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ea Bap , | alat negara jang anaat pen. VUMO (PIR) menjatakan kehen' 

.—. Djawaban menteri ' ting”, Te " Pan (POT | daknja, 'supaja menteri pertaha 

pe Pertahanan. Sirrat mutlak untuk ' mentja (Nan suka menindjau kembali pen 

- Dalam djawabannja atas pe 
mandangan umum babak kedua, 

— menteri pertahanan menerang- 
kan, bahwa pemerintah dapat 

|. menerima andjuran2 jang dimu- 
“at dalam mosi Kasimo cs. Apa 

- bila dianggap perlu pemerintah 
pun tidak keberatan untuk me 
laksanakan pembentukan pani- 
tya negara itu dengan undang2. 
Tetapi mosi Baharuddin es. ti 
dak dapat diterima oleh peme 
rintah, karena dianggap tidak 
akan dapat dilaksaaakan. Men 
teri Hamengku Buw- no selan- 
djutnja menerangkan, bahwa se. 
telah mendengar pera'itjaraan2 
dalam DPR pada hnavi2 jang la 
lu, pada pemerintah teiah tim 
bul hasrat sungguh2 untuk 
mempeladjari soai2 penting da 
lam lingkungan kementerian 
pertahanan dan angkatan pe- 
rang. Ia berkata bahwa soal2 
penting ini perlu dipeladjari le 
bih dahulu sebelum mengambil 
tindakan2 jang akan membawa 
putusan.  Pembitjara mengula 
ngi lagi keterangan2 'ang per 
nah diutjapkan olenija, dalam 
mana ja mengemukaza1 bahwa 
pemerintah berdaja upaja utk 
menjusun undang2 pertahanan. 
Pemerintah pun ingin seka'i 
mentjapai sesuatu keputusan se 
lekas-lekasnja Gaara soal Misi 
militer Belanda, iemikian kata 
Hamengku Buw»10, iang .me- 
nambahkan bahwa soal ini dju 
ga perlu dipeladjari 'ebih duln. 
Selandjutnja ia menerangkan 
bahwa pemerintan pertjaja, Lah 

. itya an Bata itu akan 
mendekati ,,keingiaan kita un 

tuk mentjapai perbaikan dalam 

Si 

  

Kita 
Membatasi Konsumpsi Un tok Mengatasi- arah hendak ditudjukan Tenan soni : badabaa mem enNN . 

: kb 3 3 itu. Panitia Negara jang dikemuka kut-pauni dengan pembunynan 

nja Politik Kekurangan Belandia kan dalam usul mosi Kasimo itu di | bekas “menteri keuangan Sir 

Ini—Kata Mononuta sangsikan tentang hasil pekerdjaan | Amin Osman Pasha dalam bu- 

'D. PENDOPO KABUPATEN Surabaja Selasa malam Men- 
teri Penerangan Mononutu 

Iitik kekurangan belandja jang harus didjalankan oleh pemerin- 
tah. Dengan tidak mengurangi pentingnja persoalan? jang sampai 
kini dimadjukan dalam parlemen, 
penting dim politik total negara terletak dim sektor financieel- 
ekonomis, anggaran belandjanja dan bagaimana membuat penge- 
luaran dan penerimaan jang tjotjok. Uraiannja itu diberikan di- 
muka undangan terdiri dari wakil2 organisasi?2, partai2, djawatan- 
djawatan dan sebagainja. 

Sampai sekarang ,.ti- 
dak ada waktu”. 

Semula Mononutu mengemu- 
kakan bahwa ditiap2 parlemen, 
soal anggaran belandjalah jg 

mendjadi pokok perbintjangan. 
Alat kontrole pertama jg ada 
pada parlemen bagi pemerinta 
han adalay angka2 anggaran 

belandja. Bagaimana di Indone 
sia? Disini kita tidak tjukup 
mempunjai waktu sampai saat 
sekarang, tetapi hal jg demiki 
an itu tidak dapat terus-mene 

rus, jaity mendjalankan peme 
rintahan dengan sonder mem- 

punjai gambaran - tentang be- 
landja negara. Ia kemukakan, 
bahwa Hindia Belanda dengan 
daerah jg lebih ketjil dalam 

1948 mengalami deficit F 1. 
500.000.— Kekurangan itu da- 
pat dianggap lumajan. Dalam 
perbandingan nilai uang dan 
luasnja daerah pada 1952, ma 
ka deficit 4 miljand 'jg seka- 

rang ini kira2 berimbang dgn 
kekurangan 1948 itu. 

Pada saat Indonesia diserahkan 

kepada “bangsa Indonesia, negara 
mengalami tekort sebanjak Rp 1,7 
miljard, kas negara kosong sama 

sekali. Pe aa pada saat ini 
menundjukkan tanda2 bahwa keku- 

rangan 4 miljard itu tidak usah di 

kwatirkan.. Kekurangan ini terutama 

disebabkan karena adanja pesanan2 
barang modal dari 1951 jang harus 
dibajar dalam 1952- Demikianpun, 
kata Mononutu seterusnja, penghara 

pan perbaikan tekort dalam 1953 
sangat tipis. Maka karenanja tiap 

pemerintahan, Wilopo atau pemerin 
tah2 ja.d., akan dibebani “kewadji 

ban mentjari djalan keluar. 

Djalan keluar. 
Pemerintah jang sekarang melihat 

djalan keluar itu dalam djurusan? 
tertentu. Djalan keluar tidak harus 

diartikan memakmurkan , masjarakat 

dalam waktu singkat, melainkan se 

dia menghadapi kesulitan? pokok di 

sebabkan karena kekurangan belan 

dja, sehingga politik pemerintah itu 

adalah ,,Deficit Policy” (politik ke 

kurangan belandja). 

Pemerintahan2 dibolehkan terima 

ing Hari Ini: PNI tari 
ngan Allison — Menudju federasi Eropa 25 p 

1ya Karang Kitii |- ,Dofiti Policy” — Bung Kar. 

  

pemandangan umum 

menteri lain mengenai djawaban jg akan diberikan atas pemandangan umum itu. 
fraksi2 Masjumi, PNI, Fraksi Demokrat dan fraksi? lainnja, masing? telah me- 

Perlu Memperbesar Produksi Dan 

Idari penghidupan kita. Produksi njyngkal keterangan Yamin jg 
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nsdagporn babak ketiga ataukah dapat 
itu. Atas permintaan menteri perta- 

babak kedua sidang DPR dischors utk lima perampat 
kepada Sultan Hamengku : dengan 

suara mengenai ketiga 

Buwono utk bermusjawarat 

diriannja semula jang telah ber | 
sedia mengambil oper segala per 
tanggungan-djawab atas kedua 

pembesar jang penting didalam 

kementerian pertahanan dan ang 
katan perang. Pembitjara mem 
bantah pendapat jang  mengata 
kan, bahwa dengan krisis kabi 
net nanti akan terdapat kegon 
tjangan dalam angkatan perang, 
dan karenanja akan membahaja 
kan kedudukan negara. Seterus 
nja Sutardjo mengatakan, bahwa | 
Gengan adanja mosi2 Kasimo dan | 
Manai Sophiaan itu jang pada 

hakekatnja tidak lain daripada 
suatu mosi tidak pertjaja, maka 
sudah seharusnja Menteri Perta 

pai maksud itu, menurut menteri 
pertahanan ialah suasana dan tja 
ra mendekati persoalan jang di 
Gukung oleh semangat jg objek 
tif dan zakelijk dan keinginan ber 
sama jang sungguh2 untuk ber 
sama2 mentjapai perbaikan de 
ngan tenaga bersama. Tiap2 pen 

Gapat dan pendirian jang mene 
tapkan sesuatu a priori' dalam 

Isoal apapun djuga, pasti ” akan 
merusakkan suasana jang diper 
lukan itu, demikian kata Ha 
mengku Buwono. Dengan demi 

Ikian maka dasar2 usaha penjele 
saian seterusnja akan gugur. Di 
njatakannja bahwa pemerintah 

(menganggap mosi Baharuddin cs. 

“   

    

: Andrei Gromyko, duta Russia . 

itu mengandung sifat a priori. hanan mengundurkan diri dari : wat terbang di Tempelhof, 

Pembitjara mengambil - xesim | Kabinet. P erpetjahan dalam ka Russia: Ia djuga turut ambil 
jangan partai2 pemerintah itu me 

nurut pendapatnja telah menje 
babkan Kabinet telah kehilangan 
dasar koalisinja. Oleh karena itu 
maka kalau tidak sekarang, nan 
tinja tentu kabinet akan bubar 

djuga. Kesimpulannja jalah da 

lam "menghadapi kesulitan2 jang 
ada sekarang ini, hanja Menteri 
Pertahanan sadja jang . dapat 
mengatasinja. Ia berseru agar 

Sultan suka bertindak sebagai se 

orang bapa terhadap angkatan 
perangnja dan memanggil perwi 
ra2 jang bersangkutan untuk di 
perdamaikan. Dengan adanja ke 

sanggupan itu Menteri dapat me 
ngandjurkan supaja ketiga usul 

mosi ditarik kembali atau dibe 

. kukan. 

Pemandangan umum | Main Mata” 

Mr. Mohamad Yamin (tidak, ber babak kedua. 
Dalam pemandangan umum ba | partai) menghendaki supaja. dalam 

bak kedua atas ketiga usul mosi | mengadakan pemungutan suara ter: 5 

mengenai soal pertahanan, jang (hadap ketiga usul mosi nanti -dida | tai2 'Saadis dan Liberal, jar 

dilangsungkan pada hari Rebo |hulukan pemungutan suara terhadap | mula2 dipimpin oleh Nokras 

malam itu, Sutardjo Kartohadiku | mosi Baharuddin. Kemudian terba| Pasha kemudian oleh Ibrahim: 

: enann dap usul mosi Manai Sophiaan dan | Abaul Hadi. Pengampunan di- 

MO ...... Asetelah itu baru . diadakan .pemungu 
" “lan suara terhadap usul imosi Kasi 

mo. Ia berkata bahwa Kasimo telah 
menjusun usul mosinja dengan poli 
tik sedemikian  tingginja, “sehingga 
karena itu telah tampak kemana 

pulan, bahwa dari beberapa an 

djuran jang sudah dikemukakan 
itu, maka djalan jang diadjukan 
oleh mosi Kasimo cs-lah jang me 
rupakan djalan jang paling. men 
dekati kemungkinan pelaksanaan 
nja dan keinginan pemerintan me 
ngenai pembentukan panitya ne 
gara itu. Achirnja menteri perta 
hanan berkata, bahwa dengan di 
'bentuknia panitya negara, peme 
rintah menjanggupi akan berusa 

ha sungguh? untuk mengadakan 
perbaikan? dalam lingkungan ke 

menterian pertahanan dan angka 

tan perang, berdasarkan pendarat 

jang konstruktif dari. parlemen 
jang didasarkan atas penjeli 
dikan oleh panitya negara. 

  menghadiri sidang umum PB 
“ 

       
   

    
   
    

      

   

    

   

    

   

     
   
   

   

    
   

Mungkin Dikehei 
ik 'a" Dawa 'Gantinja, Dewa 

ARI SELASA di Mesir 
H orang Mesir jang m 
melakukan pembunuhan se: 
“ka jang kini disebut pengam 
dalam ,,Pengawal besi”. Kedja 
bunahan atas perdana menteri 
dan penghantjuran balai? 
Kairo, jang sedianja ditudu! 
ra'an Islam. : £ 

    
Kesemusanja terdjasi dizama 

| pemerintahan koalisi dari p'     
muat. dalam sebuah perintah ke 
radjaan jang cikeluarkan Oleh 
ddwan mangkubumi. Pengampu 
nan Serupa Senin malam diberi 
kan kepada orang2 Mesir jang 
Gdjatuhi' hukuman “pendjara 

CA 

  

  
lan Djanuari 1946, 

Nadjib menteri luar-ne- 
negeri ad interim. 

Berita United Press menga- 

nja. Karena itu ia tidak dapat me 
nerima usul mosi tsb. Tentang mosi 
Baharuddin dan Manai  Sophiaan 

diterangkan, bahwa apabila kedua 

usul mosi- itu memang tidak dapat 
menserikan uraian tentang po- 

£ dibangunkan mendjadi satu, maka | barkan selandjutnja bahwa ka- 

menurut Mononutu soal jg maha | dikehendakinja supaja pada waktu bine: Mesir telah mengangkat 

pemungutan suara nanti diadakan djenderal Nadjib sebag ai men- 
main mata” sadja. Mengenai MMB 
pembitjara memperingatkan  supaia 
mulai waktu sekarang fihak Belanda 
sudah bersedia2 untuk menarik sele 

kas2-nja misinja dari Indonesia. Oleh 
Yamin dikatakan bahwa malam ini 
adalah malam bidjaksana. 

teri juar negeri ad interim, se- 
lama Ahmad Faradj Tayed ber 
tolak ke New York untuk meng 
hadiri sidang Umum PBB. Men 
teri Kehakiman Ahmad Hushy 

memegang djabatan menteri 

titu pemerintah sekarang tidak akan 
| mendjalankan massa ontslag jang di 
sertai kenaikan padjak (seperti Hin       dia-Belanda dalam tahun 1930), rumah tangga  keradjaan 

tidak akan mengadakan pindjaman Sahe'appy Engel (fraksi De | (Court Miniser”). Dalam pa- 

paksa (gunting uang), pemerintah | mokrat) tetap berpendapat ba da itu dutabesar Inggris di Me 

tidak djuga bermaksud pindjam ke 
|luar negeri, sebab hakekat dari pin 

djaman keluar negeri adalah sedikit 
banjak “mengikat diri. Pemerintah 
insjaf, bahwa pindjaman keluar nege 
ri itu achirnja akan memaksa Indo 

nesia melepaskan politik bebasnja. 

Sir Sir Ralph Stevenson Se asa 
petang berkundjung kepada 
Nadjib untuk merundingkan 
masalay Sudan. Sebelumnja 
pada hari itu dutabesar Djer- 
man Barat di Kairo, Gunther 
Pawelke, berkundjung kepada 
menteri -uar negeri Ahmad 
Faradj Tayeb. Menurut. siaran 
Radip Kairo kedua pembesar 
terachir ini telah membitjara- 
kan pembajaran ganti kerugi- 
an Djerman Barat kepada Is- 

rael, jang tak disetudjui oleh 

Mesir. 
“Lebih djauh United Press menga- 

barkan bahwa dalam sidangnja Se- 

hwa kedua usul mosi Kasimo 
dan Manaj Sophiaan itu pada 

dasarnja mengandung sikap 

tidak pertjaja terhadap kebi- 
djaksanaan Menteri Pertaha- 
nan. Selandjutnja dikatakan 

Pemerintah tidak akan pula mentje bahwa lahirnja usul mosi Ba- 

tak uang sebanjak2nja, sebab hake haruddin dianggapnja sudah 

kat dari ini adalah perlombaan dja sewadjarnja karena jg menan 

hat antara harga dan upah: peme datangani usu! mosi itu tidak 
hrintah menganggap hal jg demikian mempunjai wakil2 dalam kabi- 
1 Tan Dae dengan La net. : 
jawabnja sebagai pemerint ndo k : 

meki ja Lai atas, 3 Abdu'hajat (Persatuan aan 
Kata Mononutu, dengan mem gressip) dalam kupasannja me 

perbesar produksi negara dan di ngenai usul MOsi Baharuddin 

sampingnja membatasi konsump tetap berkesimpulan bahwa 

ap Dgn Mena ae pe usul mosi itu sebenarnja tidak lasa malam kabinet Mesir telah me- 

merintah hendak memperbesar te- menghendaki krisis kabinet. ngadakan amendemen terhadap pe- 

Ine Ran te an - Apabi.a memany akan timbul raturan2 sementara mengenai peng- 

TA $ aP krisis kabinet jg dapat mem- gantian mahkota, dalam mana de- 

kan berakibat, penghematan devi iki keadaan sudah sea- gkubumi sementara itu un- 
sen, supaja belans  pembajaran perbaiki kea 33 NN ta re Ea 

jaknja ia tidak mempunjal ke tuk selardjutnjas “dapat terdiri 

  

  

   

    

   

    

    
di New-York sekarang ini. 
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'ersetudjuan Cochran-Subar- 
3 djo Belum Hapus 

Apa Jg Djadi Gantinja Tergantung Pe- 
Irundingan Di Washington— Kata Allison 

EMBANTU MENTERI LUAR Negeri Amerika utk Urusan 

PP mimur-Djauh John M. Allison dalam konperensi pers di 

kantor USIS Djakarta kemaren sor€, terangkan, bahwa persetu- 

djuan Subardjo—Cochran mengenai bantuan Amerika kepada Indo- 

nesia dim rangka MSA, kini belum dihapuskan dan apa jg akan 

mendjadi gantinja nanti, akan tergantung pada hasil perundingan 

jg kini masih berlangsung di Washington. Atas pertanjaan kapan 

kiranja perundingan tsb. akan 

di Honolulu dim bulan Agustus 

kemudian tidak disinggung- 

singgung sebagai sesuaty atja 
ra jg diusus. Alison kaiakan, 
bahwa soal Irian Barat meru- 
pakan suatu soal chusus bagi 

Indonesia dan Belanda dan da 
Ilam hubungan itu fihak Ame- 
rika hanja mengharap, hen- 
Gaknja lekas terijapai persetu     

   

    

“Londen, waktu turun dari pesa 
lin Barat, setelah kembali dari 
n dalam delegasi Sovjet jang 

'djuan antara kedua negeri jg 
| bersangkutan itu. Sebelum kon 
pergnsi pers meningkat pada 
atjara tanja-djawab, oleh Al- 
lison disangkal berita Reuter 
dari Rangoon seolah-oah Al-   

“ Mesir? 
ki Nadjib Sebagai 
(Mangkubuni 

diberikan ampun kepada 48 
hukuman karena dipersalahkan 
ahatan?2 Jainnja terhadap mere- 

as radja Farouk dan tergabung 
12 itu berupa antara lain pem- 

gan Sa'adis Nokrashy Pasha 
n, toko? dan gedung2 lain di 

kepada anggota? dari Persauda- 

— Churchill 
' Tak Akan Terbit . 

X Perang Dunia 3 .. 

D ALAM SEBUAH djamu- 
F an makan jang diadakan 

Selasa malam di London 'imlak 
nengnormat kecatangan pang- 
lima tertinggi NATO, djenderai 
Matthew B, Ridgway, perdana 
men-eri Inggris Wirston Chur- 

bahwa ,,perang dania ketiga 
agakija tidak murgkin tordja- 

wa perang serupa Lu ,akar mu 
lai dongan bentjana dalam ben- 
dak Gan ukiran seperti jang be 
lum pernah dimimpikar oleh 
nnmat manusia. 
Perang itu akan berlainan 

s€ekai dalam tjorak2 vital ter- 
tentu dari pada perang2 jang 
sudah terdjadi  sebeumnja. 
Mungkin bentjana2 terbesar 
akan terdjadi dalam buan 
atau minggu periama setelah 
perang itu petjah, tetapi sesu- 
dahnja ,,kehanijuran ' tuang 

punggung” dan pemindahan2 
tentara seijara besar2an tidak 
bisa lagi terdjadi melalui dja- 
rak2 djauh didaratan”. 

Churchill menegaskan bahwa 
keterangannja itu .,bukan ra- 
maan”, melainkan pendapat 
dirinja pribadi. Achirnja ia 
mengandjurkan, supaja ,,me- 
naruh keperijajaan penuh ke- 
pada crganisasi Pakt Atlantik 
sebagai gabungan jang berman 
fa'at dari bangsa2 merdeka da- 
lam perdjoangan menentang 
tendjadinj, bentjana”. (UP). 

LULUS DARI PENDIDIKAN 
DASAR INFANTERI. 

sailah angkatan pertama bagi pela- 

fanteri setelah menempuh berbagai 
peladjaran selama 6 bulan.   “negara dapat lebih kuat. Achir : : ke Nae ik 

i, Gn Saree UT bera'ian. Dalam menghadapi ke atas satu anggota sadja dan tida 
nja Mononutu menundjukkan sua ! berupa dewam tiga anggota. 

tu tanda baik. Djikalau dikota2 tiga usul mosi itu ia menjata- “ 

besar ada Ter k sedikit kele kan akan memberikan suara 1 Dalam Jean aa - Lenggn 

suan, hal jang demikian ini ti kepada usul mosi Baharuddin. La Kata maan. " As "2 

dak tampak pada sektor agraria ' Ir. Sakirman (PKI) me- sk e Naa Tn “4 Meta 2 

tu2nja mangkubumi diumumkan, be- 

berapa  penindjau Selasa malam 

' menduga sedemikian djauh, baluwa 

  
pertanian madju dan lebih baik, menamakan mosi Baharuddin 

(anak2 bapak tani makin baniak itu sebagai “"mosi Bahar-Kir- 

  

' masuk sekolah, Djawatan2 Perta : : : "aga ul 

nian, berlainan dengan dahulu, man” dengan a-asan Le ' musgkin djenderal Nadjib meng- 

kini mendapat perhatian penuh hak pengusul2 mosi tsb tidak ' anggap tidak perlu adanja mangku- 

| menerima seluruhnja peroba- bumi dan akan mendirikan sedjenis 

penduduknja sebagian besar ada- 'han2 ig dimadjukan oleh pihak pemerintahan republik, sambil me- 

“Tah tani, hal? ini adalah tanda2 jg | PKI. Menurut Sakirman perbe nunggu adanja keputusan terahir 

' menggembirakan, demikian Mo | daan ig terdapat diantara ke- dari parlemen tentang regime Mesir 

nonutu. Selesai tjeramah  dima dihari depan. Bagaimanapun djuga 

$ | (Disambung halaman UV) 

dari bapak tani. Bagi negara jg 

  

dj bera ertanjaan. 
perkembangan terachir di Mesir itu 

Me ae antana telah membawa . hasil baik kepada 

tan pertama ini 

wira. bintara2 dan bawahan 

Dari diumlah - peladjar 
172 orang 

| Indonesia. 
itu terdapat 
dan ' mendapat 

instruktur. ior sebagai 

djenderal  Nadjib, jaitu 
baskan diri dari saingan 

ckill menjatakan pondapatnja , 

&i”. Kedua belah fihak tahu bah | 

Sampai tanggal 13 Oktober sele- 

djar2 Sekolah Pendidikan Dasar In- 

Angka- 
diikuti oleh 212 

| petadiar, terdiri dari beberapa per- 

jang 
' dikirimkan oleh tiap2 territorium di 

jang lulus 
idjazah jang kemu- 

dian ditempatkan diberbagai batal- 

ia membe- 
mangku- 

mi kolonel '(Mehanna jang berpenga- 

lisen memberi keterangan ke- 
|pada pers bahwa Amerika me 
“nganggap penting apabila ne- 
' gara2 Asia baru, terutama Bur 
ma dan Indonesia, menjusun 

' kekuatannja untuk mewan 
komunis. . ALison menerang- 
kan, . bahwa . politik Ame 
rika ' mengenai negeri ne- 
geri Asia menghendaki nege- 
ri2 tsb tumbuh mendjadi kuat, 
bebas dan merdeka (indepen- 
dent), agar mereka memper- 
oleh kedudukan hingga sang- 
gup menolak. agresi komunis. 
Untuk ini, menurut Allison, 
Amerika genantiasa bersedia 
memberi bantuan kepada nege 
ri2 tsb. 

Pertahanan keamanan. 
Atas pertanjaan sampai cima, 

ha kedudukan Indonesia Jiang 
gap penting oleh Amerika dili 
hat dari sudut keamanan, Aili 
Son menerangkan, bahwa dili- 
hat dari sudut usaha memperta 
hankan keamanan Amerika, ta 
raf ,,pentng” dari negara2 Asia" 
didasarkan pada pengertian 
waktu. Artinia, penting atau ti 
dak-pentingnja kedudukan se 
Suatu negeri Asia pada sesuatu 
waktu jang tertentu, jaitu en 
tah sekarang atau kelak, dida 
sarkan atas perhitungan bagai 
mana kedudukan Amerika da-. 
lam soal mempertahankan ke- 
amanannja pada waktu jang 
tertentu itu. Adaprn mengenai 
pendapat jang mengemukakan, 
bahwa Amerika sedarat2 se- 
dang berusaha untuk menarik 
negari2 Asia kedalam rangkai- 
an pertahanan daerah Pasifik, 
Allison mengatakan, bahwa se 
kalipun Amerika menaruh per 
(hatian terhadap tiap2 kesrah 
konsolidasi keamanan daerah 
Pasifik itu, fihak Amerika ber 
pendapat, bahwa keherdak me 
geri2 Asia untuk mendjadi pe 

kehendak itu harus timbul dari 
kemauan sendiri masing2. Demi 
kian Allison. 2 

Ig terangkan, Pak Pertaha- 
nan Pasifik belum ada. Semen 
tara menindjau perse'udjuan2 
Amerika dengan beberaps ne- 
geri disekitar samudra Pasifik 
dalam soal keamanan, seperti 
dengan Djepang Filipina dan 
Australia-Seelandia Baru, me- 
nurut Allison, semua langkah 
jg dilakukan adala", da'am hu 
bungan usaha Amerika untuk 
mengadjak negara bekas-'a- 
wan Djepang untuk menerima 
Perdjandjian Perdamaian San 
Francisco jg teah berlaku mu 
lai tgl. 28 April jg lau itu. Al 

lison, jg akan berangkat hari 
ini menudju ke Singapura, 
achirnja meniatakan, bahwa 
kundjungannja di Indonesia se 
lama 2 hari telah membawa 
hasil haik. Sebagai diketahui, 
tgl. 24/10 ia akan turut serta 
dalam perundingan di Manila 
mengenai perdjandjian  perta- 

: hanan Amerika — Filipina. Ke 
| maren sore diam 17.30 Allison 
' bersama Duta Besar Amerika 
Cochran telah diterima di Is- 

tana oleh Presiden Sukarno. 

    

  

LULUS UDJIAN DOK- 
TORAL HI. 

Telah lulus dari Udjian Dok- 

ruh ita, tetapi pada waktu jang Voral Y bahagian Hukum, dju 

sama ia telah berhasil  memperta- rusan Filsafat Maikum, pada 

han mahkota dari radja Mesir Fuad ' Universitet Indonesia: Moh, 

II jang berusia 8 bulan. (AFP). Oesama Mascoeki dan Harris. 

  

"Tg Lagi/Sabotuse Mengguling kan Kere 
KEMARIN dulu sore Lk. potong rel jang ditaruh ditengah Sea aa Sa Be pa 

9 99 5 3 , 5 elandjutnja dikabarkan, bah- tan, KA 

ta api Daan Jana Ai" Na Rap San Ie wa kemaren pagi pk. Ya.o0 ix Effendi Saleh telah mengada 

5 gt 1 Untung kereta api tsb. tida kereta api tjampuran jang per- kan pemeriksaan dengan menda 

antara Tjilame — Sasaksaat. Se- sampai djatuh kedalam djurang, ” tama berangkat dari Bandjar ke pat kenjataan bahwa kerusakan 

bab2nja sekarang masih diselidi- tetapi hanja tergelintjir dari rel. Tasikmalaja  dibetulan djalan dan kerugian dapat dikatakan 

ki dan untuk pemeriksaan kepa- Pihak DKA belum dapat beri-  Karangputjung telah dihentikan — tidak seberapa. Korban manusia 

kan keterangan tentang kerusa- oleh sebuah gerombolan berseri 

Mn : $ i la DKA an OrenyA an sasa kan2 dan kerugian. Karena ke-  djata, jang terdiri dari Lk. 40 

suatu deficit, asal dengan Ga i tehnik DKA kemaren pagi pergi tjelakaan ini, lalu-lintas kereta orang. Penumpang2nja  diram- 

an, bahwa deficit itu tidak bo a | ketempat tsb. Sementara ' itu api Bandung — Djakarta ter- pok, demikian djuga barang2 di- 

melampaui batas tertentu, untuk | dalam gerbong. Keterangan lebih 

menghindari keruntuhan negara. Da 

lam mendjalankan ,Deficit Policy 

ganggu untuk sementara, tetapi idapat ket , bahwa ke- 5 didapat keterangan, bahwa re ini djuga dapat 
reta api itu telah menubruk se 

(Ant). 

- 

diduga hari landjut belum diterima. 

It Lembaga budajaan 

JKon Bat svisasch Ge 

ven Kunstan 
  

tidak ada. Tentang terdjadinja 

ketjelakaan itu lebih djauh dika 

barkan, bahwa sebab2-nja mung 

kin sekali karena perbuatan sa 

botase, Ketika kereta-api barang 

itu tiba dari djurusan Bandung 

Indonasia 

aaotsehap 

in Wetenschappen 
aa aa AN 

ta Api 
di-udjung sebuah diembatan te 
lah menabrak sepotong rel jang 
pandjangnja 1.90 meter jang di 
tantjapkan ditengah2 baan. Ka 
rena lokomotip dan gerbong di 
belakangnja tjukup kuat dan pe 
nuh dengan barang2, maka seke 
tika itu kereta-api masih dapat 
berdjalan, tetapi achirnja dua 

ketelwagens dan sebuah garbong 

biasa telah terguling, terus terse 

ret beberapa meter, dan achirnja 
kereta itu keluar dari rel, 

tidak tahu”. Atas pertanjaan apa dim konperensi Dewan Pasifik 

negeri? Anzus pasal Irian-Barat telah dibitjarakan, oleh Allison 

“dikatakan, bahwa dalam menindjau seluruh aspek dari usaha mem- 

pertahankan keamanan di daerah Pasifik, memang oleh dewan ta- 

di pasal Irian-Barat dianggap sebagai suatu soal (probleem). 

Sekalipun demikian, soal tsb' 

  

Penerbit: N.V. Suara Merdeka Press”. 
Penjelenggara: Hetami 

Alamat: Purwodinatan Barat II — 20 Semarang 

'"Tilpon: Redaksi 1228 Smg. Rumah 1198 Smg. 

Administrasi - Ekspedisi 2037 Semarang. 

(bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 

(ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 

kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 
- 

Harga Lengg. 
Rp. 1l— luar kota 
Adv. 80 sen per m.m.   
  

selesai, Allison mendjawab: ,Saja 

jl. oleh Menteri2 Luar Negeri dari 

Ketjelakaan 
Di Udara, Selasa pagi tuan Allison dari 

Peladjar Parasntis ' kementerian luar negeri Ame 

Djasudi Tewas « rika telah mengadakan kun 
L 3 : djiungan ke kementerian luar 

Ta gg ol peladjar para- negeri. Ia ditemani oleh Merle 

sutis (peradjurit udara Cochran, duta besar Amerika 
I) dari Auri kemarin diilu pagi di Irdonesia. Gambar: Mente 
diatas Tjimahi telah mendapat ri luar negeri Mukarto  me- 
kel!jelakaan ketika melakukan njambut tuan Allison ketika 
latikannja sehingga tewas dan tiba di kementerian. 
berhubung dengan itu pihak — 

ri kemarin dulu berkabung ““ 
Banda Ai 

2 

dengan mengibarkan bedera se 2 Kesulitan 

ta dapat, peladjar parasitis 

nja lelah tersangkut pegangan 

  
  

serta tidak dapat dipaksakan: |: 

tengah tiang. 
Menurut keterangan jang ki Vi 

itu ketika hendak melontjat da ! xXx isum 
ri pesawat terbang tali pajung Mempersukar Orang2 

kuntji dan karena itu ia meng 
gantung dan terajun-ajun se- 
mentara waktu lamanja. Pertjo , 
baan untuk menolong ia telah ' 
dilakukan dengan berbagai dja : 
lan, antaranja dengan menggu ' 
nakan pesawat Havard tetapi 
sia2 dan sikorban telah mening 
gal dunia ketika terajun-ajun, 
setelah kelihatan dalam tempo 
beberapa menit mentjoba meno 
long dirinja. 

— Sikorban “adalah 
Djasudi herumur 25. tahun, | 
dan pada latihan ini ia adalah | 

orang kelima jg harus melon- | 
|tjat Ia sudah berhasil 4 kali | 
.meonijat dengan seamat dan j 
untuk mendapatkan brevet ter | 
Sjun masi harus 3 kali lagi: 
me'akukan latihan, Ia berasal | 
dari Sidaredja, Djawa. Timur, 
“Yehtang -keljdlakacn ini dika- 
barkan djuga,- bahwa 'seteah 
usaha2 menolong sia2 dan si 
korban ternjata sudah mening 
gal maka achirnja setelah pe 
sawat terbang jg membawa ia 
hampir turun ia Silepaskan da 
ri talinja dan kemudian djena 
zahnia dibawa kepangkalan An 

dir. Djasudi meningga kan se 
orang isteri dan 2 anak. 

“Perang 
Sad 
. .   
M 

Indonesia Di Nederland 
Jang Mau Pulang 

Kembali 

NGGOTA2 parlemen Ma- 
A yor Polak menerangkan 
kepada PI-Aneta, bahwa bebe- 
rapa puluh keluarga warganega 
ra Indonesia jang kini berada di - 
Nedprlard dan Irian Barat jang 
mengherdaki pulang kembali ke 
Indonesia, hingga kini masih 
merdjumpai kesulitan2 dalam 
memperoleh  visim, | Diterang- 
kan selandjulaja bahwa bahkan 
kepada beberapa keluarga tsb. 
oleh dinas imigrasi tidak dibe- 
rikan visum, : 

Atas vertanjaan ia mengata- 
kan, tidak mengetahui apakah 
alasan dinas imigrasi itu untuk 
menolak memberi visum tsb. Di- 
terangkan selandjutnja, bahwa 
kini sedang “dilakukan usahaZ 
supaja pemerintah djuga mem- 
perhatikan masalah ini. Achir- 
nja ia menanjakan pada diri sen 
diri apakah tidak ada djaminan 
guna melaksanakan apa jang 
tertjantum dalam undang2 da- 
sar jakni bahwa setiap warga- 
negara Indonesia dapat kembali 
ketanah airnja. (Pia). 

,Bahaja Di Udara" 
Korea 

“Thomas Finletter Tentang Pesawat 
Jet Baru Buatan Russia” “ 

ENTERI ANGKATAN udara Amerika Serikat Thomas Fin- 
letter hari Selasa kemaren dulu menerangkan di Washing“ 

ton, bahwa sedjak permula'an perang Korea, Sovjet Uni sudah me- 
ngirimkan lebih dari 4.460 pesawat terbang ke R.R.T, dan Korea 

Utara, diantaranja kira? 2.000 pesawat terbang jet. Tetapi, kata 
Finletter, pesawat2 pemburu buatan Amerika ,djauh lebih sem- 

purna” dari pesawat2 Sovjet. Menurut Finletter, ketika bulan 

Agustus djumlah pesawat pemburu jet pihak Utara jang ditembak 
"djatuh, djika dibandingkan dengan djumlah pesawat Amerika jang 

| didjatuhkan, berimbangan 10 lawan 1. 

: Lebih 
Lunak 

Nota Nehru Pada Pe- 
rantjis Tentang Daerah2 

Kantong Di Iadia 
EMENTERIAN luar ne- 
seri Perantjis hari Sela- 

sa masih mempeladjari nota 
perdana menteri India Pandit 
Nehru mengenai insiden? jang 
terdjadi dalam kantong2 Peran- 
tjis di India dalam bulan Agus- 
tas jang lala serta keadaan di- 
sana pada umumnja demikian 
diumumkan, di Paris hari Sela- 
sa, Kalangan? jang dekat kepa- 

| da kementerian tsb. menerang- 
| kan lebih djauh bahwa kata2 da 
|Jam nota India kepada Perantjis 
itu bprsiftat djauh lebih JTunak, 
' dari pada kata2 jang digunakan 
Nehri ketika ia berpedato ten- 
tarig soal tersebut baru2 ini di 
Madras, 

« Berita A.F.P. selandjutnja dari 
New Delhi mengatakan bahwa. ko- 
misaris tinggi Pakistan di ibukota 
Irdia, Shoaib Oureshi hari Selasa 

  

Dikatakannja pula, bahwa ditepi 
| Mantjuria dari sungai Yalu jang me 
Irupakan ' perbatasan antara Korea 
(dan Mantjuria, terdapat pesawat2 
pembom jet buatan Sovjet model ba 
ru. Pesawat? jang bermesin dua' ini 
menurut pendapat Finletter merupa- 
kan , faktor baru jang mungkin ber 
bahaja” dalam peperangan Korea. Di 
katakannja bahwa pesawat pembom 
Sovjet mesin2 ini bentuknja seperti 
pembom Inggeris ,,Canberra” dan 
chusus merupakan sendjata offensif””. 
Menurut Finletter, pihak Sekutu di 
Korea berhasil ' mematahkan usaha 
pihak Utara achir ini, untuk rebut 
kekuasaan 'diudara atas Korea. Me- 
nurut pendapatnja, kini sudah ada 
tanda2 jang makin baniak bahwa pi- 
hak Utara akan berusaha lagi. Ten 
tang hasil2 pemboman oleh pihak Se 
kutu, dikatakannja bahwa akibat2nja 
tidak dipergunakan sepenuhnja, ka- 
rena pihak Sekutu kurang memberi: 
kan tekanan atas garis front. Ta me 
njesalkan bahwa serangan? hanja di 
perbatas sampai ke Korea sadja. Se- 
landjutnja ia mengemykakan, bahwa 
disepandjang sungai .Yalu di Man- 
tjuria terdapat pemusatan meriam? 
penangkis serangan udara jang pa- 
dat. Menurut perkiraannja, ditepi su 
ngai tadi terdapat 500 meriam pe 
nangkis berat, dan antara 1.000 dan 
1500 sendjata2 penangkis lainnja jg   telah menemui perdana menteri Neh 

tu, untuk menjamipaikan  kepadanja 

“ sebuah pesan dari pemerintah Pakis- | 

tan, dalam mana dimjnta supaja pe | 

merintah India suka menangguhkan | 
dahulu berlakunja sistim paspor an- 
tara India — Pakistan. Pes wi. Pakis 

tan tadi ditanda tangani oleh perda- 

dana menteri Pakistan Kwaja Nazi- 

.muddim. Berita lain mengatakan bah 
1 wa pemerintah India telah 'menasehat 

| kan kepada penduduk Pakistan Ti- 

'mur jang berniat pindah ke India, 

'supaja ,,djangan mengambil langkah 

iterburu-buru, tetapi tinggal untuk se 

mentara ditempat kediaman bae 

diperlengkapi dengan alat radar. 
(Antara — UP). 

  

masing,” Dalam sebuah komunike ja 
disiarkan di New Delhi Senin ma- 
lam dikatakan bahwa mereka jang 
pindah itu harus mempunjai sertifi- 
kat pindah pada waktu masuk keda 
lam wilajah India jang dikeluarkan : 
oleh wakil komisaris tinggi India di 
Dakka dan mereka tidak membutuh 
kan sebuah paspor Pakistan. Ditam 
bahkannja bahwa untuk mendapat- 
kan 'sertifikat2 pindah itu tidak ada 

limit waktu. (AFP), SN 
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mimpin 

ih serta Pelaksansken, Rak 

Pokok sebab da, kabuga. ke- ' 
1 laparan itu kini u dibilang | 

   
Ikan, dengan djalan menghidup ' 
kan kembali tanah . ih ma 

Pee 

aa, wa, Ja pu : se- | 

  

rebah th Han 
mempergunakan tonah. Selu- , 

| ruh orgaan pemerintah Tr 

sangkutan peru Na at 
jat 

   
   

     
   
     
         

    
    

   

  

be. 

zundu! di di Djawa ekxtan : 
itu Sada Na ig tidak boleh: 
ditunda-tunda lagi, karena. par" 
nundaan lebih lama akan: h 

6 jakan bagi masjara- 

Aaj 
  

   

    

  

SEMARANG 16 OKTOBER 1952 - 

ang Umum PBB " 
     

   
   

    
    

    

     

      
        

peri 

menudju. Oleh karenanja, 

—— - Selandjutnja ada pula 'soal2 lain jg henti hati. 
juga bagi Indonesia. Soal2 itu bertalian 'dgn-hak2 manusia (hu- 

man rights), dan bantuan kepada apa jan 
ap opa countries” (negara2 Tee 
jang tersebut belakangan.ini tampaknja adalah bersifat guna ke- 
Pn umum (universeel), tak. urung. sukar kiranja utk sidang 

n PBB itu memberikan keputusan2 jang bulat. Karena soal2 
in tak lepas dari pengaruhnja pertentangan2 kepentingan dan 
ertian diantara negara2. blok-Amerika dan Rusia itu. 
——— Apabila demikian sulut “adanja pemetjahan soal2:. 

PBB itu, apakah perlunja diadakan djuga sidang demi- 
5 Keperluannja terletak didalam menggalang public world op- ! 

inion (pendapat umum seluruh: dunia). Karena pada achirnja, pen- “dengan 
dapat publik sedunia itulah jang menentukan. Tak perduli 
masih terdapat perbedaan? ideologi dan kepentingan jang sangat jg diberitakan itu adalah sa- 
lebar. Karena umumnja manusia masih pertjaja, 

-kebeneran dan peri-keadilan achirnja ak 

— SL — Sidang umum PBB ke-7 jang sekali ini berhimpun di 
'ew-York mentjantumkan beberapa fatsal pembitjaraan jg pen- 

dalam agendanja. Tetapi seperti djuga sidang umum PBB ta- mer. 
dulu di Paris, rupanja sidang umum 

| terhindar dari gemuruh ketjaman2 jg pedas diantara wakil? | 
egara2 blok-Amerika dan blok-Russia. Terutama soal Korea da- | 

pat-diransalkan akan memberi bahan debat jg sengit sekali. Dera” diketahui ada batu-bara. Di 
| kian pula soal pengurangan persendjataan, termasuk soal pemba- | djaman perang jg lalu Djepang | bagi-bagikan 
| tasan pemakaian tenaga atoom. 

Soal lain jang akan fimbulkan konflik pendapat jg disitu sadja ada Ik. 40: Giaa 
sengit jalah mengenai tuntutan kemerdekaan Tunisia dan Marok- ' 
ko. Perantjis mengatakan bahwa soal ini menjangkut urusan ,in- 

rn”. PBB tak berhak buat membitjarakannja. Tetapi ada 13 ne- 
a jang menjokong tuntutan Tunisia dan Marokko itu. Di- 

2 India, Pakistan, Indonesia dan Mesir. Djuga soal- tun- 
. India terhadap Afrika-Selatan, mengenai diskriminasi jang | 

jalankan pemerintahan Malan terhadap orang2 India di daerah 
itu, akan mendjadi bahan persoalan jg sengit. Pemerintah Afrika- 
Selatan mengatakan bahwa “tapa ada soal SnarnG. 

ig sekali ini pun tak | 

PBB Jak 
    

   

      

   

   
   
   

    
    

     

    
    

   
    
   

Tetapi walaupun soal2 

aa 

    

“kana agan 0 
daerah 

dinamakan ,,under de- | 

P. 'anitya » Karang Kitri?” 
3 

   

  

| Dikenjukakan, bahwa 
dari beberapa sudut tehni 

nah Jaa jang 4 2g kerdjakar 2   

si 
PL Nala Ka an bahan, makanan 
anon transhe beplaati 

      

   
big. perlu 

TB »Panity: j 
akan mendjalan Haus itu, Panitia 
itu Nekat oleh gubernur, dan ang- 

0 Paondak. terdiri dari Inspektur Perta 
| nian, Kehutanan, Kehewanan, Perke 
bunan dan Pengairan. Panitia pro- 

    

  

     

| pinsi membentuk panitia kabupaten | 
"dan sub panitya kewedanan dan ke 
tjamatan, diketuai 
Pimpinan tehnik dan keuangan ana 

an | Yang oleh Djawatan Pertanian Rak- 
jat. Dimana perlu pembentukan pani 

ea dapat disesuaikan dengan adanja 
Panitya. Pembangunan Wilajah Hu- 
tan dam Pertanian. Demikian Dinas 

  

Irian Ba- : 
rat Kaja 
Penting Dalam 
Arti Ekonomi 

Ci keadaan gi Irian 
Barat, van Eechoud, me 

murat harian »Trouw?, dalam 
| jeramahnja di Den Haag ba- 
TU? ini menindjau Irian Barat 

  

Menuruy pendapatnja, banjak 
bisa: di se 

r harapan baik. Pe 
Cyclcop selama 25 ta 

g terkenal sebagai 
jang  anitamutongia? 

  

"3
 

Yaa tidak ada anna: sa- su bubukan, 
ma sekali, tetapi dalam un | 

: 1949 dikotak | bahwa Gen 
Terdapat banjak mireral, al, nik 
kel, sink, maa, perak dan mar 

S / 

(Dilain tempat lagi di Irian 
Barat sudoh 50 tahun jg lalu | 

“sudah dapa: memastikan, bhw ' 

ton batu-bara. Djuga sudah la 
ma diketahui ada phosphaat, 
tetapi sedjak itu tidak pernah 
“diselidiki lagi. Untuk melaku- 
kan penjelidikan2 itu per 
modal. Tetapi ini bukan soal 
'besar menurut van Eechoud: 
Ig perlu digunakan ialah mo- ' 

Idal Belanda, j- bisa ditambah 
1 dengan modal asing dimana 
#perlu. Kalau ada harapan ke- 
untungan menurut dia "“uang- 
nja akan datang sendiri”. 

(Antara). 

  

| 

PENDJELASAN. 

Berhubung dengan berita Ig 
dimuat dalam “surat kabar 
“Utusan Nasional” : ig terbiz ke 
maren tg!. 15-10-52 dihalaman : 
2 kutipan dari Surat Kabar , 
“Mimbar Indonesia” menge- 

Semarang jg melansir dari   
kini 

bahwa achirnja 

  

  

  

   

  

   

    

      

    

    
   

    
      

      

   

          

   
   

    
   
   

  

   
   
   
       

    

       

    

   

          

   

IT Ta KOTA! 

TUAN KO HONG AN 
VINGGAL DUNIA. 

a Selasa malam tg. 

ja 'maka belak 

21 hormatan 

Dengan tidak tersangka semu 
: 14 

: Sia 20.30 tuan Ko Hong 
“telah meninggal duna da 
“usia 63 tahun kare-| 

“ha verlamming. Waktu itu 
Ko bar | menggo- 

pergi tidur 
t P h abu dan keti 

n k 
doa di di kera Karena 

angan 
Ko telah diangkat aa 

bisaa dari sk. harian ”Dja: 
wa Tengah” di Semarang, be- 

|lakangan sebagai wakil di Se-| 
marang dari pabrik beras 

'Krengseng (Weleri) dan behe- 
|rapa tahun kemudian mendja 

di onderhoofd. dari Huisves- 
ting Semarang dibawah tuan 

| R. Ruslam. 

Mendiang adalah putera ke 
dua dari in. Ko Djie Swie. Se 
telah tamat beladjar di HBS 3! 
tahun meneruskan » peladjaran 

ke Eropa dalam. pengetahuan 
dagang. Walaupun usionja su 
dah landiut mendiang nampak 
| masih segar dan kuat. Di ka- 
langan kaum Katholik mendi- | 

ae jang pun terkenal namanja. 

. Besok sore (Djumaat) djena 
zah tuan Ko akan dimakam- 

Ikan di kuburan Kobong, be- 
u|rangkat dari rumahnja dj. Ka | 

6 rangtempel 176 djam 16. 00. 
2 Ipa 

o|,,D5 SPAARBANK TE 
| SEMARANG”.   sotan dalam bu'an Agustus 
'untuk bagian bulan September 
1952 Spdarbank dapat menga- 
barkan lagi kenaikan yang ta 
bungan dengan Rp 14.000.— 
'Tetelah dikeluarkan 73 buku 
tabungan baru dan disamping 
ini ade 22 buku jg djumlah 
tabungannja ' telah dibajar lu-   i nas. 

n menang. Djalan | 

kearah itu benar masih sangat djauhnja. Tetapi kesitu kita pasti | bahwa mengenai peristiwa itu 
bukanlah tak ada manfaatnja, bahwa 

Lg nhoa aa Pemuka ndi “ae sman an ke sidang umum PBB itu. 

Setelah mengalami kemero- | 

sumber2 ja tidak resmi, maka 

TT IV menjatakan bahwa apa 

ma sekali tidak benar. 
Perlu sekali lagi ditegaskan, 

olen Biro Penerangan TT IV 
telah pernah diumumkan ha- 

-sil2 penjelidikan Panitya jo” di 
tugaskan untuk itu sebagai- 
mang bunji berita kami ig te, 

|lah disiarkan pada tgl. 29-8-52 
no. 768. 
Hingga kini belum ada kete 

rangan2 lebih 'landjut untuk di 
umumkan, demikian pendjela- 
san dari pihak Penerangan Di 
visi Diponegoro. “ 

PEMINDAHAN MAKAM. 

Kemaren, tg. 15 Okt. oleh D 
“PPT IV dengan bantuan pendu 
“duk Kp. Kr. Asem dan Gipimpin 
oleh RT I dengan stafnja serta 

"disaksikan djuga oleh tjamat 
Smg.-utara, telah lakukan peng 
“galian dan pemindahan ma 
'kam2 -mereka jang gugur da- 
lam pertempuran. 5 hari th. 
1945 disebelah timur : 
'Bandjirkana al-timur, Tidak ke 
tinggalan bantuan dari RT II. 

 MEMBETULKAN NAMA, 

|. Dalam berita kota kemaren 
Sajembara Nj. Meneer tertulis 
nama R. Tjipto Kahardjan. Ta 
di pagi tuan Tjipto menilpon ki 
ta, bahwa namanja jang benar 
jaitu R. Tjiptorahardjo  Ka- 
rangtempel 288. 

| RAPAT UMUM PEMUDA. 

Hari Minggu tg. 19 Oktober 
jad, Pemuda Rakjat Semarang 
akan mengadakan rapat umum 
kemuda bertempat di Sin You 
She. Rapat akan dimulai pada 
djam ag 
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lipandang 
 tjara ig 

sebaik-baiknja untuk mentj gah ta- 

pamongpardj her 

  

      

   

   

    

         

        

   

  

   

      

    
   

      

   

    

    

   

  

   

   

  

Dari udara 
ditempa ki ketjelakaan kergen api 
Dijumlah penumpang ig te 

smkn? an akan lebi   
dari PBB, mengunuwgka 

  

dia, Jordania dan Palestina dan 
daerah Gaza. Negeri? Timur Ten 

Bagian dari angga- 
ran dasar. 

$ 20 djuta untuk usaha se'ama | 
tahun 1953. Menurut kera 
ngan direktur eksekutif UNI- 
CEF Maurice Pate sampai se-   terutama dari sudut ekor | pulkan 60 nersen dari. seluru:: 

nai peledakan gudang mesiu di | Karabodja dan untuk perlengka: 

ini Biro Penerangan 5 

an barat) 

karang ini kira2 telah dikum- 

|anggaran belandja. Daerah2 
Asia Tenggara jang telah men- 
dapat bantuan dari alokasi ini, 
ia ah: Burma — $ 112-900 un- 
tuk perlengkapan bidan, per 
lengkapan perawatan gigi, su- 

- tablet minjak 
unj ikan, sabun untuk djawasan 

Kesedjahteraan Ibu dan Anak- 
Anak.  Formosa — $ 15.000 
untuk obai2 suntik: $ 27.000 
untuk pemberantasan penjakit 
kotor, $ 23.000 untuk minjak 
ikan dan "sabun. Hong Kong 
$ 10.000 untuk sabun jang di- 

didaerah-daerah 
jang padat penduduknja. 

Jg. diterima Indonesia. 
INDONESIA — $.19.600 

untuk alat2 pengadjaran, alat? 
pengangkutan untuk bidan, per- 
Iengkapan untuk balai Kesedjah- 
teraan Ibu dan Anak2, perleng 
kapan bidan, susu bubukan dan 
sabun. Philipina — $ 7.000 untuk 

pemberantasan “penjakit patek, 

$18.000 untuk suntikan BCD un 
tuk memberantas penjakit paru? 
persedia'an Djawatan Kes 
@djahteraan Ibu dan Anak2. hasi 

, 8 108.000 untuk persediaan dan 
| perlengkapan Djawatan, Kese- 
Gjahteraan Ibu dan Anak2, untuk! 
sabun dan tambahan makanan 
Korea — $ 21.000 untuk bantuan | 

darurat. guna mentjukupi rentja- 
|na jg telarada. Dewan UNICEF 
tersebut djuga telah “menjetu- 
@jui rentjana usaha untuk dua 

(rentjana jang tidak mengenai 

fonds baru, jaitu untuk gerakan 

pemberantasan penjakit paru? 
“dengan obat suntikan BCD di 

   

  

      

  

           

  

     

    

  

   
: Ba dolan Hi 

     

  

       
   

   
     
   

     
     

      

y NICEF, FONDS DARUR, 4 

  

       

Alokasi? ini, jang telah dise- | 
tudjui. Olejr Dewan Eksekutif 
UNICEP pada hasi Djum'at di | H | 
New York, adah merupakan if 
bagian dari anggaran sebesar W 

         

  

        

    

      
          

   
     

     

     

   

   
    

    

- djinja 

U pemandangan 
Jaga, baru2 ini.   

    

     

  

   

   

n Anak? Seluruh Dunia 

tahun 1953, Asia 

3 Th Oon, Disamping itu, 
uk darurat kepada Korea, In- 

akan menerima $ 374.009. 

korang 

  

   

pa intakan Naa, 
2 25.000 Dan Pensiua 
Setengah Gadji 

ENGURUS Besar Seri- 
kat Buruh Kereta Api 
pada hari2 ini berada di 
ung undbik mengadakan # pe 

z pdingan dengan kepala Dja- 
n Kereta Api, berhubung 
ar terdjadinja ketjele- 

kereta api - diantara 
pura dan Bumiajau pada 

1 12 jang lalu telah me- 
kawat kepada Perdana 

ri Wilopo, Menteri Berhu- 
dan kepala Djawatan 

t2 Api. Dalam kawat jang 
hari Senin dinjatakan 

an buruh kereta api atas 
jaminan keselamatan mereka 

dap meminta sumbangan (aif 
kering) sebesar Rn. 25.000.— 
buat tiap pegawai kereta api 
jang tewas dalam ketielakaan | 
tersebut dan kepada keluarga- 
nja masing? supaia diberikan | 
persiin sebesar 50”, dari ga ' 

   

  

      
    
      

    
    

    
     

    
   

    

   

   
         

   
   

  

bulan, 

Dinjatakan pula, bahwa ter- 

djadinja lagi penggulingan ke 

reta api pada tanggal 12 jg la 
lu itu adalah suatu bukti tidak 

tegasnja tindakan pemerintah 
terhadap D.I, padahal sudah 
banjak kali D.I. mendjalankan 
aksinj, jg membawa korban 
djiwa serta harta benda rakjat. 
Atas tidak tegasnjx tindakan 
pemerintah terhadap gerombo- 
lan bersendjata itu, PB SBKA 
atas nama buruh kereta api de 
ngan keluarganja menjatakan 
protes. Demikian . kawat tsb. 
Sebagai telah kita kabarkan, 

diantara 13 orang jg tewas ter   pan guna rumah sakit anak2 di 
Vietnam. (Pia). 

dapat 3 pegawai DKA, dan di 

antara 3 orang jg luka berat 

  
  

        
SA EP AA 

Sin TU & UI 

ear Indonesia dalam 
— bulan Agustus 1952. 

|. Menurut angka2 import se- 
mentara dari Kantor Pusat Sta- 
tistik selama bulan Agustus '52 
jl: Indonesia telah mengimport 
'sebanjak 663.869 ton dengan 
harga Rp. 1.023.260 (dalam bu- 
lan Djuli: 287.707 ton dengan 
harga Rp. 1.005.054). Selama 
8 bulan dalam tahun 1952 im- 
port Indonesia tertjatat seba- 
:njak 1.987.035 ton dengan har- 
ga Rp. 8.363.183.000. Dalam 8 
“bulan tahun 1951 import Indo- 
nesia tertjatat sebanjak 1.649. 
248 ton deng. an “harga Rp. 
5.089.605.000 “(angka2 harga | 
“tsb. tadi adalah menurut nilai, 
rupiah sedjak Pebruari 1952). 

Kredit kepada para 
importir Djepang. 

Dewan politik Bank Djepang 
kemarin dulu mengumumkan di 

'Tokio, bahwa pindjaman berupa 
devisen untuk djangka 5 sam: 
pai 6 bulan akan diberikan .ke- 

pada  importir2 Djepang jang 

mendatangkan barang2 dari In- 
donesia, untuk 'mempergiat  im-' 
port dari negeri tersebut, demi- 
kian UP. 

Pindjaman ini akan diberikan 
untuk import karet mentah, -Jla- 
tex, minjak, kopra, minjak kela- 

pa sawit, bidji kapok, bidji sink, 
bauxit, minjak kasar dan . kaju. 

Menurut dugaan para penindjau, 
pindjaman ini akan meliputi im- 
port “sebesar 30 djuta dari 40 

djuta dollar jang telah ditetap- 
kan dalam . perdjandjian-dagang 
antara kedua negeri. Seterusnja   

. 
u 

   

| ada 2 pegawai DKA. (Antara). 

suatu. misi-dagang partikelir, di- 

ikepalai oleh Chuji Iwasawa dari 

| maskapai Nichimon Jitsuigyo tg. 

17/10 jang akan datang “akan 

nindjau keadaan pasar 

djuga untuk. melihat 
barang2 lain jang mungkin un- 

tuk di-import ke Djepang. Jang 

terutama akan ditindjau ialah 

produksi kopra, karet, kaju,  bi- 

dji besi, nekkel, gula dan garam. 

Kementerian perdagangan inter- 
nasional dan industri Djepang 

mengumumkan, bahwa sekalipun 

misi ini bersifat partikelir, 'ia 

akan mendapat segala bantuan 

jang mungkin diberikan. 

Bursa Djakarta. 
15-10 kurs obligasi? 37, RJ 

1950 turun kembali pada - tjatatan 
38x, akan tetapi meskipun. demiki- 
an permintaan dari fihak pembeli ba 
njak djuga. Saham2 Escompto Bank 

“tetap dan begitu pula dengan saham2 
N.H.B. hari ini tidak terdjadi tran- 

“saksi dalam saham2 tsb. Diluar obli- 
gasi2 R.I. pada hari Rebo hanja ter 
djadi “4 transaksi, sedangkan pada 
'umumnja -kurs penawaran dari fi- 
hak pembeli dan harga2 jang dimin- 
ta oleh fihak pendjual turun dengan 
beberapa angka. 

Omset pada hari Selasa tanggal 14 
Oktober 1952: untuk obligasi? R.I. 
adalah nominal 'Rp. 239.300,—, se- 
dangkan utk dana lainnja nominal 
92.300 dengan 1 stockdividen Kom. 
Olie jang besar dan satu jang ketjil. 

Transaksi2 jang terdjadi “hari ini 
adalah: 
30, Obi. Rih 1950. 
(besar) 

(ketjil) 
31, NS. pindja- 

kopra, 

  Tg. 

384 dd/tdpb 

  man ke-dua 130. dd/tdpb 
Saham2 Oost Java i 
Pri 105 
Saham2 Aniem 210 
Saham OGEM 3002 

ngan puteri Solo dizaman 
kawin dgn gadis Sulawesi 

bibit2 beri-beri? 

SIS,   
| jang TIDAK SEPERTI ,,KULI”, 
| peteker banjak spier seperti djuara angkat besi atau seperti 

Ini ilam-idaman orang dulu begitu, | tukang betjak, 

Menujipta manusia Indonesia baru — Kuda- 

dulu — Guntur supaja 

— Hapuskan padjak olah, 
raga — Pak Gatot djengkel ,,orang2 Djakurta — 
Enak2 menghantam Saoto-— Bung Karno diserang 

ITA BERKEWADJIBAN membentuk HOMO INDONESIEN- 
manusia Indonesia baru, 

kawat balung wesi”, kalau kehudjanan tidak mendjadi sakit, ka- 

Iau terkena sinar matahari malahan tambah mengkuat hebat. Ini 

kudangan Bung Karno, isinja, waktu menerima kl. 
.ikut P.O.M. ke-U di Istana Negara. Kalau ,,kudangan” dan peng- 
harapan puteri Solo” dulu, begitu katanja, memang dipilih orang? 

jang gagah perkasa, otot 

2000 peng- 

badannja pating petekol pating 

sebab banjak 

dipengaruhi oleh feodalisme dan oleh heerschende klasse pada dja- 
man pendjadjahan itu. Dan memang Kari Marx sudah berkata: 
Bahwa kebudaja'an sesuatu djaman itu ditentukan oleh klassa jg. 
memerintahnja. Djadi kebudajaan pendjadjahan pada waktu itu. 

| Dan oleh karena kita harus 
merombak kebudajaan pendjar 
djahan didjadikan kebudaiaan 
KEMERDEKAAN, maka salah 
satu dari banjak djalan it, kx- 
lah OLAH-RAGA. Djalan jg 
kedua disamping olahraga dan 
ini supaja merata sampai dide 
sa dan gunung, begitu Bung 
Karno, didalam perkawinan ki 
ta harus interkepulauan Indone 
sia. Tjontohlah saja, kata Pre- 
Siden. Ajah saja orang Djawa. 
Ibu saja orang Bali. Isteri sa- 
ja orang Sumatera. Dan insja 
'allah Guntur besok berkawin 
dengan puteri Sulawesi, dan se 
terusnja. 

Menurut Bung Karno itulah 
djuga djalan untuk memben- 

tuk Manusia Indonesia baru jg 

otot kawat balung mwesi, hi- 
dung mantjung, rambut berom 

bak, mata hola dan seterusnja 
tjatjahan2 wanita prija jang 
baik2, 

Dan diandjurkan spj. PER- 
TANDINGAN. SPORT DJA- 
INGAN DIPUNGUT BELAS- 
TING TONTONAN. Ini bagus 
sekali setidak-tidaknja padjak 
nja djangan begitu berat se- 
perti sekarang. Loo, ini andju 
ran Presiden loo, djangan pe- 
nulis ini jg dikeronjos oleh se- 
genap walikota dan pendjabat2 | 
padjak. 

Andjuran Presiden 
Kemudian diandjurkan supa 

ja PON, POM, PORAP meng-   

bertolak ke Indonesia guna me- 

pasar. 

38Y» dd/tdbp j' 

adakan koordinasi dan kerdja 
sama. Ini djuga tepat. Malah 
mestinja ditambah dgn Pekan 
Olahraga Kepulisian atau POK 
entah POP singkatannja. Se- 
bah djika sendiri2 mengada- 
kan Pekan2 olahraga berarti 
banjak duit dikeluarkan. Pun 
ini bahan pikiran umum, isti- 
mewa kerabat olahraga selu- 
ruhnja Si Indonesia. Tjuma jg 
kurang pertatian dari hampir 
semua Pamong Pradja, entah 
dikota besar, balaikota atau 
kabupaten dan kawedanan, per 
hatian mereka terhadap ada- 
nja 'apangan itu terlalu keijil 
kalau tidak ada sama sekali. 

Tentang lapangan olahraga 
ini HANJA SOLO js duu di 
perhatikan betul2. Hampir di 

tiap ketjamatan dikota ada la 
pangan, belum siadionnja. Ka 
lau di Amerika Serikat, begitu 
kata mas Maladi, mulai anck 
umur 3 tahun sampai tuwek 
ada diperhatikan betul2 ten- 
tang olahraga ini oleh peme- 
rintah. Mulai adanja kinder- 
garten, playgrounds, sporthall, 

Stadion2, zwembassin2, dll. tja 
bang olahraga lagi. 
Amerika ada universiteit olah 
raga untuk djadi trainer, 
coach, d.LI. pimpinan sport. 
Dan dari Indonesia DIHARAP 
DAPAT MENGIRIMKAN SE- 
ORANG MAHASISWA ATLIT 
jg djempolan. Begitu di Ame- 
rika, “tidak seperti di Solo, 
an3k2 boleh main2 naik sepe- 
da kanak2,  autopet dl. mai- 
nan anak2 sadja' DISURUH 
BAJAR ENTREE. Wah, wah, 
tjari duit ja tjari duit, tetapi 
bok ja djangan banget-banget. 

Pak Gaiot djengkel 
sorang Djakarta”. 

SEKARANG “SOAL PAK 
GATOT AKAN KELUAR. Ini 
rupa-rupanja tidak begitu be- 
tul. Dua djam lamanja kami 
bertjakap2 dengan Panglima 
Divisi Kolonel Gatot Subroto 
ini sambil |..... makan - soto. 
Pak Gatot berkata: 

“Sajang saja tidak setudju 
dengan tjaranja wong parle- 
men sama ngomong, mosok 
pakai perkataan2 a-nasional 
dll. sebagainja. Ini tidak saja 
setudjui. Tetapi kabar jg me- 
ngatakan bahwa saja akan ke 
luar bila Sultan berhenti, ini 

tidak benar. Saja sudah sering 
kali minta keluar, tetapi selalu 
ditahan oleh Pemerintah alias 

tidak bo'eti. Sering2 saja djeng 
kel melihat orang2 di Djakarta 
ini, kalau sudah ruwet baru 
orang tua dipanggil. 

Dan mengenai soal2nja ten- 
tang “mutasi dan pergantian 

itu, kalau memang ada alasan 

nja dgan ada bukti2nja, ja, ten 

tu sadja saja setudju. Dan po | 
koknja, saja tidak akan menge | 

kor siapa2, saja hanja mempu 

njai satu kebenaran dan seba 

gai militer saja akan bertin- 

dak kepada siapa jg salah.” 

Rapat para Panglima itu ha- 
nja sekali pada tgl, 9 Okt. ma- : 
lam itu sadja dam tidak lama. 

Pak Gatot sendiri hari Ming- 
gunja djam 7 sudah terbang 
kembali ke Makasar, Tegas pen   diriannja: terserah Pemerintah, 

Malah di j 

| 
Sultan 
Setudju 

Hapusnja Na Ton- 
tonan Olahraga 

ERKENAAN dengan sa- 
1 3 ran presiden Soekarno ba | 

ru? ini, supaja padjak2 tonto- 
(ag untuk pertandingan? olah- 
raga, “umpamanja sepakbola, 
athletik dan sebagainja, diha- 
puskan sadja, untuk memper- 
juas dilakukannja olahraga sam 
pai kepada penduduk? desa dan 
daerah pegur'ingan, Sultan Ha- 
mengku Buwono, selaku ketua 
Komite Olympiade Indonesia 
atas pertanjaan PI-Aneta menp 
rangkan, bahwa ia selalu menje 

| tudjai dihapuskanrja padjak 
tontoran untaik perlombaan? 
olahraga itu. 
Diterangkan selandjutnja, 

bahwa beberapa lama berselang 
atan nama K.OLL, beliau telah 
mengirimkan seputjuk surat ke 
pada kementerian P.P.K. dalam ' 
mana dikemukakan saran sema 
tjam itu. Selain dari ini Sultan 
Hamengku Buwono telah meng- | 
'adakan pembitjaraan2 pula de- 
ingan pelbagai orang2 terkemu- 
ka mengenai soal tersebut. 

  
  
Saja militer. Dan si3pa salah : 
seleh. Tidak mengekor. Ini ika-i 
lau telegramstijl pencirian Pak 
Gatot Sang sudah dapat kami: 
tebak lebih dahulu. 

Bung Karno dim. keadaan ' 
letih. 

BAGAIMANA SIKAP BUNG 
KARNO? Sebenarnja Bung: 
Karno sendiri didalam keadaan 
letih dan sakit. Kabarnja ma- ! 
lah ada bibit “beri2 kbmbali se- 
sudah kembali dari perdjala- 
nam ke Djawa Tengah-Timur 
itu, sebab: 50 kali berdiri dira- 
pat umum, sekian kali resepsi, 
sekian kali memeriksa dan ber- 
ziarah, ini menghabiskan kekua 
tan jang mestinia berbulan2. 
Menurut dokter sekali pedato 
itu sama dengan energie sehari. 
Padahal sehari seringkali 4 

rut penglihatan kami, pada wak 
tu ini Bung Karno masih diam 
Sadja, menjerah pada perkem- 
ibangan keadaan. Meskipun su- 
dah tentu perhatian selalu ada, 
tetapi tidak tjampur tangan 
ana2. Entah nanti kalau sudah 
tiba masanja. Meskipun sudah 
banjak jang mendesak supaja 
Bung Karno turun tangan. 
ORANG. GAMPANG  BI- 

LANG KEADAAN ,BERBA- 

  
jkak Ini TIDAK 
(DJAIDI, bagaimanapun panas 

dan 5 kali pedato. Maka menu- |g 

Hasil2 POM H. 
Perlombaan? olahraga POM- 

HL paha hari ke an sbb.: 
'Ing-pong: rta - Ban 

dung 5—2, Bogor-Bandung «ca 
13, Surabaja-Jog'a.. 4—3 

Bolatangan : Djakarta - Ban- 

dung 3g-2. 
“Heckey: Mixed Bandiung-mix 

Djakarta 3—0, putera Djakar- 
ta-putera Jogja Tas 

Bulutangkis: Jogja-Bandung 
4— 1, Bogor-Solo 3 Ban- 
dung-Jogja 6—1. 

Atdeti lari 100 m. puteri 
Srisudarjati Jogja 141 dstik, 
Bratiwi Jogja 145 detik, Dee 
Harahap Djakarta 15 detik. 

| Lontjat djauh puteri Pratiwi 
Jogja 452 m, Arjati Bandung 

14,25 m, Rudjiwati Jogja 4,08.m. 
: Lempar lembing puteri nj.:A. 

Hidajat-Salamoen Bandung 24 21 
Ta. Hartyah Jogja 22,89 m, 
ly Bandung 22,18 m. 

Lontyat tinggi putera Sughan 
di Bandung 1,15 m, Sumbardjo 
Jogja 175 m. Hendarsin Jogja 
1,75 m. Tistomo Jogja. 1,70 m, 
Tua Patinaja Djakarta 1,70 m. 
Moch. Saleh Bandung 1,70 m. 

Lempar peluru putera Bram 
Matulesi Bandung 10,93 m. Abu 
(bakar Saleh Djakarta 10,07 m. 
Surtio Jogja 9,80 m. 

Pertandingan2 

penting 
Para penggemar sepakbola di 

Semarang akan tapak melihat 
pula pertandingan? penting jg 
diselenggarakan oleh Union pa 
da nanti tg 24, 25 dan 26 bulan 
Ini di Semarang, Atjara jang 
telah disusun sbb: tg, 24 Union 
Semarang diperkuat oleh pe- 
main? Solo dan Jogja akan ber 
hadapan dengan kes. HBS Su 
rabaja, tg. 25 HBS akan bertan 
ding melawan kes. BBSA Dja- 
karta dan tg. 26 BBSA “akan 
ukur tenaga dengan Union Kom 
binasi. 

Pendapatan “dari pertandi 
ngan segitiga ini 100 pCt, akan 
didermakan pada fonds rumah 

sakit St. Hlisabeth Semarang 
berhubung perajaan genap 25 
tahun berdirinja. Dapat ditam 
“bahkan. bahwa pertandingan 
HBS—BBSA itu merupakan sa 
tu reyanche match, sedang BB 
$A—Union Komb. kelum -per- 

| nah bertemu dilapangan hidjau 
di Semarang. Dapat Riramal- 

,kan, bahwa pertendingan? ini 
| akan ramai dan heibat. Pasa- 
Ingan2 kes.2 akan kita muatkan 
Pa na 

.— Bank Negara 
alan sore kes. Locomotief 

|menang 8—1 lawan kes. Bank 
iNegarg dalam pertandingan se 
| pal kbola kantor. 

    
  

laga. Seolah2 bisa timbul 
itjektjok dengan belati. Kalau 
'ini jang dikewatirkan, maka me 
| nurut penjelidikan kami, sekali 

AKAN TER 

nja pembitjaraan dan perdeba- 
tan maupun ngotot-ngototan- 

Ing ja. Sebab? Ja, sebab kami per- 
| Had ja bahwa kita semua ini 
#DUBU SANAK DUDU .KA- 
(DANG, NING NEK MATI ME- 
iLU KELANGAN dan terutama 
' kami pertjaja bahwa para Per- 
wira itu masih tetap tjinta pa- 

da Tanah Air dan Bangsanja, 
jang sudah lama menderita ini. 
Diadi dengan, bajonet, kiranja 

rtidak akan terdjadi. 
Mereka tetap nuchter, tetap 

tenang meskipun dalam perde- 
batan “dan perdjoangan bela 
membela. Toh pada hakekatnja: 
(SEMUA ITU UNTUK KEBAI- 
KAN BERSAMA. Maksudnja 
untuk memperbaiki. Kini terse- 
rah pada... Tuhan Semesta 
Alam. 

  | 

Aneka DjawaTengah | 
  

KUDUS. 

Minta pendjelasan. 
Baru2 ini telah menghadap | 

Kepala Daerah Kab. Kudus de- 
ngan disaksikan oleh Ketua | 
DPRDS Kab. Kudus dan dua 
anggauta DPD, Sdr.2. Soegeng | 
Soenardjo, Soepolo Danoekoe- ' 
Soemo, Nj. Soegeng Marsiti dan 

Soehardikoen, utk. meminta pen 
djelasan berhubung diterimanja 
Surat onislagbewijs sebagai pe- 
gawai Pemerintah Daerah. Oto- 
Moom Kudus, sesuai dgn. kepu- 
tusan DPRDS dan DPD. Setelah 
“diberi pendjelasan serta tanja- 
jawab, keempat bekas pegawai 
Otonoom tsb. merasa bahwa pen 
djelasan masih belum memuas- 
kan, karenanja guna mendapat 
kepuasan, keempat Sdr. terse- 
but kabarnja akan meminta pen 
djelasan lebih landjut kepada 
fihak atasan. 

Perlu kiranja didjelaskan bah 
wa keempat Sdr. tsb. adalah pe 
gawai jang diangkat waktu 
DPRDS vacuum pada bulan Ok- 
tober 1951 dan diputuskan ti- 
dak sjah oleh sidang DPRDS pa 
da bulan Mei 1952 jl. 

PEKALONGAN 
Pembentukan BPUR. 

Dengan bertempat dipendopo 
Kabupaten Pekalongan pada tg. 
10/10-'52 telah dibentuk Badan 
Penjelenggara Urusan Rekon- 
siruksi jang diketahui oleh Ke 
pala Daerah (Bupati), dan Ba- 
ipak Patih sebagai Wk. Ketua. 
Duduk sebagai Sekretaris I dan 

'IT jalah Sdr. Goeno Rahardio 
j Atri P.I, di Purwokerto dan Sdr. 
Soebagio, Sedang Dewan Guru 
dipimpin oleh Kepala Pend. 
Masj. Kab. 

Untuk dididik dalam pengeta 
'huan vak chusus, Djawt. Perta- 
Injan Rakjat Kab. akan meneri- 
ma 45 orang anggauta CTN, 
Djawt, Pekerdjaan Umum Kab. 
30.0orang dan D.P.U. Propinsi 
60.orang. 

  
  

MAGELANG. 
| 

| Masih ada sisa bekas 

! Bataljon 126 
i 

Sisa gerombolan diduga dari bekas 
bataljon 426, kira2 djam 6:30 sore 
Sabtu jang lalu telah menjerbu-.ru- 
mah 'kepala desa“ Wuwuhan ketjama 
tan Kadjoram kabupaten Magelang 
Mangindihardjo demikian nama ke- 
pala desa itu dibunuh, barang2 keka 
jaannja seharga Rp. 10.000. — diram 
pok dan rumahnja. dibakar. Dalam 
waktu jang bersamaan didukuh Bam- 
busari, desa Wuwuhan djuga, rumah 
seorang penduduk dibakar gerombo- 
lan pula. Berapa kerugian jang dide 
ritanja belum “diketahui dan masih 
dalam penjelidikan jang berwadjib. 
Menurut laporan jang diterima pihak 
resmi di Kedu, banjaknja gerombo- 
lam bersendjata jang masih berkelia- 
ran disebelah barat “kota Magelang 
Ik 60 orang jang terpentjar dibebe-, 
rapa tempat, dibawah pimpinan bekas 

sersan major Supadi dari bekas ba- 
taljon 426 di Magelang: ibu pasukan 
nja sudah melarikan diri kedaerah 
Djawa Barat. 

TEGAL. 

Export melasse dari Tegal, 

R. Suparman agen dari United 
Nolasses Cy”. di Tegal menerang- 
kan, bahwa dalam waktu jang sing- 
kat akan dilakukan export melas- 
se (tetes) lagi dari Tegal ke Li- 

verpool  (Inggeris), Export “pers 
tama akan dilakukan pada tanggal 
11 Oktober dengan kapal motor 
,Athelduchess' dari U.M.C. dan 

meliputi 8.000 ton melasse.  Peng- 
angkutan kedua dilakukan sebanjak 
8.000 ton “akan dilakukan pada 
permula'an bulan Nov. Untuk 

U.M.C. mempunjai kl. 100 pega- 
wai tetap. Tuan Suparman menaruh 
penuh harapan akan hari kemudian, 
asal sadja paberik2 gula bekerdja 

atas dasar jang riil,   
Bt 
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| njata. 

        

Komunis Sovjet Uni, Josef aa Tn ber in 
   h menit, 

| kira? 

r Vorostitov menutup sid   

  

     

      

    
ke-19 dari Partai 

| Uni telah berachir pada hari Selasa 

1d | para delegasi memilih Sentral Komi 
'|te baru, terdiri dari 125a 

yutjapikan 
teraaNkai 

  

  

| nja dan untuk selama 

  

         Seperti sudah diwartakar, “kongres 
Komunis Sovjet 

djam 20:30 waktu Moskow, sesudah 

  

ggota, 110 
tjalon. Sentral komite jang lama ha- 
nja 71 anggota dan 68 tjalon. Djum 
lah anggota partai sekarang ada ki- 
ra2 7 djuta orang, sedangkan ketika 
tahun 1939 (kongres ke-18) h 
berdjumlah 3 djuta. Diduga 
Presidium dan sekretariat 

   

  

   

  

  
   

    

nj. Paula Hitler | 

      

ke Ja bardian. 9 
Ge 

Sedijamilah besar Karta benda ke 
Akan ba Per 
ria felah me 
  

Fega 
      

  

   
     

  

STERI seorang Hasta: tam 
I bang di Belmont, dekat 

New Castle, baru? ini telah me 
lahirkan anak kembar 3 dengan 
2 baji antaranja merupakan ' 
anak kembar dempet, Dua anak 
ini jang dempet di bagian dada 
nja telah meninggal sewakila di 
lahirkan, tetapi arak jang keti 

ga sehat walafiat. Ketiga anak 

   | a 
Wakil2 5 Biar Dipith Djadi Wa- 

112 Ketua Umum 
Hasil2 Pemilihan Anggauta Pantiya. 

ERSIDANGAN SIDANG & Umum P-B.B. jang ke-7, jang te- 

    

5 Jah dibuka pada hari Selasa 

FC 'tral komite jang baru in 

K perempuan Hit- 

perusia 56 ta- |j 

Ban rasa dipilih dalam sidang istime 

  

Hitler” ka K 

| geri masing2. Mikunis tulis, ba- 

dan wakil? Ketua Umum P.B.B. Sebagai ketua 

  

dipi- 

“lih pada hari Rebo. Presidium ini 
menggantikan politbiro dan sekreta 

Iriat sentral komite gantikan orgbiro, 
jang djuga dihapus dalam organisasi 
baru ini. Badan2 partai jang tinggi2, 

wa dari sentral komite. 

Tamu2 dari Israel & 
: Syria-Libanon. 

Harian ,,Pravda” hari Selasa 
(muat karangan2 oleh Samuel 
Mikunis, sekretaris P. Komunis 
Israel dan Haleda Bakhdash, se 
kretaris P. Komunis Syria dan 
"Libanon, Mereka mentjutji-ma- 

   

  

|ki pemerintah Israel dan Liba- 
Inon sendiri serta | . dan ke- 
| kuasaan Amerika erikat dine 

gaimana sulitnja kehidupan di 
Israel, terutama bagi bangsa 
Arab. Dikatakannja bahwa per 
dana menteri Israel Ben Gurion 
merobah Israel mendjadi djadja 
han Amerika, jang ,,menjokong 
rentjana2 dari kaum penghasut 
“perang imperialis untuk mem- 
“bentuk-blok Timur Tengah jang 
agresif. Mikunis berdjandji 
akan berdjoang melawan ,,na- 

    

ke-ulang menjambutnja. dengan teriakan2: ,,Hi- 
kemulia'an bagimu, Stalin Agung!" Djende- 

Agung” Sovjet Uni berbaris kearah ke- | 

| Terdiri Atas 100 ba 

Inerarngkan, bahwa Rusia kini 

   

  

N Star SDANG penutupan dari Kingha ke 19 dari pita" | 
Stalin mengutjapkan pidato sel 
diatas (panggung selama 25 
1 ? Sovjet dan tamu? 

  

ang tadi dengan ut bahwa ' 

Stalin mengatakan, ketika | 
2 h atas kedatangan tamu? dari luar nege- || 

ri, bahwa kaum bordjuis di berbagai negeri sudah berobah watak- | 
lan ndjauhkan diri dari rakjat terbanjak, | 

: dan Gengan demikian mempermudah sn atgsk mat an Partai Kemana. 

Armada sda Kapal 
Seiam Sovjet 

Selam Modera Utk 
2, Penjerang 

AKSAMANA muda Pe- 
rantjis Pierre Barjot me 

mempunjai kl. seratas kapal? |   selam modern jang hendak me 
reka perglinakan- untuk menje 
rang $ perlengkapan djen 
deral Ridgway di Laut Atlantik, ' 
bilamana timbul peperangan ba- 
ru, Laksamana muda Barjot, jg 
memberikan keterangan ini da 
lam sebuah konpereasi pers me 
njatakan lebih landjut, bahwa | 
armada kapal selam ini dua 
kali sebesar armada Hitler keti | 
ka petjah perang dunia kedua. 

Lebih Jlandjut ia menerang- 1 
kan, bahwa armada kapal selam |: 
Rusia seluruhnja terdiri dari 
350 buah kapal selam dan bah 
wa mereka kini sedang memper 

selam dang diperuntukkan sera 
ngan terhadap garis2 perleng 

lengkapi dengan pesawat2 
»Sehnorket”. Sebelum itu men- 
teri angkatan laut Amerika, 

dato di Paris telah memperingat 
kan,  djanganlah hendaknja 
orang mengetjilkan arti armada 
Rusia, Barjot lebih landjut me 
nerangkan, bahwa walaupun 
Sovjet Rusia tidak mempunjai 
kapal2 induk seperti negara2 
Barat, mereka mempunjai ang- 
gauta' angkatan udara sebanjak   sionalisme. bordjuis dan setia 50.000 orang. (UP.). 

  

  kepada internasionalisme prole- 
tar”. (antara), 

  

jl. di New York, telah memilih 

# bahwa tiap tahun dari daerah 
(IV jang meliputi 

-£ sedang jang 200.000 m3 diperun | 
tukkan buat bahan alat2 dari 
kaju. Diantara jang 200.000 m3 
itu sebagian “sudah mulai diex 

En DJATI SUDAL DI- ' 

pb Dj awatan Kehutanan In 

besar djumlah tersebut, Kapal2| 

kapan di Laut Atlantik diper- |$ 

Dan: Kimball, dalam suatu pel 

maen 

Sekretaris Partai Komunis Ru 

Disebelah be 

  

  lin, 4 Paul 
ngarkan. 

kang tampak Stalin 

  
| 

  

Georgi Malenkov waktu baru 

aan kongres partai tsb. di Krem- 
duduk mende-   

  

dana menteri Mossadeg xx 
kompiot terhadap pemerintah 
kan antjamanja hendak 
Hari Senen menteri luar neg 
bahwa berhubung dgr-kompi 

diantaranja bekas kepala kepo 
takan, bahwa Mosadeg mung! 

membenarkan perautusan hu 

Dalam pengumuman Fate- 
mi berkenaan dengan penang- 

kapan keempat orang jg dik 
ritakan tersangkut dalam 5 
-plotan, dinjatakan bhw orang   speksi IV, didapat keterangan 

keresidenan 
Bodjonegoro, Kediri dan Ma- 
diun, dipoteng kira2 800.000 m3 
kaju djati. Dari Djumlah ini 
600.000 m3 berupa kaju bakar 

port ke Eropa dan belakangan :y PANITYA POLITIK ISTIMEWA, dipilih wakil Junani Alexis Ky- 
rou, dengan 59 suara lawan 9. b dan 1 tidak sah. Andrei 
Gromyko (Sovjet Uni) minta supaja pemilihan ketua panitya isti- 

Si Diluar tanggacagnn redaksi) 

AB bee monata henna 
TA Pan 

  

.H Surat Kiriman 
  

Ka'au tulisan jg tsb dalam 
,Suara Merdeka” tg. 13-10-52 
jg berkenaan verslag dari sam 
butan wakil PSII dalam rapat 
Panitya Aksi Penoiakan PP 19 
di Semarang itu betul, maka 
saja anggap suara. sambutan 
dari wakil PSII itu amat ter- 
landjur. $ 

Terlandjur, karena PSI ada: 
lah suatu. Partai jg berdasar 
“Islam. Partai jg berdasar Is- 
lam itu tentu berdasar Guan 
sutji dan Hadits sedjati. Pada 
hai Gur'an dan Hadits memper 
kenankan bahkan sewaktu- 
waktu mewadjibkan atas perse 
orangan jg memang perly un- 
ng melakukan Polygamie jg 
sa : 
telah ditentukan. 

  

Djika sambutan itu diakui | 
karena “ter'andjur”, tidak di 
sengadja, kami harap supaja 
ditjabut kembali dengan per- 
antaraan pers, tetapi djika me 
mang disengadja hendak men 

tjari 29m dengan dialan ku- 

   sm |dah lazim dilakukan. Disam-. 
Iping mereka, telah dipilin pula Itaug dari pada permintaan utk. atas nama suatu partai jg ber 

dasar Islam. Djika demikian 
saja (perseorangan) ig te'ah 
dikenal umum sebagai seorang | 
muslim mode dan progre- 
sief bersedia untuk berundi 

  

   

Ira bulat. Jiri Nosek (Tjekoslo- 
Iwakia) dipilih djadi ketua pa- 

Sebagai ketua panitya hukum 

ifred Lachs (Polandia) jang di 

Idan Pperanggaran-belandja. 

, dengan sjarat2 jg f 

Betapa “kebia bunga pati- 
Daan telah dipilih Joao Carlos 
Muniz (Brasilia), dengan sua- 

nitya ekonomi dan kewangan. 

dipiih Pangeran Wan Mithaya- 
kon Kromoun (Muang Thai), 
jang diusulkan oleh Njonja 
Lakshmi Pandit (India) dan 
ole, Be'gia dan disetudjui oleh 
50 suara. Lawonnja ialah Man-. 

tja'onkan oleh Byelorussia dan 
Tjekoslowakia. Berita UP se-| 
terusnja mengatakan, bahwa 
"Carlos P. Romulo (Fi: ipina) 
dengan : suara 'bulat dipilih dja- 
Idi ketua panilya tata-usaha ' 

Ia | 
diusulkan o'eh Henri Hoppenot 
(Perantjis) dan Richard Casey 
(Australi) ng 

Wakil2 Presiden 5 Be- 
sar, Mesir &H onduras. 

Wakit9 Jiroarika Serikat, Ing 
Ka Perantjis, Sovjet Uni 
an Ta Kuomintang te- 
lah dipilih sebagai wk. Ketua 
Umum Ben, sebagaimana su- 

sebagai wakij ketua ymum wa- 
ki:2 Honduras dan Mesir. Hon- 
duras dipilih tanpa pertenta- 
ngan, sedangkan untuk meng- 

:Si kursi wakil ketya umum jg.   dan/atau bertukar fikiran, baik 
menurut nagal (d. 
'an dan Hadits 

menurut 'agatk, 

    
    

    hat serta djudjur. ag 

Spa DANA aan 

    

   
   

Insan Setiabai nan aja 
rap. Tn jg Tenetusa 
djangan hanja 'mempertahan 
kan dengan tulisan dan perka 
taan sadja, tetapi harus dibuk :. 
tikan dengan perbuatan jang 

Sekianlah, sambil. menanti 
djawaban jg tegas. 

. Oktober 1952. 
"Munawar Chalil, 

MALE PERANAN 

SOYJET MELEPASKAN 
KONSESI MINJAKNJA. 

Diduga, bahwa ' Soviet Uni tak 
lama lagi akan meninggalkan kon- |' 
sesi minjaknja atas kehendak sendi- 
ri. jang terletak di Khourian,. da- 
lam propinsi Iran di Kaspira, jang 
diberikan kepada Sovjet Uni dalam 
tahun 1919 untuk waktu jang tak 
ditentukan. e   

  

 Iahkan dengan 34 'awan 33 
— suara. Djumlah suara jang di 

« ' Inggeris 58 suara, Amerika 58, | 
a29 Perantjis 57, Tiongkok Kuo 
0. Min Ta 
ya Guras 48 

'Iah dipilih Amjad Ali 

|gasi Peru. Amjad A'i 

ke-7 terdjadi saingan antara 
Mesir dan Israel. Israel dika: | 

peroleh para tjalon untuk men. 
duduki kursi tadi ialah sbb: 

45, Sovjet 53, Hon- 
Mesir 34, Israe! 33, 

India 10, Polandia 6, Syria 3. 
sbagai ketua panitya sosial te 

(Pakis- 
tan). Ia diusulkan oleh Glad- 

.wyn Jebb (Inggeris) dan dele- 
'adalah 

ketua Dewan La & So- 
psi ia) PBB. (Antaro- AFP). 

  

    
. ENERAL Agreement on 
G and 

-pasioral di Djeneve 
ngusahakan kerdja-sama dila- j 

(pangan per 

mi djuga ke Mesir. 

DJEPANG TELAH MEMBUAT 
ALAT PEMETJAH ATOM JG. 
PERTAMA. 

Para sardjana atom Djepang 
telah berhasil membuat alat pe 
metjah atom ,,Synchroton” jg. 
pertama, demikian diwartakan 
oleh harian ,,Asahi” pada hari 
Selasa. Mewurut harian terse- 
but alat Synchroton itu seka- 
rang ditempatkan di Perguruan 
Tinggi Tohoku di Sendai untuk 
membantu para sardjana atom 
Djepang Jamomkin penjelidikan2 

'Keanggau-/ 
taan GATT 
Menunda Peneri-/ 
maan Djepang 

  

Tariffs Trade” 
(GATT), jaitu organisasi inter- 

jang me- 

dagangan dan Pp 
nentuan bea-tjukai, dalam si- 
dargnja pada hari Selasa telah 
Gengan resmi menerima baik re- 
solusi jang menunda keputusan 
mengenai penerimaan Djepang 
sebagai meng - Resolusi tsb. 
| meresmikan itusan jang di- 
ambil pada aa Dika 'at jl, ja- 
itu jang menentukan pembentu- 
kem panitia antar-sidang (inter 
sessicu) unfak menjelidiki de- 

mendjadi anggota jang diadju- 
(kan oleh Djepang itu. 

— Ketika GATT mengambil ke- 
putusan tersebut pada hari 
Djum'at jl., para delegasi pada 
umumnja mengakui keinginan: 

itu telah mengadakan hubu- 
ngan? dengan suatu kedutaan: 
besar di Teheran jg tidak dise 
but namanja. Kaiangan2 jg: 
mengetahui sementara itu me 
nerangkan, “bahwa ke-empa 

kan bernerbatal Mossadeg 
bantuan dari wakil? Inggris." 
Hari Selasa kuasa-usaha Ing- 
gris di Teheran, George Mid- 
dleton, beberapa waktu lama- 
nja berunding dengan duta-be 
sar Amerika, Loy Henderson, 
bertempat di kedutagn-besar 
Amerika. Sementara itu men- 
teri luar negeri Fatemi 
Selasa mengumumkan di per- 
pandjangnja waktu berlakunja 
undang2 militer dikota Tehe- 
ran untuk satu bulan lagi ter- 
hitung mulai ts. 21 Oktober. 
Fatemi mengumumkan pula, 
bahwa perdana menteri Mos- 
sadeg telah memberi instruksi 
pada delegasi Iran kesidang 
umum PBB di New York, su- 
paja membela aspirasi2 bang- 
Sa2 di Afrika Utara, teristime 
wa Marokko dan Tunisia jg 
menijita-tjitakan  kemerdeka- 
an dan kedaulatan. 

2. (Antara — UP). 

Pem. Iran berhasil bekuk 
komplotan. 

Seterusnja suratkabar — Iran 
»Siasat” hari Selasa mewarta- 
kan, bahwa pemerintah telah 
berhasil mematahkan suatu: 
komplotan, jang bermaksud 
menggulingkan pemerintah Mos 
sadegh. Siasat” tulis seterus 
nja, bahwa komplotan ini disu 
sun oleh Djenderal Hejazi, jang 
sudah ditangkap ketika hari Se 
nin jl. bersama2 seorang sauda 
gar kaja bernama Seyfollah 
Rashedian, Kira2 30 orang lain 
nja akan, ditangkap pula, kata 
s.k. tadi. 
Dikatakan bahwa ketika ming 

gu jl. dirumah Rashedian diada 
kan rapat rahasia, jang dihadi 
ri-oleh Djenderal Hejazi, Se 
nhator Kadje Nure, seorang lain 
aa dan 2 anggota madjlis rem | 
a 

200 Pem. Iran fila,   Djepang untuk bekerdja  ber- 

lapangan perdagangan dan me 
ngakui pula perlunja  Djepang 
menduduki tempatnja jang la- 
jak: dalam masjarakat perda- 
gangan pada umumnja. Akan 
tetapi dengan mengingat kenja 
taan2 sebelum perang, sewak- 
tu Djepang mendjalonkan poli 
tik harga jang didasarkan ke- 

| pada harga tenaga buruh jg. 
rendah sekali, maka GATT la- 
Tu. memutuskan untik menjeli 

   

  

“Giki lebin landjut politik per- 
dagangan Djepang dihari-hari   
jang akan datang. (Antara- 
Reuter), 

sama dengan negara2 lain di- | 
  Orang2 tadi bersependapat 
bahwa oposisi dalam parlemen 
gagal usaha2nja untuk memba 
wa hasil2 jang dikehendaki dan 
oleh sebab itu maka diambil pu 
Husan untuk gulingkan pemerin 
tah Mossadegh dengan kekera- 
san, dengan sendjata2 dari'luar, 
dan bantuan pihak Inggris. 

Pemerintah mengetahui ada- 
nja komplotan ini dan sementa 
ra itu mengamati? gerak-gerik 
anggota2 komplotan. tadi, teru 
tama Djenderal Zahedi, se- 
orang senator jang dianggap se 
bagai penghubung antara kedu 
taanbesar Inggris dan kaum 
komplotan. Menurut |,Siasat”, 
pemerintah. 'mempunjai  doku- 
men2 jang membuktikan kesala   

temudikan 
an Dilran? 

  

   

    
    

  

    

“| tuk minta, supaja imunitet par 

  

    
   
   

   

"RAL : 

Gulingkan Pems- 
degh Gagal 

K tertentu di ibukota Iran, Tehe- 
an pendapat mereka, bahwa per- 

akan menggunakan peristiwa 
a sebagai alasan utk melaksana- 
tuskan hubungan? dgn Inggeris. 
Huseeid Fatemi mengumumkan, 

tu telah ditangkap empat orang, 
n Iran. Kalangan? tsb. menja- 
akan pakai peristiwa ini untuk 

ran? diplomatik dgn Inggeris. 

  

hana komplotan tadi dan akan 
memungkinkan pemerintah zn 

a 

  

  

Menudju Federasi Eropa' 
Langkah Kedaa Untuk Menggantikar Kegagalan Opa! 

(Oleh: Dr. M. van Blankenstein — Ditulis untuk 

TEBROPAH sekarang terdjadi hal2 jg mengherankan. Benua jg demikian tuanja ini sudah. 
| menjimpang dari garis jg biasa ditempuhnja dan menundjukkan tanda? persatuan jg sama 

San bertentangan dgn watak? dan sifat2 jg semula, Perdjoangan utk menjusun 
pah sudah nampak dari dulu. Kaisar? Roma berusaha mempersatukan dibawah kekuasaannja dae- 
rah-daerah Eropah jg bisa ditaklukkan mereka dan dgn demikian telah memberikan 

perdarasian jg lama dan pandjang kepada bagian dunia tsb. — Di masa kemudian radja Charlemag- 

    

Suara Merdeka”). 

suatu Pan-Ero- 

ne (Karel de Grote) tlh. berbuat demikian dlm tingkatan jg lebih luas. Persatuan ini tidak bisa Ia- 

Nampaknja persatuan dim 
dunia Barat langsung berten- 
tangan dengan sifat dan watak 
bangsa2 'iang bersangkutan. 
“Volkenbond” tidak membawa 
hasil2 dan usahanj, sangat 

| mengetjewakan, dan djika hal 
jang serupa dikatakan menu- 

rut tingkatan iang berkurang j 

mengenai persatuan Bangsa2 
sekarang, maka hal ini dise- 
babkan karena organisasi jang 
belakangan ini disambut dgn 

semangat jg. Isbih skeptis, dju 
ga oleh mereka ing mampu 
pertjaja akan suatu ideaal.- 

Bagi persatuan Barat diper- | 
lukan kekuatan? geologis dlm 
sedjarah dunia. Sebagian ketjil 
dari kekuatan? ini nAMPAN, ke- 
tika dunia Barat terantjam 
oleh imperialisme komunis dan 
terdjepit antara Amerika dan 
Rusia. Orang merasa tertjen- 
gang oleh banjaknja utjapan2 
jang mengandjurkan persatuan 
Eropah. Ada rupa2 singkatan2 
jang semua ity adalah nama2 
dari hadan2 jang mesti mengu 
rus kerdja-sama dari Amerika 
dengan neggri Eropan Barat. 
Misalnja Pakt Atlantik Utara. 
Tapi disamping itu ada djuga 
banjak badan2 jang: chusus 
mengurus persatuan Eropa. 
Inilah jang akan saja bitjara- 

suaka sidang lengkap jarig ber- 
Ikedudukan di Sirassbourg, jg 
berkewadjiban memberi nase- 
hat dan dimana duduk wakil da 

jri parlemen negeri2 jg. bersang 
|kutan. Ini'ah himpunan Eropah 
sekarang jang belum. mempu- 
injai arti praktis. Orang Ingge- 
iris dan kemudian Skandinavia 
menyndjukkan kegembiraan jg 

(suatu federasi seperti jang di- 
|gambarkan diatas itu. Semang- 
at ini belum seberapa berobah, 
djuga tidak dibawah pemerin- 
tahan Churchi!l sekarang, 

Kemudian masih ada suatu | 
himpunan lain jang lebih reel | 
Gan njata: jakni persatuan per- 
tahanan dimana Perantjis, Djer 
man, Italia dan Benelux - ber- 
usaha mempersatukan kekua- 
tan2 militernja sedapat mung- 
kin. Lain kenjataan jang mena 
rik lagi ialah usaha untuk mem 
persatukan produksi badja dan 
batu bara. Ini memang merupa 
kan Suatu usaha jang “belum 
pernah terdjadi. Susunan indus- 
tri dan ekonomi jang maha be- 
sar ini telah meletakkan pro- 
duksi batu bara dan industri be 
ratnja dibawah suatu kekuasa- 
an supra-nasional, jang berhak 
dengan sepenuhnja untuk me- 
ngatur produksi dan eksport ma 
sing2 anggautanja. Pemerinta-   kan. 

Asal mulanja. 
Usaha ini dimulai sudah di 

Den Haag ketika diadakan Kon 
gres Eropah. Churchill mendja 

di salah satu pengandjur jang 
terpenting dari usaha tsb. Fiki 
ran ini segera mendapat perha- 
tian banjak dan disambu: den-   

lementer dari beberapa senator 
| pian anggota madjelis rendah jg. | 
ate 
(| kemba 

gkut, Na kembali. 

. (AFP). 
z 

PARA. EKRETARIS DJENDE 
AN BERRAPAT. 

Pora Sekretaris Djenderal 
2 edikit hari lagi bermaksud me 

ngadakan pertemuan, teruta- 
cas Ima untuk. membitjarakan so-. 

al2 jg mengenai koordinasi, ad 

gan semangat menjala-njal, di 
| Perantjis, Belgia, dan Neder- P 
land Malahan semangat ini me 

ilebihi semangat jang nampak | 

Gi Inggeris dimana orang tidak 
bisa melepaskan diri dari poli- 
tik, “splendid isolation” jang 
mendjadi dasar politik Inggris. 

Lalu menjusullah langkah 
resmi jang pertama, pemben- 
tukan suatu Dewan Eropah, di- 
bawah kekuasaan mutlak dari 
15 orang menteri luar negeri 

| dari 15 buah negeri2 Eropah. 

| internasional. 
| dapat hak2 veto dan lain hak2 
listimewa bagi negeri2 besar. Ini 

ministratip dan tehnis kemen- 
terian2. ' Disamping itu dibentuk Du a 

hari : 

  

AMERAN kesenian 

sia jang  sedjak  pembukaannji 
pada tanggal 27 November 195 
di Philadelphia telah ' mengada- 
kan tournee mengeliling Amerika 

pada 
telah 

kembali ke Washington - dimana 

Serikat, sekarang sampai 
achir perdjalanannja dan 

  

dan 
keradjinan tangan 1ndone- 

kendaraan? jang ' dipakai dalam 

perdjalanan keliling itu akan di- 

periksa dan diperbaiki, sebelum 

dipergunakan untuk . pelljalanan 
baru, demikian dikabarkan oleh 

wartawan PI Aneta di Amerika 

a 

1 

pertama itu melalui - 
Serikat. Perdjalanan keliling jang 

kota2' Dena... 

ver, Colorado, Nashuille, Tenne- 
ssee, Miami, Florida, Kansas Ci- 
ty, Missouri dan tempat2 lain, 
dan telah mentjapai sukses jang 
tak- ada - taranja.  Djuga" pers 
Amerika memuat berita2 jang me 
mudji pameran itu. Berita2, pers 
ini telah dikumpulkan dengan sa- 
ngat teliti sekali oleh bagian. ke- . ukiran2. kaju. jang.indah. dan. ba-. 

(Oleh: Dja jar — 

K 

| “Djuga orang2 asing jang sa 
kit akan mendapat perawatan 
jang serupa dengan orang Ing 
geris, apabila sesampainja di 
sana diserang penjakit. Dan 
untuk mendjaga kesehatan rak 
jat selain pengobatan - pengo- 
batan dirumah sakit , di- 
tiap - tiap  djamban untuk 
umum, jg. didapati ditiap seta- 
siun “underground, ada plakat2 
jg meminta agar seseorang jg 
mengandung penjakit kotor se- 
gera memeriksakan badannja ke 
rumah Sakit jang terdekat. Da- 
lam hubungan kesehatan ini da 
pat diketahui, bahwa sungguh 
pun di Inggeris sekarang masih 
didjalankan terus  pentjatuan 
bahan2 makanan jang penting, 
brang akan melihat anak2nja 
mendjadi tudjuan jang penting 
bagi rakjat Inggeris. Bagi rak 
jat Inggeris adalah penting se 

ikali didalam keadaan sulit se 
perti sekarang ini memberikan 
makanan  sebaik2nja kepada: 

anak2, karena anak2 itulah jg 
merupakan penanaman modal 
jang terbaik bagi mereka dibela 
kang hari. Karena itu pulalah 
keadaan anak2 di Inggeris, le 

Youth: Service 
Usaha Kesediahteraan Pemuda-Pemudi 

Di Inggris 

ALAU SOAL PERUMAHAN di Inggeris merupakan sala 

objek jang terpenting dim keadaan hidup masjarakat, ma 

ka disamping itu djuga kesehatan rakjatnja tidak kurang ah 

pentingnja. Di lapangan kesehatan pemerintah banjak bertjampur , 

tangan. Hal ini menjebabkan terdjaminnja tiap orang akan dapat 

berobat dg pembajaran jg tidak selaras dgn perongkosan utk obat- 

obat ataupun pembedahan jg harus dilakukan terhadap si-sakit. 

Bila orang menindjau perusahaan? jg besar 

ngan dan paberik2, maka ja akan mendapat beberapa tenaga dok- 

ter jg setiap waktu bersedia utk memeriksa para buruh jg sakit. 

Kesan2 Dari Inggris). 

han? jang bersangkutan tidak 
mempunjai kekuasaan lagi utk. 
mengatur produksi batu bara 
dan badja mereka. 

Ini adalah suatu tjontoh jang 
tidak -pernah dikenal sebelum- 
nja Negeri2 jang bersangkutan 
itu mengorbankan sehagian da- 
ri kedaulatannja utk. kepenti 
ngan pembangunan suatu badan 

Disini tidak ter 

merupakan pada waktu seka- 
rang bukti jang seterang terang 
nja bahwa pihak Barat telah me 
narik kesimpulan2 jang maha 
besar dari kedudukannja jang 

| genting itu. Dan segera setelah 
ternjata bahwa pembangunan 
badan internasional itu membe- 
rikan hasil jang baik, maka 
Amerika jang umumnja menje- 
tudjui federalisasi Eropah me- 
ngirimkan seorang wakil diplo- 
matik untuk turut duduk dalam 
badan internasional itu. Ingge- 
ris jang tadinja tidak menjetu- 

djui ,,Pool” industrie berat Hro- 

pah Barat itu, setelah melihat 
tindakan Amerika segera meng 
ikuti djedjak Amerika itu. 

Usaha ,,pool” tiang baru itu 
berdjalan terus. Dari batang in 
Gusterinja timbullah suatu tja- 
bang politik. Mengapa tidak bi- 
sa diusahakan suatu federasi 
politik diantara anggauta2nja? 
Orang memutuskan untuk mem 
bentuk suatu sidang politik jg.   

ataupun pertamba- 

dari badan2 jang dinamaszan 
»Youth Service”, jg. didirikan 
oleh pemerintah dan pembesar 
Djawatan Pendidikan sesetem 
pat bersama dengan organisasi2 
pemuda didaerah itu. Ditiap2 
tempat terdapat tempat perte- 
muan anak2 gadis, jang beru- 
mur sampai 20 tahun dan demi 
kian diuga utk anak2 lelaki. Me 
reka terpisah. Tempat pertemu- 
an itu adalah untuk mengada 
kan perhubungan persahaba'an 
dan menurut keterangan se- 
orang pengawas dari suatu tem 
pat pertemuan, djuga untuk 
mendjaga watak para pemuda 
dan pemudi, dan dapat meng3u 
nakan waktunja jang senggang 
dari pada berdjalan2  ditepi2 
pasar. 

Banjak anak2 bekerdja. 
Kini di Inggeris anak2 jang: 

berumur 15 tahun keatas ba- 
njak jang telah meninggalkan 
bangku sekolah dan bekerdja di 
paberik2 atau perusahaan2. Di- 
tempat2 pertemuan tsb. diada- 
kan ruangan untuk berbagai 
permainan olahraga, djuga dibe 
rikan peladjaran berdansa, me-   bih sehat dari Pada keadaan 

dimasa perang jang lampau, 

Kesedjahteraan 

sosialnja. | 
Disamping usaha2 sosial da! 

ri pemerintahnja sendiri, djuga: 
terdapat ratusan jajasan dan 
organisasi sosial sukarela, se | 
muanja untuk: meringankan be 
ban rakjatnja dimana sulit se 
karang ini. Pekerdjiaan2 Na 
ihi.telah dimulai semendjak per) 
mulaan abad ini, Dalam hubu' 
ngan kesediahteraan sosial 'g 
menarik perhatian ialah usaha2   
budajaan dari kedutaan besar In- 
donesia di Amerika Serikat. Da- 

lam semua resensi jang dimuat di 

dalam surat2 kabar pameran itu 

disebut ,,baik sekali”, atau seba 

gai pameran jang sangat mena- 

rik hati dimana ' dipertundjukkan 

€ 

| yuskan membajar, Ada djuga di 

lukis dan membikin benda jang 
dirasa baik untuk pengetahuan 
umum anggota2 tempat perte- 
muan itu. Perongkosan dari tem 
pat pertemuan ini ditanggung 
oleh Youth Service itu, walau- 
pun anak2 jang mendjadi ang- 
gotanja sebagian terbesar diha 

antara para pemuda jang me- 
numpahkan perhatiannja akan 
politik, akan tetapi untuk itu'ia 
memasuki partai politik. 'Tem- 
pat pertemuan itu hanja utk. 
perhubungan mereka sesama- 
nja disekitar tempat itu sadja. 
(Antara).   

UkirZan Kaju & Perak Indon. Dipudji Di Amerika 
ang2 keradjinan perak jang ba- 
gus2 .Banjak diantara kritis2 ke- 
senian di Amerika menaruh pedhe 
tianni3 atas lukisan2 " dari pelu 
kis2 Indonesia jang djuga di 'pa 
merkan pada pameran 
resensi mereka, mereka menjata- 
kan 'penghargaannja terhadap 'lu- 

“.kisan2 ini (Pia) 

itu. Dim 

berkewadjiban menjusun suatu 
naskah bagi suatu konstitusi fe 

i deral/ Tidak lebih dan tidak ku 
rang dari itu. 

Pertemuan wakil2 | 

15 negara. 
Dengan demikian maka orang me- 

liwati susunan federal jang ditetap- 
kan “di Strasbourg. 
mengenai Strasbourg. Dewan Ero- 
pah tidak mendjadi marah atau gu- 
sar. Malahan ia menjetudjui perkem- 
bangan fiang demikian tsb. Sudah 
tentu soal itu dibitjarakan di Stras- 
bourg: Disana tidak berkumpul wa- 
kil2 dari enam negeri melainkan dari 
15 negeri. Orang Inggeris selalu me- 
rupakan anggauta2 jang segan. Me- 
reka mengemukakan bahwa lebih ba 
ik mereka memilih ,, Commonwealth” 
mereka. Mereka tidak bebas karena 
terikat oleh Commonwealth” itu. 
Tapi apakah Inggeris itu mesti me 
milih? Setiap negeri akan berterima 
kasih kepada Inggeris itu, djika me 
reka mendjadi perantara dalam ker- 
dja-sama Eropah dan susunan Com- 
monwealth jang meliputi seluruh “du 
nia itu. Inggerispun melihat kepada 
Amerika. Tapi ini tidak perlu sebab 
Amerika akan menjetudjui  pengga-   bungan Inggeris dalam federasi 
Strasbourg. 

Bagi saja keseganan Inggeris 

itu bisa diartikan sebagai lan 

djutan dari rasa tidak puas kare 
na kehilangan kedudukannja jg 
baik jakni: Ketika 'ia bisa me 
mainkan peranan ,,Balance of 

Power” dan seperti jang dikata 

kan diatas ,,splendid  isolation”. 

Harus diakui bahwa segenap par 

tai2 politik di Inggeris menjetu- 

djui sikap jang demikian tsb. 
Dan Churchill harus turut menje 
Suatkan dirinja kepada solidari- 
tet:itu. Dari pihak Inggeris saja 

belum pernah mendengar suatu 
argumen jang kuat mengenai si 
kap nasional ini. 

Sebaliknja  Hden adalah se 
orang jang tahu akan dasar2 ke 

marusiaan dan seorang jang tak 

tis. Ia tidak menjangkal sikap 

kawan2nja. Tapi ia seorang jang 
bidjaksana. Ia berpendapat bah 

wa ,,pool” badja dgn batu bara 
itu harus dibiarkan bergerak “di 

lapangan politik pula. Akan teta 

pi anggauta2 dari Sidang leng 
kap konstitusional harus dipilih 
dari anggauta2 dari negeri2 ig 
sama jang mempunjai wakil2 da 
lam. dewan penasehat  Stras 

bourg. Ini sudah terdjadi untuk 

separohnja. Lalu ke-ssembilan ne 
geri2 jang lain diantara 15 nege 

ri itu di Strasbourg harus ber 

hak-untuk - mengirimkan - penin 

Ia mendapat harapan dan kemung- 

paling sediki: akan penjusunan | 

Ini langsung ! 

1 ma dipertahankan. Dalam pandangan Napoleon terbajang-bajang inapian utk mempersatukan selu- 3 

ruh negeri? Eropah dibawah kekuasannja. Akan tetapi usaha ini menimbulkan kedjadian? jg se- 
baliknja. Persekutuan Sutji (Meilige Alliantie) ternjata merupakan suatu benteng reaksi, 
mementingkan semata-mata kedudukan radja? mutlak. Sesudah perang dunia pertama maka gam 
baran akan tersusunnja suatu Pan Eropah mulai hidup lagi. 
kinan jg lebih banjak ketika Briand, P.M. Perantjis menjokong usaha jang demikian ini. Akan 
tetapi meskipun demikian tidaklah diperoleh hasil-hasil jang diharapkan. 3 ai 

djau2 dalam sidang ,,pool” 
IMereka boleh 
'pendapat2nja, 

isudah tentu tidak 
kan turut mengeluarkan suara 

idjika harus diadakan keputusan. 
Untuk menggampangkan usaha 

'ikerdja sama ini, adalah perlu, 
bahwa dewan konstitusioneel, se 

perti djuga dewan penasehat ig 

mengemukakan 

Ta
n 

lebih besar itu, berkumpul di 

'Strasbourg. 
Dewan harian pool”  helum 

Iraempunjai kedudukan tetapi buat 

Isementara ia berkedudukan di 

ILuxemburg, hal mana bukan sua, 
itu tempat jang baik. Orang le 

Ibih #uka bahwa ia berpusat di 
daerah Saar. Tapi hal ini belum 

Imungkin selama belum diperoleh 
Ikata sepakat mengenai status 
'daerah ini antara Perantjis dan 

'Djerman Barat. ,,Pool” itu telah 
meneriraa baik pendapat2 Eden 
tsb. Dewan konstitusi jg. harus 

menjelesaikan usahanja dalam 
waktu jang singkat sudah me- 

ngadakan sidangnja di Stras- 

bourg. Sebagai ketua pertama 

telah dipilih Spaak, pengandjur 

jang terpenting dari penjusun fe- 
derasi Eropah. 

Demikianlah nampak sekarang ge- 
rakan dynamis bagi penjusunan fe- 
derasi Eropah jang sekali ini ti- 
dak didasarkan atas pendapat2 bebe- 
rapa orang2 idealis, melainkan ber- 
sandar pada 'kenjataan2 jang ku- 
at. Djerman — Barat dan Peran- 
tjis, dua kekuasaan besar didaratan 
Eropah, diluar tirai besi, merupa- 
kan pemimpin? jang terpenting dari 
federasi Eropah itu. 'Djerman telah 
melepaskan pengawasannja terhadap 
produksi badja jang begitu ditakuti 
Perantjis, sedangkan Perantjispun 

telah berbuat serupa. Keputusan? 

tertinggi dan perbedaan2 faham jg 

rintahan2 jang bersangkutan, mela- 
Inkan oleh suatu mahkamah jang 

Persatuan Djerman dan Perantjis 

jang bergerak madju dalam suatu 

organisasi militer bersama dan su- 

sunan 'produksi batu bara dan ba- 

dja jang” sama — hal ini bagi 

angkatan jang lalu akan berbunji 

sebagai suatu  tjerita dongengan 

belaka. Orang2 pandai dan realis- 

tis menamakan persatuan jg demi- 

kian ini suatu impian. Akan tetas 

pi sering2 “ ternjata bahwa djustru 

orang2 itulah jang berbuat kesala- 

han2 jang besar. 

Tulisan Asli 
Columbus 

Tjuma Dibeli Har- 
ga 60 Dollar. 
ERPUSTAKAAN Kongres 

Amerika di Washington 
pada kari Minggi dengan sua 

(tu upatjara resmi telah menje 
rahkan kembali kepada dutabe 

| Ser Spanjol di Amerika, Jose 
| Ferlid de Leguerica, sebuah tu 
lisan asli dari Christopher Co 

(lumbus untuk diteruskan ke 
Academia Real de Vistoria di 

| Madrid. Walisan Columbus ini 
telah hilang dari arsif akademi 
tersebut ketika perang saudara 
di Spanjol. Penjerahar dokw- 
men itu dilangsungkan oleh ke 

pala perpustakaan dr. Luther 
Evans. 

Perpustakaan Kongres men- 
dapatkan tulisan itu dalam ta 
hun 1945, Dalam tahun itu su 
rat tsb ditawarkan oleh ses 
orang jg tidak disebut nama- 
nja cleh kepala perpustakaan. 
Orang tersebut minta 60 dollar 
untuk surat tsb dan uang itu 
dibajarkan kepadanja. Kemu- 
dian musium di Madrid diberi 
tahukan tentang hal ini. Se- 
orang sardjang Spanjol Anto- 
Mio Ballesteros jg mempeladja- 
ri surat tsb menjatakan keas- 
liannja surat. itu dan haj ini 
djuga dibenarkan oleh bebe- 
rapa sardjana Spanjol di Ame 
rika. Setelah dari pihak mu- 
sium Spanjol ada permintaan, 
maka dengan resmi perpusta- 
kaan kongres memutuskan utk 
menjerahkan surat itu kemba 
Is (OP). 

Ike Mungkin 
Menang 

Ramalan Ahli Nu- 
djum Prof Kode ma 
ATI NODJUM Die Pat 

jang terkenal, 
Donsho Lan pada, hari Se- 
JIasa meramalkan, bahwa tjalon 
Partai 4 Mani dalam 
han pres Amerika j 
deral Diwight Nanda Maa 
memperoleh kemenangan dgn 
kelebihan suara jang AN 
lam pemil 
ka tahun 1948 Kodama pernah 
meramaikan, bhw Truman akan 
terpilih kembali dengan kelebi- 
han suara jang besar, sungguh- 
pun angka? LP pemilihan sex 
mentara waktu ita menundjuk- 
kan sebaliknja, Pun Kodama du 
lu meramalkan pula kemena- 
ngan Shigera Yoshida atas las 
warnja, Ichiro Matoyama, dim. 
pemilihan umum baru? ini, (An 
tara AKP), . Das HAM 

  

  

suatu masa 

jang 

itu. 

meskipun mereka 

diperkenan 

    

  

  

besar tidak akan diurus oleh peme- - 

  

chusus dibentuk buat keperluan itu. » 
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okok Pembitjaraan Dim. 

   

   

sonperensi 

   laingnja: 

  

   

   1 MmoSi itu tersetak 'pa 
tekanan dalam formulering 

sul 0 masing2, ig satu ke- 
ras dan jg -ain kurang tegas. 

enai Panitya Negara di 
tegaskan bahwa bagi PKI jg 

: jalah supaja Panitya 
itu sungguh2 dapat melaksana 

Ham 3s aa oleh 
1 itu. Ia selandjumja akan 
berhubungan !ebih landjut dgn | 
Baharuddin untuk merobah dik 
tum usul mosi sb sehingga po 
kok2 fikiran2 PKI dapat dima 

Ikkan kedalam mosi itu. - 
Ia mengusulkan supaja di 

adakan kompromi antara mo- 
Kasimo dan mosi Manai So 

“ phiaan.' 
Mr, Iwa Kusuma Sumantri 

(Persatuan Progressip) berpen 
dapat baliwa mosi Kasimo dan 
Manai Sophiaan itu tidak da- 

t mengatasi krisis gezag jg 
sekarang ini. Karenanja ia 

At 

  

njokong usul mosi Baharud 

Djawaban Natsir dan 
Baharuddin. 

| Dalam sangkalannja terhadap 
Keterangan Mr. Yamin, Natsir 
salah seorang penandatangan mo 

si Kasimo cs. menegaskan bah 
2 Panitia Negara memang tidak 

— dapat dianggap sebagai ,,kap 
stok”. Berhubung dengan itu Pa- 
nitia itu di-isi dengan tuntutan? 

ing sesuai dengan kesediaan pe- 

ntah. Jaberkata bahwa pa 
triotisme tidak dapat diukur dgn 
memaki? orang lain. Oleh Natsir 
Gitegaskan sekali lagi bahwa usul 

si Kasimo itu sungguh? meng 

ndaki supaja dapat keluar dari 
da keadaan impasse sekarang 

- Achirnja ia berseru supaja 
erintah parlemen dapat ber 

2 mengatasi kesulitan? ini 

untuk keselamatan negara. Selan- 
atnja Baharuddin menegaskan 

i lagi bahwa apabila akan 
krisis kabine 

mandangan umum babak kedua 
, dan rapat dischors untuk Ji 

Btn Maba Iilaiaban 
nja, sebagaimana kita muat di 

' PNI bermusjawarat. 

bahwa pimpinan fraksi PNI 
(pada hari Rebo petang telah ber 

jawarat 
PNI tentang konsekwensi2 dari 

si PNI-PSII. Dikcbarkan, bah 
menteri2 PNI itu telah mem 

jukan kepada pimpinan 
, bahwa apabila mosi PNI 

-pertahanan mungkin 

akan mengundurkan diri.  Tinda 

akan mengakibatkan terdjadinja 
'krisis kabinet. Selandjutnja di 

kabarkan, bahwa beberapa orang 
ota fraksi PNI telah me 

ngusulkan, supaja PNI mengun 

durkan diri dari mosi itu. Pada 
Rebo malam dikalangan 

nja fraksi PNI akan bersidang 
Iagi pada hari Kemis pagi pukul 

.30 untuk merundingkan masa 

tsb. Dikalangan-kalangan par 

1 orang beranggapan, bah 

a apabila PNI mengundurkan 

dari mosi itu, Kasimo cs dju 

ga mungkin menarik “kembali mo 

, karena setelah menteri per 

nan pada hari Rebo malam 

u memberi djawabannja atas 

indangan umum babak ke 

itu, pendirian pemerintah 

djadi djelas. 

PNI akan tarik kem- 

bali usul mosinja. 
Kabar terachir jg diperoleh 

tara” dim pada ita menjata 

kan, bahwa | menurut ketera- 
n 2 jang tersiar diparlemen, 

fraksi PNI akan menarik | 
dari penanda-tanganan 

ul mosi Manai Sophiaan cs”, | 

ama unlak menjelamatkan 

1 sekarang, setelah men 

ar djawaban Menteri Per 
n dalam sidang parlemen 

lam jang hanja dapat me 

Niveau Propinsi. 

" EPALA?2 Djawatan Nivean Propinsi Djawa Tengah Raha 
. kemaren telah melangsungkan konperensi dinasnja, dipim- 
eh Gubernur Budiono. Mendjadi pokok pembitjaraan pada 

. itu jalah mengenai pembelian tanah? parti 
ah jg akan dipakai utk pembangunan gedung? . djawatan 

lan kedua mengenai peraturan kendaraan bermotor si- 
Oleh Bupati Sujoso dibentangkan, bahwa pembelian tanah? par- | 

tikelir di Semarang ini dari tangan Oei Tiong Ham-Concern: dan 
'asche Bank telah dilakukan atas seluas 800 ha: 

Sikeluarkan (enaajak "1 8 Tatar 

“(#dirikan Kepala pab di 

'Iliar atau wilde occupatie. Jang 

Dalam pada itu dapat dikabar | 

dengan - menteri2 H 

| itu diterima oleh parlemen, | 

  

Konp. Kepala? Dio 

oleh pe- 

Uang an 

ketahui setjara sah dan setjara 

mendjadi soal sekarang bagai- 
mana dapat memindahkan mere 
ka jang telah mendirikan ru- 
mah setjara liar tadi. Hanin 
tanah2 jang telah dibeli oleh 
pemerintah ini selandjutnja dise 
rahkan kepada Kotapradja Se 
marang, jg akan dipergunakan 
sebaik2nja untuk perluasan ko 
ta, Dalam rentjana peluasan ko 
'ta ini telah Tea bak: klas2 
serta bagajan2nja utk pendiri- 
an kantor2 dan perumahan pe 
gawai negeri dll. 'Djadi tiap dja 
watan tidak dapat menundjuk 
tempat sendiri2 untuk kantor- 
nja jang akan didirikan, me 
lainkan hal ini akan ditetapkan 
oleh satu panitya pembagian ta 

nah. (al 

    

Beberapa pemlikuinah 
segera dapat dimulai. 

Mengingat kepentingan? ma- 

BN ara PP 39. tahung 
'52  jaitu tentang Peraturan 
Kendaraan 1 

  

2 

pihak Kotapradja bupati Sujo- 
so dan Soeroso kepala djw 

Haa | dung2 negeri Las @idalamnja. 

    

   
n pita 

ra 'jalah tn. Atm Lrtono, 
kretaris-gubernur. Diterang 
kannja bahwa pegawai negeri 
tetap gol. VC PGP '50 keatas 
|dapat diberi kesempatan mem 
beli” 

  

    satu TN Ta 

lan dan ta' diperkenankan ba- 

jar sekali gus. Harga oto-me- 
nurut harga pemerintah ditam 
bah dg 3 kali bedrag. tsb, dipo 
tong dg 
tiap tahunnja, 2046. Dalam pa- 
da itu segala perongkosan ke- 
rusakan atau perbaikan lain2- 

dipikul sendiri oleh pembeli. 
Selandjutnja kepada pega- 

setinggi2nja Rp 875”. Tum 
djangan ini tidak diberikan, 

tan selama sebulan penuh atau 

tidak melakukan perdjalanan 
dinas. Mereka jang diperkenan 
kan membeli speda motor tidak 
diberi tundjangan. 

tat, bahwa oto dinas tidak bo 
leh di-stuur sendiri oleh peme 
gang harus dikendarakan oleh 
sopir jang telah ditundjuk oleh 
panitya dan sama sekali tidak   sing2, banjak kepala2 djawa- 

tan memadjukan pertanjaan ba 

dung2-nja selekas mungkin. 

lah menjatakan keinginan akan 
mendirikan 69. perumahan pe- 

watan perburuhan dan Garam j 
& Regie berniat akan mendiri- 
kan gedung kantor jang besar. 

Mengenai ini achirnja dida- 
patkan persetudjuan bhw dja- 
watan2 jg telah memadjukan 
permintaan kepada jang berwa 
djib untuk mendirikan gedung2. 
dan perumahan2 akan segera 

dapat diberi tempat dan dimu- 

lai dg pendiriannja. Djawatan2 
lainnja dalam pada itu supaja 

menunggu dahulu sampai achir 
Desember jad. 

Perlu diketahui bahwa nipusus 
untuk keperluan pembagian ta 
nah sedjak-beberapa waktu te 
malenages dibentuk satu panitya, dg   
Dencea djalan ini Pengurus: 

a. Ver, Holl. Jav. Scholen 
1 b. 

Bajeman Magelang. 

(Mitra) 

  

gaimana dapat mendirikan ge- | 
“kan bahwa boleh dikata tidak | 

Djawatan2 B n Tjukai ts mungkin bagi seseorang pega- 

Kn manah, wai negeri untuk membeli oto: 

gawainja, demikian djuga dja- | 

  

manja isterinja atau anaknja. 
Dgn mera peraturan ini bebe 

dinas, karena potongan tiap bu 
lan tidak akan terbajar oleh 

i nja. Demikian singkatnja kete 
rangan tn. Atanpsprteno. 

PENDAPATAN DKA BULAN 
AGUSTUS MUNDUR? 

Menurut statistik. sementara 
mengenai pendapatan Djawatan 
Kereta Api, pd, bulan Aagustas 
DKA di Djawa dan Sumatera 
mempunjai pendapatan Rp. 44. 
732.786.05, jaitu kira2 Rp. 2.169 
785.— kurang dari pada penda 
patan balan Djuli. Menurut 
statistik sementara itu, DKA di 
Djawa pada bulan Agustus 
.mempunjai pendapatan Rp. 3.$ 
581.656.509 (bulan Djuli Rp. 40.| 
013,440.28) dan di Sumatera 
Rp. 6.972.129.55 (bulan PDjuli 
Rp. 1.263.291,30) 

LE LL : 

“—UNDANGAN 
m/d Bybel Magelang, 

Ver. Seholen m/d Bybel Magelang, 

mengundang para Anggauta2-nja untuk mengundjungi rapat 

langgauta pada tgi. 20 Oktober 1952, djam 19.00 di Geredja 

“a/n. Pengurus: 
(Ds. R. NOTOSOEBALI). 

  

  
  

“ TABB M.S. 
Seteran 109 — 

jang obati saja punja penjakit 

OPEBATIE. 
Dan saja berbangga hati jang m 

Smg., 1-10-52. 

si PNI belum ditjapai perse ji 

uan tentang soal tsb. Kabar | — 

Lelang 

MONGGOT, TELAWA UII, 

DJAMBEAN dan SEDADI. 

slang dimulai DJAM 9 PAGI, 

gedung Chuan 
Sorogen 

Surat Pudjian 
Saja mengaturkan banjak' terima kasih kepada 

RAHAT 
Semarang. 

WASIR (Aambeien) sudah 

sembuh dan memakan waktu dalam 11 hari dengan ZONDER 

ana Tuan Tabib telah geransi 

bahwa penjakit saja tida akan datang kembali. 
.. Hormat saja: 
ABDUL SJUKUR. 

c/o. Kp. Melaju 59, Semarang. 

    

KAJU 
Pada hari KEMIS TGL. 23 OKTOBER 1952 akan diadakan 

Lelang Besar untuk Umum, berupa Kaju-djati pertukangan/ 

bakar dari daerah hutan Gundih dan Telawa jang terletak di 

penimbunan: 

' SULUR, KRADENAN, PANUNGGALAN, “Gran, 
KARANGSONO, 

bertempat di 

Min Kung Hui 
en Solo 

Daftar kapling dapat diminta di kantor2 Daerah Hutan Guni- 

dih, Telawa, Surakarta Timur/Barat, Jogjakarta, Banjumas 

.Timur/Barat, Inspeksi Kehutanan Bag. ke I di Bandung dan 

ke HI di Semarang. 

    
    

je 

51 Di lever Ta 1 persedia 1 ate 

kendaraan boa se-| 

rus bajar dalam waktu 60 bu- Ii 

. afschrijvingskosten | 

nja oto jang telah dibeli, harus 

wai2 jang telah beli oto dinas 
tsb. diberikan tundjangan tetap) 

djika pegawai jang bersangku | 

pun beberapa bulan berturut| 

Dalam pada itu perlu ditja-| 

boleh dinaiki orang lain. umpa | 

rapa kepala djawatan menjata 

  

  

  | Bodjong 76 

  

& 5 
@i5r3h 93-D. 

sala 
UNILEVER. 

     
   N. V an Mi. 

Telp. 

Hoa mengagumkan cja- X 
ranja SABUN WANGI LUX - 

"memperindah kulit. Djuga Njonja me- 

“ ngalami bagaimana LUX memberi 
ke€lokan pada kulit Njonja hap 

segar dan menawan hari”: 

  

    

  

   
   

  

    

   

   

    

     

    

    

      
      

   

Semarang 

"SAJA SELALU 
MEMAKAI 

Kata 
 Eleanor Parker, 

bintang dalam pilm 
Paramount 

“Detective Story" 

  
putih, murni, halus ' 

“ bagi kulit Njonja. 
ak 

  

  

  

    

Sukai: PALMBOOM. 

  
Lezat nikmat dan sehat 

& 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin” A dan 

PAT AN TT ANN 

BADAN RONGSOK DALAM 
IO DJAM GAGAH KEMBALI 

MAHA TONIK 

OBAT KUAT: JANG 
MENGEDJUTKAN DUNIA 

HARI INI: 
LESU LEMAH 

MALAM: 
3» MAKAN 2 TABLET 

BESUK PAGI: 
GAGAH PERKASA 

TEROJUAL DISEMUM TOKO OBAT 

    

N. AAN Ne Ka   
DJAKARTA   

  

Harian 

    
  

: usul mosi Kasimo 5.     
    

     
         

  

   

        

   

      

US AN' YOU" 
HANG/ IM 

  

agers, “kamu dan temanmu, 
, akan menjesal, bahwa kamu" 

dapat menemukan, bagaimana 
telah melakukan pentjurian 
elama ini. 

' Pergunakan otakmu, 
Djika kau 

USE YOUR HEAP, N 
| CAP GUNN/ KILL 

A 08: PABESHAL / 

Core WORRY, CACTuS/N 
IT ANT SONNA KILL YOU! 
YOsi AN' ROGERS Wil 

3 Kai TONER As 

(/ “THATIG THE WAY, MOOSE! 
NOW TIE “EM HAND AND 

-FOOT AN' GAS YEM /       

  

  

— Bjlngan tjemas, Cac 

tus. Aku tak akan membu 

nuh kamu! Kamu dan 

kapten 
membunuh kami, 

malahan akan dapat hukuman 
ang. Aku seorang marshal pe 
ah.” 

Rogers akan bunuh diri. 
3 

Ajo, berbaliklah!! 

  

      

  

    

        

    
# ” 3 5 

Mw NCOPR. 1052, KING FEATURES SYNDICATE, Ine, WORLD RIGHTS RESERVED. 

LEAVE EM 
HERE! FIRST, 
WE GOT TO 
TAKE na OF 
THESE GOLP 
Kr te BALL 

  
  

— Inilah tjaranja, Moo: 

  

ym Sekarang apa kita perbuat de 

se. Sekarang ikatlah ta-ngan mereka, kapten ? 

ngan dan kakinja! 

tama2 kita harus memikiri 

— Tinggalkan mereka disini. Per 

peluru2 

meriam emas kita ini. 

  

Pasanglah Mdpertensi dalam 

SUARA MERDEKA" 

Roy Rogers 86! 

“Lana Turner - Ray Milland 

  

  

Margarineku kebetulan habis. 
Aku Jalu pindjam dari tetcing- 
gaku. la kasihkan sekaleng 

Idengan merek jang ia paling 

»Palmboom: senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

PN na 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAH. 

  

Kebetulan! . Akupun Bi 
rasakan itu. Marilah FI 
kita memanjakan se 

babnja pada Warti- 

Wwich jang ii djauh 

lebih enak dari jang 

| 
| 
| 

| 

| 

| 

      
    

      

   

    

     

    
      
     
      

    

        

O. begitukah? Betul 

sadja: rasanja PALM- 

BOOM memang lezat 

benar! 

       
   

   

Seterusnja aku ) 

( tjuma akan beli 

"PALMSOOM"”. 

  

AI
A 

NA
TA
 
A
N
T
E
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ANN 
TU

 

D. 

  

  
  

  

KETJANTIKAN ALAM 

dan kegembiraan atas wadjah jang selalu muda remadja hanja dapat 

dihidangkan dengan alat? kombinasi POND'S jang selalu diidam-idamkan. 

a00 “ MABIHAPAIINNATN  PAKESGI 000... " 

  

Bisa di lever lagi atas inducement 

CONSUL 
San SEKARANG 

FERSEDIAAN SANG41 IL KB4J AS 

Nv Handel: Mii. HIN VOEN 
s30DJoNG 76 — Ea 2000 — SEMARANG k 

Fordor Saloon 

1952 

x 

  

  

  

  

CITY CONCERN CINEMAS RE 
LUX Tinggal Ini Majam dan besok Ju. 17 Pia 

»227-9 RITA HAYWORTH — GLENN FORD 

sLOVES OF CARMEN" Les. 
color 

Pertjintaan dari Carmen - Menarik dan Menggemparkan 

Akan datang: Mark Stevens- Alec Nicol - Robert Douglas 

arget Unknown' 
GRAND, 

  

  

ic Ini malam Premiere fa. 13 thl te. 
Arthur Kennedy - Pecgy Dow m 

LD BRIGHT VICTORY « 
  
  

5.-.7.-9.- (17 tahun) 
' Sebuah tjeritera 
jang sangat 
mengharuhkan! 

  

  

Besok Malam Premiere 

Rex” 5-79. (Seg. um) 
Cary Grant - Betsy Drake 

, RUOM FOR OKE MORE" 
Penuh dgn gaja tindak gembira |? 
liburan romantis jg mengeluar- 

'kan air mata kegembiraan ! 
  

ini malam pengab: Han Tan 9,5 

AA Life of Her Own'ur in) 

Ini malam pengabisan: Ea 

DJAGALAN 7.- 9.- (17 th) 
Film Pilipina Babasa Ind. 

”Sigftredo” I   
INI MALAM PREMIERE, 

PAT ea ITN 

» ORION 

KT aa Ta ola BAN Ol 3 
"Mars MUNY: 6. Virginio: OERIEN “Alan 

ML LIGA AA DNA 

  

Lelutjon Romantis Lagu2 merdu 
1   je Besok aa DEEL Il(Tamat) 

| 
- 

Drub, VII No, S8MIJI/A/T18 

5.00 

7.00 Keaak 2g 
Ma -0 Kartu 

(I3 eny KI) Md Uda 

INI MALAM "3 

PREMIERE IMORA ini malam bzrbareag 2 ox y 

, METROPOLE”- 537 9.n (u. 17 tah): 7.15—9,15 

| LILIA DIZON - TYODY BALERMINO! 1. 
"48 “Marie Montenegro - Alfonso Carvajal. ' 

GG Film Phili terbesar — 
.V E N U S dan gumilang Pee 

»VENUS Dewi dari ketjantikan hilasg, maka atas 

printahnja JUPITER- MARS dan VULCAN harus men- 

tjariaja, walaupuo mareka harus mengurbankantja djiwanja 
sekalipun. 

ngan AM 

  

Royal lsi malam premiere (u. 17th) 

5-7. —-9.— Tim Holt — Richard Martin — Martha Hyer 

Sun Smussflers 
. Pengatjau Sendjata! 

Tes Army N. S5. outlaws in border war to Death ! 0 penena 

9 Je! 

  

  

NE Mulai Main tg 15 s/d 16 Oktober "5 

MILCAND am It Happons Every Saring 
Film SPORT dan COMEDY 

dari 20th Century Fox 
Teu 

PETERS 

  

4     
  

 


