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0. Segera sesudah, terdjadi de- 

, Sat oleh kantor besar polisi 
| dikirimk: perintan2 supaja 
diambil tindakan? keamanan, 

dimana 

: dana menteri Wilopo menerang 

    

  

   |Harap Pembatja J tadi. | 
| kan: Peristiwa Di Jbu.Kota| 

  

    
. Istana Pi Didjaga Kuat” 
Wedjangan bung Karno: Djundjunglah Tinggi Negara Kita. 

Pnb naa 

erhat: 

  

       

tentang 
IX watian sbb.: Pada hari Dju n'at pagi di-ibu kota Djakarta tel 

di-ikuti oleh kira2 5000 orang untuk menuntut dibub: 
djuh pagi telah berkumpul beberapa ratus orang jang 1 

jang ni: dibubarkahnja parlemen dsb. — bambu runtjing dan plakat?2, dimuka parle- 
1 pemuda? jang memakai ikat kepala merah masuk kedalam ruangan parlemen dan 

nelempar-lemparkan kursi, botol? dan lain sebagainja, sehingga keada'an didalam ruangan sidang 
tampaknja katjau balau. Papan tulis untuk pengumuman dimuka gedung parlemen diturunkan, 
1: Gipasang plakat? dimana diminta supaja parlemen dibubarkan, karena anggo- 

ta-anggota parlemen itu bukan wakil rakjat. Kira? pukul delapan pagi 
a berpidato dimuka parlemen itu dan antara lain mengatakan, bahwa 

  

— jang menuni 
NN lg         

   
  

“ka be pidate 

stran memerintahkan kepa 

  

nnja par 
membawa    

| djalan Dr. Wahidin, supaja turun. 
#4 

Tindakan2 polisi. 

monsirasi itu, kira2 pikul tu- 

Kegedung parleren dikirim- 
kan satuan? Mobrig., pasukan 
perintis dan selngajaip 2. 
mendjaga djangan sampai r- 
djadi gangguan ketertiban 
umum. Boleh dikatakan seli- 
ruh kekuatan polisi dikonsinjir, 
Selainnja ifa oleh fihak polisi 

ninta djuga bantuan dari fi- 
hak tentara. Menurut ketera- 
ngan? jg diperoleh PI-Aneta, 
oleh polisi diperintahkan supaja 
mereka jang mengganggu keter 
fiban umum ditahan, dan supa- 
Ja bambu runtjing jang mereka 
bawa disita. Menarut ketera- 
ngan? dari fihak polisi, bebera 
pa orang ditahan. 

Ke-istana presiden. 
Kaum demonstran itu “jang 

djumlahn'a meliputi kira2 5000 
orang, dari gegung parlemen me 
nudju keistana presiden dengan 
melalui Pedjimbon — dimana 
gedung kementerian luar ncge- 
ri mendapat kerusakan sedikit 
jang ditimbulkan oleh kaum 
demonstren —- Mordeka Sela- 
tan, Merdeka Parat dan Merde- 
Ka Utara. Dimuka tempat ke- 

    

   

ga polisi militer jang bersendjata. Se 
'dangkan disekeliling - istana dengan 
djarak2 tertentu didjalan2. raja dipa- 
sang pos2 pendjagaan, Didalam hais 

| man istana terdapat dua lapis kor- 
don polisi militer bersendjata. Lapi- 
san. terkemuka jang menghadap ke- 
djalan raja terdiri dari 70 orang pon 
si militer jang bersendjitakan sena- 
pan, dan dengan berselang2 dengan 
sangkur — terhunus. “Lapisan kordon 
jang dalam terdiri dari 25 orang ha 

itu diistana telah siap pula 14 orang 
anggota pasukan pemadam api, jang 
membawa 2 »Spuitwagens” dan 39 
brandslangen, untuk mendjaga. dgn 
semprotan air bilamana kaum de- 

monstran sampai ,.menjerbu” masuk 
keistana. Sementara itu ditanah la- 
pang dimuka istana Merdeka, dipa- 
sang empat putjuk meriam jang dia- 
rahfbn keistana, sedangkan tidak dja 
uh dari situ sebuah tank badja - di- 
pasang pula. Didjalan2 Merdeka" Ba- 
rat dan Utara, mondar-mandir mo- 
bil2 badia dengan -pasukan2 patroli 
militer dan Mobrig. 

Utusan pada presiden. 
3 Setelah kelima utusan kaum . 
demonstran itir bertemu dengan 

presider selama “kurang lebih 
seperempat djam, maka kelima 
orang itu kemudian keluar dan 
berdiri berbaris diserambi muka 
istana dengan menghadap ke- 
arah kaur demonstran. Dengan 

  

rb u Park m 

inja bersendjatakan pistol. Selainnja 

demonstran di Djakarta kemaren, lebih djauh Pia menga- 
ah diadakan demonstrasi? jang 
lemen, Kira? pukul setengah tu- 

bendera merah putih, sembojan? 

tentara dan polisi adalah dan kepunja'an rakjat. Sesudah itu dimintanja supaja oleh polisi dan tentara disedia- 
untuk dipakai keistana presiden. Sementara itu beberapa orang dari kaum demon- 

la orang? jang naik kendara'an seperti betja, mobil dsb., jang lewat di- 

saudara2. Saja batja 
jan2, antara lain ,,Hidup Bung 
Karno'.' Untuk ini saja utjap- 

gai bahwa pada waktu jang su 
Ilit seperti sekarang ini, sauda 
fra2 telah datang sendiri untuk 
menjampaikan kehendak sau- 
dara2. Kemudian presiden mem 

'peringatkan, bahwa ia telah ber 
ulang2 berkata, bahwa ia ada- 
lah abdi rakjat dan mendjadi 
pres. karena kehendak rakjat. 
,Saja harus merasa insjaf, bah 
wa bukan-rakjat buat Bung Kar 

rakjat”. Selandjutnja presiden 
memperingatkan, bahwa revolu 
si nasional masih belum sele- 
Sai. ,,Hanjalah mereka jang hi 
dup dengan ke-enak-enakan me 
ngira bahwa revolusi telah se- 
lesai”. 2 

Revolusi kita belum 

habis. 
Menurut presiden tudiuan re 

voluSi nasional! itu adalah mem 
punjai satu negara jang terken 
tang dari Sabang sampai: ke 
Marauke, mempunjai satu rega 
ra jang mendjadi tempat berlin | 
dung bagi seluruh rakjat iang 
djumlahnja bukan satu atau 
Gua djuta, tetapi 80 djuta. Se 
belum ke-86 djuta rakjat itu 
bernaung dibawah Merah-Putih,     diaman wakil nresiden Hstta 

kaum demonstran berhenti | 
mengirimkan uftisan ima 
kepada wakil! presi'en. 
menjampaiken sevut kk. 
dimana dinjatakan | 
mereka, aritara Kim “ole 
ja parlemen dibubarkan. 

Sesucah fta karm  demon-: 
strar ranttu  ksistana presi- 
den Soekarno dengan melalui 
gedung kementerian perera-, 
ngan. Kira2 pukul 9.15 mereka 
tiba dimuka istana dan meng- 
utus pula 5 orang untuk me€ng- 
hadap kerada nresiden. Kelima 
orang utusan itu memhawa se- 
helai bendera mzrah-putih besar 
dam Sra batang bambu 'run- 
tjing, iang mereka anggap se- 
bagai lambang perdjsangan. 

Pendjagaan di-istana. 
Sementara itu diistana telah diada 

kan pendjagaan2 'jg kuat oleh pe- 
ngawal presiden dan bantuan dari po 
disi militer. Dimuka sekali dipinggir 
djalan telah berderet barisan pendja- 

  

     
   
    
    

       

    

Gio wagens rntuk itu. Kira? pu 
ikal seteagah sevuluh presiden , 

IT serambi maba dan menudju 

gesa-crsa diresang  micro- 
n2:. Oleh kementerian pene! 

angan disediakan dua buah ra 

inea iti berau turun da 

kepavar hajat istana diping 
gir. djalan rntuk memberikan 
salam rakjat jang mengadakan | 
Semonstrasi itu, jang disambut. 
dengan tamvik sorak jang ha 
ngat. : 3 

Pidato presiden. 
Seteiah tioreng2 radis sele- 

sai Cipasang, maka prssiden ke 
mudien memriai pidaton'ia de 
ngan bertanja apakah mereka 
dapat mendengar. ..Dengan ti 
dak tersangka? saudara2 rada 
pagi ini dengan berbondong2 
datang kesini, dengan membawa 
bermatjam?  sembojan. Telah 
menghadan kerada saja 5 orang 
utusan 'ang menjampaikan ke 
hendak savdara2. Sekarang sa 

  

Sekarang 
Krisis Kabinet 

Pemerintah 'Akan 
Tugasnja Uik Atasi Keadaan 

4 ETELAIH SIDANG kabinet 
b perangahn A.   

Tak Ada 

: Terus “Djalankan 

r istapn untnk berpidato. $ 

jang adil dan makmur, 

dan sebelum bersera Merah Pu 
tih berkibar dari Sabang sam 
pai ke Marauke, revolusi kita 
belum. selesai, demikian presi- 
den. Revolusi nasional baru sele 
sai. separo. Negara-jang- telah 
ada sekarang, demikian presi- 
len, adalah satu alat untuk men 
tjapai tudjuan jang lebih ting 
gi, antara lain agar Irian Barat 
masuk kedalam wilajah Indone 
sia, untuk mentjapai masjara- 
kat jang adil dan makmur dan 
bukanlah untuk membikin gen 
dut perut satu dua orang, Ne 
gara jang telah dalam tangan 
kita ini, harus Gipakai sebagai 
modal dan rakjat harus mem 
bantu untuk memperkuat nege 
ra ini untuk mentjapai-tudju- 
an2 tadi. : 

Minta parlemen bubar? 
Berkenaan dengan perm'n- 

taan saudara2 supaja parle- 
men dibubarkan, maka hal ini 
akan bapak djawab da'am tiga 
soal, iaitu: Pertama, bapak ti- 
dak mau berbuat sebagai dik- 

ta'or. Ki'a telah berdjoanc pu- 
Iukan tahun: sampai tahun 

1945, sampai sekarang. Untuk 
apa? Unuk negara . merdeka 

untuk 
keday'atan rakjat atau demo- 
krasi. Memans kita bersjoang 
tn uk Pontjasila. Saudara “ta- 
hu bahwa dengan karunia 

Alah s.w.t. saja adalah salah   selesai pukul 15.15, menteri pe- 
Mononatu menerangkan, bahwa ,setelah meniu- 

djau Situasi jany timbul pada saat sekarang, maka kabinet menja 

takan, bahwa 1. Pada sa'at im tidak ada krisis kabinet 2. Pesserin- 

tah akan teras mendjalankan tugasnja untuk mengatasi keada'an. 

Pemerintah berharap bahwa dengan keterangan ini akan ada per- 

mula'an kembalinja ketenangan calam suasana”, demikian Moro- 

nutu. j 

'Keterangan2 perda- 
ma-menteri Wilopo. 

Atas pertanjaan2 pers, per- 

kan, bahwa oleh pemerintah 
dan parlemen akan - dikeluar- 
kan statement jang maksud- 

nja sama. Mengenai pertemuan 
antara perdana menteri dan 

presiden serta wakil presiden, 

Ferdana menteri Wilopo mene 
rangkan, bahwa dalam perte- 
muan itu antara lain telah di 
bitjarakan bagaimana menga- 
tasi keadaan sekarang. Menu- 

rut Wilopo djalan untiik meng 

atasi keadaon telah diketemu- 
kam. Tetapi verdana menteri 

“dak mau mendjadi diktator. 
Pertemuan antara 

panglima2. 

kabine: bubar, datanglah keka 
binet perdana menteri di Pe-. 

djambon panglima2 divisi dan 
kepala2 seksi S.U.A.D. di ba- 
wah pimpinan kepala staf A.D. 
kolonel Nasu'ion untuk mene- 
(mui menteri pertahanan. Pagi 
'harinja mereka telah menga- 
|dakan rapat dan telah men- 

djumpai presiden. Antara lain 
terdapa: panglima2 tentara dan 

Djawa Barat, Diawa Tengah 
dan Djawa Timur. Tampak di 
antaranja kolonel Nasution, 

overste Suprapto. overste Su- 
'mantri, overste Su'oko, overs'e 

Surjosularso, kolonel Simbolon, 
Kawilarang, ' oversie Bahrun 

dan cverste Suwondo. Menge-   tidak mau memberi pendjela- 
san lebih jandjut bagaimana 
djalan itu. Dalam " pertemuan 
dengan presiden djuga telah di 
bitjarakan soal2 demonstrasi 
jg diadakan kemaren pagi oleh 
beberapa ribu orang, demikian 
Perdana Menteri Wilopo jg se 
landjutnja menerangkan, bhw 
pemilihan ymum akan lebih di 

- pertjepat lagi. Ini memang se 
suai dengan hasrat pemerin- 
tah, demikian perdana menteri. 
Beberapa waktu jg lalu Wilopo 
mengharapkan bakwa pemili- 

han umum sudah dapat didjx- 
lankan dalam kwartal pertama 
dari tahun 1953, 

inai pertemuan antara 'men'eri 
“pertahanan dan para pangli- 

ma tsb. Sultan Hamengku Bu 
wono menerangkan bahwa da 

(lam pertemuan itu telah dibi| 
tjarekan keadaan jg timbul pa 

ida wak'y ini. Menurut Sulan 

Hamengku 'Buwon, ia diuga 
ingin mengetahui bagaimana 
keadaan didnerah-dserah, Per- 
Smuan ini berlangsung kira2 

1 diem lamanja. Mengenai di 
rutuskannj: hubungan kawat 
dengan luar negeri Sultan Ha 

mengku Buwono menerangkan, 
bahwa oletmja :elah '“dikeluar- 
kan perintah supaja pemutu- 

:San ini dihapuskan. (Pia). 

Pukul 13.25 setelah sidang” 

territoria: Sumatera  Utarg, | 

seorang pentjipta Pantjasila 
ini. Insja-Allah sajs akan te- 
tap berdiri diatas kelima da- 
sar ini, tetap berdjuang untuk 
mentjapai terwudjudnja keli- 
ma dagar2 tersebut. Karena 
aku mendasarkan diriku diatas 

ikelima dasar ini, maka aku ti- 

Bukankah kamu tidak pua 

menghendaki bahwa aku men- 
Gjadi dik'ator? demikian presi 

| den. Pertanjaan ini 
oleh kaum demonstran dengan 
, betul”. Dalam hal perminta- 
an Saudara itu aku djawab, ba 
kwa aku akan mengadakan 

ngan para menteri, dengan pe- 
merintah jang bertanggung 
|djawab. Ka au aku memutus- 
|kan sendiri maka aku bertin- 
dak sebagai diktator. 
“Kedua: Jang menghadap se- 
karang ini hania sebagian dari 
Irakjat Djakarta, sedangkan 
Irakjat Indonesia terdiri dari 
rakjat dilain2 daerah “djuga. 

Aku ingin menge'akui dahulu 
bagaimana keinginan2 dari 
rakjat2 didaerah lainnja. Se- 
landjutnja presiden mengata- 
kan, kahwa ia akan menindjcu 
daerah? 'a'nnja djusa, untuk 

(menjelidiki bagaimana keingi- 
nan rakis: Jisana. Karena i'u 
diharapkan supaja rakjat ber- 

“Sabar, 3 
“Ketiga: Kita sebagai negara 
demokrasi peru alat demokra- 

si jai'u suasr parlemen. seba- 
gaimana nula ha'nja dinegeri2 
lainnjs, Parlemen jang sempur 

na ialah hasi pemilihan rak- 

jat sendiri. Insia A'lah kita 

Ikon mengadakan lekas2 pemi 
Than umum. agar mempun'ai 
parlemen jang sempurna. Te- 

  
(Disambung Hal. 3 kol. 1). 

# 

seorang wakil dari mere- 

ja berhadapan langsung dengan || . 
sembo- |F- 

kan terima kasih dan saja har| 

no tetapi bung Karno untuk | 

wat tsb dite apksm 

didjawab | 

(permusjawara'an dahuly de- 

   

  
Kemajoran & 

K 

Oleh militer, sedangkan patroli? 

hak resmi pada hari Djumat ini   
Menurut pengumuman KLM i 

pesawat Cens ellation KLM ig, 
   

    

   

   

berangkat ke Nederlang pada" 
hari Sabtu tgl. 18 Oktober, se 
karang diundurkan M4 djam 
lamanja. Keberangkatan pesa- 

pada hari 

'andjutnja diperoleh kabar, ba 
hwa kantor KLM di Djakarta 
elah mengirimkan kawat ke 
Singapura, supaja pesawat K | 
LM dari sana djangan mene-' 

  

ruskan dahulu perdjalanannja ' 
ke Djakarta: Selain itu didapat 
ceterangan, kahwa kapal KPM 
“Ophir” jg akan berangkat da 
ri Tandjung Priok ks Belawan 
Deli, ditunda keberangkatan- 
nja 24 djam. 'Kapal itu akan 
bertolak pada kari Sabtu pukul 
16.00 petang. Perhubungan til 
pon jg pada hari Djum'at mu 
'ai pukul 11.00 siang dipu'us- 
kan, sampai malam hari belum 
dipulihkan. Menurut ke'era- 
ngan nemutuSan perhubungan 
tilpon itu akan berlangsung 
sampai waktu jg masih akan 
Tie'apkan lebih Iandjut. Pemu 
Susan. ini berloku baik bagi 
perhubungan tilpon di Indone- 
Sia maupun bagi perhubungan 
dengan luar negeri. 
Larangan pengiriman kawat 

keluar “negeri, telah dihapus- 
kan pukul tiga siang. 

Penumpang2 GIA dan 
kereta api masing2 ti. 
dur di Kemajoran dan 

Gambir. 
Berhubung dengan dimadjukan 

nja' berlakunja diam malam mu 
lai tgl. 17-10, maka penumpang2 
pesawat2 terbang G.L.A., antara 
nja dari Sumatera dan Makas 

sar, jang baru tiha di Kemaio 
ran sesudah berlakunja djam ma 
lam pukul 20.00, terpaksa ber 
malam dilapangan terbang Kema 
joran. Demikian djuga halnja de 

ngan Ik. 3 4 400 penumpang ke 
reta api dari Surabaja jang tiba 

pada djam 20.00 distasinn Gam 
bir, telah bermalam didalam sta 
sion tsb. 

Reaksi negeri Belanda 
tentang insiden bendera. 
Mengenai insiden bendera ig. 

terdiadi kemarin vagi ci Komi- 
sariat Agung Belanda menim- 
bulkan reaksi negeri Bld, Me- 
nurut berita Reuter dari Den 
Haag, djurubitjara Kementeri- 
an Luar Negeri Belardi telah 
mererangkan, bahwa bemerin- 
tah Belanda telah mengambil 
Gn laa kpop barak ins'den peru 

runan bendera Belanda oleh pa 
"a demeatran kemarin nasi oi 

Djakarta. Suatu pemberitahuan 
belah dieerara'kan kepada 
s9 hreia “at para Mr, Bro 
to Tirtoprodjs jang datang di 
kantor Kementerian Lrar Ne 

Ken pernjataan panlesa'an ter 
hajan kedini'an “di Diakarta 
itu, Menteri Luar Nsseri Belan 

, r Bevas merrats 
kan kerada Mr, Susana. bahwa 
nemer'intah. Belanda .verasa 
terkediut Jan ketiswi” kun 
it menjeruksm kepada rerterin 
tah Indonesia nt"k mengambil 
tindakan sipaia angan terdja 
Ji lagi insiden sematjam itu, de 
mikian Reuter. 

  Aa Mp Thom 

  

Yamin Ditangkap 
Keadaan Ibu Kota Kemaren Petang Sonji 

Penumpang2 CIA Dan Ke reta-Api Tidur Di 

mana?, utk mendjaga kemungkinan2. Menurut keterangan dari fi- 

orang. Perhubungan udara dengan luar negeri pada hari Djumat 
pagi djuga mengalami gangguan. Menurut keterangan2, para pe- 
mumpang di Kemajoran tidak diperbolehkan turun atau naik pe- | 
sawat terbang. Tetapi larangan ini telah dihapuskan pukul 3.30 | musjawaratan parlemen meng- 

pada mulanja dite'apkan akan | 

@nggsuts, parlemen. Mr. Moh. 

ka 5 maan 2p Asa 

Berhubung dengan 
Minggu pukul 04.00 pagi. Se- | jang timbul SiJalam negeri de 

|akan berangkat pada 

Kua 

geri Belanda untiik menjambai 

2
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EADAAN DI KOTA DJAKARTYA pada hari Djumat petang tam 
pak sunji. Penutupan djalan? dan daerah? dgn tjara berangsur 

angsur. dihapuskan. Berlainan dengan hari biasa, 
delapan malam djalan raya sudah tidak ramai lagi. Di tempat2 
penting ditempatkan pendjagaan. 

sebelum pukul 

Gedung parlemen djuga didjaga | 
tentara dan polisi -meronda di- ' 

| 

Gambir. 

| 

tidak ada .terdjadi ketjelakaan ' 

Mr. Moh. Yamin | 
— ditangkap. ' 

Dikabarkan seterusnja, bah: ' 
Wa kemarin sore pukul 18.00 . 

diru- telah di'angkap 
Samakan anakan IA 

keadaan 

  

wasa mi ierteri Luar Negeri i 
telah menurda keberanskatan ' 
hja kesidang umum PBB di 
Nes' York pada tanggal 21-10 ' 
jad. Sediania Menteri Mukarto ' 

tanggal 
18-10 ini. 

PARTAI WAFD piLisi 
PENGURUS BARU. 

Hari Kemis diperoleh kabar, bah 
wa pemilihan atas pengrantian 

ketua partai Wafd jang berhen- 
ti, jaitu Mustafa el Nah akan 
dilangsungkan dalam mi per 

tama bulan Nopember. Sedjumlah 
anggota2 parlemen dan  kala- 

ngen2 terkemuka partai akan me 

milih lagi pengurus harian baru. 

Ini adalah untuk nertama kalinja 
sedjak partai itu didirikan bahwa 
pengurrsnia dipilih oleh angota2 
nia sendiri. Sebelumnja selalu ke 

tua jang menundjuk. 

| 
'f 

a 

Sebagian dari: demonstran2 dk 
: ngan membawa poster2 jang 

menuntut pembubaran parle 
men dengan segera, jg kema 
ren pagi menjerbu gedung 
Parlemen dan kemudian meng 

     

  Adv..80 sen per m.m. kol. Ha, 

    

“D 
| tia Permusjawaratan Parlemen 

paja pada waktu ini 
kalangan tersebut, 

Menurut keterangan  aari 
Sumber jang lam, rauglmaz 
tentara verritorium jang 0 uaes 
UH bad at Pertemuan ja uengan 
KSAL uan KuAD di vjakarta 
bPaua heinis malam dan HDjun- 

sengail enter! ter 
tananan, tean menjatakan bah 
wa mereka akan patun kepada 
PE ta tri OI Cnususnya dan 
pumpiia.i Angkatan Perang ser 
ba sEncuterian Lertananan. 

4A.P, ditugaskan seleng:- 
garakan keamanan. 

Biro Penerangan S.U.A. dengan 
melalui Ri semalam belah 1ue 
Dgirimkan radiogram tentang pe 
nfumuinan «.8.A.D. kepada se 
mua blerritoriuna jang menjaia 
kan, bahwa berhubung dengan 
Suasana hangat diibu kota indo 
nesia, pada tgl. 17-10 djam 11 66 
para pangiaa territorram dan 
PEwWira£ SUA.D., disertai He 
pala Siaf Angkatan Darat, teiah 
menghadap Panglima Tertinggi 

wb Sia 

    hadap ke Istana Presiden: 

Putusan 
Parlemen 

Tak Menghendsk!' Ada- 
nja Krisis Kabinet 

Sekarang 

t SMUKUL 10.15 pagi kema- 
ren anggota? panitya per 

adakan rapat unik membitja- 
rakan keadaan? bagaimana me. 
ngatasi suasana. Jang hadir ada 
k.L 15 orang anggoia. Rapat-ini 
berlangsung sampai pukul 10.59 
pagi. Sesudah ini wakil “ketna 
parlemen mr. Tambunan dan 
tor, Tadjuddin Noor k.l, pukul 
11.20 pergi ke Pedjambon atk, 

2 menjampaikar putusan? “jang diambil oleh panitya permusja- 
(waratan kepada kabinet, Sete- 
lah bertemu dergan kabinet mr. 
Tambunan menerangkan kepa- 
da pers, bahwa ia bersama? de- 
ngan Tadjaddin Ncor tlah me- 
njampaikar putusan jang telah 
diambil oleh "anitya permusja- 
waratan. 

Pada poekoknja pu'usan ini 
galah: a. kita tidak menghen- 
daki krisis kabinet pada waktu 
ini, karena ini akibatnjs “akan 
buruk: b. supaja pemerin'ah 
erSama2 dengan parlemen me 

ngelyarkan ,siatement” bersa- 
ma un'uk meredakan suasana, 
dan Cc. supaja presiden Soekar- 
no mengadakan pidato radio 
untuk menenteramkan keada- 

an. Permintaan kepada presi- 
den akan segera diadjukan 
o'eh mr. Tambunan dan mr. 
Tadjuddin Noor. Dari kabinet 
mereka. langsung pergi ke Is'a- 
na. (Pia). 

  

Reaksi W ton 
Menuduh Adanja Anasir2 Komunis Dibe. 

lakang Peristiwa2 

D 

maksudnja itu. $ 

: x 
India Perang: 
Lawan Afrika, 

Bila Malan: Tak Robah 
Politiknja— Remalan 
Douglas Mitchell 

A FRIKA Selatan pada satu 
ketika mungkin berada 

dlm, keadaan perang dengan 
India, kalau dr. Malan tidak me 
robah politiknja dewasa ini”, 
demikian Douglas Mitchell, pe: 
mimpin partai kesatuan Natal 
jang merupakan partai oposisi 
penting terhadap merintah 
Afrika Selatan, Mifchell mem- 
berikan komentar atas pernjata 
an (r, Malan baru? ini bahwa 
sIndia adalah lawan besar dari 
pemerintah Afrika Selatan” dan 
atas taduhan “Malan, bahwa 
India mendjarmpuri urusan dim. 
negeri Afrika Selatan. . ,,Malan 
mendjadi tua dan telak, membuk 
tikan ketidak mampuannja da- 
lam soal? internasional”, Menu- 
rut pendapa'nja “djenderal 
“Smuts (slah memperlihatkan ke 

' tjakapannja. (AFP). 

  
  

Djakarta Kemaren 
ARI WASHINGTON AFP-Pia kawatkan, bahwa pembesar? 
pemerintah Amerika hari Djum'at mentjurahkan penuh per- 

hatian atas perkembangan? disekitar krisis jg dewasa ini dihadapi 
oleh Indonesia. Kalangan Washington menjatakan kepada diri sen- 
diri, sampai dimana ,,anasir2 Komunis” mempergunakan keadaan 
jg di Washington disebut sebagai ,,keruh” itu untuk melaksanakan 

Pada umumnja di Washing- 
ton orang berpendapat, bahwa 
sedjumlah kesar anasir2 nasio 
nal jg telah menggabungkan 
diri kepada kaum Komunis me 
ngadjukan tun'utan2 untuk di 
adakan pemilihan umum dan 
dibubarkannja parlemen, utk. 
memberi kesempatan guna di 
bentuknja pemerintah is baru. 

Kalangan2 jg tertentu kini 
sedang mempeladjari sampai 
dimana anasir2 Komunis i'u 
mempergunakan, atau menje- 
babkan kedjadian2 ig keruh 
itu untuk mengantjam republik 
jg umurnja masih muda itu. 

pemer 

untuk mengusahakan sesuatu un 
tuk dapat mengatasi keadaan de 
wasa ini, Panglima Tertinggi — 
demikaian pengumuman itu — 
menjatakan, bahwa keadaan de 
wasa ini adalah hangat dan da 
lam hubungan ini Angkatan Pe 
rang ditugaskan “untuk menje 
lenggarakan keamanan. 

|. Sekitar sidang kabinet. 

Penerbit: N.V. Suara Merdeka Press”. 
Penjelenggara: Hetami $ 
Alamat: Purwodinatan Barat II — 20 Semarang - 
Tilpon: Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. 

Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,80 untuk meterai). 

Para Pangli 
e belakang Pem, 

Penglatsanaan: 
phiasn Sementara. Ditunda 

ARI KALANGAN KABINET didapat keterangan, bahwa 
para Panglima Divisi jang kini berkumpul di Djakarta telah 

menjatakan, bahwa mereka tetap berdiri di belakang pemerintah | 
|. dalam menghadapi keadaan dewasa ini, Tentang keputusan Pani- 

Gjangan ada krisis kabinet dinjatakan oleh 
bahwa keputusan itu dengan tidak resmi ber- 

arti pernjataan dari pihak parlemen, supaja utk sementara waktu 
pelaksanaan mosi-Manai Sophiaan cs ditunda. 

    

   
rga Etjeran @9 sen per lemb. 

ma Di- 
  

Mosi'Manat”So- : 

pagi hari ini jang menjatakan, su- 

Sudah Dapa 
Dibajangkan 
Akan Timbulnja Demon- 

strasi Iloi— Kata PKI 

KRKENAAN dengan ke- 
ujadian? pada hari Djum 

'al pagi kemaren, ketua fraksi 
Partai Komunis Indonesia, Ir 
sakirman telah memberikan ke 

| terangan tertulis dalam mana 
dikatakan, bahwa ,,kalau kedja 
dian? ini dikubungkan dengan 

|inervia Sutan Sjahrir dalam 
harian ..Keng Po” bari? ini, ma 
ka njatalah, bahwa dibelak 
kekaijauan jang terdjadi 
itu berdiri golongan politik jang 
tertentu”, Dikemukakannja bali 3 
wa dalam interviu Sjahrir itu 
sudah dibajangkan adanja ke- 
mungkinan akan dirusaknja 
parlementarisme di Indonesia 
oleh apa jarg Ginamakannja 

(memberikan interviunja iu 
| memang selat terdengap desas 
desus dengan disertai in'imida 
si dari golongan tertera, bah 
wa parlemen sewaktu-waktu 
akan diserbu oleh apa jg dina   Semen'ara. itu didalam si- 

dang kabinet kemaren, tidak 
ada saty orangpun Menteri jg 
menjatakan akan menarik diri 
dari kabinet. Djuga Men'eri 
Pertahanan Hamengku Buwo- 
po IX te'a: menjatakan akan 
terus melakiikan tugosnja se- 
lagi kabine: sekarang ini ma- 
sih “kerdiri demikian menurut 
kalangan2 jg berdeka'an dgn 

Dewan “Menteri. Dan soal ig 
timbul dari mosi Manai So- 
phiaon itu telah dianggap oleh 

  
   

net seliruhnja, sehingga tidak 
lah Sapst dikatakan .terba'as 
pada Meneri Per'ahanan sa- 
dja. Dalam: pada itu utk men- 

    

. dan 

diaga kesmanan. umum oleh 
kabinet telah disetudjui pula 
tindakan keamanan jg 'elah di 
ambil di Djakarta sejjak ke- 
maren siang supaia djuga dij 
lakukan didaerat2 lainnja di! 
mang SOB masih berlaku. ! 

Reces parlemen mung- 
kin diperpandjong. 

Sampai sekarang ini belum 
diketahui arabila parlemen 
akan mengadakan sidangnja Ia 
gi. Djuga belum diketahui apa 
bila pemerintah akdn memberi 
kan keterangannja kepada par 
Iemen '“erhadap soal ig timbul 
dari diterimania mosi Manai 
Sopriaan oleh DPR itu. 
Kemunstinannic hesar seka 

li, bahwa buat sementara wak 
tu masa reces parlemen seka- 
rang ini akan diperpandjang 
lagi. 

Sobsi tidak ikut 
demonstrasi 

Berhubung dengan adanja demon 
strasi menurtat pembubaran  parle- 
men dikota Djakarta pada tg. 17-10, 
Sekretaris Djenderal Sobsi Njono 
memberikan keterangan pada ,,An- 
tara”, bahwa pada waktu ini perha 
tian Sobsi sedang ditjurahkan kepa 
da masalah2 jang, dihasilkan konpe 
rensi-masionalnja jg baru sadja ber 
achir. So sama sekali tidak tahu 
menahu tentang demonstrasi tersebut 

tidak memberikan instruksi ke 
pada arggauta2-nja untuk mengada 

kan demonstrasi sematjam itu. Sobsi 
menghormati demonstrasi sebagai 
hak demokrasi jg sudah  didjamin 
oleh Undang2 Dasar Sementara, te 
tapi belum mempersoalkan masalah 
tuntutan pembubaran parlemen pa 

da masa sekarang. Dalam mengha- 
dapi persoalan seperti sekarang — 
demikian Njono— Sobsi berharap 

  

    

  

agar semua golongan “ masjarakat 
memegang teguh dasar persatuan. 
Dengan persatuan jang bulat dan 
kokoh kita pasti dapat atasi segala | 
keadaan dan dapat mentjegah sega 
la-matjam provokasi jang mau me 
metjah-helah dan merugikan kepen 
tingan seluruh rakjat. Demikian 
Njono. 

  

  -- Sebuah pesawat Brazilia jang ter 
bang ke Buenos Aires telah djatah 
di Brazilia Selatan. Ke-18 orang pe-" 
numpangnja -terdiri atas 14 penum- 
pang dan 4 orang anak buah, sela- 
mat dan hanja mendapat luka2 ri- 
ngan, ira 

san Indonesia | 5 
tachae Gasa 

  

  

an mendjadiscai kabij 

makannja ,,rakjat”, hal mana 
“telah disampaikan oleh wakil 
ketua parlemen, mr. Tambunan, 
kepada jang berwadjib”, demi- 
kian ir. Sakirman. 

Selandjutnja dikemukakan, 
bahwa diterimanja mosi Manai 
Sophiaan ity. adalah suatu hal 
ig biasa terdjadi dalam per- 
djuangan parlementer, dan sa 
ma sekali tidak bertentangan 
dengan Undang2 Dasar. : Menu- 
rut pendapatnja penerimaan 
MSi itu malahan berarti sua 
tu langkah jg haik.dalam: pes 
laksanaan program kabinet Wi 
lopo mengenai pembangunan 
angkatan perang. Dengan de- 
mikian menurut ir. Sakirman, 
dengan diterimanja mosi Ma- 
nai Sophiaan itu tidak ada ala 
San sama sekali un'uk membu 
barkan par emen dan tidak ada 
alasan pula untuk bubarnja 
kabinet Wilopo. Dikemukakan- 

| aja, bahwa mereka jg seka- 
rang mentioba membubarkan 
parlemen itu sedjxk semula 
menentang iiap2 usaha ur'uk 
mengadakan pemiihan jg de- 
mokratis. “Tuntutan supaja ka 
binet Wilopo berdiri terus son 
der parlemen, sesungguhnja 
hanja menundjukkan sifat fa 
sis dari golongon ig menuntut 
itu”, demikian ir. Sakirman. 

(Pia). 

  

“ PELANTIKAN ADJUNCT 
AHLI METEOROLOGIE 

| AURI, 
Kemaren pagi bertempat di- 

markas besar Angkatan Udara 
| Republik Indonesia, Djalan Mer 
|deka Barat, Djakarta, dilang- 
sungkan upa'jara pelantikan 
Can pemberian idjazah kepada 
18 orang Adjunct Ahli Meteoro 
lcgie Militer Angkatan Udara 
romboran pertama, jang telah 
tammal dan Julis dari pendidi 
kan me'eo di Djakarta, selama 
2 tahun, 

Pendidikan Adjunct Ahli Me 
teorologie jang mulai diadakan 
pada bulan September 1959 i., 
Can selesai pada 1 Oktober '52, 
pertlima2 diikuti oleh 23 tjalon 
perwira, tetapi 5 diantaranja 
»Ojatuh” dalam udjian. 

  

Suatu barisan pengawal jang 
bersendjata kuat: siap mendja 
ga disekeliling Istana Merde 
ka, untuk mendjaga segala 
kemungkinan. Selains  pendja 
gaan pengawal bersendjata 
ini, telah disiapkan pula 2 
mobil pemadam kebakaran, 
guna Siap menggunakan sem 
protan air dimana perlu. Se 

dikabarkan, 

  
bagaimana un- 
tung demonstrasi2 ini achir- 
nja dapat dibubarkan" 'oleh   presiden dengan tenang. 

  

  

  
  

     

   

     
     

   

    

»rakjat”. »Dan sedelah Sjakrir 3g 

 



     
      

   

  

   

             

      

ng: ini diharap Su 

O.M jl: daton              a   

  

( Djam: 19.00 MALAM    
U tgl: 19 OKTOBER 1953” 

  

untuk menghadiiri pengumuman. 

(Jaan didalam debu te 

    
    

   

  

    
SIN 
LELA 
ANGGUR HOE 

prampuan. 

   
| orang prampuan HAMIL. 
ANGGUB BRANAK.. 
ANGGUR RHEUMATIEK. 

'Masing2 TJAP ,RUMAH” 
4 tiap botol besar R. 12.50 botol 
ketjil R. 6.50: aa 

ARAK OBAT KOLESOM tjap 
KUDA botol besar & R. 12.50 
botol ketjil R. 6:50. ' 

  

da botol besar 
| ketjil R. 750. 

. Rumah Obat, 

Gang Pinggir No. 1 Telp. 1658 

a R. 15— botol 
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" RUSLAH MAKAN PIL VIRANOL Dan on TANGGUNG 10076 MANDJUR. | Viranol Extra strong buat laki2 jarg kurang tenaga lemah sjahwat (Im 
dak hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2 muka putjet 

TJISE. BUAT ORANG 
KL. 4 

A GO0 sOM 
DJIONG TIIOE buat orang 

ae c AN 
| ANGGUR POW THAY buat | 

ANGGUR KOLESOM tjap Ku- 

“hitam”, ialah batu-b 

Esumber hidup Manu 

     
    

  

  

Ta LH  —— i 

Tr. Ii 

  

   

  

    

  

    

      
    

   

  

   

  

      

terdjun kei 
mana dalam terik 

tengah antjaman b 
ledakan gas Ke 

    

bangkel2 dan se 

  

n2 jg men- 
ban sional jg tinggi. Saja 

| temy nig bs, shows, ope- 

rettas, revues dengan penari2-nja jang 9 s 
dance-halls dan lain? tempat, dimana Manusia m 
atau mentjari pelepasan lelah dari kebisingan hidup sehari-hari. 

—— ii Singkatnja: perdjalanan saja, saja gunakan sedemi- 

kian intensief untuk bisa melihat, mendengar dan merasakan ba- " 

gaimana rakjat dan bangsa2 di Eropal , bekerdja, bersusah 

           
     

  

      

  

         

  

    
    

        
        

    

   

  

Padan bergembira, beribadat dan bertjita-tjita. Dan dalam penin- 
djauan itu, lepas dari segala frivoliteiten jang kami sebut diatas, 

    

  

“ Hlepas dari segala kekurangan? jg masih banjak terda- 

| Ipat: umumnja di Eropah saja bisa menjaksikan suatu taraf hidup 
jg. tinggi suatu kesedjahtera'an jg. rata terbagi, dan suatu sistim 

Epergaulan masjarakat jg mendekati kesempurnaan jang kesemua- 

semuanja pada waktu ini masih sukar di-impi-impikan untuk In- 
donesia. k : Bea 

m3 TR nun demikian, sebagi seorang Indonesia, tentulah 
ia akan bertanja: ,,Apakah taraf hidup “dan  kesedjahteraan j£ 
demikian tingginja itu tidak mungkin dim tempo jg sesingkat- 
singkatnja ditjapai oleh negara kita? Apakah tidak mungkin Sila 
»keadilan sosial” jg mendjadi idam-idaman kita itu diwudjudkan 

| Isebagaimana sekararig “hampir bisa “terwudjud dibenua Eropah 
itu?” 2 

—-———— Setelah mengenal keadaan tanah air kita sendiri, 
serta mengenal pula watak dan bakat bangsa kita sendiri, dengan 

| penuh kejakinan saja berani mendjawab: ,,Mungkin, tentu mung- 
kin, dan malahan bisa segera mungkin!” Dan kuntji kemungkinan 

m Pini djustru tergenggam oleh niat bangsa kita sendiri, niat apakah 

MAH KEKUATAN HILANG 

potentie setuel zwakte), Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 
Kaki 

tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 
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Zindabad House, Nonongan 77 Solo. 
Amanat Ali Kauman 76c, Tegal. 

| COUGE 
Mala 

  

: Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, djan- 
berdebar2, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10074 

jang 

5 “Gumbira istimewa buat laki so. Tasonatasereses arak Rp3 

Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan , 25.—| 
- injak Tahgkur adjaib buat Taki2 ....oo.occoooooo. com. Hk 

. alep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ............. Ha Rn 
8 uder. bikin hitam rambut tanggung "gk pang z gram Ta 0 — 
t dikirim sesudah terinia wang tambah ongkos kirim 10”. 
# — TABIB WAtiD MAWN, Tambiong 40 — Bandung. 
L...Agen2: Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. : 

Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta, sebelah Van & Co. 
—. Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 

“De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. . 

E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 5 ara 
R. M. Hamim, Djalan Benteng 1 Sukabumi. Ha 3 
Muiti Sports, Kaliasin 7 Surabaia.. at H 
Toko Seth, Dji. Kemakmuran 100 Makasar. 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang Sani Hg 

jl dipekerd. 

NG
 

an
 

Hiaigi. Tetapi dengan demikian kita terlupa, 
(jerkatipun itu batunji 

Ig SEP yi 

dak putus Ya Gan 

jg akan mereka perbuat dengan negara kita ini? | 

SL “Ada sebuah maxime (pepatah) dinegeri Barat jg 
mengatakan, bahwa kuntji kemakmuran sesuatu negara terletak 

pada tiga paktor jg disihgkatkan dim 3 letter M, the Men, Mate- 
riil and the Money — Manusia, Materjaal dan (Mata) Uang: Ma- 
nusia untuk mengerdjakan sesuatu. Materiaal sebagai bahan untuk 

: sedang uang untuk penggerak pekerdjaan2 tadi. 
- Kita di Indonesia tjukup Manusia, dus tjukup tena- " 

-ga kerdja. Ditambah oleh wataknja jg pada dasarnja radjin, We- 
'kel, teliti dan gemar beladjar, bangsa kita merupakan suatu sum- 
ber tenaga jg tak terhingga nilainja untuk sesuatu projek usaha 

| Hampir semua bahan2 untuk Kebutuhan hidup dihasilkan oleh 
aah air kita. Bahkan malahan masih bisa turah, hingga bisa 

  

   

| dengan bahan? jg kita tidak atau belum mempunjainja sendiri, 
sebagai badja, arang batu jg tinggi kalorienja dsb. Uang? Kita 
“bisa mempunjainja dgn tjukup, asal kita bisa terus mengekspor. 
Djadinja, 3 matjam sjarat untuk kemakmuran bisa kita penuhi 
semuanja. Tambahan lagi dengan mentjoncoh dan mentjoba memi- 

mereka, kita bisa menjingkiri segala kesalahan2 eksperimenteel 

jg pernah dialami oleh dunia barat dim proses kemadjuan mere- 

ka. Djadinja dengan tjara demikian kita bisa lebih mempertjepat 

emansipasi Kita kearah kemakmuran jg mpgrata. 2 

— ———— Benar harus saja akui b a probleem-expos€ jg 

saja kemukakan tadi, ditindjau dari sudut pandangan seorang ahli, 

sangatlah simplistis, Sangat sederhana! Tetapi apakah bukannja 
suatu kebenaran, bahwa didalam simplisme, didalam kesederhana- 

an mengemukakan suatu probleem itu, sendirinja sudah terkena 

inti dari pro'bleem itu sendiri? 8 : 

— — LC Kembali kita pada. pokok persoalannja: ialah kita 

The Men, Material and the Money. Tinggal sekarang bagaimana 
menggerakkan tiga sjarat itu, 

kan kesedjahtera'an jg. diharapkan. Djawabnja hanja satu: Be- 

kerdja, bekerdja lebih radjin dari jg sudah sudah! Hanja dengan: 
bekerdja radjin inilah 3 paktor tadi bisa  berdjalan kait-mengait 

untuk achir-achirnja sebagi hasil dari kerdjasama jg. erat menelor- 
kan kemakmuran ig. ditjita-tjitakan. Sudahlah djelas, bahwa ha- 
nja dengan kerdja keras, bahan materiaal kita bisa Ol: 
dang hanja dengan hasil penggrhan bahan materiaal ini, 
bisa Napitiha tiang jg selandjutnja bisa digunakan 
'kesedjahiteraan sipekerdja, dus rakjat kita itu 1 
ranglah, bahwa 3 paktor jg kita miliki itu tadi sama-sama mMem- 
butuhkan satu sama lainnja. Sedang hanja dengan kerdja sama jg 

makmuran jg ditjita-tjitakan itu baru bisa diwudjudkan. 

——.—-—-— Dalam pada itu, teranglah pula bahwa paktor be- 

pektor pertama jg kita miliki itu — adalah soal jg terpenting. 

Karena spal bekerdja inilah jg kemudian akan menggerakkan 

dja lebih radjin dan tjermat dari tempo jg sudah-sudah, didjadi- 

'kan SEMBOJAN HIDUP kita sekarang ini, bila benar benar kita 
mengedjar tertjapainja kesedjahteraan dalam waktu jg sesingkat- 

singkatnja., Ma ta AU 

kn mn — Orang Djerman dim usahanja untuk 'mempertahan- 

kan hidup dim negaranja jg boleh dikata 504 

|runtuk ajibat peperangan jl. itu mempunjai suatu pegangan pada 

“suatu aa MAGNA Ta berbunji: ARBEIT UND NICHT VERZWEI- 

FELN./ Bekerdja dan djangan mendjadi bingung! Bekerdjalah terus, 

djangan bingung merasakan nasibmu sekarang ini. Hari kemudian 

ig gernilang pastilah akan terbuka bagi kamu sebagai hasil dari 

'pekey:djaanmu sekarang! Demikianlah kurang lebih ma'na dari 

P semJ, yjan tadi. Kita di Indonesia umumnja gemar bekerdja. Tetapi 

um 1imnja lekas pula bingung karena pada waktu sekarang Ii, MPa 

Selagi hasil pekerdja'an Kita itu kurang mentjukupi. Akibatnja ki: 

ta, putus asa, dan selandjutnja segan untuk bekerdja le ih radjin 

“Tetapi dengan « bahw# menara jg. tinggi 
harus dimulai dari bawah. Kita terlupa ba-      

  

    

1 s rlimpah-limpah tidak . mungkin tertjipta 

a— 2 “ak ada buruknja kiranja djika kita sekarang men- 

“Hiontoh rakjat Djerman. Arbeit und nicht verzweifeln. Keada'an di    
an serta paktor-paktornja hampir serupa dengan ditanah air 

| 'kita. Djuga disana kerusakan2 sebagai akibat perang. Djuga disa- 

ha, upah jg. pada waktu ini Kurang mentjukupi. Tetapi mereka ti- 

d is asa. Mereka tahu bahwa mereka mempunjai tenaga ma- 

tup, bahan materjaal jg: boleh dikata tjukup pula: serta, 

sun mengetahui achir achirnja akan bisa mendapat tjukup 

bagai hasil pengolahan materiaal jg. achirnja. bisa diguna- 

ka Ko penggerak pekerdja2-nja itu sendiri pula. Djustru itulah 
Maapa B 

   

  

    
T   

erdja, dan mereka tidak bingung. Mereka jakin, hari 

dian akan ada padanja.. 
—— —- — Demikianlah pula, keada'an kita diwaktu ini. Apa- 

kah untuk menggalang nasil kita dikemudian hari dan, dengannja 

| itu sendiri pula merebut kesedjahtera'an jg. ditjita-tjitakan itu, ki- 

ta tidak bisa menggunakan resep jg. telah diberikan oleh rakjat 

Djerman jg. sudah berpengalaman itu? Arbeit und nicht verzwei- 

telat 3 v 

5 Hetami, 

L
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Baru2 ini telah kita kabarkan bahwa penduduk desa Sedaju, Gro $ 
bogan (Purwodadi): telah ber hasil "membunuh se-ekor hariman tu- Xi 
tul jg. masuk suatu halaman rumah waktu sedang mengedjar - se 
ekor andjing. Kabarnja hari mau tadi memang sedjak. beberapa 

3 u keselama tan ternak didaerah tsb. ' Gambar : 
n jg tewas akibat satu tembakan - sendjata ' .,dipamer- 

1 1 .kan" dimuka gedung DPRDS ' Kabupaten 

waktu menggan 
Radja hu 1 

  

     

  

   

  

   

  

ota Djakarta dgn spon 
orang, bahwa kini sed 
k: ? Krisis parlen 

| nenangkan dulu pikiran dan hatinja, perlu membuat analyse, perlu 
:$ embuat pernilaian daripada nilai2 kepada mana negara dan 

| bangsa kita ada berpegang. Supaja kita mempunjai suatu pega- 

F ngan jg kuat. Supaja pegangan itu dapat didjadikan pedoman un- 
| tuk kita menetapkan arah tudjuan hidup kita. Di tengah2 ber- 

simpang-siurnja aliran2 politik dan di tengah2 pertumbukan ke- 
pentingan2 jg tertentu, maka tidak bisa tidak setiap orang harus 
mempunjai pedoman itu. Apabila 

ta mendjadi sesat, tergelintjir di medan permainan politik jang 

seakan-akan penuh randjau itu. Sehingga hari kemudian nusa dan 
negara, mendjadi dirugikan oleh karenanja. 

- Apa adanja pedoman itu dengan tepat telah ditam- 
pilkan oleh Bung Karno sendiri, jg kemarin didalam pidatonja di 
hadapan rakjat jg berdemonstrasi itu, diantara lain mengatakan: 

Djundjung tinggilah negaramu. Tjintailah negaramu. Karena apa 
jg sebegini djauh kita telah dapat tjapai 
Kita sekarang ini, adalah 
lamanja. 

terhadap melakukan perbuatan? 

(persatuan nasional 
ta' harap pedoman 
rakjat. Pedoman itu djuga   

apapun djuga matjamnja. Materiaal atau bahan2 kita tjukup kaja. « 

Hdi-ekspor keluar negeri, sedang hasil ekspor tadi bisa ditukarkan 

iiki ,technical Know-how” dari barat, beladjar dari pengalaman2 

# Didapat keterangan, bahwa 

para utusannja diseluruh Indonesia, 
'Esebanjak Lk. 316 orang: djuga Ba- 
pak Sukamto, kepala polisi negara 

Edan 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Ke 

Ehakiman menurut renfjana akan ha 

: en ng jak untuk kemakmuran itu. memenuhi dengan baik 3 sjarat mutlak untu emakmuran itu II ond “dihari: 

hingga ketiga paktor tadi bisa ber- 
gerak-bersama setjara harmonis, hingga achirnja bisa menghasil- 

di-olah. Ser 
kita ' 
atuk 

s€ndiri pula. Te- 

'kerdja — dus memggerakkan tenaga pekerdja (the Men1 sebagai 

paktor2 lainnja, Maka dari itulah hendaknja Soal bekerdja, beket- | 

sudah mendjadi re- 

   
    

    

'terdjadi diwaktu demonstrasi itu. 

  
Si Sebagai jang terdjadi kemarin di ibu 
taan menimbulkan kesan diantara setiap 

terdjadi krisis. Tetapi krisis apa? Krisis 
Tt ? Krisis di lain2nja? Krisis didalam tja- 

ranja kita rakjat Indonesia berpikir? 
. — : Tetapi rasanja sudah terang ini bukan satu krisis 

biasa. Didalam keadaan jang demikian perlulah sesuatu orang me- 

hatsil perdjoangan jg 
Hasil pengorbanan2 djiwa dan milik 

Dan negara kita inilah jg merupakan alat untuk kita melandjutkan 
perdjoangan revolusi nasional kita ini,jg masih belum selesai. 

Sungguh tjinta kepada negara itulah jg merupakan 

pedoman untuk setiap warganegara. Tjinta negara itu jang harus 

memimpin setiap gerak-gerik kita, mengekang perasaan hati kita 

jang kita masih 

itulah jang akan dipegang teguh 

1 jang akan. dipakai 

net, parlemen, partai2, dan alat2 kekuasaan negara, dim mengha- 

“dapi kesulitan2 jg bertubi-tubi dewasa ini. 
-—-——— Dan tjinta kepada negara itu, tfjinta kepada waar- 

-digheid negara.kita, jg mendorong 
turut menjatakan penjesalan kita terhadap insiden penjerbuan 

“merusak alat2 Parlemen dan penuruian bendera asing jg telah 

  

  Grobogan. 
-       

tidak demikian, maka dapat ki- 

dengan berupa negara 

berpuluh tahun 

jig besar sekali. 

jg dapat meretakkan kebulatan 

sangat perlukan itu. Ki- 

oleh 

oleh kabi- 

pula kita setjara djudjur harus 

    
  

      
     

  

KONGRES PERSATUAN 
PEGAWAI POLISI R.I. 

Nanti malam, bertempat di Gris, 
oleh Persatuan Pegawai Polisi R.I. 
akan dilangsungkan malam resepsi, 
berhubung dgn akan diadakan kong 
gres Persatuan Pegawai Polisi RI. 
"seluruh Indonesia j.a.d. dikota ini. 

dalam 
kongres ini, akan hadlir selain dari 

akan hadlir. Selain itu P.M. Wilopo 
beberapa menteri, antaranja 

dlir. Tetapi hal tsb. kini belum da 
menginga: Suasana 

politik dewasa ini. . 
DINAS R.O. 5 

Minggu 19 Okt. djam 8—12 
siang, Koo Hwie Pekedjan 99: 

   SUN 
: Union Kombinasi. 
SUSunan sementara jg. akan 

diturunkan oleh rey una 
kombinasi Solo/Jogiaz untuk 
mengradapi kes. HBS Suraba- 
ja dan kes. BESA Djak, pada 
lain minggu di Semarang ter- 
diri sbb: keeper Khiem Han 
(Jogja) backs Ping Tjiang 
(Solo) dan Djie Siong (Smg) 
midden'inie Liong Hie (Smg) 
Sardjiman (Jogja) dan Ngo 
Liok (Smg) depan Sumedi 
(Solo) Kok Bie (Solo) Siauw 
Ham (Smg) Kong Khing 
(Smg) dan Sian Toh (Smg). 

Tawaran2 luar negeri. 
Menurut keterangan sdr. Ma   

'8—19, Koo Hwie dan Sik 
Yang, Wotgandul 16, mulai 
djam 8—17.09 Numa Bodjong 

57 A. Rathkamp Pekodjan 19 
dan J. v. Gorkom Bedjong 135. 

| PENJERAHAN SENDJATA. 
| Dari fihak KMKB Semarang 

djustru diharuskan oleh kait-mengaitnja 3 paktor fadi, hasil Ke- Iditerima kabar, baiwa pada si- 
ang hari ini, tanggal 18 Oktober 
1952, diadakan upatjara penje 
rahan senijata dari para ang- 
gauta-anggauta  KMKB Sema. 
rang jang dipenSiun. Kemudian 
para anggauta jang dipensiun, 
jang djumlahnja kl. 140 orang 
itu, 

|, tjuti-besar” ' sampai saatnja 
menerima besluit. 

Selandjutnia dikabarkan, bah 
wa malam im di Balai Peradju- 

rit Bodjong, akan diadakan ma 
lam perpisahan dengan ' para 

Yanggauta-anggauta jang dipen. 
sin tadi oleh KMKB, dimana 
komandan K.M.K.B. akan mem 
berikan sambutannja. 

: PEMBETULAN. : 
Dalam sebagian penerbitan 

'kita kemaren di halaman 3 jg 
perkepala “Djalan ig Lurus” 

terdapat kesalahan, 
membingungkan nembatja. Ba 

ris ke 9 jg berbunji “tahu pe 

merintah ran bahwa pemerin 

tah Inggris berpendapat bah” 

'seharusnja dibatja: kami pe- 

tundjuk dan pimpinan kedja- 

lan jg lurus dan benar, ja” 

Untuk dielasnja kalimat itu ki 

ta ulangi” “Berilah kami pe- 

tundjuk dan pimpinan kedja- 

lan jg lurus dan” benar, jaitu 

dst. 
SERVICE STATION P.3B. 

Oleh para anggauta P.3B. baru2 

ini telah dibuka Service Station 

bertempat didjalan Purwodinatan 

Barat 6, jg tidak hanja melajani 

para anggautanja djuga untuk 

umum, Keterangan lebih djauh,   
  

dapat batja dalam adpbtensi jang 

dimuat hari ini, 

  

mulai 20—25 Okt. dari djam | 

diperkenankan mendapat. 

jg bisa 

ladi, ketua PSSI, sekembalinja | 
' dari Helsinki, perkembangan 
'kec'ahragaan Indonesia telah 
| menarik perhatian di luar ne- 
| geri. Banjak pula kesebelasan2 
(luar negeri jang ingin mela- 
| wat ke Indonesia, aniara lain 
ikes. Swedia dan Singapura. Di 
(kandung niatan untuk menda- 
'tangkan coach (pelatih) “dari 
luar negeri, seperti dari Honga 
ria gun, lebih mempertinggi 

| mutu vermainan sepakbola di 
Indonesia, Didjelaskan, bahwa 
“pealih2 itu tidak “keberatan 
“datang di Indonesia asal sadja 
mendapat djaminan penuh me- 

.ngenai soal perumahan dan 
| penghidupannja. 
| TOKO2 INDIA TUTUP. 
| Hari ini igl. 18 Okt. semua 
| toko2 Bombay dan perusahaan 
i bangsa India di Semarang tu- 
|tup, berhubung dengan Hari 
Raya Dewali. Untuk meramai- 
kon Hari Raya tsb, maka olehi 
penduduk Indis di kota ini di 
langsungkan pelbagai per'un- 
djukan permainan di Stadion 
Semarang. 

3 TAHUN MASUK BUI, 
Oleh hakim Smg. telah di 

djatuhi hukuman pendjara 3 
tanin terhadap Tirul, seorang 
ig tidak mempunjai pekerdja- 
am tetap, karena dipersalahkan 
melakukan pembegalan sepeda 
beberapa waktu berselang di 
djalan umum Sidodadi. 
50,000 BIDJI STIEF DAN 8 
BLOK KAIN AMBLAS. 

Baru2 ini telah diketahui, 
bahwa sedjumlah Ik. 50.000 bi 
dji s'ief dan 8 blok kain, telah 
hilang jg disimpan dalam gu- 
dangnja PP dan K di djalan 
Purwodinatan Barat, Setelah 

dilakukan penjelidikan dan pe 
ngusutan, maka polisi semen- 
tara menahan 7 orang pega- 

5 bai iahte 

« Menindjau Kedudukan Organisasi2 
y 

“(kerajaan Jajasan Kesedjahtera 

  

HH League berkumpul dan membe 

   pisau Pe 

Wanita Dim Usaha2 Sosisainja 
(Oleh: Mr. Maria Ulfjah Santosa — Ditulis untuk 

Suara Merdeka”). 

EBAGAI LANDJUTAN, dari P 
dan sesuai dengan kehendak Kau- "23 pada bulan Mei 1952 jl, 

Pekan Kanik? jang diadakan 

gxcs Wanita Indonesia, maka pada tg, 29 September 1922 Jiputus- 
kan untuk mendirikan suatu Jajasan jang diberi nama Jajasan Ke- 
sedjahteraan anak2. Jajasan ini harus didukung oleh. semua ang- 

gauta Kongres Wanita Indonesia, djadi hukan kepunjaan salah satu 

organisasi Wanita. Dipandang sudah waktunja bahwa organisasi? 

Wanita bukan sadja tergabung dira suatu federasi jang bernama 
Kongres Wanita Indonesia dgn mempunjai minimum-program jang 
harus didjalankan oleh masing? anggautanja, akan tetapi perlu 

djuga diwudjudkan dlm suatu atau beberapa usaha bersama. Bu- 
kanlah suatu usaha bersama itu akan kelihatan faedahnja utk ma- 

sjarakat kita, bukankah hasil?nja djuga akan lebih besar daripada 
hekerdja sendirian, Tentu sadja jg dapat dikemukakan sebagai 
usaha bersama adalah hal2 jg tid 

sing-masing organisasi artinja jg bersitat umum 
rima oleh semua organisasi Wanita Indonesia, 

ak menjinggung pendirian Ma- 
jang dapat dite- 

misalnja. rentjana 
memperbaiki kesehatan rakjat sebagai k sedjahtera'an Ibu dan 
anak, pembrantasan buta huruf dan memadjukan pendidikan ga- 
dis-gadis kita. 

Sebelum membitjarakan pe- 

ar Anak2, maka baiklah kita 
melihat keadaan di beberapa ne 
gara Asia lainnja. Di Burma 
misalnja  Burmese Women's 
League, suatu organisasi Wani 
ta Burma jang bekerdja dilapa 
ngan sosial, mempunjai satu 
perumahan untuk anak2 terlam 
tar dan satu perumahan dima 
na Wanita2 — korban pelatju- 
ran — dirawat dan dididik, Da 
lam perumahan itu wanita2 itu 
diberi peladjaran bertjotjok ta 

Sebelah BR Sa 

College jang tidak sedikit djum 
lahnja, Halaman dan gedung2 
Lady Irwin's College itu.indah 
sekali dilihatnja dan baik dise 
lenggerakannja, us La 
“Kembali lagi ke Indonesia, 
maka perlu diterangkan bahwa 

Indonesia bekerdja dilapangan 
Sosial dan pendidikan. Pun usa 
ha2nja telah njata misalnja' ru 
mah2 jatim-piatu, rumah2 pera 
watan anak2 terlantar, ashra- 
ma2 putri, kursus2 pembranta- 
san buta huruf bagi wanita” In   nam, mendjahit, menenun dan 

keradjinan tangan lainnja. Pe 

rumahan itu mempunjai kebun 
pertjobaan sendiri dan tempat 
menenun (,,weverjj ketjil”). Ha 
sil2 pekerdjaan itu ditempatkan 
dalam 'suatu ruangan dan di- 
djual kepada umum. Dari Pe 
merintah Burma mereka menda 
pat subsidi, akan tetapi tidak 
begitu besar djumlahnja, dji- 
ka dibandingkan dengan penge 
luaran perumahan2 itu, maka 
diterangkan dari iuran2 para 
anggauta, dari pemberian2 
(,donnaties”) dan penghasilan 
dari suatu pertemuan tiap2 ta 
hun jang dapat disamakan de 
ngan suatu pasar derma. 

Pada pertemuan tahunan itu 
Pengurus  Burmese Women's 

ritahukan kepada chalajak ra 
mai pengeluaran uang dari pe 
rumahan2 itu dalam tahun jg 
telah berachir, apa jang telah 
dikerdjakan dan hasil2nja usa- 
ha mereka itu, dGjadi dapat di 
Samakan dengan suatu pertang 
guntan djawab kepada umum. 
Pada pertemuan itu djuga di 
djual hasil2 pekerdjaan mereka 
iang dirawat dalam . peruma 
han2 itu, dan diterima pember! 
an2 (,,donnaties”) lagi untuk 
tahun jang akan datang. De 
ngan tiara demikian umum d2 
pat mengawasi tiar2 tahun apa 
jang telah dikerdjakan.. oleh 
Burmese Womens' League itu, 
Di India perlu dikemukakan su 

.atu usaha dari AN India Wec- 

men's Conference — Suatu Or- 
ganisasi Wanita India jang ter 
besar jaitu Lady Irwin's College 
di New Dsihi, sratu sekolah 
jang dapat disamakan dengan 
sakolah Kevandaian dan Seko- 
lah Guru Kepandaian Putri di 
Indonesia. Di samning gedung 
sekolahnja, ada dinga ashra- 

ma bagi murid2 Lady Irwin's 

  

DPD PROP, DJAWA TENGAH 
MINTA UANG. 

Seperti dikabarkan hiberapa 

waktu berselang, 1 kompleks 

terdiri dari 3 buah kampung di 

desa Sarang (Rembang) tih. ha 

bis musnah dimakan api. Keru 

giannja setelah dilakukan penje 

lidikan ada Ik, Rp. 1.833.480.-- 

Sedjumlah 4.626 orang jg. kehi- 

langan rumah. 
Beberapa hari jl. anggauta D. 

PD, Prop. Djawa Tengah, sdr. 
S, Hadikartono dari seksi Per 

buruhan dan Sosial dgn bebera 

pa orang lainnja telah menim- 

djau desa tsb untuk mendapat 

kan bahan2 ig lengkap, guna 

dimadjukan kepada Pemerintah 

Pusat, spi. mereka diberi ban 

tuan mendirikan rumah atas Pe 

rongkosan Pemerintah. Berke 

naan dgn ini DPD dg peranta 

raan Gupernur Djawa Tengah 

| mafjuka permintaan uang kepa 

donesia, Taman Kanak2, seko 
lah keradjinan tangan bagi ga 

|dis2 dsb,, akan tetapi usaha itu 
| diselenggerakan oleh organisasi 
Wanita Indonesia sendiri-sendi 

:|ri, misalnja oleh Perwari, Aisi- 
|jah, PPI (Pemuda Putri Indone 

| sia), 
| dil, belum ada usaha jang ber 
(Sama-sama didjalankan, ketjua 
“Ii di Bandjarmasin. Pada.achir 

Partai Wanita Rakiat 

tahun jang lalu, tahun 1951 ber 
8 tepatan dengan Hari Ibu, jaitu 

pada tanggal 22 Desember 1951, 
di Ibukota Propinsi Kalimantan 
didirikan suatu Jajasan jang di 
beri nama Jajasan Kesedjahte 
raan Ibu dan anak. Pengurus 
Jajasan itu terdiri dari. wakil2 

| semua perkumpulan wanita In 
donesia di Bandjarmasin, djadi 
sungguh2 suatu usaha bersama 
dari organisasi2 wanita Indone 
sia di Bandjarmasin. 

Karena pekerdjaan Jajasan Kese- 
djahteraan Ibu dan Anak itu teru- 
tama ada dilapangan kesehatan ma- 

ka Jajasam itu dibantu oleh Inspek- 
si Kesehatan jang berarti mendapat 
subsidi dari Pemerintah (Kemente- 
rian Kesehatan), Usaha bersama itu 
jg dimulai di. Bandjarmasin perlu 
djuga diikuti oleh Ibu kota2 Propin- 
si lainnja, dan tentu  djuga oleh 
Ibu kota Republik Indonesia. Ma- 
ka dari itu sesuai «dengan keingi- 
nan Kongres Wanita Indonesia, 
pada tanggal 29 September 1952 
didirikan. Jajasan  Kesedjahteraan 
Anak2, di kota Djakarta-Raya. Jg 
dipilih sebagai ketua Pengurus Ja- 
jasan itu, adalah Nj. Sjamsuridzal 
dari Muslimaat, Wakil-ketua I Nj. 
Suriadarma: dari PPI (Pemuda Pu- 
tri Indonesia), ' Wakil-ketua IL Nj. 
Arudji Kartawinata dari PSII -de- 
partemen Wanita, Penulis I Nj. 
Ruslan Abdulgani dari Perwari dan 
Bendahari I Nj. Pello dari Partai 
Wanita Rakjat:  anggauta ' pengu- 
rus lainnja sedang diminta dari or- 
ganisasi2 Wanita jang djuga terga- 
bung dalam Kongres Wanita Indo- 
nesia. Rentjana pekerdjaan telah 
lisusun. Jang akan diperhatikan 
oleh Jajasan kesedjahteraan Anak2 
idalah keadaan anak2 dibagi da- 
lam 3 golongan, jaitu golongan I) 
lari O sampai I (satu) tahun dja- 
li djika masih baji, golongan II). 
lari 2 sampai 6 tahun .' (dalam 
bahasa Belanda z.g, ,kleuters”) 
dan golongan UI), dari 7 Sampai 
13 tahun. . Untuk golongan 1 Jaja- 
san tersebut akan membantu con- 
suftatie-burezu untuk baji2 jang te- 
lah ada dan mendirikan jang baru 
dimana perlu: urusan -ihi akan di- 
serahkan kepada Bagian. Kesehatan 
jang “akan dipimpin oleh .LB.I. 
(Ikatan Bidan Indonesia). Kemudian 
Bagian Pendidikan dari Jajasan tsb 
perlu memikirkan adanja lebih ba- 
njak “Taman Kanak2' atau 2.9. 

»Frebel atau ,,Kleuter-scholen” dan 
jang tidak kurang pentingnja ada- 
lah Bagian Hiburan untuk anak2 
kita itu. 

Taman Kanak2 Pusat. 
Sampai sekarang hal ini tidak 

atau kurang diperhatikan oleh 
masjarakat kita. Misalnja di ne- 
geri Inggeris ada ' suatu Child- 
ren's Foundation jg. memikir- 
kan adanja hiburan jang baik 
dan pantas bagi anak2, misalnja 
membuat  film2 melulu untuk anak2 dari 4 sampai 8 tahun, 
membuat sandiwara kanak2, dja- 
di segala sesuatu di'sesuaikan 
dengan djiwa anak2 jang masih 
murni itu. Pun jang dapat dises, 
lenggarakan oleh bagian  Hibus 
ran, itu adalah menditikan Ta- 
man Kanak2 dalam -rti ,Kin- 
Ierspeeituinen” dimana anak2 ki- 
ta dapat main dengan sesukanja. 
Di Djakarta-Raya ini direntjana- 
kan adanja beberapa, Taman Ka- 
nak? Pusat, sedangkan untuk ha- 
ri Minggu dah hari Besar lain-   “da Pemerintah Pusat sebanjak 

kain perumahan bagi mereka ig 

djafi korban kebakaran tsb. 

LAPURAN PALSU. 

Beberapa hari jl seorang pe- 

Negeri dikota ini, telah lapur- 

Ik. Rp 200.000. untuk mendiri- | 

suruh dari salah satu Djawatan | 

kan kepada polisi, jg menerang | 
kan bhw. sewaktu ja naik sepe- | 

nja anak2 kita dapat pergi ke 
Taman Kanak2 Pusat, Tentu sa- 
dja untuk menjelenggarakan ren- 
tjana tersebut diatas diperlukan 
bantuan dari seluruh masjarakat 
kita akan tetapi saja pertjaja 
bahwa tiap2 orang tua akan 
memberikan tenaganja dan sum- 

(bangan lainnja untuk kebahagi- 
an anak2 kita, dengan tiada 
membeda-bedakan anak2 itu. 

Anak? 

telah Iama organisasi2 wanita   

  

da didjalan umum Pandanaran- | Dengan tjara gotong-rojong tentu 
telah dibegal oleh seorang jang' Taman Kanak2 itu dapat didiri- 
tidak dikenal. Perkara ini segej kan di semua Kelurahan di Dja- 
ra diusut tetapi, ternjata lapuj karta-Raya ini!! Tjonto jang di- 
rannja palsu. Sepeda jg dikata-| berikan oleh kota Bandjarmasin, 
kannja dibegal itu, jatitipkanj sekarang diikuti oleh Djakarta-   wai Diaw. tsb dan 10 orang 

|pekerdja lainnja lagi. Perkara 
sedang diusut.   disalah satu tukang sepeda disi | Raya. Mudah-mudahan kota2 Ja- 

ni, dng maksud untuk didjual- | in akan segera mengikutinja dju- 
nja lagi, ga. (Dilarang kutib), 
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| SUASANA GENTING 

- tapi tekas2 ini 

. hwa kita akan bekerdja kei 
— Pemilihan umum dapat - diaja- 
— lankan dengan baik, kalau ada 

- organisasi2 dan panitya2 didae | Son 
rah2, badan2 mana tidak bisa | P: 

3 

  

  

( dua Ha. 1» 

DI DJAKARTA. ih 
“bukan berarti 

& 

besok atau lusa atau minggu 
ba- ( tetapi berarti 

  

   
dibentuk dalam satu dua hari. 

— Pemilihan ini harus dilakukan 
dengan se'jara rahasia. Dan | 
untuk itu perlu Surat? 'pemili- 
han umum, jang djumlahnja | 
erdjuta-djuta. Dari rakjat In- 

donesia jang 80 djuta ini kira2 
30 djuta berhak memilih. Un- 
tuk mentjetak surat2 inj tidak 

| bisa dalam satu dua hari, te- 
tapi membutuhkan waktu ba- 
rangkali beberapa bulan. 
Dan sekarang saja hanja 

ingin meniampaikan pesanan, 
jaitu bagaimana djuga djun- 
djunglah tinggi negara ki'a, 

“sebagai alat untuk mentjapai 
tjia2 jg lebih tinggi.. Korban | 
jg telah diberikan untuk ini 
tidak sedikit. Aku melihat si- 
sa2 perdjoangan, tumpukan2 
puing, ruma?r? hantjur dsb. 
Aku bertemu dengan seorang 

bapak. ig duduk dibawah po- 

  

Webb menjatakan bah 
dari ser hua 

“kerasnja. kearah 

Wakil ena Set 

ku Na ba menteri Bing negeri. Tual, Cuba, : 
kat, Irak dan New Zealand. Dalam pedatonja. monteri Juar negeri Seong Osten Unden mema- 
djukan perminta'an supaja Sovjat Uni. menjetudjui agar peris ha » 

| Swedia diatas Lautan Timur, jaitu masing? pada tg. 13 
pada mahksmah internasional atau kepada sebuah Kor 
negeri Irak Ali Jamali menjatakaa kepertjaja'anuja 
membantu Perantjis menjsiesaikan setjara damai perhubi | roko. Jamali mengatakan bahwa Perantjis bermartabat 

Ke mengharap hendakaja negara tersebut: dapat memaha 
4 ma'an hak 1 9 atapija, tidak kurang nti 

“Wakil New Zealan 

lah kewadjiban 
gara baik jang t N 
tidak dalam Pejshikatan Bang 
sa2 untuk kat Sekeras- 

  

   
    gentjatan Sem 

   

    
ra Jain lah Hor “bahwa. 2 
sukan2 PBB agan 1   

  

   H
a
 

- 

menghentikan Y .un- 
tuk mengembalikan perdamai- 

|harus. mejokinkan kepada   ve Nanga agresor”, bahwa dite- 
ruSkannja pertempur: akan 
Tebih banjak Seek ban dari 
pada menguntungkan mereka. 
Ia mengandjurkan. kepada pa 
ra anggota PBB Aap, &. Jebi 
Insjat akan JANEA 2 dj 

      

   

duga pembangunan 'k emba!i 
negeri jang ma'ar ng ini. | ejan- 
an nja Kineson” mengutjap- 

.djiandji sunggukh2 dimuka , 

ta Di Korea—Kuta As Acheson. 
mulai. 

|djataan jang selama lima - ta- Lg 

| bisa diakukan hanja oleh satu 

an dan keamanan di Korea. Di | 
tambahkannja bahwa - PBB '( , 
'akan berhenti bertempur, bila | Mternasional. 
'tertjapai gentjatan sendjata | 
jang tidak berat sebelah. PBB 

| dak seorangpun jang dapat me 

  

2 1 aa Ateriba ai 

an atas dua Le    

          

    

  

Untuk pertama bali: 
.sedjumlah 18 orang ami 

ka. Ss. AURI. sb 5 : 
    

   

j
a
r
 

katan Bangsa2. Ya memperingat- 

| kan akan alternatif, terpetjahnja 
PBB atau keananulah anarchi da1 i 

  

  

  

    

   

  

     
    
    
    
    
    
    
    

| pagi jl. telah dilakukan pelantikan 
1 ahli meteorologie, bertempat dihala 
Gambar: upatjara pelantikan 

  

       tadi 

  lam dunia. | 

Seterusnja. Dean Acheson F8 
menjatakan lebih djouh 4en- | 
tang soal pengurangan persen- 

hun terachir mendjadi pokok 
|! persoalan dalam PBB, akan :e- | : 

tapi tidak mentjapai hasil apa- IA 
apa. Dipertahankonnja persen | ergu 

djataan setjara besar2an oleh j rr 
negara2 merupakan gnijaman 5. 
perdamaian, akan tetapi pengu- & 
rangan persendjataan ini tidak 

  

ALANGAN2 FS 
mis sangat £ Si 

memut'iskan hub . diplor 
diwartakan dalam beriti2 dai 
kalangan? jtu bahwa pan 
tindakan pembalasan intern: 

fihak sadja, melainkan harus ' 
dengan dialan perdjandjian2 

ba
ga

i 

Masalah djadjahan. 
Mengenai masalah djadja- 

han jang dinamakan oleh Ache 
son sebagai tjita2 jang me- | 
“mang berdasarkan hak2 jang | 
lajok dari bangsa2 jang tidak 
merdeka, dikatakan bahwa ti- | 

gung-djawab keadaan s sosial d 
di katjau semendjak 

Mulai sekarang Mossadeg ti) 
dak akan mempunjai "kam- 
bing hitam” lagi un'uk bersan 
dar djika ia mundur kembali, 

nentang sesuatu bangsa .jang j 
tidak merdeka itu dalam  per- 
djoangon kemerdekaan mere- 
ke kg. Pertanggungan djawah da an 7 
lam pemetjahan masalah? se- |demikian kalangan2 tsb me 
Ana 5 : bahkannja. Kalangon2 ig 
perti itu pertama-tama terletak Na 

benua HR jang langsung : Perwadjib. di-ihukota Inggris 
2 , a enegaska 

mempunjai sangkut-paut, akan | dalam “pada itu menegaskan, ' 

  

      
an. Ban pemerjntah, Iran untuk | 

fonal, ramun mereka tetap 
pendapat bahwa pulasan Mossadeg itu terutama ialah szatu ' 
langkah politik dalam negeri. Kalangan? :tu bahkan menambah | 
kan, bahwa tjndakan iti mungkin ialah 
jang masih terbuka bagi Mosden untuk melemparkan tang- | 

'kepada Tiongkok. Kebidjaksa- 

Inggris itu kepada persoalan Politik luar negeri”. naan (wijsheid) Asia adalah ' 

TIK di London Tk hary Ke- 

  

Inggris, sebagai 
'Teherar. TAN diakui oleh 
ran akan memaksakan tindakan | 

ber- | 

  
»satud-nja tindakan | 

an ekonomi jang makjn Ha 
Ba ta sengketa - mznjak dengan 

Komplotan 
Bunuh Heath 
Terbongkar Di Saigon 
— Granat & Repolper 

13 Faktor 

lakan djadi Komunis. 

hen. Aku tanja dia punja ru- Sid: 
mah. keluarga dan sebagainja: 
Djawabnja aku tidak mempu- 
njai rumah, karena telah ku- 
bakar serdiri, karena aku ti- 
dak rela djika diduduki oleh 
Belanda. 

Aku mempunjai lima orang 
anak, dan Jua orang telah gu 
gur Galam perdjuangan. Teta 
pi aku ichlas memberikan pe- | 
ngorbanan i'u. Aku hanja men 
do'a agar ini bisa memberikan 

ng Umum, bahwa: ' pemerin 
tah” Anterira “Serikat tidak 

atom, kuman atau lain? dan ba 
hwa pemerintahnja akan meng | 

tuk mengachiri sengketa inter- 
nasional dengan djalan damai. | 

Soal2 penting jg ha- | 
rus diperhatikan. 

Lebih djauh menteri Acheson 

akan melakukan sesuagu agre- | 
si dengan sedjenis sendjata2 (lesaian setiara damai. 

gunakan sega'a daia ypaja un Ikan hal. Bukan untuk 

tetapi ini bukan berarti bahwa 
PBB tidak mempunjai turut 
tanggung-djawab dalam penje 

Ada'ah i 

peranan PBB untuk memberi. 
kan djasa2nja dalam kebanja- : 

,me- 
maksakan” sesuatu peme'ja- 
han. akan tetapi adalah suatu 

kenjataan jang mengetjewa- 
kan, bakwa sukar sekali untuk 
mendapaikan kenjataan2 serta ' 
kedjadian2 jang sungguh2, ig. 

-sa ini. Kalangan? itu selandjut 

“Iran sudah barang tentu seka 
:rang akan lebih sulit daripada 

Sudah Tersedia 

EMBESAR2 dinas kea- 
mana RAN, ad Ke 

mis mener Gi Saigon, 
bahwa mereka telah berhasil 
menggagalkan perijobaan dari 
sebuah kemplotan : 
bunuh du 2 

do Tjina, 
kurang2nja dua 

bahwa putusan Iran untuk me 
mu'uskan hubungan dip! oma- | 
tiknja dengan Inggris tidak- 
lah membawa kelonggaran se 
suatu dalam prinsip penjelesai 
an sengket a minjak Iran dewa 

     

   

   
   nja menja'takan, bakwwa dalam 

prakteknja hubungan2 antara 

crang2 Inggris dan orang2 
       

   

    

antara orang2 Iran dengan wa Pan ag 

kil2 dari suatu negara ketiga. 

- ninggalkan tempat 

naungan kepada rakjat selu- 
ruhnja. demikian djawab ba- 
pak tadi kata presiden. Sekali 
lagi presiden mergandjurkan 
supaja rakjat ntjintai nega    ra dan mendjundjung tinggi 
nama negara. Revolusi belur 
selesaj Irian Barat belum kem 

erdeba: bali. "Aku berdebai2 
| dengan 293 nan dan | 

“Umum PBB ini harus memusat- 

dan individu, 8) kemadjuan eko- 

mengatakan, “ bahwa - Sidang 

Kan perhatiannja istimewa kepa- 

da soal? penting dibawah ini: 1) 
Ksamaran, 2) aspirasi? nasional   | 'pomi setjara individuil dan kolek- 

tif. Menurut perdbitjara keama- 

  

   

f daritet antara bangsa? dan ber- 
Giri dibelakang piagam Berseri- | 

menanjakan kenapa La ed 
masih belum mengembalikan 
Irian Barat? .Djawabnja, Repu | 
'blik kok ingin Irian, padahal 
uduk mendjaga diri sendiri | 
aa masih belum tjakap. 

nganlah herdaknia fihak 
: La panti memakai kekatjau- 
an didalam negeri sebagai sen 
djata mereka Tintuk menolak 
tunjutan kita”, demikian pida 

. to presiden Soekarno jg ber- 
langsung kurang lebih sete- 
ngah diam lamanja. Sesudah 
“ita presiden meminta supaja 

kaum demonstran itu pulang 
ke rumah masing2. 

Insiden bendera. 

Kira? pukul delapan lebih se- 
perempat, sedjumlah kaum de- | cleh tentara jang mendjaga gedung 
monstran memasuki halaman ru- 

b 

  
mah tempat ked'aman Komisaris . 

Agung Belinda di Merdeka Barat 

“mo. 14. Bendera Belanda Ig. ber- 

kibar Cisana diturunkan di-in- 

@jak-ndiak dan disobek-sobsk. 

Kemudian kaum demonsiran 2 

“ita. “Seger 

“sesudah itu dikibarkan Lambat 

bendera Belanda disana. Hal js! 
demikian itu terdjadi djuga di: 

kantor? H. C. Komisaris Agung | Im hal ini mendjalankan ke- 

Belanda di Merdeka Selatan 8) Kuasaan” militer 

'dan Merdeka Barat 2. Di Merde- | ngingat: Peraturan pemeriniah 

|. ka Selatan 8 pegawai H. CO. jang 

' d4a perlindungan, 
“dimuka pelbagai kantor H.C. di- | 

“berdiri disana dilempari batu. 

Kemudian oleh fihak H.C. dimin- 

sesudah mana | 

adakan pendjaga'an? bersendjata. 
Fihak .C. Belanda  kamudian | 

tokol kementerian luar 

5 

h 

| 
j 

Kusumo Utoyo dengan jisan me- | 

bahwa segera akan mpsapaan pers! 

'njata'an dengan surat. 3 
jainnja itu bendera: mas .gar keputusan ini dihukum de- 

-. ap 3 Rot: Naa kukuman pendjara. 

    

kapai2 dari kantor pass: 
terdamse Lloyd dan peteragaan, 
pij Nederlarg diturunkan 
oleh kaum demonstran. 
Dimana-mana dikota-kota, di 

tiang-tiang mobil2 dan gedung2 Kotabesar Djakarta Raja dju- 
dipasang orang plakat2 jang 
meminta dibubarkannja parle- 

men. Djuga dikatakan, bahwa 
rakjat tidak mau membajar 

    

uang2 Na parlemen. Semen 
tara itu digedung2. japang se' 
perti RRI .diac pendjaga-- 
an. bersendjata. “Dina gedung2 
parlemen didjaga oleh militer 
an polisi. Dilapangan Banteng . 
dipasang beberapa tarik dan mo. 
bil badja. 

» Poribesar2 militer 

00 di-istana. 
Sementara presiden Soekarno 

sedan! 
nja, Pebktora 
pang, Kepala Staf Angkatan Pe 
rang, Kolonel Nasution, Kepala | 
Staf Angkatan Darat dan para 
pembesar militer lainnja tiba.di. 
istana. Djuga Wakil-presiden 
Moh, Hatta dengan menumpang 
mobil tiba disana. Hari Djum- 

   

| 
mengutjapkan pidato- | 

kolektif membutuhkan soli- 

7 

    'at pagi di Pedjambon diadakan 
'sidang' kabinet. Sebelum sidang 
ini dimula perdana-menteri Wilo 
po telah mengadakan pembitja ' 
raan dengan . Wakil-presiden 
Moh, Hatta. Pukul sepuluh pagi 
sidang tersebut ditunda dan 
perdana-menteri Wilopo segera 
menudju keistana Merdeka. Dua 
Gjam kemudian ia kembali lagi 
ke Pedi ambon Jan sidang ka 
binet jang telah tertunda itu 
segera Simulai kembali. 

Anggota2 parlemen tak 
dapat keluar. 

Sementara itu digedung parlemen 
tada KI. 50 anggota, "jang pada mu 
! Tanja akan menaadakan sidang. 
Mereka tidak diperkenankan “keluar 

itu. 'Dimuka parlemen di lapangan 
Banteng dipasang 4 meriam jang di 
arahkan kegedung parlemen dan be 
berapa tank badja. Menurut mr. 
Tambunan, pukul 12 siang oleh Sul 
tan telah diperintahkan supaja 
reka di-izinkan keluar.. Sampai pukul 
12.39 kabinet jang . mulai bersi dang | 
pukul 9- pagi, 'masih bersidang. 

| Selerusnja kemandan Milite 
yaota Besar Djakarta Raya, 3 

dengan: Me- 

tahun 1950 nomor 7 jo surat 
keputusan menteri pertahanan 
tanggal 31 Oktober 1950 no. 
682-MP- — 5-50, io. pasa 15 
dari "regering op de Staat yan 
Oor'og en Beleg” menimbang: 
perlu mengambil tindakon2 utk | 

mengadjukan protes. Kepala pro-( mentjegah terganggunja kea-| 

negeri, | : mahan. 

Mengumumkan: 1. kepada 

njampaikan penjesalannja “atas | penduduk Djakarta Raya dila- 

kedjadian? ini. Selardjutnja olsh | rang untuk mengadakan rapat, 

Kusumo Utoyo diterangkan. pula | tertutup jg melebihi 
orang. 

2. Barang siapa ig misa 

3. Pengumuman. ini mulai 
| berlaku tanggal 17 Oktober 
”1952 djam 12.00 siang. (Pia). 

Selain itu Komando Militer 

ga mengumumkan adanja djam 

| rintahan sendiri, ckan 

mej-: 

dari 5 S 

| dinasikan pekerdjaan dari ya- 

terdjadi dimasing2 daerah jg. 

tidak merdeka itu. ,.Ber-bang- 
sa2 tertelan o'eh. kolonialisme 
bentuk baru, sedang jainnja ter 
libaz dalam keadaan tidak mer | 
deka jang bersifat perbudakan. | 
eristiwa2 menjedihkan jang : 

terdjadi dibelakang batas kege | 
lapan ini tidak sadja bertenta- j 
ngan sangat dengan kema- 

“'djuan evo'usSioner kearah peme 
tetapi | 

merupakan bahaja sedemikian 
besar bagi kita semua, sehing- 
ga tidak mungkin kita melopar !luka2, “ketika kereta api Ka- 

kannja. rachi-Juet'a bertubrukan ari 

sebuah kereta api pe 
— Hak2 manusia. ' didekat Jatpat pada & 

Dalam daerah ini, kata Ache- | lase. Demikian diumum 
son, tidak ada satu regarapunj Karachi pada hari Selasa. Se- 

jang terwakili dengan tiada Kesa- | hah gerbong jg diperuntuk- 

jahan. Dalam lemari? dapat dike-! kan bagi kaum wanita dan ka 

temukan rangka? diskriminasi ig.: ' nak9 hantjur sama sekali ka 

bersifat kebanzsa'an, keagama' an | renanja. Sebah2nja tak diketa 

atau kelas. Maka dari tu kitaj hyi. 

tidak boleh berbuat pura? terha- | 
dap tetangga? kita, akan tetapi | nja dipusatkan Lema masalah? 

dalam pada itu tidak boleh dju- | | perekonomian, seta masalah? da- 

ga Piagam dibiarkan dilanggar. | ri negara? jang masih terbela- 

Kita harus mendekati masalah2 ! Kang. Dilapangan inilah djustru 
ini dengan rendah hati tetapi an PBB mendapatkan pekerdja'an 
ngan tidak bersifat pura2, dengan ! jang mengandung segi? memberi 
tidak melupakan ke'emahan kita 
sebagai manusia, tetapi dengan 
tokad bulat dalam menepati djan- 
dji-djandji kita. 

Masalah2 pereko- 
nomian. 

Achirnja kalangan2 tsb mene- 

masih, terbuka untuk mengusa 
: hakan suatu persetudjuan, se 

fadaan ig ditimbulkannja seka 

yorsulit tertjapainja pe 
djuan. (Antara— AFP). 

KETJELAKAAN K.A. DI 
PAKISTAN. 
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sa dan antjaman dibuang djauh? 
dan membazi kemerdeka'an sa- 

ma-rata antara bangsa? sehingga 
terwudjudlah sedjahtera bagi um- 

Bagian terachir dalam pidato- : mat Maa seumumpis (UV. 2 

Tak Ingin Perang 
Rakjat. Russia Tak Pertjaja 

Perang Akan Petlah 
R. SS. BHATNAGAR, sekretaris kementerian pendidi- 
kan India, menjatakan di Lordon pada hari Kemis, bah- 

hwa Sovjet Uni kini berusaha sekuat tenaga untuk tetap 
mengatasi. 

  

  

dapas itu dalam memberikan kesan? jang Ba 
tu ia mengundjangi Sovjet. Upi: penaa iri 
Akademi Ilmu Pengetahuan Sovjet. Sebelum ita dinar tlh. | 

lanan kembali ke India. » en ng 
dan para wab, ban “eta 

Diterangkannja, bahwa Aka | 
demi. Ilmu Pengetahuan . So- 
vjet Uni dalam mendjalankan | 
tugasnja antara lain mengkoor 

vjet. Uni tidak vertjaja bahwa 

  

dju Jengan perang. Akan te-: 
tapi djika perang petjah djuga, | 
(maka sudah barang tentu me 
reka akan memper'ahankan ta 
nah air mereka, demikian Dr. 
Bhatnagar. Selandjutnja Bhat- 

ra ahli ilmu pengetahuan So- 
vjot jg terkemuka . Presiden | 
dari akademi tsb herkedudu- 
kan sebagai menteri. Ketika 
'“ditanja, apakah di Soviet Uni   Tan mulai hari Djum'at dari 

8 malam hingga djam 5 

pagi, 

Di . 1g a ng 
BB 

  

IRO BEMELIDIKAN 
nasional “dari pemerintah 

“Difipina telah menemukan sema- 

nagar menjatakan, 
sangat terpenaruh, oleh usaha2 

ig didjalankan oleh Sovset Uni 

@ “99 

Export Baji 
rang2-nja telak mendjual 12 baji, 
jang diserahkan kepadanja se- 
bagai tanggungan hutang ibu2 

ia melihat tanda2 jg menundiu | 
kan kegelisahan tentang pe- 
rang, Dr. Bhamagar mendja- 

kan nasional, bahwa oleh gerom- 
bolan Mata telah didjual baji2 
Pilipina kpd keluarga2 Tionghoa 

tjam perdagangan jang bertu- jang kaja, jang membawa anak2  baji tersebut kepada Mata, jang 

djuan ,.mengexport” baji2 dan belian ini kedaratan Tiong: ketika itu. mempunjai sebuah 

anak2 “peri dari Pilipina ke da- kok dan kemudian masuk lagi kantor perantaraan kerdja. Untuk 

ratan Tiongkok. Kantor ini se- ke Bilipina dengan anak2 me- mata dunia, ia ' mentjarikan pe- 

karang sedang mengadakan  pe- 
terhadap : njelidikan jang luas 

kerdjaan rumah tangga untuk 
gadis2, akan tetapi sebenarnja ia 

Anak2 Pilipina ke- 
Tiong- 

reka sendiri, 
mudian ' ditinggalkan di 

peristiwa perdagangan 12 baji kok. Penggantian anak2 ini ke-  menjerahkan mereka. kepada ru- 

oleh seorang pedagang”, jang mudian di: .sjahkan” dan pe-  mah2 pelatjuran. Untuk perbu- 

baru2 ini telah didjatuhi huku- malsuan surat kelahiran dari atand ini Mata didjatuhi huku- 

man mati, Seorang saksi jang  'surat2 keterangan lain. Saksi man mati. Orang2 Tionghoa, 

telah bekerdja untuk orang ter- ini, seorang bekas pentjari te- jang datang ke Pilipina dengan 

“sebut, David Mata, telah mene- — naga kerdja dipropinsi Cavite, tidak membawa anak2 mereka, 

“ 

rangkan kepada biro penjelidi- "karena " tidak mempunjai uang menerangkan, bahwa Mata seku- 

        

   
kankan, bahwa sekarang pintu /r 

Utk Memungkinkan Pembon- 
tukannja Of Asia: Indla-Tkok & Djepang |. 
(Oleh: Amat Lahiri: Sam bungan kemaren -—- Habis) 

JATA bahwa kebangki tan pemerimtahaw Mao Tse 
Tung di Tiongkok itu te lah menjebabkan meluasnja tji- 

ta2 demokrasi untuk pembentuka 
Asia Tenggara. Tetapi patut dipa- ' 

di | 
gional di Asia Timur dan 

n Suatu pakt pembelaan re- 

hamkan .set objektif Ma apakah pang 3 aan bje igan A 

di Asi oa” 'Tenta Haa ba Pan 
beda, “bps | bena pat Jet Panin itu merupakan satu antjamar ' 

“maka orang harus    bagi benua, A 

negara? tetangganja 
pat? He ar en 

bahwa antjaman 
pada hakekatnja, adalah dita okan terhadap Inggeris, | 

Amerika, Peranijis dan Belanda 

Disamping itu, lepas dari se- ' 
gala sentimen orang harus pi- 

' kirkan apakah Russia dengan | 

| Korea. Presiden Rhee dari Korea 
Selatan, . presiden Chiang Kai 

Shek dari Taiwan, dan presiden 

@uirino dari Philipina berpenda- 
perantaraan Mao, telah meru- | pat hahwa perang Korea itu dng. 
pakan pula satu antjaman bagi 
Asia, ialah antjaman jang dju- 
ga ditudjukan mutlak  terha- 
dap Inggeris, Amerika, Peran- 
tjis dan Belanda? Alasan jang 
dikemi'kakan oleh negeri2 Ba- 
"rat ialah apabila perserikatan 
Moskou — Peking itu tidak di- 
hentikan, maka seluruh Asia 

Inilah 
suatu soal jg. negara2 Asia 
harus djawab dengan atau tia- 
da dgn. andjuran siapapun 
djuga, dan berdasar kepada 

| pertimbangan dan tjita2 politik- 
Inja sendiri, Tak diinginkan un 
| tuk negara2 lain memaksakan 

djauh lebih matang dan teguh 
daripada .politik perimbangan 
kekuatan dari negara2 Barat. 

Baheja bagi Asia. 
Asia tahi akan pikirannja 

sendiri. Oleh karena itu dengan 
tiada bantuan katja mata 

asing, Asia dapat bajangkan 
apakah Mao atau Stalin akan 
merupakan satu : bahaja bagi 
mereka. Hingga dan terketjua- | 
li apabila Asia dapat kenjataan 
bahwa: Mao atau Stalin, atau- 

dah membahajakan keamanan 
mereka, maka tidaklah mung- 
kin buat negara2 blok Barat 
dapatkan kerdja-sama dari In- 
dia, Burma Indonesia Pakistan 
ataupun Ceylon, dalam suatu ' 

rentjana perjaka bersama. 

Politik sabung | 
menjabung. '     

  

    

      

   

Pkalipun sikan Mossadeg dan ke-: 

rang sedikit banjak telah.mem - 

Ikan pangkat mendjadi dulabe 

8 Orang telah tewas dan 16 (Indo Tiina ia sering menda- 

jang INA rentja | 
Ii Pena 

tahun ini ia dinaik- 

  

sar. Sedizk tibanja Heath di 

(pat surat2 antjaman. Sebelum 
daan ke Inc Tjina Heath jg 

tahun mendja 
Si 5 reli Na Amerika di 
Bulgaria, jg ditinggalkannja 
sesudah terputus kubungan2 
Amerika-Bulgaria dalam tahun 
1949. Sebelumnia sudah. terdja 
di beberapa kali pertjobaan : 
pembunuhan atas diri dutabe- 
sar Heath dan beberapa bulan 
lamanja ia dilindungi oleh ba-   

| sa disediakan 

penah harapan, demikian Ache- | 
son. jang menutup pidatonja de- | 

ngan seruan supaja semua pak- | 

risan pengawal terdiri dari ser 
dadu2 Vietnam sebagai tamba 

han pada regu serdadu2 dari 
angka'an laut Amerika ig bia 

Achirnja diberitakar, bahwa 
seorang . diantara “ anggauta2 
komplo'an jg telah tertangkap 
itu ialah pemimpin komplotan 
itu sendiri jg berkedudukan 
sebagai komisaris politik ka- 
um Vietminh untuk Saigon dan ?   

| daerah sekitarnja. (UP). | 

  

NEGARA? BARAT BELUM 
SAMA SEKALI SIAP. | 

- Menteri angkatan laut Amerika 
Serikat Dan Kimball menjatakan 

hari Kemis setibanja kembali dari 
Eropa kepada para wartawan, 
bahwa negara2 Barat belum siap 
sama sekali menghadapi sesuatu   

negara2 Barat dilapargan perkembangan Pata ngalami kemadjuan2 kearah itu 

pengetahuan dan technologi. Bhatnagar mengemukakan pen- sedjak tahun jang lampau. 

sewak 
i tamu dari 

pula mengundjungi Amerika Serikat dan kini ia dalam perdja-: ik dilapang angkatan darat, laut 
| mapun udara. 

   

ahli ilmu pengetahuan di So- ' untuk membangun dan mema- 

perang akan retjah dan bahwa pergunakan hasil2 ilmu penge 

seluruh Sovjer Uni tidak setu | 
dapatnja, 

hahwa ia: 

Dari Pilipina 

agresi, akan tetapi meskipun de 
“Nlikian mereka setjara pasti me- 

Ditambahkan oleh Kimball bah- 
wa ia telah melihat kemadjuan 
umum dinegara2 Eropa Barat, ba 

  

djukan negara dengan mem- 

tahyan modern. Menurut pen- 

staf ahli2 ilmu pe- 
ngetahuan di Sovjet Uni ada- : 
lah sangat tadjam fikirannja, 
sedangkan ahli2 tehniknjapun | 
sangat terdidik, Pun Bhatna- | 
gar merasa terpengaruh pula | 
oleh kedudukan dari para aki : 

,ilmu pengetahuan, pengarang | 
dan seniman disana. (Reuter). 

  
$ 

untuk itu, oleh Mata diberi 
kesempatan, djika sudah dapat 
mengumpulkan " uang  banjak, 
membawa “baji2 atau anak2 ke- 
tjil Pilipina diika mereka berlibur 
ke” Tiongkok, - jang  djika me- 
reka kembali lagi . ke. Pilipina 
mereka ganti dengan anak2 me- 
reka sendiri. Saksi itu menerang 
kan bhw Mata dalam ,,mentjari” 
tenaga2 pekerdja baru, mendahu 
lukan wanita2 jg sedang hamil. “ 
Baji ig akan "lahir itu" ia minta 
sebagai tanggungan. Anak itu di 

“poli'ik Moskou dan Washing- 

Bagaimana politik Djepang 

terhadap Asia kini masih be- 

lum dapat diketahui dengan 

| njata. Kebanjakan negara2 A- 
sia Tenggara insjaf, balwa se 
karang masih belum waktunja ' 

li | untuk harap  Diepang. tampil 
idengan satu politik Asia jg te 
gas, terutama karena meng- 

ingat bahwa dinegeri sendiri 

Djepang pun masih belum 

sanggup melaksanakan kedau- 

latannja. Tetapi keadaan di A- 

sia Timur adalah sedemikian 

rupa, sehingga mereka kuatir 

bahwa Djepang, berkat perse 

tudjuannja dengan Amerika, 

akan gabungkan diri kepada | 
salah satu alliansi pembelaan di ' 
Pasifik, dengan harapan bhw | 
perbatasonnja diutara jg ber- | 

dampingan dgn Russia akan | 

djadi sentausa. Pakt kecma- 

nan Amerika — Djepang itu | 

'adalah satu timpalan dari per 

serikatan militer Russia-RRT. 

Seperti djuga Amerika dgn 

pakt keamanan itu menjabung 

kan Djepang kepada RRT, de 

mikian djuga Russia dengan 

menjandar kepada perserika- 

tannja dengan RRT itu pun 

menjabungkan ig belakangan 

ini kepada Djepang. 

Tetapi pada hakekainja ke- 

dua matjam Dakt itu adalah 

bersifat defensif (bela diri). 

Anasir offensif (penjerangan) 

"daripada kedua pakt itu terbs 

jang dalam keinginan Moskou 
dan Washington “untuk mem- 

'bua: Djepang dan Tiongkok 

berkelahi guna kepentingan 

dan keuntungan pertentangan 

ton itu masing2. Sifat defensif 
“dari pakt2 itu dapat dilihat 
|daripada keinginan Djepang 

dan RRT untuk membela per- 
batasan2 masing2 apabila ke- 

pun kedua-duanja -benar hen-'! 

kehendaknja, atas nega- 
ra - negara 4 Asia, . Supaja 
(mengambil ' Sup bermusuhan ' 

    
ika keperluan untuk mengga- 

| ada. 
| sebuah negara di Asia Timur : 

,tuk memperluas daerah komu- 

    duanja terlibat dalam sesuatu 
peperangan regionaal jg tak di 
inginkan. 

Djepang dan RRT harus 
lepas diri dari pengaruh 

asing. 
Bergandengnja Djepang ke- 

pada Amerika, dan Tiongkok 
kepada Russia telah menerbit- 
kan tidak keseimbangan poli- 
tik di Asia, suatu keadaan jg. 
membawa pengaruh tak baik 
bagi kerukunan hubungan di- 
antara negara2 Asia menurut 
tjara2 Asia, Baik Tiongkok 

maupun Djepang harus beru- 

saha sekeras-kerasnja untuk 

lepaskan politiknja jang meng- 
gantungkan diri kepada nega- 
ra2 hesar, supaja dapat tjegah' 
pertumbuhan iang merugikan 
dari politik jang dipaksakan 
o'zh negara2 besar di Asia. Ka- 

| rena volitik jang sematjam itu 
tidak sesuai dengan tjita2 hi- 
dup bangsa? Asia. Apabila po- 
litik negara2 besar itu tak di- 
halaukan, maka lekas djugax 
Asia akan menghadapi politik 
pertentangan2 sendjata dari 
luar. , 

Djangan di lupa, bahwa keper- 
luan tentang ' adanja satu Pakt 
Pasifik ditampilkan begitu lekas   pisahkan dari ibunja, aa sudah 

dapat djalan Maen (PIA) sesudah petjah pertempuran di 

» “Pendapat Pres. Rhee.' 

njata sudah menundjukan  ten- 
tang perlunja digalang pembela- 
an bersama untuk bendung ko- 

munisme di Asia Timur. Penda- 
pat jg. demikian itu mengakibat- 
kan dihimpunkannja  konperensi 
Baguaio, jg. kemudian ternjata | 

tak mengambil keputusan kon- ! 
clusif. Tidak adanja keputusan 
konklusif itu menundjukkan, ! 
bahwa kebanjakan negara2 Asia, 
walaupun tidak menjukai Komu- 
nisme, tetapi tak ingin mengga- 
lang kepungan terhadap -Tiong- 
kok, suatu tindakan jg. dapat 
dipandang sebagai provokasi 'jg. 
terang2an. 

Belum dada keperluan utk. 
galang pakt Pasifik. 

Patut diingat, bahwa tatkala 
Djepang maklimkan perang 
terhadap Amerika dan Ingge-) 
ris, hal demikian terdjadi ka- 
rena Djepang tidak menjukai 
penggalangan kekuatan militer 

negara2 Barat di Asia Timur 

dan Asix Tenggara, jang ditu- 
djukan kepada Djepang itu. Pe 

ladjaran jang diperoleh. dari 

Perang Dunia II itu harus dja- ! 

ngan dilupakan, dalam meng-j 

hadapi seal pembentukan suatu 

pakt pertahanan regionaal jang 

disokong oleh Amerika, dan di 

bantu oleh kawan2nja Ingge- 

ris Perantjis dan Belanda itu. 

Dipandang dari sudu: Asia, Se- 

bagai jang dilukiskan o'eh In- 

dia, Birma, dan Indonesia, ma- 

  

Farouk Bari. 
“bahjang 

Dias pan Djudi 
ohtetab—Tu- 

L than Nadjib 
'D tr Muhammad 

Nadjib, perdana menteri 
| Mesir, hari Djum'at kemarin me 
ruduh bhw bekas Radja Farouk 
»bersembahjang didepan media 
Cjudi dan night clubs, dalam ba 
lan Puasa”, Tuduhan N adjib ini 

| termuat dalam djawabannja ter 
|hada bagian pertama dari ,,Ke . 
| mang2an”? (Memoires) Farouk, 
jang dimuat oleh surat?kabar 
ketika hari Minggu jl. Kedutaan 
besar Mesir di Paris mengumum 
kan pernjataan Nadjib tadi. 
Nadjib katakan, bahwa seluruh 

i dunia sudak mengetahui perbua 
| tan? kedji Farouk, sedangkan 
rakjat Mesir tidak mengetahui 
nja, ketjuali segolongan ketjil 
jang tidak maa mengumumkan- 
nja. BAGAN 

Berita UP dari Kairo mes 
ingatakan, dalam “Kenang2an” 

| jg disiarkan ketika achir ming 
|gu jl itu, Farouk tulis bahwa 
ketika Nadjib mendjalankan 
coup d'etat, Farouk minta per" 
tolongan kepada dutabesar A-' 
merika Serikat di Kairo. Sete, 
rusnja Farouk tulis, ia jakin 
bahwa tjampur tangan Ameri 
ka ini teah menjelamatkan 
idjiwanja. Dalam siaran kedu- 
taan besar Mesir di Paris tadi 
Nadjib mengatakan seterusnja, 
"Farouk boleh berharap, bhw 

hak2nja akan dihormati”. | 

  

  

Perang Korea, soal Kashmir 
dan soal Irian Barat sedikit- 

gentingan perang di Asia. Apa 

bila soa!2 iu-diserahkan. selu- 

ruknjax kepada negara2 Asia, 
maka penjelesaiannja nistjaja 
dapat ditjapai dengan tjepat 

|dan memuaskan. Te'api seka- 
rang negara2 besar telah 
menggantikan tekadnja jang la- 
ma dalam ha' meluaskan dae- 

'rah2 dengan tekad menguasai 

politik daerah2.  Terketjuali 
apabila negara2 besar i' telah 
me'epaskan tekadiiia tadi dan 
mengakui haiiwa mereka sebe- 

narnja hanja merupakan bagi-   
lang vpakt Pasifik itu belum 

Sebab tidak ada barang : 
: 

j 

dan Asia Tenggara jang ingin | 

| melakukan peperangan. 

“dengan maksud memperkuat de 

'mokrasi regionaal, maupun un- 

Baik , 

nisme. 

Asia umumnja tak ' 

,.Agression minded”. 
Hal demikian berarti, bahwa : 

tjita - tjita pakt Pasifik —itu 

adalah asing  dipandangan 

bangsa - bangsa Asia, jang 

umumnja tak ,agression- 

minded,” Melainkan  Djepang 

jg. pernah bertindak agressif. 

Dan apa bila Djepang dgn, tin 

Gakan2 jg. rjata selama tiga 

ata empat tahun depan, akan 

menundjukan maksud? jg, da 

| mai, maka soal perang itu tak 
| akan fampil di Asia, Dilain pi- 

| hak, apabila petjah perang de 

mokrasi lawan komunisme - di 

.djurkan kedaulatan2 
'sionaj menurut :jara masing2, 

an2 biasa didalam dunia ini, 
maka adalah saiy chajal bela- 
ka bahwa perdamaian interna- 

isional dapat diwudjudkan. 

Sifat pertentangan dunia. 
Pertentangan diantara nega- 

ra? hesar di PBB senjata-nja- 
tanja telah buktikon, bahwa 
negara2 besar bukannja menje 
rahkan kedaylatan2 nasional- 
nja untuk melitjinkan djalan 
jong menudju kepada penghi- 
dupan internasional jang ru- 
kun, tetapi sebaliknja memun- 

'tut hak supaja dapa: mengan- 
interna- 

dan dengim “demikian - mene- 

kan kebebasan dari bangsa2 jg 
berada dibawah pengaruhnja. 

Sifatnja pertentangan dunia se 
karang ini adalah sedemikian 
rupa, sehingga dengan mudah 
dapa: dilihat, baktwa sesuatu 
alliansi jang langsung atau ti- 
dak langsung akan dikuasai   Asia, maka peperangan jg. de 

| mikian itu hanjalah merupakan 
perbuatan pegara2 asing. Pepe 

| yargan jg. demikian itu akan 

| membagi-bagi negara? Asia | 

tsb. sesuai dengan Maa po , 
litik masing2... : 

A. S. Siap 
Asal Inisiatif Datang 

pai di Singapura 

pergi ke Saigom. 

Vietminh 
Hantam 

Daerah Nghialo Di: 
serang Hebat 

Pa dalam djumla: 1. In @- 

sar telah digerakkan Ba rah 
jang terletak beberapa . kilome- 
ter sebelah Selatan Nghialo. 
Sementara itu kesatuan?  Viet- 
minh lainnja menjerang daerah 
Utara Vanyen, 50 km. sel Ma 
Selatan — Nghialo, . Dem 
AFP. UP, dalam pada ita ine, 

| wartakan, bahwa pasukan? Uni 
Perantjis telah ditarik kembali 
dari 6 pos2 jang terletak 90 mil 
dari Timur Laut Tonking pada 
malam Kamis, ketika pasukan? 
Vietminh, mengadakan serangan 
serangan setjara besar2zan. 
Sumber? resmi Perantjis menga 
takan, bahwa pos? luar jang ter 
letak didaerah Nghialo telah di 
kosongkan. Menusut berita2 da- 
ri front, salah sala dari pos2 
itu telah dibakar oleh pasukan? 
Vietminh. 

Hingga kini belum diketahui 
berapa djumlah korban2 dalam. 
serangan? itu. Kalangan Pe- 
rantjis mengatakan, bahwa 

| serdadu2 bumiputera. ,,suk&re- 
la”, Kabar lebih jandjut menja 
takan, bahwa. tekanan pasu- 

kcm2 Vietminh. ditudjukan ter 
|hadap pos2 jang terletak di- 

Laidhau, 190 mi! Barat Laut   Hanoi dan terhadap Vanyen di ' 

pos2 luar itu. ditempati old | 

lembah Sungai Hitam dekat 

oleh satu golongan negara2 da- 
ri luar, adalah merugikan Asia. 
O'eh karena itu, suara terba- 
njak di Asia tenteng pakt. Pa- 

'sifik itu, meniatakan .,,meno- 

“lak” 

Sokong : 
Pembentnkan Ip Pakt Pasifik 

Sendiri Dari Negara2 Jg « 

Bersangkutan — Kata All ison. 
f OHEN ALLISON, pembanta menteri Inar neger: AS. 2 

san Timur Djauh, menerangkan di Singapura pada h: 
Kemis bahwa A.S. siap untuk menjok 
tetapi initiatif harus datang dari negara2 jang berkepentingan. 

Ia membantah kabar? jang men gatakan bahwa perdjalanannja 

sekarang ini bertudjaan mengadakan pakt tsb. 

pada hari Kemis pagi dari Djakarta dan se- 

telah tinggal selama 3 hari di Pa Maa akan terus 

ong suata Pakt Pasir 

Allison sam- 

fat sp Ani bg ya Pu 

“Dalam memberi 'kesan2 ten- 
tang bagian pertama dari per 

"djalanannja “ keliling Timur 
Djouh Allison menjatakan bax 
'hwa kemadjuan2 jg tertjapai 
di Burma, Indonesia dan Phi- 
lippina dalam hal menjusun pa 
merintahan, jg lebih stabil, me, 

rupakan dorongan2, jg kuat, 
baginja. Selandjutnja dia me- 
ngatakan hahwa tidak ada per 
jobahan ' dalam azas2 politik. 
AS. terhadap Timur Djauh, 
tetapi sediak petjah perang Ko 
rea ternjaty ada perhatian lex 
bih hesar mengenai soal2 Asia. 
Ia mengatakan bahwa sebelum 

diketahui berapa - besar djum- 
lah, bantuan dapat digunakan 
oleh negara2, ig memerlukan, 
maka tidak ada gunanja utk 
memperbesar djumlah bantuan 
A.S. Allison tak mengharap- 
kan perubahan dalam waktu 
singkat dalam sikap A.S. thd, 
netralisasi FHormosa, 

(Antara—APP). 

'daerah pegunungan dekat Thai. 
Menurut penjelidik2 pasukan? 
Perantjis, fihak Vietminh mes 
lakukan operasinja dari pangs 
kalan?nja jang terletak dilem- 
ban Sungai Merah dan dari 
Laokay diperbatasan Vietnam 
Tiongkok. Kekuatan pasukan2 

| Vietminh iarig tersebar di 3 
pemusatan itu , ditaksir sebes 
sar 1 divisi penuh. Nghialo dis 
duduki oleh pasukan2 Peran- 
tjts-Vietnam tahun jang “lalu, 
setelah: diadakan 'pertem Urat 

|jang sengit selama ge 
(Antara-UP), 

  
kaan 

  

    

     
   

      

   

                              

     

    
   

    

   

      

   

pun tak akan menimbulkan ke , 
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5 Pesawat Super 

Karangsaru 

  

« 

Jang sudah termasjur 
MIE TELOR ISTIMEWA 

. Tjap: BENDERA 
dan 

Tjap: BELL 
Kluaran dari: 

Pabrik 
Lemah Gempal 130B — Smg. 

| Boleh dapat beli pada: 
Toko2 dan Warung2. 

    

    

DEKA" tg. 18 September 152 
bali. 

Untuk aan Nekad aa Pan jang 
tertjantum dalam HARIAN SURAT KABAR ,,SUARA MER- 

dan 24 Sept. 1952 ditarik taya 

Kraton Kasepuhan Tjirebon, 16 Okt. 1952 

SULTAN rn KASEPUHAN. 
  

  

Djika Tuan? selalu minum: - 

ARAK HAI KAU PIEN 

  

   
Pusat pendjual: 

Tahan Udji — Awet Muda — Tetap Ditjinte! . 

S 

Tjap ,,BOEAJA“ 
|. Ingin bukti? Silahkan Tuan? praktekan sendiri, 
“dapat kenjataannja, dengan 100 pCt, kapuasan? 

baru akan 

KONG DJIN TONG — Pekodjan 105, Telp. 1885 Smg. 

  

£ 
& 

Tag 2 

He 

5 Widosari 1- 

HIOE WAN!FA 
TAILOR 

SEMARANG : 
  

5 Kabar Ko ta 
   

    

     

    

     
   
   
   
   
   

     

   

     

    

     
    
    

    

— HADIAH? BAGI PENONTON. 
Untuk djuara pertandingan sepak 

bola segitiga tg. 24 sampai 26 jad. 
“di Semarang oleh N.V. Tjioe dise' 
diakan piala, sedang toko Excelsior 
hadiahkan 1 speda Gazelle untuk 
penonton jang nomor kartjisnja tjo- 
tjok undian, maka sobekan - kartjis 
djangan dilempar. Lebih djauh diada 
kan totalisator oleh PMI dan THIW 
dengan extra hadiah 1 speda laki? 
merk Humber dari toko Excelsior. 

KAPAL HADI. 
Kapal Hadji ,,Kota Agung” jang 

muat 352 djemaah Hadji dari Djawa 
Tengah ditunggu kedatangannja di 
Tg. Priok pada tg. 21 jad. dan tg. 
22 mungkin tiba di Semarang. 

JUBILEUM 25 TAHUN. 
Siang hari ini Rumah Sakit St. 

Elisabeth - di Tjandi-Baru memperi- ' 
ngati genap berdiri 25 tahun. Perha ' 
tian pada perajaan itu ada besar. 

- Berhubung sempitnja halaman, hari 
Senen kita sambung lebih pandjang. ' 
UNDANGAN POM. ! 

Pada Minggu nan tg. 19 
Oki. djam 19 para peserta dan 
pengikut perlombaan Persatu- 
an Olahraga Motor Semarang, 
jaitu mereka jg ikut betrouw- 
baarheidsrit - pada tg. 12 Oki. 
& diharap datang di Hotel du : 
Pavillon untuk menghadiri ' 

. pengumuman para pemenang 
perlombaan dan pemberian ha 
diah2. Silahkan periksa djuga , 

“iklan hari ini. 

KUDUS. 
“Tjengkeh pembagian di- 

djual luar. 

0 

Oleh Pulisi Negara Kudus ie 
h diambil tindakan terhadap 
a pemilik paberik rokok ke- | 

“retek, antaranja rokok tjap 
“#jintjin”, “Djongkar", Tan 
Sam Pie, Saleh Hinduan rokok 
'#jap Frambos dan Mundjahid, 
 Gipersalahkan karena mereka 

“telah menerima pembagian 

. #jengkeh dari Pemerintah se- 

-perti . jang kami kabarkan, 

' tjengkeh tersebut tidak diper- 
sebagaimana mesti- 

nja, tetapi didjual diluar “dgn. 

harga jang melebihi harga 

factuur, jalah Rp. 44,50, ada 

g didjual Rp. 63 sampai 

68.—sekilonja. Djumlah 

ngkeh jang didjual itu se- 

 Ged. OpticiEn 
|. AMERICAN 

OPTHOLMOTICAL 
Montir2 model baru 
Katja2 compleet 
Harga tanggung Melawan! 

Shanghai Optical Co 
Pekodjan 82 — Telp. 1125 - 

SEMAR 

NU, PRIHADI 
 Piwwodiastan 50 — Semarang. 

    

  

Sedia: 
x CYCLEMASTER compleet 

dg speda dan mesin sadja. 
# VESPA onderdelen. 

& PETROLEUM motoren 
25 PK. 

» YORK buat speda pakai 
schokbreker. 

ZADELDEK & DUOSITS 
pakai spons istimewa buat 
bromfiets. 
SENAPAN ANGIN merk 
B.S.A. kaliber 4.5 m/m. 

Dan ditunggu kedatangannja 
mesin djait merk P3NE model 
CABINET, SALON, DUDUK. 

sx 

x 

  

  

  

Selalu ada sedia: 
Alat-alat mobil Tulen 

untuk: 

FORD — CHEVROLET 
DODGE — JEEP 

Harga bersaingan! 

N.V. INGTRACO 
Bodjong 21 — Telf. 2 264 

1 SEMARANG. 

  

Moris contra Nash. 

Berita terlambat jg. disampai ' 
kan kepada kami dgn diperku | 
at keterangan dari Sdr, G, dari 

'TAVANG” 

  

    

    

    
    

    
    
    
    

  

     

    

“Organisasi Buruh Umum 
SEMARANG 

Pada tgl. 5 Nopember 1952 akan dimulai lagi: 
: Kursus malam RADIU - TEHNIK THEORI dan PRAKTUK. 

: Angkatan ke III. Tana kursus 6 bulan, 
Heterodyne — compleet @ngan 

| “Automatic Volume Control dan Magig Eyes. — 
. Mulai sekarang dapat mendaftarkan di Sekretariaat au — 

Semarang, Telp. Sm. 1548. 
TIDAK DIPUNGUT UANG PENDAFTARAN. 

Nang era “ah Mr aan Ma sebulan. 

    

        

    

        

  

    

      

     

  

) KESEHATAN 

KE KUATAN 

) KEGEMBIRAAN 

KEMADJ UAN 
MP Longhasan tni 

DIN SOM : 
Aa NA 
TONICUM UNTUK WANITA 3 Ea 

       

       

      
    

   

Keke Obat-TAT AN HOO “Yaoeh Laceng Gaks 
Sena sa ba Mepouat 

GJAKARTA-KOTA “5 3a 

Distributorsj 

Harmsen Verwey 

Dunlop N. V. 
Djuga dapat beli diantero 

Toko2 di 

  

nan aan v/d Berg & Co N.V. 

  

4 INDONESIA" 

| 

| 
| 
| 
| 

    

  

ST STA Ta aa UDARA. 

| TP 
Ka — No.: 013/IKL/ST/52. 

3. ala Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memberi 
PENS kesempatan kepada Pemuda2 Indonesia untuk dididik 

mendjadi : 
“PERWIRA PERBEKALAN 

. Sjarat2 Penerimaan: 
ts : Banana" Warga Negara Indonesia 

.. 2. Pendidikan : Beridjazah S. M.A, bagian A atau B. 
Sa 2 ijazah jang sederadjat dengan 

tu 
antara 1125 tahun, 

Tenan 

ANE 

Umur 
Belum kawin, 

Ken sehat dan tinggi badan: sekurang-kurangn ja 
55 Mt. 

Berkelakuan baik, jang dinjatakan dengan surat kete- 
rangan dari Pamong Pradja dan Polisi setempat. 
Bersedia mendjadi tentera dengan ikatan dinas seku- 

: rang-kurangnja selama 5 tahun, setelah tamat dari 
pendidikan. 

AI,  Atjara Pendidikan: 
. Lamanja pendidikan :. & 2 tahun. 

Tempat pendidikan 8 andung. 
Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata ter- 

disediakan oleh AURI. 
Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai: 

Letnan Muda Udara I. 
IV. Tjara melamar: 

didikan tsb. diatas harus Mega jukan surat lamaran 

  

  «jang dialamatkan kepada: . : 
Kepala Djawatan A nistrasi Personil 

di Medan an Barat No, 8 
Djakarta. 

2. Surat2 lamaran harus-disertai dengan: 
a. Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri. 
b. Salinan idjazah serta daftar angka? hasil udjian 

jang disjahkan. 
Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong 
Pradja dan Polisi setempat. 
Surat persetudjuan orang Tua atau Wali bagi me- 
reka jang belum go umur 21 tahun. 

1 'Pelamar2 jang memenuhi sjaTat2 tersebut diatas akan 
dipanggil untuk ,mengikuti udjian?2 badan dan pengeta- 
huan umum, 

VI. Surat2 lamaran jang tidak mememruhi “sjarat2 tersebut 
diatas tidak akan diperhatikan. 

VII, Pendaftaran ditutup pada tanggal, 31 OCTOBER 1952. 
Djakarta, 9 October 1952. 

Kepala Staf Angkatan Udara, 
ttd. (S. SURYADARMA) 

Komodor Udara. 

c. 

d. 

ma Aa Teken 

   

tib tentera dan diharuskan tinggal dalam asrama jang “ 

1. Mereka jang mempunjai hasrat untuk mengikuti pen- 

    

  

  

  

  

   
, 

  

  | IN-11 

PAK MK KK 
0 - LM 

AA SL IL 

| 

Dimana Tuan 

- 

Dapat ditjapai 
oleh setiap orang 

cc... 

PL . 
LM MM MU MAN RN) 

L/ 
St ja 3d SO tatarara . 2 As Hn 

MR 

Rega.T, ada Mark 
ESTLEs aus 

| Santa gak Ul SP 
PRIA KAS ki 

membutuhkan susu manis 

pilihlah jang terbaik: 

SUSU IJAP NONA 
Pilihan Indonesia! 

x 

   

    

    

    
gang sakit,   

hat. 

  

tjok, pek tay : 
dingin, kepala mabok, lama tida dapat hamil 
datang bulan perut sakit dll. 
Anggur Djin Som tjap 

untuk Wanita kurang darah, dan badan lemah. 
Anggur Tjong Jang Po Sin Tju tjap 

Min” istimewa Untuk Orang lelaki, badan ku- 
rang kuat D.L.L. 
Selalu minum ini Anggur badan kuat dan se- 

ANGGUR — KOLESOM 
Ini Anggur Kolesom paling mandjur special 
buat orang lelaki dan prempuan jang kurang 
darah, tida suka makan, badan lemah, ping- 

prempuan datang bulan tida tjo- 
(darah putih) tempat anak 

»FIE MIN” Special 

sie 

» Terbikin oleh: 
Toko Obat ,,FTIE MIN JOK FONG” 

Gang Warung No. 10 Tel. 2183 
SEMARANG. 

Djuga Haa dapat rupa? Okt Putuat dan Minuman Keras dari Europa. 
  

  

  

bukan anggauta Rp. 

Dipimpin dan dikerdjakan 

Silakenlah 

Tetap Segar 
21ap hari.— tiap menit 

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

punja kesehatan, setelah mem- 
buktikan 
DJAMU SARANG BURUNG 

(21) 
Minumlah satu bungkus tiap ' 

hari Reba. dan Saptu malam, : 
dan liatlah begimana djamu ini   Pulisi Lalu Lintas, bahwa satu 

Auto Morris dg. no.: K 854 te- 
lah tabrakan dengan auto Nash | 
no: K 807 milik Young photo 
studio Kudus, pada tg, 14 Okt. ' 
jl. Tabrakan itu terdjadi di dja 
lan raya Kudus Pati di desa 
Djekulo (8 km. sebelah timur 
Kudus) dengan. tewasnja pemi 
lik auto Morris Tan A Gien, se- 
dang supir auto tersebut men- ! 
derita luka berat sehingga pada ' 
saat ini masih belum dapat di 
tanjai karena masih belum bisa 
diadjak berbitjara. Sedang pe   “muanja ada k.l. 450 kg. 

Roy Rogers 88 
“ 

      
   

numpang auto Nash jang mau 
ke Pati menderita luka2 enteng 
beserta supirnja jg tidak perlu 
minta perawatan. 

num La 1 bungkus. 
0.75. 

SN UNA jan aa 

ARI ANA 
DJL. DEMAK 129 TILP. 611 

SEMARANG 

  

Toko Pedamaran 90 

Agen2 Depok 36B, Mataram 
414, 697, 210, 942, Lemahgem- 
pal 52, Petekan 35, Darat 33, 
Pontjol 88, Dj. Demak 12, La- 
buan 14, Mataram 682, Gg. Tji- 
lik 19, Bergota 10. 

bikin pertjobaan tentu puas. 

membantu Tuan4Njonja punja | 
pekerdjaan sehari-harinja, Mi- ' 

TELAH DIBUKA 
MOBIEL SERVICE STATICN P. 3 B. SEMARANG. 

Bertempat di tempat papreksaan kendaraan motor (Keuringdienst)  Purwodinatan 
Barat 6 Tarip untuk Truck, Bus atau Auto persoon bagi anggauta P3 B. Ta 11,— 

15 

oleh AHLI2 jang berpengalaman. 

- 

  

    

| ZONDER OPERATIE | 
| Spesial sakit AAMBEIEN 
! (Wasir) orang Laki korang | 
. koewat (Peloe) IMPOTENTIE | 
orang Perompoean sakit . KE-' 
'POETIAN dan tida Tjotjok 
: Darah. F 
| Tanggung bisa bikin baek. 

Datanglah di: 

Seni Portret 

  

M.S. RAHAT 
Seteran 109 -— Semarang. 

' Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pu- 

(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
TIAN, IMPOTENTIE dan lain2 
Penjakit. ZONDER OPERATIE 

(Pagi 9—12 
Dj. bitjara (Sore 5—7 

  

  

a la HOLLYWOOD.! 
“KUNSTFOTO'S MODERN BERWARNA! 

TECHUNICOLOR dan TRUCIOLOR 

» JAHAJA“ 
'Segala waktu kita bisa kirim DJL. MATARAM (Ambengan) 
obat2. 5 

jk Obat manah Aambeien No. 296 

Rp nan SEMARANG. 
2 Obat Keputian of : ' 

tidak tjotjok bulan Harga melawan, Kwaliteit TINGGI! 
orang perempuan Rp. 100,— i MIN 3 00—9 

:3. Obat Kuat orang Laki2 Ta Me aa Maan Of Talun, 

  

|. Rp. 100,— dan" Rp. 50— 
TB, Surat2 harap disertai uang 

    

aa 

  

Rp. 2,50 buat balasan. KT,   5 ICITY CONCERN CINEMAS 
fu. 17 tahun) 

Djam bitjara: Pagi 8—1 LS 
| Sore 6 Ik UK Ioi Malam premiere 
' Minggu tutup. 5-7-9 YVONNE DB CARLO - ROD CAMBRON 

| AMMODIN m3ALOME WNERE SHE DANGEO" 
Depan Koesoemojodan 95/A in Technicolor 

SOLO. 

Menarik - 
Matinee Minggu 

    

- 

Pasanglah Adpertensi dalam 
Harian 

»SUARA MERDEKA“ | SRAND 5-09. 

»BRIGH.T 

lai 

  

  

THE LAST,      
CE, GOES, BOYS 

'— Itulah peluru2 meriam jg ter 
| adhis kita tembakkan melalui pen- 

djaga2 John Hope! 
.— Jang terachir? Tidak, kapten 

|. Gunn. Dengan kematian Rogers dan 

£ ankan akal kita ambil emas dari 
tambang Hope. 

MN 
CAP GUNN 
ROGERS AN! TH 
CACTUS KIP. 

     
    
      

   

s Kidd, kita dapat tetap men 

  

    

  

NO! 206525 AN' 
TACTUS AKB J6. 
NAREHALS!/ WE 

spuit THE FORTUNE 
WE GOT STASHED... 
AN! CALL IT A DAYA     

        
— Tidak demiki- 

an. Rogers dan Cac 
tus adalah marshal2 
pemerintah.  Seka- 
rang kita bagi sadja 
kekajaan jang telah 
kita dapat dan ' ke 
mudian bubar. 

   
      

   

    

  

N THEMLL DE IT Stit THINK . 
ACCIBENTALLY 
AFTER WE'RE 

NE SUCA 
GET RIP O' THAT 

       
  

—' Aku tetap berpendirian 
bahwa kami sebaiknja  mele 
njapkan mereka kedua itu . 
untuk selama2-nja ! 

— Orang hanja akan tahu, 
kedua orang (Rogers dam 
Gactus) tewas akibat satu ke 
tjelakaan, setelah kita pergi 
nanti, 

( smeerr, 06 
     

USE LONG FUSE5, 
MOOSE! THAT'LL 
GIE US TIME TO 
GET HOPEs Gold 
OUTA MY MNE 

  

   
    

Matinee Minggu 

INDRA 
5. 7.” 9, ae. 

TLL HANDLE 
THE PYNAMITE/ ini malam    

. "Marie Montenegro - 

»VENUS" “3 dan   
sekalipun. 

Royal ni 
S.T. 9, — 

— Sheriff. Galilah satu Io 
bang dibawah rumah. Akan 
kusiapkan: dinamitnja ! 

—. Pergunakan sumbu jang 
pandjang, Moose. Supaja kita 
mempunjai tjukup waktu un Pengatjau 

tuk menggali emas hasil tjuri 
an kita dari tambangku. 

“ 
Matinee. Minggu 

malam d.m.b. 
Arthur Kennedy - Peggy Dow 

malam d.m.b. 
Tim Holt — Richard Martin — Martha Hyer 

(Gun Smusgslers' 

The World's most fascinating woman. 
Mengikat -jMenggiurkan. 

pagi djam 10.— 

fa. 13 th.) 

VICTORY“ 
pagi djam 10.— 

Roxy 

715-915 
berbareng 

13 tah.)a (u. 
LILIA DIZON - TEODY BALERMINO: mo 

Aifonso Carvajal. ,  “..” 
Film Philipina terbesar “ | 
gumilang - berbahasa Indonesia”! 

“VENUS” Dewi dari ketjantikan hilang, maka atas 
printahnja JUPITER- MARS dan VULCAN harus men- 
tjarinjo, walaupun mareka harus mengurbankannja djiwanja 

Matinee INDRA Minggu pagi djam 10.— 

(au. 17 tb.) 

Sendjata | 
Army V. S. outlaws in border war to Death | 

pagi djam 10.— 

djian. Specialist untuk Wasir   

  
— 

  

  

'IDJALAN jang ACOOR 
buat HORLOGE, WEFKER, 

| LONTJENG, Adalah hatsil per- 
baikan dari 

Horlogerie KANARI Service 
Kauman 21 Semarang, 

Dikerdjakan dg. teliti onkos 
pantes. 

BUKTIKANLAH. 
  

Ditjari: 
Tenaga? atau Compagnon?2 

untuk memimpin dan mengatur 
cursuS2 tertulis:. 

Pertjetakan Stencil 

»Sampurna” 
Wotgandul-dalam 52 

SEMARANG 

  

DJAMU TUDJU ANGIN 

Dalam tiap2 rumah tangga 
perlu sekali sedia Djamu ini, 

supaja disegala waktu jang 
tidak terduga dapat lekas di- 
minum. 

Kepala pusing, tudju-keliling, 
mata berkunang2, badan beras 
sa dingin dan lain2 penjakit 
jang disebabkan angin djahat 

(Masuk angin) dapat sigera 
dibasmi dengan Djamu ini. 
Dapat beli pada: 

  

  

LOTERIJ UANG Rp. 16—: 1 
Rp. 9— 4 Rp. 5— Trekkl. & 

porto VRIJ. VITANOL untuk la- 
ki2. VITARIN untuk perempuan 

| Rp. 20— 3 ds. Rp. 57.—: lem- 

( bek, dingin lekas tjape, tulang2 

sakit, ada nafsu kurang tenaga, 

makan 3 ds. tangg. dapat tena- 

ga muda. VITANOL EXTRA KE- 
RAS Rp. 60.— untuk laki2 ada 
pumur atau jang sangat lembek. 
KENA PILL. datang bulan ti- 
Gak beres Rp. 58.— BUSTERIN 

bikin kentjeng,. segar, montok 

buah dada, lembek Rp. 20.— 3 
ds. Rp. 57— OBAT KOEKOEL 
Rp. 20.— SCHOONHEID, ZALF, 
POEDER & Rp. 10— Besar 
Rp. 17.50. RIGASTA PILL. ta- 

han lama (nikmat) Rp. 20— 3 

ds. Rp.57—. SORGA ISTRI PIL- 
LEN tanggung dapat bikin istri 

3 ds. Rp. 57— SUIRINE PML. 
tangg. baik kentjing '“gula-nier 

eiwit, niersteen Rp. 20.—- 3 ds. 

Rp. 57.—. Porto Rp. 2—. Ma- 
sih sedia lain2 obat. “Prijse. 
gratis. 

Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM 
Gg. Tengah 22 Semarang 
  

  

THE 

LIEM TAILOR 
High class 
working 

37 Seteran (Duwet) 
SEMARANG. 

PLACON 
LIM PUTIH 

for special woolen 

  

    

  

MELEKATKAN SEGALA 

TJEPAT dan TEPAT!   
  

  

  
  

  

OOLOLLO00eeoeeoeseser $$ Distr. N.V. Internatio. 

ra E ya MALAM D.M.B 5.-7.-9. (Seg um 

Tenytuhe aIlOM FOR ONE MORE” 
Matinee: Minggu pagi djam 10.00 

pen oN h MALAM D.M.B, 5.- /. 9- Ta 

ANN SOTHERN Panama Hati eren 
Matinee: Miaggu pagi djam 10.00 

»METROPOLE:- INI MALAM Dm.» 3. 

,Return of The Texan' 
Dale Robertson 

Joanne Dru 

Pena (7 

Matinee: Minggu bagi djam 10.00 

DJAGALAN INI MaALAhk 
Film Pilipina 
Bahasa Ind. Sisiredo" 

D.M.B. 700-900- (UT tj 

(Tamat) 

Matinee: Minggu pagi djam 1000 

besok Malam 
1.-49.- (13tb)s9 

FLV JANG PALING nail    

  

    
   

Waruen Bnos. 
” 

““ 
ta 1 
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CO arang & 

Ja 
& v VIVA LEK -« 
. ea KIM SUN en KARL MALDEN 

Tn 9 

Sa 
ea 

MU Caien “(IU 

RING THE Sceten ALL TME Fine Or “A 

Streetcar 

Flm iiongkok 

Paltsg Baru 

K YALAM 4 MUN 195, 

   

  

   KUA KAN on CHART FELDWAN 

: MARLON BRANDO 
SCREEN Ptay Or TENNESSEE WILLIAMS 

Ne AS ia ENG AWVEA PAT, 

Disecar 

ELIA KAZAN WARNER" BROS. 

     

    

    

Dtmh, VII No, S8WILI/A/LI8 

  

kembali seperti gadis Rp. 20.—, 

MATJAM KERTAS.. 

Serie Ih “ 

       


