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Mosi Sophiaan 
Diterima Parlemen Dengan 91 Lawan 54 Suara 
Manai Sophiaan: Soal Perubahan Dim Organisasi Angk. Perang PNI Tunduk 

8 Pada Putusan Panitya. : p 
ENGAN 91 LAWAN 54 suara parlemen dalam sidangnja pada hari Kemis pagi kemaren te- 

lah menerima baik mosi jang diadjukan oleh P.N.I.-P.S.LI. dan disokong oleh N.U., sedang- 

    3 
ks € 3 | 

sa dng Membawa Demokrasi Indonesia 

(2. Di Persimpangan Ojalan 
Keterangan Sekdjen Rusl an Abdulgani. 

ESIA untuk kesekian kalinja kini menghadapi pula udjiannja”, demikian 
Kementerian Penerangan Ruslan Abdulgani menerangkan "kepada »An- 
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tara” sewaktu ditanjakan pendapatnja mengenai situasi politik jang ditimbulkan oleh diterinta- kan mosi Baharuddin jang telah diamendeer itu ditolak dengan 80 lawan 39 suara. Mosi Kasimo cs. - 
"G anai Sophiaan cs oleh DPR siang kemaren itu. Dinjata kannja lagi, bahwa kita tidak bo- sebelumnja diadakan pemungutan suara telah ditarik oleh para pengusul mosi. Sidang pagi hari 

leh mengetjilkan kegentingan keadaan pada masa ini. Dengan diterimanja mosi Manai Sophiaan | ibu dibuka pukul setengah sebelas pagi dan dihadliri oleh 146 orang unggota. Di panggung pemerin- 

La Nan Ruslan Abdulgani selandjutnja, maka akan timbullah,3 kemungkinan, jaitu: tah tampak menteri? Hamengku Buwono, Suroso, Lukman Wiriadinata, Bahder Djohan dan Moh. 
Roem. Perhatian umum sangat besar. Setelah ditentukan bahwa terlebih dahulu akan diadakan pe- 
mungutan suara atas mosi Baharuddin, maka Moh. Natsir atas nama fraksi2 jang mengadjukan 
mosi Kasimo cs. mengumumkan, bahwa mereka telah memutuskan untuk menarik kembali mosi 
itu, karena dalam keterangan menteri Flamengku Buwono hari Rabu malam telah ternjata, bahwa 
pemerintah mengambil over segala saran? dan keinginan? jang telah ditjantumkan dalam  mosi 
Kasimo. Selandjutnja Natsir mengatakan, bahwa fraksi? kelima partai2 pemerintah itu tidak da- 

pat menjokong mosi2 jang lain. : : 

      

S1. Kabinet menerima mosi itu 
sebagai pegangan didalam poli 
tiknja mengenai Kementerian 
Pertahanan dan Angkatan Pe- 
rang. Kemungkinan ini ketjil 
sekali, oleh karena djawaban 

. Menteri Pertahanan sudah dje 
: las, bahwa mosi jang bersifat a 
spriori terhadap reformasi atau | 

Pp un t” ena tidak capat diteri 

u2 ini telah tamat dan lulus dari 
di Bandung sedjumlah instruc- 

tanda pangkat dan idjazah, Pa 
anda Bratamenggala selaku ke 
nterie menjerahkan idjazah kepa 

Sebagai angkatan ' pet 
Sekolah Dasar Pel. n 
feurs. Kepada mereka dib 
da gambar: 'letnan kolonel 
pala Sekolah Dasar Pelatih “1 
da mereka jang baru lul 

Voorsi 

   
   

  “Putus! | 
Hubungan Diploma-'/ 
tik Iren—loggris 

Ic 

   
       
  

ngan menteri2Z lain?nja,  terma 

S.k menteri? PN4 — soal mosi Ma 
Bai Sophiaan itu sama sekali ti 
Gak disinggung2. Orang mengar 

UukKa.) hai ini sebagai tidak sedia 

  

  

Kemudan diadakan semmo:i 
vering terhadap mosi Baharud- 

lin. Piloi.gari PIR menjata- 

   ALANGAN?2 jang berku | 
Masa di Teherar pada hari 

Kemis menjatakan, bahwa per: 

KETERANGAN REDAKSI: 
Daiam pemberitaan kita" ke 

ma, marei telah kita buat kepala 
#2- Kabinet tidak sanggup men 

     
  

        

    

         
      

        

   

         

        

       

           

    

    
   
    

    
       
       
     
         

      

       

       

       

  

            

  

  

        

HL Hanna Dante beb Maharani GE en Aa kan, bahwa fraksini e Ne DK AA ag : 
| Masih Terlihat Utk Hin- | Galankan mosi dan mengun- | Mossadeg an pan Molanmsi| Menurut Sumitreslalsh Untuk ,Afto- | Song mori Bakasradm ka | berita -PNI Tarik Usul Mosi | mio pemerintah menerima most 

: i 5 i, Ggurkan duri, Ini berarti, bahwa : Na 3 f , ES 3 : Aa ae $ yel : ang a SD. Dengan demikian besarlah ke 
— dari Krisis Kabinet—- TI mat Koni berua I Ban ass Ha Hoa terng x bug men' Tenaga beli Masijarakat rena mosi 2 mengandung hal2 ambil berdasar adanja berita | mungkinan, bahwa kabinet ber 

Kata Natsir ! oleh Pemerintah jang akan sin, mottlah Theeria dakan 1S NA jang diinginkan o-eh parlemen. dikalangan parlemen pada hubung dengan ini akan mengun 

2 An e | menggantinja. Dalam mengha ta-djawabannja pada hari Rebo ADA HARI KEMIS m menteri? keuangan dan pereko- & Werdojo dari Sobsi menja- 2 malam, jg menjatakan, | durkan giri. 
ENURUT kalangan? jg 9aPi Soal ini baiklah kita insja- | menolak usul? (erachir dari nomian telah me pendjelaming stan tindakan de- | Skan, bahwa fraksinja herpen- | Sahwa PII akan menarik usul Keterangan Manai 

PMA siasanja mengetahui, ada | Hb bahwa dalam sedjarah per- | Mossadeg untuk  penjelesaian | Viesen baru? ini dimuka - Belanajutnja itu' menteri2 ita | Japat, bahwa dasar dan tudju | aa Bean pa 'ophi 
|. Jah pembitjaraan kabinet menge |Dupungan diantara Pemerintah | sengketa minjak Iran. (lihat pa| telah pula mendjawab sedj pertanjaan? jang diadjukan oleh | m dari mosi Manai Sophiaan || Kembangan? terachir di Parle Sophiaan 
(mai diterimanja mosi Manai dan Parlemen, pernah terdjadi | gina 3 — Red.) Menurut sam | beberapa orang anggota enteri keuangan dr. Sumitro an- | tu sama dengan mosi Baharud naa Ng Sal Mean ee na an 

Sophiaan oleh DPR kemarin itu Pahwa pergantian Pemerintah | berg tersebut dalam laporannja — tara lain menerangkan, penarabahan peredaran uang dan | din. Fraksinja katania tidak (| pem aj kanankan onw mala | War menerangkan, bahwa mosinja 
' berkisar yda soal2 antara ' belum tentu mendjamin terlak jang tebalnja 26 halaman jang defisit dlm anggaran bel i berpengaruh besar atas neratja akan turui bersuara dalam pe- | bali 2. Tn Ma DN Png 25 Kakan ah bersiap MR, tdak 

lainnja, kah dengan diteri  Sananja keinginan Parlemen, | akan dibatjakan dimuka parle - Pembajaran. Dalam mengambil tindakan di lapangan deviezen ini | munguan suara mosi Baharud (| sirerima oleh pari Ta : pertjaja. Dan isi mosi itu sesung- 
manja mosi tersebut partai2 ya Seperi halnja dengan mosi Ha | men Iran pada hari Kemis. ke-! Wenurut menteri pemerintah tidak hanja memperhatikan beta- | din, tetapi akan menjokong di kab £ Na Sg | guhnja sesuai dgn. apa jang telah 

merintah jaig tidak menjetu- dikusumo dahulu Dan didalam maren, Mossadeg menjatakan | 'ingsbalans, tetapi dgn 4095 ot itu djuga pemerintah ber- | mosi Manai Sophiaan. Ir Sakir ” ik . aa 5 3 43 Ter | sesuai dengan apa jang telah 

djuinja akan menarik menteri? Menghadapi pembentukan ka | keperi'jajaannja bahwa diterus | Maksud utk ,afromen” ten: oli -masjarakat. man dari PKI mengusulkan BAN SA el ena Pa aan ak Ae 
nja, Kedua, apakah dengan te binet baru nanti, beralasanlah | kannja hubungan diplomatik 2 Ba aa ping ini. ef Itombentuk “ suatu panifya “negara, 

lah diterimanja mosi itu Men kiranja pendapat2 jang me- | dengan Inggris tidaklah akan Tindakan2 ini menurut emberikan ciuga. pendjelasan2 dan | .. 3 gn Maa a: 1 d | Mosinja Iu tidok Tentukan. “an 
teri Pertahanan akan menarik nganggap, bahwa dasar koalisi berguna, karena menurut pen- teri, selainnja untuk mem jawaban2 atas pertanjaan beberapa ba " en Hg nja domatisch termasuk dim (er » karena sesuatunja - jang 

diri dari kabinef Dan kedua naga Daan ap sulit daripada dapatnja Inggris tidak mempu | Si pengeluaran devisen samp anggota2. Antara lain ia  mengata - Pad ani d au golongan ,,a priori”. Karena mo Berubgn Den Sae 
Soal itu ternjata belum dapat di ta $ Net njai goodwill antik menjelesai | minimum, diuga untuk mes kan, bahwa dalam struktur pereko 2 n ani e ai Si ini tidak mengandung perbe | Mn 33 negara jang dimak- 

putuskan lagi, sehingga de |,” Kabinet tetap melandjut- | kan sengketa minjak dengan |dakan keseimbangan an. inomian dalam negara kita jg ber) “tapi Gjikalau IGAK, ITAKSI IM | daan principeel dengan mosi jaga Angen mag lg 
ngan sebab itulah sidang kan pekerdiaannja, akam tetapi | gran Ta persediaan barang2 deng entuk demokrasi ini — dimana pe idak akan turut bersuara dan Pokmek mata £ - 1 mosi | han dalam pimpinan dan or- 

Bab dea ata kabi sebaliknja parlemen bubar. Ke . 9 r a erintah tidak mempunjai economie | akan menjokong mcsi Mgnai u aka fraksi Mur- 'ganisasi kementerian pertahanan 
pai pagi ini djumlah penghasilan masjar: ba akan menjokong mosi ini: 

  

   

  

   
   

       

         

           

     
       

       
      

   

    

      
          

           

       
      

     
      

      

  

      
        

     
     

  

    

“an berik mungkinan ini, memang diatur um (ng diutni : Tia dirige€ jg lengkap dan tidak mem-| Sophiaan cs.  Sahe'a Engel : dan angk. perang, seperti ig diterany 

Long on an ar ntt dalam UUD., tetapi soal ini Leni nan Ta Pan chen - kat. Mengenai, pembkt - bm Ia nakuti — ma aa Fraksi An Na Dia Gondokusumo dari PRN kar dalam tugas panitya, Manai So 
kan sartai tersangkut: dalam complex per| .” 37 Wa. m lapo |rang2 jg bersifat sangat Mg, sesuatu itu tergantung pada re- |takan bahwa fraksinja tidak menerangkan, bahwa tidak ter.yphiaan menerangkan. bhw disitu: ter 

nja masing2 dengan partai- alan banjak jang memerlukan rana nada akan mengu |wah, menteri Sumitro mengas'.ksi masjarakat sendiri. au un emulontan dapat perbedaan antara mosi fjantum pula perkataan .,kemungki- 
NASI t 2 “pertimbangan  sedalam-dalam- mumkon bahwa pemerintah takan, bhw jg mendatangkar 1 Arudji Ka - inata da- Baharuddin dan mosi Manai, 'nan”. Djadi kalau panitya berpen: 

Menurut kabar, para anggo nja. Aom ini Na mena barang2 ini pada umumnj : Mengenai classificatie daripada Ag ana Haha £ jg ajuga menuntut reformasi gpa bahwa fidak perlu ada pefo- 

ta kabine: umumnja berpendi- Peli : 251 -ng & rn » Kran iplomatik |ialah mereka jg tenaga pembefbarang2 menteri mengatakan, bhw | ec. Keinja sidak dapat 'memberi | Salam pimpinan kementerian ng 5 Tn penang maka 

rian hahwa keluarnja Menteri eliharalati kempiaran. "J2 &: Inggris dan akan Mei |injer net, tetapi sing eNaA Mena Pan Sena Bean kn suara kenada most Jnin. se |Perihaman dan angkatan pe- Leg yaa Tang "edheyoepa, 
ba Pan Pe Soalnja sekarang ialah apa- beri wakiu 10 hari kepada pe-|ka ini pemerintah sendiri tertentu daripada pemerintah dan di Pangean anti rang. dam kareia itu fraksi Pantya “tu demikian Manai, jang    

    

   
    

      

   

  

Pertahanan Hamengku Buwo- | 
no dari kabinet tidaklah dapat 
dibiarkan lalu demikian sadja. 
Maka itu pendirian Mr. Wilo- 
po sebagai pembentuk-kabine! 

bahwa 

a in tidak- 
selandjutnja menambah 
kalau timbul. krisis 
lah. diakibatkan - s 
oleh parlemen, tet 
oleh kabinet sendiri, 

'ainnja mosi Manai Sophiaan. 
Djody Gondokusumo dari PRN 

merigatakan, bahwa fraksinja 
akan menjokong mosi Baharud 
din, karena isinja sesuai de-, 

lakukan dengan kerdja sama dengan 
pelbagai djawatan jang bersangku 
tan, seperti djawatan pertanian, per 

industrian, kechewanan, dsb. Bahwa 
tindakan? ini merupakan pukulan 

  PRN dapat menjokong mosi 

Manai ini. Rivai dari SKI me- 
nerangkan bahwa “sete'ah ga 
jung jg veriama tidak bersam 
bung, diharapkan bahwa ga- 

kah penar2 hubungan antara Werintah Inggris untuk menu- | lum dapat mengetahuinja. 
kabinet sekaran, dan parlemen 'UuP kedutaannja di Teheran. 
sudah tidak dapat diatasi lagi. Menurut sumber2 itu Sweden | menerangkan, bahwa jg me 
Bagaimanapun djuga kata Rus diharap akan diminta oleh |sukkan barang2 golongan 

i Iran supaja mengurus kepen- | biasanja bukan  deviezening 

      

      

  

   

     
    

       

    

       dan perdana menterj merupa- lan Abdulgani se'erusnja, Usa. . 3 5 2 : bagi-kaum neweomers, menteri m Ps Er 23 mau mengundurkan 

kan faktor je Net. Me ha untuk mendjernihkan sus-  W gan2 Iran di Inggris, teta- zetene, Tidak dapa t disangh ngatakan, bahwa tirdakan ini Na Tb PENA LNA ANRI” DIT jung kedua ini akan bersam- ngan2 partai pemerin 

nurut Kalangan ig berdekatan | Sana, keadaan jg ditimbulkan | P! Mama? Finlandi, dan Neder | bahwa djuga deviezeningez lihat dalam totaliteitnja. Tetapi | OM but”, dan karena itu fraksi memadjukar: mosi - Kasim 
Toni “PM Mr. Wilopo ber- sekarang ini adalah genting land djuga telah disebut2. ne berusaha menghindarkan dil pemerintah sedang mendjalankan be| pivaj dari SKI. mengatas SKI 2 penera mosi Ma mentara itu tidak maw member 

Tirian bahwa kabinetnja se | dan penting. untuk perkemba- nami am hri dari peraturan jg beria berapa tindakan untuk mentjegah Nan Te “pa. | Nai cs. Setelah stemmotivering komentar. Tetapi . pada umum- 

- Pn - 51 d Na da tah 'ngon demekrasi Indonesia. Da 4s Pena aan Ma dengan menjerahkan deviez Ha jang sangat Bear Bah an ng lada sngt tania ini selesai maka kemudian di nja- dalam kalangan2 p: pe- 

aan ak dapat” Hana kode E. -mengkad pie sesadar RS aa NE AA ne maan UN “Amereka kepada bukan deviezema. Ban .. pebera 2 “oiterte ditotak.. PEG Da AT AA PE SN G3 adakan pemungutan sugra. jg merintah- ini orang berpenda at, 

Deng mane, pendi |mungkinan ini, kesadaran ha: (1G hari Kemis mengumumkan | ingeretene. Soal ini mendjadi | menteri mengatakan, bahwa ini dise gadri dari PSI mengatakan (hasilnja adalah sbeagai beri- bahwa mosi PNI — PSII stw akan 
- an Tea maka pendi NN MANoti bata on naa Pen ia achirnja telah meng perhatian pemerintah dan in- jSusikan dengan rentjana import pe bahwa fraksi PSI sependapat kut: : E merhbutian akibat) jang. Wersttek 

ri Pertahanan jg tej AA : i : 3 : . : Imerintah. i , aa 

aga Menteri Pertahanan 3 taring Adalah” konoekwenai | Ap keputusan Untuk mem |stansi2 “4g berang Di ta pada bera pen Se ba dayat Menerima KG | pi Dengan, Biara Ot layan 54 Fe 
dari dasar demokrasi, jg seka |y 2 pr “|hari depan oleh pemerintah pe | : Pp tapa peri Me A0 C1 p 2 lmosi PNI-PSII ini di'erima | 

djandjian dagang, maka sewaktu- 
waktu. dapat terdjadi bahwa import 
diberikan prioriteit kepada beberapa 
negara tertentu. 

Dimaksudkan untuk memperbesar 

dua mosi ini. Hadikusumo dari 
PNI mengatakan, bahwa mosi 
Manai cs. dan mosi Baharud- 
din CS. itu mengandung perbe 
daan dalam soal tuntutan jg 

DPR itu seharusnja akan men 
djadilah pendirian dari kabi- 
net. Maka itu djika Menteri 
Pertahanan dan dengan ity pe 
merintah tetap pada pendirian 

Iran dengan Inggris. Keterangan P.M. 
i Wilopo. 

Terserah kepada | Perdana menteri Wilopo seha 
Kabinet, Pis sidang kabinet menerangkan, 

li sudah kita pilih sebagai da baik o'eh parlemen. | 

sar kehidupan ki'a. demikian 
Sekretaris-Djendral Kementeri- 
an Penerangan itu achirnja. 

ngawaSan 'atas ini akan diper- 

Mossadeg jg mengumumkan (keras. 

putusann'a itu dalam sebuah 4 Pena Mengenai stabilisasi harga2, 
pesan kepads Madjlis jg di- 

  
  

! j on Anni : 2 : menteri Mengatakan, bahwa dg |, 5 B3 Pa 3 TA : 5 La Kan 

nja semula dan sesuatu djx- Ika bilale Tedekori pena Siapa utjapkan dimuka Radio Tehe- | hesarnja penambahan uang ti: Pen dosa kb aa pena prin cipi cel. Perbedaannja te ap Pa ban ini ia benang Penta 

lan keluar tak dapat tertjapai, ' ny, pagi di Barsdalo — (Amerika) (721, menjatakan bahwa Iran dak .dapat dihindarkan kenai- | dengan demikian dapat dihilupkan | tak da'am tjara mentjapai tu aan Tea Ae »& diterimanja mosi PNI-PSI. Dite 

krisis kabinet akan merup akan telah menahantiurkan dua gedung terpaksa memutuskan hubu- j kan harga. perusahaan ,,ververij dan  textiel- djuan. hadap Bad PNI-PSII ini Sa Irangkan oleh perdana menteri, 
kenjataon 18 tak dapat dihin- dari paberik Dupent. Direktur pabe- | ngan | diplomatiknja dengan Dengan adanja defisit, dg. druk”. Mosi Manai ini menghendaki ri pertahanan Nenek Buwo (bahwa ia sekarang ini belum da 

: darkan lagi. . rik menerangkan bahwa 8 pekerdja |Inggris karena sikap pemerin jmemperhitungkan bahwa dari . tertjapainja tuntutan itu mela (no hanja mengatakan: ,,/Terserah | Pat memberikan sesuatu ketera 

: 3 Han B3 belum diketemukan. tah Inggris. 4 miliard itu 1,7 milliard beru Soal import buku lui suatu panitya. Ix mengata |kepada kabinet”. Ia ' menerang | ngan. Dikatakan olehnja, bahwa 

e Ada ,,lichtpunt pa deviezen, maka peredaran “ kan, batiwa PNI meno'ak mosi (kan, bahwa siang kemarin diada (Kabinet masih belum menentu 

: ' Me Sa 3 8 uang dalam masjarakat 'ber- | Selandjutnja menteri menjatakan, | Baharuddin dan menjokong |kan sidang kabinet mengenai kan pendiriannja dan bahwa kabi 
e Dewan Pimpinan Masjumi, partai bahwa pemerintah berpendapat, bah Soal tsb. net pada pagi hari Djum'at akan 

kedua jang mendukung kabinet ber 
sama2 PNI tetapi tidak menjetudjui 
mosi Manai Sophiaan, kemarin ma 
lam telah mengadakan rapatnja dgn 

para menterinja. . . : 

Kabarnja pokok-dasar jang telah 
diputuskan dalam rapat tsb., ialah 
mengusahakan supaja keadaan dewa 

Atom Di Korea 
Pembesa:2 Militer Amerika'Slap Mem- 
Ipergunakan Sendjata2 Atoom Untuk 

tambah antara 2 sampai 3 mil- 
lard, Penambahan peredaran 
uang Gitilik dari sudut penda- 

cumulatief 2 4 21, kali. 

Selandjutnja menteri menga 
takan, bahwa kalau tidak dia- :,,hoog technisch” dapat 

wa tidak lajak barang2 benteng di 
masukkan dalam golongan A karena 
sebagian besar barang2 ini bersifat 

patan uang mempunjai effect semilluxe dan luxe. 

Tetapi untuk menolong, kaum ben 
teng, maka beberapa matjam barang 
pesanan pemerintah jg tidak bersifat 

dibenteng- 

mosi Manai Sophiaan cs. Baha 
ruddin mengatakan bahwa ia 
tidak dapat menerima usul 
amendemen daripada PKI, Se- 
sudah stemmotivering ini, ma 
ka kemudian diadakan pemu- 
ngutan Suara. Fraksi2 Demo- 
krat, Sobsi, PKI. dan Partai 

bersidang kembali. Atas perta 
njaan apakah pemerintah akan 

menerima atau menolak mosi tsb, 

perdana menteri Wilopo tidak 

mau memberikan djawaban. 

Atas pertanjaan apakah suasara 

sekarang bertambah keruh, Wi 

lopo pada achirnja menerangkan, 

Dalam kalangan? politik orang 

pada umumnja berpendapat, bah 

wa diterimanja mosi PNI-PSII 

itu akan mengakibatkan krisis 
kabinet, Karena orang berpenda 

pat, bahwa menteri pertaharan 

tidak akan sedia melaksanakan 

apa jang diminta dalam mesi 

itu. Selainnja itu dalam  djawa 
ban menteri pertaha”an hari Ra- 
bu malam — jg djuga d'susun de- 

Invasi" Palsu 
BA Uoenk terbadan tnbort bela Serangan Muslihat PBB Di Korea Utara 
sekolah dan buku2 ilmu pengetahuan | Mosi PNI-PSII. Korea Utara Siapkan 227.000 Serdadu Utk 
jang diperlukan untuk memelihara ' M kniklan x 3 

en ja. ilmu pengetahuan dalam negeri. 
Selandjutnja menteri menerangkan, ASUKAN? PERSERIKATAN Bangsa2 hari R:ho melakukan 

bahwa dahulu bagi ,/Times Weekly” | 

Lawan Pasukan2 Korea Ulara? 
“MARA PEMBESAR MILITEK Amerika-Serikat sekarang te- 

P lah siap utk menggunakan sendjata2 atom terhadap pasukan 

pasukan 'Tionghoa di Korem tiap waktu djika ada perintahnja, 

akan tetapi apakah perintah demikian itu akan diminta atau diberi 

pada suatu waktu tidaklah mungkin diramalkan sekarang. Demi- 

kian menurut wartawan U.P. Myler di Washington. Menurut Myler 

Buruh meninggalkan sidang. 
Sesudahnja diadakan pemu- 
ngutan“suara, maka mosi Ba- 
haruddin ditolak dengan 80 Ia 
wan 39 suara. Atas perminta- 
an fraksi Demokrat, jg akan 
menentukan sikapnja lebih lan 
djut terhadap mosi Manai So- 

dakan tindakan jg-bersifat af- kan”. Mengenai hal ini telah ada 

roming daripada golongan me- j persetudjuan antara kementerian per 
wah, maka kenaikan “harga jekonomian dan keuangan. Beberapa 
mungkin tidak bisa Gikendali- ! matjam barang pesanan pemerintah 

kan. Menteri selandjutnja mem ' akan dilakukan melalui perusahaanZ 

bantah pendapat, bahwa”“pera | Indonesia. Sanctie bagi pelaksanaan 
turan 4044 voorschot itu hanja ' ini telah disetudjui oleh kementerian 

| menguntungkan  perusahaam2 keuangan. 

sa ini masih dapat diatasi dengan 
tidak. menimbulkan. krisis kabinet. 
Ketua Umum Masjumi, Mhd. Nat- 

“sir, sewaktu ditanjakan menerangkan 
bahwa suatu .lichtpint” masih terli 
hat untuk mengatasi keadaan seka 
rang ini, tetapi ia belum bersedia 
menguraikan apa djalan itu. Hanja 

bahwa djikalau orang rmeelihat se 

suatu soal dengan terang, maika 

akan terlihat suasana djernih.   
      & 

z i i Amerika pada hari Rebo kemaren dulu telah mengeluarkan bebe- 1 ES 

Manna ara 2 aa Pam Dea Patan tentang kemungkinan pemakaian sendjata2 atom, asing. Sebelum ada peraturan , Mengenai import a pengeta Na at undan mdaen "ate 

untuk mentjapai juan ini “ialah | 5 kin diabaikan oleh RRT dan Korea-Utara jg 1 bank2 pada umumnja pada |huan, menteri mengatakan, bahwa Pena o 

ki gerakkan. Jenang. Mas berjunggukg «Bea Danapaa. ak, ang ". kaum newcomer Indonesia me tindakan2 devisen ini tidak berpe- Seperempat djam lamanja. 

kini berperang melawan pasukan? PBB di Korea, atau pihak? lain- 

nja jang sedang mengadakan komplotan utk agressi? jang serupa 

di Korea. 

. Feringatan2 jg dimaksudkan 

itu ialah pertama, ke-erangan 

berusaha untuk menghindarkan kri- 
sis-kabinet (Antara) 

Motamar I-A-" 

' minta ,,garantie-storting” sam 
(pai 6075, sedangkan kepada pe 

gunakan terhadap pasukan2 Uta ra mn da" Ba 

ra di Korea, sendjata2 itu akan 5 3 5 Te 

berupa bom2 atom, jg sekarang mereka tidak memintanja. 

  

Dalam stemmotivering me- 
ngenai mosi PNI-PSII, pengu- 

   

dari seorang pembesar tingga je 5 Ta 'tapi sekarang kaum pengusaha : mes 5 : 4g serangan muslihat atas pantai timur Korea jz dipertahan- 

mg | kementerian 'pertahanan Ameri Kngnla oleh : Agerika an asing pun kena djuga peraturan oleh Jajasan Lektur diberikan resti 2 An Kn Ht Pagi kan oleh Utara, setelah dgn sengadja disjatuhkan siaran? di tangan 
, pelbagai matjam dan ukuran.” 49oy, voorsehot ini. Menteri se tutie. Tetapi subsidie ini sekarang | WIN sendiri, jg telah Utara jg mengatakan bahwa ,,Serisat akan mengadakan pendara- 

itu mengatakan, bahwa ia 

akan meniokong mosi Manai | 
Sophiaan, karena mosi ini men 
dekati kehendaknja. Moh. Pa- 
dang dari Persatuan Progres- 
sief menjatakan bahwa fraksi 
nj, akan menjokong mosi Ma 
nai cs. Sahetappy Engel dari 
Fraksi Demokrat menerang- 

kan, bahwa fraksinja tidak 
akan turut dalam pemungutan 
suara. Moh. Sadak dari PIR 

  “lam-i-Islam 
Maret 1953 Akan Di- 
adakan Di Djakarta? 

MM OTAMAR-I-ALAM-I-IS 
JH LAMI mungkin akan di- 

adakan di Djakarta dalam bu-| 
lan Maret 1953, demikian menu- 
rut kabar dari Karachi. Sekre- 
.taris  Motamar,  Inamullah 
Khan, menerangkan “kepada 

kabahwa “pembesar2 militer | akan tetapi seoran aan , Voorsel : 

Amerika kini siap untuk me- Sen anna » Nkanlagwon 2 land jubua. an ena Nat 

ngandjurkan pemakaian Sen- Hana pada itu menegaskan, bahwa j 33 'ang memerlukan screening 

djata2 atom di Korea, d ika kaum militer Amerika pada wak Manor Nan ada maksud dari 

dan apabila timbuj sasxran2 jg jtu ini belum mengusulkan “supa pemerintah untuk memperke- 

tepat untuk serangan2 dengan |ja dilakukan perang atom -terha ras screening terhadap inst 

sendjata tsb.” Peringatan ke- | sap pasukan? Utara di Korea. Di transfers, passage, premie-ver- 

dua ialah pengumuman angka 'katakannja, bahwa hanja 'presi zekering dsb Perhatian peme- 

tan darat Amerika tentang tlh den Truman dapat memberi ke rintah terutama tertud'u kepa 

dibuatnja meriam2 atom, di kuasaan untuk menggunakan sen da usaha uituk membatasi pe- 

samping pengumuman lainnja ajata2 atom, akan tetapi ditam ngeluaran devisen sampai mini , 

jg menjatakan bahwa angka, bahkannja, bahwa andaikata da mum. Dalam hubungan ini pem 

ditjabut untuk memberikan kesempa 
tan kepada penerbitan dalam negeri 
supaja berkembang. 

tan”. Komando P.B.B. mengharap bahwa Utara akan memusatkan 
Ik. 250.000 serdadunja dim daerah semenandjung pulau Koj2, jang 
letaknja 50 km. selatan Wonsan untuk mendjaga serangan? udara 
dan tembakan? angkatan laut PBB. Tidak diketahui dengan sege- 
ra apakah Utara betul2 mengirim pasukan? besar kedaerah pantai 
tersebut untuk mengindahkan keterangan? setjara sengadja P.B.B. 
itu. 

Be'akangan seorang djurubi- 
tjara angkatan laut menerang-. 
kan, bahwa menurut taksiran- 
inja 112.000 serdadu Utara ter- 

Menteri perekonomian kemudian 
menerangkan, bahwa pemerintah ti' 
dak berkeberatan untuk berhubu- 
ngan dagang dgn Moskow dan Pe 
king. 
Dan sekarang djuga perhubungan 

dagang ini berdjalan djuga dengan 
kedua negeri itu, sebagaimana pula 
halnja dengan Hongaria. 

meriam? pantai Utara disepan- 
djang daerah Koja telah” me- 
mentjarkan kapal2 pemburu 
torpedo jang mengawal pasu- 

  
  ss. An 3 - : 5 a13 : : - 2 : Tanu 13, 21 Nee ri eme , 1 , 2 L ti 2 tina 5 . G 

Asa. rose of Poldetan, bAiuh tan Garat Amerika sekarang |lam perang Korea Akon Kata Sana eri peronekosan ke mean Peranjuan beberara snggois | menjatakan, bahwa fraksi POR | Yosi, sedangkan 119.000 lain. | rak Hepet ihi melaporkan Pal 1 Pe ” bs 2 Pn an : enjempurna- c ». ab yg SE pn aa 5 n, 1 5 2 # 2 , s $ . f si 

gadakan sidang Motamar| Vusa sedong Menjemp .Ida tempatnja” untuk mengguna dutaan2, pengiriman2 delegasi pemerintah belum ada fikiran untuk dapat menjokong mosi Manai | rin perada disebeah dalam se-| wa kerusakan? tidak terdjadi: 

itu. Satu dari Djakarta, satu Tah He an pa .. 2 kan bom2 atom, para pembesar keluar negeri dsb. dibatasi sam mentjabut factuurbesluit. cs. karena ea Ne bagai tjadangan. O'eh 'pasu- | meriam2 Utara hanja mentja- 
dari Cairo dan satu dari Tehe-| kemudikan untuk memberi | militer Amerika tidak akan ragu. Misalmia “ pada achirnja ia menjatakan, bah | dengan mosi Baharuddin. Soe | kan? penjerang” telah “terpi- Da- - sedikit mungkin. 

embelian2 gedung2 dsb. tidak tat ,,tembakan2 meleset”. 
ran, Undangan dari Djakarta| bantuan erat kepada pasukan2 |ragu untuk minta kekuasaan da wa perhatian kaum pengusaha Indo | Siono dari Murba menerang” (ih jebih dari 500 sasaran un- | lam Poda itu ratusan pesawat   adalah jar ling dalu. dara: dimedan pertempuran,” |, : ie : lagi di-izinkan. na Lan sa : kan, bahwa djika'au menilik 5 1 1 1 pe 

Ma an sn un ea NN memet 4eoreanekahon. esa ja Kabul dipasatkan kepada Kam, bahwa ANA pantaha. | Yuk dihantjurkan atau direbut | terbang turu beraksi, diudara 
dan Iran sekarang, maka didu- Djika disuatu waktu jang del ' Demikian pembesar . Amerika Menteri Sumanang kepada perindustrian, hal mana | nan hari Rebo malam itu, ma NN AA EN Be an bersedia me.akukan pener- 

rupakan salah satu jang pa ing 
ga mungkin sekali Djakarta jg. | selandjutnja menggembirakan. ka mosi Manai itu sesungguhi bangan menjelundup terhadap 

    1 , ti : | s ai di 7 - PP (Anta: 5 i mm Ka p3 : : 
akan dipilih. Mengenai atjara kat ini sendjata2 atom sampai di 'tsb menurut v ntara,) Menteri Sumanang realistis da'am sedjarah keten- | meriam2 lawan, serenta 'mem- 

oleh, sekretaris itu dikatakan taraan. Kapal2 pendarat men- | botjorkan tempai2 kedudukan 

Persatuan Wanita Di Asia Dan Pasifik Makin Lrat Fts 
. “tidak menerangkan bagaimana 

mereka karena tembakan2 sen- 

diri. Laporan? tentang  keru- 
sakan jang ditimbulkan oleh 

sbb.: ,,Guna melawan dua ideo- 

logi jang dewasa ini memetjah 
dunia mendjadi dua bagian jang 

  

bermusuhan, perlu sekali kita ANGGOTA2 WANITA wakil sekretaris-djenderal Fede- ' Tiongkok. Djuga Federatie Wa-  ngembangkan persatuan kaum ngan politik dan agama jang ber- : TI J K 

engan meng mengemukakan kat ' delegasi India “ke rasi Wanita Doemokesrth Inter” nita Demokratis. Seluruh Tiong- wanita di. Azia dan Pasifik.  lainan telah bekerdja bersama-sa ta Lie gr Yaar ae Tabah Pn Pe be- 

ideologi Islam sebagai obat pe- Konperensi Perdamaian Asia nasional.” njonja Lucienne Bouf- — kok dan Pederasi Wanita De- Hadirnja njonja Zanti dalam ma dengan erat dalam perdjoang ta Na Mita tekan TAI m ato . Rahasia maneu- 

njakit dunia sekarang”, (Anta- dan Pasifik pada tanggal 12”  fiouxs. wakil Perhimpunan Ahli mokratis di Peking telah mene-  konperensi tersebut melihatkan an untuk perdanmaian. Saja jakin, 2 Maa 1 hate an j ver dibuka lengan maksud dja 

ra). 8 Oktober jang lalu telah menga- Hukum Demokratis Internasional, rima hadiah tarda-mata dari djuga persatuan kaum : wanita di bahwa di masa jang akan datang ib se ja ee pina ie Aa) aj ngan sampai propaganda Uta- 

Na ala dakan diamuan untuk delegasi2 ' Shu Kuang Ping, wakil presi- — delegasi India “ita. seluruh dunia, demikian Teng. Federasi Wanita Demokrasi In- 2 eri ta Uu, bahwa akan dilaku ra, menarik keuntungan dari 

KOL. GATOT SUBROTO wanita deri' Australia, Birma, den Federasi Wanita Demokra- Njonja Zanti jang djuga meneri- “ nasional akan memperoleh kerdja- tan .,invasi”. ke'erangan2 jang mungkin me 

sama jang makin erat dengan le- 
bih banjak lagi kawm wanita di 
negara2 Asia dan Pasifik dalarn 
perdjoangan untuk hak2 kaum 
wanita, kemerdekaan nasional dan 

ma sebuah tanda mata dari dele- 
gasi India itu, dalam  utjapan 
terima kasihnjia menjatakan, bah- 
wa semua delegasi dalam konpe- 
rensi perdamaian itu telah menge 

Latikan2 (sebelumnja. 
Sehari sebelum , invasi” dila 

kukan di Korea Selatan diada 
kan latihan2 mendarat, agar su 

reka kemukakan, bahwa ,,ang- 
katan invasi PBB jang datang- 
nja da am 20 gelombang sera- 
ngan telah dipukul mundur 
atau dibikin terkedjut sedemis 

Barang2 tanda-mata itu telah 
diterima oleh Shu Kuang Ping, 
Teng Ying Chao dan Li Teh 
Chuan. Sewaktu mengutjapkan 
terima kasih, Teng  Yiag Chao 

tis Seluruh Tiongkok dan  pe- 
terkemuka lainnja dari 

federasi ini. Atas nama kaum 
wanita di India, njonja Chat- 
topadhia telah menjerahkan . se- 

Kanada, Sailan, Chili, Tiongkok 
Costa Rica, Ecuador, Guate- 
mala, Honduras, Indonesia. Ko: 

“rea, Malaya, Mexico, Mongolia, 
New Zealand, Pakistan, Thai- 

KE BALI. 

Hari Rebo vagi dengan kapal 
api ,,Van Riebeeck”, panglima | 

mimpin2     
   

      

'T. VII Sulawesi, kol. Gatot : : , Tr : “1 je mangkin teba!. ba 

Subroto telah bertolak ke Bali | tand, Amerika Serikat, Sovjet buah patung ' Budha, ra « 1 ldin Va mtrkagel Lanka Mn biang untuk TN See ntwgi onani La an kan Pa Hindi dng Maa Kanan Sin «DN 

untuk lakukan kundjungan | Lini, Vietnam dan Israel. Se: persahabatan antara iongko conperensi perdamaian di Peking japai perdamaian. Kaum wanita ikatakan oleh njo - 31 : 2 , : 

: mane Betarupa aa Gi Yu hadir pulaunjonja Zanti, dan India, kepada kaum-wanita Itu telah mempererat dan me- dari banjak. negeri Pengen pan: PA Ti INA suatu”. Tembakan2 seram deri rani mendarat”. (UP). 
: 2G j At ai Kabugajsan MAN ai 8 

ba Ag ptavisstch Genootschap | 

5 SanKunsten NA Na aa 5 

sma daan 
/  



| mad Nawawi, sek. IS Wan 

| di Bandung Ea 
Wil beberapa keputusan. Je 

ting. Haa Nentara 

  

  

    

   
    

  

    

    

   
     

   

aNSUr, 
g @ipoataar 

  

     

  

tidak mempunjai waktu ig tju 
5 ja kup membiasakan diri dengan | P 

ta, Pagu ta Hoa NN Anain eaaaAa TIndonesic itu. 8 

K. H. A. Halim, K. A, Zarkasji Bepe itu, dan kedua kali | Cia permainan kuat. 
   Sanusi, K. H.S. Solahudin, Da-i bkan karena tjara per- | 

dun Badulkahar, Rd. 'M. Man-: mainan mereka, jakni njata me | 

Tgn aah Seinak udang dna mengad) aran, pers dan Pu- 
“dan K. H. Bahruddin. Ditiap | blisitet, sosial, pemu GA manis 

“ibukota Pedan PAN | disb. Organisasi Islam 'ini jang 

djutnja tan @ibanbun pula | Ba aa ia Lea 
agai kabupaten 

pelhagai panitia,  Tendidkan. | Djawa Barat berke du Ban &i 

- nja panitia urusan pe idikan  Madjalengka. (Pa). 

    
    

. dan Hongkong, ialah Ip ea Peni" 

a bar A Sea Pe 

Luntuk melangsungkan pertan- 

  

      
  aan: : 

: Lena oleh para va   
Semula telah “direntjanakan 

| dingan2 itu pada malam hari | 
dengan penerangan lampu, 
akan tetapi rentjang ini kemu 
dian telah dirubah, dan pertan 
dingan2 dilangsungkan pada 
siang hari, oleh karena pertan 
dingan? pada malam hari itu | 
ternjata djauh tidak mentjao- 
tjoki bagi para tetamu,' sehing |- 

   

Tea pernjat: E 

 hasil-dari PN aa jang 
“dja sama dan goodwill antara 
Republik Rakjat Hongaria, sedjak. ! 
aah TN suatu erajasajng jang lengkap dan baru jang me- 

Lrai hingga djumlah Nf. 44 djuta.     

   

  

       

  
  

      

  

    

  

   
   
    
     

    

   
      

    

    

“Lp perdjandjian pembajaran ber- 
'|sama surat? 

   | Kn hari Kemis di ge- 
k Jaa Ken @elegasi dike- 

sig Republik Indonesia dan 
5 Augustus 1952, maka. kini   

' Perdjandjian perdagangan, 
otocoel jang terlampir dan 

  
jang bersangku- 

tan semuanja ditandatangoni 
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Nasib Negara            

        
       
        

         
        

          

        

  

djatuh. 

          
         

     
     

       
        
        

      
         
           

      

      

      
         

        

       

terian Pertahanan dan Angkatan 

nan usul2 kepada parlemen. 

panas Dua pemimpin terkemuka, AR: 

-$ 
suasana terlihat djernih”, 

-Pernjataan Wilopo 

(buktikan akan kepertjajaan pada 

         

         
     

       
        

     

      

   

        

   
   

  

   

      

   
    

  

   
   

   
   
     
   
    

   
   

   

    
     
    
   

    

    
   
    

        

   
   

        

   
    

' keinsjafan dar kesadaran partai2, 

“- netnja sendiri, 

————— 

. bah ketegangan belaka. 

Sebaliknja, 

hadap mosi-Baharuddin. 

mengetahui apa jang akan 

name: Pe AA 

KONPERENSI PARA 
| BESIDEN. 

| Tadi pagi di Kabupaten Smg. | 
dilangsungkan. konperersi pa- 

resident seluruh Djawa Te-| 

ngah, “untuk merundiagkan so 
: AN £ Ig 

  

OKTOBER 1952 

- Parlemen telah menerima usul-mosi 
s (ENI), jang disokong PSI dan Nahdatul Ulama: 

' haruddin, jang telah dirobah, ditolak. Meskipun mosi-Manai itu ti- 
dak menjinggung hal kebidjaksanaan Menteri Pertahanan, tapi ada 
kekuatiran, bahwa diterimanja mosi-Mansi itu, 

: Kekuatiran tsb. didasarkan kepada tuntutan dalam 
mosi, supaja diadakan perobahan dim susunan dan pimpinan Kemen 

dak melalui djalan radikal: Segala sesuatu harus melalui Panitia 
Negara jang diantaranja diberi tugas melaporkan dan memadju- 

Keadaan sedjak kemaren sungguh gelap, tegang dan 

menjatakan, bahwa mereka tak tahu apa jang akan terdjadi. 
“Tapi keterangan .p.m. Wilopo agak memberi kele- 

ga'an sedikit. Dikatakan olehnja kemaren siang, setelah putusan 

parlemen djatuh, bahwa ,djika kita “masih dapat berlaku tenang, 

nundjukkan kefenangan dan kebidjaksanaan Wilopo. Djuga mem- 

ngat pendek dan sederhana itupun berarti memberi kepertjajaan 

kepada para pemimpin utk bersikap tenang dan memperlihatkan 
tanggung-djawabnja terhadap kepentingan Negara. 

—————I Namun, bahaja krisis kabinet jang tadinja telah le- 
“njap dan atau sangat tipis, kini tampak pula Ggn njata. Kita ber- 
harap, supaja. kesulitan jg Gihadapi kabinet, jang dapat meletak- 

— Kan negara dalam keadaan bahaja itu, Gapat disingkirkan, berkat 

-. Kabinet pada saat ini, tidak dapat dipertanggung-djawabkan. 

e Oleh karena mungkin, bila kabinet djatuh sebagai 
akibat @iterimanja mosi PNI—PS'—Nahdatul Ulama itu, 

terdengar suara2 jg menuduh PNI sebagai suatw partai Pemerin- 
itah, telah mendjadi sebab dan atau sengadja mendjatuhkan kabi- 

maka kita berseru kepada para pemimpin partai2 

. politik, baik jang duduk dalam kabinet, maupun jang bukan, dan 
— baik jg terwakili didalam parlemen, maupun jang tidak, 

, sungguh? bersikap tenang dan menggunakan pikiran jang sehat,. 

dengan menjingkirkan segala sesuatu jg dapat menambah sulitnja 
| keadaan. Misalnja dgn tuduh-menuduh, 2djak-mengedjak dan lain2. 

: Dalam keadaan seperti ini, 

dahmja, Gjika pemimpin2 partai politik djangan main obral inter- 
View dan mengobral keterangan atau pendapatnja kepada umum, 
jang dalam praktaknja hanja menimbulkan Me dan an 

Sebaliknja kitapun sangat berharap - kepada Sultan, 
“supaja tenang dan bidjaksana dalam menghadapi Keadaan politik 
sekarang. Oleh karena mosi-Manai tidak mengandung tidak per- 
tjaja kepada beleidnja,. sehingga mosi tsb pun tidak ditudjukan ke- 
pada beleid Sultan sebagai Menteri Pertahanan, maka alasan bagi 
Sultan utk meletakkan djabatannja, sesungguhnja tidak ada. Dju- 
ga. mosi itu tidak menghendaki krisis kabinet. 

mosi-Manai 

bahaja krisis, karena. mosi itu Pe sebagai 'imbangan ter- 

Djika pemuka Parkindo dak wakil ketua parlemen, 
' Tambunan telah menjatakan, bahwa hanja Tuhan sadja jang 

harapan, semoga para menteri dan. pentimpin partai2 politik, di- 
limpahi iman dan kekuatan Allah .swt., 

| dungan dan dgn penundjuk-Nja, dapatlah mereka NN ke- 
ada'an sekarang, kepada kesan Nee 

| Plan Negeri di Semarang pagi 

kar, banderol palsu, 

1!V/4 Semarang dengan meng- 

x |roi2 palsu sebanjak Ik. 60.000 
'Fhelai dari harga 25 sen, 35 sen, 

| ga pertandingan? jg demikian 
| atu akan memberikan peyntu- 
.ngan jg njata djauh lebih ba- 
njak kepada para pemain sen 

| diri. Para pemain Indonesia 
itu, terutama sekali mening- | 

| galkan kesan gaja permainan 
jg kuat. Pada umumnja mere | 
ka itu djauh lebih tjepat dari 
pada lawan2nja, sehingga pu- 
kulan2 balasan jang tjepat itu 
sering kali menghasilkan keme | 
nangan, jang agak mengaitjau- 
kan 'awan. Haj ini terutama 

“SUARA | 
“MERDEKA 

f 

3 

tampak dengan njata pada | 
: 3 hari pertandingan jang  perta- 

Manai Sofian 

Usuk-mosi Ba- | 12, pada waktu Sudarsono 
memperlihatkan : kegemila- 
ngan permainan jang besar di 
daiam pertandingan set kedua 
melawan Ip. Sesungguhnjalah, 
ada kalanja Sudarsono ber- 
main dengan mutu jang sede- 
mikian rupa, hingga Ip keliha 
tan sebagai pemangkas dua, 

kabinet bisa ter-   Perang. Benar, tuntutan itu ti- 

Ip mempunjai 
ngan : tennis jang 

Idiimbangi oleh sedikit pemain2 
laimnja di Timur Djauh. | 

, Tetap Sportif. 
“Sudarsono maupun Tan untuk 

sebagian besar telah menderita 
kekalahan didalam permainan) 
single, sebagai akibat kekeliru- 
an2 mereka sendiri. Mereka  ru- 
panja susah mengira-ngira. pan- 
djangnja badan, dan ini merupa- 

kan rintangan jang besar, oleh 

karena mereka senantiasa bera- 
da didalam kedudukar menje- 

rang. Sekiranja kesalahan ini ti- 
dak terdjadi, maka mungkin 
f#iIndonesia akan kalah djuga, 
akan tetapi dengan perbedaan 
jang djauh - lebih ketjil. Kebetu- 
lan pertandingan2 ini berlang- 
sung didalam hawa jang sangat 
panas, hingga pemain maupun | 

penonton merasakannja .sebagai 
faktor jang kurang menjenang- 

kan. Sportivitet para pemain In- 
| donesia itu digambarkan dengan 

djelas “oleh Sudarsono. Setelah , 

mengalami pertandingan jang se- | 

ru melawan Ip. Sudarsono lebih 

dahulu menudju kemedja mi- 

num, akan tetapi ia bukanlah 
memenuhi kebutuhannja sendiri 

Tebih dahulu. 
Ia mengisi gelas dengan mi- 

Inuman, dan diberikannja kepada 
(emeoraa 

Natsir dan Tambunan “sampai 

jang sangat sederhana itu me- |. 

Giri sendiri. Pernjataan jg sa- 

bahwa sungguh2 suatu krisis 

akan 

supaja   
akan besar sekali fae- 

2     PERTEMUAN PIHAK D.K.A. 
DGN. PANGLIMA DIP. P. 
DIPONEGORO. 

Didapat kabar, bahwa tgl. 16) 
Okt. kemaren, oleh Djaw. Kere- 

| ta-api Djawa Tengah telah di- 
(kirimkan perutusan utk. meng- 
adakan “ perundingan dengan | 
Panglima P. Dip. Diponegoro, 
tentang soal keamanan para pe 
numpang kereta-api umumnja 
dan pegawai kereta-api chusus- 
nja dalam daerah2 jang keama- 

Inannja belum dapat terdjamin 
seluruhnja. Kalau soal ke-ama- 

jihan ini tidak dapat terdjamin 
' seluruhnja, maka berat untuk 

bermaksud menjhkiirian 

terdjadi, maka kita melahirkan 

sehingga dibawah perlin- 

sah aa Sa » Nama   PpRK, BANDEROL PALSU. 

Untuk ke 8 kalinjx Pengadi 

hari ini telah memeriksa per- hubungan kereta-api didaerah2 

| tersangkut 6 orang terdakwa, dapat keterangan, bahwa tgl. 
jaitu: Khoe Tj. F. Tan B.K. 17 Okt. ini, Res. Pekalongan 
"Liem Tj. Tj. Natodis. Tan Tj. bersama pihak jang: bersangku- 
P. dan Tjioe Th. B. Kedjadian tan lagi, akan menindjau dae- 
tsb diantara bulan Nopember | rah dimana terdjadi. penemba- 

1950 dan Maret 1951, pembiki | kan gerombolan pengatjau dis 
nan banderoj palsu di Serang daerah Purworkerto baru2. ini, 

jang mengakibatkan kereta-api 
terguling dan karenanja itu te- 
 wasnja beberapa Orang. 

PANGGILAN KEPADA 1 
Da en HAK 

gunakan cliche tiruan dari ban | 
'derol dan telah selesai bande- 

    

60 sen, 65 sen, 70 sen, 75 seni 
dan 80 sen. Kertas untuk men 
tjetak banderol -palsy ditjuri 
dari salah satu pertjetakan be! 
sar di Djakarta sebanjak 3000 

“Oleh Dewan Pemerintah Daerah: 

umumkan, tentartg' panggilannja ke   

  

   

    
      
      

    

    

   

  

engan ini Psm 
ng mengumumkan ke ai 
aik Ta 1s La Fa 

"lembar. 

Se | kegiatan polisi Semarang. ' 

@ Isi2, kakim mengeluarkan putu 
san sbb: Khoe Tj. F, dihukum 

jui | 4 orang terdakwa lainnja ma- 
eIsing2 “dihukum 1 tahun 6 bin 

pada 7 orang jg berhak atas tanah: 
erfpacht: didaerah Kota Besar Sema 
rang, untuk mengadakan hubungan 
dgn pihak an setempat. 

Peredaran — banderol 
i palsu tsb belum dapat berlang: 
sung herkat ketjakapan dan. 

“Setelah selesai diperiksa sak , Kepada 7 orang tsb. diberi tempo 
lamanja 3 bulan, bilamana se 

sudah waktu tsb. mereka 'tidak. me 
menuhi panggilan tsb., akan' diadju 
kan kepada DPRDS. Kota Besar 
Semarang untuk menghapuskan hak 
nja, 

4 tahun, Tan BK 4 tahun, dan 

kesemuanja dapat 

   “atau diparap pada tanggal 16 
Oktober 1952, oeh wakil2 kes 

Kakjat Selatan Sukabu- 

oleh sebuah gerombolan bersen. 
djata jang menamai 

| Rakjat” dan terdiri atas kl. 
-orang bersendjata serta dipim- 
pin oleh Edjah dan Ijoh, rakja 
didaerah, selatan dari kabupate 
Sukabumi telah menderita ke- 
rugian berpuluh?2 riba rupiah. 

| Menurut berita dari Sukabumi, 
hari ini, gerombolan itu tiga 
hari jang lalu mula2 menda-i 
tangi desa Tjidolok, ketjamatan | 
Sagaranten dan menudja kede- 
Sa Tjipamingkit 

rumah penduduk dikampung 
Linggadjaja, maka gerombolan, pesawat? listrik, pharmacenti- 

dan arti daripada ini tidaklah itu kemudian merampas 6 ekor. Kadi keperuani 

dapat diperketjil, oleh karena kerbau dikampung. Tjiawi. Da- 

nama dilapa- ' ri siiu mereka terus pergi 

hanja dapat kampung Selamandjah, dim 
na mereka membakar sebu 

'Djampangkulon, kabupaten Su 

Ip, jang datang sambil berdjalan 

ipara 

PERKARA sPEDA MILIKNGA 

ki dan perempuan kepada Gu- 

pihak D.K.A. mendjalankan pert 

dimana jang belum aman. Selandjutnja ' 

Kota Besar Semarang, “haris ini “dif     
  

    
If pendjara,   Untuk djelasnja' harap: memperhati 

potongan tempo tahanan. kan iklan jgdimuat hari. ini. 

x 

  

“ta Rakjat' 
    

    

   
   

mi Dirugikan Puluhan 
Ribu Ruplah. 

ALAM SATU gerakan | 
perampokan jang dilaku- 

Ti 

D 
»Tentara ' 

I 
    

   
     Lk 

     
    

    

    

      

   
    

    

. 

Sete:ah menggeledah sebua 1 

  

kes 

perkebunan Hak ntjana dan 
membakar h Gen 
'pabrik tersebut. Menurut tak- 
isiran, kerugian jang diderita 
orang2 jang mempunjai pabrik pabrik 
onderneming Pasirkentiang itu: 
“ditaksir sebanjak Rp. 29.040— 
sedang pabriknja 
rusakan seharga Rp. 

mena ke 
3.400-—. 

Tidak puas dengan hasil ini 

makg ,/Tentara Rakjat” ituke- DENGAN DDT. 
mudian mentjuri 10 ekor-kam- . 

bing di Pasirkentjanc dan 2 
ekor kambing didesa Bangba- 

ja. Dapat ditambahkan, bahwa GjJangsungkan pertjobaan | 
ketjematan Sagaranten itu ter- 

masuk daeran - kewedanon 

kabumi. (Antara). 

perlahan-lahan ketempat itu. 
' Indoresia telah kalah didalam 

| pertandingan, akan tetapi mere- 

ika memenangkan dua hal  lain- 

nja jang sangat berharga, jakni 

horm: dan goodwill Mega 
“penggemar olahraga ' 

Hongkong, demikian koresponde 

United Press Pa auns dari Hong 

ppadiandilan pembajaran jang 

Sangkutan untuk memperkuat 

ingan dagang dan monetair jg. 
"berlangsung, agar menghi'ang- 

  

ika, tepung terigu dsb. Sebalik- 
F nja jang “akan diexport ke 

dua. negara. Perdjandjian per- 
dagangan jang baru beserta 

elah ditjapai ini adalah bukti 
jang njata dari keinginan jg. 
ala pada dua belahfihak ber- 

hubungan? ekonomi antara In- 

donesia dan Hongaria, dengan 

idjalan mengadakan perhubu- 

kan halangan2 dalam djalan- 
nja hubungan dagang antara 
kedua negara tersebut”. . 

Daftar barang2 
Daftar barang2 import dari 

Hongaria menundjukkan ba- 
Pan seperti berikut: mesin2 

industri dan “pertanian, ba- 
rang? logam, bahan2 bangunan 
bukan dari jogamj kendaraan2, 

  

kedokteran, 

ing2 kimia, barang2 rumah 

a, tekstil, vinsil2, kosmeti 

Hongaria ialah teh. kopi, mi- 

tumbuhan2, lada, timah, 
karet, tjoklat, kulit hewan, ki- 
nine, kapok, kopra. rotan, la- 

tex, ai. Perdjandjian ini dite- 

fapkan untuk setahun, dan mu 

lai belaku pada tanggal 1 Ok- 

tober “1952. na 

MEDAN DISEMPROT 

“kat Tin 
( Oleh pembantu 

D 

Kesan itu diperkuat, karena pihak 

“Belakangan ini ada pula sua- 
ra2 jg, seakan-akan menjalah- 
kan exportir2 tjengkeh di Singa | 
Dura dan Sanzibar, Pun sambil 
tjoba hubungan dagang lang- 
sung dgn., exportir2 di Madaga 
car, ada pula pihak jg., kemuka 
kan.kesan bhw kesulitan perusa 
hadn2 keretek di Indonesia ini 
memberi keuntungan pada peru 
sahaam2 rokok putih dan dida- 
lam. hal ini disebut2. BIAT. 

Sebab2nja harga tjengkeh 
meningkat. 

Padahal mengenai soal tjeng- 
keh ini ada terdapat beberapa 
faktor2 jg, harus diketahui be- 
nar2. Terutama faktor2 jg, se- 
sungguhnja menjebahkan harga 
tjengkeh itu terus membubung 
tinggi. Panen tjengkeh Zanzi- 
bar dan Madagascar tahun 1950 
imrt: laporan. suatu. exportur 
tjengkeh di Zanzibar “adalah 
luar biasa baiknja. Tetapi aki- 
bat buruh tidak" mau “memetik 
nja (keadaan ini boleh “dikata 
berbareng dengan, terdjadinja 
banjak pemogokan di Indonesia 
pada masa itu), maka banjak 
sekali tjengkeh jg, djadi rontok. 
Walaupun demikian, tetapi pada 
waktu itu (tahun 1951) peroba- 
han harga di Indonesia telah ter 
djadi dengan pelahan, boleh di- 
kata sewardjama. £ 

Harga di S'pore mening- 

kat pertama2: 
Daiam tahun 1951/52 paxren 

tjengkeh itu berkurang separoh- 
nja. Pada masa itu terdjadi pula 
embargo thd. RRT. Hal demikian 
menjebabkan harga? karet dan- 

timah djatah. Tetapi dilain pihak 
harga 
Kat. Bukan sadja meningkat da- 

tjengkeh ' terus 'mening- 

ri sebulan kelain bulan, bahkan 

dari sehari ke lain hari. Sebab2- 
nja mudah dimengerti. Meskipun 

pengeluaran tjengkeh adalah Zan- 

zibar. dan- Madagascar,” tetapi 
pusat pembelian tjengkeh. dari 
Indonesia. - adalah Singapura. 
Dengan sepinja pasar karet dan 
timah di Singapura, maka para 
pedagang? karet dan timah &di- 

sana mempergunakan modalnja 

untuk barang2 dagangan lain. 

Diantaranja. tjengkeh. Sebab 
tjengkeh bisa disimpan lama, ti- 
dak minta banjak ruangan un- 

tuk menjimpan. Seal djual beli-     Hari Selasa siang oleh 
Kotapradja Medan telah | 

1 

pertama2 menjemprot ko 

ta Medan dengan DDT da- 

ri udara untuk membasmi 

njamuk malaria dan ha-' 

ma2 jang sematjam itu. Pe 

njemprotan ini dilakukan 

oleh sebuah pipercup ke-' 

punjaan Deli My pada 5 

bagian kota Medan, seba- 
njak 1000:1 tjampuran   kong. (UP). 

ak 

GUPERNURAN, 

'Oleh pihak Gupernuran, baba 
rapa waktu berselang telah dila 
purkan kepada polisi perkara 
seorang directeur dan agentnja 
dari salahsatu perusahaan da- 
gang dikota ini, karena tidak 
menepati djandji untuk menje- 
'rahkan sebanjak 48 sepeda lela 

pernuran Djawa Tengah 
.Sepeda2 tsb oleh Pem. Pusat 

telah dibeli dng perantarain 
Perusahaan: Dagang itu, tetapi 
'Sepsda2 ini setibanja di Smg 
oleh perusahaan Dagang ini, 
didjual pada orang lain. Perka- 
ra Ini Sebenarnja diperiksa hari 
Rebo jg lalu dimuka hakim, teta 
pi karena beberapa saksi tidak 
datang, maka ditunda SNRaNan 

(DDT. 

LAGI PELANGGARAN PE- 
BATURAN KEM. PER- 
EKONOMIAN. 

Pada hari Rebo lagi Pengadi- 
lan Negeri Smg. telah mendja- 
tuhkan hukuman denda kepada! 
beberapa pedagang besar ketjil | 
dari Semarang, 'jaitu 2 orang 
Tionghca, bernama P.H.S. ting- 
gal di Pedamaran dan K.T.B. di 
Kp. Bandjar, dipersalahkan me- 
langgar peraturan Kem. Pereko 
nomian, masing2 Rp. 300.— dan 
Rp. 500.—. Disamping ini se- 
orang Bombay jang mempunjai 
toko di Bodjong, djuga “dapat 
hukuman denda Rp. 2000.— 
atau 40 hari masuk bui djuga 
dipersalahkan melanggar pera- 
turan tsb. Selain dari ini, dua 
pedagang ketjil, jaitu PPP di 
Djatingaleh dan L.T.D. di Per- 
balan Purwogondo telah menda-   waktu ditetapkan. 

ROESMAN CS. LAWAN D.P.D, 
KOTA PRADJA SMG. 

Baru2 ini Roesman bersama 
beberapa anggauta DPR Kota 
Besar lainnja telah  madjukan 
usul perobahan tarief air  lei- 
ding kepada pihak DPD Dan 
usul ini supaja dirundingkan da 
lam sidang DPR untuk .disetu 
djui. Selandjutnja. dari pihak 
DPD jg bersangkutan: 
keterangan, bahwa an 
man cs. itu diangga 
tindakan provokatiei dan, 2: 
hnipulatief jang mengakibatkan 
katjaunja rentjana tentang k 
robahan tarief waterleiding jg 
telah direntjanakan oleh pihak 
Panitya jang telah ditetapkan 
dalam sidang dahulu dan dike- 
tuai pula cleh sdr. Abubakar 
Imam Churmain, Kedua rentja 
na perobahan tarief air minum 
ini, akan digaring lagi dalam 
pertemuan Panitya Air. Minum 
jong selamdjutnja akan diterus 

dalam sidang DPR, 

    

# # 

    

pat hukuman denda masing2 
Rp. 300.— dan Rp. 500.—, ka- 
rena memakai timbangan zon- 
der.ada tjap tera baru. 

Achirnja seorang pedagang 
beras didjatuhi hukuman 3 bu- 
lan voorwaardelijk dengan proef 
tija 1 tahun, sedangkan uang 
sebesar Rp. 2. 037,50 disita atau 
dirampas, karena 'dipersalahkan 
mempunjai ' persediaan beras 
lebih dari pada Stamvergunning 
jg. diberikan padanja. 

AKAN MENDATANGKAN 
TENAGA APOTEKKER. 

Didapat kabar, bahwa Kian 
Gwam, akan mendatangkan : Ik. 
100 tenaga Apotheker dan As 
sisten Aphoteker Hari luar Ne 
geri ke Indonesia, tenaga2 ma 
na akan ditempatkan pada pe 
rusahaannja untuk bagian obat 
obatan, Selandjutnja diterang 
kan, bahwa Kian Gwan telah 
berusaha mentjari: tenaga2 tsb 
diatas ini di Negara kita, teta 
pi ternjata tidak ada, hingga 
mendatangkan sementara dari 

“ luar negeri. Sa   
. 

nja pun tidak minta kepandaian 

ALAM SEPANDJANG hikajat perdagangan tjengkeh di In- 
donesia ini belum pernah harganja meningkat begitu tinggi 

seperti sekarang, hingga dr. Saroso dari Kementerian perekonomi- 
an mengeluarkan satu statement pada achir bulan Djuni jl, menge 
nai soal tjengkeh itu. Tetapi semendjak waktu itu harga tjengkeh 
masih tetap membubung djuga. Dari berbagai berita jang telah di 
(umumkan, maka bisa ditarik kesan, seakan-akan meningkatnja har 
ga tjengkeh itu adalah akibat dipermainkan oleh para importir. 

njatakan apa2, selain tindakan? jang diambil dengan perantaraan 
Federasi Tiong Hoa Siang Hwee Djakarta, atas nama importir? 

tjengkeh di Djakarta, Tjirebon, Semarang dan Soersbaja. 

ggl? ...... 
Sa Tita 7     . SI GRUNDEL. 

... karena mobilnja Symca 
. jang baru, kabarnja Petruk 
Sastrosabdo ' namanja  seka- 
rang sudah, seng ne Sas-     

para importir sendiri tidak me- 

Pembuatan karet synthetis pun 
Giperbesar. Tak. mengherankan 
Amerika berhatsil menekan har- 

ga karet dan timah itu. 

fro-Symca.. 

kan seakan-akan berpibak kepada 
kepentingan rokok putih dari BAT. 
Selandyutnja djuga ada berita bah- 
wa PPTI tjoba- “dapatkan pembeliar 
dari. Madagarscar (djadjahan Pe- 
rantjis) dan sudah berhubungan 
dgn kedutaan Perantjis di Djakarta. 
Rupanjaadalah satu faktor jg. 

tak tjukup mendapat perhatian, 
jaitu apabila Indonesia  memu- 

satkan: pembelian tjengkeh disa- 

tu tangan (single buyer), maka   Karena faktor2 jg. tsb tadi, selida 
dimengerti harga tjengkeh. terus me- 
ningkat. Umumnja importir2 tjeng- 
mendjual atas kontrak. Begitu da- 
pat devisen dan-telah melakukan 
pembelian “di Singapura, maka. 
tjengkeh itu terus didjual dng. per- 
antaraan makelaar2. Waktu pera- 

turan devisen certificat masih  ber- 
laku, untuk tiap2 pembelian. harus 
distor uang garansi pada bank. Se- 
sudah peraturan D.C. dihapuskan, 
koers untuk garansi dinaikkan. Kini 
diharuskan stor 40”, sebagai garan- 
si. Oleh karena itu- dapat dimenger- 
ti, apabila importir2 mendjual atas 
dasar kontrak, dan bukannja 'mem- 
beli untuk disimpan dan menantikan 
harga" djadi 'membumbung” tinggi. 
Itulah sebabnja, kenapa walaupun 
para Importir. jang biasa melakukan: 
transaksi2- besar, tak  mempunjai 
persediaan tjengkeh lebih 20 ton: 
Penimbunan tjengkeh sehingga se- 
besar 110 ton jang kabarnja baru 
int 'dibeslah didaerah lijawa Te- 
ngah adalah dari saudagar. tangan 
kedua. Bahkan ada djuga jangasal 
dari paberik rokok keretek. 

Didalam mentjari tahu apakah 
mengenai kenaikan harga tjengkeh 
itu pihak importir2 benar bersalah, 
maka perlu dikemukakan djuga, 
bahwa sebelum pemasukan tjengkeh 
di Indonesia ini mendjadi seret, har- 
ga tjengkeh pernah merosot dari 

.- “2060 - sekwintal — mendjadi 
Rp: 800.- Pada waktu itu tak sedi- 
kit importir2 tjengkeh menderita 
rugi besar, diantaranja ada jg ham- 
pir2 gulung tikar. 

Berdirinja PPTI. 
Katanja untuk mengatasi kesulitan 

tjengkeh “itu, maka telah berdiri 
Pusat: Pembelian Tjengkeh: Indone- 
sia, jang- dapat: backing”  peme- 
tintah. Kepada badan itu, jang 

berbentuk N.V.. diberi hak menda-. 
tangkan tjengkeh" setjara monopoli, 

tetapi jg. oleh. kalangan pemerintah 
Gisebut setjara ,centralisation.” 
Dalam badan itu tidak terdapat ba- 
rang “seorang importir tjengkeh. 
Djuga waktu menghadapi  berdirinja 
badan tsb. kalangan pemerintah 
pun tidak tanjakan dulu “pikiran 

importir2. Adalah meparik hati bu- 
at diketahui, bahwa badan itu baru 
didirikan (dapat dilihat dari tgl. 
penandaan akte pendiriannja diha- 

dapan notaris) pada 4 Djuni jl. Pa-   atau pengalaman istimewa. Pula 

tjengkeh. tidak memerlukan ra- 

watan sebagai hasil? bumi. lain- 
.nja. Di Singapura orang lalu tu- 

rut dagangkan tjangKeh sebagai 

pekerdjaan ,,sampingan”. Makin 

| lama, makin banjak'jg. ambil ba- 

| siam Dengan sendirinja. harga. 
“di Singapura meningkat. Sebab 

| permintaan. lebih banjak daripa- 
da persediaan barang. 

Faktor jang lebih penting. 
Demikian djuga halnja di In 

| donesia. Waktu itu perdaga- 
ngan tekstil dan beberapa ma 

' tjam barang jg. memerlukan id 
| zin sedang sepi. Pedagang2 itu 
pun turut masuk dipasar tjeng | 
keh. Diantara pembeli?  tjeng- 

'#Keh dari importir2terdapat dju 
ga golongan ,Spekulant” Bah- 
kan mereka jg. mempunjai mo 

dal tebal dan hubungan dgn. 
Singapura ikut2 import tjeng- 
keh. Tetapi faktor lebih penting, 
ialah semendjak kira2 bulan Pe 
bruari tahun 1952, KPUI pe- 
gang kendali atas 'tawaran2 da 
ri Singapura, Kira2 dlm. bulan 
April jl. idzin2 buat import 

' #jengkeh dike-uarkan setjara le 
bih seret, kalau tidak mau dika 
takan distop. Oleh karenanja, 
djika importir2 dapat tawaran 
dari Singapura, mitsalnja 500 
dollar sekwintal, dan KPI hanja 
bersedia memberi batas harga 
450 dollar, maka satu dua ming 
gu perlu digunakan untuk laku 
an tawar-menawar. Dan pada 

waktunja KPUI memperkenan- 

kan pembelian dgn. harga 500 
dollar, maka harga di Singapu 
ra sudah meningkat 550 dollar. 
Didalam keadaan jg. demikian | 

djadi, Tetapi ada djuga impor- 
tir jg. ,,nekat,” Lalu beli dollar 
gelap, kalau menurut perhitu- 
ngannja masih bisa didapat un- 
tung. 

Kesalahan KPUI. 
Tindakan KPUI itu disatu pi- 

hak benar, tetapi dilain pihak 

ada djuga kelirunja. Benar ka- 
rena melindungi deviser, Keliru 

sebab Indonesia jg. membutuh- 

kan tjengkeh itu, dan waktu me- 
hgadakan peraturan - demikian 
tidak lebih dulu mengadakan 
stock piling tjengkeh buat bisa 
mengatasi kemungkinan tidak di- 
dapatnja tjengkeh dari luar ne- 
geri. Dalam hubungan ini dapat 
djuga kita berkatja kepada Ame- 

rika mengenai usaha negeri ini 
menekan harga karet dan timah. 
Sebelum dapat berbuat demikian 

terlebih dulu Amerika melaku- 
kan pembelian .sebanjak-banjak- 
nja, mengadakan  stock-piling.   

pembelian mustahil dapat ter. 

dahal dalam bulan - Djuni harga 

tjengkeh sudah membumbung tinggi. 
Oleh PPTI itu dikirimkan wa- 

kilnja ke Singapura buat atur pem- 

belian tjengkeh. Tetapi tak berhasil. 
Achirnja waktu dapat” membeli 
tjengkeh,' maka tjengkeh-' itu ber- 

harga 780 dollar sekwintal. Se- 

dangkan sebelum itu, importir2 per- 

nah ' madjukan  tawaran2 kepada 
KPU dng. harga hanja' 600:-dollar 
sekwintal, “tetapi tak bisa dapat, de- 

visen untuk itu. 
Dalam harian2 segera tampil beri- 

ta2 jang mengatakan, bahwa kesuli- 

tan dapatkan tjengkeh dari Singa- 

| kesulitan it 

hal demikian itu pun dapat  ter- 

bitkan reaksi di Singapura, Zan- 
zibar dan Madagascar, Apa tak 

mungkin jg. kalangan2 pedagang 
tjengkeh disana . pun- mengada- 
kan pusat , single seller”  (pen- 
Gjualan disatu tangan) ? Apa bila 

terdjadi. jang, demikian itu dan 

kalau Indonesia tidak” mau meli- 

hat industri keretek pada tutup, 

karena: kekurangan tjengkeh, ma- 

ka/tak dapat tidak Indonesia-ha- 
rus tunduk. kepada permintaan?Z 

harga dari sana, Djangan dilupa- 

kan pula, bahwa - pedagang? 
tjengkeh “di Singapura, Zanzibar 

dan Madagascar itu mempunjai 

Modal? besar dan telah sangat 
berpengalaman. Apabila mereka 
bersatu buat merupakan ,,single 

seller”, maka mereka pun- dapat 

mempermainkan harga tjengkeh 

sesukanja. 

Siukur tampaknja pemerintah pa- 

da achirnja mengerti akan. faktor2 
Sekarang dikabarkan 

bahwa PPTI itu sudah tak ditugas- 

kan lagi mengimport tjengkeh, te- 

tapi pemerintah akan dirikan satu 

iJajasan Tjengkeh, jang sifatnja.se- 

pcrti Koprafonds, Rubberfonds. dil. 

nja. Diharapkan sekali ini peme- 

rintah dapat mempergunakan. tena- 

ga2 jg. berpengalaman jang dapat 

merantjangkan import tjengkeh jg. 

sebaik-baiknja untuk seluruh - Indo- 

nesia. Dalam pada itu perlu di- 

ingat bahwa walaupun tjengkeh itu 

asalnja dari Zanzibar dan Mada- 

gascar, tetapi pasarnja selalu ada 

di Singapura. Sebegitu lama fasci- 

liteiten hal pengangkutan langsung 

ke Indonesia tidak diperbaiki. 

Hendaknja dalam pembentukan 

jajasan itu kepentingan? segala pi- 

bak jg bersangtuan dalam perdaga- 

agan tjengkeh itu pun dapat perha- 

tian. selajaknja: Sampaipun kepada 

para makelaar2. Hal jang demikian 

ini adalah perlu pula, supaja kon- 

trak2 djual beli bisa dipergunakan 

sebagai pedoman. Dalam hal ini 

dapat sekiranja orang berkatja ke- 

pada beberapa peraturan2 jang ter- 

dapat dim. Voedingsmiddelenfonds 

jang dulu dng: federasi. dari pusat2 

pembelian berasnja di Djawa Barat, 

Tengah, dan “Timur, didalam -hal 

mana soal2 jang bersangkutan dng. 

makelaar, 'assuransi, pengangkutan 

dan sebagainja pun tjukup didjelas- 

kan. Pula didalam hal jajasan ini 

pemerintah sekiranja dapat memper- 

satukan tenaga importir2 dan peng- 

usaha2 rokok keretek, dan memberi 

kesempatan kepada  newcomers 

(mitsalnja groep Benteng) untuk 
turut ambil bagian, supaja golongan 
jang belakangan 'ini djuga dapat 
pengalaman, dapat bantu sediakan 
uang jang tjukup untuk stock piling 
tjengkeh.  Supaja pemasukan ' dan 
persediaan tjengkeh dapat terdjamin. 
Dan apabila harga akan membum- 

bung pula, maka sekiranja dapat 
djuga dilakukan penurunan bea-2 
tjukai tembakau sebagai compensa-   pura dan Zanzibar itu ialah kare- 

na kedua daetah itu djadiahan Inyg- 

|gris. Pihak Inggeris hendak dikata- 

  

si. Disamping itu perlu diusaha- 
ikan penanaman tjengkeh jang lebih 
besar didalam negeri. 

Aneka DjawaTengah | 
  

TJILATJAP. 

Tilatjap. 
Kapal ,,/Tjikampek” hari Se- 

nen jg lalu telah berlabuh di pe- 

labuhan Tjilatjap dgn membawa 

muatan mesin2 jg diperuntukkan 

paberik pemintalan benang di Tji- 
latjap. Sebagai diketahui paberik 
tsb. dewasa ini sedang dibangun. 

Ongkos2 pembangunan ini mem- 

butuhkan Rp. 60 djuta. 

Mesin2 itu dimuat dim 2271 
peti, sedangkan beratnja ada be- 
ribu2 ton. 

Kapal2 ,,Westway” dan ,,Ja-j. 
para” baru ini telah berlabuh di 
pelabuhan Tjilatjap dgn muatan 

8.300.000 kg batubara. 

Barang2 jg berasal dari Sur 

matera itu chusus diperuntukkan 

Djawatan Kereta Api Tjilatjap. 

Karena ternjata bahwa djum 
lah gedung2 sekolah di desa Adi- 
pala, Maos. tidak mentjukupi ke- 
butuhan, maka atas usaha pendu- 

duk sendiri kini di desa tsb sudah 

dapat didirikan sebuah Sekolah 
Rakjat jg beajanja membutuhkan 
lebih dari Rp. 30.000.-— Uang 
tsb diperoleh dari hasil pengum- 

pulan setjara gotong-rojong. 
Disamping itu penduduk tsb 

telah berhasil membangun 3 buah 
djembatan kaju . dengan  beaja 
Rp.. 2000.—. Uang tsb diperoleh 
djuga dari pengumpulan setjara 
gotong-rojong. 

Di daerah Adipala “kini se- 
dang berdjangkit penjakit pest. 
Tiga orang penduduk. sementara 
itu telah menderita penjakit tsb. 
Oleh jg berwadjib sudah diambil 
tindakan2 seperlunja, sedangkan 
penjelidikan serta pemberantasan 
penjakit tadi terus dilakukan, 

  

  

Warna-warta dari : 
JOGJA. 

Rp. 7 djuta utk. diri- 
kan lumbung2. 

Mr. Kasmat anggota DPD 
Seksi keuangan menerangkan, 
bahwa pemerintah daerah me 
nerima kridit sebanjak Rp. 
6.000.000.—' dari pemerintah 
pusat, iaitu Rp. 4.000:000.— 
untuk mendirikan lumbung2 
desa guna persiapan mengha- 
dapi. musim 'patjeklik, dan Rp, 
2.000.000.— . dipindjamkan. ke- 
pads pedagang2 ketjij didesa2 
untuk meringankan usahanja 
dan guna. mentjegah pindja- 
man kepada lintah Gamat Dite 
rangkan pula, bahwa pemerin 
tah daerah mendapat uang se 
banjak Rp. 1.000:000.— dari 
Jajasan Kredit Daerah dan 
akan dibagikan kepada peruta 
haan2 jg benar2-berusaha ke- 
arah memperbesar produksi. 

KUDUS. 

Penijuri in actie. 
Baru2 ini Toko Idjo dan toko 

dimukanja No. 131 (Kudus) te- 
lah dibongkar pintunja oleh pen 
tjuri2 jang achirnja menghasil- 
kan penggondolan sedjumlah ba 
han2 pakaian sebanjak 1.k. 13 
blok. Demikian djuga pada ma- 
lam itu, Koperasi Nasional di 
Kudus telah kemasukan pentju- 
ri jang berhasil menggondol se- 
djumlah kain sarung seharga 
Lk. Rp. 1.500-—, Selandjutnja 

  
dikabarkan, bahwa polisi Nega- 
ra telah menahan sementara se 
orang iang tinggal di. Koperasi 
Nasional, untuk didengar, kete- 
rangannja mengenai hal ini | 

“ R 
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) Mimbar Djum'at: 

'adaan sdr. Sasirosabdo, Petruk 

sudah naik Cyelemaster, sepeda lah diberi ni'maj olehNja, kare 

-ewakake Pe Bodjong 

. nesia tak dapat. maftju, bila me 

merangi 
- Polisi jang Giberitahu tentang 

    

  Na Hani salah satu sumber. minjak ig terkaja didunia 
ialah Lake Maracaibo di Venezuela:-Sehari2nja sumber ini dapat 

- menghasilkan minjak tanah se banjak 1300.000 ton. Pipa2 ig me- 
Na bahan minjak itu dari sumbernja ke pabrik untuk disa- 
- ring dll, ada sepandjang 1000 mil. Gambar: Tea satu 

|” pemandangan dalam pabrik € ta 2 Sdintampan « 
    ani 

  

Tn "3 » 

  

  

" Diajan Lg Lurus 
(Oleh: H. Munawar Chal da Chas. 

Suara Me erdeka 3 
UNDJUKILAH kami kedjalan jang lurus, djalan di ig 
telah Engkau beri ni'mat atas diri mereka.itu, bukan djalan 

mere) ta jang dimurkai dan bukan Gjalan orang orang jang sesat. 
(@-S. Al Fatihah: ajat 6—1), Pada umumnja kaum. Muslimin jang 
mengerdjakan sembahjang lima. waktu pada setiap hari dan ma- 
lamnja, tudjuh belas kali mesti membatja surat. Al Fatihah, jang 
didalamnja ada ajat jang bunji artinja kl. sebagai diatas itu. 
Djelasnja ajat itu berarti mohon, kepada ALLAH Sw.D: Berilah 
kami petundjuk dan pimpinan ke djalan .jg I dan benar, ja- 

itu djalan para orang. jang telah I beri ni'mat atas diri 
“mereka, bukan djalan mereka jang dimurkai .atau dinak dan bu- 
kan djalan mereka jang sesat”. 

   

.nar, selandjutnja didje- 
Tudjuh belas ka'i setiap hari : ee - para orang 

dan malamnja masing2 orang |: | jg. telah Engkau beri ni'mat”, 

Islam memadjukan permoho- | Tetapi dengan permohonan itu, 
nan kepada ALLAH S.w.T. su- | ydakon sudah pasti dikabulkan. 
paja diberi petundjuk/pimpi- | dan dipenuhi-oleh ALLAH, ka- 
nan ke dijalan jang -lurus/be- | jau tjara2 dan beraturan? jang 

. " #harus ditempuhnja lebih dulu 
RK “@ jiidak dikerdjakan ? Dalam tun- 

2. tusan ajat tersebut sudah dje- 
las, bahwa djalan . lurus 

- jang dipohon itu jalan djalan 
. #para orang jang telah diberi 
| Infmar oleh ALLAH, bukan 
5 “aja? lan. mereka, jang......... Sia- 
' jpa jang dimaksud dengan su- 
# sunan kata: Djalan para orang 

5 1 se 'jans.ielah diberi ni'mat itu? 
karang terutama k 1 BN | Da nurut ajat 68-69 dalam su- 

| ding dengan pat, sha rat An Nisaa bahwa jang  Gi- 
perang, dapat dilihat dari ke- | maksudkan itu jala, djalan 

1 jang pernah ditempuh oleh pa- 
direktar cigenaer-regisseur ka- jra Nabi, para orang jang be- 
dang? djuga ikut djadi ,,tukang | nar dan djudjur, para pahla- 
sobek kartjis” Wajang Orang j wan bembea agama jang be- 
Ngesti Pandowo Semarang. jnar dan para orang jang salih. 

Dulu mula? kita lihat pak | |Mereka itulah jg oleh ALLAH 

Sastrosabdo: naik sepeda, Tak telah dinjatakan dengan” Fir- 
lama kemudian kita: lihat dia | ImanNja, bahwa mereka itu te- 

  
    

  
| kewek, mondar-mandir ngewak ina mereka itu telah diberi pe- 

Sama- | fundjuk kedja'an jang lurus. 
rang: belum lagi beberapa bu- Ni mat dari Allah s.w.t. 
lan mengendarai sepeda kewek | Kemudian dalam ajat lain iagi oleh 
ini sudah dilungsur oleh Ga- ' ALLAH dinjatakan dengan Firman- 
reng Darsosabdo, djuga dari Nja, jang artinja.: ,,Dan barangsia- 
Ngesti Pandowo, sedangkan Pe pa memegang & ap dengan — pim- 
truk Sastrosabdo sendiri, naik | pinan — ALL maka sungguh ia 

speda motor Sparta 250 Ce. Su akan diberi petundjuk kedjalan jang 
dah meningkat terus sering ki- | af ( Pa nan An Fs 

ajum jandi 2 arang bagaimanakah dijalan jg 
Ta 1 pai Ni A0 pernah ditempuh oleh para orang jg 

una. Destar “ini sepodaa, mmutar telah diberi nmat oleh ALLAH ta- Sparta tsb djuga sudah 5 ap 7 4 sa. Ka Pa, Kanan Maa ? Tentang ini bagi barangsiapa jg 
(dan 0 sa mengkadji AL-GURAN de- 

sudah beli motor sedan Fiat ngan arti jang sebenarnja, pernah 
an an baru gres, kinjis2 kaja membatia tarich dan riwajat para 

gele) marang baru ke . , Nabi, para orang pembela kebena- 
luar “dari wadjan, harganja ka | rar. para pembela agama jang be- 
la tak salah Ik. 40.000, ka- | nar dan para orang jang salih, tenti 
barnja dibajar Na »cash- dapat mengetahui betapa berat jang 
down” dg 40 lembar uang ker- pernah mereka tanggung, betapa ke 

tas Rp 1000, si Sembpian nyai jang pernah mereka ala 
“Sia ie senima Bia mi dan bagaimana besarnja pengur- 

an ng, : - do- banan jang” mereka tjurahkan dalam 
membela kebenaran, dalam menegak- 
kan ke'adilan. dimuka bumi dan da- 
lam. mempertahankan kebenaran di 

1 tengahZ masjarakat ramai. Dengan 
UNGGUH mudah dikira- perdjalanan dan amal-perbuatan me 

3 kirakan, betapa terke- reka jang seberat dan sebesar itu, 
- Gjutnjas Pa Dasi, seorang peta. ' 1 para diberi petundjuk kedjalan jg 
ni didesa Sedaju dekat Grobo- | lurus, jang akibatnja mereka diberi 
“gan, ketika ia sedang “njenjake 19 mat oleh Ta S.w.t. baik di- 
aja tidur bari Mi ma unia.maupun diachirat- 

lam Sean karena dinding T@ tjukup bermohon. 
rumahnja, jang dari bilik itu di | 
rusak oleh.seekor matjan tutul | 
jang dengan ,,gaja merdeka” 
masuk aa ng dor. | 

  
        

mang benar? berusaha,   

  

Oleh sebab itu, kita kaum 
Muslimin djika mengharapkm 
agar mendapat petundjuk ke- 

12 ' Gjalan jang Jurus, tidaklan tju- 
kup djiks kita hanja “'menga- 

Padan permohonan senantia- 
sa pada setiap menunaikan ke- 
wadjiban shalat: tetapi permo- 

: honan itu harus kita sertai de- | 
! edja, s -olah | ngan amal- perbuatan 4g. njata, 

medja italah jang dapat meno- | 

ah Langsa Mm ta tak A Ines 
an ng Matjan itu dan 

skang  kpbawah bale2. ' 

   
( pengurbanan lang bukti, seba- | 
gaimana jae pernah ditem- | 
puh dan dikerdjakan oleh: me- 
reka jang telah diberi ni'mat 
tadi. Djalannja, kita masing2 

! harus memegang teguh. akan 
tali pimpinan ALLAH jang ter 
maktub dida'am Al @ur'an dan 

ini mentjari. seorang 
pemburu ulung jang berani me 

“nembak matjan tutul jang se- 

an dan rakjat Swedia sudah 

“ketika hari Rebo jl. 

sadja. | 

: bulan Djuni 

it gk Komunis diluar 

RGANISASI pertahanan 
sipil Swedia telah mener- 

bitkan 8 dinta djilid brosure | 
   
   

   

  

jang di Andai kata | 
perang p . Dim, kata pen- 
Gahuluan jang ditanda ta-| 
ngani « Raja Gustaf Adolf 
an,perdana menteri Tage Er- 
der dikatakan bahwa peme- 

    

nnja untuk mengha- 
Haag setiap serangan atas ke- 
Wae negara dengan sen- 

2 

Dalam brosure tersebut dibe- 
rikan instruksi? djelas tentang. 
bagaimana tjara orang Swedia 
sebagai individu harus berbuat 
andai kata perang petjah. Be- 
berapa kali dikatakan: Kita 
tidak. mungkin menjerah." Se-| 
tiap pemberi .tahuan tentang 
kapitulasi harus dianggap se- 
bagai pemalsuan”. Bila peme- 
rintah dalam waktu perang per 
lu meninggalkan ibukota, de- 

(ngan instruksi? tadi. P3 

Na, Doo aa It 

   

   

  

    

    

Dalam pada itu Akan 
ikan, bahwa  Stalin telah 
muat karangan dalam madjalah 

1 xBolshevile” ketika tg. 3 'Okto to 
ar jl, tentang “pa dapatnj , 
ngenai keadaan dinegara2 k pi 
talis. Isi karangangini sesuai 

      

     
  

  

plomat di London. men 
kan karangan dala 
vik” dan pidato Stalin tsb 

  

   tuah jang utuh. Karangan t: 
— kata para 'diplomat tsb. 
menundjukken interpretasi Ia 
ru dari Stalin mengefai ke 
dukan Sovjet Uni dan ramalan 
nja mengenai hubungan? jad. 

tu jang akan datang ini. F: 
struksi2 dalam. pidatonj 
nundjukkan djalan kepa | an 
tai2 Komunis dan ,,partai2 de 
mokrasi”, bagaimana mereka 
harus. bersikap -dalam keadaan. 
baru ini. 

Dalam pidatonja" tadi, Sta- 
lin mengatakan, bahwa. kaum 
berdjuis telah meni can 
“pandji2 kemerdekaan nasio- 

nal dan kedaulatan”. Pandji2 
ini harus dioper oleh kaum 
Komunis. Para. diplomat tadi 
menduga.. bahwa, Stalin mengi 
ra, apabila pandji2 kemerde- 
kaan nasional dan kedaulatan   mikian brosure, maka ha! itu 

djangan dianggap sebagai me- 
larikan diri melainkan sebagai 
tindakan agar supaja 'pimpi- 
nan atas perlawanan total dila 
kukan setjara aman. Kepada 

penduduk diminta supaja awas 
terhadap pemalsuan2 surai2 
kabar. Barang siapa jang ting- 
gal dalam daerah jang didudu- 
ki lawan, harus tetap menen- 
tang perusak keamanan de- 
ngan hati teguh, kata brosure 
itu achirnja. (DPA). 

Panglimabesar 
1Gerilja Mala-' 
.- ja Tewas ? 

  

iKabaraja Seorang - 
4 Kelahiran Indon. 

i 

NN URUT keterangan? 
jang diperoleh dari pihak 

piapinan poem keamanan 
aya, seorang ,,terroris” jang 

pt ting, jaita seorang kelahiran 
NDONESIA bernama Muham- : 
mad bin Indera, felah tewas ber | 
sama? 4 orang pengikut lainnja 
ketika hari Selasa j.l. Muham- | 
mad bin Indera mula? mendjadi : 

Melaju dikota tadi. Kemudian ia ! 
bergerak dibawah tanah. Diben . 
tukrja tentara gerilja jang ter- : 

kan jang dipimpinnja ini berge 
rak Gi Djohor Utara, n 
disamping itu ia memimpin Or-, 
ganisasi ,,terroris” jang beraksi 
dekat! Batupahat, Muar dan Djo 
hor utara. 

Tapi sementara itu djuga di 
peroleh keterangan di Singapu 

ra. dari kalangan jang patut.di 
pertjaja, bahwa panglimabesar 
tentara gerilja Melaju dari Ma 
laya, Muhammad bin Indera, 

telah ter 
tangkap, ketika terdjadi tem- 
bak menembak antara pasukan 
aja dengan pagar desa dise- 
“buah desa jg terletak disebelah 
utara Batu Pahat, Djohor. Sa 
lah seorang pengawal Muham 
mad tewas, seorang lagi ter- 
tangkap. At as kepala Muham- 
mad bin Indera didjandjikan ha 
diah sebesar $ Malaya, 75.000. 
Menurut sumber keterangan 

tadi, Muhammad melakukan pe 
ranan penting dalam Partai Ko 
munis Malaya. Tahun 1948 ia 

mulai bergerak dibawah tanah, 
dan menurut sumber” ketera- 
ngan tadi, ia tersangkut dengan 
sedjumlah besar pembunuhan 
dan penjergapan di Djohor. 
Dengan tewasnja pengawal Mu 
hammad tadi, djumlah gerilja 
jang tewas di Diohor sedjak 

1950, ada - 600 
orang: jang tertangkap 38 
orang, menjerah 112 orang. 

ga kini masih tertjatat dida- 
Ilam Hadits2 jang s edjati. 

Djiks tidak demikian, tidak 
akan mungkin permohonan 
kita itu dikabulkan oleh 
(ALLAH S.w.T., sekalipun 100 
dan 1000 kali permohonan kita 
itu kita adjukan! 

Para kawan kaum Muslimin, 
marilah kita renungkan bersa-   . dang »beristirahat” dibawah 

bale? tadi. Kewadjiban ini sung 
guh salid dan berbahaja, kare 
na si pemburu harus melepas- 
kan temb ja dari dekat se 
kali, sebab ruangan tidur Pak | 
Dasi tidak. seberapa luasnja. ' 

Tetapi matang tembakan per 

    
    

ENURUT BERITA U.P, 

aka an ' meramalkan, bahwa kaum Komu 

tuntunan Nabi s.a.w, jang hing 8 'ma-sama. 

Stalin Djandjikan Bantuan Utk Gerakan2 Komunis 
nis pastilah akan memperoleh ke 

tama jan pemea mengenai dalam sidang penutup Ko-  menangan dalam negara2 jang di 
eat n tepat seka- rgres Partai Komunis Russia ma- kuasai oleh kaum modal. ' Stalin 

Ran Matjan mati | lam Rebo Stalin diuga mengata-  menjambut dengan gembira bantu 
- seketi “itu djuga, dan dengan kan bahwa Sovjet Uni akan mes an jang diberikan kepada Sovjet 
“ini pen desa Sedaja mera | njokong partai2 Komunis di luar Uni oleh partai2 Komunis di luar 
Ta lega keregis, matjan tuflalitu | | negeri dalam perdjoarngannja utk negeri dan menerangkan dalam 
ati desa Ht menerkam Sean kemerdekaan dan perdamaiafrdan sidang penutup kongres ke-19 

GA £ Pia). “ Partai Komunis  Sovjet,. bahwa 

ketua Partai Kebangsaan Mela- | kesukaran2 bagi Barst. (UP). 
ja tjabang Muar (Djchor) dan 1 
mendirikan serta mengetuai Se- 
rekat Buruh Pelabihan bangsa 

diri Gari bangsa Melaju, Pasu- | 

nasional ada ditangan kaum 
Komunis, maka tendens2 ne- 
tralisme jg ada dibeberapa ne 
geri, akan mendjadi lebih kuat 
dan orang akan lebih 
lagi terhadap kekucsaan 3 

rika. Dalam karangan jg ter- 
muat dalam “Bolshevik”, Sta- 
lin meramalkan bahwa Inggris, 
Perantjis dan negeri2 lainnja 
akan berusaha melepaskan “di 

ri dari ikatan Amerika. Sete- 
rusnja para diplomat tadi ber 
pendapat, bahw, kaum oa 

Fnis sekarang akan memperta- 
Ihankon “hak? bordjuis” dan | 
'mengandjur?kan kesedjahtera- 
an rakjat, karena dilakukan- 
nja pemogokan2 jg chusus ber 
Sifat volitik itu ternjata telah 

' mendjatuhkan prestise Pari ai 
Komunis dikalangan rakj: 

i bagaimana terbukti di Pe 
Itjis. Oleh sebab itu maka ka 
um Komunis sekarang - 

bekerdja bersama dengan “par 
tai2 demokrat” lain2nia. Diplo 
mat2 tadi ramalkan, bahwa de 
ngan adanja instruksi2 dari 
Stalin ini, kegiatan Komunis 
diberbagai negara Timur. Te- 

'ngah dan Asi, akan lebih be- 
sar, dalam bentuk kerdja-sama 

. dengan kaum nasionalis di ne 

geri2 tadi. hingga timbulkan 

    
   

   

aa Rana 

— Harian pro-komunis Ta Kung 

Pao mengabarkan bhw ibukota Shi 

|gatza dari pemimpin keagamaan 

(Panchen Lama Tibet kini sudah mem 

punjai hubungan telgrap dengan ko- 
ta2 besar Tiongkok. Di Shigatze su 

Singkat, Jang 23 hakekatnja berupa instruksib 
jet 

sebagai bagian2 dari Satu kesa 

antara negara2 Kapitalis dan 4: 

  

  

pa2 saluran disamping teka n   negara2 Blok Sovjet, dlm wak- It hingga hawa 

Usul Lee PN INN 

Tidak 
sia Masuk Wil 

Teheran, Eden men umkan 
ta'an Mo: 

lesaikan, 

«Dalam Hata itu Inggris mem 
beri tahu Mossadeg bahwa po 
litik Mossadeg mengirim ulti- 
matum dengan batas waktu ti 

“baik” bagi kelandjutan 
persahabatan antara rakja: Ing   
gris dan Iran dan nota tsb. ke- 

      
   

mudian mengadu penutupan 
konsulai2 dan penolakan Iran 
untuk n r na baik pengang . 
katan : ankey mendja- 
di duta besar Inggris pada per- 
mulaan tahun ini. Nota kemu- 
dian mengulangi lagi pernjaia 
an bahwa Inggris menghendaki 
penjelesaian setjara adil dan 
mengemukakan bahwa Inggris 
berpendapat penjelesaian sede- ' 
mikian dapat tertjapai dengan 
pelaksanaan usu! Churehill- 
Truman, jaitu sokongan AS. 
sebesar SS 10.000.009 guna 
menghidupkan kembati indus- 
tri minjak Iran dan memadju 
kan tuntutan ganti kerugian 
baik dari pemerintah Iran mau 
pun dari pihak. AIOC kepada 
Mahkamah Internasional di 
Den Haag. 

, Kenjataan nasionalisasi 
| diakui.   dah dibuka kantor tjabang telekomu 

# mengakui nikasi dan urusan pos. 

Inggris Sokong Perantjis 
Tu 

NITED PRESS 

bagian pundak. 

Dikota Tunis sebuah bom Ta 
lah menghantjurkan mobil sa- 

lah seorang penduduk terke- 
muka bangsa Perantjis semen 
tara dikota. Sfax jg letaknja 
ditengah djalan antara Tunis 

'dan Gafsa telah diledakkan 
Ha bom masing2 dalam ge- 
dung bioskop dan dimuka djen 
dela 1 ah seorang inspek- 
tur polisi bangsa Tunisia. Kor 
ban manusig tidak ada. 

Sementara, itu kalangan2 jg 
berwadjib di London hari Re- 
bo dengan resmi membenar- 
kan, bahwa delegasi Inggris 
ke sidang umum. ke-7 . PBB: 
akan berdiri dibelakang sikap 
Perantjis jig menolak pentjan- 
tuman. masalah2 pengaduan 

  

Di L.N. 
Partai Komunis Sovjet tidak bisa 
menerima bantuan sadja. Partai 
kita harus djuga memberikan bari 
tnan kepada mereka serta rakjat 
mereka dalam perdjoangannja un 
tuk kemerdekaan dan perdamaian, 

takan bahwa Inggris bersedia 
sebagai kenjataan 

  

Aktif Kembali —Bom Dan Granat Mes 
ledak Ditengah2 Kota 

Mengenai Masalah 
& Maroko. 
ritakan dari Tunis, bahwa bersamaan 

waktu dgn. timbulnja pertentangan? pendirian dikalangan 
PBB mengenai persoalan apakak masalah Tunisia akan diperdebat- 

kan atau tidak, maka di Tunisia tampak kehidupan baru dalam 
kegiatan? gerilja, Pagi hari Rebo dua orang anggota polisi men- 
dapat luka? ketika tiga kepolisian jang sedang dalam perdjalanan 

' kembali kekota Tunis sesudah melakukan penjelidikan2 
peledakan bom di Gafsa, Tunisia Selatan, ditembaki dengan sen- 
djata api dan dilempari granat? tangan. Seorang agen polisi kea- 
Ja bangsa Perantjis mendapat luka? karena dua buah peluru di- 

tentang 

: Tea Maa 

(dari Tunisia dan Maroko dlm 
'atjara sidang ymum PBB. Ka 
langan2 tsb dalam pada itu 
tidak mau memberi komentar 
atas pernjataan jg telah di- 
utjapkan baru2 ini oleh se- 
orang  djurubitjara- delegasi 
Amerika Serikat di PBB jg me 
ngatakan, bahwa Amerika. Se 
irikat sebaliknja akan menjetu 
djui ditjantumkannja masalah2 
bersangkutan dalam atjara si 
dang umum PBB. Kolangan?2 
resmi Inggris tsb hanja-menge 
mukakan, bahwa keputusan de 
mikian dari pihak Amerika ti- 
dak mengherankan dan bahwa 
keputusan itu tidak akan mem 
pengaruhi sama sekali sikap 
Inggris. (AFP). 

    
  
demikian Stalin, Stalins selandjut- 
nja mengatakan, bahwa tugas par 
tai2 Komunis dan demokratis jang 
masih belum memegang kekuasa- 
an telah dipermudah, oleh. perten- 
tangan2. diantara negara itu. 
Karena ini maka, ada alasan utk 
mengharapkan suatu hasil bagus 
dan kemenangan bagi partai2 Ko 

Tidak hanja dalam udara atme sfeer, tetapi Ding beberapa lama 
orang telah dapat menemukan ' satu pakaian dan peralatan lengkap: 
chusus untuk mendiamin diika terbang di stratosfeer. Dengan pi- 

tipis di stratos feer tak akan Mn 
ea tertutup LN herme tis. 5 

Mossadeg ih 

Inggris Banjak Bantu Irsn W 

Selandjutnja nota tadi menja. 

    
“ 

  

: imur- Terbang DI 
Stratosfeer 

   

    

    

   

   

    

  

    

an udara diatur sedemikian rupa 
kesukaran. 

2 

takan sesuatu pakt pertahanan 

mentjela politik bebas jang dianut oleh perdana-menteri' 

da dirinja. 

Keinginan USA thd. nega- 
ra Asia. 

Amerika tampaknja meng- 
hendaki supaja negara? di A- 
sia. Timur dan Asia Tenggara 
menganut sadja “politik Wa- 
shingion, buat memusuhi Ko- 
munisme. Washington menga- 
takan Komunisme. itu adalah 
Mena kekalutan2 interna 
| sional dewasa ini, Rupanja A- 
merika tak ambij pusing kepa 
da kenjataan bahwa Asia. mem 
punjai kebidjaksanaan sendiri, 
jg tak dapat. diukur. dengan 

    
Baik... 
ajah Iran Utara 

Eden Menggugat2 Djasa Baiknja. 

ENTERI LUAR NEGERI Inggeris, Ma 
beri 

Anthony Eden, dalam 
2. madjelis. rendah Inggeris pada hari Rebo telah mem 

djauan singkat. dari isi nota Inggeris, 
kan kepada perdana menteri Iran, Mossadeg, pada malam Rebo di 

jg telah disampai- 

bahwa Inggeris menolak permin- 
supaja Inggeris membajar kepada Iran £ 49.000.006 

dulu sebelum mengadakan pembitjaraan lebih landjut guna menje- 
.minjak. Menurut Eden nota Inggris itu memberi 

tahu pemerintah Iran bahwa pemerintah Inggeris berpendapat bah 
wa tuntutan Iran mengenai pengganti kerugian dan tuntutan AIOC 
mengenai kerugian?2, jang diderita oleh kongsi tsb., karena nasio- 
nalisasi industri minjak Iran, ked 
da putusan Mahkamah Internasional di Den Haag. 

-duanja harus diserahkan kepa 

nasionalisasi industri minjak 
Iran, tetapi Inggris berpenda- 
pai bahwa AIOC berhak men 
dapat ganti kerugian atas mi- 
liknja, jg dioper oleh pemerir 
tah Iran. Soal ganti kerugian 
kepada AIOC ini dan tuntuian 
pemerintah Iran supaja peme- 
rintah Inggris membajar gan- 
ti kerugian atas kemunduran 
pemasukan Iran karena. pro- 
duksi dan pendjualan minjak 
Iran terhenti menurut nota fa 
Gi Sarus diputuskan oleh Mah 
kamah Internasional. Dikata- 
kan selandjutnja bahwa peme 
intah Inggris akan tetap me- 

(njokong “usaha AIOC untuk 
mentjegah pendjualan minjak 
Iran sampai Suatn persetudju- 
an te'an tertjapai. 
iTudjuan politik Ingg eris 

terhadap Iran. 
Nota kemudian menegaskan 

bahwa. pemeliharaan kemerde- 
kaan dan kesatuan Iran adx- 
lah selalu tudjuan politik pe- 
merintah Inggris. Di peringat- 
kan a.l. kedjadian2 dalam ia- 
hun 1946 waktu tentara Rusia 
memasuki Iran Utara dan Ru 
sia kemudian terpaksa mena 
Yik kembali tentaranja itu ka 
rena tjampur tangan Inggris 
dan AS. daiam PBB. Dikemu 
kakan djuga pengiriman ba- 
han makonan ke Iran oleh Ing 
srisg waktu perang dunia ke-2, 
bantuan militer Ingsris kepa. 
da Iran sebesar £ 8.300.000, 
rentjana2 Inggris mengenai per 
kembangan ekonomi Iran dan 

Nb ebarhan kesehatan dan ke 
makmuran rakjat Iran. 

Reaksi kementerian luar 

negeri A.S. 
Sementara itu diwartakan da- 

ri Washington bahwa dalam kon 
perensi pers' pada hari Rebo 

'ajuru. bitjara: kementerian luar 

Inegeri A.S, "Michael Mac Dermott 
telah menjatakan. bahwa soal mi 

njak Iran dianggap begitu pen- 

ting sehingga kementerian luar 
negeri ALS. berpendapat bahwa 

Ingeris dan Iran harus melan- 
djutkan usaha2nja untuk mentja 

pal persetudjuan dalam sengketa 

minjak itu. Sebagai sahabat ke- 

Gua pihak, demikian Mac “Der 
mott Amerika Serikat akan tetap 

memberi bantuan dimana mung: 

kin Mac Darmott dalam men- 

dijawab pertanjaan mengenai ta- 

waran bantuan sebesar $ 10.000 
000 kepada Mossadeg dalam nota 
bersama Churchill-Truman me- 
ngatakan bahwa tawaran ini, wa 

laupun waktu dikemukakan bebe 

rapa waktu j.L, telah ditolak, be- 
lum pernah ditarik kembali, 

(Antara-UP)| i 

— Wakil komisaris Tovaria untuk 
Asia Tenggara Sir Sterndale Bennett 
beserta njonja hari. Kemis tiba di 
Hongkong dengan menumpang pesa 
wat terbang. Mereka aka mendjadi 
tamu gubernur Hongkong Alexander 

! Grantham beserta njonja. 

  
munis dinegara2 jang kini dikua-” 
sai oleh kaum' modal, Achirnjadi 
tegaskan oleh Stalin tentang per 
lunja bahtuan bersama kepada 
Komittnisme. Sovjet Uni. membu- 
tuhkan kepertjajaan, simpati dan 
bantran' partai2 Komunis di luar 
negeri, demikian Stalin menurut 
berita UP, 

'akta' Rus: 

tra? Asia itu telah dibikin ka 

ukuran diplomasi. Barat. Kebi- 
djaksanaan Asia itu telah me- 
ngatakan, bahwa tidak. bidjak 
sang bagi negara2 di Asia Ti- 
mur dan Asia Tenggara, buat 
biarkan dirinja terlibat dalam 
pertentangan politik negara2 
besar dewasa ini. Terutama 
apabila " sebab-musabab dari 
pertentangan itu ditentukan 
pula oleh tjita2 politik negara2 
besar. ig menghendaki negara2 
ASig berbaris dipihaknja, utk 
mengikuti tjita2 dari salsm sa 
tu blok. Dari sudut ideaaj In- 
dia berkejakinan kuat, bahwa 
goal pembentukan pembelaan 
Asia bersama tidaklah perlu. 
Karena negara2 Asia terketjua ! 
li apabila terdorong oleh manu 
pulasi pihak ketiga, tak akan 
bertindak buat menguasai sa- 
tu sama Izin. Ideaal-itu ada- 

lah satu pendirian umum, jg 

terdapat disemya negara2 A- 
sia, Itu.merupakan dasar dari 
moral Asia jg turun-menurun. 

Pengaruh luar kepada ' 
urusan Asia. | 

Tjita2' tidak saling-menje- 
rang jg merdjadi warisan nega 

bur oleh kedjadian2 jg menje- 
satkan di daerah Asia Timur 
dan Asia Tenggara. Tampilnja 
perserikatan  Moskou-Peking 
dan mendjelmanja hubungan 
kerdja-sama “jg erat diantara 
Amerika,” Djepang, “Taiwan, 
Korea Selatan dan Philipina, 
sebagai imbangan terhadap per 
serikatan jg duluan itu, telah 
mendjelmakan pengaruh per- 
tjampuran tangan pihak keti- 
ta dalam diplomasi Asia. Pe- 
ngaruh tangan pihak ketiga 
ini adalah syatu ganggyan ke 

pada kerukunan Asia menurut 
tjara Asia. Djuga negara2 A- 
sia sendiri tidak bebas dari 
tanggung-djawab untuk terdja 
Cinja pertjampuran tangan pi 
hak ketiga itu, tidak perduli 
betapa banjak djuga alasan2 
jg dapst dikemukakannja, ba 
hwa hal jg demikian itu ter- 
djadi “keadaan2 ig.tak dapat 
die'akkan”. 

Djepang sbg. batu lontja- 
tan USA. 

Sabika setjara mudah sadja me- 
ngatakan bahwa RRT adalah alat 
Russia. Djuga Russia main anggap 
sedja bahwa Djrpang adalah negara 
djadjahan' Amerika. Sikap Russia ter 
hadap RRT' telah memaksa  W.as- 
hington memasang satu batudontja- 
tan terhadap. Rusia. dengan. mejeret 

ja 

Dijepang. Korea, Setalan, Talwan 
dan Philipina ' kepihaknja. Sebagai 
imbangan terhadap. sikap... Amerika, 
Moskou lalu berdjabatan tangan dgn 
Peking. Korea. Utara dan Vietnam 
dari Ho Chi Minh. Sebagai djuga 
sikap Amerika itu adalah menggang 
gu hubungan2. kedaulatan Djepang, 
Korea Selatan dan Phitipna, demi- 
kian djuga politik Asia Timur dari 
Kremlin pun mengganggu pula uru- 
san rumah tangga Peking, Korea 
Litara dan Vietnam Ho Chi Mirih. 

  

3 Faktor Untuk Memungkinkan Pem- 
. behtukannja Di Asla: India- 

Tiongkok & Djepang 
(Oleh: Amar Lahiris Korr. Kita Di Tokyo). 

ix DA TIGA FAKTOR? penting jang akan rintangi sesuatu 
| pertjobaan dari kekuatan? politik dari luar untuk mentjip 

Tenggara, dengan menjontoh model pakt NATO. Ketiga faktor 
adalah India, Tiongkok dan Djepang, Mengenai India, negara2 jg 
termasuk blok-Russia tampaknja berlaku hati? sekali dalam hal 

     
# 

regional di Asia Timur dan As 

  

       

Nehru. 
Tetapi beberapa kalangan internasional jang mengandjurkan poli- 
tik blok-Amerika, mentjela diplomasi Nehru itu. Diplomasi Nehru 
dikatakannja sebagai ,,netralitet jang tak diinginkan”. 

| membuat ketjaman jang demikian 
oleh sikap anti-Komunis jang telah berakar sangat mendalam pas 

eh 

Didalam 

djui sesuaty bakt Pasifik jang 
demikian itu, djuga Birma dan 
Indonesia jang 
politik luar negeri serupa In- 
dia, 
Gari.pakt demikian. Pun ham- 
pir dapat dipastikan, bahwa Pa 
kistan, jang telah mengadakan 

(hubungan diplomatik. dengan 
Peking, atas kehendak sendiri 
akan ambil putusan buat dja- 

kas diri dari alliansi militer, Ka 

naal itu ialah 
pung RRT dan Russia di Asia 
Timur, mak, tjuma negara2Z 
Asia jang menganut politik an- 

Pertama adalah Thaj dan Phi- 
lipina, dan djuga Vietnam Bao 

Cambodja dan Laos. 

Alliansi 6 negara. 

han persetudjuan sematjam itu 
akan sangat terbalas, apabila 
tak dapat sokengan beberapa 
negara Asia lainnja. Oleh kare 
na itu, mesin diplomasi Amerika 
menghendaki supaja pakt itu 

| melingkungi djuga New Zea- 
| land, Australia, Philipina Tai- 
wan, Vietnam Bao Dai .dan 
Thai, Alliansi 6 negara jang se- 
'matjam itu akan menjenang- 
kan bagi pihak2 jg. tersangkut. 

  
Pertama karena itu akan mem 
berikan kepada mereka satu al 
liansi militer jg, sudah lengkap 
didalam segala- galanja, buat 

| tjegah terulangnja expansi Die. 
| pang. Kedua sebab alliansi ig. 
demikian akan memberi garis- 
strategis jg. dynamis, dan jg. 
dapat:dipakai buat lawan seri 
kat Moskou-Peking itu, kalau 
jg. belakangan -ini toba mema 
suki daerah Indo China Tai- 
wan dan Philipina. Apabila ter 
djadi jg demikian itu, Ameri 
Ka dan Inggeris akan beri'indak 
buat mewudjudkan satu -,,front 
sekutu gg. menentangi Komunis 
di Asia Timur,” 

Tetapi penindjau2 Asia jg ne- 

tral menolak tjita2 alliansi seba- 
gai jg. digambarkan tadi. Mere- 
ka menolaknja, karena alliansi jg 
Gemikian itu bukan terutama di- 

tudjukan kepada Djepang, tetapi 

kepada Tiongkok (RRT). Mereka 
membajangkan, bahwa alliansi 

sematjam - itu lebih banjak di- 

maksudkan untuk memungkinkan 

Djepang. .mendjadi anggautanja, 

apabila keadaan di Asia 

akan djadi terlalu ,,panas” bagi 
Inggeris dan Amerika. Oleh ka- 
rena. itu, aliansi tsb. kurang sera- 

purna, karena ' terutama  ditu- 

Gjukan terhadap Tiongkok, ialah 
buat pisahkan Tiongkok dari Ru- 
sia. 

Bersamaan dengan itu, mereka 

ingin. mengetahui, apakah rakjat 

Djepang suka .rela mendjadi ang- 

gauta. front. anti-Peking, apabila 
achirnja dihari kemudian mereka 
ambil. putusan. buat. lepaskan 

persetudjuan pertahanan . bersa- 

ma dengan Amerika? . Dalam hal 

ini, mereka berpendapat, baliva 
sebegitu lama: kliek jg. berkuasa: 
di Djepang adalah jg. sekarang 

ini, maka Diepang tak dapat lain 

daripada akan turut sadja. politik 
sebagai jg. ditentukan oleh Was- 
hington untuk Asia. 

(Akan disambung ) 

  

Serangan Ko- 
mando KMT 
Terbadep Pulau Narja   Kenapa India tolak pakt 

Pasifik? ! 
Terhadap pertentangan dian 

tara blok2 Amerika Ban  Rus- 
sia ita, diplomasi. Nehru ber- 
pendapat, bahwa sebaik-baiknja 
India harus mendjauhkan diri 
Gari sesuatu commitment 
militer, jang. berarti mengga 
"bangkan diri kepada, salah sa 
tu blok. Azas pendirian ini me 
njebabkan India menolak am 

"bil bagian dim. sesuata paku 
Pasifik, jg. ia-rasa pasti akan 
dikuasai oleh negara? “dari ling 
kungan diluar Asia, Mitsalnja, 
Inggeris, Perantjis dan  Belan- 
da, jg. mempunjai kepentingan? 
djadjahan di Asia Jan jang dju 
Ba memepun jai hubungan ra- 
pat dengan negara - negara 
non-Asia sebagai Australia dan 
New Zealand, tentu  'achirnja 
akan ambil bagian dalam pem 
belaan regionaal jg. semai'jam 
itu. Kemudiannja, djuga Ameri- 
ka 'ig. berhubungan erat dgn, 
negara? non-ASia itupun achir 
nja akan mengambil bagian ter 
penting dalam hal memperkuat 
rentjananja ig. bersifat, 'ani!i 
Komunis di Timur, teristimewa 
karena rersetudjuan pertaha- 
nan bersama jx, dibuatnja dgn, 
Philipina dan Djepang sudah 

    ESATUAN?2 komando .,,p3 
sukan2 Tiongkok. Na- . 

sioralis pada tanggal 11 Okto- 
ber jl, telah melakukan serang- 
an tiba? terhadap pulau Nanju 
jang letaknja antara Foochow 
dan Swattow, dan berhasil me- 

RRT dan sedjunilah besar per 
lengkapan?, demikian diumum- 
kan dengan resmi di Taipeh pa 
da hari Kemis, Menurut pengu 
muman tersebut kesatuan? isti 
mewa pasukan? Tiongkok Na- 
sionalis itu menjerang dengan 
sendjata2 Amerikk jang baru. 
Korban2 dipihak pasukan? ' 
Tiongkok Nasionalis dalam pes. 
ngumuman tersebut dikatakan 
agak berat. Me 

Oi mena eamereena 

PAKISTAN PESAN LoKo. sed 
MOTIF LISTRIK DIESEL, 

Kedataan Pakistan di Wash- 
ingbon mengumumkan pada ha 
ri Selasa, 
Pakistan telah pesan 19 buah 10 
komotif listrik diesel dari Ame 
rika untuk keperluan perhubu 
ngan “kereta api didaerah Pa- 
kistan Barat. Laut, Sembilan   memberikan kepentingan? spe- 

sial di dacrah tsb, kepada 
Amerika”,   Karena India tidak. menjetu- - 

buah diantaranja akan diserah 
kan pada tanggal 1 April jad., 
sedangkan sisanja pada tangs 
Bab Djuli jad, 

- 

itu, kalangan? tsb terdorong 

mendjalankan ' 

akan mendjouhkan diri | 

   lomkan politik jang mendjauh- 

rena tudjuan pembelaan regio- | 
untuk menge- 

t-Komunis Washington sadja | 
jang,akan Mmengambij bagian, 

Dai (jang dikuasai Perantjis), £ 

Tetapi kekuatan dan kefaeda : 

bahwa pemerintah 
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Kabar Kota : 
Mechanisasi Desa 
“Pem. Berikan Bantuan Credit Kpd 

Usaha Rakjat Didesa2 

“SEMARANG. ) 

membantu perusahaan? Nasio- 
nal, baik setjara moreel maupun materieel terus dilak- 

sanakan, supaja mereka itu lambat laun dapat berdiri sedja- 

| SIARAN RRI SEMARANG, 

Taman Kusuma, 18.00 Obrolan 
pak Patrol, 18.15 Riang-ria 
Chung Hua Jazz, 19.15 Siaran 
Djapen Kopra, 20.15 Ichtisar 

21.15 Wajang-kuli: tjerita “Su 
mantri ngenger” sampai djam 
5 pagi. # 
MINGGU 19 Okt.. dj. 07.30 

Irama - Sunda, 09.30 Lagu2 
Tionghos Kuo Kuang chorus, 
10.15 Tunas melati, 11.00 Ma- 
nasuka OK Pantjaragam, 13.45 
Siang riang, 17.35 Laporan 

| SABTU 18 Okt.: djam 17.05 | Aa 

pers, 20.30 Klenengan Patalon, 

djar dengan perusahaan? asing di Negara kita ini. Terutama 
bantuan berupa materieel, jaitu crediet2 kepada perusahaan? 
jang berdjuang wiapangan perindustrian atau perdagangan 
telah banjak. diberikan oleh Pemerintah. Kini Pemerintah telah 

. mempunjai rentjana untuk memberi bantuan materieel kepada 
: perusahaan rakjat didesa-desa, agar usaha mereka itu dapat 

mingguan, 18.00 Ruang wani- 
ta, 18.15 Suara tunggal. 18.30 
Peladjaran nianji, 19.15 Ke- 
nalkan...... 19.30 Chotbah dan 
njanji sutji Keluarga Protes- 
tan, 20.05 Podjok studio, 20.30 

£ 

  

L. Rentjana bantuan tsb, akan 
—. disertai bantuan mesin2, tetapi! 

mesin itu adalah mesin jang se 
—- derhana sadja, tidak mesin mo 
|. dern. Kalau diberi mesin mo- 
“« dern, - maka nistjaja bantuan 

“— tsbakan tidak berfaedah bagi 
'- para  masjarakat desa. Mesin 
“jg sederhana ini akan diberi- 

kan kepada mereka jg mempu 
K njai perusahaan ketjil, perusa- 
“| haan mana paralel berhubu- 

ngan dgn kemakmuran Nega- 

ra. Adapun pembeliannja akan 
Giatur demikian rupa, hingga 

- tidak memberatkan beban me- 
reka dan akan diberikan dgn 

pembajaran “berangsur-angsur 
dalam waktu djangka pan- 

NE 

    

    
: 2 djang. 5 

Mempertinggi 
| kwaliteit 

| 'Tegasnja mereka jg akan 
--mendapat bantuan mesin ini, 

| dalah masjarakat desa jang 
mempunjai perusahaan jg para 

PA terubaaan dgn kemakmu 
|. ran Negara, umpamanja, kalau 

2 demaika desa, masjarakatnja 
“ membikin perusahaan gaplek 
ataupun djagung, maka dgn ada 

, nja mesin ini, bahan tsb dapat 
demikian rupa dikerdjakan, 
hingga dapat berkwaliteit 

   

     

  

    

   

    

     
   

  

   
   

   
    

    

        
    

    

  

    

   
    

   

    
    

    

  

   
    
   
   
   

   

    

  

   

   
         

         

   

  

   

    
   
   
     

ran L.N Kalau mechanisa- 
— si desa itu dapat berdjalan dan 
mendapat perhatian masjarakat 

- desa, maka perusahaan2 rakjat 
- Iainnja akan diberi bantuan me 
“Sin serupa itu pula. 

Memetjah ,,tradisi” 

E: an desa. 
| Jang kini masih merupakan 
pertanjaan bagi Pemerintah, 
apakah mechanisasi desa itu da 
pat dikerdjakan dgn lantjar, 

karena masjarakat desa sedari 
dahulu sampai sekarang masih 

tetap pegang ,,tradisi” peker- 
Pi Pmr dgn tjara primitif. 

Memang sukar kalau mau me- 
| robah sesuatu usaha didesa-de- 
'sa jang telah mereka kerdja- 
kam dari dulu sampai sekarang 

“ini, karena seperti dikatakan 
diatas, lebih baik menggunakan 
alat2 jg tidak asing baginja dan 

telah dikerdjakan oleh orang | 

tuanja dahulu. Mengingat me- 
chanisasi desa ini, untuk perta 

kalinja akan diadakan di 

Negara kita, maka penjelidikan 
dalam soal ini, akan memakan 

waktu lama pula, demikian tn. 

| Sukatmo, Inspecteur Djawatan 

Perindustrian Djawa Tengah 

“terangkan kepada wartawan ki 

ea 

TAHANAN SOB JG. 

Sebagai dikabarkan, mulai bu 

lan Djuni 1952 telah dibebas- 

kan tahanan SOB di Djawa-te 

ngah sebanjak 704,. Dari bulan 

' tsb sampai 15 Oktober ini ter- 

#jatat dari 11.000 tahanan jg 

“ada telah dibebaskan sebanjak 

7024 atau 9147 orang. Djumlah 

ini meliputi daerah2: dari 

kamp2 Semarang dan Pati se- 

banjak 614 orang: Purwokerto 

” 1990 orang: Tegal 1052 orang, 

Kedu dan Jogja 110 orang, Solo 

2443 orang:« Ambarawa 613 

orang dan dari Nusakambangan 
sebamjak 1295 orang 

S8
 

oy Rogers    

rut serta menambah kemakmuran Negara,   Far away places, 21.15 Irama 
malam Tossema, 

Peraturan Baru 
Kantor Pengendalian Harga 

Mulai tg. 12 Oktober 1952, ialah tanggal peraturan baru im- 
port berlaku dgn seluruhnja, tjara menghiturg keuntungan dan pen- 
Gjualan bagi para pedagang diganti. Kantor Pengendalian Harga 

mulai tanggal tersebut telah mentjabut peraturannja No. 480 dan 

mengeluarkan peraturan jg diberi No. 483, 484, 485 dan 486 ter- 

tanggal 3 Oktober. Dibawah ini diterangkan tjara perhitungan - 

  

. .ngat bagus, ta'kalah dgn ketua | 

| 

ran faktur. 

BARANG2 P&D. Ikan asin 
harga pendjualan produsen be 
bas, grossier dapa: mengambil 
keuntungan. 5 s/d 10 pCi dari 
harga pendjualan grossier, se 
dang pedagang ketjil dapat me | 
ngambil keuntungan 10 s/d 15: 
pCt. dari harga €tjeran. Da-. 
ging dan ikan dalam kaleng 
bikinan dalam negeri harga 
produsen bebas, agen dan gros 
sir boleh ambil keuntungan 10 
pCt. harga grossir, pedagang 
ketjil 15 pCt. dari harga etje- 
ran... 

TEKSTIL: Sarung batik bi- 

harga grossir, pedagang ketjil 
15 pCt. dari harga etjeran. 
Kain tenun dan pelekat seria 
kain tekstil buatan dalam ne- 

geri perhitungannja sama dgn 
sarung batik. 
BARANG2 KELONTONG: 

Benang djait putih dan hitam, 
singlet, kemedja, pijama, keme 
dja-sport dan handduk semua 
terbikin dari kapas (katun), 
djas hudjan, produsen bebas, 
agen dan grossir dapat ambil 
untung 5d 10 pCt. harga 
grossir, pedagang ketjil 10 s/d 
15 pCt. harga etjeran. 

Skema perhitungan harga 
untuk barang import diterang 
kan sbb: Barang2 kelontong 
termasuk daftar A. peraturan 

import jalah penang djait pu- 
tih dan hitam, singlet, djas hu 
djan, kemedja, pijama. keme- 
Gja olahraga dan handduk. 
Landes cost pelabuhan perta- 
ma, dimisalkan 100,  paktor 
ongkos dan marge importir 20, 
harga 'pendjualan importir 

“af”, gudang importir pelabu 
han pertama 120, marge peda 
gang perantara/etjeran 25, har 
ga etjeran tertinggi 145. Bila 
penjerahan dilakukan bukan 
di tempat2 pelabuhan pertama, 
ongkos2 jg sungguh2 dikeluar 
kan boleh diperhitungkan. 

Barang? P. & D.: Susu ma- 
nis Condensed, susu tepung, su 
su evaporated, maizena, corned 
beef, sardines kasar. Angka2 
untuk ini menurut skema diatas 
adalah 100.— tambah 17,50 
djadi 117.50 tambah lagi 12.50 
mendjadi harga etjeran 130 
“Tepung trigu: Angka2 sbb: 

100 tambah 17 mendjadi 117 
tambah 8 mendjadi 125 harga 
etjeran. Ikan asin (import) lan 

des cost, termasuk ongkos se- 

tempat jang sungguh dikeluar 
kan, dimisalkan 100 marge im 

portir 10 harga pendjualan im 
portir 110, marge pedagang be 

sar 10 pCt. dari harga importir 

“daitu 11. mendiadi harga ven 

    
  

harga untuk barang bikinan dalam negeri jang taluk pada peratu- 

kinan dalam negeri produsen j 
bebas dan grossir 10 pCt. dari | 

djualan pedagang besar 121, 
marge pedagang etjeran 14pCt. 
dari harga etjeran (termasuk 
kesusutan berat-timbangan) 
19,60 hingga harga etjeran ter 
tinggi 140,60. 

Skema untuk tekstil dan be 
nang tenun import diterangkan 
sbb: 

Daftar barang A. jalah Grey 
drill, White drill, dyed drill, 
grey shirting, white shirting, 
dyed shirting, printed shirting, 
black yeans, dyed yeans, prin- 
ted yeans, woven striped twills 

| semua dengan ukuran tertentu. 

Landed cost pelabuhan per- 
tama 100, paktor ongkos dan 
marge importir 20, harga pen- 

djualan importir tertinggi ,,af” 
gudang importir pelabuhan per 
tama 120, marge pedagang be- 
sar/etjeran 18, harga etjerang 
tertinggi 138. Untuk lain2 tek- 
istil jang termasuk daftar A. 
jalah tekstil Benteng, batik- 
greys 42”, woven Sstriped shir- 
ting, katoenen beitijk, greys 
shirting, white yeans, grey 

drill, white shirtings, madapol- 
lam, drill/twill, imitasi voiles, 

black yeans, dyed yeans, drill, 
black cambrics, dyed shirting 
dengan ukuran tertentu, perhi- 
tungannja: 100 tambah 22 dja- 

di 122 tambah 20, mendjadi 
harga etjeran tertinggi 142. 

Batikgreys dan batikcambrics 
(40” dan lebih) perhitungannja 
Sbb: 100 tambah 16 djadi 116 
tambah 4 mendjadi harga etje- 

ran tertinggi 120. 

  

  

DJUAL 

ZUURSTIOF dari W. A. HOEK's 
CARBID 

tiap hari dari. djam 8 pagi 

sampai 10 malam. 

Soepangat & Co 
Djalan Pasarlegi 96 

Tilpon 168 SOLO. 
  

t 

3ak & Modevak-School| 
  

||-taman-Progo 2 — SEMARANG 
ee |. BAGAN BAK-LES. 
ROTI/KUWEH? (BAKKEN), 18 matjam 

|. mulai tg. 2 Nov. '52. Tiap2 hari Minggu dan Selasa. 

Ii KUWEH-KERINGAN (DROOGGEBAK). 50 matjam mu- 
| Jai tg. 5 Nov.: TAART-POTONGAN (SNIJ TAART). 25 

: matjam mulai tg. 7 Nov. Bagi PENDUDUK diluar Kota 
| Semarang, untuk bagian Bak-Les diadakan Peladjaran 

Tertulis (Schriftelijk). Mintalah keterangan jang lebih 
"| djelas. 4 bea 

Do BAGIAN MODEYAK. 
Costumikre, Coupeuse, Lerares, Udjian P.S.M. 

Han Luh 5 UN Pemimpin.   Nj: Liem Sing Hiap 

    

BAHASA INGGERIS JANG SEDERHANA 
oleh L. BONS 

Buku peladjaran jg. berguna bagi tiap2 orang j $ : pelaajaran “JS L ba le g jg.. hendak 
mempeladjari bahasa Inggeris sebagaimana matan dalam 
2 Pa Pn ar Buku 2 berisi sjarat2 tata-baha- jg. nting, kata2 jg. umum dipakai, ratusan kali : dipakai na jg an sa ratusan kalimat.jg. 

Bidjaan menurut bunjinja dinjatakan pada tiap2 kata dan ka- 
limat, 139 Halaman tebalnja. 

' Harga Rp 12.505 Franco melalui pos Rp 13.25 

N.V. v/hG.0.T. VAN DORP & CO 
BODJONG 21 — SEMARANG. 

semat. 

  

“ 

  

Bending ke-2 sudah tiba! Persediaan terbatas! 
Pesan sekarang, sesal kemudian tidak berguna! 

  

Brontpta jang sudah terkenal. “Dapat dipesan diseluruh In- 
donesia dan pada Kantor Pusat kami: 

NAN. HOMO aan Ga, map, 
& 

—— PA — 

     

Dalam BOTOL BARU 
Mudah Memegang Botolnja 
Mudah Mengambil Isinja 

KWALITETNJA sama 
ISINJA - sama 
ZEGELNJA “sama 
untuk mendjaga pemalsuan 
(seperti botol lama) :    
Tuan akan menjukai Brylereem da- 
lam botol jan3 baru dan bagus ini, 
jang mudah dipegang dan mudah 
diambil isinia. Sesungguhnja bung- 
kusan jang baru ini, ialah pengganti 
jang baik dari botol besar jang 
biasa. Dan Tuan mengetahui, bah- 
wa Tuan mempunjaj Brylcreem se- 
djati karena segelnja mentjegah 
pemalsuan. Mempunjailah senan- 
tiasa sebotol Brylcreem — itulah 
tjara satu?nja untuk rambut bagus 
dan berkilat. Mintalah Brylcreem — 
obat rambut jang sebaik-baiknja 
dalam bungkusan jang menarik. 

  

  

  

. 

SA TAN 
HA ap | 
2 menolong lebih 
TN menggaringkan goreng 

— gorengan dan menambah 
lezatnja lauk-pauk 

    
An 

    

Pasti bagus kuwehnja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendjadi repui 
dan empuk, lagi pula baunja sedap dan 
agak istimewa. 

" ' 

aa Lp 

    

   Sedap rasa rotinja 
PUSAKA menjunglap roti biasa 
mendjadi santapan djamuan. Anak- 
anak gemar benar akan itu, djuga 
para tetamu. 

  

   

  

         

  

Margarine PUSAKA ini tulen, segar dan 
gurih: lebih enak dan lebih banjak 

P vitamin dan bahan berguna jang 
dikandung dari margarine lainEnja, 

sedang nanganga pun Ta' lebih mahal. 

Tobalah PUSAKA sekarang djuga! 

Hanja dari bahan tumbuh'an 

DARI: BAHAN INDONESIA »?“ OLEH:TENAGA INDONESIA 

UNTUK RUMAH.TANGGA INDORESIA 

“S1 PU/r..02-2     
         

   

  

     

  

  

  

PANGGILAN 
Kepada para pemegang hak erfpacht (kuasanja atau ahli: 

' warisnja) atas tanah Pemerintah Daerah Kota Besar Sema- 

| “rang jang namanja tertjantum dibawah ini, diminta supaja 
| 'Selekas mungkin mengadakan hubungan: perseorangan atau 

tertulis dengan Kepala Daerah Kota Besar Semarang untuk 
membereskan segala sesuatu mengenai urusan tanah erfpacht. 

Djika didalam waktu 3 bulan sesudah tanggal panggilan 
ini, jang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan ini, ma- 
ka hak erfpacht atas tanah jang dimaksud akan diadjukan 
kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar Sema- 
rang untuk dihapuskan, 

T
r
a
n
 

Nama pemegang hak erfpacht: Letaknja tanah: 

  

M. J. J. Bil 
Nj. A.P. Hildering 

yan der Worm 

persil kosong di djl. Sirojo. 

2 persil didjalan Pandeanlam- 
per No. 81, 83, 85 dan 87. 

1 persil didjalan Sendangguwo 
(rumah telah lenjap). 

B. de Groot 

H. A. Heyblom 1 persil di djal. Pandeanlamper 
No, 92, 94 dan 96. 

1 persil di Gombel lama No. 14. 

1 persil di djl. Sompok lama. 

Mr. A. BE. v. Arkel 

A. C. Nieuwland 

J. M. C. Groskamp 1 persil di Karangredjo 
No, III/207 
Semarang, 15 Oktober 1952. 

A.n, Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar 

Semarang, 
  

  

  
  

  

  

KABAR SENANG. - 
Tuan2/Nj.2 jang menderita Sa- 

    

    

| — — Wk. Ketua, 
BRYICREEM — OBAT RAMBUT JANG SAMPURNA Na anu Lang 

Me aan KN 

Mau didjual HABIS dengn HARGA MURAH 
  

kit WASIR (Aambeien) dan: 
sudah berusaha di-mana2 de- 

ngan tida berhasil. Datanglah 

pada alamat dibawah ini untuk 

obati WASIR dengan garansie 

sembuh di dalam 12 hari sam- 

pai RONTOK akar-2nja, ZON- 

DER OPERATIE. 
M.S, RAHAT. 

Tabib, 

Lux     Seteran 109 — Semarang. 

  

Peladjaran sama dengan S.M.P. 

Pagi djam 8—12   
  

S.M.P. .ARDJUNA" 

Masih menerima murid2 baru untuk KI.I, KI. II, KI. IIA 

Pendaftaran: Tiap2 hari di Djalan Seteran No. 148 Semarang, 

ICITY CONCERN/CINEMAS KE 

Isi Malam Pengebisan Ju. 17 tehun! 
5-.7-9 RITA HAYWOKTH — GLENN FORD 

sLOVES OF CARME 
Pertjintaan dari Carmen - Menarik dan Menggemparkan 

Besok malam premiere Mark Stevens - Robert Douglas 
Alec Nicol - Don Taylor - Joyce Holden 

Target Unknown 

BA Lg 

FOTO.TOESTEL 
NETTAR HI, IKONTA II, MESS - IKONTA, 
IKOFLEX dan FLEXO 

Photo Studio ,,CITY“ 
BODJONG 36 — PHONE 1829 — SEMARANG 

Tiap2 hari MINGGU dibuka mulai djam 8—12. 
Harap para langganan maklum adanja. 

39 Techni- 
color 

  

  

      

  

  

  

  

  

    

  

      

   

  

   

“ cuagLay, HAVE YOL SEEN ROY Hi: 
“ ROGERS... THE. U.6: MARSHAL 

ki Kat CARSIED. ME DOWN THE & 

“HikL WHEN I GOT HURT AT 

GUNN'S MNE3 HES VISAPPEAREP/ 

  

—.— Oharley, apa kamu melihat 
jang telah mendukung aku tu 

menangkap orang jg menjelundup 

| Inar kota ini. Aku putus asa. 

ap | 

| FROM YogE MINE OLTA "TI 

  

    

             

   

IL AIN'T SEEN HIM, MISTER HoOPE/ 
AN! L AN'T CAUGHT NOBOPY 
TRVIN' TO SMLIGGLE ANY GOLP 2) 

|. 
     

  

   
   

OwWN/ 

    
   

   

SEATS MEI 

         gers.... marshal pemerin Roy R 
run dari bukit waktu aku luka2 

etika terdjadi ledakan ditambang Gunn? Ia hilang lenjap! 

Lb Saja tak melihat dia, tuan Hope. Dan saja djuga tak dapat 
kan emas dari tambang tuan ke- 

    

    

  

Lets L— WOW Le... CAP 

        

  

     
    

p AP, STOP SHOOTIN'          7 IX KNOW, 

  

       

  

   
   

    

  

LILIA DIZON - TEODY BALERMINO 

di SEMARANG. 3 GRA ND - malam d.m.b. fu. 13 th.) , 

' n Tag Bit Ke - KLIMA ra | 5 B p GHT V (CTO p y" .R “ INI MALAM PREMIERE 5.-7.-9,- (Seg. um) 
3 . 2 Cary Grant 11 " Warner Bros' 

Negeri. | eh Ne Betsy Drake nRdOM FOR ONE:-MOR Presents. 

siang: Sore djam 4—6 sore. | INDRA ini malam berbareng Poxy Penuh dgn gaja tindakan gembira hiburan romantis 
- 5,» Tar 9.3 (u. 17 tab.) 7.15—9.15| jarg mengeluarkan air mata kegembiraban ! 

  

»ORION“ INI MALAM D.M.B. 5.- 7.- 9.- (13tbJ 

  

c 
'GUNN'S' FIRIN | concenteate | | THEM GOLD CANNON Ba Marie Montenegro - Alfonso Carvajal : 
CANNON-BALL / ON CATCHING BALL5 TO YORE MNE/ ) THAT'S Wkiy - RED SKELTON 6 M-G-M-'s 
BALUTES THE GENTS ROGERS 15 WISE TO US/ / HE/6 TIED UP (th Film Philipina terbesar NN SOTHERN Pana ma Hatti “Pres 

sega LOOTNENG, & NT Dea VW E N:U:S dan gumilang - berbahasa Indonesia - e : -. an 

Maa Nu »VENUS" Dewi dari ketjantikan bilang, maka atas sSMETROPOLE- INI MALAM D.M.B. 5.-7.-4-(W th) CAP GUNNI 

    
mm 

Gum mulai melepaskan 
lagi tembakan penghorma- 
tan dari meriamnja. 

— Mari kita memusat- 
kan perhatian kita kepada 
bagaimana dapat menang- 
kap orang jang mentjuri 
emasku. Lupakan kapten 
Gunn |! 

akal 

ri 

    

     

  

    
     

   

     

riammu ini. Rogers telah menjelami 

gopoh). 

sebabnja maka ia sekarang dalam 
keadaan terikat ada dirumahku.... 

menanti saat akan mati! ! 8 

sekalipun. 

Royal ni 

5 To 9 — 

Gun      
Kapten, heritikan tembakan me 

kita! (sheriff datang tergopoh- 

Aku tahu, sheriff. Dan itulah 

8   Drmh, VII No, 68WHI/A/718- 

printahnja JUPITER - MARS dan VULCAN harus men- 

tjarinja, walaupun mareka harus mengurbankannja djiwanja 

Akan datang Roxy MADONNA ot The SEVEN MOONS 

malam d.m.b. 

Tim Holt — Ricbard Martin — Martha Hye, 

Ssimusslers' 
Pengatjau Sendjata ! 

Army V. S, outlaws in border war to Death ! 

Akan datang. .VENUS5” Philippina film berbah, Indoresia 

ANA Kl 

Dale Robertson 
Joanne Dru ,Return of,The Texan' 

DJAGALAN INI MALAM D.M.B. 7.00- 900. (17 thl 

en, Sisiredo" Ssi | Tamat) 

  

(au. 17 th.)   

    

    
  

SOLO Mulai Main tg 17 s/d 20 Oktober "52 

“The Son of Dr. Jekyli' 
dengan LOUIS HAYWARD 

Ngeri — -eram — Menakutkan 
Columbia 
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