasi Usaha Rakjat. 
Diadakan peraturan jg demi- 

kian itu, karena dgn dikirimkan 

seorang pegawai jg tidak menger- 
ti dan tidak berani tanggung dja- 

wab mengenai hal2 jg. bersang- 

kutan, telah menjebabkan djalan- 

nja pekerdjaan djadi kurang lan- 
tjar. " 

Kesempatan import ber: 
bagai barang. 

.Menurut surat2 edaran KPUI   
importir2 buat lakukan pembelian 
barang2 P & D jang termasuk go- 

longan B, barang2 keperluan per- 

tjetakan jg tidak termasuk me- 
| sim-mesin dan onderdil golongan 
'A dan golongan B, dan kesempa- 
tan permohonan devisen baru. un- 
tuk pemasukan buku2 dan madja- 
lah-madjalah. Tentang hal jg be- 

lakangan ini diterangkan, bahwa 
mulai 1 Oktober 1952 setiap pem- 

berian devisen buku oleh KPUI 
harus mendapat persetudjuan le- 

bih dulu dari Jajasan Lektur, ter- 
utama mengenai matjamnja lek- 
tur jg. di-import dan banjaknja 
pesanan. 

Sekian beberapa singkatan me- 

ngenai surat2 edaran KPUI itu 
seperti jg disampaikan kepada 

kini diberi kesempatan bagi para j' 

telah Ju'us dari kursus ts dgn 
mendapatkan idjazah. Upatja- 
ra pemberian id'azah telah di 
langsungkan beberapa hari 2 
lalu digedung Balaikota Syra- 
karta. Dari 11 orang jg lulus 
itu diantaranja 6 orang telah 
lulus dalam bagian hukum, 4 
orang. dalam bagian kebudaja- 
an dan 1 orang dalam bagian 
ilmu pengetahuan umum. CPU 
bagian C isb dimulai sedjak 
tgl. 1 Djuli 1951, sedang jg di 
terima adalah tamatan SMA | 
atau jg sederadiat dengan itu. 

TJILATJAP. 
Padi pemerintah habis di- 

bakar gerombolan. 
Dari pihak Saran dida 

pat keterangan, bahwa pabrik 
beras miliknja seorang 'Tiong- 
hoa.di Tjilatjap, jaitu didesa Si 
doredjo, pada beberapa waktu 
berselang telah habis dibakar 
oleh gerombolan pengatjau. Da 
lam gudang pabrik beras itu, di 
simpan  sedjumlah 1.796.656 
ton padi dan 1.044 ton gabah, 

| padi dan gabah mana adalah mi 
lik, Pem. jang dibeli dari rak- 
jat dan akan digiling pula, 

Pemeriksaan. tim- 

bangan2. 
Setelah dikota Purwokerto, 

Kroja dan Maos, kini di Tjila- 
tjap sedang dilakukan peme-   

  ,kita dgn perantaraan Siang Hwee 

“ ” 

riksgan2 timbangan oleh dja- 
watan tera dari Djokjakarta 
jg dipimpin o'eh tuan Pratik- 
to. Menurut Tuan Pratikto di 
Purwokerto telah diperiksa se- 
banjak 1464 buah timbangan. 
Dari djumlah tadi 223 buah, di 

apkir, sedangkan didaerah Kro 
ja diantara 
ngan ig telah diperiksa, 
buah diapkir pula. 

Selandjutnja di terangkan, 
bahwa dalam pemeriksaan jg 
Sementara ini dilakukan di Tji 
latiap, oleh pengadilan negeri 
sudah disita sedjumlah 37 bu- 
ah timbangan2 jg ternjata me 
langgar peraturan, 

35 

8 

187 buah timba- 

SOLO. SALATIGA. 
11 orang dari CPU | TN 

“. Bag. C. | Perpisahan Luit. 
(11 Dari 12 orang jg mengi | - Ngaspin. 

kuti Cursus. Pengetahuan U- | . 

mum bagian C di Surakarta, Pada hari Minggu pagi di 
' balai : pradjurit telah dilang- 
| Sungkan pertemuan utk mem- 
| beri selamat berpisah berhu- 
bung dengan kepindahan Tit, 
Ngaspin, PDM kabupaten Se- 

| marang, ke Rembang. Dalam 
pidatonja Luit. Ngaspin anta- 

.ra lain mengemukakan bahwa 
| dengan rasa berat ig mening- 
| galkan kota Salatiga, dimana 
| Ta sedjak pertengahan th. '49 se 
belum pengerahan kedaulatan di 
tugaskan utk membentuk KMK. 
Utjapan terima kasih ia sam- 
paikan kepada semua instansi 
terutama kepada rakjat atas 
segala bantuan ig dilimpahkan 
|kepadanja. Kemudian pidato 
sambutan  herturut-turut di 
utjapkan oleh komandan Resi 

| men, wakil bupati ,Semarang, 
| wali-kota. Salctiga, dan se- 
orang wakil-rakjaf. 'Kesemua- 

inja memberi kesan pengharga 
|an atas diasa Luit. Ngospin. 
| Perlu diterangkan bahwa Iwit. 
Ngaspin giat dalam usahanja 
untuk menjempurnakan organi 
sasi OPR dalam kabupaten S& 
marang. Sebagai salah satu 
perintis dalam pemindahan ma 
ikam2 pahlawan  perdjoangan 
| jg terdapat dibeberapa tempat , 
| ke Taman Bahagia Ji Salatiga ' 
lia menundjukan kegiatannja. 

"PEKALONGAN. 

  

  

Penindjanuen Sosial 

Baru2 ini Djawatan Sosial 
Kota Besar Peka'ongan bersc- 
ma dengan DPRDS seksi So- 
sial dan Djapen Kota telah me 
ngadakan penindjavan diseki 
tar soat kesosialan dalam wi- 
lajah Kota Besar Pekalongan, 
(Adapun objek2 jg di tindjau 
a.l. rumah jatim Arabitoh, As 
rama PWP dan rumah jatim 
Martinus, Kesan pihak penin- 
djau a.l. dinjatakan bhw tem- 
pat2 pemeliharaan anak2 jatim 
harus selalu mendapxy perha- 
tian kits sepenuhnja, 

dst 

: Pembantu kita jang ikut trip . 
Basketball Bond Semarang ke ' 

Dari. beberapa. perkumpulan . 

terkenaj antara : 

  

dilapangan Pura Satria di Den ' 

diadakan dua kali pertan 

dingan. 
Tour ke Bali itu, menurut ' 

dal I-OK II 3-2 dan STC I-CHT 

P3
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| : Wabah 4 ia 

. tetapi tali puku 

| dari ka pada ra 

Gea ai ser 

| Reynolds wa Teh -   

    

merintah di Peking. 

    

kin Dapat Kalah- 
kan Marciano 

  

    
Charles, ,bekas Es 2 

| ketas T telah berada lagi |. 
| pada djalan menudju pesanan f 

| (Yaan tersebut, ketika pada pei 
: tandiugan jang meliputi “ha 
| bakan pada minggu jang L 
mengalahkan Reynolds 

    

“New Jersey dengan k.o. aa 
2 koran, Pada |     

  

    
   

        

   

  

suj oleh | 

   

pertandingan, ai x- | ka 
| TAN sep Menad ) 
artawan, bah “Ia mem 

maksud untak 

daripada jang telah « Ne? 
oleh Mareiano beberapa waktu 
jang lalu, Mareiang pernah ma. 

ida pada bar ngalahkan Kgspa 
bak j ketig 
tandingar. ,.$ 

uginginkan perebutan kedjua- ' 
raan lagi”, dengan an 
Charles “kemudian, , ja, 
saja dapat! mgngen Ga 
ciano, Ia dja h | Hiak 5, 
Joo Walcott, jang telah me 

  

   
Ba Pat kedjuaradn” E 3 badan Da 

Ta aa jarg lalu dengan dja 
n k.o, itu, jakni oleh “karena 

“saja tidak bertanding dengan 
sebaga'mana mestinja, Apabila 
terdjadi pertardingan, 
akan kendalikan Rocky”. (UP). 

me
k 

Eesard Charles He | 

Na dunia adi dindju. : 

  

    
   

  
atas nama Sultan 

. 
T
h
 

  

"3 bersendjata, jang men 
lalu... Na 

at ea ee oleh ke-     
(kota? dipantai Oman, 

arang “saja | me- 

'dutaanbesar Saudi Arabia tadi j 
Seterusnja Sinjatakan, 'bahwa ' 
. daerah Buraimi. dan semua | 
daerah iang “ada dibelakang 

sedjak 

eta kala merupakan bagi- 
an dari Wi Aan Saudi Arabia     

   

      

   

        

“Oman Nah Laut Tah d agian 
! tenggara semenandjung Arab. 
Antara Oman dan In 

  

rasa dapat perdjandjian- persahaba- 
C5 Mar tan Demikian pula,anjara Ing 

1S geris dencan sheikh2 (T 
orang) di ,,Trucial Coast” jg. 
terleiak ditepi” pantai 
Iran. Maklumat kedutaanbesar 
Saudia tadi seterusnja menja- 
takan menjesal terhadap tin- 

| dakan2, Inggeris. achir2 ini. 
(Antara-UP). 4 2 

  

— Batasi Kelahir 

  

Tak Melanggar Agama Islam ?—pernj ja- 
taan Seorang Rektor Al Ahzar 

Wanita Mesir Tetap Tak Punja Hak Politik. 
EMIMPIN2 politik dan pemimpin? agama Mesir, Gemikian 
Gjuga para ahli ekonomi dan ahli ilmu kemasjarakatan ser- 

ta Takjat biasa, pada hari Minggu ramai memperbintjangkan ma- 

salah pembatasan kelahiran sebagai Gjalan utk mengendalikan per- 
tambahan penduduk, jg di Mesir ternjata be: terlalu tjepat. 
Selama ini perabotan kelahiran pada umumnja dianggap. sebagai 

hal j 

' Boikot Eko- 
- nomi Thd RRI 

Tak Djadi Diusulkan 
Oleh Amerika 

LEH KARENA oppesisi 
Inggris pemerintah Ame 

rika baru2 ini telah melepas- 
kan sebuah usul supaja diada 
kan suatu boikot ekonomi ter- 
hadap RRT, demikian didapat 
kabar dari sumber? jang ber- 
wadjih Si Washington pada ha 
ri Sabtu. Menurut sumber2 ter- 
sebut menteri luar negeri Ame 
rika Dean Acheson telah mem 
pertimbangkan kemungkinan un 
tuk minta kepada Sidang Umum. 
PBB jang akan,mulai bersidang 
di New York pada hari Selasa 
ja. ini, supaja menga:    

entangan dgn agama, akan tetapi Sheikh Abdel 
sid Sek pada balai perguruan tinggi ,,Al Ahzar” di 

2 Naat 3 Reuter. telah menerangkan, bahwa ,,agama Islam 
ig pe Bea na Kala Mira Sang Pan DaN5 Aan Ipang 

x membetiean persetudjuannja”. “ 

. Persoalan tersebut timbul se 
tur kantor. tjabang FA:O. un- 
telah Tewfik Hefnawy, direk- 
tuk daerah Timur Tengah, 
memperingatkan, bahwa djika 
pertambahan penduduk di Me- 

rakan sulix sekali dapat 
mera Na taraf kesedjahie 
raan sosial dan ekonominja. 

Sementara itu kalangan jang 

mengelakui di Cairo menjata- 

  

boikot ekonomi terhadap RRI te C3 

  

djika RRT tidak segera maume 4 
njetudjui Suatu gentjatan sen: 

  

djata di Korea. Dikatakan oleh | 
sumber2 itu, bahwa State 

. partment 
“usul tadi setelah pihak 
menentangnja ketika diada,    

tukar pikiran tidak resmi cal 
Washington baru2 ini. 

Apa jang akan diminta 
oleh Acheson. 

Kalangan2 resmi di Washing ' 
ton berpendapat, bahwa Ache- : 
son tidak akan minta tinda- ji tu, keputusan ini. 
kan2 lebih djauh dari Sidang 
Umum, setidak2nja sebagai 
permulaan, ketjuali: “1. keper- 
tjajaan terhadap politik Ame- 
rika di Korea, 2. sokongan un- 
tuk pendirian Amerika. menge- 
nai masa'ah pertukaran tawx- 
nan perang, jaitu satu2nja 
soal jang masih menghalang2i 
tertjapainja: persetudjuan. gen- 
tjatan sendjata, dan 3. seruan 
kepada RRT supaja menerima 
usul2 Komando PBB menge- 
nai masalah pertukaran tawa- 
nan perang dan menjetu 
gentjatan sendjata. Sementara 
itu dengan resmi  dinjatakan, 
bahwa Acheson ' tidak - akan: 
minta supaja. negara? menarik. 
kembali pengakuan dip'omatik | 
nja terhadap RRT' sebagai, Ing 

. geris jang telah mengakui pe- | 
(Antara- 

  

   

  

Ba pie bitjara kemen 

De 2 
segera. melepaskan 

Inggris : 

     

kan pada hari Saptu, bahwa pe . 
merintah “Mesir 
akan menolak. 

bermaksud     
| ting jang berikut: 

|hak2 politik jang diakui: 
adalah tidak mungkin untuk 
mendirikan Suatu partai wani- 
|ta didalam suatu negara, di- 
mana wanita masih. dipandang 
Isebagar 

  luar negeri Israel pada 
nggu menudul h bahwa ha 

dii Amin Huss»ini, bekas.mufti 
besar Darussalam, telah mem 
beri dorongan kepada Lembaga 

muk mengadakan .gera 
bajaran gan 

  

a Grang2 Jahudi, jang 
Aan Djerman Ba- | 

petisi organisa- 
'si2 wanita Mesir untuk menda- 
patkan hak perwakilan jang 

| Jebit besar. Menurut kalangan 
idasarkan 

kepada 2 -pertimbangan terpen- 
1 undang2 

PAS menentu- ' 

  

   

  

reorganisasi part 

kan, 
harus didaftar na: anja da'am 
daftar2 Dean bae anggo- 
ta2 itu dengan sendrinja ha- 
rus orang. laki2, karena di Me- 
Sir Wanita tidak mempunjai 

2 

1 »golongan jang lebih 
ah” (minors) oleh sebagi- 

'an besar dari pendapat umum. 
. Dengan demikian maka  un- 
dang2 kepartaian jang baru itu 
tidak mempersoalkan kegiatan 
jera wanita, De dilapa- 

  

ta Mn 

“IDaga 1 
Topan "AHLI 

  

“kannja hari 

ga hari Senen.   mendjadi korban penges 
2 Nazi. 

  

   
: | aratia Katun 20 0: Bni 

— Heaarn Balas Kirim Pasu 
“an wat2 Terbang 

ISAR SAUDI ARABIA di Wasigton. makan " 
akan sebuah maklumat, dalam 

ahwa Pn aan, irimkan y ng ri: dan pesawat? terbang kedaerah Buraimi. Inggris, jan bertindak 
1g ,,dilindunginja” itu, 2 hari Ke- 

mis j.L minta, supa, . Saudi Arabia menAFiN Penak 

    

Teluk 

   

    

bin 

kau ) 

  

Le 
  

  

Giseien ! 

: Hg Tn kepada Perse- 

  

Aa bra 

jang di Keajukan | Ba 
umum PBP jang akan dimulai 
paia hari Selasa di New York, 
berisikan enam 'usul, jang menu 
Kat konperensi ila, merupakan 
»hasrat akan perdamaian dari 
1800 djuta penda iduk Asia”. 

Selandjutrja ena China” 
mengabarkan bahwa usul2 itu 
adalah, sebagai berikut: 

3 Mengutuk" semua' tindakan 
ntuk menghidupkan kembali milite- 
risme di Djerman ja dan Die 
pang. : 

2 Mengusahakan gentjetan 

sendjata di Korla. dengan segera 
berdasarken sjarat2 jang adil dan 
pantas, 5 - 

£ 3, Mengambil. tindakan2 jang 
fepaf Kaya» mendjamin  ditariknja 
kembali pasukan2 -asing supaja per- 
tempuran di" Vietnam, Malaja dan 
lain? negara bisa diachiri dan kemu- 
dian. mengusahakan dengan djalan 
perundingan, penjelesaian adil dan 
partai untuk memenuhi tuntutan2 
kemerdekaan dari negara2 tersebut 
K4. Berusaha menghentikan pe- 

nindasan “dari pergerakan kemerde- 
kaan dari negara2 jang bersangku- 
fan, menghentikan rasdiskriminasi 

dan pertjampuran tangan dalam uru- 
san infern dari  negara2 jang ber- 
sangkutan Ha. 

&. 5 Mengusahakan  pelaksana- 

  

ang “Bersenl jata— | 

| lam Nan Ba hari Se 

| 

SOBSI: a 
tjabang25i nj aer Indo 
garakan pula satu rapat u 
Selatan (Diakarta). W.akil da:   

  1000 Buruh KeretarApi. 

kan 24 djam jg hari itu din 
Orang. chawatir akan terdjadi 

dgn para pemogok, dalam in 

ta polisi mendapat luka2, 

tua memperoleh upah lebih 
kenaikan upah disetudjui dan : 
kan jg sudah. ngina didjandji-d 

Sudah Ingin 
Pulang... 

Dulles Andjurkan. Agar 
Nana Amerika Di: 

  

| Pas. Korea Selstan 

ENASEHAT tik luar 
a negeri Parte Me   an dengan. segera Pakt Perdamai 

an antara Lima Besar, 
£ 6. Mengambil rindakan2 jang 

tegas untuk mendjamin pengawasan 
international atas pengurangan. pet- 
sendjataan utk. mentjegah. dibuatnja - 
sendjata2 raket, bon atom, bom 

| 222 dan lain2 sendjata chemis. 
Waki'2 dari berbagai2 nega- 

Tan —.- tetapi tiada satu mewa- 
kili sebuah. pemerin'ahan — 
berkonperensi sebelas hari la-   

- tidak dihentikan, maka Me- 

bahwa anggota? par tai 

urusan 
'dagang dari Politbiro Par- 

tai Komunis Sovjet Uni, Miko- 
yan, dalam Kongres ke-19 partai 
tsb katakan, bahwa perdagangan 
Sovjet Uni dengan negeri2 kapi- 
talis telah sangat merosotnja, ka: 
rena sikap Amerika jang aggresil, — telah menjetudjui 
Pidato Mikoyan itu jang diutjap 

Kemis dalam  Ko- 

Ngga tsb kini mengadakan reces 
5 Diharapkan 

: ai "waktu itu. Kongres tsb akan 

manja dan pada hari Senin pe- 
tang akan diadakan upatjara 
penjiaran radio istimewa di Pe- 
king Menurut persbir, ,New | 
China” konperensi tersebu! di- ' 
bagi dalam sidang2.pleno, si- 
dang2 dari  komisi2,  rapat2 
presidium dan periemuan2” tak 
resmi Tetapi persbiro itu tak 
pernah menjiarkan perdebatan 
dalam konperensi ersebut, ini 
djika memang telah diadakan 

“perdebatan. Kantor berita itu. 
hanja mengabarkan laporan2 
dari delegasi2 iang sudah di- 
“siapkan tebih dulu dan resolu- 

si2 iang telah lama Delapan 
(en (Reuter). 

  
  

bana NON. AGRESI ANTARA 
SOVJET.UNL DAN. ITALIA? 
Harian ,/Pempo” di Roma, me 

wartakan pada hari Minggu bah 
wa Sovjet Uni akan. mengusul 
kan sangat mungkin, suata pakt 
Bon agresi (tak saling menje- 

jrang) kepada. Italia, Harian ta 
-di mewartakar hal ini berdasar 
| kan tanda2 dalam kongres par 
Yen kemunis Sovjet, iang me- 

u:djukkan bahwa Kremlin ki 
nda sudah tep: t wak 

Pn antuk menjokorg Tara akan 
perdamaian dan keretralan par- 
|tai2 kiri Kalia dengan pan 
.mergusulkan .Saatu pak 

a Soei 
bana "SOBiah ea Na daan 
Dan kaum wanita fang ingin 
mendjalankan kegia tam | poli- 
tik dengan daikin" akan, di- 
minta uniuk menggabungkan 
“diri kepada, »Partai2nja kanm 
leaki” Kabarnja Partai Wafd. 
dan pariai2 nasional ' bersedia 
untuk menerima. kaum “wanita 
sebagai anggota. Pemimpin or- 

| ganisasi wanita ,,Banatu Nil”, 
(Puteri Lembah Nil), Doria 
Shafik, pada. hari Saptu mene- 
rangkan, bahwa ia telah ber- 

teguh hati untuk melandjui-- 
kan perdjuangannia guna men 
japai persamaan hak. antara 
kaum lelaki dan kaum wanita 

   

   
  

"tuk mengachiri perang dan mi 

John Foster Dulles, dlm. . 
tonja pada hari hari Saptu men 

kan? Korea Selatan dipakai di 
lam pertempuran di Korea ,, 

ngembalikan serdadu? Amerika | 

les. Korea. 
dapat ediakan : 3 
erang serdata En Lana js 
sekarang sudah dalam 
liter, dan mereka itu 
berangsur? akan Gapat! 
gantikan lebih kurarig Jen 
serdadu Amerika jang: esa 

Dalam statement-nj 
nai politik Tuar negeri ja 
maksudkan sebagai .d. 
terhadap pernjataan Ac 
baru2 ini bahwa kaum Republik 
hanja mengadakan ,,djandji2 jg. 
kosong sagja” untuk mengachi- 
ri perang di Korea, Dulles me- 
njatakan, bahwa perang di Ko- 
rea sekarang masih. dilandjut- 
kan tidak lain karena pihak Ru- 
sia mempunjai ,,keuntungan be- 
sar” dengan. mengikat. kekua- 
tan militer Amerika di Korea. 
Dikatakan Oleh Dulles, bahwa 
keuntungan pertama dari pihak 

    

   

      

     

  

land jang hadlir pada 79 umum itu tampah TEE berpidato. 

  
P agslbha untuk 

telah menjeleng 
ngan Merdeka 

enheidsvakcentrale dari ' Neder-   

  

  

  

pu IRAN hari Sabtu menangkap 26 orang utk mentjegah 
timbulnja kerusuhan? ig mungkin terdjadi akibat pemogo- 

oleh. Lk. 1090 buruh kereta api.     
dan anti-komunis. Di satu tempat terdjadi bentrokan antara polisi 

      

   

    
    

Buru f 

gokan hari Sabtu dgn maksud mer 

ni. .buruh, menuntut. supaja. kenai- 
ndjikan ita segera dibajar surut. 

ae Ditrajek2 penting .pengangku 
'Ftan berdjalan setjara 
“(Direktur urusan2 kereta api 
HIran mengumumkan hari, 
Itu, bahwa bila pemogok. hari 
Minggu belum bekerdja kembali, 

  

    

  

    

    
    

    
     

   
   

    

  

   
    

Korea Digantikan.. Dga m 
“Fdalam pada itu 

: pernjataan, dalam mang ia men 

Ir jtjela pemogokan. 
Republik, In 

desak supaja lebih banjak pasu|" 

kenegeri mereka”, Mangkuk Ba. Ha 

  Rusia akan lenjap, djika Ame 
rika menarik kembali sebagian 
besar pasukan2nja dari Korea 
dan menempatkan mereka dike 
dudukan pangkalan2. dimana 
pasukan-pasukan itu dapat dipa 
kai sebagai kekuatan tjada- 
ngan jang mobil. Siasat derri- 
kian itu adalah mungkin, djika 

Han Dulles. (Antara-UP).. 

    

PERUMAHAN BARU UTK, 
KOMISARIAT AGUNG 
INDONESIA, 

Komisariat agung Indonesia 
di Nederland jg untuk sebagi- 
an besar ditempatkan di ge- 
dung di Rutger Jan Schimmel- 
pennicklaan dan selain ity ter 
sebar di kl. 20 gedung di Den 
Haag, sedjak beberapa lama 
ment'ari sebuah gedung, utk 
dapat memusatkan kantor2nja 
ini, Usaha sb kini rupa2nja 
akan berhasil: dalam permu- 
laan tahun 1953 kuasa usaha 

Indonesia Mr. Susanto  Tirto- 
prodjo berharap dapat memin 
Bahkan kantor2 itu pads Prin- 

sessegracht. 21. di Den Haag. 
Pa ga SN: 

Hingga kini sudah lebih dari 
5.000 orang Afrika dan India 
di Afrika Selatan jang mering- 
kuk dalam pendjara, arena me 
reka duduk dalam, gerbcng2 ke 

Ireta api jang chusus disediakan     dan bahwa ia bersedia pula un 
tuk menerima orang2 lelaki se 
Lea anggota organisasinja. 

dea tara Teu 
Ia ANA L "3. S3, 

  

dapat menjetudjui naskah rentja: 
na terachir mengenai Anggaran 
Dasar baru dari Partai dan me- 
ngadakar pemilihan  anggota2 
Sentral Komite. Sebelum menga- 
dakan reses hari Saptu malam 
Kongres tsb dengan suara bulat 

dasar2 . pokok 
naskah konstitusi itu, Sebagai di 
ketahui naskah tsb dikemukakan 
oleh Nikita “Khruschev. anggota 
Politbiroa, Mikoyan  selandjutnja 

katakan, bahwa perdagangan lu- 

“ 

aja melanggar peraturan jam 
| malam, jang berlaku bagi mere pa 12 
ka, j 

ar negeri Sovjet Uni kini 3 kali 
lebih besar “dari pada sebelum 
perang dunia ke-2 jl: 804, Dari 
djumlah tsb. adalah perdagangan 
dengan negeri2 demokrasi rakjat. 
Dinjatakannja, perdagangan dgn 
negeri2 kapitalis, setelah agak 
hidup. kembali dlm tahun2 perta- 
ma sesudah perang dunia ke-2, 
sangat merosotnja sebagai akibat 
haluan egresif dari pihak  Ame- 
rika, Dan kekurangan itu ditutup 
slengan makin besarnja perdaga- 

lebih banjak digunakan pasukan. 
pasukan Korea Selatan, demi- 

Hangat' ? 
Kemana Akan Timbulnja Bentrojein 
Antara Golongan Jg Pro Dan Anti Komunis: 

Jakan Pemogokan. 

trokan?. antara 'golongan2 pro 

mana 4 pemogok2 dan 2? 2 anggo- 
kereta api mengadakan pemo- 

mperkeras,. tuntutan mereka un- 

Sedjak satu tahun. ig lampau 

terbatas. 

Sab 

an mungkin lalu lintas kereta 

i dalam negeri terpaksa ha 
sama sekali. Ketua | 

Pp 

Aytollah Kashani, 

mengeluar kan 

pin agama 

»Mereka jang 

ogok adalah agen2. imperialis 

| Dii 
H3 

- . Atloe Salahkan 

: Churehiti 

Pp 

Labour di. 
sperang. 

1 dan. 

     

Eau Labour 
Dim. Partai" 

'etap Jakin Adanja Persahabatan | 
engan Amerika. 

EMIMPIN OPPOSISI dalam madjelis rendah Inggeris Cle- 
ment Atilee mengandjurkan 

London. kepada, anggota? partainja supaja menghentikan. 
saudara” dan, supaja, senapan, diarahkan kepada lawan ' 

. kepada. kawan sendiri”. Attlee mengatakan bahwa ada- | 

  

9 Saudara' 

Adanja Pan 

7 

  

Para oleh perusaraan kem 
bang ,,Rosita” “ dikota Makasar 

dihudjani. batu dari luar. Pesta   
dlm sebuah pertemuan partai 

nja partai dlm partai dengan pemimpin tersendiri, dgn pertemuan? 
tersendiri. 2 dgu disokong oleh pers sendiri tidak, boleh dibiar-. | 
kan”. 

“Ini merugikan dalam tinda : 
Il kan effektif- :dalam parlemen, 

' kata Attlee. Ini "menanam rasa 
| tidak pertjaja dan tidak se- 
nang dalam. pergerakan selu- 

| ruhnja, Andjuran saja kepada | 
. jg: berkepentingan: - Tinggal- 
kanlah sektarisme, bekerdja- 
lah sama-sgma ' dengan golo- 
ngan 'seluruhnja”, demikian 
“Atilee, jg selandjutnja membe 
ri peringatan, bahwa perdjoa- 
ngan melawan partai Konserva 

tif tidak boleh diabaikan. Ia 
mengingatkan bahwa serutama 

kini terdapat ketidak puasan 
“terhadap pemerintah dewasa 
ini, Kita harus membulatkan 
tenaga, untuk 'Setjepat mung- 
kin menjingkirkan. pemerintah 
sekarang dan. meneruskan pe- 
(kerdjaan konstruktif darj. par- 

tai Labour. Jg menjedihkan ia 
lah bahwa sesungguhnja per- 

selisihan2 diantara kita tidak 
perlu, kata Atilee. 

Mengenaj desas-desus bahwa 

ia akan berhenti sebagai pe- ! 
mimpin Labour, didjawab: “Sa 
kz bersedia memimpin pariai 
selama anggota2 lain menghen 
daki”, 

Sementara itu perdana men 
teri Inggris Winston Churchill 
hari Sabtu menjatakan dengan 

ri. Inggris didasarkan kepada 
persahabatan setjara djudjur 
dengan Amerika Serikat dgn 
bertudjuan mempertahankan 
dunia merdeka terhadap agre 
si dan infiltrasi dari imperia- 
lis-komunis. “Perdamaian du- 

nia dan nasib kemerdekaan ter 

gantung kepada persahabatan 
'ini”, kata Churehill. Selandjut 
nja Churchill menguraikan da 
lam pidatonja pada penutupan 
kongres tahunan partai Kon-   ng”, katanja, 

ndjata api didaftarkan. ' 
Pemerintah Iran mengeluar- 

kan sebuah peraturan 2 en 
alam mana ngan Bp bahw 

emua Pn i Sa 

kan bahwa ' 

0 nenen 

nduduk jg.- membawa ' 
Busuk afau pukal dg. | 

abulkan keoraran ' 

pendjara antara | 

   
ME TE 

Kah: pers Fatemi. 
Menteri. negeri jang .ba- 

ru diangkat sein Fatemi me 
njatakan hari Sabtu dalam se 
buah konperensi pers, bahwa ia 
telah mengambil keputusan bu- 
lat untuk meneruskan. perdjoa- 
ngan, »sebagai perwira” guna 

ntang pertjampuran .asing 
dir ran, Diterangkannja bahwa 
kesulitan? jang dihadapi. Iran 
masih besar, dan bahwa telah 
Ciputuskannja bahwa semua per 
wakilan2 diplomatik Iran diluar 
MERE, dihari-hari selaxdjutnja 

ruskan mengirim laporan 
harian ke Teheran dan bahwa 
pada waktu2 tertentu diibu kota 
Iran akan diadakan konperersi 
dengan para wakil “diplomatik 
itu. Selandjutnja dikatakan bah    
edaran kepada wakil2 -diploma- | 
tik, Iran diluar negeri dimana 
tinggal peladjar2 Iran dengan. 

uksi supaja peladjar2 itu 
saring”, mana2 jang tidak be 

  

telah mengirim surat2 | 

servatif itu hasii2 dalam tahun 
jg silam jg ditjapai oleh peme 
rintah Konservatif. Dalam hu- 
bungan ini djuga dibentang- 
kan pelbagai aspek politik juar 

| negerinja, Berbitjara tentang 
' pemilihan umum djabatan pre 
siden Amerika Serikat jg akan 

aa |datang, Churchill mengatakan 
bahwa demokrasi Amerika te 
lah berhasij mentjalonkan dua 

tjalon jig bernilai luar biasa. 
Ia mengatakan bahwa siapa. 

djuga je akan memenangkan 
pemilihan, Amerika. tidak akan 
mena ana" misinja, jakni 

  

BJEPANG AKAN PERLU- 
NAK PEMBATASAN2 

Menurut keterangan pihak 
jang lajak dipertjaja di Tokyo 

dak lama lagi akan melunak- 
kan pembatasan2 atas export 
kenegeri2 blok sterling,: setja- 

ra luas. 
Akan tetapi, kata kalangan 

tadi, export textil ke Hong- 
kong dan Singapura akan tetap 
diatur sedemikian, hingga ti- 
dak dapat diteruskan ke Mu- 
ang Thai atau INDGNESIA. 

  

1 

riay (250 Fupiah) setiap ang- 
gota keuarga, diminta supaja 

untuk sementara waktu dja- 
ngan mengharap akan meneri   Jaw ijar dengan sungguh2. 

FB Dim. parlemen 
j Sementara itu Perdana men 
teri Iran dr. Mohammad Mos- 
sadeg mendesak kepada senat 
supaja meratifikasi perdjan- 
djian perdamaian dengan Dje 
pang jg tahun jg lalu ditanda 
t i di Son Francisco oleh 
Iran, Selain dari itu ja mende- 
sak dipertjepatnja ratifikasi 

dari beberapa konvensi inter- 
nasional serta dari persetudju 
an2 penerbangan dengan Tur- 
ki dan Denmark. Wakil ketua 
madjeis Ahmad Razawi me- 
ngadjukan usul kepada parle- 
men, supaja semua pegawai   

Ka, Se 
untuk bangsa Eropa, dan senga, itu. Opsir2 dan serdadu2. Konga. 

negeri ig mempunjai pengha- 
silan sendiri lebih dari 2500 

| Siaran santa Peking hari Sab 
tu me “nakgepatea, bhw pasukan2 
Utara ki siao wituk Na. 
sim dingin jang ke-3 dalan 1 
rang Korea, sedang pihak P. 
hanja baru membitjara 

    

Aa genap 

  

Din 

ma. 'gadji. dari pemerintah. 
Usul itu diadjukan oleh. Raza- 
wi kepada panitya anggaran 
belandjg negara parlemen, jak 
ni sebagai salah satu usaha 
kearah tertjapainja keseimba- 
ngan dalam anggaran belan- 
dja nasional. Oleh karena pani 

cn mengambil tindakan itu, 

USu| itu kepad, perdana men- 
teri. Dalam pada itu hari Sab 
tu Iran telah mengadjukan ke 
pada panitya urusan hukum 
supaja mempeladjari keputu- 
San dalam perkara Khaliy Tah 
massebi, jaitu pembunuh djen- 
deral Ramara, 

Sebelum mengadakan reses 
parlemen menjetudjui supaja ' 
'Khalil diberi ampun dan dibe- ' 
baskan sebagai orang “jg tlh ' 

menembak. mati seorang agen | 
“lasing”. Akan tetapi senat me | 

nganggap keputusan itu tidak ! 
konstitusionil dan minta kepa- 
da panitya supaja keputusan 
Misesuaikan kepada konstitusi.      

ngan aaban heron sahabar So- 
vjet, Mikoyan katakan, " bahwa 
negeri2 kapitalis jg hendak mem- 
perkembangkan — perdagangannja 
dengan Sovjet Uni dengan sja- 
rat2 saling menguhtungkan 'akan 
selalu mendapat “sokongan' dari 1 
pihak Sovjet. Menurut perdjandji 
an2 ekonomi jg telah diadakan » n 
Sovjet Uni memberikan kepada 
negeri2. demokrasi rakjat perleng 
kapan2 industri, bantuan  tehno- 
logi jg sangat baik, setjara bebas 

8 

(Reuter—AFP). 

rang D Dunia II: 
memberikan lisensi2 patent2 serta 
produksi 
Mikoyan katakan, bahwa eksport 
mesin2 serta perlengkapan2 ke 
negeri2 demokrasi rakjat dianta- 

tehnalogi.  Seterusnja 

& tahun 1948. —. 1952 -mendjadi 
0 kali. kpat.. Misalnja. Rumania 

dapat meluaskan pengeboran mi 
jaknja, Setelah memperkembang 

kan pabrik2 mesin. Rumania kini 
telah hampir dapat membuat se- 
mua perlengkapan2 pengeboran 
minjak jang dibutuhkannja, 

tegas. bahwa politik luar nege : 

pada hari Minggu. Djepang ti-j 

tya. tidak mempunjai kekuasa- 

diputuskan untuk meneruskan 

menjelenggarakan organisasi 
i menentang ,,agresi komunis”. 

Tak mungkiz masuk 

perangkap?” Sovjet. 
politik Berkenaan dengan 

luar negeri Inggeris kini, di- | 
|katakan, bahwa' menteri luar 
' negeri Anthony Bden mentaati ' 
dengan patuh garis beleid be- 
kas menteri Labour, almarhum 
Ernest Bevin, iang djuga da- 

' hulu mendapat sokongan dari 

Ba
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tidak selalu ada persatuan fa- 
ham, demikian Churchill, na- 
mun tidak mungkin kedua ne- 
gara akan masuk dalam pe- | 
rangkap Sovjet Uni: Amerika , 
Serikat dan Inggeris akan ber- 
djaga-djaga  supaja djangan 
sampai  terdjadi perpetjahan ' 

| dalam sistim effektif jg. meng- 
  

- 
k 
i 
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— Clement Attlee — 
"O 

hubungkan ijara berfikir seria | 
gerak-gerik ' kedua pemerintah 

negara tersebut. 

oposisi Konvervatif. Betul an- | 
tara Amerika dengan Inggeris | 

n
a
s
a
 

1 

mendjadi katjau karenanja, 
mu? lari, ada. jang menjembunji 
kan diri dan ada pula jang me 

| ninggalkan pesta itu. Lemparan, 
batu itu menjebabkan lampu mu 
.ka tempat, pesta itu petjah. Se 
lain .menghudjani batu, djuga. 
“ban? sepeda dan sepeda motor 
serta mobil dikosongkan angin 
nja. Apa sebab dan siapa jang 
melakukan perbuatan ini beluirs 

| @ikatahui, ca an Sa 

» ENGADILAN militer Me 
Sir jang memeriksa pe 

| langgar? harga2 jang sudah di 
|#otapkan oleh. pemerintah hari 
| Sabtu, telah. mendjatuhkan. hu 
| kuman pendjara 1 bulan atas 
|idiri seorar,g wanita, jang men 
djual aiam dengan harga jang 
lebih. tinggi, daripada apa, jang 1 
“sidah ditetapkan oleh pemerin- 
tah, Akan tetapi, karena orang 
wanita pendjual ajam tadi se- 
dag mengandung, maka ia di- 
ampuni, Tidak demikian pelang 

'gar2 lainnja. 
t 

| rang. Bukan sadja jang demi- 
(kian itu tidak terdjadi, ,,bahw 
| kan pada umumnja didunia 
»tendapat perasaan bahwa baha- 
jja akan petjahnja perang dus 
.nia kini berkurang, semendjak 
| kita memiku pertanggungan 
djawab urusan pemerintahan”. 
Bagian penting dari pedato 
Churchill mengenai dalam ne- 
geri ialah pemberitahuan bah- 
Wa perindustrian badja dan 
pengangkutan jang dinasiona- 
lisasikan oleh pemerintah La- 
bour, dalam tahun ini akan dis 
denasionalisasi. 

Penutupan: moderat 
menang: 

' Kongres tahunan itu telah di 
tutup hari Sabtu oleh Sir Da- 
vid Maxwelj Eyfe, menteri da- 

lam negeri Inggeris, Pedato 
Cirurehill diutjapkan setelah 
kongres berachir, ketika diada- 
kan rapat umum. Kongres te- 

lah menjetudjui politik mode- 
rat. dari pemerintah dewasa 
ini — banjak peraturan2 so- 
sialistis jang dibuat oleh pe- 

| merintah Labour, dipertahan- 

kan.—, sehingga mereka jg. 
menjetudjui inisiatif partikulir   

Telah terdjadi ,,perbai- 
-kan”” tertentu. | 

Church! selandjutnja,. me- 
Yerangkon bahwa ia ,,telah ber j 
bitjara- dengan. sepenuh hati 
serta dengan harapan jang ber 
tambah”, ketika menegaskan 
bahwa Salam keadaan dalam 
dan juar negeri terdjadi ,,per- 
baikan2 terientu” semendjak 
partai Konservatif memegang 
pemerintah, Kaum sosialis, ko- 
ta Churchill, berpendapat, 'bah- 
wa direbuinja kekucsaan oleh 
partai Konservatif berarti pe- 

' 

. dalam kongres ini, kalah sua- 
ra, Pembitjara2 terpenting jg. 

isetudju dengan be'eid ,,mode- 
ira?” itu antara lain Anthony 
Eden, Peter Thorneycrof R. 

TA Butler dan Lord Sean, 

Meskipun. sajap kanan menjam 
but pendirian pemimpin2 ini 
dengan sedikit. banjak tjuriga, 
namun pada umumnjo mereka 
insjaf bahwa kalau populari- 
tet. dari partai Konsevatif 'ber- 
kurang, maka beleid orthodox 

konservatif akan menuntut ba- 
las dalam pemilihan2 jg, akan 
mtr SL 
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“ 

Froni Nasional Akan Teru 

D 

tsb @iselenggarakan atas dasar 

| #janakan itu. 
| Selain itu telah diberitahu- 
kam. pula kepada, menteri luar 
negri Inggeris, bahwa Seluruh 

partai-2 jang bergabung pada 
front tidak “dapat mengakui 
Mahdi beserta partai Umma 
untuk mewakili bagian terbe- 
sar rakjat Sudan. Ditegaskan, 
bahwa. dalaya pemilihan2 un- 
tuk dewan2 kota jang baru2 

/ini diselenggarakan partai2 jg. 
bergabung 'pada. front telah 
mempero.eh kelehihan suara 
jang sangat berarti. Kepada 
delegasi Front Perdjuangan 
Nasional menteri Eden. mene- 
rangkan, bahwa antara peme- 

rintah Inggeris dan Mesir ' kini 
| sedang diadakan pertukaran fi 
kiran tentang kemungkinan 

i membentuk sebuah, panitia di- 
mana akon duduk wakii2 dari 

| Inggeris, Mesir dan Sudan, pa- 
| nitia mana akan mendapat tu- 
| gas untuk mengawasi perkem- 
| bangan2 konstitusionil dinegeri 
Sudan, demikian didjelaskan 
oeh Moh. Amin Hussein. 

Kominike Inggris. 
Dalam komunike jg. diumum- 

Ikan oleh kementerian luar hege- 
ri Inggeris sesudah kundjung: 
an para pemimpin dari Sudan, 

" dinjatakan sebagai berikut: 
, Menteri luar negeri Inggeris 
pagi hari Sabtu bertempat dike 

menteriannja telah mengadakan 
pertemuan dengan Sayed Abdul, 
Rahman &1 Mahdi jang diiringi 
oleh Sayed Sadding dan Ali Taha. 
Dalam pertemuan. tersebut telah 
diadakan ' pertukaran fikiran jg 
Sangat - bermanfaat: 
Dalam istilah-istilah. umum 

menteri luar negeri Inggeris tlh 
memberitahukan kepada delega- 
si Sudan bersangkutan tentang 

  
  rentjana-rentjana pemerintah 

jam Djandji 
Diberikan Inggris Tentang Hari 

Kemudian. Sudan 
s Melawan Undang2 Da- 

sar Jang Dipaksakan. 

ELEGASI. FRONT. Perdjuangan Nasional Sudan telah mem 
permaklumkan kepada menteri luar negeri Inggeris, An- c 

thony. Eden, bahwa front tsb. tidak akan ikut serta dalam pemi- 
| Jihan-pemilihan unsum jg akan datang di Sudan apabila pemilihan? 

rantjangan. undang? dasar sekas 
| rang ini. Mohammad Amin Hussein dari partai kongres Sudan jg 
| djuga bergabung pada. Front Perdjuangan Nasional, menerangkan 
| kepada pers selesainja pertemuan dgn menteri Eden, bahwa dele- 
| gasi Sudan telah membentangkan kepada Eden mengapa front 
: tsb menentang rantjangan undang? dasar serta.pemilihan? jg direns 

“ 

Inggeris jg. mana tidak berbeda. 
dengan djandji-djandji terhormat 
jang telah diberikan sebelumnja. 

Menteri Iyar negeri Inggeris 
pun telah. mengadakan perte- 
muan dengan para utusan Front 

| Rerdjuangan Nasional Sudan Ce 
ngan fihak mana telah diperbin- 
tjangkan. Situasi seluruhnja”, 
Gemikian komunike kementerian 
luar negeri Inggeris. “Tentang 
djandji-djandji, tersebut diatas 
dapat, diberitaukan, bahwa oleh 
fihak Inggeris telah diberi dua 
matjam djandji-djandji kepada 
dan rakjat Sudan, ja'ni bahwa 
Sudan bebas. untuk menentukan 
masa depannja sendiri dan bah- 
Wa mengenai status Sudan tidak 
akan diadakan sesuatu perobahan 
jika. tidak diadakan pertukaran 
fikiran dengan rakjat. Sudan, 

Redksi front nasional. 
Seorang djurubitjara dari dele 

gasi. Front. Perdjuangan Sudan 
Sabtu malam: "Kami heran ber- 
hubung dengan keterangan jang 
telah diumumkan oleh kemente- 
rian luar negeri Inggefis”. Djuru 
bitjara . tersebut menerangkan, 
bahwa delegasinja telah: beru- 
saha "memperbaiki penerangan 
penerangan jang salah” jg. telah 
diperoleh kementerian luar hoge- 
ri dari pemerintah di Sudan atas 
penerangan-penerangan mana, tes 
lah didasarkan politik pemerin 
tah. Inggeris terhadap Sudan, 
Djurubitjara tadi sekali lagi me- 
negaskan, bahwa rakjat Sudan 
akan merasakan bahwa undang2 
dasar jang telah direntjanakan ' 
itu adalah dipaksakan kepada- 
nja, Front nasional akan terus 
melakukan. perlawanan terhadap 
undang-undang “dasar tersebut 
serta, terhadap penjelanggaraan 
pemilihan-pemilihan, demikian 
achirnja: diterangkan oleh djurus   bitjara tersebut, (Reuter) 1 

biota 

  

   

" buahpesta dansa jang. dise ' 
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   meliputi daerah2 Pekalongan, 

  

   anaknja, pun ada jang terpaksa 
dah keluar Djawa. 

    

    
   
   

dari Inspeksi Djawatan tsb. 
1 

   1952 Insp. Imigrasi Djawa Te 
| ngah dapat perintah dari pu- 

| sat untuk mengirim sebanjak 
500 djiwa dari Djawa Tengah 
'ke Sumatra-Selatan dengan ka 
:pal “Bintang Samudra” jg be- 
'rangkat dari Semarang. Perin 

—. tah dilaksanakan dan hari itu 
|. djuga sudah berkumpul 500 

1. Orang ig semestinja akan be- 
— rangkat. Tetapi ternjata, ke- 

datangan kapal “Bintang Sa- 
mudra” terlambat, sehingga 

pemberangkatan tak dapat di- 

laksanakan.  Sedjumlah 265 
arang ditempatkan di asrama, 

sisanja dengan bantuan“dari 
DKA diberangkat ke Djakarta. 

Tunggu punja tunggu kapal 
. “Bintang Samudra” belum dju. 

“ Ea datang, hingga 265 orang 
itu terpaksa di berangkatkan 
dengan kereta api ke Djakar- 

'S tak 

Baji tak boleh ikut. 
Diantara rombongan jang be 

lakangan ini terdapat seorang 
ibu jang mempunjai anak baji 
baru berumur 15 hari. Menurut 
peraturan, orang jang berusia 
kurang dari 6 bulan tidak diper 
kenankan turut, hingga dengan 
sendirinja keluarga itu tidak da 
pat diberangkatkan. Karena si 

“ibu toh ingin berangkat djugu, 
maka bajinja itustelah diserah 
kan kepada salah seorang pa 
milinja jang kebetulan tidak 
mempunjai turunan, Penjerahan 

E isaksikan oleh pihak imigrasi 
| $ dan pamongprodjo dari Bawen, 

Gimana keluarga itu bertempat 

tinggal. Orang tua anak itu be 

     

  

   

   

    

Pada tg. 19 bulan 9 tahun 

Keluar Djawa 
— Anak Baji Tidak Boleh Ikut 

Daran soal pemindahan penduduk keluar Djawa (trans- 
.#. migrasi) banjak hal2 jg luar biasa telah dialamkan oleh 
 € Djawatan Imigrasi. Suatu kedjadian jang agak menarik telah 

» dialamkan oleh Inspeksi Transmigrasi Djawa Tengah, jang 
. Kedu, Banjumas, Surakarta, 

Pati dan Semarang, jaitu halnja seorang transmigran jan, 
mempunjai anak baji umur 15 hari terpaksa. berangkat zonder 

minta tjerai asal dapat dipin- 

Kepada pemerintah pusat telah dimadjukan usul oleh Dja- 
:Watan tsb. supaja peraturan2 imigrasi ditindjau lebih dalam 
lagi dan disesuaikan dengan keadaan agar tidak menimbulkan 
kesukaran2 dalam melaksanakan tugas, demikian keterangan 

  

PELADJAR ISLAM. 
INDONESIA. . 

Dalam konperensinja sela- 
ma 2 hari dari Peladjar Islam 
Indonesia daerah Semarang te 
lah dibentuk formasi pengurus 
“komisariat daerah. terdiri sbb: 
ketua Moch. Islam dan Muna- 
wir, penulis S. Muljo, benda- 
hari B. Dachlan dan 3 orang 
pembantu. 

Dari tg. 12 sampai 15 Okt. 
di Jogja akan dilangsungkan 
konperensi besar. Usul2 dari 
wakil Semarang jg dibawa ke 
konperensi tsb ialah: 1) Soal 
pendidikan supaja dipertegas 
maksud usaha pemerintah da 
lam waktu sesingkatnja dalam 
menjelenggarakan peladjaran 
agama dan dimulai dari SR 
dan keatas. Supaja PII turut 
memikirkan dan mengusaha- 

kan tenaga? ig memenuhi sja 
rat2 baik dari luar organisasi 
.maupun dari PII sendiri utk 
membantu/atau mengisi keku- 
irangan2 tenaga SR 

umumnja dan sekolah2 madra 
sah chususnja sebagai guru 
biasa maupun guru agama. 
Mengandjurkom agar umat Is- 
lam chususnja memperhatikan 

pendidikan kanak? dengan me 
ngusahakan Sekolah taman ka 

nak2 dan pendidikan kanak2 
lainnja seperti kepanduan, all. 
2) Film dan reklame: supaja 

pemerintah mengambil sikap 

dan #indakan tegas-positip dlm 
usahanja mengatasi dan me- 

ngurangi bahaja krisis achlak/ 
susila (demoralisasi) dengan 
tjara: mengawasi film2, gam- 
bar2 reklame film dll. agar da   rangkat dengan 6 anaknja lain 

jang masing2 sudah berusia le 
bih setahun. 

Sudah kawin minta 
tjerai. 

Ada pula lain kedjadian jg 
perlu ditjatat. Pad, suatu ha 
ri ada satu keluarga hendak 
berangkat keluar Djawa, ia 
mempunjai isteri dan anak, te 
tapi isteri dan anaknja kebera 

tan dipindah ke lain tempat. 
Apa akal? Si ajah lalu minta 
ijerai dan kemudian menikah 
lagi dengan lain perempuan 
tetapi djuga isterinja jg bela- 
kangan ini menjatakan tidak 
suka pindah keluar Djawa. 
Achir tjerita keluarga itu ti- 

“. dak djadi berangka: semua. 
... Sebab2 jg mendorong mere- 

— ka suka dipindah keluar Dja- 
wa, Giterangkan, karena soal 
penghidupan. Dalam tahun '52 
ini akan diberangkat keluar 

. Djawa ialah ke Sumatra-Sela- 
| tan sebanjak 1079 keluarga, ! 
“terdiri dari 679 keluarga dari : 
pemindahan umum dan 400 ke 
luarga dari pemindahan pami 
Ni, artinja pemindahan atas 
permintaan keluarganja. Sela- 
ma 2 bulan ini tertjatat 120 
keluarga pemindahan umum 
keluar. Djawa, dan pemindahan 
pamili dalam 2 tahun terachir 
tertjatat. sebanjak 3000 djiwa. 

   

  

     

   

  

   

   

ke. 

  

5 TUKAR ALAMAT. 

“Terhitung tg. 21 Oktober 1952, 

1. sekretariat P.S.LS. tidak lagi di 

“. Kp. Kepatian 219 Kr. Bidara Sema 
| rang, akan tetapi dipindahkan di 

kampung Ngembun 195 Sema- 
rang, atau diwaktu kerdja di N.V. 

yan" Dongen's Industrisle Mij. Ke 

. bonlaut 17/27 Semarang d/a Sdr. 

| M. Priadi Ismadiatmodjo. (Telpon j 

“SM, 1238/1446). Berhubung dengan 

perobahan alamat ini, diminta perha 

tiar seperlunja dari fihak2 jang ber 

pat dibatasi menurut azas2 ke 

susilaan dan kemanusiaan ser 

ta perhatian pemerintah terha 

dap import film. 3) Studie 

orientasi: mengusahakan pada 

waktu2 jg baik setjara rombo 

ngan untuk mengadakan stu- 

diereis pada objek2 jg penting 

umpamanja: melihat2 pabrik2, 

usaha pembangunan disegala 

lapangan, laboratorium, abat- 

toir, dll. jg dapat memperting 

gi pengetahuan dan meluaskan 
pengalaman. 

an aananaa 

Dim. Negeri 

  

PENDIRIAN PIN TEN- 
TANG IRIAN. 

Persatuan Indonesia Nasio- 
inal jg diketuai oleh anggota 
parlemen JP Snel (partai itu 
dulu namanja Indiseh Neder- 
landse Partij) dalam ketera- 
ngannja jg dikeluarkan hari 
Senen mengenai pendiriannja 
tentang soal Irian dan Uni ber 
pendapat, bahwa persengketa- 
an Irian harus dibawa kede- 
pan Dewan Keamanan. Tinda- 

kan ini harus diambil, kalau 
perundingan langsung antara 
Indonesia dan Belanda atau 
kemudian dengan perantaraan 
UNCI atau badan PBB lain- 

4#nja, gagal. 

LULUS UDJIAN UNI- 
VERSITET. 

Telah lulus pada tanggal 9 
Oktober 1952 udjian kandidat 

II bahagian hukum R. Pandji 
Sukarn, Gondokusumo. 

KUOMINTANG Di SURABAIA 
Dikota Surabaja kini telah didiri- 

kan dengan resmi sebuah perserika- 
fan dari perhimpunan2 pemuda 
merdeka di Djawa Timur (Federa-   sangkutan. , 

“Selain dari itu dikabarkan pula, 

bahwa kesebelasan PSIS besok tg. 

17, 18 dan 19 Oktober 1952 akan 

'melawat ke Surabaia, dan akan me 

ngadakan pertandingan? di kota tsb, 

:3 kali berturut2 melawan kes2 Tiong 

hoa, Poris/Angk. Darat dan Persi- 

“ baja. 5 :     
     

i & 

IRoy Rogers 84 

  

   

   

      — Moose, seseorang telah 
dapat menemukan djalan ter- 

Terus bagaimana kapten? 

kupatahkan ! 

  

sembunji jg menghubungkan 
kita dgn tambang John Hope. 

fion of Free Youth Association in 
East Java). Pada perserikatan ini 
jang diketuai oleh Hsieh Kuo Chen 
tergabung 9 perhimpunan pemuda 
Tionghoa pengikut Chiang Kai 
Shek jaitu 6 dari Surabaja, dua dari 
Malang dan satu dari Lawang. Pa- 
da perserikatan ini masih akan ter- 
gabung beberapa perhimpunan pe- 
muda Tionghoa lainnja di ' Djawa 

Perserikatan baru ini berge- Timur. 
yaa dilapangan kesenian, sosial dan 

pendidikan. 

9 1 GOT A BETTER IVEA, 
MOOSE, IN CASE THERE'S 
MORE'N ONE! COME ON/ 

  4 Na 1 Ba 1 aa : 

— Aku punja akal jang lebih 
baik, Moose: mungkin jang 
datang lebih dari seorang. 
Ajolah ! 

Pada saat ia akan muntjulkan 
kepalanja diatas lobang, akan 

  

lah diumumkan, oleh/Pemerin- 

| sedang ditindjau kembali untuk 

  

  

     Berhubung b 

bawa nami PWI kring Semarang, 
maka dengan ini kami beri seke- 

nimbulkan salah fa. | diantara 

kita (PWI - ANGKATAN PE- 

Pada hari Saptu malam 4/10 
mendjelang hari A.P. setelah di- 
adakan taptu di Lodjigandrung, 

saja — (Surya-Hadi) menelpun 
kepada Kapt. Harsono, memberi 

tahukan mengenai desas-desus jg 
akan diambil kawan2 di Solo, ka- 
rena tidak menerima undangan 
parade dan resepsi AP. Kapt. 
Harsono menjatakan, akan diurus 

sebentar, dan saja mendjawab su- | 

paja menelpun saja kembali, ba-” 

    

  

K.M.K. Kalau undangan belum 
datang, supaja kawan2 di Solo 
datang dgn menundjukkan kartu 
wartawan. 

sdr. Subekti, karena saja telpun 

dari rumah sdr. ini, meneruskan 

apa jang dikatakan Kapt. Harso- 
no itu. Sdr. Subekti terus telpun 
kepada sdr. Sudijono (penulis 

PWI kring Surakarta), tetapi 

waktu itu sedang pergi. Tidak 

antara lama sdr. Sudijono telpun 
kepada sdr. Subekti, dan didje- 
laskan pula oleh sdr. Subekti, 
mengenai pembitjaraan saja (Sur- 
ya-Hadi) dgn Kapt. Harsono, se- 
kitar undangan A.P. Hal ini sdr. 

Sudijono baru dapat memberi- 
kan “kepastian €sok harinja di 
Balai Wartawan. 

Sekembali saja dari rumah sdr. 

Subekti, terus ke pondokan Djl. 
Kebalen 10 rumah, sdr. Hendro, 
saja beri tahukan soal pembitja- 

ra'an saja dengan Kapt. Harsono, 
mengenai undangan agar kawan2 

Solo membawa kartu wartawan, 

untuk mengundjungi parade. Sdr. 

Hendro pun baru dapat memu- 
tuskan €sok harinja, bila kawan2 
telah berkumpul di Balai Warta- 

wan. Dan seterusnja sebagaimana 

jang terdjadi. 

Kapten Harsono dan saja (Sur- 

ya-Hadi) mentjari djalan jg da- 
pat ditempuh utk menjelesaikan 

soal itu pada malam hari. men- 

djelang hari A.P. sedapat mung- 
kin. Baik Kapt. Harsono sebagai 

Kepala Biro Penerangan Divisi 
Diponegoro, maupun saja (Sur- 

ya-Hadi) sebagai penulis PWI 

kring Semarang, tidak ada mak- 
sud lain, ketjuali untuk memba- 

reskan sekitar undangan itu. 

Demikianlah, agar purba-sang- 

ka dan tuduhan2 kepada kedua 
belah fihak (Kapt. Harsono dan 

Surya-Hadi) dapat dihindarkan. 

P.W.I. kring Semarang 
(Surya - Hadi). 

  

KUDUS. 

Sekitar anggauta2 

Berhubung dengan non actief 
nhja beberapa anggauta DPRDS 
Kab. Kudus sedjak 11-8 jl. 
(Karmain dan Oemar Farouk 
c.s.) belum dapat diatasi sam- 
pai saat ini, mungkin Dr. Mar- 
zoeki dan Abdulwasit keduanja 
anggauta DPD Prop. Djateng 
akan mengundjungi kota Kudus 
untuk bertemu dgn. semua ang- 
gauta DPDRS baik jang actief 
maupun jang non actief untuk 
mendengarkan keadaan jang se- 
benarnja terdjadi di sekitar Pe- 
merintahan D.O., pada nanti 
tgl. 16 Oktober jad. 

Selandjutnja didapat kabar 
dari jang bersangkutan bahwa 
sidang fractie Masjumi in ple- 
no telah mengambil keputusan 
tertentu mengenai non actiefnja 
dua anggauta DPRDS dari frac- 
tie ,,/Masjumi”. 

Openbare eanbesteding 
belum berhasil. 

Sesuai dgn. rentjana jang te- 

tah Daerah Otonoom Kudus pa-' 
da tgl. 9 Oktober telah dilaku- 
kan openbare aanbesteding buat 
membangun stasiun bus di 
Aloon2 Kudus, tetapi ternjata 
belum berhasil, karena kebanja 
kan para aanhemers jang ingin 
mengerdjakan bangunan itu, me 
ngadjukan harga melebihi ke- 
kuatan beaja iang telah disedia 
kan. Jaitu dari harga Rp. 
190.000,— sampai Rp. 250.000. 
Dari pertjakapan dengan Kepa- 
la PUK Kudus kami mendapat 
keterangan, karena pembangu- 
nan stasiun bus itu perlu, maka 

memungkinkan dikerdjakan sen 
diri oleh PUK dgn. beaja jang   

U BARU BERDJUMPAH i 

djelasan mengenai black-out hari | 

Angkatan Perang jang membawa- 

dar pendjelasan, agar tidak me-| 

gaimana keputusannja, Tidak an-| -( 
tara lama, Kapt: Harsono menel- $ 

pun saja, menerangkan, bahwa 
dari Ketua Panitia didjelaskan 

undangan telah dikirim lewat 

Hal ini saja sampaikan Kena 

   
Ditindjau Hak Ke- 

. DPRDS non-actief.$ 

ruangan Kementerian Dalam 
Negeri oleh Menteri Dalam Ne- 

ni 2 

| —. RADJANJA DARI SELURUH VULPEN 
- 

  

: Na KA 

— EXTRA FINE — FINE — MEDIUM 

  

| luweuiet  /AOKSIAG yontoeEn 
BODJONG 64 — TELF. SMG. 646   

  

   

  

Ng 

BAN LENG 
  

  

  

— MINJAK OBA 

“binatang berbisa. kena api, dapat 
lekas hilaNg dengan digosokkannia. 

Apabila merasa lelah atau salah 
t: dari sport, atau ajatuh dapat. 

#3 eng digosokkan (dipidjet) 
an diminum, semua itu penjakit 

lekas sembuh Karna: Ban Ieng te. 

Sa aj aja an dari luan ekenal: jang 

sudah disembuhkan oleh Ban Leng 
ini. da'i matjam2 penjakit. Kalau 
Tuan suka batja surat2 pudjian tsb., 
kami bisa kirim sama Tuan. ' 
Ban Leng dapat dibelih rada « 
mua toko2 Obat DIl.: kalau tiada: 
PN jan Rp 6:50 Kami AA 

: "Oto: sama Tuan n d 
: tertjatat. T 

Dikelugrkan oleh Rumah Obat 'Tjeh She Tong. 
Dil. Bawean nc. 22 Titpon 2207 1 Surabaja. 

      

. BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG 
. HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 21 Na TANGGUNG 1004, MANDJUR, 5 

/iranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga-lemah si (Im- potentie sexuel zWakte). Alasan penjakit badan pg 3 Pep dak hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2 muka putjet Kaki tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- nuw). Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, djan- san nan Te itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 100”, 
Nan arga otol Rp. 20.— Djuga ada sedia lain2 Obat jang 

Pil Gumbira istimewa buat laki 2 SanOya Ieomewa buat laki san aa ala PaaaNa Rp. 15.—, Pil Viramin buat perempuan jang « jaki i " 
K7 jang dapat kit keputih . — Minjak Tangkur adjaib buat laki? Kama 2... mel Na 2 Tea Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ............... mn. 10— Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... ». 10.— Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 107 TABIB WAH.D MAWN, Tamblong 40 — an Agen2: Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. an Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a. Djakarta, sebelah Van & Co. : Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 

De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 
(E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 
R. M., Hamim, Djalan Benteng 1 Sukabumi. 
Multi Sports, Kaliasin 7 Surabaia. 
Toko Seth, Djl. Kemakmuran 100 Makasar. 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Zindabad House, Nonongan 77 Solo. 

  

  

  
  

: Amanat Ali Kauman 76c,- Tegal - 2 5 

# F3 

    
“Dokter 

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

Memeriksa wanita hamil 

Menolong wanita bersalin dan 
Praktek Umum 
Djam bitjara: 

Rumah: djam 7—9.30 

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

Pamong - 
“ Pradja: 

kuasaannja 

ADA DJAM 11.09 kema- 
- ren siang disalah satu 

geri Mr, Mhd. Rum telah dilan- 
tik panitia interdepartemental 

  

  

untuk menjelidiki kekuasaan : 
pamonpradja dan para residen M S. RAHAT 
chusdusnja. Panitia interdeparte TABIB 
mental ini terdiri dari wakil2 n t Seteran 109 -— Semarang. 
dari kementerian? dalam nege- Specialist untuk WASIR (Am- 

—..! 

     
      

   

   

  

    

        

  

  
  

  

SIASAT 
Warta Gepckan    

# Madjalah politik dan kebu- 
dajaan   

ri, pertanian, pekerdjaan umum, 
kehakiman dan perekonomian. 
Dan sebagai ketua panitia terse 
but telah ditundjuk Mr. Wong- 
Sonegoro dari Kementerarn Da- 
lam Negeri. & 

Jang mendjadi tudjuan dari 
usaha mengadakan panitia ini 
ialah untuk menjelidiki usaha2 
jang dapat dilakukan buat me- 
ngurangi kekuasaan para pa- 
mongpradja dan para residen 
chususnia jang dengan susunan 
pemerintahan sekarang ini dira-     

  Sesuai tetapi kuat. 

sakan terlalu besar, utk. nanti 
diserahkan kepada pemerinta- 
han2 daerah. ea 

TENTARA TIONGHOA GUNA 
KAN BOM DARIPADA 
»BESI TUANG” 

Untuk pertama kali dalam 
perang Korea, pada hari Ming 
gu arteleri. tentera Tionghoa 
menembakkan “bom2 dari pa- 
da besi tuang atas sektor ba- 

.yrat medan pertempuran, jakni 
sebelah barat: laut Chorwon. 
Tentara Perantjis jg menjem- 
bunjikan diri di “Rowhead 
HilY” dengan terheran2 mene- 
mukan petjahan2 bom jg dja- 
tuh dikedudukannja pada hari 
Minggu sore, karena 'petjahan2 
tsb adalah besi tuang belaka 
sedangkan bom2 itu biasanj 
dibuat dari badja. 

CACTUS, WE'RE IN LUCK/ 
HERE'S ALL, THE EVIPENCE 

|. WE NEED TO PUT CAP GUNN 
| AND HIS GANG BEHINP 

   
& Cactus kita berhasil. 7 

kita pakai untuk membuat kapten Gunn dan teman2nja 
ringgkuk dalam  pendjara. 

P3 

  

jang dapat 
me- 

beien) ASTHMA, KEPUTIAN, 
Ne dan lain2 Penja- 

it. 
Di. bitjara 9—12 Pagi 

Sore 

CHA AAA AN AAA AAN AAA AAA 
aa | 

x Terbit 4 X sebulan 
ukuran 26 cM X 37 cM 
tebal 28 halaman 

& Memuat tulisan2 hangat se- 
gar, ditulis oleh ahlinja ma- 
sing2 
penuh gambar menarik 
tersebar luas diseluruh In- 
donesia dan Malaya. 
harga langganan Rp. 8,50 
sebulan (madjallah termurah 
di Han ar A3 

Alamat Tata Usaha 
“Djl. Pintu Air 23 

DJAKARTA 

R
K
 

t 

  

TU 
: PEPERMUNT 

MADJOE 
BIKIN Segag 

Jacobson v/d Berg & Co N.V. 

  

  

SAKIT KENTJING??? Darah 
nanah, kentjing sedikit perih dan 
sakit, URUNOL tanggung dapat 
tulung Rp. 12.— besar Rp. 20.—. 
DARAH KOTOR??? Bisul, luka, 
gatel dll CERENOL dapat bikin 
baik Rp. 12.— besar Rp. 20—. 
ZALF Rp. 3—, VITANOL PIL- 
LEN Rp. 12— besar Rp. 20—: 
badan dingin lekas tjape (sexuele 
zwakte) tulang2 sakit, linu, 
pinggang pegel,VITANOL tanzg- 
gung bisa tulung VITANOL EX- 
TRA KERAS Rp. 60—- untuk 
laki2 ada umur atau jang sangat 
lembek. RIGASTA PILLEN ta- 
han lama (nikmat). SORGA 18- 
TRI PILLEN Rp. 12— besar 
Rp. 20.—. DARSALIN bikin istri 
singset kentjeng tanggung djem- 
pol & Rp. 12.— besar Rp. 20.—. 

SINAMON (SCHOONHEID PIL- 
LEN. bikin kulit muka halus, 
bersih dan kentjeng untuk orang 
muda maupun tua. Ini pil tidak 
melainkan untuk ketjantikan, te- 

tapi djuga bikin badan sehat 
dan selalu tetap tinggal muda 1 

stel Rp. 60— MONGORIA tang- 
gung baik sakit ambeien Rp.30.- 
3'ds. Rp. 87— BEDAK TELOR 
Rp. 5—. LIDABUAJA HAAR- 

“INDONESIA Wang di Muka Tambah Ongkost 104. 

: |OLIE Rp. 5— 
3 Pasanglah : Adaa uh THIO GIOK GIEM 

Dak Harian Gang Tengah 22 Semarang 

Ag. Sem. Toko Elita, 

Plampitan 22. 

HIjAg. Solo Toko Djodo, 
Tjojudan 79A. 

»SUARA MERDEKA" 

  

j | 

  

  Tt 

GE CITY CONCERN CINEMAS daa 
LUX Ini Malam Premiere fu. 17 tahun) : 
“-7-9 RITA HAYWORTH — GLENN FORD” 

.LOVES OF CARMEN 1m 
Pertjintaan dari Carmen - Menarik dan Menggemparkan! 

  

  

  

  

GRAND ini malam d' mb. fu. 17 tb.) 
5— 5 9— LILA LEEDS$ The Girl who knows #: 

“THE DEVIL'S WEED 2» &. 
Kedjahatan2 mendjual Sigaret2 Marikuana gelap jg berisi tjandu 

INDRA ini malam d.mb.s & (u. 17 tab.) 
Den Tan DHALIA kembali dgn. Rd. Ismail 
sg AN. Alcaff — Ribut Rawit — Nur Hassanah"#& 

sangkar Emas 
film Indonesia baru — Menarik dan Mengagumkan 

  

  

  

Royal ini malam d.m.b. (u. 17 th.) 

5.—7.—9— “ROBERT MITCHUM in his Greates” Role 
THE STORY “ TG : Ot Heibat 
(OF, an . IE. JJ Gempar! 

Kedjadian2 di Medan paperangan jg menggemparkan 
  

Roxy Ini malam premiere Ju. 17 th) 

1.— 9,— Luk Lu Ming — May Shie 

5 ,YUUH LOU CH'UN MENG" 
S@LO Mulai maintg.12 s/d 15 Okt. 1952 

,CALL-ME-MISTER“ 
IN TECHNICOLOR dengan 

BETIY GRABLE DAN DAILEY 

  

  

ta   
  

Ge Penuh Drg Music Revue,Song 
sa 

  

  

& , 
/ 

  
Akan datang. LILIA DIZON — TEODY BELARMINO 4 

EG Film Philipina pang P 

ng V E Ag U S / Berbahasa Indonesia R3)   

  

  

Dilever dari persediaan dgn. idzin Prioriteit ,,C“ 

HILLMAN MINX SALOON 
HILLMAN MINX COULE 

N.V. FUCHS &'IRENS 
Bodjong 96 — Telp. 879: Semarang 

nga 1 Te 

  

  

NAFSU BESAR TENAGA KURANG 
Adalah sebagai Bubuk makan Kaju? 

Penjakit JIRIAN (Sprermatorehoea) IMPOTANTIE. (Lemah 
Sjahwat) Tanda Tanda Penjakit Selalu-Marah Marah Muka 
Putjat Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala 
Pusing2, Lekas T'jape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin, 
Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung ber- 
debar-debar, selalu mimpi, untuk itu semuanja di sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA. 2 
,JARIANOL” Special Buat Laki2 harga perbotol: 
»OVUMATAZOL' Special Buat. Perempuan 

: harga perbotol Rp. 25.— 
»Obat Minjak Surga Dunia ,,Buat Laki2 Pakai Luar Rp. :10.— 
BLACK HAIR DYE” OBAT HITAM RAMBUT 1007, tidak 
Luntur GERANSI HARGA Rp. 5.—, Rp. 10—, Rp. 15,—, Rp. 
20.— Rp. 30.—, dan Rp. 50,— per botolnja. Zaif Face Cream 
TJAHAJA YUSUF Buat Ilangkan Item2 Djarawat Kukul dan 

Rp. 20.— 

.Kekolotan di muka Laki2 atau Perempuan Harga Rp. 25,—, 
No.2 Rp. 10.—. 
»Sulfan Oil” Obat Gatel Kudis Koreng DII. Rp. 5,— per botol. 
-GALINUS” Special Buat Batuk T.B.C, harga Rp. 25,— Satu 
botol dan batuk Kering. " 
KAT-KATRAR-I-NOOR, Special Obat buat Mata, Kurang Te- 
rang, Liat Putih2 dan Putih didalam Mata, Keliatan seperti 
Asep, dan lain2 Harga Rp. 15,— Obat-Obat dikirim diseluruh 

Untuk 
Mengobati segala Penjakit luar atau dalam, Sakit Mata, Ken- 
tjing Manis Kentjing Nanah, Mati Badan Linu2, BENGEK 
(ASTHMA) Sakit Gindjel, Sakit T.B.C, Perempuan tidak Ac- 
coord Bulanan atau Keputihan WASIR (Aambien) di Djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar?nja tidak dengan Operasi 
(POTONG) Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia 
Obat Orang Jang kepenaan punja Anak). 

ORLD FAMOUS Prof TABIB FACHRUDIN 
No. 14 Sawah Besar, Phone 8804 G, Djakarta. 

Djuga, bisa Ba Obat2 pada 
Prof. TABIB G.A. FACHRUDIN H. M. B, 

Djalan Tepekong No. 3 Agen. 
MEDAN. FATEHUDIN & 00. 

Toko Punjab 
Djalan Pasar No. 45 

DJEMBER. 
Toko FATEH, 79 Panggung Surabaja. 

Toko ASIA BARU, Kebun Sajur Balikpapan. 

Toko FATEH, Djalan Kemakmuran Makasar, 

  

ANGGUR 
ANTHAY 

tiap 
nOEMBILAN BELAS"“ 
Sepesial buat orang 

perempuan jang lagi 
hamil 3 bin. sampai 
waktunja anak ter- 

Ia bikin kuat en - 
pat pranakan dai 
menjega ganggua 
nja penjakit. da: 

anak dalam kandi 
ngan dan» menjega 
bahaja kandungan 
gugur. 

Aturan Mivumnjs: 
Pagi. siang sebelum- 
nja makan dan wa - 
tu malam man sid: 

Ihenyekatkan 
dalam, KANDUNGAN 

minum 1 gelas sloki. 
Dikeluarkan oleh Chemicaliin Handel IE KIEM TIE 

Tinplein 6—8, Tilp. 1316 Surabaja. 

       

  

.Rex" INI MALAM D.M.B. 5.00-7.00 900- (17 en) 
LANA TURNER 
RAY MILLAND,@ LIFE OF HER OW 
:4 ,ORION“ INI & BESOK” METROPOLE" 
5.00. 7.00 9.00.— MALAM (17th.) 5.15—7.15—9 15 
Maauel Conde 46 Film Pilipi 

»SIGFREDO Baliasa ado Elvira Reyes 
DEEL II (Tamat) 

.DJAGALANSYINI & BESOK MALAM 7 00- 9.00 f17 tb) 
Film Pilipina 
Bahasa Ind. , Sisiredo" 1 

Segera di METROPOLE :|Segera di ,ORIONs : 
Dale jRobertson-Joanne Drul Red Skelton - Ann Sothern 

»Returi of the Teran”|,,Panama Hatti" 
Druis, VI NO, B8H/ AMA dah LA 
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pembawakann j: 
orang hamil. 

Membikin segar: 
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