
    

   

  

   

    

  

   

       

    
         

   

      

   

    

Undang2 pemilihan umum — Seruan Konp. Peking. 1 

  

  

  

Si 

ti ji Balai Peradjurit Djakarta, Djum'at j Yi tempat di Balai Perad rta, Djum'at jl. Nj. Sukarn 
membuka fancy-fair pen jelenggaraan PERSIT. Presiden pun 
, Gambar: dengan di-iri ngi oleh ketua panitya penjelenggara 
en serta njonja melihat2 dalam fancy-fair itu. AA 

- njatakan dibuka hari Selasa pada djam 1l.17 waktu setempat 
| (46.17 GMT) oleh presiden dari Sidang Umum ke-6 dan ketua de- 
legasi Mexico, Luis Padilla Nervo. Setelah silahkan para delegasi? 
| dari 60 regara jg mengambil bagian supaja duduk ditempatnja 

| masing2, Nervo kemudian meminta mereka berdiam semenit utk 

       

  
dang Umum PBB 

  

Sukarno | j 

A 
1 

dititik-beratkan kepada soal pembebasan negeri? djadjahan dan 
pembangunan ekonomi dari negara2 jg terlingkung kedalam go 

»underdeveloped countries” , vte- | 
ngenai kedudukan politik luar negeri dari Indonesia dewasa ini di- 
ngan 

P Kabinet Bitjarakan Hubungan Indonesia-Belanda. E 

TAS PERTANJAAN, Menteri Luar Negeri Mukarto mene 
rangkan kemaren malam, bahwa perdjuangan politik dari 

delegasi Indonesia dlm sidang umum PBB jg akan datang ini akan 

    ukan'Pc 
ita 1 Se 3 

xg 

(negara? jg terbelakang). | 

terangkannja, bahwa djika dibandingkan dengan tahun-tahun 
sudah adalah kedudukan politik luar negeri Indonesia sekaran 
lebih kuat adanja. Mukarto akan berangkat ke New-York 
tg. 18-10 jang akan datang. 

Atjara jg. terpenting. 
Antara Ik. 65 soaj jg akan 

| Kdibitjarakan dalam sidang  u- 
itu jg terpenting 'mum PBB 

ialah: masalah Tunisia, masa 

lah Marokko, per.akuan terha 
dap rakjat jg berasal dari In 
dia di Uni Afrika Selatan, ma 

|dap perdamaian dan keama- 

usulkan utk mengadili orang2 
untuk kedjahatan jg melang- 
gar hukum2 internasional, se- 
perti misalnja 'pembunuhan 
Suatu suku bangsa), kemerde 

-4 

Oma aan. 

ngerti 

dengan Menteri Luar Negeri 

pertemuan itu turut hadir Duta 
besar Amerika Serikat di Dja 

    

   
    

   

Saling Me- | 
   
   

    

   

Mukarto selama sedjam. Dalam | 

karta, M. Cochran, dan dari | 

   
       

  

           

      

       
    

  

        

    
    

      

    

  

    

“Sabun Ko VII -— No: 198 
  

  

Satu model dari ,,kereta-api hari kemudian” jang djalan diatas 
Satu rel baru2'ini telah ditjoba di Keulen. Model tadi dibuat 21 

     jang turut naik dalam model ,,kereta-api hari kemudian” itu me      
   

  

|Nanti Malam 

  

Admini: nin strasi - 

Rp. 11.—   
    

  

P 
   

U 

Kasimo (Katholik), 

Perbedaan pendirian ialah 

mengenai dictum no. 3 ajat b) 
jang bermaksud bahwa tugas 

Panitia Negara selain mempe- 
ladjari persoalan2 jang men- 
djadi perdebatan dalam parie- 
men pun mematijukan usu: 
konkrit kepada pemerintah 
tentang kemungkinan diada- 

'Nai Sophiaan, fraksinja meng-   

  

Kementerian Pertahanan dan 
  

  

   
    

   

mong Sistim 
  Angkatan Perang kearah per- 
' baikan. 

|« Selandjutnja Manai Sophiaan 

Harga Lengg. (bajar dimuka) 

luar kota (ditambah Rp. 

Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

  

ting Hari Ini: Persendjataan Djepang — Pemu- 
Penerbit: N.V. ,Suara Merdeka Press”. : 

ja BE 5 : 2 " £ 
Penjelenggara: Hetami " 

ngutan suara — Sideng Umum PBB Dibuka — | ma : Ba aa Sta Bs Tanga Smg. : 
Ekspedisi 2087 Semarang. 

Rp. 10.— didalam kota. 

0,30 untuk meterai). 

    

emungutan Suara 
Terhadap Usul Mosi Baharuddin-Kasimo 

Dan Manal Sophlaan 

SUL MOSI DARI fraksi? pemerintah jg dibagikan kemaren 

pagi kepada para anggota parlemen ternjata belum men- . 

dapat persetudjuan seluruhnja dari fraksi PNI sebagai salah satu 

partai besar, jang mendukung kabinet. Dalam usul mosi itu ter-. 

njata tidak ada penanda-tangan dari PNI (meskipun fraksi PNI 

hadlir dim perundingan2). Jang menanda-tangani usul mosi ialah 

Moh. Natsir (Masjumi), 

Buruh), Sumarto (Parkindo) dan Syaranamual (Parindra). Menge- 

nai tidak turutnja pihak PNI menanda-tangani usul mosi itu, Se- 

kretaris Djenderal PNI Manai Sophiaan sebelum sidang parlemen 

kemaren pagi dimulai, menerangkan kepada pers, 

pada sa'at tsb. belum tertjapai persetudjuan antara fraksinja dgn 

fraksi2 jg menanda-tangani usul mosi itu. 

Asraruddin (Partai 

bahwa sampai 

Masuk usul mos!: mengenai sae: 
“mentsrian Pertahanan, Ang- 
Ikatan Perang serta MMB jang 

Iitanda tangani oleh Manai 
Sophiaan (PNI), Arudji Kar- 

(NU), Abdullah Jusuf (PNI) 

dan G. Dauhan  (PNI), jakni 

setelah par» ketua ketiga frak- 

: itakmalan “Catama s4 esan' Muk sElna 3 . 
Akan Merupakan . Gelanggang Perta- 'salah Korea (laporan Komisi K Da arto Ten Ss kali seketjil kereta-api jang kemudian akan dibuat. Dengan tepat kannja perubahan2 dalam su-|si itu mengadakan pembitja- 

rungan c ovi et Di , A : Ik "3 Jaa PBB), soal perumusan apa jg |: tang ertemuannja 4 Ia dapat dinamakan kereta-api terbang” karena ia dapat men Sunan Kementerian Pertaha- | raan. 

: : l : an E meri: aa dinamakan ,,agresi”,. rentjana E Dgn Allison pa 'ketjepatan 1350 km sedjam: dibuat dari pada material jang nan dan Angkatan Perang ke- 5 

Lester Pearson Dipilih Djadi Ketua. peraturan pelanggaran terha- | gan, tidak beroda dan berbentuk sebagai tjerutu. Para insinjur arah perbaikan. Menurut Ma- Perbedaan  principeel an- 

tara usul mosi Manai Sophiaan   ARA DELEGASI dari 60 negara uang: PBB, ADA DJAM 10.00 kema | 7 ig. : 

pada hari Selasa kemaren sang Pena saw |Xan uMmat manusia, jurisdik Ten pagi pembantu Men- njatakan, bahwa. mereka serasa naik kapgl terbang sadja. Kereta hendaki. kemungkinan diada- | cs dengan usul mosi Kasimo 

sidangan PBB jang baru, di kota New-York, Benganan Beda 3 si kedjahatan — internasional | teri Luar Negeri USA John M.  aerupaa seberang buras Denah 2 insinjur Djerman, Hinsken kannja - perubahan2 dalam | cs Ferletan pada diktum II 
| Onane 1001 dai PAN, Petang Uiatta PPI Kor aenan so DI" (mengenai mahkamah je di | Allison mengadakan pertemuan | kerjepatan P5 ang ertjobaan tadi: kereta-api membelok dgn pimpiman dan susunan jajat b) tentang tugas Panitia 

Negara -janz bunjinja sbb: 
Mempeladjari soal2 tersebut 
dalam huruf (a) (jakni segala 
persoalan jang menimbuikan 
perdebatan dalam DPR. Red.)   | berdoah dan berchidmat. Setelah itu wali k Kop 2 “aa Pr. hak Kementerian Luar Dr. Dar erangi! p i- 

SS Pa aa Panen Ga baka mane, I- 2 Bun DAN | menerangkan, bahwa, pemti |engan saksama” Han #1 
| New-Xork. 1 2 |nusia dan peraturan? pelaksa | 44, Mr. Budiono dan Dr. Imail | #BSGF Pendidikan Taman Siswa Sada ml On dan gap Ta abal angan mna ri 
f 3 an . 2 E : ! N Ra A “Si konkrit kepada pemerintah 

pe sua 1 Mengenai pertemuan terse-| didjalank terus, da TG 

Pidakan Walikasta | PU Ong Kanan Tn Re yah 33 SEPAeNe Maba an but, Menteri Luar Negeri te-| | Putusan Kongres ka” tidak terdapat - | nenen near uap seba 

2 Nm Park. Iesan mentjoba menghindari Sif kj pai tingkatan penuh untuk | Ha gkat, bahwa ag telah di Hadjar Kembali Aktif Dalam Perguruan. | larindtan" Magta Di Nk Bnbakaaa ee Pepian 

| “Dalam pudktomh w ie 3 dat Tea Pesan anau (pemerintahan sendiri, pemba- | ng SN jikiran me| “Yg ONGRES TAMAN SISWA jang berlangsung sedjak 7-10, ki akan memadjukan usul  mosijdan organisasi Angkatan fe 

kg pidatonja alikota | Sat 1 Ir PER meri Ne ji Drenai: rapa soal, antaranja | i tel i lama 10, Kk | sendiri. Ia tidak mau mendja-' rang dan Kementerian Perta- 

New York, Impellitteri, 'me- |Ka Serikat. (Antara — UP). an ekonomi negeri2 Jg di tentang soal Djepang, soal? jg| al ki It Se un en Ta - Na wab pertanjaan, bagaimana yaa hanan kearah perbaikan. 

| ngatakan bhw anggapan umum akar - Ta ana, » Idihadapi PBB dewasa ini dan| inimpin umum. Mengenai pendidikan dan menkantan ana kap fraksinja 'djika hari ini 

di negara New York dan seu : Tintjutan |djugs tentang soal TCA dinata ya semua bagian perguruan Taman Siswa concordant (sela- diadakan pemungutan - suara Perbedaan lainnja ialah me- 

ruh Amerika adalah menjo- Reshuffle Ka- Sendjata, dan se'ain it djuga 
soal penerimaan anggauta2 

ra Amerika Serikat dan Indo 
pesia Dan sebagai hasilnja, ka 

      

   

      

) dengan sekolah2 pemerintah, sedang Taman Guru convergent terhadap usul mosi Kasimo es. 
ngenai diktum V jang berbunji 

  

  

| kong sepenuhnja PBB dan . ttudjuan). Dalam tingkat perdj : ia, j i iut Sbb: Mengundang Pemerintai 
| 1 PBI : : aa : i kat perdjoangan bangsa Indonesia, jang Manai menerangkan selandjut SPD: Mengundang emerintan 

1 mengharap : PBB djadi suatu binet Mesir? aa Seki bl Bana Gs Berger se 2 ng membangun dalam usaha pendidikan, Taman Siswa berpe- | nja bhw perbedaan prinsipil pen untuk menjampaikan dengan 

| organisasi jg kuat untuk me-| « ekitar hubungan In kan lagi, bikin: mes el an: Azas dan dasar Taman Siswa adalah among sistim |dirian P.N.I. dan Baharuddin segera hasil2 pekerdjaannja 

: laksanakan missinja melawan donesia-Belanda. “10.20 ds 17.30 na Teri " agai sikap hidup jg tidak melanggar laku kodrat alam, me- | cs. ialah bahwa P. N. I sesuai: defigan usul2 Panitia 

| agressl. Pemimpin delegasi A- x ALANGAN jang dapat Sementara itu kabinet kema | Allison mengadakan  kundju- ikan menghargai dan membela hak azasi manusia. Mn an ng tersebut kepada  D-P.R. Kala- 

parlemen sesudah diadakan pe- 
, merika, Warren Austin, jg men 

| djadi ketua panitya konsulta- 
megetahui di Kairo me 

ngatakan pada hari Selasa bah   
    
   
   

  

  

rin telah mengadakan sidangnja, 

jang berlangsung dari dj. 17.00   ngan pula kepada Wakil Presi 
dan Hatta dan Presiden Soekar      

  

. Taman Siswa 
idik golongan besar rak- 

bertudjuan donesia, melainkan baru didase   

    

   
    

       

  tetari Baharuddin njelidikan, 

  

  
ngan parlemen dan- penindjau2 

berpendapat, bahwa dengan di- 

   

| #f untuk Jembikihan gedung | W3 perdana menteri Mesir, djen | sampai djam 19.00. Menurut Se jno. (Antara) rah2: bekas Republik Jogja. (cg menghendaki vits rs juk ja 1 i 

ya Uu! ir Ii 1 an ai dj .19.60. 9 5g “ 5 : 3 S3 Aa bg £ 3 ghendaki uitsnraak se- adjukannja usul mosi Man 

PBB, kah . menamakan ge- deral Nadjib, merentjanakan SU |kretaris Djenderal . Kementerian | . Eindonesia dengan -d Alan: | Undang2 P okok P endidikar J8 | karang. Dalam pada itu, ketika Sppiktkan C3 skedudukan sa 

BB js -barg itu “Capi- | 294 reshuffie dalam kabineinja. | Penerangan, Ruslan “ Abdulgani, Mengembangkan keluhuran bu | da'am prinsipnja sesuai dgn | sidang parle dibuka pad Sana Pas bata 

: Aa EN AN korang tele eetame saba NI HA menghadiri sidang Dewan | ya mendigik “asik berwatak | azas pendidikan Taman Sing Gi Pa nan Knee Ben Kasimo cs. tidak begitu kuat 

mi Ne ea YAN A5 dalam: sidang kabinet Mesin pa irentert itu selaku wakit Menteri Te Tr ” Di- 0. kuat mendidik anak untuk se bendaknja segera dilaksana- | pembir Pukul 9.30, Kasimo ge jseperti semara,.karena . suaraZ 

nrns/ Mtb GP nak ca ae t (da hari Selasa petang. Sebelum | penerangan jg kini masih berada Oo Oo - erusnja gemar mentjari sen- | kan diseluruh Indonesia, kata Ta Near Same pertama dalam Parlemen kin?- terpetjah 

/ alan Ga Pa aan mengadakan Sidang istimewa | si mar Djakarta, dim sidangnja | -5: : Ta diri ilmu pengstahuan seluas- | Ki Hadjar. Mengenai usaha ari usul mosi mem nta supaja mendjadi 3, sehingga harapan 

har ea ber ae NN ini Hingga Nadjib telah me- | it kabinet telah mengadakan $ | ran at na Kd nja gung amal umum dan men | mendirikan Perguruan Tinggi sidang ditunda 1 djam, karena |masing2 untuk mendapatkan 

? an. Derita Apt. Mor Neaoa: pembitjaraan dengan | rembitjaraan2 sekitar hubungan | f2 » g meng didik anak mendjadi warga ne| Taman Siswa diterangkan, ba aa dengan pihak kemenangan terletak pada 

: 1 . N.I. helum berhasil. 
" ga2 penghormatan bersama Dewan Mangkubumi Mesir, jg.   arah-pembelokan suara2 jang 

4 : : na 5 . “3 |Indonesia-Belanda, antara lain 2.43 “gfgara ig sedar dan demokratis. | hwa perguruan tsb dimaksud- 

ka 2 swungnasg 2 Pn - memang tanu Sapeat “el 3 'nja tentang. soal pelandjutan pe Karena Peristiwa 3 Sebagai ketus Madjlis Luhur | kan Sa didirikan di Djakar 5x kalah dalam pemungutan sua- 

“ dapat ba ai Na Desa ancuria best Sikka ingan mengerai Uni dan| Pemerasan U ang? “baru dipilih Sudarminio. ta untuk mengimbangi adanja PNI-PSII-NU menga-|ra pertama. Perbandingan ke- 

el nar Hkotonel Mebasia telah Sipebjat HIrian Barat. Didalam  pembitja | Hanja ke parlemen | Universitet, ig menurut Ki Ha djukan usul mosi baru kuatan antara fraksi2,  djika 

“untuk se ama2nja dalam sedja 
«rah, demikian Austin. 

    

|jg terang di seluruh duni, dan 33 ng di seluruh duni, dan dari djabatannja (Antara-AFP) 

  

raan2 ini laporan delegasi Supo 

mo telah mendjadi salah satu ba 

han2nja. Menurut Ruslan Abdul 

kitar hubungan 

ENIN MALAM di Maka 
Ssar kedengaran suara 

tembak-menembak beberapa de 

kalau penting. 
Berhubung lengan aktifnia 

djar pada hakekatnja belum 
mempunjai dasar nasional. 

(Antara). 

49 6A Seterusnia kemaren pk.   
setelah sidang pleno selesai, 

  

anggota2nja hadir semua, ada 
lah sbb: Masjum: 39, PNI 37, 
PKI 16, PIR: 15, PSI 14, Demo 

Parindra 4, Partai Murba 4, 

: 2 ana 2 BOLSHEVIK”? TIDAK PE gani selandjutnja, kabinet kema | 4 lamanja jang di in kembali di Taman Siswa KH 
: 2 

| Pearson dipilih mend ya Lu LAGI, NJUKUP TEE rin masih belum sampai kepada Tata Ka mean Downloa. Margin kepada 2 Kan . Ng an 2 

di presiden sidang ke-7. | “KOMUNIS”. : pena na - kn kali dari dfirusan sebelah Ti | pers. bahwa ia bermaksud men hi Cs Dana abah 5. miwodn AA 

ndonesia-Belan 
Ti an n 5, 

Radio Moskow  mea iarkaa, 
Up selandjuinja memberita- | bahwa kongres ke-19 dari Par   Ga ini akan dibitjarakan lagi da- 

mur kota. Selasa tadi dari pi 
hak polisi kota diperoleh ka- 

djadi anggota parlemen dan 

aktif dalam po'itik hanja sam Mosi Sop PSII 3, Sobsi 3, BTI 3. SKI 3 

“kan. bahwa menteri luar nege | tai Komunis Sovje! dengan suj lam sidang Dewan Menteri jad Ipar, bahwa . : : 2 

“” Na D: perusahaan ran | psi terbentuknja konstituante. P 8 , 3 5 « : : 5 

(Iri Kanada, Lesier Pearson, te ' ara bulat telah menjetudjai un bar, vbahwa perusahaan ran | pci terbentuknja kensiinen'. | A ntaranja“# Mendesak | Dipertjepatnja |“ tidak perak TO ena 

F 
. 

: 

k 

| 
k 

4   
1 
LN 

4 

    

'1lah dipilih mendjadi piesiden 
"Sidang Umum PBB ke-7. Pear 
“ison memperoler, 51 suara, se 

' dapat barisan 

  

dangkan njonja Lakshmi Pan 
dit (India) memperoleh 4 sua 
ra. . 

Atjara pad, hari pembuka- 
lan itu kebanjakan . mengenai 
'soal2 formalitet sadja.. Da am 

"' undian untuk menetapkan tem 
“'pat2 duduk dalam sidang ini, 
delegasi Sovjei ternjata men- 

terdepan, Ing- 
gris ke-2 dan Amerika Serikat 

ting menanti-nanti. 
Sidang Umum ke7 ini diduga 

1 ke-3. 
. Beberapa masalah pen- 

tarungan antara Sovjet Uni dan 
Amerika Serikat, tentang soal2 
Korea, kolonialisme dan perang 

| dingin. Sovjet Uni diwakili oleh ! 
delegasi jang terkuat, jang per 

nah dikirim Kremlin keluar ne 
geri. Delegasi ini, dipimpin oleh 
menteri luar negeri Andrei Vis 
hinsky dan terdiri dari 
Gromyko (duta besar di Lon 
don)), Georgi Zarubin  (dutabe 
sar di” Washington), Valerian 
Zorin (jang oleh pihak Amerika 
Gitjap sebagai arsitek - perebu 
tan kekuasaan di Tjekoslowa 
kia” dan sekarang djadi wakil 
tetap pada PBB) dan Arkady Ss | 
boley (bekas pembantu sek.-djen. 
PBB dan sekarang dutabesar di 

Polandia). . : 

Dalam delegasi Amerika Seri” 
kat, jang dipimpin oleh menteri 

luar negeri Dean Acheson, du 
duk dutabesar - keliling Philip 
Jessup, Njonja Eleanor Roose 
velt, Senator Alexander Wiley 
(Repubilkan), Senator Theodore 

“Green (Demokrat) dan Warren 
Austin. 

Diduga bahwa hari Rebo ini 
Atheson akan mengobarkan per 
debatan tentang Korea, dengan 
mengutjapkan pidato jang me- 
ngandung permintaan supaja Ssi. 
dang menjokong tindakan2 Ame 
rika di Korea, dalam usaha un 
tuk mentjapai perletakan sendja 
ta, dan memberi tekanan kepa 

da perundingan2 pihak ' Utara: | 
Djuga kebangkitan nasionalisme | 
didaerah2 kolonial dalam bentuk 
sengketa antara Perantjis dan 2 
protektoratnja, j.i. Marokko dan , 

Tunisia, akan  mendjadi pokok 

perdebatan. Mungkin soal2 

baru akan dikemukakan, sesu 

'dah menteri luar negeri Inggris 
Peran Iden dan rekannja dari 

.tuk menghapus nama ,.Bolshe 

akan merupakan gelanggang per: 

Andrei 

ini 

vik” bagi partai tadi. Diteraug 
kan, bahwa keilika kongres ke 
2 Sari partai tadi, kaum Leni 
nist berhasil mendapat suara 
terbanjak (dalam bahasa Rus- 
sia ,,bolshevik”), sedangkan Ia 
wannja, jaitu jang mendapat 

Dari galangan kapal  Gebr. 
Pot di Bolnes beberapa hari j.l. 

diturunkan kapai barang dan 

penumpang ,,Mengkara” jang 

felah dibuat untuk pemerintah 
Indonesia. Upatjara dilakukan 
uleh nj. Sudihjo Malikulkusno, 

jang suaminia adalah dari per-   suara kurang banjak, dinama- 
kan ,,menshevik”. : 

Istilah ,,bolshevik” sekarang 
tidak ada sebah2nja lagi untuk 
tetap dipakai, 

— Kritik 
. Kruschechov Ketja 

i gota Politbiro Nikata 
kan kritik2 pedas atas kaum 
Rusia. Kelljamannja itu dikem 

chov menjatakan, 
| komunis mengenal dua djenis 

rena menimbulkan ,,pelbagai 

| surat2 partai”,   Selandjutnja ia: mengemuka- 

kan tiga buah ,,kepintjangan” 

jang - harus diberantas: “1. 

Tidak. mengindahkan kesala- 

han2 dan kekurangan2 dalam 

pekerdjaan organisasi - partai 

mereka. 2. Mentjegah ketja- 

man, terutama jang datangnja 

dari pihak bawahan. Adanja 
sifat dari beberapa pemimpin 

partai untuk berlaga seakan- 

akan semua berada dalam pe-| 

ngawasan dan sifat melebih- 

lebihkan hasil2 jang ditjapai. 

3, Tidak mengemukakan kebe- 

naran jang sesungguhnja dim. 

    

KEPUTAAN Saud:-Arab 

care diwubitjaranja. bahwa 

ini diberikan 

      

buah pidato mengenai anggaran dasar baru 
bahwa sebagian diantara anggota? partai 

London hari Senin mengu 
mumkan dengan perantaraan lisan 

raimi di Teluk Persia termasuk 

wilajah Saudi Arab. Keterangan 

" berkenaan: dengan 

| pernjafaan jang dikeluagkan oleh 

| kementerian luar negeri Inggris, 

i bahwa Inggris telah menjampai- 

wakilan Indonesia. 
Pandjang kapal itu 60 m., le- 

bar 10,15 meter, dengan 2 mo- 

| tor dari 550 T.K. Demikian be- 

' rita dari Nederland. " 

'Pedas 
m Tindakan Kaum 

Birokrat Dlm Partai Komunis 

ADIO MOSKOW mengabarkan hari Senin, bahwa ang- 
xruschechov telah mengemuka- 
birokrat dalam partai komunis 
ukakan hari Djum'at dalam s 

disiplin jang terpisah, pertama 

jang berlaku untuk para anggota biasa dam kedua untuk para 

pemimpin. Hal sedemikian dianggapnja sangat merugikan, jg 

menurut pendapatnja harus dibasmi hingga ke-akar2nja, ka- 

matjam ketidak beresan 'ditem- 

pat-tempat dimana kaum birokrat memegang djabatan dengan 

kepartaian. “ 
Selandjutnja Kruschechov 

mengatakan bahwa beberapa 

pedjabat partai tidak  djudjur, 
'menjesatkan dengan sengadja 
djalannja sezuatu, menjembu- 
njikan sumber2 bantuan dan 
memberi 'angka2 jang t-dak 

betul, sehingga dalam meran- 

tjang rentjana? perekonomian 

tidak ciperoleh gavibaran se-   tepatnja. ,,Partai harus men- 

djauhkan orang2 serupa itu 

dan mereka harus dihukum 

keras", kata Kruschechov achir 
nja. (Reuter). 

di 

Bu 

lajahnja Sultan Muscat 

se- 
partai. Krusche- 

  
| 

|dan tidak menerbitkan kerusa- 

lan Pahlawan No. 71 telah di- 
lempar granat satu kali oleh 
orang jang tidak dikenal, gra 
nad itu mengenai atap rumah 

tif menghadiri sidang2 parle- 

men, hanja apabila dipandang 

penting. Mengenai hubungan 

Taman Siswa dengan pemerin 

tah dinjatakan, bahwa pada 

umumnja hubungan dgn Ke- 

menterian PPK sangat baik, 

sedang pemberian bantuan 

uang pemerintah tidak mengi- 

kat Taman Siswa, karena ika 

tan ini sedjak dulu ditentang- 

nja. Se'andjutnja ditegaskan, 

bahwa Undang2 Pokok Pendi- 

dikon hingga kini belum dapat 

didjalankan untuk seluruh In- 

Bung Tomo 
Andjurkap Supaja Pre- 
siden Tjampuri Penitya 

Negara 
(ena TOMO, pemimpin 

(Partai Rakjat Indonesia, 
: menjatakan pe aranga de 

ngan maksud dari ak peme 

SUPANGKAT DIMINTAKAN | ristah dan parlemen utk mem 
HUKUMAN 2 TAHUN. ' bentuk suatu Panitia Negara 

: : : jari jelesaian da 
Hukuman pendjara 2 tahun 10 | untuk menfjari penje : 

bulan telah dimiaotakan oleh Djak | Ta Tan 2 disemua Mercih 

sa Raden Mochtar Effendie untuk | Lan - al sea Ta na 

terdakwa Inspektur Kementerian j Sa Papa , Mb tan “ 

Sosial jang dipekerdjakan seba- | Ha Ka ba Taernakan A2 

gai wakil Kepala ,,Urusan Peru- | :1. - wa | 

mahan Djakarta”, R. Supangkat, jer Lega Nan aan Saba 

jang dipersalahkan telah melang- | Man Manan ini. Pasiti a Nepa 

gar pasal 418 KUMP, jakni ,8CPA | Lg jtu dapat berhasil, bila di dn 

gai pegawai negeri menerima | kung oleh orang2 jang menger 

uang Suap, pada hal ia tahu bah | ti soalnja dan #idak mentjoba 

wa itu diberikan orang padanja ! mengikkikakan panitia itu ur 

berhubung dgn kekuasaan dalam | tuk maksud? jang tercentu 

diabatannja untuk memberikan | Bung Tom o berpendapat bah 

V.B.2 rumah”. Ketjuali itu, djuga i wa untuk mengatasi kesulitan? 

uang kontan Rp. 4000,— dan se- ' disekitar persoalan Kementeri 
buah arlodji tangan merk ,,Mido” sn Pertahanan dan Angkatan 

milik Supangkat disita, sedang- Perang sekarang ini, Panitia 

kan barang? lainnja jg dibesla Negara jang akan dibentuk itu 
ketika terdakwa ditangkap, di-| harus banjak ditjampuri oleh 
kembalikan lagi, karena tidak tju seorang centraalfiguur, dan me 

kup terdapat bukti2, bahwa se-| nurut Bung Tomo, centraaifi- 
mua itu diperoleh dari hasil sua- | guur itu jalah Bung Karno. (An 

kan besar djuga tidak ada ke- 
tjelakaan manusia, Tentara jg 
berada tidak djauh dari tempat 
itu setelah dengar suara granat 
itu segera datang dan melaku 
kan pergedjaran dan pengepu- 
Pasar sambil melepaskan temba 

Dalam pada itu diwartakan 
lebih djauh, bahwa beberapa 
waktu sebelum peristiwa terdja 
di. perusahaan randjang besi 
tersebut telah didatangi orang 
jang meminta uang sebanjak 
Rp. 5.000.— tetapi pemilik pe 
rusahaan tersebut tidak memb 
rikan. Apakah hal itu ada hu 
bungannja dengan ve'»aparan 
granat ini kini masih didalam 
pengusutan polisi. (Pia). 

    
  

——-Buraimi Adala 
kan permintaan kepada Saudi 

Arab, supaja 40 orang bersendja 

fa jang berada didusun2 dalam 

oase Buraimi itu jang masuk wi 

ditarik 

mundur. ,/Dipantai tidak terdapat 

anggota tentara Saudi Arab. Sa 

tu2nja tempat diperselisihkan de 

wasa ini letaknja di Buraimi, 150 

pan. tara). 

serdadu2 Inggris telah dikirim pu 
la ketempat tersebut. Penduduk 

preman Saudi Arab tidak diperke 

nankan pergi kepantai. Pemerin- 

tah Saudi Arab menganggap se- 

mua Gaerah jang berada diluar 
daerah pantai disepandjang Teluk 

Persia jang tidak disebut dalam 
fatsal 6 perdjandjian Djedah. 1927, 

mil kedalam wilajah Saudi Arab. 
Pemerintah Saudi Arab tidak tahu 
menahu bahwa Sultan Muscat itu 

menuntut hak atas Buraimi. Ha: 

nja pada tg 14 September jang la 
lu Sultan tersebut mengeluh ten- 

tang adanja anggota2 pemerintah 
Saudi Arab jang bersendjata. Ke 

tika itu pesawat Inggris terbang 

sangat rendah diatas Buraimi dan 

Lemb:g3 Ke 
Kan. Batas pKon 83 

vankunsten n Me aan 
Ie aemaaaa 

nasi | 

skudaya an Indone 
, 

masehi C 

Watenschanpen 
Meme 

sencotsena | 

h Wilajah Saudi Arabia- 

rikut: 

gota lainnja, sedang ketuanja 

anggota? tersebut. 

3. Menetapkan tugas panitya 

sebagai berikut: 

a. Menampung. semua per- 

'soalan jg teah timbuj dalam 
perdebatan2 DPR baik dalam 

rapat2 tertutup maupun dim 

rapat2 terbuka, serta segala 

bahan j- diterima oleh DPR 
sekitar Kementerian  Pertaha- 

nan don Angkatan Perang, mi 

salnj, antara lain pembelian2 

Kementerian Pertahanan dan 

Angkatan Perang, dislokasi pa 

sukan2 dan personee sbeleid 
dalam Kementerian Pertaha- 

nan dan Angkatan Perang, ke 
terangan2 tentang adanja ke- 
renggangan antara rakjat dan 

tentara dibeberapa daerah, 
korps pendidikan rohani, be- 

lum adanja undang2 pokok 
Pertahanan Negara jg diperlu 

kan untuk meletakkan da- 

sar? dari Kementerian Perta- 

hanan dan Angkatan Perang 
|jg kuat, serta lain2 soal jg te 
lah timbul dalam perdebatan2 
dalam DPR. 

b. mempeladjari soal2 tsb da 

lam huruf a dengan seksama 

dan objektip serta memadjukan 

usul2 jang konkrit kepada peme 

rintah tentang kemungkinan 

adanja perobahan dalam  pimpi 

nan dari organisasi Angkatan 

Perang dan Kementerian Perta 

hanan kearah perbaikan: c. ber 

usaha memperkuat adanja per 

undang2an mengenai pertahanan   
    

sebagai daerah pemerintah Saudi 

Arab, demikian djurubitjara tadi. 

' Achirnja djurubitjara tersebut me 

njatakan harapan, mudah2-an pe 

rundingan2 jang dewasa ini ma- 
sih berlangsung antara Saudi 
Arab dan Inggris mengenai masa 
lah Buraimi ita akan menemukan 
penjelesaian setjara damai. (Reu 
ter). 

Penarikan Kembali MMB 
IKTUM USUL MOSI Manai Sophiaan cs lengkapnja sebagai 

b 1. Mendesak kepada pemerintah supaja memper- 

tjepat berachirnja pekerdjaan Misi Militer Belanda di Indonesia, 

2. Mendesak kepada pemerintah supaja segera membentuk satu Pa- 

nitia Negara jang anggota?nja terdiri dari: 

diangkat oleh Presiden atas usul jg mengikat dari DPR, b. ang- 

gota-anggota jg diangkat oleh Presiden atas tundjukan oleh peme- 

rintah, dengan ketentuan bahwa djumlah anggota panitia jang di- 

angkat atas usul DPR harus lebih besar daripada djumlah ang- 

a. anggota2 DPR jg 

diangkat oleh Presiden diantara 

Negara, susunan Kementerian 

Pertahanan dan Angkatan Pe 

rang serta kedudukan hukum da 
ri anggota2 A.P., d. memberi 

kan laporan-laporan dan usuls 

Pendjelasan Kasimo. 

Dalam sidang pleno . terbuka hari 
Seiasa kemaren .Kas'mo memberi 
kan pendjelasannja terhadap usul 
mosinja dengan terlebih dulu . men 
beri-tahukan. . jbahwa' diktum V 
mengalami perubahan sbb.: Mengun 
dang pemerintah menjampaikan de 

ngan segera kepada DPR -hasii2 pe- 
kerdjaannja berhubung dengar lapo- 
ran jang diadjukan oleh Panitia Ne- 
gara kepada pemerintah 

bahwa da- 
itu 

Kasimo menerangkan 
| lam merumuskan usul mosinja 

diingat adjakan anggota Mr.. Assaa: 

untuk meninggalkan perdebatan se-     nja mengenai hal2 tsb pada hu 

ru a dan b diatas dalam tempo 

paling lama tiga bulan kepada 

pemerintah: e. dalam waktu se 

lambat2nja dua bulan menjampai 

kan usul2 konkrit kepada peme 
rintah mengenai. tjara2 bagaima 

na mempertjepat berachirnja pe 

kerdjaan Misi Militer. Belanda, 
4. Mengundang pemerintah su 

paja kepada panitia tsb setjara 

kolektip atau perseorangan dihe 

ri keleluasaan untuk mendjalan 

tugasnja, 

5. Mengundang pemerintah me 

njampaikan dengan segera hasil2 

pekerdjaannja sesuai dengan usul 

usul dari panitia tsb kepada 

DPR. 
Usul mosi tsb ditandatangani 

djuga oleh. Arudji Kartawinata, 

Idham Chalid, Abdullah Jusuf 

dan G.E. Dauhan. 

Pendjelasan Manai 
Sophiean dan Arudji 

Dalam memberikan pendjelasan 

atas usul mosinja, Manai Sophiaan 

menerangkan, bahwa titik berat dari 

pada perumusan usul mosi itu ialah 

uluran tangan pemerintah guna mem 

bentuk Panitia Negara sebagai sa 

luran untuk mendapat dijalan “guna 

memetjahkan persoalannja. Usul mo 

sinja tidak menghendaki putusan jg 

tergopoh2, demikian  Manai So- 

phiaan, jang menerangkan pula, bah 

wa diktum III b) (jakni diktum jg 

menjebabkan tidak tertjapainja per- 

pengusul2 mosi Kasimo cs. — Red.) 

mengandung soal2 jg mendjadi po 

kok pembitjaraan. Dan mengenai hal 

itu menurut Manai perlu diadakan 

penindjauan dan penjelidikan urituk 

mendapatkan kepastiannja, member 

sihkan nama djika tuduhan2 ternjata 

tidak benar, tetapi djika benar maka 

dengan lapang Menteri Pertahanan   
setudjuan antara fraksi PNI dengan | 

| ngan selekas-lekasnja diadakan 

ngit jang menimbulkan ' sentimen2 

didalam dan diluar parlemen. “Se 

landjutnja Kasimo memberi pendje- 

lasan tentang diktum usul mosinja, 

antara lain ia berpendapat, bahwa 

tidak ada satu" fraksipun jang tidak 

menjetudjui lekas selesainja ' peker- 

djaan MMB. Mengenai pembentu- 

kan. Panitia Negara ia kemukakan. 

bahwa andai kata panitia tsb. terdiri 

dari 15 orang, jang & adalah ang- 

gota DPR. Untuk memilihnja, DPR 

dapat memadjukan 16 tjalon. Dim 

melaksanakan tugasnja, maka pani- 

tia ita menurut Kas'mo, harus lepas 

memadjukan usul2 konkrit tentang 
kemungkinan - diadakan “perubahan 
dalam susunan Kementerian Perta- 
hanan dan ' Angkatan Perang itu 
harus tidak tertudju kepada orang2 
jang tertentu. 

Usul mosi Baharuddin. 

Kemaren “pagi itupun telah 

dibagikan kepada para anggota. 
parlemen usul mosi Baharuddin 
setelah diamendeer oleh Ir. Sa- 

kirman (PKI). 
Usul mosi 

sbb.: 

1, Menuntut kpd. pemerintah 
supaja mengadakan reformasi 
dalam pimpinan Kementerian 
Pertahanan dan Angkatan Pe- 
rang serta mengadakan reorga- 

'nisi dalamnja. 
| 2. Menuntut selandjutnja de- 

itu  pokoknja   
'Undang2 Pertahanan Nasio- 
inal dan seterusnja supaja me- 
ngenat reorganisasi Kemente 

rian Pertahanan, Angkatan2 
dalamnja,  rechtspositie mili- 
ter dan lain2 dilakukan dengan 
undang2. 

dapat mengadakan tindakan2-nja. | 

, (Antara) (Disambung di Hal, ih) 

s 

MA 

AN
 

tawinata (PSIL), Idham Chalid “ 

dari segala purba-sangka dan dalam : 
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Islam tidak sependapat dgn 
orang jg ingin menghapuskan t 
.polygami. (Antara), 2 

  

. SEMARANG "15 OKTOBER 1952. 

Kundjungan Allison 
- 

  

Kundjungan John 

bantu pada Kementerian L.N. Amerika ke ibu kota kita adalah 
menarik perhatian. Terutama apabila di-ingat, bahwa ia djuga dja- 

| di anggauta sebuah Gelegasi Amerika, 

. mengadakan konperen 
 ngenai soal kerdja-s 

tar. soal 

ngerti”. Dari sini bisa ditarik k 

sia sedemikian rupa," 
damaian Pasifik — terlebih lagi 

Kabar Kota 

Perkara P 
Sedjumlah .Pedag 

  

EBAGAI puasE pertama, 

gang besar di kota ini, sebagian: 

—. Dalam pemeriksaan “ss 
pertama, Pengadilan Negeri 
Smg. telah terima yang denda 

| dari para pedagang tsb seba- 
. njak IK. Rp 15.000.— sedang- 

kan bagi nhase kedua ini, ha- 
“kim berpendapat, akan terima 
uang denda lebih dari Rp 15. 

. 000.— kemungkinan akan men : 
tjapai Ik. Rp 100.000.— Kalau 
soal ini, benar2 tidak menda 

-pat perhatian para pedagang 
sebagaimana mestinja, maka 
pihak Pengadilan Negeri akan 
ambil tindakan lebih keras la 
gi, jaitu umpamanja selain da | 
ri didjotuhi hukuman denda, 
akan didjatuhi hukuman ba. 
.dan lamanja tergantung pada | 

CL besar ketjil salahnja pedagang 
 pedagan g tersebut. 

5 FK 

  

Setandjutnja fihak Pengen: 
3 | dalian Harga Semarang . te- 
(rangkan, “bahwa “ mulai 15 
“Oktober ini, akan dilakukan   
penjelidikan setjara lebih teli- 
ti lagi, «karena, pengumuman: 
Peraturan Kementerian ' Pere- 
konomian sudah di-umumkan 
sedari tgl. 15 Ag. jl. Mulo2 se 
bagian besar dari para peda- 

gang masih belum atau ku: 
| rang-paham adanja btai bii- 

— njinjx peraturan, hingga dim 
soal: penjelidikan: “pelanggaran : 
Peraturan Kem. Perekonomian | 
tsb masih diberi « tindakan jg 
erupakan "pemberian: ng 

Gahulu. Tetapi ' sedari tgl. 15 
Oktober ini, akan dilakukan | 

Sg — penje kar lebih: “teliti, teruta | 
m Nan pena NAGN fac- 

  

    

Perkara an satu 

importir besar. 

dalian Harga ks amag ag pe- 

  

' di Manila dgn pemerintah Philipina, me- 
a dalam pertahanan regional. 

——— —— Orang bertanja, apakah kundjungan itu akan meru- 

pakan lagi suatu pertjobaan: dari pihak Amerika, 

donesia dalam rentjana pertahanannja? Apakah rentjana bantuan 

Amerika berdasar TCA itu akan digunakan djuga sebagai “Suatu 

alat untuk menekan Indonesia membuat commitment jang sedikit 
Tanya akan: mengurangi kebebasan politik-bebasnja ? 

Tetapi keragu-raguan jang demikian itu rupa 
tak pada tempatnja. Sesudah ,,gegar” jang telah terdjadi di-seki- 

5 MSA dulu, maka. tidak mungkin apabila dalam menerima 
| berbantuan TCA, kabinet-Wilopo bersedia membuat commitment 

jang sedikit banjak bersifat mengikat. Keterangan menteri L.N. 
Mukarto, sehabis pertemuan dgn John Allison 

. Gang sebagai tanda, bahwa pemerintah kita masih tetap kuat di- 
dalam pendiriannja "mengenai politik-bebas. Menteri Mukarto me- 
ngatakan, bahwa didalam pertemuan itu telah terdjadi ,,saling me- 

to telah berhasil didalam mendjelaskan politik luar negeri Indone- 
hingga" walaupun ditindjau dari sudut per- 

diri — adalah sudah sebaik-baiknja apabila Indonesia teka ber- 
pegang kepada. mena bebannga,. 

  

agang 
Rp 200 Sampai Rp 5000,— 

5) Pengadilan Negeri Semarang aa 

ini didjatubi hukuman denda dari Rp. 
sedangkan tgl. 20 Okt. j.a.d. ini sedjumlah Tagi Wb diperiksa na 
karanja. Pemeriksa'an dalam phase kedua terhadap 'pelang : 
tsb., akan diadakan terhadap beberapa orang “jg termasuk peer 5 

Mulai hari ini lebih . 
teliti lagi. 

Allison, seorang 'pengiiesar pem- 

jang tak lama lagi akan 

buat tarik In- 

itu dapat dipan- 

esimpulan, bahwa menteri Mukar- 

bagi kepentingan negara kita sen- 

- 

: djuga dal: m BN aa pe- 

I bagai tjontoh dalam soal! 

  

  

(nentuan kiesguotient. Sebab se- 
ini, 

orang jang mendapatkan sua- 
za hang seribu dalam Marta 

n 

  

jang ur sedikit Kemasan 

nja mungkin didaerah tersebut 

dalam perbandingan mempu- 

njai pengaruh lebih besar dari- 

pada orang jang mendapatkan 

suara sepuluhribu didaerah. jg: 

sangat padat - penduduknja. 

IMaka dari itu harus dipikirkan 
djusa supaja sebagai hasil pe- 
milihan umum itu nanti jang 
terpilih djangan hanja orang2 
jang ada didaerah jang berpen-. 
duduk padat. 

  

SAJEMBARA DJAMU 
“NI. MENEER: 

Sajembara dari -Djamu tjap 
PortratNjonja Meneer. telah di- 
|buka tadi malam djam 22 dalam 

Ihanaraa umum, disaksikan pula   
2 

beberapa hari Hlm oleh 
ag pemerik- 

konomian, dimana 

— sampai Rp. 5000.—, 

1 giana, 

Buta tor 573: La Hok'Tiang, Kp. 

FII/9as 
Pengton 895 

baru II, Suratman, Kr: kembang 

1 26ta» Suwarso, dj. Sembodja 16, 

oleh pihak kepolisian telah djatoh: 

toh pada nama2 dibawah ini: 
Jo. Ek San, Mlaten taman. 

“rang (1 speda): Tukimin, ngo 

'blangperbalan (L- wekker)s »Us- 
man, Prengguli Gg. H/68 Ana: 

Redjomuljof” Go'Wie Ho: 

dj. Mataram 341, Kwik Hie Tauw, 

Selan 26: Sutardjo,. Gendong-ki- 
hdulf 1201: " Kunmarti, Penggulon, 

Sujatman, Polisi Asrama Kr. Tem 

pet 150a:. Ong Jan Gwan, Pemali 

ruangan Pasar-Malam.Alun2, di-j 

. nesia dim 

| 
| mungkinan untuk  melaku 

$ 

i 
Png bernah terdjadi, bahwa 

F | nesia itu tidak.mendapat pese 

pada no. 112. Lain2 hadiah dja-j. 

Dn 

  Aminta, Kudus, “Dahlan, 

Kamidjan, Seteran- 

Thanan, Sandiwara Lukisan: Ma- 
say “Wafadal, Darat 80 Suharti, 

Purwogondo Gg.I/282)Rudjima,   besar rn tag A5 riya pir 5 

| dak menaati an Kem. Perekonomtat. 

langgaran thd Peraturan Kem. 
Perekonomian tsb. oleh para 

importir 'besar sampai  seka-: 
rang belum lagi didapati. - Se- 
|mentara waktu terhadap satu 
importir: “besar dikota ini, telah 
dilakukan penjelidikan tentang 
pendjualan kain sarung pada 
seorang pedagang kain di kota 
ini. Menurut. 'penjelidikan im- 
portir tsb djual kain sarung me 
lebihi dari harga ig ditetapkan | 
menurut Peraturan Perekemo- 
mian. 
Untuk mendapatkan pemjele- 

'saian, maka tjonto kain tsb di 
kirimkan ke Bandung . “untuk 

(diselidiki lebih djauh dalam La 
| boratorium, apakah pembikinan 
nja benar2 dapat menaikan cal 
Ka pemaDAN barang kain 

. Dalam pada itu beberapa ika! 
langan pedagang besar dan ke 
tjil dikota ini menerangkan ks 
pada wartawan kita, bahwa me 

|reka itu benar2 akan menjesuai | 
kan diri dgn peraturan. Kem. 
Ba 8 Na an 

  

Aa
 

  

  Ama" Pertanian Oleh 
Djawa Tengah: . telah . disebar 
bidji2- lamtorow diseluruh dae- 
rah gebanjak 96: ton, jg selain 
uhtuk diambil! “daunnja guna 
rabuk, djuga Na untik 
'mentjegah. longsornja tanah. 
Lebin djauh oleh djawatan Ke ' 

hun ini selain djati didaerah2 
pegunungan djuga ditanam po | 
ihon2 lamtoro, kaju sonokeling, 
damar, sengon dan poespo jg |   perindustrian, djuga dapat di- 
|gunakan untuk mentjegat, ta- 
nah. longsor. Luas 

Selandjutnja pihak Pengen- ! itu semuanja “14.000 ha. dgn mendirikan gedung2 Tea ataw | 
beaja Rp 7 Ya ajutae 

  

Gg. Blakang Si, Sulaiman K, Djo 
negaran 266: Koo' Lie: Hwa, Ken- 
tangan-lor 36, R. Tjipto, Kahar- 
djan 283, The Tjien Hap, Petero- 
ngan-timur 13, Tan Ing Liang, 
Pendrikan-tengah 14, TheTjiang 
Liong, Djagalan A7: “Ang Fjian 

Tjian,. Gg” Baru 21: 

djong 1504 Tan Mei Lan, Gg. Wa- 

sar 485 'Markijah, 

sari: So Lian Siong, Progo III/39: 
'Djajusman, Semarang, 

frie, Kp. Gajam 66:   Kaliman, Pendrikan-utara 1II/T7: 
Sumarto, Purwogondo Gg. I/2j2. 

PRIORITEPT OTO AKAN 
DI HAPUSKAN, 

Didapat kabar. bahwa achir 
tahun ini pembelian oto pakai 
prioriteit tidak'akan diadakan 

| lagi, djodi pembeliannja bebas 
zonder liwat prioriteit komisi, 

| seperti sekarang ini pembeba- 
san pembelian oto' ini chabar- 

nja, hanja mengenai mobil-per” 
soon dahulu sedangkan “bagi 
kendaraan lair icitu truck, 

T jeep “dsbnja masih harus Tiwat 
“prioriteit -komisi. 
“Bagaimana soalnja: mengenai 

pembelian sepeda, motor, -ma- 

  

  
hutanan dalam penanaman ta- : 

selain penting “untuk: bahan2 | "dalam soal ini, masing2 kepala 

tanaman | dapat dipergunakan, 

sih belum lagi didapatkan ke- 
terangan. 

SOAL PEMBELIAN Tanam 
PARTIKELIR. 
“Didapat kabar, bahwa tgk 15 

Okt. ini di Gupernuran akan dilang- 
sungkan pertemuan kepala2, d jawa: 
tan niveau Prop.  Djawa ' Tengah. 
Jo. akan dirundingkan antaranja ia- 
lah mengenai tanah2  partikulir” “jg 
telah dibeli oleh Pemerintah. - Dan 

memadjukan 
tsb 

apakah untuk 

Idjawatan tsb. dapat 
usul, bagaimana baiknja tanah2 

Supangat, | 
Pendrikandor la, $. Marsudi, Bo-: 

rung 2, Diamhari,: Kebonanom. be-: 

Gg-v: Haas- 

tert 24: Ong Tiong Hay, Kr. Ko- 
ajo 433: R., Suwarsono, Tawang- 

Go Djoe 
Gie, Kebonkenap 39: A. Aldjoef-' 

Sudjono Ki, 
48 CPM, Tukalor, Kaligawe 28: 

  

    

MPa demek 
ja, ber temp, DP Pa agan Tang : 

    

1 Bahder Hat jg hadlir Omar   | 
| 

Ht 

| 
| 
| 
| 

  

  

ran ini sungguh mudah utk 
mengadakan pesanan? demiki 
lain dimuat dlm suatu karangan dari k 
Dagblad di Indonesia: Kapasitet. 

tahun "jg terachir ini 

Hi aan 3 

turan?2-jang lebih keras terha- 
ar negeri, Sebelum ada peratu- 
apat idzin dari pemerintah utk 
luar negeri, demikian antara 

oresponden Het Financiele 
industri pertjetakan di Indo- 
madju sekali, sehingga seka- 

       
   

  

    
yang: sebagjan-besar dari kebutuhan. Indonesia “dapat diusahakan 

, sendiri didalam "negeri. “Sekar   nja dapat dilakukan pesanan 

3 f untuk mentjetakkan buku di Iu negeri, apabila pesanan itu dise- 

tudjui Na AAU perepN. tidak berkeberatan terha- 
| dag maksud itu.» 

   

  

  ri kurang pesenan. 
Abli2 dari dewan grafis jar 

mendjadi bagian dari-kemente 
rian. perekonomian, harus m 

injelidiki, apakah tidak ada k 

pesanan'itu “pada perusah 
“pertjetakan sendiri di Indone: 
Sig 3 

Tindakan ini diambil,. kare 

.usahaan2 pertjetakan di Inde 

“nan, akibat baniaknja 

nan2 jang dibuat diluar neg 
Banjak puku2 jang ditjetak 
luar negeri memang akan m 
punjai rupa jang-lebih apabila 
dibandingkan dengan kebanja- 
kan buku2 jang-ditjetak di 
donesia sendiri, tetapi di In 
nesia ini ada djuga perusah 
an2 perijetakan jang mempi 
njai perlengkapan? jang sa 

lengkapnja dengan 
kan2 diluar negeri. 
ini menurur-koresponden ' 
Financieel Dagblad” itu £ 
mang sesuai dengan rentjana., 
untuk menjederhanakan fjara 
hidup di Indonesia. Uang nega- 

  
(ra itu harus lebity hemat dJagi 
dipergunakan. 

Banuuan benih. 
Tindakan sematjam 'ini pun 

telah diambil terhadap 1por E 
buku2. 
ada djaman sertifikat devi i- 

sen, pemerintah telah memu- 
tuskan untuk memberikan ban- 
tuan dalam usaha untuk meng- 
import buku2 peladjaran, ka- 
rena. apabila tidak demikian bu 
ku2 jang sangat diperlukan itu 
akan terlampau tinggi hargo- 
nja. Didalam “praktek buku2 
peladjaran itu didjuay dengan 

3 
Ta 
Bea 

— Pertjetakan dim. neges| k 
  
   

  

    
   

    

    

    

   

    

   

     

  

   

    

    

  

   

     

    

    

    

3 

(Ibullah keruwetan 

4 tur itu j 

Selain dari'ini tuntutan?'dari toko2 

3 Inie san Lektur. Jajasan 
jersebut membunjai tugas. .un- 

tuk-memeriksa daftar2 jang di 
masukkan oleh perusahaan2 im 
pert buku dan menentukan be- 

Irapa besar jang harus diganti 
Foteh-pemerintan. 

Toko2 Puku di Indonesia te- 

lah memakai kesempatan ini se 
Huas2dnja,. sehingga pada suatu 

  

ketika istilah buku ,,buku pe- 
ladjaran” ita diartikan sangat 

Ituas sekali. Buku2 seperti .,Be- 
I|ter Schaken”, Hoe leer ik 'brid- 
gen dan sebagainja. digolongan 
oleh. mtreka- dalam golongan 

H3 & 6 
'buku2 peladjaran. 
BUKU (3) 

Kewadjiban jajar |» 
Mn san Lektur. 
“Jajasan Lektur mempunjai kewadit 

: bantimtuk memeriksa claim jang di 
| adjukan oleh toko2 buku. Akibat lu- 

asnja arti jang diberikan kepada is- 
tilah buku peladiaran itu, maka tim 

sedangkan peker- 
djaan jang dihadapi oleh Jajasan Lek 

mendjadi terlampau banjak. 

buku “akan penggantian 504 dari 
(harga , buku2 peladjaran” jang me- 
'reka import itu meliputi berpuluh-pu 
duh djuta rupiah. Dengan adanja per 
aturan baru, dalam mana ditentukan, 

bahwa fihak importir harus memba 
jar 4094 pada waktu mengadjukan 
peranan utk: mengimport sesuatu 

barang, maka'toko2 buku itu mengha 
dapi kesukaran? dlm hal keuangan. 
Kini kesukaran? itu agaknja#sudah 
dapat: diselesaikan. “Pemerintah telah 
miilai pula memberikan batas2 jang 
djelas tentang istilah ,.buku2-peladja 
ran” itu:Selain dari ini, sebelum “id- 
zini import-ita diberikan, fihak: im- 
Dortir harus 'mempunjai: idzin dulu 
dari Jajasan Lektur bahwa buku2 itu 
boleh ididjual sebagai buku peladja-. 
ran: Tetapi. fihak toko2 buku menge 
mtikakan, bahwa peraturan:.ini meng   separoh harga sedangkan jang 

5095. lagi itu diganti oleh peme Hukati ke Indonesia, 

rintah. Ti ini telan . didiri- 

hambat" pemasukan: buku2 jang. diper 
demikian tulis 

het Financiele: Dagblad. »( Bia). 
  

15 OKTOBER DI SEMARANG. 

Hari ini tg. 15 Oktober 1952, 
ulang- tahun ke-7 dari pertempu- 
ran.5. 'hari melawan Djepang di 
Semarang, oleh sementara ' pen- 
duduk, dipelopori oleh Panitia 15 
Oktober, telah diperingati dengan 
djalan ” membersihkan ' makam? 
para korban. Djumlah mereka jg 
gugur karena pertempuran: Apar 
itu diketahui 4000 orang jg 
yak makamnja di beberapa, tem- 

pat dalam Kota ini. ' 19 
Dari panitia tsb. Mine old ke- 

terangan, bahwaspendirian Tugu- 
muda jang sedianja diresmikan 
pada Hari Pahlawan tg. 10-No- 
pember ja.d. belum dapat terlak- 
sana), berhubung kini tugunja ma- 
sih dalam penjelenggaraan jg di- 
lakukan oleh “achli seni pahat 

y Hendro. Tugu- muda itu tingsinja 
ag meter, dibikin di Kaliurang 
dan .selesainja kelak akan' Aa 

Ipatkan di 
Judjung Bodjong. Beaja utk ng 

Gjalan. Perlimas'.d 

Ta diperlukan Rp. 100.000—. 
£ 

” SEKITAR KONGRES 
DESENTRALISASI, 

Menjambung berita, "tentang 
Kongres Desentralisasi .Djawa 
Tengah jg. akan . dilangsungkan 
dim bulan Nop. j.a.d. ini, pihak 

| panitya kabarkan. lebih - djauh, 
bahwa, tempatnja. untuk. kongres   
|ke-uangan antara ' Pusat 

ha kongres tsb adalah atas 
“tiatief:. Pem. “Prop. Djawa: “Ten- 

| Mi ditetapkan di Kabupaten Smg. 
| Adapun atjaranja “ialah antara- 
nja merundingkan soal2 jg. ber- 
hubungan dilapangan D.P.R. dan 
D.P.D. Selandjutnja akan dirun- 
dingkan pula perbandingan soal- 

dan 
daerah2.. dan achirnja hubungan 
kepala2 daerah dgn D.P.R. dan 
D.P.D. Dikabarkan, bahwa nsa- 

ini- 

telah diambil 
Dalam Ne- 

gah,” tesapi kini 
oper pula oleh Kem. 
geri. Akan  hadlir dalam kor.14 
gres tsb pres. Sukarno dan be- 
berapa menteri jg bersangkutan, 
djuga - semua gupernur . seluruh 
Indonesia, ketua D.P.R. dan las 
innja lagi. Untuk Kongreg Des 
sentralisasi ini, disediakan beaja 

| 

  pun lainnja lagi, lebih kurang  Rp,.42.000.—, 

SIAPA PUNJA BARANG? 
Oleh Polisi Djomblang - telah 

diketemukan dimuka pos pen- 
Gjagaan polisi di Sebandaran 1, 
arlodji tangan merek 

dgn band-nja. Disamping ini di- 
ketemukan djuga satusepeda Ie- 

laki “jg mereknja tidak terang 

dan nomernja K.O. 398. di djalan 
Karangtempel. Sampai sekarang 

tahui- dan siapa merasa, kehilan- 

gan barang? diatas ini, dapat ber- 
Hubungan dgn polisi seksi Djom- 
blang dgn membawa surat kete- 
rangan jg. lengkap. 

BERITA PALANG MERAH. 
Palang Merah Indonesia tjab 

Semarang dalam minggu ini 

telah . menerima lagi . uang 
sumbangan untuk Sanatorium 
anak2 sekolah di Ngawen dari: 
Kantor Adm. Djamus Smg 
Rp. 50— Pemerahan L.A.Ley- 
ting di Genuksari Rp. 10— dan 
Perk. Union Smg, 'jaitu sisa 
hasil 10 pCt.. dari pendapatan 
netto entree pertandingan se- 
pakbola Nan Hua jl. Rp. 1008, 
84. Semua yang untuk fonds 
tsb, disimpan di Bank Tp 
Salatiga. 

PAKAIAN DINAS UTK. po. 
LISI PAMONG-PRODJO, 
| Oleh Kem. Dalam Negeri ba 
ru? ini dikirimkan telgram ke 
pada Res. Smg. jg menjatakan 
akan mengirim sedjumlah pa- 
kaian dinas untuk polisi Pa- 
mong Prodjo Smg. Banjaknja 
polisi pamong-prodjo dlm Kar. 
Smg. ada Ik. 500 orang. Berhu 
bung dgn ini, maka oleh pihak 
"Kar, Smg, akan dikirimkan 
orangnja ke Djakarta: tetapi 
berhubung keadaan... keuangan 
ig. belum, mengizinkanj pengiri 
man orang, tsb belum dapat di 
djalankan. 

MENJIMPAN 1 STENGUN 
DENGAN PELURUNJA. 

4 orang berasal dari dasa Wio- 
norgdjo Kaliwungu (Kendal) 
karena dipersalankan mempu-   runja dan 1 repolper Colt, 

»Pomto” . 

pemilik barang2 tsb belum. dike-' 

| telah diadili di Pengadilan Negeri di kota itu, Djumlah badjak laut: 

mutlak... untuk melakukan: pem 
| bangunan. disegala. Japangan, : di- 

berikannja dan dengan begitu kaum 

| Sumatera mendjadi benar2 ,,Pu- 

ta Ae btuuh Asia 
Mampu Harapan Besar Disegala La- 

pangan—Kata Sebastian 
» EGALA FAKTOR? ada di pulau Sumatera jang memberikan 

7 kemungkinan. membangun seluas-luasnja . di pulau fini.. De- 
kian . dutabesar. Pilipina P. E. Sebastian ' menjatakan kepada 

Antara” “tentang hasil penindjauannja di pulau Harapan ini. Ia 
bertolak ke Singapura dari mana ia akan mengundjungi Tandjong 
Pinang di Riau sebelum kembali ke Djakarta. Tudjuannja ke Tan- 
djong Pinang terutama utk melihat-lihat sampai dimana djauh: 
pengfaksanaan pengembalian badjak?2 Jaut Pilipina, jang baru? ini 

Pilipina, jg dapat didjebak oleh pemerintah Indonesia adalah 68 
orang dan mereka semuanja telah diadili di Tandjong Pinang, Su- 

rabaja dan Makasar. 3 

  

S umatra paling aman 
di Asia. 

« Sebagai faktor pertama - jang 
Bahasa2 Djer- 

  

   

Perlu : Sekali Untuk 
Sekolah2 Tehnik 

njatakannja ialah. adanja 'keama- 

han dan ketenteraman.: Menurut: 

SABTU 18 Okt: djam 16.30 
WIK I—S$S$$ II (pontjol), CHT 
cs 2a—Poris 2h (Pandanaran) 
Polisi 3—CETCS 3b (Kalisari) 
(Uniof' 3b—Gaz Tn 3. (Sete- 
ran). 
MINGGU 19 Oki: djam-16. 

20. CETOS 2h-— Uni sn 2 (Banda 

naran),. Polisi 2--Garnizoen : 

(Karisari), Poris , 3—SS8 3 
(Pontjol.) 

Kom petisi Persib. 

Perebutan tempat. galak 

sib(Bandung) babak per stama | 

telah menemui climaxnja.. dlm 
periandingan2 "jang diadakan 3 

hari perturut2- (Tn Bandung de- 

ngan kesudahan sbb: hari per- 

tama PPP-IPPI 4—3, bari ke- 

     Sebastian, Sumatera: dalam : soal 

keamanan, bukan sadja jang teri 
baik diseluruh Indonesia, “tetapi 
adalah daerah jang teraman di- 

seluruh Asia ketika ini. Dengan 

adanja ketenteraman ini, maka 

terbukalah seluruh pintu untuk: 
membangun, jaitu dilapangan 
ekonomi, pertanian, pengadjaran, 
industri, pertambangan, tenaga 
dan pendidikan, sehingga seba- 
gian besar dari anggaran belan- 

dja: negara dapat ditjurahkan 
untuk pembangunan ini... 

U NTUK dapat memahami ' 
peladjaran? jang diberi- | 

tama, Menengah dan - “Tinggi, 
perlu ada mata. peladjaran res 

|mat, Demikian Buldansah, “ke 
pala Inspeksi Pengadjaran . Teh 
nik Pusat, dalam menerargkan 
kesukaran? jang dihadapi oleh 
-para garu Sekolah Tehnik Per 
tama sampai pada. Sekolah Teh 
nik Tinggi. Dikatakannia, bah- 
wa hampir semua alat2 peladja 
ran sumberrja dari daerah2: jg 
berbahasa. Inggeris dan — Djer- 
man,-Selama ini terdapat 19.ma 
ta peladjaran-vak jang terdiri 
dari .bagiar2 mesin2, lisirik, ra 
dio, mobil. pertambangan, per 

| kapalan,-pertjetakan, bangunan 
air dan bangunan? lairnja 

Akibat2 gangguan | 
“kaum Huk. 

Dikatakannja, dinegerinja.. sendiri, 
Pilipina, kini tidak dapat dilakukan 
pembangunan sepesat sebelum pe- 
rang, berhubung adanja gangguan 
dari kaum 'Huk. Kini pemerintah 
Pilipina, kata Sebastian, mesti mem- 
pergunakan 507, dari anggaran be- 
landja "negaranja untuk memulihkan 

Pertama, Menengah dan Ting- 
bahwa kepada kaum .buruh-hendak- gi di Semarang, jang dikundju 
lah diberikan upah, pemeliharaan 
gan santunan? sosial jang - selajak- 
nja,. sehingga .mereka...dapat ,meng- 
insjafi..akan harga.tenaga jang .di- 

rah I Sumatera, daerah II 
Djawa Barat terhitung Kali- 
mantan, daerah-IKI-Djawa Te- 

buruh bisa bekerdja dengan segiat- | ngah dan daerah IV Djawa. Ti- 
Giatnja untuk mentjapai hasil jang 
sebesar2nja — dalam menstabilkan 
erekonomian, Ia djelaskan bahwa 

untuk. menstabilkan perekonomian 
guna mewudjudkan kemakmuran ba- 
gi negara. dan masjarakat adalah 
tenaga buruh merupakan salah satu 
sendi jang sangat - penting. Menge- 

bekas Indonesia Timur. Kon- 

ran2 dan Saran2 dari daerah in 
speksi tersebut dan selain soal 
bahasa jang akan dimadjukan 
sebagai tambahan mata: - pela- 

djaran, djuga' beberapa “hal 
nai upah buruh di Pilipina,  dite- : 3 

rangkannja, bahwa upah. minimum lain jang dipandang perly un 

'kaum buruh dinegeri ite ialah 4 tuk mempertinggi dan melan- 

tjarkan mutu peladjaran. 

Untuk itu. .konperensi telah 
membentuk Panitia. . Mempela- 
diari-Peladjaran2? Sekolah. Teh- 
nik jang. diketuai Tabrani dari 
daerah. Inspeksi II Djawa Ba- 
rat: (Antara). 

pesos sehari. 

Dapat tukar menukar 
Faktor2 lain jang membuat 

lan Harapan adalah. tanah2 

jang sangat subur dn iklim jg. 

ngi oleh 27 inspektur dari dae- | 

| 
1 

! 

mur jang meliputi pula daerah | pertandingan2 kedjuaraan bola 
'kerandjang PBKSI jang diada- 

perensi bersifat menerima lIdpo eranajan jang 

  
kan kepada Sekolah Tehnik Per | 

mi bahasa2 jang bersangkutan | 
MoriguiZ peladjaran tehnik, teru | 
ama bahasa Inggeris dan Djer 

| Baseball: 
| M--tt, Rounders: 

| ta-Bandung 

keamanan,  Katanja' seterusnja,.- da- Seperti” “dikabarkan, mulai 

lam melantjarkan pembangunan ini, tgl. 13“sampai dengan 18/10 : 

haruslah “djangan diabaikan pula berlangsung komperensi kepa- 

tenaga2- dari kaum buruh. . Dalam “129 Inspeksi Sekolah Tehnik 
hubungan “ini, ditegaskannja pula, P 

| 

i 

  han Yani, maka. IM. praktis 

menduduki tempat paling atas 

| dengan bidji kemenangan 1, 

tapi:harus main'1 kali-lagi utk 
menentukan kedjuaraan. 

Toriek POM 

Kesudahan» pertandingan se 
pakbola Pekan Olahraga Maha Ia 
siswa"ke IL di Djakarta “sbb: 
kes. Jogja-kes 
z6 3—0) kes. Bandung- -kes. Bo 
gor 2—1. Pertandingan ter- 
achir nampak “agak 
suisd”, hingga.terdjadi banjak 
tubrukan. Dua goals tertjipta ( 
dari pinaity 12 pass. Laing.ha 

sii. pertandingan POM II ada 
sbb: 

“Tennis: Jogja-Solo 7—0. Bu 
lutangkis Djak.-Surabaja 3—2 

Djakarta—Jogja: 
Jogja-Ban 

dung 30—22, Bolatangan:. Jog. 

ja-Bogor 4—3 Hockey: Djakar. 
7. Bolakeran- 

Idjang: Jogja -Surabaja 2—1, 
| Djakarta-Bandung 2—1. 

Kedjuaraan PBKSI. 

Keduabelasan Djakarta Ra- 
ya telah berhasil keluar seba- 
gai djuara bagian A. dalam 

kan di Djakarta dengan mem- 
peroleh 3 kali kemenangan jai- 
tu lawan Bandung - menang 
6—5, lawan Ambon menang 

Gi dan lawan Solo menang 
5—0. 

Djuara bagian B. adalah ke- 
duabelasan Makassar jg menga 
lahkan Palembang dgn 4—1 
dan melawan . Jogja menang 
1—0. Kedjuaraan umum akan 
dipertandingkan pada hari Ke- | 
mis iad, antara Djakarta dan 
Makassar. ' 

  

Sangat baik. Menurut kejaki- 

nan Sebastian, Indonesia mem- 

punjai tjukup dasar2 jang da- 

pat mendjadikan negara ini Aneka Djawa Tengah | 
  

menudju suatu negara jang 

kaja dan kuat dikemudian hari. 

Hanja kekajaan itu tinggal KUDUS. 

menunggu pengolahannja se- Lanka : 

tjara besaran dan . inisiatif Pemilik rumah kapal 

dari rakjatnja untuk mengolah meninggal. 

kekajaan itu. Kata Sebastian, Hari Senen 13-10-1952 . fa- 
djar telah meninggal dunia ka- 
rena sakit Tn..H.M, MUZJAHID 
dalam. usia k.1.50 tahun: pemi- 
lik.rumah jang berbentuk kapal 
dan pemilik paberik rokok kre- 
tek. (klobot) tjap ,,RODA?”. Al- 
Iarhum. terkenal samasa hidup 
nja sebagai dermawan dan su- 
dah sedjak beberapa tahun pa- 

dasar jang sangat menguntung- 

kan" bagi Indonesia dalam 

menggalang persatuan dikala- 

pgn rakjat, ialah adanja satu 

bahasa resmi. Pilipina, katanja, 

hingga kini masih mempunjai 

tiga bahasa resmi, jaitu Ingge- 
ris, Tagalog dan bahasa Spa- 
njol. 21 

Mengenai lapangan pendidi- 

kan'ia njatakan kekagumannja, 

melihat usaha pemerintah In- 

Jonesia untuk membrantas buta 
huruf dan pembangunan ,seko- 

lah2 sebanjak2nja. Disamping 

itu ia terangkan, bahwa setjara 

informil-ia telah pernah ada- 

kan pembitjaraan2 dengan . be- 

berapa pembesar Indbnesia ten- 

tang tukar menukar guru2 dan 

peladjar2 antara Indonesia dan 

Pilipina, sehingga rakjat dari 

kedua negara ini bisa saling 

lebih kenal mengenali: Disam- 

ping itu dikatakannja tentang 

kesediaan Pilipina buat- mem- 

bantu Indonesia dalam membe- 

(nasi) kepada para fakir mis- 
kin. dari djumlah 20 sampai 30 
orang. 
Almarhum meninggalkan se- 

orang anak laki2 jg. baru beru 
sia kl. 5 tahun. 

Kedatangan angg. DPD. 
Prop. diundur, 

Menjambung berita. tentang 
akan datangnja 2. anggauta DP- 

D Prop, Djateng (Sdr. Dr. Mar- 
zoeki-dan Abdul Wasit) ke kota 
Kudus buat menemui anggauta2 
DPRDS Kab. Kudus, pada tgl. 
16/10. diperoleh kabar lebih  dja- 
uh bahwa: kedatangannja. diundur 
karena. kebetulan. ada. sidang 
DPD Prop. Padahal Ketua DPD 

“dis Prop... Djateng.. (Pak. Budiono) 
rikan tenaga2 guru untuk dl- | berkesempatan hanja pada hari 
pekerdjakan di Indonesia dalam Jitu sadja... Menurut keterangan 
membangunkan sistim penga- akan diundur pada tgl..18 jad. 

djaran baru jang sekarang'Se-N7NGARAN. 
dang dalam. rentjana. pemerin- Pn Nana, CAPIAL. Trima surat pemerasan, 

' Sumohardjo' seorang tani, Mas- 
huri  tjarik dan .Lurahnja ' desa 

Bedji (Ungaran) demikian djuga 
lurahnja Gedanganakan. (Klepu- 

Ungaran) telah terima surat dari 
gerombolan pengatjau jaitu dari 
gerombolan P.K.R. Walujo Muk- 
sin, jg didalamnja minta spj me- 

reka itu masing2  menjerahkan 
uang sebanjak 250.— TN 500.— 

.SOLO. 

Akan beli gedung utk 
pemerintahan kota 

Pemerintah Daerah Kota Be 
Sar Surakarta atas persetudju- 
an pemerintah pusat akan mem 
beli gedung2 buat  didjadikan 
gedung2 pemerintahan. Anta 

  

SIARAN RRI SMG. 
Rebo 15 Okt.: djam 17.05 Taman 

Kusuma, 18.00 Ruang CPRAD, 18.15 
Suara kelana, 19.15 Tindjauan ming 
guan ekonomi, 19.30 Hiburan malam, 
20.30 Lembaran budaja, 20.45 Nja- 
njian tunggal, 21.15. Aneka irama, 
22.15 Irama Malaya. 

Kemis 16 Okt.: djam 06.10 Kle- 

nengan tjlimen, 12.30 Untuk kaum 
ibu oleh nj. Sunarto, 17.10. Donge- 

    
1 

Baru2 ini oleh polisi ditahan ngadjian dan 

njai satu stengun dgn. 50 pelu- an tanah-air, 
| siaran studio Tritunggal. 

ngan kanak2, 18.00 Pengadjian dan ' 
adza, 18.15. Langgam Hawaii, 19.15 , 
Siaran penerangan Djaw. Kehutanan ! 

Soal2: hutan, 19130 Tepatkahs «4 
2030 Mimbar. Islam, 21.15-Sandiwa- 
ra radio, 22.15 Bunga rampai Tos- 
sema. 

Ditam'ar 17 OK: djam, 06:15: Dg | 
tafsir Gur'an, 12.05 

Sembahjang Djum'at, 13.45 Hiburan 
siang, 17.05 Taman peladjar SM IV, 
18.15 Tjahja Kemala, 19.15 Tindjau 

2115 Bantjak Pejaa 

! 'ga kl.Rp, 800, :000.— 

ra lain jang hendak dibeli ada. 
Hah “,Lodji- Gandrung '/ -demiki 
an keterangan wali kota kepa 

'da PIA, Menteri dalam negeri 
Setudju kalau gedung itu dipa 
kai buat kediaman wali kota 
dan paviljun serta kamar2 di 
gamping buat kantor2 pemerin 
tahan. Wali kota sendiri me- 
nganggap gedung tersebut ter 
lala bagus bagi seorang ' wali 
kota. ,,Lodji Gandrung” menu- | 

da- tiap pagi memberi makan: 

MAGELANG. 
Usaha memperbaiki 

ekonomi desa 
Didaerah Temanggung rakjat ber- 

sama-sama 
hanja memperbaiki . ekonomi desa, 
telah dapat. menjelesaikan 30-buah 

pat mengairi sawah seluas 5796 
ha. Pembangunan dam? baru 
dibuatnja sedjak beberapa bulan jg 
lalu dengan biaja 
diantaranja Rp. 411.474.— 
ngan dari rakjat setjara 
jong. Dalam menggurtakan 
kosong, didalam waktu 
kat 1942 ha tanah kering sudah 
dpt ditanami bahan makanan. Pem- 
basmian babi hutan didaerah ini 
jang dikerdjakan oleh penduduk se- 
tjara ,,gropjokan” atau dengan fos- 
for selama itu telah menghasilkan 
1378 -ekor babi hutan mati. Demi- 
kian wartawan Antara jang mengl- 
kuti perdjalanan penindjauan  Resi- 
den “Kedu kedaerah tersebut. Se 
landjutnja dikabarkan, bahwa me- 
nurut laporan jang disampaikan oleh 
rakjat didaerah Purworedjo, disa- 
na tidak ada tanda2 'akan timbulnja 
bahaja kelaparan. Bendungan Bere 
baru sadja selesai diperbaiki dengan 
biaja Rp. 77.000.— “dan akan da- 
pat mengairi sawah seluas 5121 ha. 
Disamping itu oleh Djaw. Pengairan 
kini sedang dibuat saluran2 air ba- 
ru, spj daerah Kedu selatan tidak 
kekurangan air untuk padi dan po- 
Bag pa ditahun jang su- 
ah 

PEKALONGAN. 

Rapat inter Djawatan 

di Sangubanju. 
Pada tgl. 14/10-52 telah di 

langsungkan rapat Inter Dja- 
watan Kota Besar dan Kabupa 
ten Pekalongan, bertempat di 
Sangubanju,  s€Suatu “tempat 
dalam wilajah 'ketjamatan  Ba- 
wang dan terletak: diperbata- 
san Kab, Pekalongan dan Ken 
dal. Selain untuk berapat, dju 
ga agar dapat menindjau dan 
mempeladjari seperlunja kea- 
daan beberapa objek2 jg ada 
ditempat perbatasan tsb, seper 
tinja penindjauan dilakukan pa 
da Rumah Sakit Lepra di Plan 
tungan dan desa Wonodadi di 
daerah Kendal 

Esoknja pada igl. 12/10-52 
para peserta rapat Inter Dja- 
watan tsb diatas. mengadakan 
penindjauan2 di Pertundjukan 
Pertanian dan Kehutanan, Ma 
drasah dan Pendidikan Guru 
PBH, semua di Bawang. Lebih 

kurang pada djam 13.00. rom- 

gotong-ro- 

tanah2 

  
  

rut keterangan Kamar har Lbongan itu pulang kembali ke . 
|Pekalongan, “alih lami 

  

Kompetisi PSIS, 

atas dari kelas 1 kompetisi.Per | 
HS 

dua IMi-Sunda tek hari ketiga i 

PPP-IM: 2 Dengan kesuda- 

,onbe- | 

Rp. 613.853.— 
sumba- ' 

jang sing- ' 

. Solo 4—1 (paw | h 
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pemerintah dalam usa- |. 

itu # 

    

  

  

dam dan saluran air baru jang da- |. 
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Ta Tenan Dam perang Birma de 

ngan menolak perintah orang | 
Pucang am kini menudju kel 

: semua tawanan itu, te 

eaindjau Prograr 
Partai Komunis 

  

ONGRES Partai Komu ' 
Lis, Sovjet Uri ketika ha 

xi Senin. Kn Log aa. Tag 

  

. Stalin    

Yudin Taat sar 
k ka) dan Otto 

siden republik 
elo-Fin). Sidang 

os . kemudian ditunda sam 

apa, : Ketan “Pantiya 1 

enin). sg 

berhasil menjebe 
Marla2. dimulainja 

  

  

      

   mungki nkan Tas tas   - malam Rebo kemaren, utk 
 Hasatoapi resolusi2 erachir 
dan memilih panitya pusat je 

“ ear (Aa UEa - 

  

   

     

gelaran Labuan Tegal sedan 
perempuan ber "earna Samipah te 

ta mengai yang selama 10 bu 
Ne Ten, &pa hari jang lampau | 
ta bersalin dan ternjata anak 
nja bukan seorang baji,: tapi me 
YUgakan telur ikan sebesar buah 
daggur jang banjaknja 50 bidji. 
Marena malu kedjadian jg adjaib 
ini tidak. diberitahukan kepada 
tetangganja, tapi terus dikubur 
setjara. diam2. Setelah diketahui 
Oleh orang banjak, jang dikubur 
itu dipelihara setjara orang mati 

- biasa dgn isembahjangkan. FR. 

KEDJ ADIAN jang adjaib pu 
la tela), terdjadi baru-baru ini di 
kamp ung Bama Ketjamatan Pa 
gelaran Kawedanan Labuan. Ka 
lay. diatas manusia. telah- berte 
ir, maka g jang tsb. 
Gibawah ini, seekor. ajam  kepu 

njaan Djakarta belum beberapa : 
hari berselang telah mengeluar | 

kan anak dengan tiada “bertelur | 
. @ahulu. Anak ajam itu seketika 

Hu djuga, terus sadja mati. F.R. 

BE ge 

Birma untuk menerima hadiah 

Bea ana an Ha itu-akan diberikan ke 
pada Fsaneyoshi, bekas koman 
dan pasukan Djepang jang men 
ujaga “tawanan perang Birma 
dalam perang dunia H. Tawa- 
nan perang ini dipekerdjakan 
Me pembikinan djalan Bir- 

bari Tsune Oi telah” an ri Y diperin , 
tahkan em bye mati 

fah ini ia tak turuti. Banjak | 
antara tawaran perang ita kiri / 
adalah pemimpin? di Birma dan 

ngundang 

|: 

  

6 djam. Pada gam 

cuskan “perdialanann 
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, ERHUBUNG ap makin #ata da benda. Amerika Asa 

Djepang d 

yu 

angkatan perang darat tsb. 

Di akademi militer itu, tja- 
lon2 opsir Djepang akan diberi 
didikan 4 tahun lamanja. Pendi- 
dikan itu dibagi mendjadi bagi- 
an persiapan, dan'bagian biasa. 
Djuga opsir2 dari Pasukan Tja- 
dangan Nasional Djepang akan 
menempuh didikan di akademi 
tsb. se naja nantinja dapat men 
djadi opsir2 militer angkatan 
perang darat Djepang. Kabar- 
nja akademi tsb. akan dipimpin 
oleh seorang partikelir sebagai 
presidennja. Ak aa akan 
berada. dibawah... igawasan 
langsung dati Dewan Keamanan 

, Nasional, jang-kemudiannja-hen 
dak dirobah mendjadi Kemente- 
rian-Djepang,.. dibawah pimpi- 
nan seorang." : menteri “pertaha- 
kan. 5 : 

Angkatan perang jg. 
demokratis? 

-Memurut keterangan pemim 
pin? dari Partai Liberal (partai 
inja P.M. Yoshida). angkatan pe 
rang darat itu akan merupakan 
satu organisasi militer jg, de 
mokratis, dan partai itu kata 
inja akan berusaha keras buat 
djaga djangan : sampai organi 
sasi itu kembali merupakan su- 
atu organisasi ig. mendewa-de 
wakan “militerisme. Tetapi be. 
kas opsir? Djepang jg. berpang 
kat tinggi pun dipergunakan te 
jnaganja, ialah mereka jg. berse' 
Cia buat kerdja sama dgn. Par 
tai Liberal. Para penindjau jg. 
netral beranggapan, bahwa.per 

  

        

        mena. jai telah mag 
uneyoshi supaja datang di 

Birma untuk menerima “tata | | 
hadiah. 

Coast | Main 
BB an AN MEA 7 

       

Sendjataan . kembali : Djepang 

bahwa persetudjuan 

gan pembela'an,. maka kini pemerintah Dje- 
3 pang sedang -sibuk mempersiapkan rentjana untuk membuat Dje- 

pang djadi sebuah benteng anti Komunis di-Asia “Timur. Hal. itu 
dapat dilihat dari rentjana2 resmi jang terachiry: mengenai mak- 
sud buat merobah Pasukan Tjadangan Polisi Nasional Djepang 
mendjadi Angkatan Perang Darat, disamping.renfjana? tadi buat 
merapertjepat usaha-persendjataan kembali bagi negeri itu. Lain 
Garipada itu, sedikit. waktu pula akan di 
militer, jang akan memberi didikan Mapaatt Natan opsir “nah 

bangun sebuah akademi 

ka, akan dapat ditjegah aja 
toh dibawah shekuagaan kaum 
militer jg. fanatik. Karena par 
lemen akan berkuasa untuk me 
ngawasi gerak-geriknja angka- 
tan perang itu. Sebagai mente 
ri pertahananstidak "lagi akan 
diangkat seorang militer seper 
ti dimasa jl., hanja seorang par 
tikelir, jg. mendjalankan tugas 
nja bersama pembantu2 jg. dju 
ga terdiri dari orang2 partikelir 
dan militer, 
Menurut keterangan, kemen- 

terian itu akan mempunjai be 
berapa direktorat, jg. sebagian ' 
akan dipimpin orang2 partikelir 
dan sebagian lagi oleh orang2 

' militer. - Menteri pertahanan 
akan memimpin kementeriannja 
itu dgn. bertaluk kepada kepuj. 
tusan suara jg. terbanjak dari) 
kabinet. Selandjutnja menurut 
keterangan, kementerian perta 
hanan itu akan dapat bagian 36 
ribu djuta yen (atau 160 djuta 
dollar Amerika) dari anggaran 
belandja tahun 1952. Dengan 
| makin kuatnja angkatan perang 
Djepang itu, maka tentera Ame 
rika jg. berpangkal-di. bagian 
utara pulau Hokkaidoyjg.. meng 
hadapi garis pertahanan: Rusia 
£i Sakhalin dan pulau? Kuril, 
dgn. berangsur angsur akan di- 
tarik kembali. Oleh karena itu 
dapat pula ditarik kesimpulan, 

pertaha- 
nan-bersama jg. sekarang ber 
laku diantara Amerika dan Dje 
pang, nistjaja akan dirobah Ja 
gi begitu lekas- pembangunan 
angkatan perang Djepang itu 

itu karena dilantjarkan dlm, hu selesai. 
Ihungan 1g. erat dengan Ameri- 

Kaju" 
MEME ye ieranua Sana Mara 

ali Diperas Tenaganja - — 
ar Winarii | 
NG2 INDONESIA. di “London terdapat 

ngan, bahwa..mereka mendapat malu besar, ketika meneri- 

  

ketera- 

ma kabar? jang dikirimkan orang: kepada mereka, dari New York, 
tentang perlakuan John Coast terhadap penari? Bali, jang kini 

. sedang mengadakan perdjalanan di Amerika-Serikat. Demikian 
»Antara” London. Selama ia tinggal di London, John Coast telah. 
menimbulkan kemarahan kebanjakan sahabatnja - — baik orang In- 
donesia, maupun Eropah-— dgn sikapnja jg'angkuh dan berlagak, 

. Tetapi untunglah njala kemarahan ini Mekah Pena oleh suk- 
ses hebat jg Opera penari? Bali. 

£ Dari: pibak jang boleh Aier Y Ka 
tjaja didapat keterangan,, bhw 
John Coast: berulanz- ulang me- 
langgar. sjarat2 “perdjandjian | 
jang- dibuat tadinja, Kepada 
penari? itu didjandjikan, bhwi 
mereka akan. menerima 75 
dollar: Amerika setiap minggu, 
sebagai uang saku untuk me- 
reka sendiri, sedang. Coast. jg. 

yggarakan dan 
ea 

akan - menjelen 
memhajar penginap dan. Mma- 
kan. Kini Coast 1x a 
bahwa pengri2 Bali: “harus 
membajar penginapan 'dan mal 
kannja dengan uang: 15 dollar| 
itu. Kepada" UP: John . Coast 
menerangkan, bahwa sel 
usaha ini berdasarkan. kekeli 
argaan. Tidak ada  kontrak.! 
Penari2 Bali itu tidak akan 
mengerti sjarat2 perdjandjian:j 
Bagi mereka “perdjalanan ini | 
satu avontuur. Tetapi djika pes 
nari2 Bali itu ingin pulang, 
mereka. boleh pergi”. 

J. Coast menipu 
.penjiar Wanita. 

Selain dari itu, John Coast 
mempekerdjakan penjiar radio 
Indonesia, Winarti  Partaning- 
rat, sebagai pembatja  tjerita 
bagi rombongan, dengan djan- 
dji. akan digadji 150 dollar se- 
minggu. Pada achir ' minggu 
kedua, ia hanja dibajar 100 
dollar oleh John Coast. Karena 

  

    

  

   

  

Win Perserikatan Buncandtk 
Dki! Palar,” meminta . kepada 
John. Coast, supaja suka mem- | 
pertundjukkan kesenian, Bali | 
dalam. “perdjamuan jang “dil 
adakannja untuk 'anggauta? 
delegasi Perserikatan Bangsa?! 
lainnja. Meskipun untuk belan- 
dja perdjalanan rombongan | 
itu ia mendapat” subsidi aari 
Pemerintah: Indonesia. “John 

|negara-besar 

Coast meminta supaja kepada- |. 
nja .dibajar 2400 “Gollar sebe-t: 

Alliansi militer. 
Dilan pihak, beberapa kala- 

ngan Asia jang memandang 
| persetudjuan pertahanan-ber- 
sama — Amerika-Djepang itu 
lengan perasaam tidak senang, 
mengatakan bahwa  persetu- 
Gjuan tsb..akan dirobah, supa- 

ja Gapat diganti dng. “sebuah 
aliansi Amerika- -Djepang, se- 
gupa dng: aula areas. 
geris. Mereka - mengatakan, 
bahwa Amerika inginkan al- 
liansi . jang sematjam itay.su- 
ipaja dapat mempertahankan 
pengawasannja atas perimba- 
agama di Asia 
Timur. Pun “kalang n itu me- 
agatakan, bahwa Djepang ten- 

tu akan menjetudjui  alliansi 
| Jang demikian | 
|mendjadi tradisi diplomasi Dje 
Ipang untuk. mengadakan. per- 
serikatan militer . dng. -sesuatu 

lainnja, supaja 

dapat menarik keuntungan « di- 
dalam perimbangan “Naa 
politik di Asia Timur itu. 

Inti angk. perang 
darat Djepang. 

: Pasukan Keamanan Djepang 

jg sekarang, jg nantinja akan   lum spebari2 itu mengadakan 

4 pertundjukan. 

— Sewaktu rombongan penari j D 

'#Bali di London, John Coast te- 
agnes persetudjuan 

  

satu Maskapai Piring | 

Hitam. jang ketjil, untuk me- 
| masukkan. musik. .gamelan kes 

dalam. piring hitam, dan kes 
|mudian « mendjualnja “sekali. 
Sesampai di Amerika Serikat 
ia mendapat: tawaran jang le: 
bikh menguntungkan dari Mas: 
'kapai Piring" Hitam Amerika 
jang. lebih. besar, kini. John: 

Coast sedang meminta keduta- 
an Indonesia di.London supaja 
suka menolong “mengadakan 
petubahan | dalam kontrak  'jg. 
telah diadakannja dengan mas- 
kapai Inggeris tadi, maksudnja 

'supaja “ditambah sjarat baru, 
jaitu pendjualan piring hitam- 

nja terbatas   itu Winarti: minta ber henti. 

Pemimpin delegasi Indonesia 
lan Inggeris sadja. Demikian 

2 rang, 

didalam. .keradja- |   wartawan ,,Antara” di London, 

  

dirobah mendjadi angkatan" pe 
terbagi didalam 8 tja- 

bang, jaitu pasukan biasa, pa 
sukan istimewa, . pasukan ge- 
nie, pasukan kurier, pasukan 
pengangkutan, pasukan pener- 

bangan, pasukan perhubungan 
dan pasukan pengobatan. Per 
alatan2 ig terpenting dari pa- 
sukan 'itu termasuk . pekakas2 

pelempar roket, senapan2, ka-. 

rabin?2 dan mortier2. Sebegitu 

3-Barat Adjak Berunding Blok Arab 

  

Abate” kenanga mengenai 
. Kant bania tersebut. Eisen- 

| rian kuno dalam kalangan 3 

Tang 

     
      

       
       
      
   
    

     

  

   

$ c tang pembentuk t Perdam 
'Komperessi Perdamaian Daerah? Pasifik dan “Asia di   dunia ke-3, 

   

2 bari Sntasa mengum umkan teks Hptah resolusi ten- 

ur Kn jang baru? iri telah disetudjui dalam 
Peking Dalam resolusi itu konperensi 

Perdamaian diantara 5 Negara Bexar, 
gu rumah kearah pelaksaraannja “bagi 

Pakt sematjam ita akan mem bebaskan umat manusia dari ba 
semua 

@kan melenjapkan “raga “rgeri 
dagangan diantara bangsa2. 

“di Asia dan: Pasifik,» disamping bangsa? : 

mb Ban aan ita, dengan kekuatan serta rasa tjin 

    
Selandjutnja delegasi India | 

dalam. Konperensi Perdamaian 
Peking, telah mengambil putu- 

'Ingandjurkan...kepada pemerin- 

(tah tsb.. supaja. mendesak utk 
lekas: dapat. diadakannja 
Tundingan' gentjatan sendjata 
Gi “Panmunjom dan untuk. .me 

ye | njelesaikan'.. masalah. tawanan 

e- | perang. Ketua delegasi India, 
Dr. S:D. Kitshlew dalam Kon- 

perensi di Peking telah menja- 
takan : kekuatirannja,  berhu- 

Pn bung dengan diputuskan- 
$ | nja rundingan2 gentjatan sen-    

ra" perunding Amerika keluar 
:dari ruangan permusjawaratan 

hn tsb: tg. 8 Oktober 'jl: Kemudi- 
h jan dinjatakannja, bahwa run- 

dingan gentjatan sendjata 'itu 
| ja tak dapat melihat. keuntu- | harus diadakan lagi, agar dg. 
ngan dari diput'iskannja ihubu- | demikian- djalan kearah tertja- 
ngan diplomatik Sengaa, ia painja- gentjatan sendjata jg: 
ib SN adil tetap terbuka. 

    

   

uwer berkata: ,,Adalah: 

AT Man sekali2 

   

    

   
   

  

    
   

    

  

   

  

   
   
   
   

    

    

    

  

Sementara itu pada ari 
Senin polisi Salt Lake City me- 
ngadakan penjelidikan terha- 
dap antjaman untuk. membu- 
inuh djenderal Dwight: 
houwer, tjalon partai Rep 
untuk presiden Amerika. T 
diterima kabar, bahwa 
orang dlm sebuah bar totg A m 
ngeluarkan antjaman: 

dia lalu kita akan tembak' 

tjaman ini dikeluarkan ee 
orang tersebut, jang membe' 
revolver, ketika. Eisenhouwer 
sedang mengundjungi kota itu. 

Komunis & Kapitalis da 
pat berdampingan 

Sementara itu menteri luar 
negeri - Polandia, Stanislav 

| Skrzeszewski, jang tiba - di 
New York hari Senen djugza 
katakan kepada pers, bahwa | 
adalah mungkin. bagi: Komunis, 
dan “blok Barat - (Kapitalis) 
untuk. “hidup berdampingan. 
Skrzeszewski jang datang di- 
N.. York dgn menumpang kapal 
@ueen.Flizabeth. akan mewa- 

Dengan segera polisi datang ke Pa aa aa 

bar itu, tetapi kedua orang if : dangnja besok pagi Ck Fens 
sudah pergi. Sekarang jg.-bers 
wadjib sedang “ mengadakan 

1D       
lah dibentuk, maka peralatan- | 

bang, 200 tank, alat2 perang 

sebab.sudah ' 

pendjagaan? istimewa berhu: | 
bung dengan akan : daiangnja 
Ad'ai Sievenson,-tial Ion. F 
demokrat, Beras hari 
(AF: Eh 

    

  

    

    

  

| RSITEK HEINRICH 
£ EBERT di Murchen te- 

Tabur. Moana Pena ab: 

nja akan ditambah denganpa 
ling sedikit 100 pesawat-ter- 

  

lainnja pendapatan jg terachir. : Ia renijana pem j 
: | ban #sebuah makam «utk. 

Assgkolakt: | Eva Perron. Makam ini jang me 
yupakar gedung “besar akan 

mempunjai tantang jang terbe- 
rupakan angkatan perang laut | sar didunia. Lontjeng imi berat- 
Djepang. Kini pasukan itu | nja 250-000 kg. damakan dibu- 
mempunjai 170 kapal penjapu | njikan tiap bulan pada tgl. 26, 
randjau, kapal2 perang ketjil, | jakni hari meninggalnja Eva 
kapa!2 penghintai dan. 70-ka- , Perron. Pada 4sisi lontjeng ini 
pal2 dan motorboot2” peronda. | | | akan TA Ha boa 
Angkatan perang laut Amerika : Makam ini r ungg 
sedang. Sbb pula un dan lebarnja 65 meter. Sebuah 

tukmengoperkon kepada pihak tangga Ha menudju Nang 
Djepang itu 10 buah kapal pe- | aa an Mn 4 
g Mann elennanin jang dengan 33 baah 

s Iin didalam ruangan pemaka. 
1500 dan 50 ban Jep pelindung 
tentera penda “jang ma- man merupakan lambang usia 

Sing? besarnja.250- ton: Lain 
daripada itu, djaga akan dibe- | 
rikan sedjumlah pesawat . ier- j 
bang helicopter dan pena 
terbang di air. 
Dengan dibentuknja Apt 

tan perang laut “ Djepang itu, 
maka Djepang akan - mempu- 

njai perkapalan? perang ' jang 
berdjumlah 30.000 ton. Tetapi 
|dalam djangka waktu 3 tahun 
djumlah itu akan. “diperbesar 
hingga mendjadi 'kurang-lebih 

100.900 ton. ' Dengan mempu- 
njai angkatan perang laut se- 
besar itu, Djepang.akan sang- a 
gup membelakan pantai2njaj  - $ 

terhadap sesuatu serangan, jgarnizoen2 Amerika jg. ada di 
dan djuga “untuk . melakukan | Djepang. 
penggempuran terhadap bagi- | , 
an2 pantai dimana pihak mu- 
suh-caratkan ientera. . .. 

Pembuatan Sendjata2. 
Selainnja: membangun angka- 

tan perang, 'Djepang djuga 

berusaha memperbesar. industri 
sendjatanja, jg.-hatsilnja.. akan 
didjuak - kepada Amerika -dan' 
negara2 lain diluar blok-Rus- 

sia. Kabarnja,.. Federasi Ekono 
mi Djepang (Keizaren)s sebuah 
organisasi jg. berpengaruh di- 

negeri. itu, . telah desak peme- 
rintah Djepang supaja ' mene- 

tapkan satu politik: jz.. terten- 

tu untuk 'mempertjepat produk- 

si alat2 militer di“Djepang. 
Bersamaan dgn. itu, beberapa 

pengusaha industri partikelir 
Djepang sedang  berdaja: buat 

beli bekas: paberik2i. sendjata |ga dapat .membuat ssendjata 
Djepang,. untuk. membuat amu- (untuk | menampung. pesanan? 
nisi, terutama guna Kepertuan #merika, itna, Li 

Pasukan pendjaga Paniai 
akan direorganisir hingga me- 

Eva Perron, jang telah, mening- 
dunia pada usia 33 tahun. 

3, Gimana akan dit 
patkan peti djenazah Eva Per- 
x01: Jebarnja 12 meter, Ruangan 

Bontang ite-dibuat! dalam. ta- 
hun 1734 dan beratnja 200.000 
kg. (DPA). 
  

Amerika hendak beli 

amunisi Djepang 2 
sdjuta dollar sehari. 

| Kabarnja . Amerika sedang 
mempertimbangkan “soal “me: 

djuta dollar setiap | harinja, 
huat. beli amunisi. Djepang an- 
tuk keperluan rentjana. pem- 
belaannja di- Asia Timur. Dari 
kalangan? resmi didapat kete- 
terangan, bahwa. Amerika akan 
menempatkan : »pesangit amunisi 
seharga:200- djuta, dollar Amo- 
rika selama tahun «fiskal je. 

berachir pada Juni 1953: Kini 
sudah ada beberapa usaha? in- 
dustri (Djepang jg: merobh pas     

ENURUT Ana ai formil, "tentang soal “laannja"negara2 Arab sudah di- 

M sumber2 jang berkuasa di fadi. Ketika permulaan tahun inis ” adjak berunding. Menurut sum- 

London pada hari” “Senin, tjita2 Inggris mengusulkan 'supaja-ke-  ber2 tsb. diatas tadi, ..peroba: 

Inggris dan Amerikasmengenai 
pertahanan Timur Tengah seka- 

han2 besar” sementara itu sidah 
terdjadi, terutama "sebagai akihat 

empat: negara Barat». tadi serta 
Australi, New Zealand dan Afri- 

| tang sudah djukup: berdekatan — ka Selatan menjusun organisasi — turun tachta  Farouk, hingga 

satu sama lain", dan. diduga — perentjana' pertahanan « “Tirsur pendirian Inggris » dapat “ebih 

bahwa tak lama lagi... Amerika, Tengah, tanpa menantikan kers didekatkan kepada. pendirian 

Inggris, Perantiis dan Turki , djasama" dari. negara2. “Timur Rimerika, « Kata. mereka, djika 

akan mengusulkan kepada nega: Tengah. Sebaliknja, Amerika — dipandang dari sudut Inggris, 

ra2" Arab untuk - mengadakan 

“ 

Farouk dan tu 
s 

menghendaki: supaja dari-permu- - maka abdikasi 

? 

    

in'di Penmunjom. | 

san untuk mengirimkan kawat | 
kepada pemerintah . India Me- | 

lagi : 

djata, di Panmunjom, ketika pa (an 

si-. 

     

ngeluarkan.. uang, belandja 2, 

berik?rja sedemikiar rupa, hing 

ka, untuk .menjamp aikan-. kepada, tiap rumah jang 

jai Naat: De eanaan 5-Besar. iba Una nan dibentuk 

. Front t Persa- 
ituan Sudan 
Akan'Boikot Pemilihan 
s Bila Usul Inggris .. 
3 Tak Memuaskan: 

'HIDR, salah seorang 
Langgola delegasi Sudan 

jang lela mengadakan pembi- 
tjaraan dengan menteri luar ne 
geri Inggris Eden di London, 
hari Senin menerangkan, bahwa 
Inggris akan memperhatikan | 

sepenuhnja tuntatan partai? Su 
dan jang ergabung dalam 
'Front Persatuan, agar supaja 
antara Sudan dan Mesir diada 
ikan salah satu bentuk persatu 

. Khidr, sekretaris Partai As 
risa (Saudara? Sedarah) jang 
tergabung dalam Front Persatu 
'an, menerangkan pula, andaika 
ta-undang? dasar jang baru an 
tuk Sudan dipaksakan ' walau- 
piin Mesir menentangnja, maka 

sena partai jang pro-Mesir di 
Sudan, akan memboikot pemili 

han? parlementer” jang menu 
rut tentiang akan Gjangsung- 
kan bulan depan. 3 

Usul Inggris Sudan 
Menurut Khidr, Eden 'telah menja- 

takan kepadanja, bahwa“ Inggris te- 

lah mengusulkan “dibentuknja sebu- 

ah" komisi jang menwakili- Mesir, - 

Sudan dan -Inggris--dan' mungkin 

Pakan. diangkat. seorang « penindjau 

  
' dari' sebuah negara netral, - untuk 

"| mengawasi- pemilihan. 
1| Akan tetapi: usul ini. menurut 

| Khidr tidak -akan memuaskan Front 

Persatuan. Kalau. Inggris sungguh? 

menghendaki -diadakannja pemilihan 

jang-bebas di Sudan, maka adakan- 

lah-plebisit. Kalau Inggris mula2 

“menarik kembali pegawai i2nja dari 

Sudansdan kemudian diadakan ple- . 

bisit.maka- Front. Persatuan: ...dan 

Salutuh -rakjat « Sudan -akanmenje- 

tudjuinja “kata Khidr.- Menurut : 

| Kbidr, partai2 Front -Persatuan ber- 

harap supaja Amerika Serikat. me- 

nasehati Inggris, agar supaja: dja- 

ngan: sampai. mengabaikan sakibat2 

daripada disokongnja Partai “Um- 

  
  mah. (P.Kemerdekaan) oleh. Ing: 

gris. Partai-Ulmmah dipimpin oleh 

| Sir Abdurrahman. al. Mahdi, jang 

' djuga duduk dalam delegasi Sudan 

ke London-tadi: Khidr. mengatakan 

bahwa al- Mahdi bukannja - mewakili 

,3 djuta penduduk. Sudan Utara", 

melainkan ,hanja beberapa "ribu 

sadja." (Antara—UR).: 
SA Sain en Anna abg 

INDIA. MENGADJAK. PAKIS- 
TAN BERUNDINGS. 

Dikabarkan... di. New Delhi 

pada hari Senen, bahwa peme- 

rintah India telah menjaran- 

kan diadakanmnja 'pertemuan an 

tara India dan Pakistan: sele- 

Front: Persatuan jang meliputi ! 

“mah 

  

  

     

  

   

  

    

    

    
    
    
    

   

      

    

    
     

  

   

        

      

    

   
     

   
   

  

   

     

   
             Diendral James van Fleet baru-baru ini telah mengadakan penin 

djawan front terdepan Korea. Beberapa lama ia tinggal di front 
itu dan berunding dengan beberapa komandan kesatuan2. 
bar: duduk dalam helicopter jg “akan mengangkutnja 
Van: Fleet: pamitan dengan let.rkol Berreill. 

Gam 
djenderal   

  

"Inggris 
Memikirkan Tjara 

(Oleh: Howard Berry — 

Pusing 
Mentjegah Te 

nja Rahasia Atoom 
Chusus ,,SuaraMerdeka”) 

INDAKAN apakah gerangan akan diambil terhadap diri 
Dr. Alan Nunn May, sardjana atom Inggeris jg telah di- 

tuduh mengadakan hubungan dgn. Sovjet jg. akan dibebaskan dari 

pendjara dim bulan: Desember jg akan datang, merupakan. masa- 

alah besar bagi djabatan keselamatan Inggeris pada . waktuini. 

Nunn May jang didjatuhi hukuman pendjara.10 tahun oleh .penga- 

dilan Old Baily, London ditahun 1945 karena dituduh memberikan 

rahasia? atom kepada Rusia, adalah jang pertama dari ,,pengehi- 
anat2 atom” dibebaskan dari pendjara dinegeri ini, Pada pemerik- 

saan perkara Nunn May, seorang  ladjang jang berusia. 41 tahan 

jang mempunjai sepesialisasi dalam ilmu - alam dan radio active, 
ternjata bahwa waktu ia bekerdj a pada projek perang di Montreal, 

Canada, telah memberikan kepada agen? Sovjet rahasia bom atem 

dgn mendapat bajaran sebanjak 

Masalahnja sangat ruwet. 
Bila ia'dibebaskan dari ru- 

“pendjara.  Wakertfield, 
Vorkshire, dalam bulan Desem 
ber je akan datang, Nunn May 
baru mendjalankan 6/5 tahun 
dari hukumannja. 
pat potongon 315 tahun lanta- 

iran berkelakuan baik selama 
(dalam pendjara- Menurut un- 
dang2 hukum perdata Inggris 
semu orang hukuman menda 

pat kembali segala haknja se- 
bagai warga negara setelah 
mendjalankan hukuman pen- 
djara. Mereka tidak perlu me- 
laporkan kepada polisi dan be 
bas bergerak” kemana sadja 
mereka suka. Djadi, apa sadja 
je-diputuskan oleh pendjabat 
keselamatan Inggris terhadap 
Nunn May, mereka akan meng 
hadapi suatu. masaalah- jg sa- 
ngat ruwet. 
Berhubung dengan keahiian 

nja serta besar artinja bagi ba 
han propaganda, "Nunn May 
boleh .djadi diangg ap sebagai   kas mungkin untuk membitja- 

rakan golongan ketjil Hindu | 
di Pakistan Timur. 

- tundjuk. dari Kongres ke-19 

Gl pelaksana/an rentjana 5 th., 

tan didarat, sungai dan diudara 

“kereta api harus 35 sampai 407, 
1950: pelajaran disungai? harus 

'Djalan2 keretaapi baru & 
elektrifikasi. 

| Dala petundjuk2 tadi sangat 
diutamakan elektrifikasi dja- 
lamn2. kereta api hingga pada 
achir 1955 pandjang lin jang 
sudah dielektrifikasi akan 4 ka- 
li pandjangnja ketika “ tahun 
1950..Di Siberia akan dipasang 
lin baru antara Abakan dan Ak 

.molinsk. .Lin2 jang. sekarang 
sedang-dikerdjakan, jaitu anta 
ra Krasnoyarsk dan  Yenisseisk 
"(di Siberia). serta antara: Gur- 
yev-dan Astrakhan (pantai uta 
ra “Laut: Kaspia) harus selesai 
pada tahun 1955. Seluruh- dja- 
la2udjalan kereta api dinegara? 
Baltik Sovjet.. akan  direkon- 
struksi, 

Pelajaran disungai2 & 
: | “pelabuhan2-nja. 
“Pada achir tahun 1955 harus 
selesai sudah pembuatan dja- 
Tan? pelajaran disungai2 dan da 
nau2, jang direntjanakan, Di- 
samping itu pelabuhan2 sungai 
"ang besar2 seperti Stalingrad, 
Saratov, Kuybyshev, Kazan, Ia-   
fum tachita Radja Talal dari” Jors 
dania sesudah itu, banjak pe- 
ngarahnja untuk melenjapkan 

bebas hukuman jg sangat pen 
ting oleh negara2.asing. 

Lalulintas Sovjet 
"et alat 1 ape Jogja 5 Ih. 

ADDIO MOSKOW ketika malam Senin mengumumkan pe- 
Partai Komunis Sovjet Uni, un- 

jg. dikerdjakan dari tahun 1951 

sampai dengan tahun 1955. Menurut petundjak? tadi, pengangku- 
Sovjet Uni akan dimadjukan se- 

tjara besar?an. Dalam tahun 1955, pengangkutan barang dengan 
lebih besar daripada ketika tahun 

meningkat 75-80”5, lalu-lintas di- 
“djalan2 harus meniagkat 80 sampai 8575 dan pengangkutan mela- 

Jui udara harus meningkat sekurang?2nja 10074. 
roslawi (semuanja ditepi sungai 
Volga) akan diperluas dan diper 
baiki. Demikian pula pelabu- 
han? Omsk, Novosibirsk dan 
Khabarovsk (semuanja di Sibe- 
ria) serta Kotlas dan Pechera 
di ,,Utara Djauh” Sovjet. Uni. 
Daerah2 sungai . Nyemen dan 
Doldov harus di-exploitasi se- 
baik2nja, kegiatan2 didjalan2 
pelajaran sungai & terusan. di 
Siberia dan Utara Djauh harus 
diperbesar, 

Pelabuhan? laut 

dibangun kembali 
Petundjuk2. tadi. mentjamkan 

supaja  pelabuhan2 .Leningrad, 

Odesse Zhdanov.. (pantai. Jaut 

Azov), Novorsslisk (Laut Hitam) 
Murmansk (pantai utara seme- 
nandjung . Kola) dan .Naryan 

Mars (tepi hilir sungai Pechera), 

pelabuhan2 di Timur Djauh.Sov- | 

jet, dan pelabuan2 “Baltik Riga 

dan Klaipeda, dibangun kembali. 
Tentang perkapalan,  petun- 

djuk2 tadi menegaskan bahwa 
hasil pembuatan kapal2 dalam 
tahun 1955 harus 100” lebih be- 

sar djumlahnja daripada ketika 
tahun 1950. Tentang pembuatan | 
djalan2 baru ditegaskan, bahwa ' 
pada achir.tahun 1955 pandjang- | 
nja djalan2 di Sovjet harus 15074 

lebih pandjang daripada ketika 

1950. Ditegaskan pula bahwa 'da- 

lam djangka waktu jang ditetap- 
kan tadi harus dibuat lapan-   persengketaan sekitar ' keluarga 

Hashimi (keluarga radja Irag & 
Jordania), jang sebelum. itu ses 
lalu merupakan. bahaja «jang da- 
pat: - menimbulkan « perpetjahan 
antara Mestr, Jordania dan Sa: 
udi Arabia. 

(Antara—UP) 

gan2 terbang baru dan supaja di- 

djaiankan lin2 penerbangan baru, 

Seterusnja petundjuk2 tadi mem- 

bentangkan,. bahwa. produksi .ba- 
han makanan, “kebudajaan, pro- 

duktivitet, kesehatan dan  peru- 
mahan harus diperbesar. (Anta- 
ra-AFP.) 

Ia menda- ! 

$ 100. dan 2 botol whiskey sadja. 

Ahli? pada pedjabat kesela- 
' matan Inggris harus mengha- 
| dapi masaalah sulit utk meng 
haianginja menjeberang kehe- 
lakang tirai besi. 

Ia seorang W.N. biasa. 
Sumber2 resmi Inggris mes 

njatakan, bahwa Nunn May 

Gari tingkah lakunja tidak me 
nundjukkan bahwa ia telah me 
robah pandangan? jg ilh men- 
'dorongnja memberikan . raha- 
'sia2 atom kepada Rusia. Seki 
|ranja Nunn May ingin berper- 
gian keluar daerah Inggris ma 

bornja sadja: Paspornja jg as 
H jg dikeluarkan dalam tahun 
1942 sudah habis waktu ber- 
lakunja. Hal ini menimbulkan 
soal apakah Kementerian luar 

hegeri Inggris tidak akan mem 
punjai keberatan untuk membe 
rikannja paspor baru. 

Ditanja kepada kita, kata se- 
Orang djurubiijara Kementeri- 
an Luar negeri, “Nunn May 
adalah seorang warga negara 
biasa. Djika ia memadjukam 
permintaan untuk paspor ba- 
ru, maka. permintaannja itu 
akan diurus sebagai perminta- 
an warga negara lainnja.” Se 
kiranja sardjana itu dengan ti 
ba2 merobah . alamainja “atau 
mentjari tempat persembunji- 
an diluar kota bila ia nanti Je 
lah dibebaskan dari pendjara, 
maka sangat boleh djadi ie 
akan dianggap sebagai “telahi 
mengiilang” sadja. : 

Ha' ini akan memusingkan 
kepals M.1..5, djabatan -raha4 
sia Inggris, dan .djuga bagian 
istimewa “dari Scotland  Yard, 
jg bertanggung  djawab atas 
keselamatan negara. . 

Dr. Fuchs akan kobiak, 

tahun 1959, 
Akan tetapi setjara teknis 

pihak djabatan  keselamatar 
| Inggris, tidak dapat mengamat 
amati gerak gerik seseorang jg 
telah mendjalankan hukumans 
nja. Dan menurut yndang2 jg 

berlaku di Inggris, Nunn May 
harus dibolehkan mentjari naf 
kah dengan sebaik2nja. Dan 
ini menimbulkan masaalah pe 
kerdjaan apa jg paling tjotjok 
baginja dengan pengetahuan- 
nja jg sangat.penting itu, Djai 
batannja jg lama sebagai. das 
cent dalam ilmu. alam... pada 
King's College, “djabatan ma- 
na felgh ditinggalkannjs: tidak 
lama, setelah ia ditangkap, tis 
Gak lagi terbuka baginja. Prof. 
Cociy F.- Powell, ketua- persatu 
an2 Inggris, jg telah meminta 

supaja hukuman Nunn May di 
'robah. sesudah perkaranja di 
adili.dalam tahun. 1946, ben 
kata: 

“Soal mengenai Nunn May 
sungguh sulit sekali. Ja adalah 
seorang anggota persatuan ka 

| mi, tapi saja- tak. mengetahui 
'apakah'ia masih mendjadi ang 
gota sekarang. Sudah barang 
tentu kami akan membantunja 
sedapat mungkin”, 

“Pengchiancat atom” Inggris 
lainnja, Dr, Klaus Fuchs, 
Sekarang sedang mendjalankan 
hukuman. pendjara 14 tahun 

ldjuga atas tudjuan memberi- 
kan rahasio2 atom kepada Ru 
sia, akan dimerdekakan dalam 
bulan Oktober tahun 1959, dji 
ka ia gekiranja djuga menda 
Pat potorigan hukuman lantas 
roni 'berkelakuan haik,. ' | im) 
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| (Sambungan hal. 1) 
(ANTI MALAM PEMU- |: 

ITAN SUARA. |: 
      - 

Perdjandjian | 

  

Igan administrtief dan fi- | 
ie€l dalam Kementerian 

anan dan Angkatan Pe-j     
Putusan tsb diambil setelah mem- 

serhatikan sikap dan sepak terdjang 
n. Kem. Pertahanan  ser-/ 
Ke Perang, selandjutnja be 

'kalau dulu berlak 

hubungan dagang 

a Hn 

dilakukan oleh pemerintah: 
'Memperbeda?kan perlakuan ter 

a Lakpen ing 

"3 

jg | peroleh kabar, 

bahasa kesemuanja itu dilakukan 
ntuk menguntungkan sesuatu golo- 

ngan jg tertentu: e. Mendjelmakan 
ganisasi jang tidak berdasar hu- 
jang seharusnja, dalam Kemen 
Pertahanan dan menga per 

alianja sedemikian rupa-hingga 
teri Pertahanan-hanja dihadap- 
dengan dua Pendjabat dalamnja, 

ni Sekretaris Djenderal dan KSA 

Australia untuk datang 

1 dingan pada achir bulan ini. 
. £ Memudahkan diteruskannja M. e 
MLB. ditanah air kita, sehingga me- 

“njebabkan adanja dinegara ini suatu 
.organisasi militer asing, jang sangat 
mungkin mendjadi saluran resmi utk 

nasir2 permusuhan di Nederland ter 
ap Indonesia: g. Mendjalankan 

tindakan2 dalam urusan personalia, 

sempatan kesatuan? chususnja' da- 
“lam Angkatan Darat jang menimbul 
kan kesangsian akan udjud baik dari 
mutasi2 dan dislokasi itu: h. Meren- 

Bakar demobilisasi, recrutering, pe 

gurangan Angkatan Darat sehing- 
mendjadi suatu djumlah jang ter 

jang menggelisahkan dan me- 
bulkan perasaan engkar ' dalam 
rgkatan Darat. 
Dan setelah menimbang: 1. bahwa 

udah lama adanja perselisihan pen- 
dapat mengenai pimpinan dalam Ke- 

eriterian Pertahanan, Angkatan Pe- 
: g dan chususnja Angkatan Darat 
“diantara pendjabat2 tertinggi. dalam 

“Angkatan Perang seluruhnja: 2. bah 
a persoalan disekitar surat Kol. 

ang Supeno hanja tjetusan dari 
jg memang sudah lama mengen 
“dalam hati kefjil perwira? dang di 
c buah Angkatan Darat: 3. bah 
keac ma ini amat mem- 

bahajakan negara, bila tidak dengan | 
tjara tegas diubah: dan mendengar 
terangan2 serta djawaban2 jang di 

berikan oleh Menteri Pertahanan) 
kepada pleno tertutup pada tg. 16) 
September, 1 Oktober dan 10 Okto 
ber 1952. 

Penanda-tangan ialah Z. Baharud-. 
in, Kobarsjih, Bebasa-Daeng Lalo, 

“A.LB.M. Jusuf dan Rasuna Said. (An 

| tara). s0 
Djawaban Z. Baharuddin | 

| “Menurut ULP. dari 

lama bulan 

ke 

sia. 2 

menerangkan kepada wpers, 
Djepang selandjutnja 
tjontoh dulu dari karet 

Dan para importer 
nja, 

kepadanja.  Tanizawa 

gang“antara Malaya dan Djepang. 

Djakarta, 14 Oktober. 

3 Grand H. Preanger p 
Escomptobank Rp. 24.000.—: 

pin Rp. 840.—: 
H- Java Rp 
Rp.-1.500.—. 

5.625: 

       

P3 

aa 

Hongaria | . Mengadakan Komisi Par- | 
€nter chusus untuk  me- Na ten bra sa 

umpulkan keterangan? me- | Indonesia tg. 16 di | KEMANA psi 
ngenai ketjurangan2 dalam | tanda tangani. | "PAWA?? 

“Dari Kementerian Perekonomian di 
. bahwa perdjandjian per 

hanjalah, bhw perhubungan dagang 
antara Hongaria dan Indonesia itu | 
seluruhnja mendapat perubahan, jaitu 

ku setjara tripartite | 
.| (melalui Belanda), maka sekarang 

itu akan berdja 
(lan dengan langsung, demikian djuga 

halnja dilapangan pembajaran. Selan 3 
| djutnja oleh pihak Hongaria ada di 
Ikadung maksud utk menempatkan di 
Indonesia wakil dagangnja a.l. utk 

'| melantjarkan perdagangan antara ke 
dua negara tersebut. Selandjutnja di 

bahwa perundingan 
| perdagangan antara Australia dan In 

kan Idonesia akan dimulai pada achir bu 
ang, sehingga menguatkan tuduh |lan ini. Delegasi Indonesia akan di 

pimpin oleh Direktur-Djend. Kemente 
rian Perekonomian Ir. Darmawan Ma 
ngunkusumo. Undangan resmi kepada. 

ke Indone 
sia belum dikirim, akan tetapi dida 
lam pembitjaraan2 pendahuluan dgn 
wakil2 kedutaan Australia di Djakar 
ta sudah disanggupkan, bahwa Peme 
rintah Australia akan mengundjungi 
Indonesia dan akan membuka perun 

Ketua perhimpunan pe- 
dagang karet Djepan 

ke Indonesia. 
| Singapura, 

RyujiTanizawa, Ketua Perhimpunan 
Pedagang Karet Djepang, jang se- 

jang lalu mengadakan 
beberapa perundingan dengan pe- 
muka2 federasi perusahaan karet di 
Malaya, sedang dalam perdjalanan 

Djakarta, untuk membantu mis- | 
si perdagangan Djepang jang hen- 
dak mengundjungi Indonesia dalam 
perundingannja dengan pembesar2 
Kementerian Perekonomian Indone- 

Sewaktu Tanizawa di Penang, ia 
bahwa 

akan minta 

jang akan 
dikirimkan dari Malaya ke Djepang. 

Djepang, kata- 
akan tidak bersikap lunak lagi 

terhadap mutu karet jang dikirimkan 
mengharap- | 

kan, dimasa depan pedagang2 karet 
Malaya “akan suka turut mem- 

bantu memperbaiki perhubungan da- 

Bursa Djakarta. 

- Djumlah kedjadian tg. 13-10- dari 
3, Obi. R.I. Rp 1.736.900.— nom.j 

Rp 2.500: 

BEO Rp. 1.000.—: 4”, Pandbr. Hy- 
potheekbank 1891 Rp.5.500.—: Roem 

Restbew. Grand 
Internatio 

Permintaan kepada 3”, Obligasi 

   

  

Dalam rapat pleno kemaren Baha-| R.I. dengan harga 38-3/4Y/, begitu 
ruddin menerangkan bahwa usul mol hesar, hingga tertjatat 38-7/8Y, dga 
si itu telah mendapat perobahan se- sisa untuk pendjual. 

i hasil perundingan dengan fi-| Rp. 100.— tidak tertjatat. Harga un 
Lembaran2 

   

   
  

g      oleh Sdr. Wartawani   
       

La Ii ..Yuara M 

yIdeka” no: 196 tgl 13-10 "52 
tang Rapat Panitya Aksi Peno 

  

PP. 19 di Semarang, agak 

(jang diutjapkan oleh wakil PSII 

disini kami turunkan 
» Wakil PSII 

walau organisasi Islam, tetapi PSII 
adalah party jang modern, je 
sanggup menjesuaikan diri dng kea- 
daan baru. Djangan di pu 
kul rata bahwa gol on g- 
an ks oa umumnja 
MEeNjerudi ML Do lk e 
ga mi. demikian wakil PSI”, .. 

   

  

(spasi dari penulis). 

kan oleh wakil PSII ????? - Ataukah 

rena berhadapan dgn para wanita 
jang dalam sidang tsb sedang me- 
nentukan sikap menolak PP 19? 
Dus kalau benar karena segan atau 
lingsem, murtadlah utjapan jang de- 
mikian itu ! 5 : 

Kami: tanjakan kepada Sdr Jth 
Wakil PSII tsb, jang dimaksudkan 
bahwa golongan Islam umumnja jg 
menjetudjui polygami, itu polyga- 
mi jang mana dan tjara peraturan 
apa Sdr? Sebab polygami itu ma- 
|tjam2 tjorak ragamnja, polygami jg 
biasa disebut gundikkah? Se-i kah? 
Bij-vrouw kah atau matjam ig lain 
kah???2? Lain lagi kalau polygamie 
menurut adjaran agama Islam, ma- 
chluk jang manapun djuga tak da- 

kesutjian sabda Tuhan Allah 
sebagaimana tersebut dalam kitab 
sutji Al Oocer-an dlm surat Annisa, 
fu... kalau machluk jang mus- 
lim dan mu'min. 

Bagi kami kalau jang mengu- 
| fjapkan itu dari wakil golongan jg 
bukan pakai embel2 Islam, kami 
tak akan heran ataupun  tertje- 
ngang, tetapi dgn anja saran 
ig dirumuskan oleh wakil PSII 
tsb adalah sangat menakdjubkan, 
hanja sadja supaja para  anggauta 
pengikut - PSII dan wmmat Islam 
jang lain djangan sampai ragu2 
atas pendirian PSI sebagai party. 
supaja dapat didjelaskan lebih lan- 
djut, betulkah PSII tak menjetu- 
djui polygamie menurut adjaran 
Islam? Na 'udzu billahi min dzalik. 
. Kami akui bahwa dalam masja- 
rakat Indonesia sedjak dahulu kala 
kebanjakan baik jang menamakan 
dirinja Islam (wanita dan prijanja) 
tidak mendjalankan peraturan2 dan 
perintah agama Islam dgn. patuh, 
hanja dipilih mana jang enak dan 
mengenakkan, ertinja perintah agax 
ma membolehkan prija beristeri le- 
bih seorang, hanja didjalankan dgn 
sekendak hati sendiri dgn melalai- 
kan sjarat2 jang terpenting, jang 
dipilih hanja karena memilih wa- 
nita jang muda, kaja, tjantik dllnja, 
“serta tidak seizin isterinja jang 
pertama, tidak adil dalam membe- 
Tikan nafkah bathin dan lahir 
(moreel dan materieel). 

Begitu pula kaum wanita diper- 
buat tidak. adil oleh kaum prija 
djuga tidak mau menuntut keadilan 
jang hak kekuasaan ada padanja. 
Dalam hal ini dari kaum  muslimat 
jang betul2 ta'at tentu dapat mem- 

g Vas mengingkari akan kebenaran dan 

     

  

Membatja ichtisar “jang  ditutis | 

gang membatja S.M." tsb dim 
pagina IV kolom 4 tentang "ulasan? 

| (Party Sarekat Islam Indonesia) ig | or. ' 

“selengkapnja | Suk 
mengatakan: | p 

Benar demikiankah jang  diutjap-| Per! 

hanja pendirian karena terpaksa ka-| 

Jitu direntjanakan akan disedia 

Jah jang dipesan oleh Pemerin- 

“lonja Rp. 44,50 netto. 

  

    

    

   

mw. soal itu akan didjadikan tuntu| dan 38-5/874 pendjual. 
sendiri terlepas dari usul mosi tsb. , 

rut Baharuddin soal itu adalah 

ruhnja. Tuntutan adanja reformasi | kar pemilik dengan 58596, Dajeuh 
! ng mempunjai pengertian tegas) Manggung 80, dan Internatto 

jukan kepada orang2 jang terten | 6107,. 
, djadi berlainan dgn jang dimak- 

sudkan oleh usul mosi Kasimo. Ia 
ghendaki suatu komisi parlemen- 

Selandjutnja dipasar saham 
ada perubahan. 

PKI. Mengenai MMB dikatakan, | tuk ini dinasehatkan 38/27, pembeli 

Saham Escomptobank tetap 28Y, 
1495 Credietbank 5076, Nat. Handels 

“kebidjaksanaan kabinet selu- | bank: 5004, Scheepvaart Uni bertu- 

tidak 

  

      

    

  

    

  

    
   
   
   

   

  

   

    

    

            

   

   

ter dan bukan suatu Panitia Negara. 
'Selandjutnja ia tidak dapat menjetu 

jui pemandangan jang dimadjukar 
- Assrarudin dari Partij Buruk, 

Ir. Assaat (tidak berpartij) dan Si- 
ual (Parindra). Terhadap per- 

aan jang dimadjukan oleh Mr. 
Gondokusumo (PRN) ditegas 

bahwa reformasi dan reorganisa 

ra: 

tjara Mr. Yamin, S. Engel, 

din dan Abdulhajat. 

| dju perbaikan dalam ' Kementerian 
Pertahanan dan Angkatan Perang. 

tama usul mosi 

TN Kasimo cs. 
| Selandjutnja sidang parlemen 

leno terbuka semalam, dihadiri 

ruddin menurut pembitjara 

“jan dan Kesehatan membitjara |tja 

in dalam babak pertama usuk| tangan2. 

mo 'Kasimo cs dan mendengar 

in pendjelagan usul mosi Manai 

Sop iaan cs jang dilakukan cleh 

fanai Sophiaan dan Arudji Kar 

tawinata. Hari ini sidang dilan 

| djutkan untuk mendengarkan 

|| Gjawaban Kasimo atas pemanda | 

pendapat, bahwa usul mosi 

dirian pemerintah dengan apa 
dikehendaki usul mosi   

umum semalam dan menga 

n 'pembitjaraan babak per 

atas usul mosi Manai 

jaan cs. Sehabis itu nanti ma 

Ke mengadak 

jandangan umum babak ke 

djiwanja sama dengan mosi 

Arudji (PSII) menegaskan, 

diachiri dengan pemungutan sua 

Dalam sidang semalam  berbi 
St. 

| Makmur, Mr. Djody, Z. Baharud 

1 Pembitjaraan da- 
lam sidang. 

: $ | Mr. Yamin (tidak berpartai) min- 

Pembitjaraan babak PET |ta supaja usul mosi Kasimo cs dita- 
pa 'rik kembali karena usul mosi Baha- 

sudah 
mendekati penjelesaian persengketa- 
an antara parlemen dan pemerintah 
mengenai soal2 Angkatan Perang, se 

424 anggauta, Menteri2 Periaha dang mosi Kasimo menurut pembi- 

3 13 tjara kabur dan mengandung perten 

Sahetapy Engel (Demokrat) ber- 
Kasimo' 

cs adalah djalan tengah antara pen- 

jang 
Baharuddin 

cs, tetapi hakekatnja menurut pembi- 
|tjara, usul mosi Kasimo cs. adalah 
.verkapte” mosi tidak pertjaja, dan 

Baha 
ruddin cs., hanja tjara2-nja jg lain. 

bah 

an Wa muntjulnja usul mosi Manai So 
phiaan cs. jg turut ia tanda-tangani, 
ialah karena perbedaan paham ten 

dua mengenai usul mosi Baha 

  

din, Kasimo dan Manai dan 
tang tjara memetjahkan persoalan- 
nja dengan para pengusul mosi Ka 

menitik beratkan kepada usaha .,to 

beri keterangan. 
Demikianlah setjara singkat kami 

menanjakan kepada Sdr jth wakil 
PSII untuk dapat memberi ketera- 
ngan dgn melewati S.M.” ini 
agar pembatja jang berminat tak 
kabur. 

Terima kasih. Wa billahittaufig. 
Semarang, 14 Okt. 

Saifullah. 

SOLO. 
— »Stadsplan” buat 

kota Solo. 
Sesuai dengan andjuran ir. 

Purbodiningrat, kepala djawatan 

Planologie, maka pemerintah ko- 

ta besar Surakarta mengan- 
dung maksud menjusun suatu 
»,Stadsplan” jang chusus menge- 

nai assainering kota. Demikian 

keterangan wali kota Solo, Moh. 
Saleh. Soal assainering kota Solo 

dipandang penting oleh kemente-' 
rian pekerdjaan umum mengi- 
ngat, bahwa tiap tahun Solo ter- 

timpa bahaja bandjir, tetapi ren- 
tjana assainering jang akan me- 

makan beaja Rp. 6.000.000 be- 

rena belum ada uangnja. 

2 th. wafatnja oversie 
Slamet Rijadi. 

Minggu siang jl. ditempat ke- 
diaman Prawiropralebda, ajah 
Alm. Overste I. Slamet Rijadi di 
Djogosuran, telah dilangsungkan 

sembahjangan untuk  memperi- 
ngadti hari ulang genap 2 tahun 
gugurnja Overste Ignatius Sla- 
met Rijadi. Dalam upatjara tsb 
antara lain hadlir pula Majo#: 
Suharto, Majoor. Suradji, Majoor 

Mardikusumo, Romo A. Poerwo- 
dihardjo Pr., dil. Panglima T.T. 
IV jang: berhalangan datang 
menjanggupkan akan datang se- 

lum lagi dapat dilaksanakan ka- , 

safe face”.      

  

Esia 1 $ 3 THE GoLP INTO GANNON Basa, 4 

5/ s0 FMIS 15 HOW CAP GUNN AND GUNN EHOOTS THEN PA 

€ Per His SANG Pa Tae SOHN HOPE's GUARPE WITH 

PDPE MINE/ THEY BRING THE, FAN 4 THAT CANNON OF Hte! Sp 

. | 'simo cs. jang menurut Arudji terlalu 

HB Ri, CacTus! THEY CAST “3 

GOL UP THIS SECRET SMAFT: Uma Bu 

F3 3 KO. . 3 ir 
" 8 AN: 

SP & In 

5 Na £ “3 e «aa 1| 

En Se 

  

  

   
   
   

  

kapten Gunn dan kawan2-nja mentjuri emas 

Hope. Mereka membawa emas itu melalui salu 

ersembunji ketempat sini. : 

Benar Cactus. Mereka membuat emas itu djadi peluru2 meriam 

jam ini dan Gunn sendiri menembakkannja dengan meriam me- 

Teri pendjaga2 John Hope. | asiioinksusnina HA Biang ae mam. 

  

  habis hari peringatan tsb. 

Na — nyaa     

    

   

  

   
    

HR Some J RK 
SOLO. THEY. NA 
HAVENIT MELTEP 

KA POWN NET!) 

    1 1 pe 

— Ini ada emas sebera — Angkat tangan, kamu ber- 

pa jang belum keburu me dua... dan djangan tjoba djuga i 

berbuat sesuatu, atau kutembak !! reka tjairkan, 
— Roy, itulah bukti jg 

kubutuhkan untuk menang 
kap Gunn, 

      

    

     

  

     
   

      

  

ones sesudah  me- 
ngi Konperensi Nasio- 

S0 j: Mine 

     

    

daerah2 i 
mempertebal 
ternasional 

perdjoangan buruh 
sia dan luar negeri 
djadikan bahan p ertimbangan 
kedua belah pihak, dan 2) utk 
menindjau keadaan perusaha- 
an2 nasional di Indonesia, ter 
utama mengenai tenun, batik, 
rokok, keradjinan tangan dsb. 

| Mereka itu akan datang di 
Solo dengan diantar oleh 10 
orang djurubahasa dari SOB- 
SI, dan akan tinggal di Solo 
selama 3 hari 4 malam. Ada- 
pun jg akan mereka tindjau 
antara lain ketjuali perusaha- 
an2 didalam kota Solo, djuga 
Perkebunan Kemuning, PG Ta 
sikmadu, Rehabilitatie Cen- 
trum Surakarta, tebu rakjat 
di Delanggu, PG Gondangwina 
ngun, object2 pendidikan, dan 
kraton Surakarta. Untuk pene 
rimaan tamu2 dari luar negeri 

kan beaja sebanjak Ik. Rp. 

7.500. 
KUDUS. 

    

  

    

   

  

Pn 

seELIAS 
#8, 

Ahli: Bekleding mobiel & meubels. 
Mengerdjakan: Kap Jeep, Pickup, Hoes, Dekkleed, 

: Windscherm Speda Motor. 
amat: Kp. Pengapon 359 — Semarang, 

Muka Bengkel D.K.A. 

        

      

   

                  

   

  

    

    
    

  

    
    

  

   

  

| KARENA KALAU SWAMI ISTRI 
SUDA MINUM INI ANGGUR, KESEHATANJA 

TAMBAH, ENAK MAKAN, #ILANGKAN TJAPAI 

SELALU MEMBAWAK: KEBRUNTUNGAN 
" & 

“Bisa DAPAT BELI Di MANA? TOKO 
   

PUSAT PENDJUAL:   
- Hari Senen 13/X-52, oleh Dja 

watan Perindusterian dengan 

melalui PPRK Kudus telah di- 

bagikan kepada semua paberik 

rokok keretek seluruh karesi- 

denan Pati, jaitu jang mendjadi 

anggauta PPRK 108 paberik, 

dan jang bukan anggauta 35 

pabrik: tjengkeh tersebut ada- 

tah pada achir bulan Augustus 

jl. Tiap2 paberik mendapat pem 

bagian tjengkeh 100 k.g. dan 

selebihnja dengan dasar pembe- 

lian pita tjukai dgn. menundjuk 

kan bukti kwitansi bulan 6,7 

Gan 8, iaitu dengan harga seki- 

Walaupun paberik memakai 
banderol banjak, tetapi kalau 
ternjata bahwa banderol itu ma 
sih didalam crediet dan bande- 
rolnja sudah dipakai, paberik 
tsb. tidak akan menerima pem- 
bagian tiengkeh, karena dalam 

Terima tjengkeh 47 ton. 4 

Pendjual: CHALIL & Co., Djl. Mangkubumen 121, 

SANNOKSPANG KAPASAN 216-218-220 SURABAIA 

  

   
   
   

    

| Toko SANG HAY. 
. Toko HAY TJIANG. 

NG Hoo. 14 Toko TONG TJIANG. 
N SENGHO. 15. Toko FOE 

BO. 16 Toko NAM. 
& 17. Toko Obat TAY AN HO. 
A. 18 Toko PODJOE. 

19. Toko Obat ENG TAY HO. 
| Toko TJHIE FOENG. 

21: Toko PANTES. 
29 Toko PACIFIC. 

  

  

Kelaaran Swisserland 
dari mulai mod. tas hingga wagen pandjang. 

2 tel BURROUGHS baru mod. tangan dan listrik. 
in2 reken FRIDEN 2 1 4 » automatic 

( Ke »  portab. dan listrik. 
ga E.Z. dapat garansi 1 tahun. Untuk rumah tangga dan 

perusahaan ketjil dapat pembajaran menitjil dengan sjarat. 

Mintalah pendjelasan: 
SOLO. 

  paraturan Djw. Perindus   
dgn. PPRK sudah ditentukan| 

pembelian banderol jang sudah). 
dibajar dikantor tjukai dengan) 

menundjukkan buktinja  men-j 

@apat pembagian, demikian kete 

rangan Sdr. Tirtosugondo “Ke-k 

tua Panitya pembagian tjeng- 

keh dari PPRK. Selandjutnja di 

terangkan bahwa PPTI dalam 

usahanja mendatangkan tjieng-| 
keh belum berhasil, dan PPTIY 
sebagai N.V. besar kemungki- 

kan badan distributir, tetapi F 

buat mendatangkan sendiri su- 

merintahlah jang akan menda-j 

tangkan, Demikian Sdr. Tirto 

sugondo. Be 

SPORT. 
  

Mampir Surabaja. 

bahwa rombongan trip tsb pa- 
da tg. 12 malam telah adakan 

Team wanita Semarang mela   
finish 16—16, team laki? Se- 

marang melawan team Long 
Ma menang 41—40 (tussen- 

standen 5—10, 20—18 dan 

32—29). 
Besok malamnja, tg. 13 dgn 

| mendapat perhatian besar dari 

! penonton, dilangsungkan per- 

tandingan persahabatan sbb: 

wan team wanita Tjong Tjong 

Surabaja berachir: first 7—1, 

second 16—6, third 24—10 dan 

| finis, 29—14 untuk Semarang, 

sedang team laki2 Semarang 

melawan team Chin Wu 'berke- 

sudahan 28—36 (tussenstan- 

den 10—6, 15—16 dan 171—22). 

Hari Selas, 14 Okt. dengan 

kereta api djam 13.42 dari Su 

rabaja rombongan team Sema 

rang bertolak kembali ke Se- 
marang dan malam harinja 

telah tiba dengan selamat.   mempan 

HANDS UP, BOTH OF 
YOU... AN' PON'T TRY 
NOTHIN/OR I SHOOT/ 

  

nannja oleh Pemerintah didjadi j 

dah ada kepastian bahwa Pe-f . 

2. ANGGUR KOLESOM PO 

  

   
   

Pembantu Kita jg ikut trip| 
Basketbail Bond Semarang kel 
Bali kabarkan dari Surabaja, 1 

friendly game di Surabaja. | 

wan team wanita Tiong Hoaj 

berachir serie jaitu: first 4—5, | 

Fsecong 8—8, third 16—10 dan | 

team wanita Semarang“mela- | 

TN si Omi” Ceria 

3 

. . sa 

GKI TR 

Pe KOLESOM»m PO 
. aKawwUmmumum 1 

IL. ANGGUR OBAT KOLESOM Ini Anggur Kuat terbikin dari Tjam 
puran Obai2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja Kole 
Som, dll, Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh 
dan datah Ini Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah Anggur 
jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da 
rah, muka putiet, air muka kelihstan tua dan lesu tidak berse 
mangat, kaki tangan dingin bua pinggang sakit, tulang linu, 
kepala suka pusing, bernapas pendek, urat siaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang Paras perempuan tua dil, Penjakit kelemahan. Minum 
inj Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah 
nja. Baik untuk jelaki dan perempuan, tua atau muda. 

THAY. Amat perlu bagi perempuan jang 
Guduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, sakit 
perut tum: 4 kaki bengkak dil Sakit lemah dalam waktu bun. 
ting. Perlu diminumi sampaj tiukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras, 

     

  

'. ANGGUR KOLESOM SENG HWA Perlu diminum perempuan sesu 
Gah bersalin, agar tiriggalnja darah dalam badan mendjadi bersih. 
dan ganti darah baru jang sehat. air muka mendjadi seger, menam 
bah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi pe 
rempuan jang sudah kanjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

: dipudjikan, : 
4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEEK. In Anggur obat Rheumatiek drb: 

E Kin menurut resep jang sudah termashur turun menurun Dibikin 
“— dengan bahan obat Tionghoa lang mahai dan mandfjur, dengan di 

tiampuri Kolesom dil. Inj anggur obat melulu untuk sembuhkan se 
gala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu 
lang, urat2 dan lain2 bagian bagan, baik jang sudah lama atau jane 
baru, Sesudah minum 8 botol tentu nanti kelihatan mandjurnia 
dan $ botol SEMBUH sama sekali 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO3 P.&D diseluruh Indonesia. 
Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”, gu 
Agent: .TEK SING TONG” Semarang 

pp CITY CONCERN CINEMAS GE 
LoOx Isi Malam d.m.b.“lu. 17 tabun) 
5.7-9 “RITA HAYWORTH — GLENN FORD 

.LOVES OF CARMEN” Ie 

  

  

color 

Pertjintaan dari Carmen - Menarik dan Menggemparkan! 

akan Arthur Kennedy - Peggy Dow . 

“0 BRIGHT. VICTORY” 
GRAND ini malamid: mb. (fu. 17 tb.) 
G— I.— 9 LILA(LEEDSI! The Girl who knows £. 

k GESER Ra 
»THELDEVIL'S WEED ai 
Kedjahatan2 mendjual Sigaret2 Marikuana gelap jg berisi tjandu 

INDRA ini malam Premiere (u. 13 tah.) 

“5. 7-9 LILIB DIZON - TEODY BALERMINO & 
#e 8 (Marie Montenegro - Alfonso| Carvaje). 

1 (KEtk & - Film Philipina terb F 
sV EN U:s —. dan berlaku 2 Berbahasa "Indonkata : 

“VENUS” :Dewi dari ketjantikan hilaog, maka atas 

printahnja JUPITER- MARS dan VULCAN harus men- 

  

“Ijarinjo, walaupun mareka harus mengurbankannja djiwanja 

sekalipun. 

Royal: ini (u. 17 th.) malam premiere 

15.—7.—9— Tim Holt — Ricbard Martin — Martha Hyer 

Gun Smussilers 

  

Mentjegah....menjembu 
Tablet 'ASPRO' mempunjai dua rupa kesang- 

gupan. Menjembuhkan penjakit demam dan 

menghilangkan penjakit? urat. Tablet 'ASPRO' 
bekerdjanja tjepat sekali. Tiap? tablet dibung- 
kus dengan rapi sehingga udara jang basah 

' tidak mempengaruhinja. Dalam burgkusan 

dari 5 dan 27 tablet. 

ASPRO menghilangkan penjakit 
DEMAMdan SEMUA PENJAKIT/SN 

. dengan tjepat sekali TN 

hkan/7 
pa 

  

Na 

Pakailah tablet: # 
'ASPRO' sesuka- $ 
Tuan. la tidak ber- : 

bahaja dan tidak”, : 

merusakkan djan- / 

tung dan perut. PANAS 

“Distributir: JACOBSON VAN DEN BERG & CO. xv. 

Product 

  

Kabar baru! Sudah selesai ! 
L ,,Kitab Undang2 Hukum Pi- 

dana Republik Indonesia” 
jang telah dirobah dan di- 

perbaharui oleh: Major D. 
Mutiara (Djaksa Militer Si- 

Tetap Segar 
x1ap hari — tiap menit 

Badan segar, pikiran senang, 
pekerdjaan jang sedikit berat 
atau malam kurang tidur tida 
lagi mengganggu Tuan/Njonja 

: 5 pil daerah Solo dan Ma- 

Dua Meraah Mega diun.) Tebal: 164 halaman 

DJAMU SARANG BURUNG Dengan KENA Bp, He 
Suatu buku - jang. sangat 

penting bagi para . Polisi 
Negara, Polisi Militer, Pa- 

mong Pradja, Pegawai Ke- 
hakiman dan lain2. 

Pesanlah sekarang agar.ti- 
dak kehabisan untuk Toko 
Buku disediakan rabat 15X, 
ongkos kirim bebas. 

UI. Djuga sudah lama ditung- 
gu2 oleh S.M.A./S.G.A. dil. 
jang sederadjat. Buku Pe- 

ladjaran ,/Tatanegara Leng- 

kap” oleh: D. Mutiara. Tji- 
takan  ke-tudjuh, harga 
baru Rp. 7,25 “(dulu Rp. 
9,50) Beli 10 ex, sampai 50 
ex. rabat 1596 Beli 51 ke- 
atas rabat 2075 ongkos ki- 
rim bebas. Pesanan pada: 

,. Bintang Indonesia” 
Posttrommel 52 Surabaja. 

(21) 
Minumlah satu bungkus tiap 

hari Rebo dan Saptu malam, 
dan liatlah begimana djamu ini 

membantu Tuan/4Njonja punja 
pekerdjaan sehari-harinja. Mi- 

num hangat2. 1 bungkus 
Rp. 0.75. 

(PABRIK DJAMU TAP PORTRET 

Na 
ae AI 

PA NN Ka     
Toko Pedamaran 89 

Agen2 Depok 36B, Mataram 

414, 697, 210, 942, Lemahgem- 

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

buan 14, Mataram 682, Gg. Tji- 

lik 19, Bergota 10. 
  

M. S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109, Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 

dan lain-lain Penjakit. Obati 

WASIR dengan garantie sem- 

buh didalam 12 hari sampe run- 

tuk akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9—12 i 

Sore 5—1. 

  

  

K. Jacohsen 
“Arts 

Tjandi Baru Za 
(Udjung Kintelan baru) 

Untuk Penjakit Kulit dan Pe- 
njakit djalanan kentjing. 

Djam bitjara: (9190) 
(47—18) 

  

  
  

  

  
  

Rex" INI MALAM D. M.B. 5.00-7.00- 9.00- (17 th 

Lana Turner : 
Ray Mod Life of.Her.Own' “Ana 

.DJAGALAN“ INI MALAM D.M.B.7.C0- 9.00 (17 thj 

Film Pilipina 

Bahasa Ind. ,Sisiredo"“ 
IT 

,ORION“ BESOK MALAM PREMIERE 5.7.9. (13.th.| 

FUNNYER THAN THE BROADWAY HIT! .    

     

SANAMA HATE 
Sa ab . Ma 

ni SAI 
(el PEN ea Tibet 

. Kang Modal 

DALE ROBERTSO BESOK MALAM 

NNE DRU . PREMIERE IDANN 

,METROPOLE- | BREMNAN 

5-7.» 9. (17 tahun) 

  

Setelah berbulan-bulan membanting tulang, hasil2 djeripajah mulai kelia- 
tan, tibah2 dirusak oleh ternaknja tetangahnja Gadis djelita jg telah 
lama tjinta padanja. Bagaimanakah perasaannja!!! Sebuah tjeritera jg 
mengharukan hati, 

ORION INI MALAM »METROPOLE" 
5x Tan 9.- PENGABISAN (17 th) 5.15- 7.15- 9.15- 
Film Pilipi 7 
Blaan adan »SIGFREDO” Ion 

  

  

  

  

Roxy Ini malam d.m.b. Iu. 17 th) 
Lu Ming — May Shie 

YUUH LOU CH'UN:MENG" 
MAMA 

Akan datang. Phyilis“COLVERIJ - -tewart GRANGER 

,Madonna », Seven Moons"     

SOLO Mulai Main tg 15 8/d 16 Oktober "52 

MILERND dm It Hapnang Every Spring 
dan 

al Jean Film SPORT dan COMEDY 
PETERS dari 20th Century Rox 
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