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Ta 

P'rantau | 
NAN propinsi 

« & Taiwan telah menerima 1 
(instruksi dari pemerintah pusat ) 
| Tiongkok Nasionalis untuk me 
.merintahkan kepada 22 daerah 

  

    

di Perlawanan Dgn. 

   9 luka? ketika pada malam 

    

    

| 'Afrika-Selatan mempergunakan 

    

   
   

  

Afrika ,Meledak" 
| rang Mengamuk — 11: Oran 

Tewas & 27 luka2 
— Perlawanan Passif Di Afrika Selatan Dja- 

—4 EBELAS ORANG TEWAS dan 27 orang lainnja mendapat 

Brighton, Port Elizabeth, (Afrika -Selatan), demikian menurut beri 

ta-berita jg sampai di Johannesburg pada malam Senen, 
hara itu baru dapat diatasi djauh malam setelah pasukan? polisi 

an 
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Kekerasan 

Minggu terdjadi keributan di New 

MHuru-   
Hangus | 
Kerogian 1 Djota| 

             

     

   

     

  

     

  

    

    

   

   

       

      

           
sendjata apinja. Keributan? terse- 

—Tjopet2 Beraksi! 

AMPIR separo dari Pa-    
   

  

“di Taiwan supaja mengadakan 

|ngerahan tenaga? baru bagi 
|angkatan perang, Menurut! ren 
|tjana, dalam pengerahan ting. 

pemuda? jang berumur 21, 22 
dan 23 tahun, Sebelum dikerah 
kan kedalam kesatuan? tenta 
ra, mereka akan mendapat lati 
han lebih dulu selama 4 bulan. 

   
   

  

    
     

     
    
    
        

but dimulai dgn penangkapan atas 2 orang bangsa Afrika di seta- 
siun New Brighton atas tuduhan melakukan pentjurian. Ketika 
'mau ditangkap kedua orang tsb. memberi perlawanan, jg kemu- 
,dian dibantu oleh segerombolan orang? Afrika jg ada di setasiun 
“itu. Sesudah itu kira2 3.000 orang bangsa Afrika, lelaki dan wanita 

.menjerang detasemen polisi dan mentjulik 2 orang anggota polisi, 
“dan kemudian, dengan bersendjatakan tongkat dan batu, menje- 
-rang pula gedung? jg ada di sekitar setasiun, 

poran2 resmi jang diterima da 
ri Nariobi, ibukota Kenya, gera 

Massa beriindak:. 
Bala bantuan polisi kemudi 

H 
jang 

kar. Pasukan Pemadam Api, 
pusatnja dimuka pasar itu, 
merlukan waktu tidak kurang 

kebakaran tsb 
karan dari Tandjung Perak dj” 
ga ikut membantu, A 

  
Sarturi salah sala pasar 

: terbesar di Surabaja, ke 
marin dulu siang pada saat ra 
mainja pasar telah habis terba 

js F 

me 

dari 3 djam tunfak membatasi : 
. Pemadam keba ' 

    an didatangkan oleh pihak jang 

Aa 
ERA

 

  
   

  

Perlombaan sepeda motor naik 

bar: seorang pengikut Dorance 
untuk tetap duduk diatas sadel, 
kipun ia kemudian djatuh, toh   - 

Memang 
Peraturan, Pemerintah Tak Dapat 

Bawa Ke 

R ENTETAN PERATURAN 

1952 sampai sekarang, ternjata 
gi soal2 jang sementara itu timbul, sedang atas hasil penjele- 

- saiannja tergantung seluruh nasib industri rokok kretek na- 

    
    

  

re (LISA) jang baru2 ini diadakan ternjata mendapat perhatian 
sangat besar. Kaki bukit jang dipakai berlomba itu menandiak sa 
ngat tinggi hingga bahaja utk para pengikut memang besar. Gam- 

Stock Tjengkeh 

menguasai pasar tjengkeh sedjak pertengahan tahun 

   
bukit di Laconia, New Hampshi 

Johnson, berusaha dg susah pajah 
waktu sepeda motornja naik. Mes 

Rombongan pertama akan mu 
lai mendjalankan dinas mili- 
ter dalam bulan Desember jad. 
untuk menggantikan mereka jg 
akan ditarik kembali dari ang- 
katan perang (Anta-AFP). 

Sementara itu Pemerintah 
Kuomintang di Taiwan akan 
berusaha mempererat hubu- 
hgannja dengan 13 djuta bang   ia tak mendapat luka2, 

Tak Ada 
beresan 
pemerintah jang bermaksud 

tidak membawa keberesan ba- 

i dihadiri o'eh 264 utusan, ber- 
|! asai dari Amerika Utara, Ha- 

sa Tionghoa diperantauan dan 
al. untuk keperluan itu, maka 

i mulai hari Selasa ini diadakan 
| konperensi di Taipeh, jg akan Mendjelang musim dingin, ke: 

hak Utara maupun K.-Sel. 
perlengkapannja. Pada gamb: 
serdadu2 PBB, siap untuk di:   wali, Peru, Australi, Filipina, | 

nesia, Vie'nam dan Kambodja. 
Konperensi ini ada'ah uSaha 
komisi Kuomin'ang urusan 
Tionghoa diperantauan. Didu- 
ga bahwa akan disusun rentja 
na2 untuk membentuk badan2 
anti Komunis, tukar-menukar 
guru, mengirimkan buku? se- 
kolah dan ijara2 untuk meng- 

Rantjaba 

  
F 
t 
! 

sional, Mengingat kebutuhan Indonesia akan tjengkeh seba- 
jak 10 4 11 ribu ton setahunnja (907, dari produksi sedu- 
nia), maka segala perhitungan 
al persediaan dan pembagian 
da kenjataan, bahwa dipasar hampir tidak ada stock tjeng- 
keh, jang 4 bulan jang lalu ditaksir 4.000 ton banjaknja. 

Setelah diselidiki oleh PPTI, | 
stock jang ada ternjata hanja , 
sebanjak 100 ton. Demikian di- 
terangkan oleh pihak N.V. Pu- 
sat Pembelian Tjengkeh Indo- 
nesia (PPTI) kepadi aa at 

bahwa disektor urusar 

   

    

     
    

oleh jang berwadjib dalam so- 
tjengkeh ternjata kandas pa- i 

umumnja berpendapat, bahwa semua 
tindakan pemerintah, mulai dengan 
pembentukan N.V. PPTI, kemudian 
berturut-turut 
penimbunan 

| 
t 

isiatip untuk 
tjengkeh, tidak m 

peraturan melarang Nini menerangkan di Hongkong, bah 
tjengkeh, . pembekuan | wa maksud kundjungannja “kepulau 

import tjengkeh “hingga 'achir2 ini | Taiwan' adalah untuk memperbaiki 
untuk . mendirikan. jajasan |-koordinasi antara. Komando. Pasifik. 

enundjukkan sikap| Amerika Serikat dan missi 

andjur2kan pengiriman tenaga 
jg tiakap ke Taiwan serta pe- 
nanaman modal Tionghog per- 
antauan di Taiwan. Ketua Ko 
misi tsb tadi ialah Cheng 
Yeh Fan. 

D rang sedang memeriksa 
sakit Kantjabadak, jaitu ramah 

tabel heheer) dan urusan keuan 
wah pengusaha DPD Kota 

.soneel dan administrasi 
“DPD Kota Besar Bandung 
bahwa ia tidak akan bisa me 
dah diketahuinjs ada ke 

sakit ita, sedangkan beb 
rumah sakit itu sudah h: 
Perwakilan Rakjat Daerah $ 

Kesan laksamana 

Radford. 

Dalam pada itu Laksamana Ar- 
thur W. Radford, komandan armada 
Pasifik Amerika Serikat, hari Senin 

    
' Mengenai kekusutan keui 

ngan itu, pihak DPD menera 
kari kepada “Antara”, Tee bah 

militer 5 

   

    

    
   

    

   

  

   

    
   

    
   

   
   

   

    
    

        

Rahasia Ketjurangan Rumah Sakit 
Mantri verpleger Berpraktek Sebagai Dokter. 

EWAN PEMERINTAH Daerah Kota Besar Bandung seka- 

. Sehagaimana diketahui, dalam hal urusan perbendaharaan (comy- 

Gibawah - Kementerian Kesehatan. 

pihak di front Korea, baik pi- 
B, telah mulai bersiap2. dengan 

“sedjumlah pakaian2 wool untuk 

  

berwadjib, akan tetapi ditengah 
ujalan mereka disamput aengan 
serangan oleh gerombolan? 

kan 'Mau-Mau telah mendjalar | dari bagian buah?an pi pera 
kedaerah2 protektorat Inggris | atap alang2, dan dalam ni 
Tanganyika dan Uganda, dima : terik dan angin besar itu api se 
na terdapat cel2 dari gerakan | gera mendjilat bangunan2 tam | 

      

    

   

s 

Kau 

3 

bangsa Afrika jang solicer de tadi, 
ngan kawan2nja. Polisi lalu me     

| 

|pi tidak dihiraukan, Serangan2 

| rombolan2 bangsa Afrika jang | 5 
makin lama makin merupakan |tangkap kira2 130 anggota da- ! 

| mendjawab lagi dengan temba ' 

Dalam pada itu menurut sum 
ber resmi di London pada ma- 
lam Selasa ksmaren, polisi di 
Kenya diduga akan segera 

lepaskan tembakan2, akan teta 

baru dilakukan lagi oleh ge- 

suatu massa-actie, Pihak polisi ri perkumpulan rahasia bangsa 
Afrika ,,Mau-Mau” tadi. Hari 
Selasa ini menteri djadjahan 
Inggris Lyttelton akan menzu- 
tjapkan statement lengkap ten 
tang keadaan di Kenya, dimu- 

kan2 jang seru. Massa kemudi ' 
an berbelok kelain djurusan den ' 
menjerang beberapa buah mobil ' 
jang ada disekitar setasiun. Se 
sudah mobil2 itu dihantjurkan,   

. Wagino 
Terbongkar 

kekusutan keuangan dari rumah 
sakit jang terbesar di Bandung. 

nnja, rumah sakit tsb ada diba- 

Bandung, sedangkan dim hal per- 

ang menghadapi kesulitan, jakni: 
bil tindakan administrasi ' sesu- 
dalam hal keuangan dari rumah 
ari lagi anggaran belandja “ntuk 

5 ditetapkan oleh sidang Dewan 
ara Kota Besar Bandung. 

Tiap harinja rumah sa- 
“membeli sajur-ma- 

polisi memeriksa mobil2 jang di 
hantjurkan, mereka 
kan majat seorang Eropa ber 
hama William Paas, jang ternja- 
ta mendjadi sasaran serangan 
pula, 

pan, dapat meloloskan diril Ky. DaP : 
akan tetapi dengan luka batjo Ke Pp BB pa 
kam dikepalanja. Dan ketika 

djalar itu kemudian baru da- 
pat ditindas sete'ah volisi ber 
tindak keras dengan.memper- 
gunakan senapan mesin. Kong 
res Nasional Afrika kemudian 
mengeluarkan s'atement jg me 5 2. & takan “DANG “org 2 asi lak kembali ke Indonesia, jang 

ka parlemen Inggris. 2 

Susunan  : 
massa bergerak kegedung bios 
kop, jang kemudian diserbunja 
pula. Dalam penjerbuan ini te 
lah terbunuh pemilik gedung 
bioskop tersebut, Randolph 
Brandt, seorang operator, Ge- 
rald Leppan, dan seorang anak 
sekolah Karl Bernhardt. Anak 
operator tersebut, Brian Lep 

  

| Anggauta": 
Delegasi Iladonesia a 

3 

f ) ELEGASI Indoresia da- 
lam Sidang Umum PBB 

telah menundjuk anggauta2nja 
untak duduk dalam pelbagai pa 
Gitia sidang tersebut: untuk pa 
pila2 politik dan keamanan di 
tundjik men'eri luar negeri 
Mukarib, ketua perwakilan te- 
tap Indoresia di PBB, L.N. Pa 
lar, dutabesar Indonesia di 
Amerika Serikat, mr, Ali Sas- 
troamijojo, dr. Ab'1 Hanifah, 
dr. Sukiman Wirjosardiojo, Si 
dik Djojosukarto dan Ibnu Su 
wongso Has:nimsar. Se'elah men 
teri luar negeri Mukarto berto 

menemu- 

  Betapa berbahajan ia 
»apartheid””' 

Keributan? jg makin men- 

| bahan Giantara 1082 pasar dan 
| dalam sekedjan mata mendjalar 
sampai di 5 los. 

Dalani keributan itu ada 
|orang2 jang mentjuri barang2. 

pa orang diantars mereka ini. 
Sampai berita ini ditulis seoran 
anak berumur 10 tahun belum 
diketer'ukan, beberapa orang 
menderita luka? ringan. 
giam ditaksir Rp. 1.000.000.—, 

  

hamad Rasjid, mr. Sudjarwo 
Tjendronegoro, dan mr. Max 
Maramis. Se'e'ah menteri Mu- 
karto bertolak kembali ke In- 
donesia, dr. Darmasetiawan 
Notohaimodjo akan mengganti 
kan dr. Rasjid js akan ber'o- 
lak kembali bersama-sama de 
ngan menteri Mukarto. 

Untuk panitya ekonomi dan 
keuangan ditundjuk: mr. Ali 
Sasiroatmodjo, mr. Ismail Tha 
jib, mr. Slamet Sutikno dan 
Nuradi. 

Untuk panitya sosial, peri- 
kemanusiaan dan kebudajaan: 

dr. Abu Hanifah njonja Artati 
Marzuki dan Sie Oen Siang. 
Unuk panitya perwalian: 

mr. Ai Sastroamidjojo, dr. SH 
Thajibfapis, Dolok .Iskandar 
dan Sie Oen Siang. 

Untuk panitya adminisr'asi 
dan anggaran belandja: Ach- 

Polisi dapat menangkap bebera 

Keru 

      

     

  

    

En 2 
utk. pasien   

  

pun timbul persoalan jang se- 
karang masih djuga dihadapi 
oleh pemerintah serta para im 
portir jang diizinkan untuk 
mengimport tjengkeh, ialah sa- 

ngat naiknja harga tjengkeh 

          
Zanzibar dan Madagascar disa- 
tu2nja pasar tjengkeh dunia, 

jaitu Singapura. Harga jang di 
tawarkan kepada PPTI baru2 

ini sudah Str. $ 1.160 sekwin- 
talnja, dan pembelian tidak ter 
djadi, 3 

& 

Belum terdapat 
way out.” 

Pembekuan import tjengkeh 

tut kalangan PPTYI, memang mula2 
diadjurkan oleh pengusaha rokok 
kretek sendiri, dan berasal dari 
'sidee” bahwa bahan tjengkeh itu di 

ford mengatakan bahwa operasi2 ge 
rilja terhadap pulau? didekat pantai 
Tiongkok jg diduduki oleh pasukan? 
RRT, ,tidak melanggar netralisasi 

pasar bahan mentah Indonesia tidak | Taiwan, menurut sjarat2 jang ter 
boleh merupakan bahan dagang maktub dalam pernjataan presiden 
spekulatip, melainkan  mempunjai | Truman ketika Djuni 1950. 
funksi sosial. Para pengandjur meng (Antara—Reuter) 
hubungkan kedudukan tjengkeh ini 

belian, jang sekarang sudah di 

beslah oleh DPD ternjfta, ba- 
hwa harga barang2 bahan ma- 
kanan itu djauh lebih tinggi da 
ri pada harga dipasar2 umum. 
Sebagai tjontoh dapat dikemu- 
kakan umpamanja harga sajur 

  

diri ,,Mbok Wagino”. Sesudah 
, diperiksa, orang jang bernama 
»Mbok Wagino” itu tidak ada, 
bahkan jang mendjadi leveran- 
Sir telur itu adalah direktur ru 

mah sakit sendiri. Pihak DPD 

menerangkan lebih djauh, bhw 
djuga harga telur itu lebih ting 
gi dari pada harga dipasar. 

lainkan langsung mendjadi be 
nih permusuhan antara bangsa 
dan warna kulit. Berita ter- 
achir menjatakon, bahwa poi 
Si telah mengadakan penangka 
pan se'jara besar-kesaran di 
iNew Brighton untuk menemu- 
kan mereka jg dianggap ker- 
tanggung djawab atas terdja- 

  

Pembongkaran 
Rumah?/Gubug 

Debat Remsi Dalam Sidang” DPROS 

ea 5 : 5 t 1 3 9 5. 

tegas dari pemerintah dalam meng, Amerika “di Taiwan. Dibantahnja Besa fata-usaha dari rumah utk. sebanjak kl. 400 jtsb tidak mempunjai sangkut Te aan Se an - mad Natcnegara, mr. Slamet £ 
Ihadapi soal tjengkeh itu. Pihak PP) berita2, jang mengatakan bahwa |S2K-t. itu melakukan pembe- iorang. D.m pemeriksaan ternja | paut dengan keributan? ini. Mikir Intonosin dalam panitia. SUiKno, Ibnu Suwongso Ha- 
TI sendiri tidak menentang diada| kundjungannja ke Taiwan itu berta lian2 untuk keperluan rumah | ta, bhw tidak semua bahan ma iPemimpin2 Kongres didasrah2 tersebut akan Anal Ole para mimSar. ka 
kannja jajasan itu dan rupanja me|lian dengan rentiana2 untuk .ahen (Sakit itu, seperti bahan maka- |kanan jang dibeli oleh rumah dalan pada iu berpendapat, | angga'ita lainnja : jang disebut Dan untuk panitya kehaki- | £ 
ngambil sikap, .terserahlah pada pe denketralisasi” pulau Taiwan dari (han, daging, sajur-majur, telur | sakit itu disampaikan kedapur | bahwa ymum harus diberitahu | diatas ini " man: mr. Sudjarwo Tjondro- | merintah bagaimana selandjutrja Tiongkok darat. Sesudah 6 bulan jl. |hanja darf suatu firma, dimana | rumah sakit, dan terbukti dju- akan bahaja2 jg dapat di'im- Untuk 2 panitya. “politik ad “neBoro ar. SE Thajibnapis "- 

merealisir politik tjengkehnja , jang |Radford kundjungi Taiwan, ia me |kepala tata-usaha rumah sak't | ga, bahwa pasien? mendapat bulkan o'eh "adjaran” apart- | hoc ditundjuk: dr. Sy'an Mo- dan nona Leila Rusad i 
dalam prinsip melakukan ” proteksi Ingardjurkan kpd. pemerintah Ameri tersebut  mendjadi ' mede-fir- | makanan “jang sangat buruk. | heid jg ternjata tidak sadja 2 Aa ( kepada kedudukan industri” rokok Ika, supaja pemberian bantuan mili mant Meet Mnet Hasan Pen ta Enak tikai 2 
tjengkeh sebagai salah satu industri |ter kepulau tadi dipertjepat. Tentang 22 £. , e Pn 1 1 Mer : 8 , F4 najati 5 Ok pertikaian 2 Sia 

nasional. Prinsip proteksi ini, menu Ikegiatan gerilja Kuomintang, Rad Dari faktur? dan bon2 pem- ahwa leveransirnja menamai ' fara orang2 perseorangan me 

oleh pemerintah beberapa hari 
: sebelum pengumuman aturan 

dengan 3 sektor perekonomian jang 
menguntungkan, bila keadaan tjeng 
keh beres: jaitu bagi pendapatan 

dinja kekatjauan2 i'u. 

Mantri-verpleger jg. ber-   : pembatasan import pada per- 
mulaan Agustus, menurut ka- 
langan jg men 
sudkan untuk 

itu sampai sekarang belum 
djuga disusul dengan tindakan 

. sematjam “way out” jg mem- 
buka kemungkinan pagi Indo- 
nesia untuk . menda'angkan 
tjengkeh langsung dari Mada- 
“gascar. Menurut keterangan 
darj pihak kedutaan Perantiis, 
stock jg kini ada di Madagas- 
car terdiri dari hasilpanen ta 
hun ini sebanjak 1.000 ton dan 
beberapa ribu ton berupa stock 
lama jg semuanja kiranja da- 
pat mentjukupi kebutuhan In- 
donesia untuk tahun 1952. Da 
lam hubungan ini, keterangan 
pihak Perantjis se'andju:nja 
menjatakan, bahwa sampai se- 

“karang belum pernah diada- 

kan suatu “approach” baik 
oleh pihak dagang partikelir 
maupun oleh pihak jp berwa- 
djib untuk membitjarakan ke- 
mungkinan import langsung 
dari Madagascar itu. Bagai- 
mana reaksi atas andjuran pe 
merintah kepada para pengu- 
saha rokok kretek untuk meng - 
ganti tjengkeh Zanzibar dan 
Madagascar dengan tjengkeh 
Indonesia sebagai lain "way 

out”, kini djuga belum diketa 

Jajasan? 
Seterusnja pada rapat peme- 

gang sero NV PPTI baru2 ini, 

para komisaris jang mewakili 
pemerintah (Kementerian Pereko 
nomian) telah memadjukan jini- 

siatif untuk mendirikan suatu 

jajasan tjengkeh — disaimping 

NV PPTI — jang memegang pu- 
tjuk pengawasan atas impert, 
pembagian dan harga tjengkeh. 

Dalam pada itu pihak jang ber- 
wadjib waktu ditanja, tidak se- 
dia menjangkal ataupun membe- 

| narkan kabar tadi. Hanja dida- 
pat. keterangan apakah untuk 

. 'brojek sematjam itu ada tjikup | 

   . entara menindjau langkah pe 

merintah jg paling baru ini, para 

penindjau industri Tg kretek 

f 

     

getahui, dimak- ' 
“mentorpedir” | 

pasar Singapore. Tetapi “Zet” | 

| 

»Afrika! Afrika!” 
Menurut keterangan jang 

padjak banderol bagi pemerintah, 
bagi buruh dan bagi penanam tem 

praktek sebagai dokter.   Jane Russell Dja- 
diper- 

“bakau. 3 e 8! (Atas pertanjaan mengenai oleh A.F.P., Randolph Branct, jai- | 
$ TER t Sen tu pemilik gedung bioskop jang 

System pembagian. 1 : F : '- 5 SA 2 Pa sa : BEN La AN | mendjadi korban serbuan rakjat 

Mengenai usaha pembagian : | mantri2 verpleger diluar dinas, |itu, sebelumnja telah diperingat- 
tjengkeh PPTI sebanjak 300 ton , | - TE 'Ipihak DPD menerangkan, bah kan oleh seorang Afrita supaja 

. (dgn harga Rp 42,50 sekilo) bela- 2000 Pasukan Tionghoa K. Utara Ada- wa urusan itu tidak ada diba PN Le Nk 
|kangan ini, jang ternjata menim- f : 3 : rika katanja akan membunu 
peda suara protes dari pihakin | 2” kan Serangan Serentak : D ipelba- wah pengawasan DPD Kota Be 'semua orang kulit. putih jang ada 

disekitar gedung bioskop itu.” 'Ma- 
sa jang menjerbu gedung bioskop 
itu sewaktu mendjalankan aksinja 
kabarnja bertereak-tereak: ,,Afrika! 
Afrika !” (Antara— AFP), 

Inggris kirim 1 bataljon 
dan kapa! pendjeladjah. 
Sementara itu Kementerian 

djadjahan Inggris mengumur- 
kan, bahwa malam Selasa ke- 
maren, hhw satu bataljon ten- 
tara Inggris dan diberangkat- 
kan dgn pesawat terbang ke Ke 
nya, daerah djadjahan Insgris 
di Afrika Timur, guna membe- 
rantas gerakan rahasia bangsa 
Afrika jang terkenal dengan 
nama Mau-mau. Gerakan tadi 

(telah melakukan 43 pembunu- 

han dan melakukan kekerasan 
terhadap bangsa Eropa di Ke- 
nya. Ketjuali bataljon tadi, 

dustri rokok kretek ketjil jg me- 
njatakan bahwa tjara pembagian 
tidak adil, dikatakan oleh pihak 

PPTI, bahwa memang ada kon- 

roverse antara pengusaha kretek 
hesar dan ketjil. Hal ini adalah 
2aktbat dari systeem - pembagian 

jg menetapkan, bahwa djumlah | 

tjengkah jg dibagikan ialah me- 
nurut djumlah bea banderol jang 
Aikeluarkan oleh tiap2 pabrik. 

Tetapi, dikatakan selandjutnja, 

prusan pembagian ini seturu'mja 
ada di tangan Djawatan Inspeksi 
Perindustrian setempat, jg pusat- 
nja di Kementerian Perekonomian 
jang mempunjai komisaris di NV 
PPT. 
Dalam hubungan ini, demikian 

kata kalangan PPTI, pernah di- : 
andjurkannja supaja stock PPTI 
didjadikan 2 bagian, jang satu 

utk dibagi-bagi menurut aturan 

biasa dan jg lain utk didjadikan 

sar Bandung, tapi walaupun 
demikian pihak DPD merasa 
perlu supaja jang berwadjib 
djuga mengawasi hal2 itu, D, 
P.D. sudah mengetahui, bahwa 
diantara para mentri verpleger 

gai. Sektor 
ASUKAN TIONGHWA jang kira2 terdiri dari 2.000 orang 

P pada Minggu sor& telah menjerang kedudukan? pasukan? 
Sekutu di ,,Bukit Segi Tiga” dan dekat ,,Snipers Ridge” di front 
Korea. Berita? pertama jang diterima dari sektor Kumhwa menja- jt, diluar waktu dinasnja me 
takan, serangan? itu dilakukan oleh 2 bataljon pasukan? Tionghwa skukan praktek2 sebagai dok- 

atas pasukan? Divisi II Korea Selatan, sedangkan sebataljon lagi sar dan memberi suntikan2 zon 

mengantjam pasukan? Divisi Infanteri VII. Amerika didekat ,,Bu- der therapi dan diagnose dok- 

kit Jane Russell”. Dalam serangan? jg dilakukan dgn mendadak ter? sedang obat?2annja diam 
itu pasukan? Utara kabarnja telah berhasil menguasai ,,Bukit Pu- hjj dari rumah sakit. Dalam hu 

tjuk Lembing” dalam usahanja menjerbu ,,Bukit Segi Tiga” jang hungan ini dapat dikemukakan, 
terletak di sebelah utara Kumhwa. ' i bahwa tida lama lagi Pengadi 

Clark pada hari Senin telah.menolak Jan Negeri pun akan memeriksa 

tuntutan panglima Utara dalam su- suatu kematian rang disebabkan 
ratna tertanggal 16 Oktober. Da- oleh salah seorang mantri ver 
iam surat itu panglima Korea Uta- pleger, jang diluar waktu di- 
ra Kim Il Sung dan djenderal Peng nasnja memberi suntikan? ke. 
Yeh Husz “menuntut, supaja PBB pada ,.pasien2 jang datang ke 

segera mengachir i recess perundi- rumahnja sendiri”. (Antara). 
ngan2 di Panmunjom. Dalam dja- : 
wabannjia Clark mengatakan, bah- 
wa surat tersebut tidak” mengan- 
dung suatu dasar jang berharga, utk )KETERANGAN KOMITE 

      
Serangan2 ULara ini dilaku- 

kan dibawah perlindungan tem 
bakan2 artil!eri jang tak kun- 
-djung padam. Tembakan2 pem 
balasan pihak Sekutu kabar- 
nja teah menewaskan sedik:t- 
dikinja 150 orang serdadu 
Tionghoa. Berita terachir me- 

njatakan, bahwa Senen pagi2 

  

Hada  diper .tk . : : la kapal pen- tjadangan jg dipergunakan Lutk. benar pasukan2 Amerika da- memulai lagi  pertemuan2 “ para PERSATUAN BEKAS akan berlabuh pu ipa 
pembagian2 istimewa. Pembagian "Tam kerdja-sama dengan pasu- delegasi - di  Panmunjom. Seperti PEDJOANG djeladjah Inggris »Kenya Ag 
pembagian serupa ini, aa Yaun-Woton Selatan achirnja diketahui, ke-2 belah fihak hingga Men ia Gerbaj ndwnla' de pelabuhan eat na 
saran PPTI itu, hendaknja di- 2 Cg kini belum dapat mentjapai per- : : timur Kenya, sebagai tenaga 

. 5 - 1 1 : - : ? | : A . 
djalankan kearah usaha ,,rehabi- BN Ng mug Maka sesuaian faham tentang — masaalah anang be aa» ceria Nagan balabantuan. Pemerintah (Xe- 
litasi” industri rokok kretek di Pa : Jia 2) u Ba kago fawanan perang: — Fihak Eibaoa ea ng 2 aan edjoang nya Sebelum : itu telah minta 
beberapa daerah, jang karena ari |, Bukit Segi “diga . menghendaki supaja semua tawa- y peaj bantuan kepada London, untuk 

bersendjata ikut dalam demon- 
Strasi, maka comite itu menge- 

luarkan Keterangan tertulis jang 
menjatikan, bahwa desas-desus 

tersebut tidak benar. 

| Utara 'itu kabarnja terpaksa 
| mundur sebagai akibat temba- 

|kan2 meriam pihak Sekutu jg. 
sanga: derasnja. 

Sementara ifwvu Djenderal “Mark 

bat zaman pendudukan, sekarang 
boleh dikatakan masih dalam ke- 

adaan ,.terbelakang”. Andjuran 

ini menurut kenjataan tidak di- 

lakukan sewaktu memyagi-pagi 

300 ton dari PPTI baru2 ini. De- 

mikian pihak PPTI. 
aa 

nam perang dikembalikan ketempat 
asalnja, sedang fihak delegasi PBB 
berpendapat, bahwa kepada mereka 
harus diberikan kebebasan kemana 
kendal: pergi (Antara —TIDI 

mendjamin tata hukum dan ke 

tertiban dan meringankan be- 
ban jang harus dipikul oleh ke 
polisian di Kenya. Menurtit la- 

DUTA BESAR COCHRAN 

  
dalam hal ini, teristimewa dji 

Tjara Mempertahan ,,Lambung“ Eropa Disiapkan 

Kota-besar . Semarang 
an PAGI tgl. 20 Oktober DPRDS Kota Besar Sema- 

pu rang telah mengadakan sidang istimewa  beratjara: 
menerima laporan/pendjelasan DPD mengenai pelaksanaan 
mosi/resolusi keputusan sidang DPR 15 Maret jl, terutama 
tentang prosedure pembongkaran rumah seorang penduduk 
Tionghoa bernama Liem Kong Siang. 26 dari 29 orang anggau- 
tanja hadlir pada sidang istimewa tsb.s demikian djuga tam- 
pak Walikota Medan jang sebagai dikabarkan Minggu petang 
tiba di Semarang, disamping Walikota Hadisubeno. 

Seelah kata pembuka oleh tindakan oleh ig berwadjib. 
ketua DPR Imam Choermain, | Untuk golongan jang kurang 
walikota Medan diberi kesem- . mampu disediakan dalam hal patan mengutjapkoan pidato, |ini ongkos pindah. 

da'am mana al. dika'akannja Rumah LKS. 
bahwa kundjungannja ke koix| Pembitjaraan di sambung 
kesar2 Djawa adalah untuk |! oleh anggauta DPD Surjadi. 
menggalang perhubungan jg Dikatakannja bahwa, dlm pem- erat dan saling mengenal usa- jbongkaran rumah penduduk 
ha masing2 pemerintahan. Di- 'Tiem Kok Siang di Seteran tih 
katakannja, bahwa ia merasa sernja'x bahwa orang ini sa- 
terharu dkan sambu'an jg di ngat membandel. Peringatan 
terimanja di Semarang. Di ha jerkxi2 supaja membongkar rapkan mudah2an kundjungan atay memirdahkan rumahdiar 
akan meneurkan sesuatu ig nja itu tak mendapat perhati- 
bermanfaat, demikian dengan an hingga achirnja pada tel 
singkainja pidato wolikoa Me g Sep'ember jbl. ini Kotapra- dan. : i dja telah mengambil tindakan 

Sidang beralih ke atjara PO- 'tegas. Dengan kantuan polisi 
kok ialah -laporan itg. pem- rjmah LKS dibongkar. Berke- 
bongkaran rumah2/gubug liar. naan dengan ini LKS kemudi- 
Anggauta Mangkuprano'o mem an dengan marah2 datang ke- berikan laporannja Sbb: DPD rada Kotapradja dan minta ke telah mendjalankan pembong- sigian, Belum lagi puas LKS karan rumah2/gubug menurut menda'angi Sdr, Surjadi di ru saluran semestinja, sega'a pe- mahnja. Karena tak dapat ka 
laksangan telah dilakukan £e sa sepakat, kundjuhgan ini ke 
suai dengan pu'usan Sidang mudian diu angi lagi, wak'ui'u 
DPR bu'an Maret jl, Banjak LKS disertai beberapx orang 
sekali kesukaran2 didjumpai lainnja. Da'am keadaan "pak- 

ka mengenai seseorang jg mem NO N Lae Sa 

Denai Terhadap Jg tab be'aka | dullah Segmen Kota- 
ngan ini terpaksa didjalankan pradja, supsjer LKS ini dear 

kan rumah. 

Perdeba'an hangat timbul se 
kitar persoa'an ini, jg kemudi 
an berachir dengan kesediaan 

AKAN TJUTI. #OMANDAN2 ' PASU-, Sementara itu markas2 Nato di dalam latihan perang2an itu an- kan bagaimana tjaranja melindu- tan, lakgamana Earl Mounbatten, Sdr. Surjadi. untuk menarik 

K KAN darat, laut dan Paris dan Napels “pada hari tara lain akan meliputi operasi2 | ngi dan mempertahankan sajap komandar: armada Inggris di La kembali perkataan2 jg telah 

Dari kalangan jg biasanja me- udara dari 6 negara jang mem- Minggu mengumumkan bersama: pendaratan amfibi dan akan meru Eropa Tenggara dari pe en 2 Nak on Ta an ditu isnja dalam keadaan "pak 

ngetahui didapat kabar, - bahwa punjai peranan penting dalam — Sama. bahwa 170 buah kapal ' pakan manoevre terbesar dimasa Nato, sementara usaha2 Ha 2 Tea 2 an aa sa” tadi, Dengan penarikan 

duta besar Amerika Serikat di € r 7 Yisad perang dan 500 buah pesawat. damai jang pernah terdjadi di La membentuk organisasi perta tanan “Inggris di PER gwe yan 3 kembali isu sidang DPR me- 

Indonesia, M. Cochran, akan pu- pertahanan Laut” Tengah pada terbang dari 6 negara jang ber- ut. Tengah dengan ikut sertanja di Timur Tengah belum djuga kil2 militer LI , ari "nesika njetudjut sungguh?  tindoiesi 

lang ke negerinja utk mendjalan- hari Senen kemaren mengadakan sangkutan itu “akan mengambil | Turki dan Junani disamping ang- berhasil. Jang mengambil bagian Serikat, Perantiis, Inggris, Ke DPD mengerti" sem bongkar 

kan tjuti beberapa waktu. Co- konperensi di ' Valetta (Malta) bagian dalam manocuvre besar — gota2 Nato didaerah Laut Te- dalam konperensi ini antara lain junani Pa 2. Semua pembi- rueh3/gulik. Selasa paat mh 

chran mungkin sekali akan berang untuk mengkoordinasikan perse- jang akan diadakan,di Laut ngah lainnja. Konperensi jang di. ialah laksamana Robert Carney — tjaraan dalam  konperensi ini sa- ' p 

(Amerika), komandan ' pasukan2 Tengake bulan d , mulai pada hari Senen kemaren 

perusid yang" ata Nato untuk daerah Eropa Sela- 
kutuan Atlantik dengan  pasu- 

Operasi2 jang akan dilakukan . dimaksudkan untuk ' mempersoal kat dari Djakarta pada tg. 23-10 5 

kan2 Inggris di Timur Tengah. ja, dg npesawat terbang. 

ngat dirahasiakan. 
UP). 

dang dilandju'kan dengan atja (Antara 
ra2 ig telah ditetapkan. 
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rian 
janda Sad 

    

  
v La harus Naa 

ta- dengan tiara jg bidjaksana 

dan tegas kepada pemeriniah 

Pr tindakan2 jg me 
muaskan (ijara2nja mengadili 
orang2 Belanda, penolakan pe- 

ngembalian alat2 sendjata, ma 
'salah orang2 Ambon, 

UM amanan diberbagai daerah jg 
em | |merugikan djuga orang2 Be- 

Ia |landa) sukar sekali. 
| perundingan2 1g akan Mop | 

' membuka kembali 
ngan2 mengenai masalah Uni 

   

esia, bahwa dengan tidak 

ketidak 

diadakan 

perundi- | 

  

     
    guna mengundjungi sidang umum 

-rangkatan Gelegasi Mukarto tadi, 

    

   

    
   

     

        

   

  

   
   

    

   

        

   

        

“USA. 4 

“Sikapnja tak akan terpengaruh 

——— Tg top Mai cs akan pergi ke New-York 

bahwa Merle Cochran, duta besar U.S. akan tjuti 
erika djuga. Bagi mereka jang kenal pribadi Co- 
eorang diplomat jang kasar dan jang s 

oba seke asnja utk mempengaruhi atau mentjampuri soal2 Indo- - 

Nesia — tjuti Cochran jg sekonjong-konjong itu tentulah ada mak- 

— sudnja. Apa lagi di-ingat, bahwa tjuti Cochran tadi-pun akan di- 

ygsungkan di Amerika djuga, dan. djustru pada saat Gea Hi 

donesia akan ikut bersidang di PBB. 

— —— —— aan diterka, bahwa Cochran sekali. ini ajuga t 

.apaj 
dalam soal2.dunia menga I pendapat. 

tik bebasnja dan sesuai dgn kepentingannja 'sendiri pula. Dan dim : 

hai is, Indonesia tiaaklah akan main tawar-tawar, sekaiipun ta- | 

war-menawar ini seribussstu Tag Jan, Tea oleh seorang peng- | 

“HK 

PBB. Berbareng dgn akan Kebe- 
sekonjo g-konjong muntjul be- 

dan akan 
  

men- 

perlu Gengan mes jg Kura elegant “sekalipun — akan mende- , 

'kati delegasi kita dan tjoba mendesakkan keinginannja dan dgn. ' 

Gemikian mempengaruhi sikap delegasi kita dlm sidang umum. Ba- , 

o-sekali hal2 dim atjara sidang umum jang penting artinja .ba- . 

Amerika sendiri. Sebagai soal Korea, Maroko, Tunisia dan In- 

'do-China. Dalam soal2 ini, sikap Indonesia akan bisa menguntung- | 

Kan sztau merugikan kepentingan USA tadi. Dan sudahlah sewa- | 

djarnja, kalau Cochran dgn pribadinja jg kasar-ngotot itu, akan | 

“berusaha : utk Besa 1 sikap Indonesia 'ke-arah kepentingan | 

2 
   

# 

an sn Kita jakin, Tabita Mukarto sudah tjukup bidjaksana | 

“dan waspada dalam menghadapi 'belat-belit Cochran, dan bahwa | 

pun djuga olehnja. Indonesia | 
“dengan. “poli- | 
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TOR UTK. DSAWATAN 
ANIAN BRAKJAT.- 

Seperti ' dikabarkan, Djaw. 

: TR rtanian Rakjat Djawa Te- 

ih, akan terima dari Pem. 
Pusat 10 buch traktor. Dan 

tractor2 jg didjandjikan . itu, 

(- baru2 ini telah datang Si pela 
'buhan Smg. sebanjak 3 buah. 

watan  Per'anian Rakjat 

| menerangkan. bahwa ke-3 trac 

3 ig baru datang ini, segera 

'akan dikirimkan ke Pati, di 

“pindjamkan kepada daerah? jg 

sungguh membutuhkannja. 

r2 lainnia ditunggu ke- 

gannja 'galam negergpa 

3 Phase Ketiga” dari pemeriksaan per 

mian oleh hakim Se 

| xal Rearmament di 
sasa diadakan pada tgl. 24, dalam masalah Irian Barat. (Pia). | sandar 

a pelanggaran Peraturan Kemen 

UNDANGAN PERSOONLIK. ' 
Diterima kabar, pabng: Pak | 

Milono, resident Smg. telah | 
''mendapat undangan persoon- | 

Tik tuk menghadiri konpe- ' 

'rensi Asian Assemble for Mo- 
Colemko ig 

  

Oktober sampsi 2 Nopember 
jad. ini. Apakah undangan isb 

diterima oleh pak Milono be- j 

Jum lagi didapat keferangan. 

SIDANG ISTIMEWA 

DPRDS PROP. v 1 

Kemis tg. 23 Oktober j.a.d. 

DPRDS Pr opinsi Djawa-Tengah 

akan mengadakan sidang istime- 

wa, dimulai djam 10 pagi. Sidang 

beratjara: oleh2 Gubernur Budio- 

no dari Djakarta: dan sekitar per 

'njataan rakjat dlm demonstrasi 
'Senen pagi Hk 5 

pk SPAARBANK TE 
SEMAKRAN 

Bank tsb diatas umumkan, bah 

wa selain buku2 giro-inleg (tiap2 
hari dapat menerima kembali dju 

mlah uang jang “ditabung dengan 

leluasa) dan buku2 deposito dari |      

    

  

    

kukan kemarin. di 
| Tionghoa, seorang di 

a seorang importir di 5 

arung: ia didjatuhi hukuman 3 n 

Rp 75.000.— Selain 

ini terdakwa harus titipkan 

a uang sebesar Rp 50.000.— da 

po 3 tahun, “kalau dalam 

tiga tahun ia berbuat pelang 

ran lagi, maka uangnja dibeslah 

ika tidak maka ia dapat teri 

a kembali uangnja. 
elandjutnja nj -L.G.H. isteri dari 

g pedagang beras di Pedama | 

lah didjatubi hukuman denda 

r Rp 60.000.— dan selandju: 

bu hukuman pula 6 bulan 

vaardelijk dgn waktu pertjoba | 

2 tahun, Ia dipersalahkan men 

al beras lebih dari pada harga 

“ditetapkan dan pula dipersalah 

n “mengadakan pemalsuan paktur. 

chirnia 2 orang Tionghoa lainnja, 

situ W.A. telah dapat. hukuman 

a sebanjak Rp 3000.— atau 3 

& kurungan, karena dipersalah 

menimbun. 5. peti. kertas sigarft 

Anggur. Kertas sigaret ini dibe 

dan selandju pedagang itu, 

hukuman 3 bulan voorwaar- 

dgn waktu perdjandjian 2 th, 

    

   

   
    
   
   
   

  

   
   

      

   

            

    

  

   

1 100, 500, dan “1000 rupiah (dgu 

| sjarat permintaan kembali uang 

tabungan harus dimadjukan 3 bu- 

Ian dimuka) bank tsb djuga mem 
buka kesempatan untuk menitip- 

kan djumlah uang sebanjak Rp. 

1000 atau lipatgandanja utk masa 
tiga, cnam atau 12 bulan atau de- 
ngan sjarat permintaan kerabali | 
uang tabungan harus Gimadjukan 

3, 6 atau 12 bulan dimuka, dan 
untuk penitipan mana, diberikan 

biljet deposito. Djangka habis ber | 
lakunja biljet itu dan pergantian ' 
uang bunga dilakukan pada wak- 

tu diberikan biljet tsb dan tak da | |BBLUM TERIM A KEPUTU- 
pat dirobah oleh salah satu pihak 
De Spaarbink berhak untuk mem 

perbaharui biljet “deposito jang 

sudah liwat beriakunja dengan 

perdjandjian lain atau menghen- | 

tikan berlakunja dgn mengingat 

sjarat habis berfakunja biljet. 
Dengan demikian misalnja da- 

na pensioen, tabungan dsb dapat : 

diperbungakan modalnja dgn tis 

dak usah menanggung kerugian 

koers, sedang bunganja masih te 

|tap. Lain? keterangan dapat di- 

peroleh pada bank tsb diatas, 

  

SP aa an Pn 

: Mereka menjokong. aa ! 
pemerintah, Na , 

    

pat diredaaken Mn yan Sa 
bagai bentuk, tjara dan isi. Te 
tapi mereka minta perhatian, 
bahwa di Indonesia dan mung 
kin “didaerah-daerah lain dgn 

bhw Nederland bersedia mem- 
bitjarakan soal status Irian Ba 
rat. Berhubung dengan ini me 
reka berpendapat, bahwa. peme 
rintah harus mengemukakan 

rut mereka jg seharusnja di ', 
djadikan pangkal pembitjara-- 
an ialah hak dan kepentingan? | 
penduduk asli Irian Barat. 

s Kepentingan2 | wa Jengan itu Mane pemba 
: Beland |gian'antarg warg legara Indo 

, eranaa, | nesia dengan. daan. hak 

Tweede Kamer 
dalam perundingan2 ig akan 
diadakan 
ngan? Belanda akan diperhati | 
kon dengan #jara2 jg Ie 
li jagi daripada waktu penje- | 
rahan kedaulatan. Mereka me : 
njstudjui 
tah hahwa kemadjuan?2 sosial, | 
djiwa serta ekonomi di Irian '! 

Barat harus 
: 'eleh pemeriniah. Mereka mena | jang ekonominja lemah" 

|rik kesimpulan, 

Tintah telah sadar, bahwa Iri- 
an Barat.ilu merupakan Suatu 

pisahkan lagi Sari keradjaan 

“Belanda sedangkan soal pemi- 

sahan daerah ini dari.-keradja «3 Menjusun ekonomi nasiona 

| an Belanda tidak akan meru- sebagai ganti ekonomi kolonial 

| bali dari Indonesia dan diberikan djaman pendudukan Belanda, 

      
1 ber- 

berunding” ini dimaksudkan, ' 

       

| sir baik: '| dengan djelas, bahwa hal ini | yi 1 Pn Siah bi 5 
3 tidak benar. Anggoto2 ini ber |. Menurut Prawoto, renanj 

Belanda bersedia pendapat, bahwa status Irian | Wi dengan ini menghen i.eko 
berunding. | Barat i'u memang mempunjai. |ngasi Kolanlai, Sanga Pan 

r Ha 1 D sd 1isCne Yr £N- z 

“Pemerintah Belanda bersedia | ber bagai aspek, tetapi menu- | Suders" terhadap rakjat jang 
lemah perekoromiannja. Kegim 
|pulan jg didapat para penanja 
anggauta parlemen itu menge- 

jnai ,pedoman” tsb. ialah, bah 

crang anggota | jaitu apa jang Bakamukaa solo | 
pertjaja, bhw ngan jang perekonomiannja le 

| mah dan golongan jang pereko | 

spenti- | nomiannja 

Beberapa 

kuat, Golongan jang 
'perckoncmiannja Kuat ternjata 

bih ah. |disamakan  haknja - dengan 
jorang asing” (jaitu, buat mo. 
dal asing hanja diberikan ke- 

| mungkinan ikut serta dengan 
2544, sedang 15”, harus dari 
mangan ngan Indonesia, dan 
Gengan ini dimaksudkan ,.war- | 

diselenggarakan | ' ga-hegara te golongan 
nh 

— Pendapat Prawoto 
Prawoto Sumodilogo. jang 

membenarkan .,Kedoman” itu, 
berpendapat, bahwa ,pedoman” 

itu nanti,   
anggapan permerin- 

bahwa peme- j 

agian ig tidak dapat dipisah- 

itu: 

: pakang pokok vembitjaraan. da dengan mendjauhkan apa sadja 

lam perundingan? jg akan da jang masih bersandar “kepada | 

tang. Mereka ingin mendapat prinsi p ekonomi kolonial, misal | 

ketegasan “pemerintah menge- nja prinsip »historische  rech- ' 
naj ha! ini. Merekapun meng- ton” dil: 

hendaki penegosan bahwa pem «2. Melaksanakan keadilan s0- 
“batasan kedaulatan Belanda sial, 

'dengan penerimaan mandat ti-j Sektor pengangkutan, jane | 

| dak akan termasuk didalam menurut pendaratnja tergolong | 

eriimbangan2nja. ' kepada perusahaan penting (vi- ' 

Anggota2 Tweede Kamer lain tal), dianggapnja perlu diusa- 

menarik kesimpulan, bahwa peme- hakan oleh pemerintah sendiri 

| rintah berpendirian, bahwa Irian atau olen warga negara Indone- 

| Barat tidak boleh diserahkan ke- sia, Sektor ini vital untuk ke. 

pada Indonesia. Kedaulatan atas makmuran rakjat seluruhnja. 

Irian Barat menurut mereka ada Japun berpendapat, bahwa pe- 

di tangan Nederland sampai pen- | ' rusahaan pengangkutan den- 

duduk asli Irian Barat dapat me-: gan otobis dapat diusahakan : 

nentukan hari kemudiannja sen- | 1100” oleh tenaga nasional den- 

| diri. Menurut anggapan beberapa . ' gan modal nasional, karena ter-| 

orang anggota, Indonesia masih | njata, bahwa diantara beratus 

tetap didjadjah oleh imperialisme | new comers jang berusahg c dila. | 

Belanda dgn bantuan modal Atri- | Pangan ini, tidak ada 2960 jang 

ka. Mereka beranggapan, banwa | gagal usahanja. 

untk Kepentingan Belanda,  Indo- 

-nesia-itu harus sungguh2 merde-' Perusahaan? otobis dan truck jg 

| ka didalam lapangan ekonomi dan pesarbesar sekaran g, menurut pen- | 

politik, #sedangkan - Misi Militer dapatnja telah bisa mendjadi I Es 

Belanda harus di rik pula rem-i karena didjaman kolonial, 

    
   

& 

ber- 

  

'hak sepenuhnja kepada Indonesia| dapat hak2 istimewa, jaitu 
pada prinsip ..historische | 

.— rechten” .. Maka logis, kalau prin- 

: sip  ,,historische rechten” ini harus | 
RUGI DAN UNTUNG. dibrantas, tetapi menurut. Pra- 

Pengurus sembahjang rebu woto, sebagai negara muda . kitas 
ran dan Tiong Tjioe kabarkan pun harus membuat histori baru” 
pada kita, mengenai keuangan dengan Deloubikn bekas2 prin- 
sbb. Kerugian sembajano rebu- sip ekonomi kolonial itu dengan 
tan Rp. 5504,25 ditutup kelebi- akar-akarnja. Adapun sebabnja ma- 
2 uang sembahjang 'Tiong ka Prawoto menjetudjui pembata- 

jioe Ro. 114 mendjadi ma- san 20 otobis jang paling banjak 

  

' dikemukakan. sbb: Menurut  pen- 

| dapatnja, mempuniai otobis sampai | 

120 buah itu sudah lumajan, karena 

“untuk ini, harus ada Tn an 

a20 X Rp. 50 ribu — Rp 

Pengganti lotju sembahjang Tan Kn djangan dilupakan, " 

rebutan dan sembahjang jang 'hahwa ini merata bagi semua 

| Tjcng Tjioe th. 1952/53 sbb:j sa 
Tjialotju th. Tan Boen Kie, hu 
lotju mn. Go Thiam Bing. 

INSTRUKSI ORBU PUSAT, 
Pihak Orbu minta bantuan 

diumumkan, berhubung dgn de 
mons'rasi2 entah dari pihak 
mana (mungkin dari pihak jg 
hendak memetiah-belah Rak- 
jat Indonesia) jg kini hendak - 
'mendjalar ke Semarang, dgn | 
Na P.B. ORBU PUSAT meng- 

ruksikan kenada Ranting2, 
Tjabang2, dan para anggauta- 
nja, tinggallah te: ng dan dja 
ngan ikut serta dalam andju- 
ran2, plakat2 Ian demonstrasi 

| jg tak beri anggung djawab F 
Litu. 

in. The Tjwan Swie menjokong , 
25 1500, hingga masih me- 
nanggung kerugian Rp. 2862, 
25. 

      
! 

| SAN FORMEEL. | 
i- Dalam pertjakapan singkat 
|sengan Gubernur Budiono, di 
'terangkan bahwa beliau sam- 
(pai sekarang belum menerima 
|formee! tentang keputusan Si- 
| dang DPR Prop. Djawa Te- 
!ngah baru2 ini, mengenai pene 
tapan secretaris  DPR/DPD. 

| Berbubung dengan ini, maka 

bangnja berderet Aa geladak, berlajarlah 
ambil bagian dalam operasi Mkainbeace, | 

N ATO baru2 ini, 5 

  

   
   

    

   

    

         

  

      

      

    

  

   

  

   

  

       

   

   
   

    

  

        

    

   

  

     

      

        

    

   

        
   

  

     

  

    

Bu terlambat dari Dja 

   

  

  

    
    

      

        

        
   

      

       

  

     
    
    

         

   

  

    

tsb. berdasarkan Gua. prinsip, ia 4 

   tar 
“mat N.II. dan seorang perem- 

d puan jang tertawan jang kemu 

dian ternjata adalah isteri Tja | 

mat tersebut, jang sedang men | Mukarto katakan 

Membuat historie baru. ' 

jaitu/ 

isih tekor Rp. Pera 25 Hulotju boleh dimiliki oleh tiap perusahaan, | ' 

Opeppur 

  
    

. ALAM KETERANGANNJA. 

      

| 
Atas pertanjaang perdana 

menteri se-andjuinja menerang 
| kan, bahwa pemerintah belum 
sampai membitjarakon soal2 
jang berhubungan engan per- 

Gebaian di parlemen. Ia me- 
njatakan, bahwa kedjadian2 jg 
Tatu itu mempunjai pengaruh | 
alas penjeesaian ' (afwikke- 
ling) kesimpulan perdebatan? | 
didalam parlemen. Tetapi ia 
jakin, bahwa soal ini akan da- 
pai dise'esaikan dengan setja- 
ra ,scepel”. -Selandjumja ia 
menerangkan, bahwa pada 
hari Selasa malam ini ia akan 
mengutjapkan pidato dimuka 
tjorong radio untuk memberi 
kan pendjelasan mengenai ke- 
adaan jang sebenarnja. 

  

n N Perhubu- 

& Truck. 

org jang telah 
2 dengan ini tegas 

ermaksud unik 
Praweto dengan 
sebagai pertanja 
n2 jang bersang 

an” ka Pertanjaan2 
: akan Drs. Yap 

  

kembali. 
Sementara itu Panglima2 te- 

ritoria, jang pada hari2 jang la 
Iu berkumpul di Djakarta un- 
tuk mengadakan pertemuan2, 
baik dengan pimpinan Angka- 
tan Perang dan kementerian per 
tahanan, maupun dengan presi 
den dan wakil presiden dan de 
ngan perdana menteri, pada ha 

  

    

          

    
   

  

slamnja Terdapat 
njak Misuman2 
& Limonade 

ada jang kembali pada 
Sabtu petang, sebagian pada ha 
ri Minggu pagi dan ada pula jg 
kembali pada hari Senen pagi, 

demikian keterangan2 jang di 
' peroleh PI-Aneta. 

watan: Penerangan Kabu- | 
Indramaju. menjatakan, Mononutu: Djungan | 
pada 4zl. 13 Oktober 

(TNI dari Bn, 305, dengan 

     

  

   
   
     

   
     

    

    
     
       

          

    Te Dalam pada itu menteri pene : 
tan 4 regu telah menga, | rangan Mononutu atas pertanja | 

«akan operasi dihutan Lojang ' an PI-Aneta menerangkan, bah 
sagapal sungai Tjibeurang. Da- | wa pada saat sekarang kiranja 

rasinja itu TNI telah | tidak perlu fihak pemerintah 
2 menemukan markas D. | memberikan keterangan ba-' 
sedjumlah, 49 buah pondok | njak2. Menteri hanja menaruh: 

didjadikan sebagai mar- ' kepertjajaannia, bahwa selu- | 
eka. Setelah TNI me- ruh rakjat bersama-sama de | 
penjergapan, tembak ngan pemerintah dan alat2 ke: 
segera terdjadi da-  kuasaannja turut serta memeli | 

k kira2 25 meter. Di. ' hara ketenteraman dan keama 
1 lebatnja hutan, pihak nan dalam negeri. Pada achir. 

g djumlah anggota?nja nja ia menerangkan, bahwa pe 
“waktu itws diduga ada 40 merintah Wilopa insaf betul2 j 

anda ra melarikan di- akan tanggung djawabnja ter | 

Na Kasasi kor- | hadap segala kedjadian dalam. ! 
| negeri. 

Sa. Enam orang majot, dian- Tidak membawa pero- 
anja terdapat seorang Tia- Bahun politik LN 

Indonesia. 
menteri luar: negeri! 

kemaren pagi, 
derita sakit malaria. b.. Pon- | bhw. kedjadian2: di Djakarta baru2 | 
'dok?2 mereka jang digunakan ' lini tidak akan memberikan sesuatu ' 

  
   

    

   

  

    

  

   

  

   

Seterusnja 

K n (eadaan 

Kembali Baik 
| Kedjadian Di Djakarta Tak Bawa Pe- 

robahan Politik (N Kita 

kepada pers, perdana: menteri Wilopo- menerangkan, bahwa 
N etnd bek pemerintah pada hari? jg achir ini dipusatkan kepada 

usaha utk mengembalikan keadaan normaal, 
perdana menteri tidak ketjewa. Selandjutnja perdana menteri me- 
ngatakan, bahwa ia. jakin, bahwa keadaan di hari? jg akan datang 
akan baik sebagai sediakala. ,,Kedjadian2 di hari? jg achir ini ten- 
tu mempunjai arti, dan tergantung kepada kita utk menjalurkan- 
nja kearah perbaikan”, demikian Wilopo. 

negeri 

Panglima2 sudah | 

ri Senin kemarin sudah kembali j 
kedaerah masing2. Sebahagian | 

hari : 

banjak bitjara. | 

   

      

pada hari Senen Pa kemaren 

Mengenai hasilnja 

perobahan terhadap politik luar ne- 
geri Indonesia dewasa ini,  walau- 
pun kita akui bahwa kedjadian 
kedjadian itu “buat sementara wak- 

  

  tu mungkin sekali akan membawa 
" akibatnja terhadap kedudukan “luar 

dari Indonesia. 
ukannja lagi, bahwa ia akan ber- 
| angkat ke-New ' York pada tg. 
|23-10 jang. akan datang. Perdja- | 

tidak lagi. akan me- 
tetapi akan langsung 

| lanannja ani 
lalui Roma, 
via 

ga 
ri itu, jang sudah pasti sekarang 
ialah Sidik Djojosukarto (PNI) dan 

|dari staf Kementerian Luar Nege- 
ri.. Atas pertanjaan . selandjutnja, 
Menteri Mukarto mendjelaskan bah 
wa .djika di tahun jang lalu 
djwnlah mereka jang. diutus un- 
tuk menghadiri sidang umum P.B. 
B adalah sebesar 34 orang, maka 
sekali “ini djumlah tersebut telah 
dapat diperketjil hingga kepada 6 

orang sadja. 
Seterusnja wk ketua I Mr. Tam 

bunan, wk. ketua II Arudji serta 

sekretaris djenderal parlemen Mr. 

Sumardi hari Senen menemui Per 

dana Menteri Wilopo utk dgn res 

mi menjampaikan pengumuman 

pihak parlemen tentang memper- 
| pandjang reces dalam waktu jang 
  
itidak ditentukan. 

ri Senen kemaren, ketjuali masih |   tiga buah pintu besar 

masih tertutup, 

Iseperti biasa. 

jdalam pernilarannja dgn 

sebagai akibat demonstrasi 

i17/10 jang tatu. 

Bebasa bebas. | 
Seterusnja didapat kabar, ba | 

'hwa anggauta parlemen Beba- | 
|sa Daeng Lalo, jang bersama . 
dengan 5 anggauta parlemen 

' lainnja berhubung dengan per- 
listiwa tg. 18/10 jl. ditahan, ha 
Iri Senin kemaren telah dibebas 
kan. Sebagai diketahui, jang li 

| ma lainnja itu telah lebih dulu 
| dibebaskan. 
| (Antara). 

  

'SIARAN RRI SEMARANG. 

Selasa 21 Okt: djam 17,05 Hia- 

san sendja “O.K. Kembang Ka- 
itjang, 18,00 Serba-serbi Angk. Pe- 

irang, 18,15 Diambang malam TCS 

guintet, 19,15 Dunia olahraga, 
120,15 Ichtisar pers, 20,30 Ketoprak 
Eko Santoso tjerita ,,Djajengsari” 

' (Babad Bali). 

| jang penduduk didaerah kabupaten 
| Gunungkidul terantjam bahaja. keku- 

Amsterdam. Akan turut dju- | 
berangkat dengan Mukarto ha- | 

Keadaan digedung patiemen ha | 

adanja.pendjagaan dan Jua dari ' Kabupaten Wonogiri dengan bantu- 
di depan jan instansi2 jang berwadjib, kini se 

sudah menjeru- | dang dibuat 4 buah waduk, jang ke 
jpai keadaan pada waktu2 reces | semuanja nantinja 

Sekretaniat belum | | ngontjori tanah seluas 
i bersedia memberikan keterangan | 1000 ha. Waduk2 itu terletak didae 

tentang berapa kerugian benda j jrah: Kedufgwuling, Plumbon, Baran 
uang | dan Krisak. Mengenai usaha2 pembi 

to, |kinan 

ng bahwa achir2 ini djalannja 
usaha? tersebut sangat seret. Bahkan 

(dikabarkan, bahwa ada fonds untuk 

  

   

     

SI GRUNDEL. 
Lada demonstrasi 

DER. parlemen ?: sekarang.      
Ditambah- | 

| ran 

' tu Oleh sebuah panitya, 
i beramal guna menolong kor- 
Yban kebakaran di Serang (Rem 

  

Pasar Djohar kok malah 
bul aksi KONDER Gak 5   

  

  

    

Kurung Gir minum. $ 
Setelah mengak haja. kelapa- 

jang menga! an ratusan 

orang menderita penjal .honger- 
oedeem”, maka sedjak beberapa hari 

yoega. 
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rangan air minum, Hal ini disebab- 
kan karena danau2 jang merupakan 
sumber air bagi sebagian besar pen 
duduk disana telah mulai kering, bah 
kan beberapa danau telah tidak ber- 
air lagi. Pihak pamongpradja telah 
berusaha mengatasi kekurangan air 
minum dengan djalan membagikan 
air ditempat2 jang keadaannja sangat 
mengchawatirkan. Sementara itu di- 
dapat kabar dari kalangan pemerin- 
tah daerah, bahwa pemerintah akan 
berusaha mengatasi bahaja kekurang 
an air minum didaerah Gunungkidul 
dengan djalan mengambil: 'air' dari 
goa2 jang banjak terdapat ditempat2 
tsb. Untuk ini akan “dipakai pompa 
air jang kabarnja kini telah tersedia. 
Selain dari pada itu pemerintah me- 
njediakan beaja sebanjak Rp. 100. 
000.— untuk keperluan tsb. 

SOLO. 

Weduk usaha rakjat. 
Atas kegiatan rakjat daiam.daerah 

    

    

    

   
    

  

   
   
   

    

    
     

   
    

  

      
   

   

    

       

        
    

   

    

     

   

akan dapat me- 

500 hingga 

BN 

waduk didaerah Kabupaten 
ji Wonogiri lebih landjut diperoleh ke 

pembangunan waduk? pengairan se- 

besar Rp. 210.000, — jagng terpaksa 
dikembalikan kepada pemerintah Pu- 
sat, karena tidak dipergunakan. dlm 
djangka waktu jg telah ditentukan. 

KUDUS. 

  

POP beramal. 
Persatuan O'ah raga Pulisi 

(POP) Kudus dengan diban- 
telah 

    

sang), dengan ' mengadakan 
pertandingan sepak ola de- 
ngan SSS Semarang. 

Hasil pendapatan bruto 
Rp. 2084, sedang nettonja 
Rp. 691,50. 3 

  

sebagai markas dibakar-habis, | 

demikian djuga beberapa wa- 
rung jang terdapat “disekitar- 

nja, dimana didalamnja terda- 

pat berma'jam-matiam minu- | 

man seperti 'imonade dan lain2 | 

nja. djuga lain2 santapan. €. | 

Sebuah mesin tik baru merk : 

Remington. d. Tiga pu'juk sen 

Gjata pistol dan dokumenten, | 

jang kesemuanja #ni telah di- | 

rampas. (Antara). | 

De 
d
h
a
n
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& tidak hanja "warganegara, .diadi 

ditudjukan — terhadap »historische 
rechtenhouders” sadja. Dengan ini 

“dimaksudkan pula, supaja new co- 

' mers mendapat kemungkinan lebih 

luas mendapat traject jang dile- 
'paskan oleh pengusaha, jang milik- ' 

nja lebih dari 20 buah otobis, | 

dan tidak ada monopoli. Diwaktu- | 

jg sudah, “permintaan banjak.. new | 

Comers ditolak, karena — ,,vervoers i 

behoefte” telah tjukup diladeni de- 

ngan alat2 pengangkutan bermo- | 

tor, jang 90”, adalah milik ,,his- 

torische-rechtenhouders” itu. 

Demikian  Prawoto  Sumodilogi 

antara lain: (Antara). 

  

  

  
| BERITA BIBTITOTUFEK, 
la Mulai tg. 20 Okt. djam buka 
| Taman Pustaka Rakjat di dj. 

Mataram 715 dan Tjandi 42A 

dirobah sbh: Senen dan Rebo 

diam 13—20. Selasa, Kemis 

|dan Sabtu diam 7-14, Djum- 
'as djam 15.30—20. 

i 

ANGGUR 
ANTHAY   tjap 

»SEMBILAN BELA” 
' Sepesial kuat orang 
perempuan jang lagi 
hamil 3 bin. sam 
waktunja anak ter- 

. 

2. Ia bikin kuat tem- 
pat pranakan dan | 
menjega gangguan . 
nja penjakit, dari! 
pembawakannja 

orang hamil, 

Membikin segar | 
anak dalara kandu- 
ngan dan menjega 
bahaja kandungan. 
gugur, 

Aturan Minumnja: 
Pagi. siang sebelum- 
nja makan dan wak- 
tu malam mau tidur, 
minum 1 gelas sloki 

  
  

pekerdjaan secretaris masih te 
tap dilakukan oleh secretaris 

Sdr, Atmokartono, 

Diktun?kiiti oleh Chemicalitn   
  

, Kinplein 68, Tilp, 1316 Surabaja, 

Handel KE KIEM TE :     7 THE DUNLOP RUBBER COY. (INDONESIA) LTD. TANAH ABANG -B.22 DJAKARTA, 
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   tidak : 
jan lainnja. Akan tetapi 

1 ija tahu bagaimana 
1g Na esulitan jang diha- 

. Pembelaannja jang di- 
melalui televisi dan ra- 

banjak menarik perhatian 
g. Dan Nixon menang. 
eral Eisenhower lalu den- 

  

   

   

  

    

    
kan dengan radio dan televisi | 
keseluruh negeri. 

Sudah terang bahwa kedja- 
(| dian ini memperkuat kedudukan 

| kaum Republikein. Dari fihak 
kaum Demokrat harus pula di-| 

adakan usaha jang sungguh2 
supaja mereka Haneah keting- 

. Stevenson dengan te- 
ng-terangan membuka keada- 

an keuangannja, Dia seorang 
jang kaja. Tjalon wakil presi- 
Sennja berbuat serupa, meski- 

/ “pun tidak lengkap. Kedijadian 
ini boleh djedi akan menimbul 
kan keragu-raguan pada banjak 
penganut2 republikein terta- 
dan “Nixon. Akan tetapi ini ti- 

       
         

    

    
    
    

   

menjeret massa, dan dalam se- 

tiap pemilihan massa itulah-jg. 

menentukan. x: 2 

- Perkataan2 Stevenson 

terlalu sukar. 

Propaganda Stevenson tidak 

ditudjikan kepada massa. Betul 

pembitjaraannja lantiar, akan 

| tetapi ini terlalu tinggi bagi rak 

jat banjak. Pidato2nja bagus 

benar untuk dibatia, kalimatnja 
penuh semangat dan berani, te- 

tapi isinia tidak gampang un- 

tuk difahami ag 
Untuk mengurangi kelemah 

an IS1, maka Stevenson terpak- 

sa aa ang 'jane tadi- 
pa Mc ena sela 

J W
en
it
ad
 

dala 

    

   
      

  

Truman. “Akan tetapi pa & 

penasehat2nja mejakinkan dia 

bahwa dia tidak bisa menolak 

bentuar seorz ' pedioang 

ulung seperti Truman. Truman 

dengan sevenuhnja. membantu 

Stevenson. Betapa vletnja Tru. 

man ft ternjata dari kamnanie 

pemilihannia pada tahun 19048, 1 

ketika tidek Bea satu tuna pun |) 

ja akan: 10 

en laman tetavi berkat bea 
Aa 

bahannja ia berhasil menga- 
| Ienhkan  lawannja Peweij. Ia 

3 

“as 
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timen rakjat. Dia seorang ig. 

pintar dan tidak takut, dan se- 

lain itu 'padanja terdapat ke- 

kuasaan seorang presiden. 

Perdjoangan tak lagi 
sopan. 

tevenson mengerti bahwa ia 

benar2 periu akan bantuan 8. 
Kak 1 Hu, djika i 1g. 

| melawan Bisenhower. Tono. 
| son menghendaki suatu ijara | 
perdjoangan kuy lain. “Ip te- 
lah menawarkan sup: 
bali ke ibukota negaranja, dji- 
ka djenderal. Eisenhower da- 
lang kesana untuk berbitjaras | 

Dia akan mendjamu Eisenho- 
wer diistana gubernuran. Akan 
tetapi Eisenhower. menerang- 

  

   

| tikan soal? engan Setia sendiri. 
: en parun. Kangin presiden pas a 

$ kah dia pertjaja bahwa : 
“|munis dalam State Depart- , 

Gak mendjadi soal. Nixon telah 'na massa jang sederhana itu. bi- 

mampaknja membingungkan Ker- | 

“Ipergi ke London untuk mengha- 

1 | Amerika, maka di. Berlin ia me- 
(ngatakan kepada pers bahwa per- 

merasa mendjadi tawanan, lebih 

nan jerman. Begitu utjapan| 

|Kennan. - 5 

Ia tah bermain? dengan sen- | 

'nan telah menundjukkan ke- 
lantjangannja. Boleh djadi be- 
'nar apa jang. diutjapkannja, | 

“bahwa ' dengan. mengadakan | 

-dipanggil 
Se ear 2 Ackeson tidak | 

menjalahxan Kennan. akan te-j 

“tor telah menerangkan ba- |: 

   menit. Djawabannja : 

pertjaja akan jang. demikian | 
ini, karena golongan 
itu dengan matjam2 
pat masuk kesegala 
Malahan ia - memper. . 
kemungkinan bahwa “orang2 
tsb. pula telah masuk Yalam | 
dinaSnja sendiri. Dj 
dell Smith berpenda 
terdapat kaum kom 

Ana Nana 

"la Ian , 3 
an jang bisa tahu ?4 

Utjapan tinggal 

   

  

   
   
   
   
     

Te 
ana 

utjapan.. 
Djenderal Smith mena me- 

nerangkan diputar 
pernjataannja itu. Dia hanja he 
dak . menundju 

Lenka 

  

memperhitungkan 
bahwa State Department telah 
dimasuki oleh orang2 Na 
Dia tidak tahu kenjataan2. L 
dia tahu, masakan dia kan 1 55 
biarkan keadaan ini. Tapi , sbtja- 

ban tinggal utjapan”, demikian 
bikir orang2 propagandis.. Ban 

mereka berteriak terus. Bagaima- 

sa mengerti perbedaan? jang ha- 
lus ini 

Semua ini. menimbulkan kesi- 

   

        

     

    

        
   

      
  

kedalam laut. Dari 57 pe 
4 hilang dalam puing. 
hospital di “Taprani.   ana Pajalsetaka jang “baru2 ini uk atas nessiwai pe 

numpang, jg dari London men udju kepulau Malta dan terdjungkel 
m pang dan 6 anak- buah, 3 tewas dan 

"am "ea para penumpang menudju' Akon”   
Tjampur Tangan AS. 

Diplomatik 

kedutaan-besar Iran di London 

untuk tutup. 

  T. 

bahwa keadaan akan mendjadi | 
semakin genting. Tetapi kegen 
tingan itu harus dipeihara 
asal diangan megan bu ka $ Sua 

'tu Jetusan. “ 

.Taada bahaja perang? 
Adalah sangat menarik perha-: 

tian bahwa dalam pidato2 kepa- | 

da #rakjat Rusia itu diterangkan ' 

bahwa pada waktu sekarang ini | 
tidak ada bahaja lagi bahwa ! 
akan terdjadi suatu pertarungan   bukan pada Amerika Koran2 

menulis tentang soal itu sadja. 

hatikan perang dingin dalam ke- | 

matanja, tapi tidak selalu mere- | 
'ka menutup mulutnja. | 

Hal ini dibuktikan oleh Ken- | 
nan, ahli Rusia jang terkenal. Ia ! 
telah diangkat mendjadi duta: 

Amerika di Moskow hal mana 
nampaknja tidak begitu “disetu- j 
djui Ruisia. Tjara2 jang dilaku- ' 
kan Rusia untuk membatasi ge- 
rakan orang2 asing di Moskow 

nan. Ketika ia baru2 ini harus 

|diri - sebuah konperensi duta2 

lakuan orang Rusia terhadap di- 

'plomat2 di Moskow adalah demi- 

'kian rupa, sehingga mereka itu   -berat dari pada orang2 Ameri- 
'Ka jang diinterneer di Berlin oleh 
pemerintahan Nazi ketika perang. 
"Dulu dia pernah mendjadi tawa- 

Missi Kennan gagal. 

“Dengan iklan maka Ken- 

akan tetapi ia ada'ah duta dij 
Moskow, dan dia harus tahu, 

perbandingan antara — kaum | 
Nazi dan orang Rusia itu, ma- 

| jang belakangan itu telah 
sangat marah dibuatnja. Seper | 
ti jang sudah bisa diduga, | 
Rusia menuntut supaja Ken- 

kembai. Mente- 

ri Iuar - 

hwa panggilan kembali Ken- | 

nan tidak akan mempengaruhi |   kan dengan pendek bahwa dia 
tidak mempunjai tempo untuk , 

jang demikian ini, Perd 
ngan ini tidak jagi merupakan ' 
perdjoarigan antara dua pihak 
jang sopan dan berbudi tinggi. 
Kampanje pemilihan itu nam- 
paknja akan mendjadi peria- | 
rungan jang sengit sekali- Apa 
djuga hasil2nja nanti. diwakiu 
sekarang orang tidak berani 
mengadakan ramalan2. Banjak 
penindjau2  djuga gd 

k kaum Republikein sendiri 
| tama-tama memberikan Iin 

pan terbesar kepada Pi 
son. Tapi sekarang seve' 

|. njata popularite: Eisenh 
| jang demikian menga 

ada seorangpun jang 
mengeluarkan pendapat2nja 2. 

»Kedjaran” thd. "Kos 

  

  
    

         

    

ikan. F 

kedjadian2 sekitar pemilihan 

presiden ity, ma Amerika ti- 
dak berpusing-p using memi- 

kirkan apa jang terdjadi di- 

luar negeri. Akan tetapi ,,ke- 
djaran” terhadap kaum komu- 
nis diteruskan dengan giatnja. 

, Djika pemerintah: USA. menu- 

— runkan kegiatannja dalam, hal 
ini maka harapan2nja akan f 

surut dibuatnja. Lalu terbuka- 
lah kesempatan bagi orang2 

  

joa- | 

aa “kundjungan menteri2 dan djen 

Sam 
munis terus Oegira 1 

Djadi didalam menikma'kan j 

hubungan di atik antara 

“kedua negeri, iapun tidak 

akan mengadakan tuntutan 

pemba'asan. untuk menjuruh j 

pulang duta Rusia jang baru 
di Washingion. Dengan demi- 

kian, maka missie Kennan ke 
Moskow jang nampaknja akan 

| membetikan hasil2 telah sama 
seka'i gagal dibuatnja, djus- 

tru dalam suatu periode dima- 

ng rupanja Stalin mulai berbi- 

tjara dengan iebih tenang... Ta- 

pi kerugian2. lebih tidak Tenun 
tan. 

: Sement ara itu orang dengan 

perasaan dingin menindjau 

  
penting dari 

T ka Moskow. njataan ba | 

(hwa Rusia belum sedia me'e- 

paskan Port Arthur tidak me- 3 

'dera2 jang t 

: kanan Apa- 
“mengingini | 

isekitar perai- | 
   

itu, hisa diartikan sebagai ke- 
inginan Stalin untuk mengikat 
lawannja di sana seberapa 

mungkin. Dan dari 
inipun bisa diterangkan ada- 

teur Rusia di Manchuria 
Pidato2 jang diutjapkan pa-   seperti MacCar'hy dan Jenner.   
  
| Misalnja seperti jang terdjadi komunis Rusia baru2 ini di 

| baru2 ini, Nee Bedell Moskow djuga menundjukkan | 

maap kesan seolah-olah |r 

.pannja? Kegiatan jang bertam. 
bah difront E lorea, segera sete- IL 

lah tendjadinja kundjungan : 

sudut | 

(nja sedjumlah 7.000 sampai | 
12.000 pembantu2 dan ins:ruk- | 

da kongres besar dari partai 

talis, jang menurut teori2 komu- 

'nis akan semakin berpetjah belah. 

Bagaimana orang bisa memper- |Atas: Gasar2 sebab2 jang sama | pertama kolinja diperkenalkan 

jini, demikian dinjatakan, makaj 

nja. Kenjataan bahwa.negeri2 ko | 

munis . tidak langsung turut da- 
lam perdagangan “dunia harus: 

mendjadi sebab akan dipertjepat- 

nja proses itu. 

Kedjadian ini 

besar. 

mempunjai arti | 

kin bahwa ibu negerini ja. teran- 
tjam. Bahwa orang menjangkal | 

-akan kenjataan ini harus menga- 

kibatkan kensekwensi2 dalam 

negeri jang lebih djauh lagi. 

Dalam pidato kongres jang 
Giutjapkan o'eh Malenkov itu 
fernjata benar “akan hal ini: 
Permusuhannja itu tidak sema. 
ta-mata ditudjukan kepada A- 

- merika jang hendak menakluk 
kan “seluruh dunia. Djuga 

i bangsa2 di Eropah Barat, ter- 
3 masuk Inggeris, telah kehilang 
Lan kemerdekaannja. Bukan 
mereka itu iang mendjadi mu- 
suh, seba'iknja. Rusia hendak 
hidup dalam keadaan damai de 
ngan mereka itu. Tapi pada 
suatu waktu mereka akan 
memberoniak terhadap kekua- 
saan Amerika. Benar Malenkov 
tidak mendjandjikan bantuan 
'Rusia sendiri. Ini sangar berba | 
haja. Akan telapi mereka akan 
mendapa: banjak bantuan pada 
sedjumlah djutaan 0r2 3 .ko- 

munis dinegerinja sent jg 

akan bertindak sebagai selong 
an2 gerilja. 

Kesimpulan Sedarah 

“Dari sega'a pidato2 ini bisa 
“disimpulkan satu. garis politik 

jang tegas. jakni: .,,meniup- 
'niupkan | perpetjahan” dikala- 
ngan negeri2 kapitalis dengan 

harapan. - Man Da perdjandiian 
Ta Pendek- ' Atantik akan. 

nja sega'a.i 
djw'an Hepste | kon- 
sekwen dari Plant perdamai 
an Stalin jang sudah herdialan 
kira2 setahun lamanja itu. 

"pakan. lan- 
     

Ditikina ah pihak2 terpen- 
ting jang ber'entangan tidak 
lagi menempa:kan bahaja me- 
Hetusnja perang digaris terde- 
Ipan. Mereka terlalu sibuk di- 

an, 
Suai dengan suasana umumnja ' 
dalam negerinja sendiri. 

maka di Inggeris nampak bah- 
'wa persatuan nasional jang tim 
'bul karena tekanan dari luar 

negeri, mendjadi semakin le- 
pas dibwatnja. Akan tetapi Pe- 
rantjis dimana sering2 timbul 
krisis2: pemerintahan tidak bi- 
Sa membuktikan apa2. Krisis2 
itu timbul dibawah keadaan 

asa kude djuga. 

      

aa Amerika Serikat, 

mon Magsaysay — ketika   
  ASKE Ma 

supaja mengadakan per 
tutup. Kepada pers diterangkan oleh Fatemi, bahwa ia telah me- 
ngetok kawat kepada kedutaan besar tersebut dalam mana dimin 
tanja supaja diadakan persiapan? selengkapnja untuk tutup. Ke- 

Gutaan-besar Mere di Teheran mendapat pula tjukup waktu 

bersendjata antara negeri2 Kapi- : 

Sebab rakjat Rusia hanja- ik 
bisa mengerahkan seluruh tenaga ! 

| militernja djika mereka itu jas: 
| biarkan Iran didj 

Dapat Melambatkan Putusnja Habungan| 
"hy 3 Inggris—lran 

ENTERI LUAR. NEGERI Iran, Hussein Fatemi hari Ming- 
M gu menerangkan, bahwa ia telah memberi perintah kepada 

  

Fatemi selandjutnja mene- 

rangkan, bahwa da'am Tnap 

nja Sabtu malam kabinet tidak 

| membitjarakan soal pemutusan 

| hubungan2 dip'omasi dengan 

waiban nemerintah Swedia da- 

'lam mana dinjatakan bahwa 
Swedia akan memperhati kan 
ikepen tingan2 Iran di Loridon, 
belum 'agi di'erima. Dalam pa 

'da itu ia menegaskan, bahwa 
pagi hari Minggi Swedia telah 

imenjatakan kesediaannja utk 
mewakili kepen'ingan2 Iran. 
Pada hari Minggu menteri luar 

inegeri Hussain Fatemi untuk 

ikepada madielis rendah. D'm 
adaan jang demikian ini. Semen- | | daja perlawanan dari negeri2 ber) | keterangannja Fatemi menja:a 

tara, ita para -ahli2 membuka | sangkutan terhadapp revolusi so-j ikan, bahwa selama mendjabat 
sialis akan semakin surut dibuat- L' menteri luar “negeri ia akan 

(membela kepentingan2 

(dan tidak akan mengalah pa- 
da orang9? Sang, Seorang ang 
ia a medjelis ig pro pemerin- 
ta Nadali Karmini memjatcr 

tegas: terhadap peng 
'pegeri dan tida 

   
   

  

(gai Turki kedua sehingga dgn 

(mengirim pasukan2nja ke Ko- 

rea dia membantu 2 

dala pertjobaan bom : : 

Tg Tangan tangan 

5 4merika? 

Dalam pada itu harian jang ' 

dipimpin oleh menteri Tuar nege- | 

ri Fatomi hari Minggu menulis, 

bahwa tjampur tangan Amerika 

akan dapat memperlambat. pe- 

laksanaan pemutusan hubungan2 

diplomasi dgn Inggeris. Harian 

tsb, jakni ,,Bakhtar rouz”, jg 

diterbitkan oleh menteri Fatemi 

meminta perhatian terhadap ,,ka- 

bar” angin jg mengatakan, 

wa perantaraan dutabesar Ame- 

rika Loy Henderson telah menje- 

babkan penundaan pemutusan 

resmi, daripada hubungan2 Inese 

ris—Iran: Harian tsb. 

kan, bahwa kabar2. angin itu le- 

bih banjak artinja bila, orang | 

Mena Aa, bahwa pemu ' 

agan : 

   

  

Kesadara 
Kalau Tidak Mungkin 

Dan Kekerasan — 

2 
telah rendah kini tetap merosot:   

Penanggalan Re- 
. volusioner ? 

ati BINTANG2 Inpgoris 
A Sir Harold Spencer Jo- 
nes, pada hari Sabtu memberi   
      

  

   
   

  

Iran: 

|kan pendjelasan mengenai pe 
uanggalan baru, jang diharap 
dapat diperedarkar oleh World 

lerder Asseciation ditahun 
Dalam penanggalan jang 

2 jang kini sedang mentjari dia- 

FAkan. Merapikan 

     

  
     

      
     

  

    

  

   

PA 

ran Asia 
Harus Dihadapi Berdasar Piagam PBB 

Kata Trygve Lie“... 
“RYGVE LIE, sekretaris djenderal PBB mengatakan Han 

: hari Minggu malam, bahwa kemiskinan dari ratusan djuta 
PN anauk Asia dan Afrika ,,merupakan salah satu dari tantangan? 

jg besar terhadap keadaban kita”. Berbitjara pada forum New- 
ork Herald Tribune, di ruang baru Sidang Umum PBB, Lie me- i 

| njatakan, bahwa taraf hidup dari negara? jang terbelakang jang | 

Timbul Keributan2 -. 

! 
: 

Selandjutnja dikatakan: ,,Djika | 
i kita mempertimbangkan kekuatan? jg pokok jg bekerdja di dunia 
|! dewasa ini, kita akan mendatangkan, 

be Pra Ya meinga asap penduduk jang sama. 
bahwa dilihat pada anna 

Sepertiga hidup ateearaa | 
jang diawasi oleh Sovjet Uni | 
dan Sekutunja. Sepertiga hi- | 
dup dinegara2 jang memihak 

Itradisi Barat dan sepertiganja ' 
lagi hidup di Asia dan Afrika 

lannja sendiri gi Sma Lan 

jang baru”, Lie mengatak 
bahwa 3 golongan itu diwa Ali 
dalam PBB. ,,Hampir semua | 

“Ipenduduk di Asia dan Afrika, ' 
serta ratusan juta lagi di- 
'Tain2 bagian dunia berabad2 hi 
dup dalam keadaan  kemiski- 

nan. Kini mereka masih tetap 
'miskin, tetapi kini telah men- 

dapatkan hak suara. Tuntutan 

akan kemerdekaan dan persa- 

maan hak serta kesempatan un 

tuk memperbaiki perekonomi-   sulkan ite, setahun dibagi da 
4 triwulan jang jang sama, jang 

masing? terdiri dari 91 hari, 
Menurut sistim ini, tahan? : bi- 
2 8 akan mempunjai sisa seha 

in bersisa dun kari, Tiap2 

aa, jang masing? mulai den- 
hari Minggu dan berachir 
hari Saptu. 

' etapi tiap2 bulan kedua 

dan buan ketiga semuanja 
ak mulai dengan hari Rabu 
untuk bulan kedua dan dengan 

Djum' at untuk bulan keti     
   akanmerupakan Shari2 pe 

'kwartal akan terdiri dari 13 pe 

#9. sa 
Inggeris karena waktu itu dja- /& 'Hari2 jang merupakan sisa 

annja terdengar oleh mereka 

jang mau mendengarnja. Kita 

kini menghadapi salah satu 
dari tantangan2 jang besar da- 

iri keadaban kita dan kita ha- 
rus mentjari tjara2 umuk ' 
menghadapinja berdasarkan |' 
Piagam PBB. Djika tidak, ma- 

ka kita akan menghadapi keri- 

butan2 dengan kekerasan. 

Besarnja bantuan 
. 

  

  

dalam Memorial Center for 
kekuatan elektris 24.000.000 
ditjobakan atas seorang pasi en:   Alat pemerang penjakit kank er terbaru, jang kekuatannja 12 kali 
mesin2 sinar X terkuat, waktu ini sedang ditjoba kelantjarannja 

Cancer di New-York. Alat tadi ber 
volt. Gambar: alat baru tsb. merang 

  

  
  

  ekonomi. 

uangan Seria tehnik. jang di- 
|berikan sekarang ini 
kurang. Ia mengusulkan kepa- 

|da anggauta2 PBB, supaja mMe- 

'ngalirnja modal serta bentuk2 | 

bantuan lainnja bagi perkem- | |   mangga'an ekstra” dan tidak 
terhitung sebagai hari2 da- 
ripskan biasa. Dalam pidato 

'ta suvaja penanggalan . baru 
“ni djanganlah ditolak berda- 
'sarkan alasan bahwa dia meru 

pakan penanggalan revolusio- 
'ner, karena menurut sistim ini 
penanggalan mendjadi sederha 

tahun tak perlu Sitjetak lagi 
(Reuter) 

  

    

   

   

FA 

tusan hubungan2 Inggsis—Iran 

membawa japan pada 

rapkan Amerika Serikat akan 
berusaha mendesak kepada Ing-i 
gris utk menjetudjui sjarat2 Iran 
berkenaan dgn masalah penjele- 
saian sengketa minjak.. Harian 
tadi selandjutnja menulis, bahwa: 

menurut keterangan2 jg diper-j 
olehnja Henderson sedang ber- 

Lichtiar utk melakukan desakan 
'demikian pada Inggris. Alasan j 
|Jainnja bagi penundaan per: autu- 

san hubungan2 dgn Inggris bera 

rut. harian ,,Bakhtar Eimou2” sa- 
lah berhubung kini 

ladjari saran jg dikemukakan | 
oleh dutabesar Iran di Waskiag- ! 

ton,.Allanyar Saleh supaja. “Iran: 
mengadjukan pengaduan : Kepada | 

PBB tentang blokkade ek-»nomi 

  
bah- Inggris terhadap Iran. Menteri 'nja, 

luar negeri Fatemi sendiri imenc- 

rangkan,” bahwa ia telah  me- 

min kepada perwakilarr diplo- | 
pyatik Iran di London supaja/ mem 
beritahukan padanja berarsas la- 

Te and waktu jang diperlukan untuk 

menutup samasekali keduriiran- 

“ben Iran-di kota tersebut. (ULP). 

/Usul Perdamaian” 

damaiah” jang meliputi 

aa
 

a
a
 

ang 

kan pihak komunis. Sebelumnja 

7 Pasal Saran Russia Jang 
Disampaikan Pada PBB 

ADA HARI SABTU Rusia telah mengadjukan ,,usul? per- 
7 pasal kepada sidang umum Per- 

serikatan Bangsa2. Salah satu usul itu mengenai penghentian. pe- 

rang disemenandjung Korea berdasarkan sjarat2 jang telah diadju- 
ini wakil Rusia, menteri luax nege- 

ri Vyshinsky, telah menolak usul? perdamaian P.B.B., jang disebut- 
nja ,amat bertentangan dengan peraturan? sportiviteit dan kepan- 

tasan”, Ketika Vyshinsky mengadjukan usul?nja, wakil? Inggeris 

Vyshinsky dalam usulnja itu 

dalam garis besarnja mengiku- 
ti usu! wakil Polandia, Sianis- 
law Skrezeszawski, jang telah : 
berpidato pada Djum'at ma- 
lam. Usul2nja adalah sebagai | 
berikut: 

1. Semua tawanan perang | 
bangsa Korea harus dikemba- ' 
likan menuru: “kebiasaan2 in- | 
ternasional”. 

2. Penarikan kembali semua 
pasukan dari Korea, dalam 
waktu dua sampai tiga bulan. 

3. Persatuan Korea jang ha- 
rus diselenggarakan oleh bang 

He
 m
e
m
a
a
a
s
n
t
 

ne 

pa Korea dibawah pengawasan | 
dari sebuah panitya, jang aa 

—— Petani Pilipina-! : 
KIM WILLIAM O. DOU 

" GLAS, anggota mahkamah 
. tulis 

| dalam, madjalah ' ..Look” pada 
hari Senin kemaren, bahwa men 
teri pertahanan Filipina — Ra: 

per 
mulaan tahun ini berhasil meng 
gagalkan usaha kaum Huk untuk 
merebut kekitasaan pemerintah di 
Manila, akan tetapi Magsaysay 

masih chawatir terhadap — masa 

ja bin datang, karena peroba 
han2 agraria terlalu lambat: di 
laksanakannja.. Douglas, jg be- 
lwn lama berselang ini mengun 
djungi Filipina, tulis bahwa pe 
tani2 jang sudah mempunjai ta 
nah, belum lagi bebas, karena 
mereka masih  mendjadi korban 
lintahedaras  (tjeti, “woekeraar) 
Tionghoa. Si-lintahdarat dalam 
musim semi memberi 4 satuan 
gabah: dimusim rontok, pak tani 

    

dan Amerika pada sidang itu, Selwyn Lloyd dan Dean  Aciheson, 

menghadiri rapat tersebut. Djuga tempat untuk umum padat Orang. 

anggota wakil2 dari negara2 
jang terlibat dalam perang Ko- 
rea itu dan djuga jang lain2 

| nja. 
| 4. Pdmkatasan persendjata- 
lan negara2 besar hingga seper 

| tiganja, . 

| 5. Larangan atas pembura'an 

'kendjata2 atom dan bembentu- 
| kan “panitya internasional jang 

| sungguh2” untuk mengawasi 
i pelaksanaan larangan tersebut. 

6. Pernjataa setudiu dari se 

' mua negara akan protokol Dje 

neva mengenai peperangan. de- 

ngan bakteri. 
1. Mengadakan pakt perda- 

| maian antara Lima an .Wa- 

  

harus mengembalikannja, tetapi 
tidak lagi 4 satuan, melainkan 
10 satuan. Di Pilipina tidak ada 
bentuk kredit. pertanian jg. tiada 
bersifat woeker, Koperasi2 tani 
tidak ada. Walaupun pak tani 
sudah punja tanah, ia sebagai 
seorang pengusaha masih: tetap 
lemah kedudukannja. Pak tani 
ig butahuruf itu, mendjadi mang 
san setiap penghisap jang men 
datangenja,  Seterusnja Douglas 83 

8 

nja itu Sir Spencer Jones min- | 

na, bersifat abadi hingga tiap2 , 

| merupakan masalah vital "jg f 

“my dari 
“Dewan Koordinasi 

sedang: dipe- | 

bangan perekonomian baik da- | 

ri pemerintah maupun dari : 

sumber2 partike'ir ditambah | 

dengan sekurang2nja 1 miljard | 

setahunnja. Dikatakannja, 

wa menurut pendapatnja Ppe- 

nambahan ban'uan ifu dapat di 

'Jaksanakan, sekalipun dalam | 

kesibukan usaha persendjata- | 

lan kembali, guna kepentingan 

haik negara2 jang menanam 

modal maupun negara2 jang 

| terbelakang itu. 

Harja tjukup utk. 

mempertahankan ta- 

raf hidup sekarang. 
Dalam pada itu Coomaraswa ! 

evlon, presidea dari 

Asia Selatan “serta Tenggara : 

memberikan perintjian dari Ren | 

tjana Colombo dalam pertemu | 

an tersebut. Dikatakannja, bah j 

wa bantuan ,,dalam djumlah be : 

sar” telah diberikan. Meskipun ' 

demikian, Gjika tudjuan2 ten- | 

(tang memperbesar produksi ba 

'han.makan dari tanah jang di | 

kerdjakan tertjapai, belum ten | 

Itu bahwa hal itu akan mengha | 
silkam lebih daripada keperlu | 

lan untuk mempertahankan ta | 
|rafi dewasa ini, mengingat akan | 

naiknja djumlah penduduk. 

    

Pengiriman ahli2. ' 
Seterusnja David Owen, ke- 

'tua dewan eksekutif bantuan 

tehnik PBB memberikan tindjau 

an Gewan tersebut. Dikatakan 
bahwa hingga achir bulan 

| Agustus, Isbih dari 1.400 ahli 

masih | 

lp 

Radja 
Mati Hidup Bekas 

Farouk ' 
Menurut Lie, bantuan ke- Ditangan Opsir2 Perantjang Coup Di Mesir 

Farouk Pernah Mengantjam Djendral Nadjib. 

RDANA Menteri Mesir D'jenderal Nadjib mengumumkan 
dalam memoiresnja, jang hari Minggu dimuat dalam su, 

ratkabar ,,Al Akhbar”, bahwa , djiwa Radja Farouk selama be- 
berapa djam mendjadi persoalan”, ketika opsir2 tentara Mesir 
beberapa bulan j.l, merentjanakan coup d”€tat. Nadjib mere 
rangkan, bahwa panitya opsir dengan pandjang-lebar memper 
bintjangkan, akan menembak-mati Radja Farouk ataukah ti- 
dak, 'Achirnja pendirian Djenderal Nadjib diterima oleh para 
opsir, dan diambil pufasan supaja Farouk hanja diturunkan 
dari tachta sadja dan segera diusir dari Mesir. 

  

Sosialis 
Asia 2 

Tak Akan Bentuk Sosia- 
lis Internasional 

Tersendiri 

    

La dari par | 
tai2 Sosialis Asia dalam ' 

| kongres Sosialis Internasional djib membentangkan, 
Tehnik di. hari Saptu telah melenjapkan | |pendapat2”para opsir staf lain 

! | kechawatiran kaam sosialis Ba | 
yaa bahwa mereka akan mem 
bentuk Sosialis Internasional 
tersendiri utuk Asia. Mereka : 
menjatakan setjara bulat, bah: 
wa mereka tidak menMlUnn 

'njat sedemikian bila tanggal 

tai2 sosialis ce-Asia, Pernjata- | 
an bulat dari para penindjau 

(Asia ini telah memungkinkan 
kepada kergres untuk menjetu ' 

| djai bulat resolusi jang diadju- ' 
|kan oleh ufusan Swedia Kaj 
|Bjoerk jang meminta, supaja 
biro umum menjiapkan usul? 

“kearah, terwudjudnja sosialis | 
Interrasional sebagai suatu or- | 
ganisasi dinia. jang sungguh? | 
Selandjutnja kongres telah 
membitjarakan . memorardum | 
jg. diadjukan oleh utusan Ing- | 

  

g 

Nadjib mengemukakan, ba- 
|-hwa mula2 ada 3 usul: 1, Ra- 
'dja Farouk ditangkap dan - di- 
tembak-mati: 2. Farouk ditang 

|kap dan dibawa kemuka penga 
idilan, 3. Farouk diturunkan 
darj tachta dan diusir dari ne- 
gerinja. Kebanjakan opsir2 jg. 

vhadir dalam perundingan tadi 

, menghendaki supaja Farouk se 

gera ditembak mati. Topi Na- 

bahwa 

nja. jang ada di Kairo, harus 
dilanjakan du-u. Major“ Djamal 
Sa'im, salah seorang jang se- 

tudju dengan usul tembak- 

i mati, dikirim dengan pesawat 
terbang ke Kairo, untuk menge 

H Dyagung jang akan datang a 'tahui pendapat para opsir staf. 
Rangoor diadakan kongres par | Beberapa waktu kemudian 

iDjamal Sa-im datang . kembali 

dan me'aporkan bahwa para 
@pSir staf tadi menghendaki 
supaja Farouk dibuang. Na- 
djib dan Djamal Salim kemu- 
dian mengan'ar Farouk sam- 
Pai kekapal ,,Mahroussa”. Ka- 

| ta Farouk kepada Nadjib, wak 
tu kapal akan herangkat, ,,Aku 

| ingin memberitahu kamu, an- 
daikata kamu tidak berbuat 
seperti apa jang kamu dja'an- 
kan pada hari ini, maka nistja- 

dilapangan teknik telah dikirim geris Morgan Phillips mengenai J2 aku besok akan bertindak 

Sia badan2 PBB ke 53 negara, 
'atas permintaan dari pemerin- 

tah2 jang berkepentingan. ' Pa 
ra ahli itu berasal dari 61 ne- 
gara. Dikatakan selandjutnja, | 
bahwa program bantuan tehnik 
meliputi seluruh dunia, tetapi 
tak begitu amat mahal beaja- 

Lnja. (Antara-Reuter). 

(jul 
150 EKOR kerbau jg menu- 

rut dugaan selama 5 th 
Hn Sa beberapa hari ber 
ang iketemukan 

La, semak? sepandjang Tan 
lan! Bleder, Patebon kabupa- 
'ten Kendal. Kerbau sebanjak 
'iba terbagi dalam 3 gerombolan 
dap sudah mendjadi buas, Dila- 
'porkan, ketika salah satu ge- 
xombolan itu bertemu dengan 
seorang nelajan semuanja st- 
rentak berdiri tegak, pasang 
tanduk dan bersikap hendak me 
nerdjang orang itu. Siapa2 pe. 
milik kerbau itu belum diketa- 
hui, tetappi. mungkin binatang 
iri milik penduduk desa di- 
daerah pedalaman . kabupaten 
dan lepas ketika pemilik?nja 
tinggalkan kampung2nja seba- 
gai akiba! pergolakan kan? 5 tahan | 
jang lara. 

ai Rusia itu tidk ' mengadju- 

'kan resolusi tersendiri dan.ka.| 
renanja pada hakekatnja hanja. 
menjokong uSul2 Polandia. 

(Reuter) I 

  

  

  
“mengatakan, bahwa "hatnla cebrian 

san dikalangan petani masih te 
tap besar seperti sediakala, wa 
laupun  djumlah anggota  Huks 
sekarang tinggal kira-kira Y4 dari 
pada dahulu. Diterangkannja bah 
wa berkurangnja djumlah  Huk 
ini adolah hasil rentjana Magsay 
say, supaja mereka bertobat dan 
supaja tentara memperlakukan 
kaum tani setjara baik-baik dan 

adil, 

ta 

ki 

Apa jang sudah didjalan . ' ' 

pekerdjaan serta. funksi2 So. | 
sialis Internasional. 

Morgan Philips ketua 

lagi. 
Sekretaris djenderal partai 

sosialis Morgan Phillips Sabiu 
malam telah terpilih lagi se- 
'bagai ketua Sosialis In'ernasio- 
ina', sedang sebagai: waki!2 ke- 
'tua telah, terpilih. Erich Olien- 

'haver dari Djerman dan Guy 
'Molet dari Perantjis. Dalam 
'kenperensi pers Phillips menja 
takan, bahwa Biro Sosialis ba- 
ru akan terdiri atas wakil2 da- 

ri sembilan negara, ja'ni Aus- 
tria, Belgia, Kanada, Perantjis, 
Djerman, Inggeris, Neder'ard, 
Kalia dan Djepang. Selandjut 
nja telah disetudjui, bahwa 
Sjuga wakil? dari Israel dan 
Denmark akan duduk dalam 
biro tersebut. Wakil Denmark 
mewakili partai sosialis nega- 
ra Skandinavia, 

Dalam sidang Sabtu malam 
kongres telah. menggiyarkan 
seruan kepada bartai2 sosialis 
diseluruh dunia supaja meng- 
gunakan pengaruh masing? ke 
arah dimerdekakannja 100.090 
tawanan perang Djepang jang 
hingga kini masih ditahan di 
Rusia se'iaxra tidah sjah. Hadir 

"sebagai penirdjau dari Ind o- 

Ime sia, Subadio Sastrosato- 
mo, sedang dari bartai sosialis 
Birma, Sin Win. Dari negara2 
Asia Selatan hanja India mem 
punjai keanggotaan nenuh da- 
lam Sosialis Ineeagnnaah 

SB 

    
angsa Lintah Darat —— 

kan untuk menjembuhkarw keada 
an2 sosial jang menguatkan ka- 
um Huk itu, agaknja tidak berar 
ti. 

satu pertanjaan: ,,Berapa lamania 
#nasih, 
memburuhi anggota2 Huk, untuk 
kepentingan tuan-tanah dan lin 

Dan Magsaysay digoda oleh 

tentara Filipina tetap 

h-darat?” Demikialah. tulis: ha 
m William Douglas. 

Ba (Antara LP) 

terhadap 
AFP). 

kamu”. (Antara- 

Sementara itu Menteri nega-e 
ra Mesir, Fathy Radwan. pada 
hari Sabtu menjangkal berita2 

jang menjatakan, bahwa Me- 
sir akan diljadikan republik. 
Dalam pengumuman resmi per 
tama mengenai hal ini, mente- 
ri Radwan mengatakan kepa- 
da Reuter: ,,Atas nama. peme- 
rintah, saja menjangkal be. 
rila2 jang menjatakan, bahwa 
(dalam waktu singkat . Mesir 
akan diproklamirkan mendjadi 
"Republik. Berita2 i'u adalah tix 
dak benar”. Mengenai lain 'ke- 

rita jang mengatakan, bahwa 
wali jang sekarang, pangeran 
Abdel Monein, akan diangkat 
imendjadi radja, Radwan me- 
ngatakan, bahwa .,berita ini- 
'pun tidak benar”. Atas perta- 
njaan apakah bekas radja Fa- 
rouk akan didakwa dengan 
resmi, menteri mendjawab, ba- 
hwa masalah ini tergantung 
daripada ahli2 “hukum, jang 
hingga kini belum selesai me- 
ngadakon penje'idikan dalam 
soal-itu. Keterangan2 iang di- 
berikan menteri Radwan telah 
disetudjut oleh. djenderal Mo- 
hammad Na'djib. 

Penangkapan lagi. 

Gentar pada itu Polisi Mesir: mes 
nefiskan penangkapan2 jang mulai 
dilakukannja pada hari Djum'at, 
Menurut taksiran kini sudah di- 
tangkap 60 orang. dan mereka pun 
sudah diperiksa. 

Kabarnja penangkapan? ini 
sangkut paut dengan 
orang komunis dan Zionis. 
sar2 Mesir belum suka memberikan 
keterangan2 mengenai “ hal ini. 
Banjak diantara mereka jang di- 
tangkap pekerdjaannja  bersangkut 
paut dengan djurnalistik. - Umpa- 
manja pada hari Sabtu seorang 
wartawan. bangsa Afrika Selatan 
Michael James MeGhee dari Johan- 
nesburg telah ditangkap dikantornja, 

ber- 
kegiatan 
Pembe-   Tetapi “setelah diperiksa beberapa 

djam dia diperbolehkan . pulang 

Ga ui lagi, 
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AVADA DE LUXE DENGAN 3 BUIS F 

Sa aa 

AVADA 

Telescoopvork 

Mendjamin tak 
gojangnja — dan 
enak dipakainja  - 

Speda di segala 

matjam djalanan. 
Nm 

  

         

  

   

    

2 — — . Pr » an an ngga na » Ae 

2 Permintaan berlangganan harian ak uata Merdeka” suntuk 

KUDUS dapat disampaikan kepada Agen? kami: 

3 1. Sdr. LIE HWIE YAUW. Djl. Raya 137A 

2. Sdr, KWIK KOK HIEN, Djl. Raya 58. 

      

NAFSU BESAR TENAGA KURANG 
: Adalah sebagai Bubuk makan Kaju? 

Penjakit JIRIAN (Sprermatorehoea) IMPOTANTIE (Lemah 
Sjahwat) Tanda fanda Penjakit Selalu-Marah Marah Muka 
Putjat Makanan Kurang Hantjur, Perut. Kembung, Kepala 
Pusing2, Lekas Tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin. 
Bemut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung ber- 
debar-debar, selalu mimpi, untuk itu semuanja di sediakas 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA. 
»JARIANOL” Special Buat Laki2 harga perbotol 
»OVUMATAZOL ' Special Buat Perempuan 

ta harga perbotol Rp. 25.— 
»Obat Minjak Surga Dunia ,,Buat Laki2 Pakai Luar Rp. 10.— 
BLACK HAIR DYE” OBAT HITAM RAMBUT.1007p tidak 
Luntur GERANSI HARGA Rp. 5.—, Rp. 10,—, Rp. 15,—, Rp: 
20.— Rp. 30.—, dan Rp. 50,— per botolnja. Zalf Face Cream 
TJAHAJA YUSUF Buat Ilangkan Item? Djarawat Kukul dan 
Dekan muka Laki2 atau Perempuan Harga Rp. 25,—, 

,Sulfan Oil” Obat Gatel Kudis Koreng DII. Rp. 5,— per botol. 
»GALINUS” Special Buat Batuk T.B.C. harga Rp. 25,— Satv 
botol dan batuk Kering. Ea it AS 
KAE-KATRAR-I-NOOR, Special Obat buat Mata, Kurang Te- 
rang, Liat Putih2 dan Putih didalim Mata, Keliatan seperti 
Asep, dan lain? Harga Rp. 15,— Obat-Obat dikirim diseluruh 
INDONESIA Wang di Muka Tambah Ongkost 1096. Untuk 
Mengobati segala Penjakit Juar atau dalam, Sakit Mata, Ken- 
tjing Manis Kentjing Nanah, Mati Badan Linu2, BENGEK 
(ASTHMA) Sakit Gindjel, Sakit T.B.C. Perempuan tidak Ac- 
coord Bulanan atau Keputihan WASIR (Aambien) di Djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak dengan Operasi 
(POTONG) Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedis 
Obat Orang jang kapengan punja Anak). - 5 

, ORLD FAMOUS Prof TABIB FACHRUDIN 
2 R3 - No.14 Sawah Besar, Phone 8804 G, Djakarta. 

If. TABIB G.A. FACHRUDIN H. M. B, 
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Rp. 20.— 

   

  

    

  

   
    

    

    
    

    

      

  

| MEDAN. FATEHUDIN & CO. 
: Toko Punjab — 

Djalan Pasar No. 45 
DJEMBER. 

Toko FATEH, 79 Panggung Surabaja. 
'Toko ASIA BARU, Kebun Sajur Balikpapan. 
Toko FATEH, Djalan Kemakmuran Makasar. 
  

LES. 

Fato studio ,, Nancy“ 
Djagalan 96, Semarang 

Speciaal membikin pasfoto. 
Djam buka: 

boa Dokter 

— RV, Soedjito 
— Pandanaran 66, Tilp. Smg 2229 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 

  

: A DE LUXE DENGAN RAME JANG EXTRA KUAT, TE- 

teur2 AVADA- 

memberikan ke- 
- nikmatan pada 

   
DAN ZWEEFZADEL 

Para ahli motor” «- Aa 
dan “.conatrues : . : 

VICTORIA sela- 

lu berusaha mem- 
buat frame dan 

voorvork jang” 
dapat mendjamin 
keselamatan dan 

  

pengendaranja. 

KLM-zweefzadel jang terbaik veringnja dan enak didu- 
duki, dapat menghilangkan dan mentjegah segala ketja- 

paian, serta membuat para pengendara selalu merasa 
senang. - “ 
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INNJA! 
DAH SANGAT TERKENAL DAN TELAH « 

I BERULANG-ULANG DI INDONESIA j 
NN aa 

    

DJUARA PERLOMBAAN?2 SEPEDA BERMOTOR 
SEMARANG — BANDUNG — SURABAYA. 

a 

. 

JASS - peaters Dimana2 

Kaleng dari 1-2 kilo 

- Selengkapnja! | 

£ BERMOTOR 
3SEPEDA Avada-Victoria 

         

        

      

          
      

        
     

  

  

  

KAWAN SETIA JANG SELALU SIAP SEDIA DAN 

DAPAT DIPERTJAJA. 
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| DR. MATA F 

| M. Soerjatin 
Mulai Buka 

PRATIJK LAGI. 
2 

Ag 

  

Masih bisa terima Murid? utk. ' 
Beladjar Mengemudikan ken- 
daraan bermotor sampai dapat « 
Rijbewijs A (mobil biasa) BI 
(utk. Bus & Truck). C (Speda 
Montor). 

  

    

    

Djuma'at 24 Oktober 1952: 
—. UNION comb. Djocja/Solo — H.B.S. Surabaia 

Saptu 25 Oktober 1952: , | 
B.5.8.A. Djakarta — H.B.S. Surabaia 

Ahad 26 Oktober 1952: f 
UNION comb. Djocja/Solo — B.B.S.A. Djakarta. 

|Semua Pertandingan dilakukan di Stadion Semarang dan di- 

' mulai djam 16.30. k 

Pasangan UNION comb. Djocja/Solo:   Giem Han 
(Djocja) Han 

Djie Siong Ping Tjiang 
(Semarang) (Solo) 

Liong Hie Sardjiman Ngo Liok 

(Semarang) (Djocja) (Semarang) 

Soemedi Kok Bie Siauw Ham Kong Khing - Sian Toh 

(Solo) (Solo) (Semarang) (Semarang) (Semarang) 

Voorverkoop: 
Toko Excelsior, Purwodinatan 36, Semarang 
Toko A. Gaos, Pasar Djohar, Semarang. 
Firma Moh Seng Ho, Gg. Warung 12, Semarang 
Rumah Perk. Union, Seteran 91, Semarang. 

Anggauta Tentara dibawah Opsir dan anggauta Union dapat 
potongan 504 untuk kelas II. Kaartjis untuk anggauta UNION 

hanja dapat dibeli di rumah perkumpulan UNION, Seteran 9, 
Semarang. ? Aa 
Pendapatan bersih 100#-buat Rumah Sakit St. Elisabeth. 

  

Inginlah Saudara dapat SPEDA LAKI2 “ 
HUMBER atau GAZELLE? 

Telah disediakan oleh: 

N.V. Tjioe dan Toko Mas Tjap Kuda Semarang: masing2 
1 beker untuk djuara Segi Tiga H.B.S./B.B.S.A./Union. 

Yoko Excelsior Semarang: 

"1 Speda Laki2 Gazelle untuk penonton, karena itu Simpan-' 
lah sobekan kartjis tiap2 hari. 
Turutlah dengan Totalisator, jang diselenggarakan oleh: 
P.M.I. dan Tiong Hoa Ie Wan: 

Extra Hadiah: 1 Speda laki2 Humber sumbangan dari 
Toko Excelsior. 

  

: 7 5 pagi 8 — 4 sore 
(ka noten kang |dtinggu tutup. 

—- Rumah: djam 7—9.30 Mentan 

djam 4.30—6.30 sore Ta : 
R.S. Elisabeth 10.30—11.30 ferima muatan Barang poto- 

     

    

  ngan dan/atau per Truck Dari 
  

  
  

      

  Mai 

Ulangan Lelangan Borongan 
Pada hari Saptu tg. 25 Oktober 1952 djam 9 pagi kami 

akan mengadakan ulangan lelang Borongan buat memasukkan 

  

  

  

    

  

   

  

  
    

  

  

maa 

PP ee (Semarang untuk djurusan De- 
Batjalah! Batjalah! mak, Kudus, Japara. Ongkos 

Madjalah: direkan ringan sekali. 
44 Keterangan: TIITARUM 21 

3 Kompas Telt. 1808 SEMARANG. 

BEN ANNa Mein tk f 4— 1bl 2 
KOMEN Aan Bada 3 D— 

SEE Lam inai sg DIDJUAL : 

.Agen: S. SUWARTO Speda Motor ,,SOLEX” 
: Ex Brig 17 4 .GRUNO” 

di Tegalwareng 56, 5 »CAVELLETTA” 

Semarang. | #semua masih dalam keadaan 
an | baru. 

Keterangan: 

    

  | 
Gg. @Herne 9 — Semarang. 
  

bahan-bahan makanan untuk orang2 Terpendjara dalam pen- 
djara2 Surakarta, Klaten, Sragen, Wonogiri dan Bojolali. 

Keterangan bisa didapat di Kantor Pendjara Surakarta 
setiap hari kerdja dari djam 9.00—13.00. 

Peminat diharap datang sendiri pada hari lelang dengan 
membawa Surat2 Pemasukkannja. : 

DIREKTUR KEPENDJARAAN DAERAH 

SURAKARTA, 

R. SOEMOARDJO.     
  

  

Pa Roy Rogers 90                   

   

   

    

  

   

      

« Baik! Sekarang jg sa 
telah kausiapkan? 

— Kap, djika dinamit tsb. mele 
dak, tak akan seorang pun tahu, 
bahwa tadinja ada satu saluran ter 
sembunji, masuk ketambang John 
Hope. 

wah rumah ini. Supaja nanti 
tak djuga seorang pun akan 
tahu, bahwa kita pernah me 
njembunjikan marshal2 pe 
merintah disini dalam keada 
an di-ikat, 

     

tu ini lekas pasangkan diba 

    
   

    

£ sia pena .— 5 se 

Z CAP,WuEN SHE B-ows, Y Y Goop Now cet THIS N 18 Lwsn1 Was GONNA BE HERE SHUT UP,AN' PLANT TH" STUFF. JB 
$ NOBODY'LL EVER KNOW PLANTEP UNDER THE 3 WHEN THIS BLOWS/ IT OUGHTA WE GOT TO GET UP TO TH! 

WE HAP A SECRET CK 1! Rt BE KINDA PRETTY/ MINE ...AN' THEN BE ON asian 
SHAFT INTO HOPE'S « Na 5 

GOLP MINE/ Kg 

ka 

— Aku sebenarnja ingin ada di sini, waktu terdjadi ledakan. Alang 
kah senang menjaksikannja 3 

— Tutup mulut dan lekas siapkan dinamit! Kita masih harus 
pergi ke tambang, mengambil emas dan kemudian.... lekas2 me 
ninggaikan daerah ini !! 
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INI MALAM 

“Premiere Besar | 

2, R E Xx: 

4,30-,6.45-J9.00 

(17 tahun) 

Besok Malam 
Berbareng 

,ORIO Ns, 
445-915   
  

      Satu Dramatic- 

     film'jg Terbesar Aap | 

“dim 1951 hingga Pa Sa an aa Ka    
merebut 8 ACA- 

DEMYAWARDS 
EIGH..BRANDO 

SCREEN PLAY BY 

TENNESSEE WILLIAMS 
ISL 

KIM HUNTER KARL MALDEN 
Pn na SAE       

Vivien Leigh menggemparkan dalam fiim ,,Gone with the Wind” 

mengundjukan dalam ini film suatu pretatie jg menadjubkan 

Pen Ap AN AKA PENA dan PERKATAAN tak sanggup 

melukiskan kebagusannja ini film!!! 

  

.METROPOLE: Ini malam premiere 5.00 7.00 9.C0 (13tb)     Kasma Boot (3 Penuh Lagu2 populair 

Pp, Baloe , Diuwita Romens - Drama - Musik 

ORION Ini malam pengab : 
H.— Tema 9m, (13 th) 

is? Red Skelton -' Ann Sothern s 

,Panama Hatti 
Akan datang: in Technicolor 
Betty Grable — MacDonal Carey 

»Meet Me After The Show 

SDIAGALAN“ Ini & besok malam 
Tm 9.. (13th) & 

Film ' Tiongkok Pendidikan 

,MU CHIEN'(IBU) 
Akan datang: Film Perang 

Assigament In Brittany 
iTugas di Bretagne) 

  
  

    
  

Drub, VII No, 684/ILI/A/718 
@ s 

Keterangan: TJITARUM 21” 
Telf. 1868, SEMARANG, ra 

He aa R3 £ 
£ Mn EA aa Mo PI Nae Pa ag PE 

1 
Terima Kasih 

Dengan djalan ini saja menghaturkan banjak2 terima kasin Si 
kepada tuan 

Tabib lu. S. RAHAT 
Seteran 109 — Semarang. 

jang menjembuhkan penjakit saja WASIR (Aambeien) 
lam waktu 13 hari dengan #Z0ONDER OPERATIE. 

Wassalam. 
S. DJOJO SUDIRO 

.. Pendjul 466. Semarang. 

Mn 
Pa 

da- 

  

Smg 11-10-1952. 

  

  
    

MINJAK OBAT BAN LENG rs 
Dapat diminum untuk menjembuh. 
kan: batuk baru atau lama: sakit 
tenggorokan sakit perut dil. 
Bagi bisw2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa. kena api, dapat 
lekas hilang dengan digosokkannja. 
Apabila merasa lelah atau salah 
urat: darj sport atau djatuh dapat. 
lah Ban Leng digosokkan (dipidjet) 
dan diminum, semua itu penjakit 
IEkas sembuh Karna: Ban Ieng te. 
lah dapat banjak sekali surat pu. 
Ajian dari Tuan2 jang tekenal: jang 
sudah disembuhkan oleh Ban Leng 
ini. dafi matjam2 penjakit. Kalau 
Tuan suka batja surat2 pudilan tsb., 
kami bisa kirim sama Tuan. 
Ban Leng dapat dibelih nade «e 
mua toko2 Obat DIl.: kalau tiada: 
Tn sa Rp 8,50 Kami nanti 
iTrim tol sama Tuan tertjatat. Ten 

Dikeluarkan oleh Rumah Onhat 
Djl. Bawean nc 22 
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Tieh She Tong. 
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' | RESES ICITY CONCERN CINEMAS KE ESI 
Lux Ini Malam Premiere - fu. 17 tahun 
5 Te 9x Robert Cummings — Susan Ne Fs 

13 "THE LOST MOMENT") 
: Bewitched by an ancient Woman! Cursed by a strange house |      

  

  GRAND Ini malam premiere fu. segala umi... 3 

: 5- 7- 9 Pat O'Brien Glena Ford Sai - 

Fiight Lieutena 
9 Film peperangan udara baru !1 — Gempar | an 
3 

“ NORA tinggal ini malam dan besok (u, 13 tah.) 
“1-9. LIA DIZON - TEODY BALERMINO & 2 '». 3-5Marie Montenegro - Alfonso Carvajal., sea 

"VENUS" .. Ph ap tnya ara 
»VENUS" Dewi dari ketjantikan hilang, maka atas 
printahnja JUPITER- MARS dan VULCAN barus men- 
tjarinja, walaupun mareka harus mengurbankannja djiwanja 
sekalipun. te ANN 

awan 
“09 

5 nt 

   
    

  

Royal Ini malamtd.mib. "(0.13 th)" 
ST 9 — Mark Stevens — Robert Douglas,” 

"TARGET UNKNOWN“ 
The Airfoce secret story. that's rever been told kefore ! i 
Penggempuran dan B-29 diatuh ditarcap musuh | Pa 

Ini malam premiere (u. 17 tahun). 
92. L MARIAM! —£ P:RAMLEE 

- Andjuran Nasib" 
“Sedih, Lutju, Gembira”diseling 11 Lagu2 merdul 

“eboonnt ne Sia srimesarn & 
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SOLO Mulai Main tg 205/d'22 Oktober "52 
Paulette Goddard - Pedro Armendariz 

dalam ee 
Ku »T HE TORCH 

(API KEMERDEKAAN) 
        “are   JJ. ARTHUR RANK 
  

  

 


