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“kegiatan alai2 kekuasaan Nega 
| ra jang bertugas mendjaga ke 

— daulaf, dimana kedaulatan itu 

“didaerah isb lebih 
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anan, Perdebatan, jang telah ma 
1 atan rupa, hingga timbul persoalan # 

negara . . pada Hata ini, serta ban, 

can, pada umumuja masjarakat menganggap kurang 
demtikdan kena harus bekerdja dalam kondagg jg serba 

“ia 

   

   

      

   sek : SIA 3 petik. kanan menimbulkan Mantu 
- tiran dalam masjarakat akan timbulnja krisis kabinet, jg akan 

tervengkalainja. lagi pekerdjaan2 jang telah 1 Mibsodai 
| oleh Pemerintah sekarang ini. Kegelisahan itu ditambah lagi dgn. 

1 2 pada hari Djum'at 17 Oktober, dalam mana beribu-ribu 

rakjat Djakarta Raya mengadakan demonstrasi besar?an, jang 
pada pokoknja menuntut bubarnja parlemen sekarang ini. Akan 
tetapi, djalannja demonstrasi dgn membawa kedjadian? jg bersifat 
beberapa pelanggaran, dan geraknja Angkatan Perang setjara 

luas utk mendjaga keamanan, sudah barang tentu tidak dapat di- 
. mengerti rakjat umum seketika itu. Hal2 jg demikian itu telah 

menambah kegelisahan. Maka, utk mentjegah kedjadian? selan- 
djutnja jg tidak diingini, dapat difahamkan kiranja, bahwa sepan- 
djang hari itu, alat? keamanan negara mengambil tindakan? pen- 
djagaan jg ayang dan yenpgane sea 1 

TE 
Keadaan dapat di- | 

.redakan. 
Seininnar bekatian: Berkat 
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amanan, dan kebidjaksanaan 
Pemimpin2 Negara, keadaan 
segera dapat diredakan. Peme- 
rintah berangsur-angsur me- 
ngembalikan alat? pendjaga ke 
amanan kepada pangkalannja 
semula, hingga tidak ada pen- 

djagaan? jang istimewa lagi. 
Sekarang suasana di Ibu Ko- 
ta telah berangsur tenang kem 

1g 

    

   ka menteri Wilopo “telah Mencubankan 

| Indonesia, Perkembangan politik di Ibu : 
ijak menimbulkan rasa kegelisahan, bu- 

1 sarapai di kalangan rakjat.. Kegelisahan 

dimulainja perdebatan terbuuka di parlemen mengenai kebidjaksanaan po- 
r in waktu beberapa minggu lamanja itu telah || 

ih kabinet sekarang ini masih akan da- : 
banjaknja kesulitan? di berbagai lapa- 

4 usala? pembangunan jg masih harus 

'hpernjataan sadja, sebab terbukti bah 
wa maksud Pemerintah dapat dilak- | 

tiap-tiap warga negara mesti mem- 

'kedjadian itu kearah perbaikan. 

Kejaa radio se- 

pidato tsb. dalam keadaan se- | 
selengkapnja sebagai berikut: : 

bidjaksana, apabila Kapan pa- . 
tidak tentu itu. 

Esotwa kesadaran itu tetap memim- || 
pin kita semua dalam bersama-sama If | 
berusaha mengatasi udjian demokra- |f 
si sekarang ini. Dalam hubungan ini 

menggembirakan, ialah, bahwa semua 
Panglima Tentara dan Territoria se 
luruh Indonesia, telah menjampaikan 

pernjantaan kepada Pemerintah un- 

tuk tetap patuh melakukan kewadji- 
bannja. Pernjataan ini tidak tinggal 

sanakan berkat bantuannja. Kedjadi- 
an luar biasa pada tgl 17 Oktober 
itu sudah tentu mempunjai arti da- 
lam perkembangan selandjutnja, jang 

perhatikannja. Marilah kita sekalian 
mengambil peladjaran dari kedjadian- 

Azas demokrasi. 
Kegelisahan itu ditambah lagi 

gn kedjadian2 pada hari Djum'at 

kan demonstrasi besar2an, jang 
pada pokoknja. menuntut bubar- 
nja parlemen sekarang ini. Akan 
tetapi, djalannja demonstrasi 

dgn. membawa kedjadian2 jg ber- 
sifat beberapa pelanggaran, daa 
geraknja Angkatan Perang setja 

ra luas utk mendjaga keamanan,   - bali. Suasana jg tenang inilah 
jg sangat kita perlukan untuk ' 
dapat memetjahkan persoalan- | 
persoalan jg sebenarnja bangun aa " B4 
hadapi. Sementara itu, melihat ' 

ta... Dalam gambaran ini, “maka 
nagari Konon kedjadian2 jg kita saksikan seka- | 

telah saja uraikan tadi, kabi-. Pe Ana EN ANA, DOKU jang | 
net merasa w aa ib meneruskan | jkurang menjenengkan, mengan- 

  

  

  
Idung keinginan utk mentjegah 

bnja guna me- |perkembangan parlementarisine, 
tu jg sulit 'jang membawa kita kepada sua- | 
itu Paniiya Isana dimana Pemerintah tidak 
Parlemen te | dapat melakukan kewadjibannja. 

putusan an Disamping itu kedjadian2 itu 

daki paj (merupakan pernjataan dgri .ke- 
| i giran tik “mendorong Peien- 

'tah mempertjepat usaha perbai- 

. Ikan parlementarisme kira dgn. 
. 'djalan pemilihan umum. Lag: yu- 

lu kesemuanja itu mendiadi pen- 
dorong bagi Pemerintah untuk 

mempertjepat - usaha2 perbaikan 
hun berajoang utk Kenya La - Jagministrasi dan “alat? Negara 
tu negara jg merdeka dd - 'seluruhnja. | £ 

letakkan di tangan rakjat.  Ar- 
tinja kita semua ' menghendaki : 

suatu negara jg diperintah se- | menghadapi suatu udjian jang berat. 
tjara demokrasi. Dalam pada itu 1 Dengan penuh kesadaran akan perlu 
demokrasi kita sekarang ini se- Taja persatuan bangsa kita, udjian- 
dang di tengah perkembangannja ? udjian terhadap demokrasi kita itu 
guna mentjari bentuknja jg se- | dapat kita atasi diwaktu-waktu jang 
suai dgn keperibadian bangsa ki-lampau. Djuga kali ini saja jakin, 

Pemberontakan ? 
Tentara: .Inggris!DI Suez'Ledakkan 

. Gudang2 Meslunja Sendiri 
“—Kata”,,Al Misii“ 

Tapi Kem. Pertahanan Ing gris Bantah Kebenarannja. 

   
     

     

    

  

Kedaula:an 
Saudara-saudara sekali 

semua telah berppuluh-pul u 

Kue 

ta- 

Bukan 
. demokrasi ' kita 

Saudara-saudara sekalian: 
ipertama kali -ini, 

    
RGAN PARTAI Wafd ,Al Misri mewartakan pada hari 
Selasa kemaren, bahwa di kalangan pasukan? Inggris, jang 

ditempatkan di daerah Terusan Suez telah timbul pemberontakan, 

Menurut ,,Al Misri” insiden? telah terdjadi waktu menteri negara 

urusan angkatan darat Inggris, Anthony Head, 2 bulan jl. telah 

mengundjungi daerah tsb. Dikatakan djuga, bahwa kaum pembe- 

rontak telah meledakkan gudang? sendjata dan mesiu. Sementara 

itu kementerian angkatan darat Inggeris pada hari Selasa me- 

njangkal dengan keras berita ,,Al Misri” tadi. Seorang djuru bi- 

tjara kementerian tersebut mengatakan, bahwa berita itu sama 

sekali tak mengandung kebenaran. 

Hanja ada perasaan adakan peniikjanaan2, bahwa 

negara mengambil tindakan? pen 
djagaan jg keras-dan seksama. 

jan Negara jang bertugas. mendja 
ga keamanan, dan kebidjaksinaan 
Pemimpin2 Neg 

gera dapat. Ur: 
tah ' berangsur: 
likan alat2 
kepada — pangkatannia 
hingga tidak “da pendjaguan2 ig. 
istimewa lagi. 

di Ibu Kota tejah Serangsur 

hang kembali. Suasana 
inilah jg sangat kita perlikan un 

tuk dapat memetiahkan 
lan-persoalan jg sebenarnja kita 

hadapi. , 

paja kita 

itu guna mentjari 

saja ulangi la 

sana jang 
djernih. 

menjerukan su 

jat membantu Pemerintah dalam 

memelihara suasana 

(Gan ketenteraman ini. Kita semua 

sudah barang tentu tidak dapat 
| dimengerti. rakjat umum seketika 
litu HMI2 jg demikian itu telah 
menambah kegelisahan. Maka utk 
.mentjegah kedjadian2 selandjut- 

nja jg tidak diingini, dapat difa- 
ihamkan kiranja, banwa 

djang hari itu, ajat2 keamanan 

Saudara-saudara sekalian, 

Berkat kegiatan alat2 kekuasa- 

ara, keadaan se-    
   

  

  

Ina 
randjaza keamanan 

semula, 

P
a
 

2 Ted 

perlu saja kemukakan suatu hal jg 1 

17 Okt., dalam mana beribu-ribu | 
1 jrakjat Djakarta Raya mengada- 

sepan- | 

ja Avs'iraia mengirim baniua 
angkatan udara serta laut jan 

2 2 3 dapa! diberikan | 
aan. Te tetapi Haakada 

jang memberikan kewaajihan 

   

  

  

    

   
   

   

   

  

    

    

      

      

  

       

     

  Dengan diantar oleh ibu dan 
Sadek.dari Mesir (tengah) 
dalam perdjalanan dari 
dja Faroek dipulaw Capri. Seperti 

| desus ah Ratu Narriman 
. tetapi achir2 ini ternjath,        

   

     

  

Pakan minta fjerai dari suaminja, 
nannja” makin terlihat. 

: .Abu"Menu 
Bi Setebal 

Pulau 

Pulau Anak Krakatau itu naik   : Tebing 
| dari kawah gunung Krakatau 

(pai 70 meter dari keadaan se 
| be um letusan. Disitu tampak 
terbentuk telaga kawah. Dise- 

'luruh permukaan air dari zu- 
jnung Krakatau kelihatan asap 
| putih mengepul dengan tebal! 
i nja. Menurut pengukuran, tem 

  

aat-nja, bekas Ratu Narriman 
& waktu jl. tiba di  Napels, 
bali pada suaminja bekas Ra 
diketahui, banjak tersiar desas   

        
Indo 

jung 
Amerika" Dan 
Bantuan 'Angk. | 

         

  

    

     

     
    

    

    

   

       

  

       

    

    
    

UMBER? JG. BERWA 
da hari Senen, bahwa 

saban di Washington utk 

serta laut ke Indo-China, bilamana 

lah disampaikan keppada pemerini 
rantfjis, Australia dan New-Zealan 
baik andjuran? itu oleh Amerika 

lihan-pemilihan presiden jang aka 
akan datang. 

2 

N Kepada Amerika Serikat   Dinjatakan pula, “bahwa 

lam konperensi tersebut t 
dikemukakan ardjuran2, su 

    
Sekarang -uasana 

to- 
IS terang 

nersna- 

Saudara-saudara sekalian: Su- 

Iapat bermusjawarat 

penjelesaian, 

gi, diperlukan sua- 

tenang dan fikiran jg 

Dari tempat ini saja 
ipaja seluruh rak- 

ketenangan 

hendaknja vaspada, bahwa see 
ruhan suasana dapat dizun:ikan 

oleh fihak ig 'idak senanyz meli- 
hat tertjapainia tjita2 bangsa in- 

| donesia mempunjai Nggara jang 

kuat dan masjarakat jg adil dan 
makmur. - Saudara-saudara sek-i- 

Han, Perlu aciurnja saja neas- 

gaskan disini, buswa pada wak: 

ini tidak ada kiisis kabinet. 

Chiang Min- 

JENDERAL Onir Iaai 
Shek hari Selasa mengan- 

djurkan orang? Kuomintang di 
luar negeri supaja mengadakan 
blokkade ekonomi terhadap orang 

orang jg pro-RRT dan minta nie- ! 

reka lebih barsatu dim menjo- ! 
kong pemerintah Tiongkok Nasio 

nalis. Chiang Kai Shek mengu- 
tjapkan andjuran itu dalam kon- 
perensi wakil2 orang Tionghoa 
jg tinggal di luar negeri. Orang? 
Tionghoa jg pro-Kuomiatang di 
negara? Asia Tenggara, teiah di- 

wakili dalam konperensi itu jang 
dimulai hari asa ini. 

terusnja Djenderal Chiang 

  

  Agya 

merintah verus inemikul tangzunw 
djawabnja terhadap rakjat, dan 

akan meneruskan tugasnja mes- 
rut program jg telah kita setu- 
Gjui bersama. Program  penjsle 
saian keamanan, program penje 
lenggaraan pernilihan-umum, pre 

gram mempertinggi tingkat ke 
makmuran rakjat, program di la- 

pang perburuhan, program pen- 

Kai Shek hari Selasa djuga 
menjerukan “hbangsa2 merde- 
ka” supaja mengubur perten- 
tangannja dan bersatu untuk 
menghadapi Sovjet Uni. Dlm 
konperensi pers jg pertama sej 
mendjak iba di Taiwan 3 ta- | 
hun jg lau, Chiang lagi seka- ' 
ii mengadjukan permintaan su 
paja pasukan2- Tiongkok Na-   didikan dan pengadjaran, dan 

lain-lain program lagi, serta 
tindakan2 di : :pangan finan-'eel 

ekonomis sebagai ichtiar utk Ko-   
Inggris masih selau berharap 
supaja Sudan mendapat peme 
rintahan sendiri pada achir ta | 
hun ini. Inggris telah membe ' 
rikan djandji, “bahwa bangsa , 

Sudan akan diberi kebebasan | 
untuk menentukan status me- 

reka. dihari kemudian. 

' Mesir hendak bebaskan 
Sudan dari penga 

ruh asing. 

tak puas. 

Tetapi kalangan jg dapat 
mengetahui di London mene- 

rangkan bahwa beberapa wak 
tu ji. terdapat perasaan tidak 
puas dikalangan pasukan? Ing 
gris, ig ditempatkan didoerah 
Terusan Suez. Pasukan2 tadi 
telah mengemukakan pengadu- 
an bahwa mereka ditempatkan. 

h koma daril 
pada waktu, ig telah ditentu- | 
kan. Mereka gjuga memberi- 
kan pengaduan tentang sjara:2 

  

Lebih landjut “dari Kairo di 

luar dari keadasi keuangai jang 
Sulit, tindakan2 ik mengatasi 
(kekurangan anggaran “bedah Gia 

'ig 4 miljard Fan ia, dar. sebagai- 

nja: kesemuanfja itu rienghenaaki 

waktu, dan suasana 'ang tenang 

jaan tenteram, itk duvat Kita lak 
sanakan beftsaina. Semua 'pro- 

gram itu hanja dapat diwudjud 
kan dengan njata dan semua tin 
dakan itu akan membawa hasil 
jang kita harapkan, bila Lita se 

mua bekerdja bersama dan keras, 

dgn tiada diganggu oleh kedja- 

dian-kedjadian jang seberarnia 

dapat dihindarkan dgn  goodwil 

  

  

. kan, 

perumahan dan mengenai ba- 
“han makanan. Tetapi pasu- | 

kan2 tadi sampai kini tak per 

nah mentjoba. mengadakan 

pemberontakan atau pekerdja- 

an sabot, demikian kalangan 

tsb. 

Inggris berdjandji akan 

beri pemerintahan 

sendiri kpd Sudan. 

Sementara itu kemen:erian 

luar negeri Inggris hari Selasa 

katakan, Inggris masih berha- 

rap hendaknja Sudan akan 

mendapat pemerintahan sendi 

ri pada achir tahun ini. Djuru 

bitjara kementerian tsb kata- 

Inggris telah berulang2 

katakan dan mendjelaskan ke 

pada semua delegasi Sudan, jg 

ena di London untuk meng 

kabarkan, djenderal Nadjib ha 

Iri Selasa katakan, bahwa Me 

(air hendak membebaskan Su-   dan bahwa maksud Inggris di 

Sudan jalah untuk memetjah 
belah daerah Sudan mendjadi 

beberapa negara bagian ke- 

| #jil2 jang lemah. Dalam inter- masa jang Buas! “ink Sekian. Te- jni 

piunja dengan harian berpenga 

'ruh,,Al Ahram” Nadjib njata 
kan, bahwa politik Mesir terha 

dap Sudan ditudjukan untuk 

| membebaskan Sudan dari penga 
ruh asing. Diperingatkannja, 

bila Inggris diberi kekuasaan be 

bas di Sudan, pertama2 jang 

hendak dilakukan oleh Inggris 

jalah memisahkan bagian Sela 

tan Sudan dgn bagian . Utara 

dan memetiah belah Sudan men 

jadi negara ketjil2 dibawah pe 
'merintah orang2 jang lemah se 

perti jg pernah terdjadi di In- 

dia, (Aneara-UP). 
“ 

  TES SAT 2 Senbetria, 

dan dari semua pengaruh asing 

  

jg sebanjak-banjaknja dari semua 

fihak.. 
Saudara - saudara sekalian, 

Achirnja saja berseru, supaj: 

seluruh rakjat membantu meme- 

lihara Pe hangsa di seu- 

ruh tanah air kita, apalagi Taliam 

in kasih! 

  
NK 

Pa 

sionalis dibolehkan me'akukan '! 
serangan terhadap RRT dan ' 
selandju'nja - mengandjurkan 
pembentukan perdjandjian Pa- 

sifik is disusun seperti NATO. 

  

satuan? Vietminh 

PENGANGKUTAN ALGURAN 
CLEH KAPAL MEARSK- 
LINE, 

' Pengangkutan 
pertama dari pelabuhan 

Al-Gur'an: jang 
Yokohama 

untuk Indonesia, dilakukan oleh kas 
pal ,.Herta Maersk” dari maskapai DG : tempuran depan olen kaum 

pelajarari »Maerskline”. Menurut Mobilisasi umum. Vie'minh.  Da-am pengumu- 

pihak jang mengetahui, pengargku- — Seterusnja dikabarkan, bhw man mobilisasi umum jg dike 
tan jang pertama ini terdiri dari pemerin'ah propinsi Thai di luarkan oleh presiden federasi | 

1500 peti jang berisi . 209.000. Al- 
Our'an. . Kapal Herta Maersk ini 
akan tiba di. Tandjung Priok pa- 
da achir bulan ini (kira2 tanggal 
28-16-1952). Pengangkutan2 jang 
berikutnja akan dilakukan oleh ka- 
pal2 dari Maerskline pada bulan? 
Nopember dan Desember ini tahun 
djuga. Menurut pihak jang menge- 
taui, jarg mengimport Kitab Suti: 

jalah Gamelan" Corporation" 
MN. Wedi Djakarta, 

pe KETERA- ku, serta perbaikan dalam lapa- 

NGANNJA kepada pers ' ngan perdagangannja. Untuk ini 

hari Selasa kemaren, guber- akan diadakan suatu Jajasan 

nur Maluku. Mr. Latuharhary, Tiengkeh dgn dapat memperguna 

menjatakan, bahwa didalam ling- kari sbg. beaja pertama uang se 

kungan Rentjana Maluku oleh djumlah 5 djuta rupiah. Untuk 

pemerintah akan dlakukan usa- perbaikan dalam lapangan  pro- 

ha2 untuk memperbesar  pro- duksi “kopra, ia berpendapat, 

duksi tjengkeh didaerah Malu: ” bahwa jang sangat . diperlukari 

van Gunitan an 

ina ,Pa- 

: talia Djandjikan 
Udara" & Laut Bagi 

Pertahanan Indo China 
8 di Washington mengatakan pa- 

rensi 5 Negara jg baru? ini di- 
membitjarakan masaalah pertahanan 

Asia Tenggara mungkin telah menghatsilkan djandji jang tegas 
dari Amerika Serikat, utk mengiririkan bantuan angkatan udara 

inbul agressi Tigngkok disana. 

.Dikatakan selandjutnja, bahwa andjuran?2 dari konperensi itu te- 

ih Amerika Serikat, Inggris, ke- 

rgantung daripada hatsil pemi- 

Aysi'ralia untuk mengirim pa- 
sukan2 darat. 
Isumber2 jjang berwadjib 

“# mengatakan, 
Iperdana menteri Austra ia Ro- 

| bert Nona berada di Ameri- 

fidak boen ditelan cleh RRT, 
biamana RRT 
agresSi disana. 

china merupakan kuntji 
Asia Tenggara. Selain 'u In- 

| Tensif RRT” terhadap Indochi- 

iperatur dari solfatar2  disi'u 
adalah kurang lebih 180 dera- 
djat Celsius. Berhubung dgn 
keadaan gunung Krakatau «e- 
mikian, maka “hari Selasa ke 
maren Dinas Gunung Berapi 
menelgram kepada para Resi- 
den dari Banten dan dari Lam 
pung supaja perkembangan ke 

giatan gunung Krakatau itu 
mendapat perhatian dan supa 
ja rakjat jg bertempat tinggal 
dipantai barat dari kereside- 
nan Banten dan dipantai se'a- 
tan dari keresidenan Lampung 

bersiap2 untuk menghadapi ke 
mungkinan kalau2 ada gelom 
bang laut ig besar sebagai aki 

bat letusan dari Anak Gunung 
Krakatau. 

Perdjandjian 
Persahabatan 

: Ditetapkan Dengan 
Unding2 

ASING2 dengan undang? 
ro, 17, 18 dan 19 tahun 

1952 telah dise'udjui. Perdjan 
djian Persahabatan antara Ne 
gara Republik Indonesia dengan 

5 Da, dengan Birma dan 
. Pat gan Pilipina jang masing2 te 

bahwa Indochina | lah dibuat pala - 3 Maret 

stralia 

  

utk disetudjui. Penerimaan 

dimulai bulan Nopember jang 

dan 

Selandjuinja 
Iu 

banwa sewak:u 

t Musim panas jang 
mengatakan kepa 

  

sebelah barat daja ' 

| pun menundjukkan naik sam- | 

    
   

  

   . Penerbit: N.V. 
. Penjelenggara: Hetami 
Alamat: 
'Tilpon: 

atau Bekerdja 
tup Daratan 

Pe 

2 Meter “3 

Kamar Pantai Banten dan Lampung diperintahkan 
Bersiap2. 

EADAAN GUNUNG KRAKATAU di selat Sunda makin ber- 
bahaja. Pulau ,,Sertung” 

terletak beberapa puluh kilometer di sebelah barat, 
| Anak Krakatau” jg terletak di sebelah barat-laut dari Pulau Kra 

katau itu, seluruhnja telah tertutup oleh abu setebal kl. 2 meter. 

Demikian berita terachir jang dikawatkan kepada Dinas Gunung 

Berapi di Bandung, oleh rombongan pegawai dinas tsb. jang, se- 

dang melakukan tindjauan. Selandjutnja dikabarkan djuga, bahwa 
,Anak Krakatau” sekarang 

'adaannja dari pada sebelum letusan Krakatau. 

(dulu Het Verlaten-eiland) jang 
dan pulau 

sudah bertambah tinggi ke- 
Menurut taksiran 

13 meter dari niveau semula. 

Setia Pada 
Partai 

:: Pernikahan Setjara 
Islam Dan PKI 

'# NTUK pertama kali Ming. 
gu jl. di Bogor dilakukan 

upatjara pernikahan setjara Is- 
jam (di hadapan penghuin) dan 

setjara PKI, jaitu disertai sum- 

|pah partai. Pernikahan ini ada- 

lah antara seorang mahasiswa 

dari Medan, anggauta PKI ber- 

hama A. Jusuf dgn anggauta Ger 

vis Bogor Jus Tati, dihadiri cleh 

anggauta CC PKI Pardede dari 

Djakarta, dan anggauta2 pengn- 

rus PKI Bogor. Setelah dilaku- 

kan upatjara setjara Isiam, A, 

Jusuf mengutjapkan sumpah par- 
tai ,bahwa ia akan setia hidup 
zekal bersama isterinja dan setia 
kepada partai”. (Antara), 

  

KONTRAK DENGAN PE. 
DAGANG2 HONGKONG. 

Sebuah madjalah da- 
gang di Hongkong kabar- 
kan, bahwa sebuah misi 
dagang Tionghoa dari In 
donesia telah menutup 
kontrak dengan  peda- 
gang di Hongkong untuk 
membeli barang2 dari 

Hongkong . seharga. .. satu   
mendjalankan 
karena Indo- 

ke 

ni 1951, Masing2 berlaku seba 
gai undarg? pada tg. 71-10-1952. 
Pasal 1 Perdjandjian Persaka- 
balan dengan Pakistan berbu- 

    dochina merupakan ,,pajung” Inji: ,Kedua Pihak jang Ber- 
ta: t Izin “Ijong memperlindungi  Ausira- | Yandji akan memelihara perda '! 

na dari serangan jang lang- |imaian jang abadi dan perhubu ! 
- | ngan jang kekal antara en Supaja .. Dipa rboleh- | si. 

Ka 6 o sia dan Pakistan dan | 
kan Meniereng RRT Menurut dugaan sumber2 warga? negara mere 

itu, para ahi Australia dalam 
konperensi tersebut telah men- 

desak para ahli Amerika Seri- 

kat, untuk mengandjurkan ban 
tuan udara dan laut jang tju- 
kup guna menghen'ikan ,0of- 

bunji: “Kedua 
akan menghargai kemerdeka- 

an dan hak2 masing2 serta 
memelihara perdamaian jang 
abadi dan nersahabatan anta- 
ra mereka, serta akan berusa- 

ha se'erusnja un'uk me'andjut 
kan perhubungan persahaba- 

tan jg baik jg ada antara rak 
jat negara2 mereka”. Pasal 1 
Perdjandjian Persahabatan de- 
ngan Republik Pilipina berbu- 
nji: “Antara Republik Indone 
sia dan Repub-ik Pilipini te- 
tap akan ada perdamaian jg 
abadi serta persahabatan jg 
keka” Sebagai telah kita ka- 
barkan, dengan undang2 no. 
16 tahun 1952 :elah diseudjui 
Perdjandjian Persahabatan de 
'ngon India. jg djuga diperun- 
dangkan rada ts. 7 Oktober 

1952. Pasal 1 Perdjandjian Per 
| sahabatan dengan India i:u 
(berbunji: “An'ara India dan 
| Repub' ik Indonesig akan ter- 
Idapat perdamaian jg abadi 
dan persahabatan jg kekal”, 

(Antara). 

ha. Kabarnja Amerika teah 
menjatakan kesediaannja un- 
tuk melakukan blokide mu:lak 

terhadap RRT, djika RRT me- 
'akukan agressi tersebut dan 
bahwa Ausralia dan New 
Zealand telah menjatakan per- 
setudjuannja. Te'api, demikian 
dika'akan se-andjutnja, Ingge- 
ris tampaknja berpendapat, 
bahwa blokade itu tidak akan 
banjak merugikan RRT, tetapi 
dalam keadaan tersebut Ingge 

tis mungkin akan ikut ser:a 
memperkua: blokade. 

Pas2 Vietminh lan- 

djutkan serangan2nja. 
Dalam pada itu seterusnja Ko- 

Iimando tertinggi pasukan? Perantjis | 
| dalam komunikenja jang dikeluar- 
kan - pada hari Senin meniatakan, | 
bahwa offensif pasukan2 Vietminh 
masih dilandjutkan didaerah antara 
Sungai Hitam dan Sungai Merah. 
Didaerah sebelah Utara Ngialo ke- 

terlibat dalam 
pertempuran dengan pasukan2 Pe- 
rantjis dan menderita  kekalahan2. 
Meskipun keadaan tjuatja djelek, 
pesawat2 terbang Perantjis dapat 
menjerang pemusatan? musuh jang 
penting dengan hatsil jang baik. 

  

| 
"mobilisasi umum ini diperin- 
tahkan berhubung dengan di 

rebu'inja lagi sebuah pos per- 
tahanan Perantjis-Vietnam 

Thai di Vietnam, Deo Van ' Indo Tjina tari Senen malam 
5 ran Long, diperintahkan kepada ! memerinfahkan wmobi.isasi u- 

1951, 31 Maret 1951 dan 21 Dja : Demikian Reuter. 

Pasal 1 Perdjandjian Persa- 
habatan dengan Uni Birma ber : 

Pemerintah | 

lainnja jg ter'etak digaris per | 

Lembna K PENA Indonesi 
»Kon. Batavisasch Genootschap 

mum dalam usahan'ia herdak 
menjediakan tenaga2 untuk di 
nas tentara da'am waktu se- 
singka'-singkatnja guna pasu 
kan2 Uni Perantjis jg kini ter 
tahan dim pertempurannja utk. 
membendung cfensif besar-be 
saran dari vasukan2 Vietminh 
di Indo Tjina Utara. Tindakan 

Produksi Tjengkeh Maluku 
adalah perbaikan ' keadaan  per- 
hubungan didaerah Maluku ser 
diri, disamping perbaikan orga- 
nisasi perdagangan kopra. Me- 
ngenai keadaan umum di Malu: 
ku dewasa ini  diterangkan- 

nja, bahwa dalam soal 'ini telah 

Yderdapat '— kemadjuan, Djuga 

Pena NN otonomi 

- 

Watanseh proper 

LI Aib ang # TN $ 

tiap2 orang ig badannja sang 

gup melakukan 'atihan kemili 

djuta dollar Hongkong. 

Purwodinatan Barat II — 20 Semarang 
Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg. « 
Administrasi - F 

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

Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 

Adv. 2 sen per m.m. kol. Harga naran 60 sen per lemb. 

“Suara Merdeka Trees”, 

Ekspedisi 2087 Semarang. 

  | 
Lamping. 
Minta Diri 

| Graatv. Bijlandt Peng: 
gantinja Di lndonesia | 

EMAREN pagi Komisaris 
Ke agung Belanda A. Th. 

Lamping na aga kan- 

teri Luar Negeri, berhubung de 
ngan kepindahannja 
ta besar di Bonn, Kundjungan 
perpisalan ilu Lk, setengah 

djam lamanja. Mengenai pe- 
ngangkatar Graaf v, Bijlandt 
mendjadi Komisaris Agung Be- 
landa di Indonesia sebagai peng 
ganti Lamping, kabarnja sudah 
diterima baik oleh pemerintah 
Indonesia, 

Mengenaj insiden bendera Be 
anda pada tg. 17/10-jang lalu 
dari kalangan ' Kementerian 
Luar Negeri didapat kabar, 
bahwa soal isb. o'eh kedua pi- 
hak telah dipandang se'esai. 
Pihak Kementerian Luar Nege 
ri telah bersedia pu! a. meng- 
ganti hendera jang rusak .itu 
dengan sehelai jang baru. Sese 
'ah menerima Lamping, Men- 
teri Luar Negeri Mukorto ke- 
mudian menerima kundjungan 
konsol-djenderal Djepang jang 
baru, Makanan Kai. 

LAGU INDONESIA 
RAYA” 24 TAHUN. 

Bertempat di Istana 
Negara — pada 
28 Oktober malam djam 
19.00 akan dilangsungkan 
upatjara peringatan res- 
mi, guna memperingati 

lusia lagu ,JIndonesia Ra- 

Ya” 24 tahun atau Tri 
windu. 

SCHUMAN DIMINTA.: SU- 
PAJA BERHENTI? 

Ketua, Partai Kristen Demokrat 
Perantjis, Pierre Hendi Teitfen, 
pada hari Senen minta  supaja pe- 
merintah Perantjis mendjelaskan si- 
kapnja terhadap tuduhan jang me 
ngatakan, bahwa perdjandjian per- 
tahanan Erova mengandung bagi- 
an2. jar dirahasiakan “dan jang 
bertentangan dengan Undang? Da- 
sar. Perantiis. Sementara itu men- 
teri. luar. negeri Robert Sehumars 
menjangkal kabar2 jang mengata- 
kan. bahwa Teitfen telah minta su-   

  

paja Schuman meletakkan djabatan. 

  

KapalSelamSiapa? 
Diperairan Makasar Dan Bonihain Tam- -| 

| pak'Kapal2 Selam.Jg Tak Dikenal 
EPADA PIHAK jang berwadjib telah dilaporkan terlihatnja 

. sebuah kapal selam jang tidak dikenal 
perairan Makassar dan sedang bergerak kearah barat-daja, 
Gdjurusan pulau Dewakang. Demikian didapat keterangan oleh i 

kebangsaannja di 
ke- 

»Antara” dari pihak resmi. Laporan ini didapat dari seorang nela- 
jan jang ketika ia sedang memantjing di pulau Landjukang, 35 
mil dari Makassar (termasuk rumpun pulau? Spermonde), pada 
tg. 14-10 jl., menjaksikan muntjulnja dua benda hitam diatas per- 
airan dekat tempat ia memantjing itu, jang kemudian ternjata se- 
buah kapal selam. 

Sampai dimana benarnja la 

poran ini belum diketahui, ie- 

tapi dapat diijatat, bahwa la- 

poran2 serupa itu tidak untuk 

pertama kalinja diterima oleh 
pihak ig berwadjib disiw. Pi- 
hak resmi di Bu'ukumba (Bont 
hain) baru2 ini telah pua we 
nerima laporan tentang mur- 
tjulnja kapa'i2 seam jg tidak 
dikenal kebangsaannja “lipasi- 
Sir daerah tsb. Kedjadiaa ini 
diperkuat oleh berita2 ig per- 

nah disiarkan o-eh harian? di 
Makassar paru2 ini jg lidak di 
bantah oleh pihak militer, Ma 
lah djurubitjara tentara .me- 
ngakui adanja kapal2 se.am jg 
tidak dikenal kebangsaanuja 
itu jg terlihat dibeberapa per- 
airan di Indonesia Timur. 

$ 
t 

  

SENSUR DIADAKAN 
LAGI DI MESIR. 

| Sensur terhadap pers 
'Mesir hari Selasa diadakan 
'agi atas perintah tentara. 
'Pengumuman resmi ten: 
tang diadakannja lagi sen- 

  

Sengketa Pe- 
rang Kuman | 

Amerika Minta Dia: 
dakan Penjelidikan 
D ELEGASI SOVJET Uni di 

PBB pada hari Senen 
telah mengadjukan laporan me 
ngenai ,,perang kuman” di Ko- 
rea dan Tiongkok kepada Si- 
dang Umum PBB. Laporan ter- 
sebut disusun oleh suatu komisi 
penjelidik keilmuan internasio- 
nal jang dibentuk oleh Dewan 

lair menegaskan, bahwa perang 
kuman memang telah dan se- 
dang dikobarkan oleh pasukan? 
Amerika Serikat di Korea dan 
Tiongkok, sehingga rakjat2 da- 
ri kedua negeri tersebut dengan 
sendirinja mendjadi korban. Se- 
landjutnja diterangkan, bahwa 
alat2 sendjata kuman jang di 
pergunakan oleh pasukan? Ame 
rika itu adalah banjak sekali 
maljamnja dan menurut perhi- 
tungan adalah bentak? jang te 
lah disempurnakan dari | 
sendjata? kuman jang dipergu 
aakan oleh, tentera Djepang da- 
lam perang dunia ke-Il. 

Menurut pendapat'komisi tersebut, 

djungan perpisahan kepada Men 

sbg. du- 

   

   

B
N
 

Pe D
a
 

tanggal 4 

   

Perdamaian Dunia, dan antara. 

Ng mengatakan bahwa be 
teran, supaja segera mendaf- (berapa surat kabar tidak 
tarkan diri untuk "masuk dinas tentara, Perintah tsb dikeluar | memperhatikan keadaan 

negara sekarang dan tidak kan sesudah pasuka n2 Viet- | 
minh hari Sab'u berhasil mere mengerti tanggung djawab 
bw: garnisun Peran'jis ig stra $ . 
tegis di Giaho. (UP). 'nja. 

Akan Diperbesar 
nja berdjalan dengan baik: wa-  nja soal mendapatkan  tanah2 

laupun oleh masjarakat Maluku perumahan itu. Mr. Latuhar- 

Sendiri" telfh dimengerti bahwa — haru jang telah beberapa hari 
Ly ba berada di Djakarta, selain soal2 

hat Net aah, Otadakan | #8 routine djuga akan membitjara- 
dasar darurat. Usaha pemba- kan dengan pemerintah pusat 

ngunan rumah2 bagi rakjat ma- apa tindakan2 selandjutnja jg 
sih berdjalan seret, disebabkan akar diambil terhadap bekas 
beberapa kesulitan jang belum menteri RMS” jang kini masih 

dapat diatasi lagi, antara lain: didalam tahanan. (Antara). 

pengobaran perang kuman itu didja- 
lankan dengan menjebarkan berba- 
Gai-bagai .matjam binatang serangga 
jang berkuman dari udara diatas 
daerah2 Korea Utara dan Tiongkok. 

Komisi penjelidik jang dibentuk 
oleh Dewan Perdamaian Dunia itu 
anggota2nja terdiri dari ahli2 dari 
berbagai-bagai negara dan telah me- 
ngadakan penjelidikan2 didaerah Ko 
rea dan Tiongkok selama musim pa- 
nas jang baru lalu. Sementara itu di 
kabarkan, bahwa 
Serikat di PBB akan minta kepada 
Sidang Umum PBB supaja mengang 
kat suatu panitia penjelidik “guna 
mempeladjari dan  menjelidiki tudu- 
han2 tentang pemakaian sendjata ku 
man oleh pasukan2 Amerika di Ko- 
rea, Usul Amerika ini akan diadju- 
kan sebagai pasal tambahan jang ha 
rus ditjantumkan dalam agenda Sis 
dang Umum. (AFP — Antara):   

   

                                        

   

delegasi Amerika 
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Jistiwa di Semarang itu 
dapat diduga dari sem Uus ang menggegap dus$a ae 

u rapat2 jang gemuruh, te- karang terletak kepada ja i jang lebih menguntungkan rintah dan alat? kekuasaannja ialah keahli-negaraan (staats- untuk | menja'urkan Se£ manschap) jang baik jang ha- A.idya 3 as oleh Pemerintah. : 

    
     

  
       

   
    

  

        

! 

    

  

     

          

    
    

    

    

   
    

      
     

  

$ “bala bagian permulaan 'dari pidato-radionja kema- 

rin malam, perdana-menteri Wilopo memberi satu uraian jang ob- 

jektif, dengan tidak menjinggung-njinggung siapapun djuga, ten- 

tang perkembangan kedjadian semendjak dimulainja perdebatan di 

| parlemen mengenai kebidjaksanaan politik menteri pertahanan. 
——-——— Selandjutnja tampak pula dalam pidato itu akan 
penghargaan dari pemerintah Kepada alat2 kekuasaan negara jang 

| bertugas mendjaga keamanan, dan kebidjaksanaan pemimpin? ne- 

gara, sehingga keadaan segera dapat diredakan kembali. 

: Lain bagian daripada pidato Wilopo itu menundjuk- 

'kan, bahwa pemerintah djuga - telah dapat menarik peladjaran jg 

berharga daripada perkembangan kedjadian itu, dan akan berusaha 

mengadakan penjempurnaan? jang selajaknja, baik mengenai per- 

baikan parlementarisme dgn djalan pemilihan umum, maupun utk 

mempertjepat usaha2 perbaikan ' inistrasi dan alat2 negara se- 

| Juruhnja. Pernjataan jang demikian itu menundjukkan, bahwa pe- 
“merintah jang sekarang ini adalah tjukup luas dalam pemanda- 

ngannja, dan selalu ,toegankelijk” buat tiap2 pikiran atau andju- 

ran jang dapat membawa negara kita menudju kearah perbaikan. 

"Ti ——— Hbidalam hubungan itu, patut djuga diperhatikan an-: 

5 menteri! supaja orang ingat kepada azas2 demo- 

  

djuran perdana 
krasi jang telah kita pilih sebagai dasar penghidupan kita ini. Pu- | 

Ida pokoknja untuk mempertje- 

Ingadakan pertemuan2 unuk 
( mempertjepat penjelesaian se- 

    
. Persetudjuan Kk: 

— tentang pemilihan 
: | umum. 

Atas pertanjaan Antara sam 
pai dimana djauhnja pemerin- 
tah da'am usahanja untuk 
mempertjepat diadakannja pe- 
milihan umum sebagaimana jg 
dikehendaki oleh Presiden, 
Menteri Mononutu mengata- 
kan, bahwa kini sudah ada per 
se'udjuan dalam kabinet pa- 

  

pat dilangsungkannja pemili- 
han umum. Dapat dikabarkan, 
bahwa dihari2 jang achir ini 
ins'ansi2 jang ditugaskan un- 
tuk mengatur persiapan2 pe- 
milihan umum senantiasa me- 

binet! 

      

     

nsky dan duta Rusia di 
2w-York untuk mengha 

mbut oleh ma 
jai. Poster2 pada 

  

    

   

   

     

    

        

   

   

   gade dan Polisi jan 
“hat jang sedang 

13 

itu. Seoran 
Kh 

    € Cree Ihae 

Djalemnja' peristiwa itu me 
nurut ke-erangan jg diperoleh | 
wartawan Suara Merdeka ada 
lah £bb: Seorang pendjahat pe 
larian dari Rumah ' Pendjara   gala persiapan2 itu. Achirnja 

Menteri Mononutu setjara res- 
mi meminta kepada pers, supa- 
ja bekerdja bersama2 dengan 
Pemerintah untuk meredakan 

suasana diseluruh Indonesia. 
: (Antara). 

Menurut -Pia lebih djauh menjata 

kan, bahwa di Djakarta telah dite | 

rima laporan? dari beberapa daerah j 

Indonesia mengenai reaksi atas 

: 

| 

! 
, 
i 

ke | 

djadian2 baru?' ini di-ibu kota. Per : 

kemhangan2 di Djakarta. senantiasa 
di-ikuti dengan seksama oleh pendu 
duk daerah2 'itu- “Para mahasiswa 
di Surabaja telah mengadakan" rapat 
dan membentuk sebuah panitya jg ' 

bertugas ' mempeladjari kedjadian2. 
dan demonstrasi di Djakarta itu jg 

menuntut pembubaran parlemen. Dji , 
ka dipandang perlu, panitya itu ha j 
rus menjatakan pendapatnja. Menu | 
rut laporan2 terachir, keputusan para 
mahasiswa itu telah didasarkan atas |       

   
      

    

  

   

    
     
    

    

       

| Ja bagaimana demokrasi itu menghendaki adanja toleransi atau 
| "saling hormat-menghormat dan harga-menghargai antara semua 

golongan dalam bangsa kita. Peringatan ini sekiranja perlu kita 
' #jatat baik-baik, terutama apabila mengingat adanja tendens di 

— sementara kalangan utk memaksakan kehendak2 jang tertentu de- 

| ngan tidak memperdulikan pihak2 jang berlainan pendirian dan 

“kepentingannja. Dan dengan keinsjafan jg demikian, sekiranja tiap- 

tiap orang warganegara akan dapat memberikan sokongan jang 

Sepenuhnja, kepada pernjataan terachir dari pidato Wilopo itu, ff 
mengatakan, bahwa kini tidaklah ada krisis kabinet, tetapi pe- 
merintah akan terus djalankan tanggung-djawabnja, dan melak- ' 

sanakan program2nja. 

Kabar Kota |   SEPEDA SIAPA? 
  

Si, bahwa didepan tokonja di 
Pasar Djohar telah dike emu- 
kan 1 sepeda lelaki, mereknja 
tidak “terang pakai no.687607, 
Isedangkon vemi-iknja. sampai 

     

   
    

    

    

     
   
    

   

   L T k D.pbY Djawa Te- 

ah didapat keterangan, bahwa 

1 ian kembali dicnazah2 bekas 

sementara waktu sepeda itu di 
serahkan kepada polisi seksi 
Kalisari dan siapx jg merasa 

kehilangan sepeda, dapat hu- 
bungan dengan seksi diaias de 
ngan membawa surat2 ,seper- 

rentjana dan meliputi djumlah djena 

zah jg sementara ditetapkan hampir 

sai. Dalam kota Smg. telah . di 
“kembali sebanjak "140 “ makam 

'Kunja. 
sbb.: di Pati bertempat di Balaif” 

S.B, N.V. BATIK. 
Pradjurit, di Solo, di Hapsara: 

nahan, Djokja agihng TING 2 
Magelang diruangan LPPT, di Sal “padx oi ' G : 

:33 21 Fa gedung DK, “di Purwoker Ba 4 aa aa ka aa A2 re 

0 di RST, di Pekafongan ditempat 4.” dia 1 Batik Ijah. Smg. 

kan atau dikumpulkan di Tegal di! Leah dibentuk : Sefikat Buruh 

gedung PDM: Berhubung dgn ini, jg diberi nama SB Ba'ik Tjab. 

aka pihak DPPT Djawa Tengah) 
arkan lebih landjut, bahwa ke' 

mpatan untuk melihat atau beri 

ah pada djenazah2 jg di-opbaar 
ditetapkan sedari tg. 1. sampai 

opember, sedangkan tg. 10 No 

mber akan ditangsungkan upafjara 

tjara besar2-an pemakaman kem 
ali dimakam pahlawan jg telah ada. 

AN DJUGA., 
Residen, Milono (per) 

' 'koon) terima undangan darij 
As 'Assemble for Moral 

ament di Colombo jang! 
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i Induk 

djuga. 

KONGRES PPP BERACHIR. 

“ 

   

La
ne
 
am
an
 m
a
n
i
a
k
 
d
a
m
a
g
e
 

ai
 

tg. 18 Oktober jl., hari ini beracbir 
(dengan diadakannja dJarmawisata ke 
Borobudur, di-ikuti oleh pengikut2 
kongres. Sebagai keputusan a.l. telah 
diambil: terpilihnja kembali Mr. Me 
"met Tanumidjaja sebagai ketua Pe 
ngurus Besar: kedudukan P:B. tsiap 

la 'di Djakarta. 
yemurut -keterajj” 

eno, ia akin per ' KEAMANAN PENDUDUK 
gkan terlebih dahulu un | MASIH TERGANGGU, 

Et aon 1 Dari pihak j buih Uk 1 ai &4 1 1 pihak jg berwadjib di 
'AR Naa | dapa: keterangan, bahwa kami 

ER Aa la an | tua desa Sugihan (Tengaran 
. Dewasa ini, & »ra Salatiga) pak Tjokrosiimario 

'e te'ah ditembak oleh gerombo- 
lan penga'jsu kena 
dan tembus bahunja. Un'uk se 
mentara pak Tjokro dirawat di 
rumah sakit. Selandjutnja ru- 

B.ILN.| mahnja pak Hadji Mansur de 

   

— tangi gerombolan pendjahat, 
berpakaian seragam pakai sten 

1S gun, jg me'epaskan tembakan. 
bebe hingga mengenai pak Hadji di 

'.'6 tempat dibadannja, mengaki 
batkan nula meningga'nja pak 
Hadji tsb. Oleh polisi didekat 
Tumah pak Hadji diketemukan 

pelurunja, 21 huls dan 1 pa- 

'' presiden Sukarno untuk membubar- 

Sar. Wito-Utomo dari Prem | 
jbaen melapurkan kepada poli- 

“Isekarang belum dike'abui. Utk | 

! disetudjui masing2 seksi ig 

SB Batik ini belum lagi masuk ' 
Organisasi manapun | 

Kongres Persatuan Pegawai Polisi | rakjat umumnja dan Kota Se- : ea $ 
ig berlangsung di Semarang dari! Maranc Chususnja. Sidang se- | Sekolah Rakjat diwilajah Dja 

! hubung 
hari Senen il. depan Kantor 

lehernja | 

il sy Temuroso (Demak) di da- | 

pua 1 houderbak bersama 18 j 

pidato presiden Sukarno didepan | 
para demorstran pada. hari Djumat 
pagi. Selandjutnja suatu laporan dari 
Modjokerto menjatakan, bahwa de | 
wan “perwakilan rakjat sementara | 
Modjokerto telah mengadakan  si- 
dang pada hari Djumat. 
ini telah menjatakan setudjunja ter | 
hadap demonstrasi di Djakarta. Ke 
mudian sidang mendesak kepada ' 

ini 

sesingkat-singkatnja 
kan parlemen dan pembubaran 
dalam waktu 
harus di-ikuti oleh pemilihan umum. 

BEGROTING DPR KOTA 
BESAR SMG. 

Kemaren DPRDS Kota Be- 
“sar Smg. telah melandju'kan 
sidangnja dengan merunding 
kan soal Anggaran Belandja 
Kota Pradja Smg. tahun 1952. 
Sdr. Aluwi anggauta DPD te- 
rangkan, bahwa saran Angga- 

|ran Belandja ig telah dibikin 
| ini, sebenarnja bukan saran 
| Anggaran Belandja ig seba 
| gaimana diharapkan, tetapi da 
| pas dipakai sebagai pedoman 
| Anggaran Beandja. Setelah 

itu, 'lu dimulai dengan pan- 
dangan umum dan karena pan: 
dangan umum ini memakan 
waktu terla'u banjak, maka 

  

tu. Sdr. Mangkupranoto, ang- | 
bhw ! 

5 

| | masih mempunjai uang seba- 
| njak Rp 17.300000-— dan di 

serukan kepada anggauta spj. | 
uang ini dipergunakan sebaik- | 
baiknja, untuk kepentingan | 

i 

| 

| Iandju'nja diteruskan pula ha- 
Li ini, | 15 

STATEMENT SBKB., 
Dalam sta'ementnja SB Ken 

daraan Bermotor Komisariat 
'Djawa Tengah, dinjatakan ber 

adanja demonstrasi 

1 

| 
5 

Papax Smg, SBKB Komm. Dja 
wa Tengah jg mewakii ang- 
gau'anja 11.000 orang, tidak 
tahu menahu. " 

PERBEPESI TTG DEMON- 
STRASI. en 

Pusat Persatuan 

Indonesia (Perbepbsi) propinsi | 
Djawa Tengah diantara lain 
meenjatakan dalam penjiaran- | 
nja tgl, 19 Okt., bahwa organi- | 
SASI itu tidak tahu menahu dan | 

tidak mempunjai renijang un- | 
tuk mengadakan  demonsirasi 

seperti jang terdjadi dimuka 
gedung Papak (kantor Guper- 
nur) pada tgl. 20 Okt. jl. “ 

| USUT, SERTA DESAKAN 

PGRI. ub 
Pihak PGRI Kom. Diawa Te 

ngah menerangkan kepada war 

t 
| $ 

1 

  

    
    

'tawan kita, bahwa baru2 ini 

|rik pendjahat itu. Dan setelah | 

|ha seorangpun tok ada jg mau ' 

DPRDS || 

(na peluru itu adalah 

Mla:en Semarang, telah semen 
tara hari beakangan ini disi- 
njalir berada di Solo. Pihak Po 
lisi terus mengikuti gerak-ge- ' 

nja'a benar2 bahwa - pelarian 
'itn adalah “pelarian dari Ru- | 
mah “Pendjara “Mlaten, jg se 
ring berkundjung. pada is:eri- 
nja jg bertempat tinggal di se 
buah rumah sebe'ap barat Stu | 
dio RRI, maka Minggu pagi itu | 
djam 3.30 sepasukan Mobile | 
Brigade dan Polisi telah meng | per 
adakan nengepungan terhadap | 
rumah itu. Setelah pengepu- | 
ngan didjalankan dengan ter k 
tib. kemudian diperiniahkan ke |ke 

pada orang2 jg berada di dlm 1 
  

rumah jju untuk ke'yar. Kare 

keluar, maka nintu dibuka de | 
ngan paksa. Waktu salah se- 
orang diantaranja mengadakan 

perlawanan, oleh Po'isi telah: 

dilepaskan tembakan2, jg me-" 
ngenai lengan-kanan dari pen- 
djaha: itu. Na 

4 Orang ditangkap. ' 
Ternjata bahwa jang terke- 

3 ikon 
dari rumah pendjara Mla-en jg 
ditjari iu. Dengan tidak disang 
ka-Sangka pelarian itu teah 
melepaskan tembakan2  de-' 
ngan pesiol kearah anggauia2 
Polisi jang mengepung, hingga 
2 orang dianiaranja teah men' 
derita luka2 ringan. Dalam 
saat Yu pelarian tsb. berhasil ' 
me oloSkan Giri. Waktu gilaku : 
kan penggerebegan, Polisi ber-. 
ha'si. menangkap 4 grang pen- 
djahat lainnja jang berada di- 
dalam rumah iru, jang terdiri | 
dari 2 orang laki2 dan 2 orang” 
perempuan. Djuga pemilik ru- 
mah jang ketempaian pendja- 
hat2 itu telah di'ahan. 4 Orang” 
pendjahat itu telah mengakui, 
bahwa mereka adalah anak: 

, buas dari gerombolan Muliajot 
| dari Merapi-Merbabu Comp ex,./ 
i dan salah seorang dian'aranja 

menNYalak: 

dalam pembunuhan atas diri kuasa 

Ta 

  

   

  

   
    

    
   
       

   
   
   
   
   

  

   
   

gresif 

Pemilihan Umum 

| | bung 

| kabinet harus segera menjelesaikan undang? pemilihan umum. 

Psulan Nopember 

IN sariemen, 

  

  Lana 

ra 

ang2nja Dapat Selesai Dalam 
- “Bulan Nopember 

Dan Persiapan2 Dapat Dimulai Dlm. Bulan 
| Desember — Kata St. Makmur. 

    

'TAS PERTANJAAN ,,ANTARA”, bagaimana pendapat 
nja tentang segera diadakan pemilihan Amum, berihu- 

ung dengan tuntutan sebagian rakjat untuk membubarkan 
parlemen, maka Sj. Sutan Makmur, acting-ketua ,,Kantor Pur 
sat Pemilihan” di Djakarta, menerangkan, bahwa sebelum di- 
adakan pemilihan umum, harus diselesaikan dahulu persiapan 
nja. Tetapi sebelum dimulai dengan persiapan, parlemen dau 

Sekarang ini parlemen sudah selesai dengan menjusun lapu- 
ran? bagian? tentang rantjangan undang? DAFTAR PEMI- : 

LI dan lapuran? itu sudah difampaikan kepada pemerintah. & 

TIl Di Ka- 
| wunganten 
|Rakjat Mengungsi Ke- 
tempat2 Jang Aman 

ETELAH dalam bebera- 
9 pa hari ini terdengar ka 

bar, vahwa segerombolan pe- 

| Mudah2an memorie-djawa- 
yan pemerintah atas Tapuran2 
bagian? 'ifty dapat diselesaikan 
bada achir bulan ini dan ke- 
nudian segera disampaikgn ke 
pada parlemen. Dalam pada 
Hu, harusah pemerintah sege 
ra menjelesaikan rantjangan 
1ndang2 pemilihan umum dan 
“djika dapat, pada permulaan 

rantjangan 
tu sudah disampaikan kepada 

Dengan -demikian, ' 850 erang, merembes didaerah 

m
e
n
e
m
b
a
k
 

ngadjau bersenjata sebanjak |: 

Tan Liep Tjicuw-Liem 
Joe Djien djuara 
double Hongkong. 

Pengurus Persatuan Tennis Indo- 
nesia Djakarta telah menerima kas 
wat dari Hongkong jang  mengata- 
kan, bahwa ' pasangan Djakarta 
jang terdiri dari Tan “Liep Tjiauw/ 
Liem Joe Djiem telah keluar sebagai 
djuara dari pertandingan2 tennis di- 
gelanggang keras untuk merebut ke- 
djuaraan Hongkong. Dalam pertan 

telah memperoleh kemenangan 7—9, 
653 G—1, b—3 dari kedua saus 

Ira Tsui. Dalam kawat itu Miterang- 
kan djuga, bawa dalam pertanding- 

an semi-finale single pemain2 Tan 
Liep Tjiauw dan Ketje Sudarsono 
telah disisihkan” masing2 'oleh Dao: 
Kwan Chiu dan K.H. Ip. 

   " 

SIARAN RRI SMG. 
Rebo.22 Okt.: djam 17,05 .Ta-     aa 

etak sebelah barat Studio 
dari sepasukan Mobile Bri- 

epung segerombolan pendja 
MAL YANG  SEGANG DPR ah tsb. karena seorang dianta- 
nja telah mengadakan perlawanan dan melepaskan temba- 
kan2 pula kepada anggauta? Polisi jang melakukan pengge- 
rebegan. Empat dari lima orang pendjahat telah tertangkap, 
sedang pentolannja jang menderita luka? pada lengan kanan- 
nja, dapaf melarikan diri. Seba likni: 
Brigade dan 1 orang anggauta Pali 

seorang anggalata Mobile 

telah mendapat luka? 
askan oleh '' gerombolan 

kap itu ternjata-tersangkut 
N.Y. Eya jang terdjadi 

  

          - 

  

Pertahankan 
. Parlemen 
— Sementara 
PKI Tak Setudjui De- 
cmonstrasi Di Djakar- 
|. ta Baru2 Ini: 

ALAM sebuah pernjata- 
an tertertalis jang pan- 

Gjang lebar, sertral biro partai 
Oomunis Indonesia telah njata- 
an tidak setudjunja Uerhadap 
morstrasi untuk menuntut 
smbubaran parlemen, jang ba- 

ini telah diadakan di Dja- 
2, PKI tentu tidak mung- | 
menjetudjai atau membenar | 
tindakan coup atau putseh, | 

erti jang ditjoba-ijoba oleh. 

skiis itu, demikian pernjata | 
tersebut. Selandju'nja per- | 
faan tersebut menjerukan: | 

ertahankan parlemen sementa | 
ra RI ai pemilihan umam | 
jang akar datar» dan pertahan | 
kan kabinet Wilopo selama ma- | 
sih Se nan politik el 

maa ai 

kuti pula gerakan2 dari gerom | 
bolan aer didaerah Mera- i 
pi-Merbabu. Pemeriksaan ter- | 
hadap keempat 

    
     

  

jang berwadjib. 

Daerah Surakarta telah 
luarkan sebuah 
Calam mana kepada para i- 
lik teko diminta Derbafiannja 
bahwa Polisi Ekonomi jang ine 
lakukan pemeriksaan2 ditoko2: selalu berpakaian dinas. Apabi- 
la ada seorang jang berpakaian preman dan mengaku  dirinja 
anggauta Polisi kkonomi dan 
meiakukan pemeriksaan2, supa- 
ja segera Giserahkan kepada p hak jang berwadjib. Pengu- 
Laman itu dikeluarkan, berhu- 
bung achir2 Mi banjak terdjad: pemerasan2 jang dilakukan oleh 
orang2 jang berpakaian preman 
jang mengaku dirinja anggauta 

adalah dua rantjangan un- | Sidnrea 2 Kawanganten, 
dang2 jg harus segera disele- | maka rakjat pada umumnja 
saikan oleh parlemen, “jaitu | SN Seakan, naa 
rantjangan undang? daftar pe , te MABES FN 
milih dan ran'jangan undang2 | menudju kelain tempat jang me 

     

  

ri pihak kabinet maupun parle nja Tentara Islam Jndonesia 

men, untuk menjelesaikan ke- : (TI), ! 

dua ranijangan undang2 :sb ' Pada hari Sabtu didekat Si 
|diatas dengan mendahulukan j daredja telah terdjadi tembak- 

keduanja ini Saripada rantja- | menembak antara 4 polisi nega 

ngan undang? jg lain, maka ' ra melawan 250 orang gerombo 
saja jakin” bahwa dalam bu- lan. Polisi, jang mendapat bala 
Jan Nopember kedua rantja- hana TNI dan Da kemu 
ngan itu dapatlah ditetapkan San Aavat Naina perah 
mendjadi undang2. Dalam bu Sa Pane aa Mahak Mafia tan 

2 di mu P3 majat. Dari pihak polisi, ten 
kan Desember dapatlah di MU ary dan Mobrig tak ada 'kor- 
lai dengan 'persiapan2, jaitu | TI 

memper'engkap kantor? pemi- Keempat anggo'a polisi itu 

lihan den  kantor2 pemungu | diserang ketika mereka sedang 
|tan suara diseluruh Indonesia mebkunp maka “jin me- 

-melatih petugos2, 2 mentjitak NA “Hanoi, Aokre- 

'pormulir2 jg diperukan dan | bri N.IL jang baru2 ini me- 
laa Aa aa ai njerahkan diri. Dapat dikabar 
waktu ini persia 'em NN aa | 2 

A3 Tata Rina ae telat | Kan ama atuh, | Palma Jang 
kan dengan sekuat dan seha- 

  

pemilihan umum. Demikian Si- | La Meangia Tgl Jan aa 
Sutan Makmur. : kerto dan Purbolnggo, Menurut 

Djika ada kemauan jg besar | Gesas-desus jare belum diketa 
dan segala perhatian dipuSat- | hyi dengan djelas kebenaran- 
kom dengan sungguh2, baik da | nja, gerombolan mengaku diri- 

IS “ pendichat IU akan datang. Pentjalonan tsb. 
' kini masih dilandjutkan oleh | Jikemukakan 

Awas Polisi Palsu. Isuk senator2. 
Selandjutnja fihak Kepolisian | 

irionge- | Mp 
pengumuman :$ 

1 

  

5 

| 
1 

Standards Br 
1 5 

bada coupure besar dengan 38 

bis tenaga, “oleh karena un 

dang2 belum selesai, bgik un- 

dang2 pendaftaran pemilih 

maupun undang2 pemi'ihan 

umum. Dengan memeras tena- 

ga dan pikiran sekeras2nja, 

haik dari pihak kabinet raau- 

pun parlemen, besar kemung 

kinan kedua undang2 tsh da- 

pa: diselesaikan tidak meliwa- 

4 bulan Nopember Diika kita 

ingin segera diadakan pemili- 

han umum, marilah segera ki- 

ta selesaikan undang2nia. de- | 

mikian Si. St Makmur. men) 

dahi keterangannja. - 
Pena Weni LA Kmr 

LAUREL KANDIDAT PAR- . 

TAI NACIONALISTA. : 

Dalam rapat2 umum di dua | 
tempat, Partai Nacionaliste te- j 

lah mentjalonkan Jose P. Lau- : 

rel sebagai tjalon presiden Pi- 

lipina dalam pemilihan2 jang 

  

oleh  serombo- 

ngan pemimpin2 partai, terma 

  

Bursa Djakarta. 
Djakarta, 22/10 djumlah kedjadian 

tg:20/10 dari 3”, obligasi R.I. Rp. 
11.643400-—: Escomstobank Rp. 27. 

1300: Nat. Handelsbank Rp. 3000.- 
ands shares 219. 

Hari ini permintaan kepada SY. 

obligasi R.I. begitu rupa, hingga 

kurs sekali lagi 38/82”. Tawaram Re 

#4 Jo 

rupanja tidak berulang lagi. Coupu 

re ketjil, karena terlalu banjak per- 

Gl | olah mengaku pula tersang- 
| bentuk oleh anggau'a sendiri | kut da'am perkara pembunu- 

| memberikan lapuran atau Pe-! han atas diri kuasa NV, Eva 
mandangan, perobahan dsbnja | jang baru2 ini terdjadi di kam. 

Smg., diketuai Sdr. Harsono. | tentang Anggaran Belardja pung Merto'ulutan Solo. Salah 
Perlu dikabarkan bahwa pu- | . 
sat SB Batik ini adalah Ci Dja| Zauta DPD: menegaskan, bh 

1 | sementara waktu , Sampai sekarang Ko'a Pradja 

' Prop. Djawa Tengah, oleh sek kemarin, akan berlabuh di Se- 

| angsur. Tapi hingga kini, be-“ pal-hadji , LANGKUAS” 

| 

inintaan pada 38Y5Y,, tidak tertjatat 

Dinasehatkan kursnja ' 3812, pem- 

beli dan 385/3 pendjual. 

“Pasar saham 'tidak bersemangat 

Kurs pembeli dan pendjual tidak be 

rubah. Jang laku hanja Stroohoeden 

yeem dengan ' 370”, Aniem 210”, 

Polisi Ekonomi, dan setelah me 
ngadakan »pemeriksaan2”, me- 
reka dengan nratjam2 tipu mus- 
lihat telah meminta uang kepa- 
da pemilik2 toko. Beberapa pe- 
milik toko telah ada pula jang   seorang diantara kedua perem- . : Pa gi 'rem- $ memberi uang sebanjak dianta-' 4 £ Ysfubriek 30074. Kepada 

puan itu ternjata te-ah Tang ra R. 100,— hingga R. 150.— ane Kent alat ada perhatian. I 
    

| KEDATANG 
| — HADI. Per AAL 

Menurut kabar dari PHI. 
Pusat Djakarta, besuk pada 

ihari “Djuma'at tgl. 24-10-52 
|ja.d. diunggu kedatangannja 

: ' dipelabuhan Semarang kapal 
wa Tengah ini, segera dilaksa' hadji ,.LANGKUAS”. Berhu- nakan. Sebagai dikabarkan, da bung  kapal-hadji KOTA- 

PGRI Kom. Djawa Tengah te 
lah madjukan surat kepada 
Prop. Djawa Tengah dengan 
tembusanannja kepada Kem. 
Dalam Negeri, supaja djandji 
pembagian sepeda kepada guru 

TANAH PARTIKLIR CHU- 

SUS UTK, PARUMAHAN 

KRAKJAT. 
Dalam beberapa hari ini ditunggu 

kedatangannja sdr. Singer dari Agra 

ria Pusat Djakarta di Semarang, 

untuk menjelesaikan soal Tanah Par 

tikulir di Pekunden (Smg.) jg telah 

dibeli oleh “Pem. Pusat. Menurut 

keterangan dari seluas Lk. 20 H.A.. 

  

man Kusuma, 18,00 Ruang DPPK, 
118,15 'Manasuka Angk. Perang, 
119,15 Tindjauan mingguan. ekono 
imi, 19,30 Langgam Hawaii, 20,30 
“Keluarga - Warsitomursid, “22,15 
| Sweet swing and song (ph). 

Kemis 23 Okt.: djam 12.05 Kle- 
nengan siang, 12.30 Untuk .kaum 

:Ibu oleh Ikatan Bidan Indonesia, 

17,10 Dongengan kanak2, 18,00 
Pengadjaran dan adzan, 19,15 Sia- 
ran penerangan Djapen prop., 
19,30 Langgam dan kr. aseli O.K. 
Irama Merdeka, 20,30 Mimbar Is- 
lam Kantor Penerangan Agama, 

121,15 Santiswaran, 22,15 Puspora- 

gam Tossema. 

  

'berwadjib jelah kerhasil  me- 
|hangkap beberapa orans Tiong 
hoa, jang menyrut penjelidikan 
pernan membantu gerombolan 
"D.I, atau T.LI. Kini sedang” di 
lakukan pengusutan lebih Jan- 

|djut. Guna mengatasi ganggu 
lan2 keamanan kini didekat'se- 
| tasiun Sidaredja, Gandrungma- 
ingun dan djuga dekat Kawun- 

| ganten telah diberi pendjaga- 
Lan jan» kuat. 

'Aneka Djawa Tengah | 
SOLO. 

Kursus Ibu. 
Atas jnisiatief Persatuan Wa 

nila Kristen Indonesia Tja- 
bang Solo, Djum'at ji. di SKP 
Kristen So!o telah dilangsung- 

-kan pembukaan Kursus Ibu, 
1 jg diikuti oleh 25 orang. Kur 
|sus tsb dimaksudkan unuk 
mendidik para bemudi tjalon2 
ibu, jg nantinja akan meme 
gang rumah tangga, agar me- 

reka nantinja dapat, memenuhi 
panggilannja sebagai ibu dan 
pemegang rumahtangga dgn 

sSebaik2nja. 

Pe'adjaran2 jg diberikan an 
iara lain jalah:” pengetahuan 
tentang kesehatan, pekerdjaan 
rumahtangga, memotong pa- 

kaian, Iimu djiwa dan penge- 
tahuan tentang agama Kristen. 
Para guru2nja semuanja ada 
T orang, dibawah pimpinan 
Nj. Soedarmono. Kursus tsb 
Giberikan 3 kali seminggu pa- 
Ca waktu sore dari djam 16.00 

sampai djam 18.00, igmanja 6 
bulan. 

Kesempatan terachir 
bagi pegawai Swa- 

3 pradja. 
'Menurut sebuah pengumu- 

man dari Residen Surakarta, 
kini bagi pegawai? Swapradja 
Kasunanan dan '.Mangkunega- 
ran diberi lagi kesempatan jg. 

merupakan kesempatan jang 
ierachir untuk mendaftarkan 
diri mendjadi Pegawai R.I. 

Kesempatan itu hanja berla- 
ku bagi mereka, jang sebelum 
tanggal 19 Desember 1948, te- 
lah mendjadi pegawai dari Swa 
pradja, dan dibuka sedjak tang 
gal 17-10 hingga satu bulan ia 
“manja, 

« Mosi DPR kota ke- 
tjil Salatiga. 

Dalam sidang pleno jang ba- 
tu2 ini diadakan D.P.R. kota- 

kan untuk membekukan pelak- 
Sanaan peraturan-daerah kota- 
ketjil Sa'atiga tentang pembe- 
rian pensiun kepada djanda 
dan tundjangan kepada anak   lam rapat atau sidang DPR AGUNG” j 

“7 Ne -, Ne RA 15 HLA. chusus untuk dipergunakan 
mendirikan peruihahan rakjat. Selan 
djutnja tanah Pekundlen ini, akan di 
sewakan kepada pemiliknja semula 
jang selandjutnja dapat 
pula kepada rakjat untuk  mendiri 

kan rumahnja, Penjewaan tanah se 
luas 15 H.A. itu, ditetapkan bagi 

'penjewanja selama 30 tahun. 

PENDIDIKAN PERCHE- 
WANAN. 

Kemaren pagi dengan kre'a 

si Pendidikan diterangkan, ba-, marang pada kira2 tgl, 22-10- 
hwa Kem. Dalam Negeri me-#'52 tidak akan berlabuh dipela 
njetudjui pembagian sepeda buhan Semarang, maka para 
kepada guru? Sekolah Rakjat .penumpangnja, terutama para | 
didaerah Djawa Tengah ini, djemaah-hadji dari daerah 
banjaknja ada -k. 17000 buah,  Dixwa-Tengah, akan dipindah 
jg menurut ke'erangan, akan  dikapal , LANGKUAS'. 
dibagikom setjara berangsur- Dengan demikian maka ka- 

an 
Iim lagi diterima kabar ten berlabuh dipe'abuhan Bia 

  
para dje-| Si Nasional Surakarta mem- 

surat jg dimadju- srnsabh-hadji dari daerah Dja- | berangkatkan 30 orang ex pe- 
5 'djoang ARTP untuk dididik 

paja diangan mengetjewakan Djokja 11 orang Kendal 84 tentang perchewanan di Unga 
para guru2 SR jg menanti- orang, Magelang 96 crang, Pe- | ran dan Baturaden Purwokerto 
nanti, Selandjutnja 'dikabar- kolangan 72 orang, Pemalang | selama 6 bulan. 
kan, bahwa pada tgl. 24 sam: 32 orang, Purbolinggo 10 | TEPAKAN KATJANG. 
pai 29 Nop. jad. ini di Malang orang, Purwodadi 2 orang, Pur ' Tebakan katjang dari ru- 
akon dilangsungkan ' Kongres: wokerta 12 crang, Rembang 77 riah sakit St. Elisabeth di 
PGRI se'uruh Indonesia, Seba orang, Semarans, 17 orang So-, Tjandi-baru. djumlahnja ka- 
gai utusan PGRI tjabang Smg. !o 11 orang, Tegal 3 orang. | tjang 'g ada didalam botol, ja 
ditundjuk Sdr.2 Koesripin dan Brebes 3 orang Djepxra 59 itu 10693 bidji. Penebak jg pa 

Ismangun, sedangkan utusan orang, Demak 13'orang, Kebus | ling dekat jaitu 10675 dan jg 
PGRI Djawa Tengah ditundjuk men 3 crang, Kudus 39 orang, ' beruntung mendapat hadiah 
Sdr.2 Roeslan dan Sunarto, Temanggung 5 orang. boneka ialah nj. de Rochemont 
Al. akan diusulkan supaja Djiumlah 612 (enamrasus | dj. Lawu 3 Smg. Dafiar pene- 

term "Sekolah Rakjat 3 tahun” duabelas) orang djemaah-ha-j bak dapat dilihat di kantor 

dihapuskan d..nja lagi, «  dji dari Daerah Djawa Tengah. I/Adm. dari rumah sakit tsb. 

, 
. 

  

disewakan | 

: ! tang sepeda2 jg dimaksudkan rang besuk pada tgl. 24-10-52 | api pertama Biro Rekonsistik- : 

'Komisaris Dewan Pimpinan 'iSb. Berhubung dengan soal “akan mengangkut 
? : “Bekas Pe- ini, dalam si Ur 4 

dinang Bersendjata seluruh kan, Oen PGRI ditegaskan su 'wa-Tengah: 

jatim piatu pegawai sipil dae- 
rah kota-ketjil Salatiga, jang 
diie'rapkan o'eh Dewan pada 

k 

| 

nindjauan P.P. nr. 19 tahun 

“Sebagai pertimbangan anta- 
ra zain dikemukakan, 
gleh beberapa anggauta Dewan 

pada pokoknja mengendaki su 

paja veraturan daerah jang di 

tetapkan konkordant dengan 

P.P.19/1952 di'indjau kembali 

karena didalamnja terdapat ke 

ten'yan2 tang tidak dapa dite- 

rima o:eh masjarakat pada 

umumnja, kaum wanita pada 
chususnja. 

KUDUS. 
sPerdjandjian per- 

buruhan” 
Baru2 ini telah ditanda tangani se 

buah perdjandjian dgn dinamai ,,Per 
djaodjian Perbutuhan” antara PPRK 
(pengusaha) jang diwakili oleh sdr2 

'Soepardi Soekandar dan Machmoe-   
| di, disatu fihak dan SBRI (Buruh) 

t 
! 

ketjil Salatiga te-ah memutus- 

| tg. 28 Djuni 1952, sambil me-. 
nunggu lebih landjut hatsil pe-: 

1959 oleh Pemerintah Pusat. 

bahwa 

dimadjukan saran2 baru, jang, 

jang diwakili oleh sdr2 Soegijono 
dan Slamet dari fihak lain, 
sdr. Soegiarto dari Kantor Pemban 
tu Penjuluh Perburuhan Pati selaku 
saksi dan perantdra. 

Perdjandjian tsb. dimaksud guna 
dapat lebih melantjarkan pekerdjaan 
baik bagi madjikan pabrik rokok 
kretek, maupun buruhnja jg sifatnja 
telah disesuaikan dgn UU. Darurat 
n0.16 ihn. 1951 fasal 2 ajat 3 dan 
fasal 5'ajat 3. Dalam -perdjandjian 
perburuhan” tsb. djuga dititik berat 
kan mengenai ketentuan upah bagi 
buruh sesuai dgn keputusan P4 Pu 
sat tg. 7 April 1952. 

SALATIGA, 

Udjian penghabi- 
san P.G.A.N. 

Udjian.penghabisan PG.A.N. 
(Pendidikan Guru Agama Ne- 

|seri) jang pertama kali jang 
diadakan dalam bulan Sep:em- 
ber Jl. di Salatiga, Jogja, Solo, 
Podjonegoro, Madiun dan Ma- 

| tang, kini telah selesai. Walau- 
pun udjian tersebut tidak bo- 
leh dika'iakan mudah, namun 
Sebahagian besar dari murid2 
lu'us dan sebentar lagi mereka 
akan menunaikan tugasnja se- 
bagai guru jang untuk perta- 
ma ka'i disampingnja memberi 
peladjaran9 biasa bada murid2 
sekalah rakjat djuga akan 
memberi pe'adjaran Agama 
Islam, mata pe'adjaran mana 
Sampai nada saat ini diserah- 
kan kepada seorang ,.guru 

| Agama” dari salah suaty ma- 
| drasah. 

Mengenai murid2 jang Ius 
dari P.G.A.N. Salatiga mereka 
mohon pada jang berwadjib su 
paja diperbolehkan untuk me- 
nunaikan tugasnja (ikatan di- 
nasnja) diluar Djawa. 

n Kongres Sarburint, 
Dalam minggu j.!. di ' Hotel 

Kali-Taman Salaliga telah di- 
langsungkan . kongres  Sarbu- 
ring (Sarikat Buruh Interna- 
tio) iang dikundjungi o'sh wa- 
ki'2 tjabang dari seluruh  In- 
donesia. Antara lain telah dibi 
tjarakan soal ,,ouderdomsvoor- 
ziening” jang memerlukan pe- 
nindjayan dan tambahan/pero- 
bahan untuk kesempurnaan. 
Se andjutnja dibitjarakan per- 
siapan2 untuk penerimaan 
lain2 perusahaan mi'salnja pa- 
brik2, onderneming9 dalam In- 
ternatio, sehingga apabila mak 
Sud ini telah tertjapai akan 
berarti pula penambahan ang- 
gau'a Sarburint lipat & 10 kali 
dari sekarang, oleh karena pa- 
da Saat ini anggahta2nja ha- 
nja terdiri dari mereka jang be 
KP dikan:cr-kantor Interna 

Oo. 

IJILATJAP, 
Bis ,,Suka” diserang 

pengatjau. 
Bis umum ,,Suka” jang me- 

njelenggatakan perhubungan an 
tara Purwokerto dan Tasikma- 
kaga, pada hari Djum'at jang 
lalu diantara Wangon dan Ka 
rangputjung Gitembaki sege- 
rombolan pengatjau, Akibataja 
kondektur dan tiga orang pe- 
numpang mendapat luka2. pa- 
rah, sedang seorang penumpang 
lainnja tewas pada ketika itu 
djuga. Sopir bis itu terus mela 
Ea kendaraannja dengan tja 
pat, k 

  

  

dingan finale pasangan Djakarta itu 

sedang 
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| "mendjelang pemilihan2 jg akan | Casarkan pada undang2 

(Partai 
Minggu semangkin meruntjing | 

| dar mungkin sekali akan beraki | S5 
“bat pengaduan tenaga jang | 

   

  

    

IBevan Cc 
| ira Atiee | 

Akan Menjebabkan 
rpetjaban Dim Par. 

tai Laboar ? 5 

BLISIHAN dalam 
Labour Inggeris hari 

  

penindjau berpendapat 3 
| perselisihan ini merupakan kri- 
osis genting dalam partai La- 

bour sedjak jang pernah dalami 
dalam th. 1931. Kalangan? 
tadi berpendapat bahwa penga 

| Gian teuaga jang akan terdja- 

akan tetapi bahaja kearah, itu 
Ta kandung didala 

sa 

Pinus 

ra Dibalik itu, para penindjau 
“berpendapat bahwa dalam wak 
tu enam bulan . terachir ini, 

datang, partai  Konservasif 
(pasti akan berada. dipihok jg 

kalah, bila tidak mendapat tie 
raga, akiba: perselisihan dim 
partai Lcbour itu. Diduga ba- 
hwa Attlee serta penjokong2- 
nja akan. memadjukan mosi 
dalam sidang lengkap partai 
Labour, pertama jg akan min- 

ad bangkan ke Kenya, Nairobi. 

| melainkan hanja suatu keadaan 
'Ijang memberikan kesempatan 

au- 

  

» 

| Gerakan Anti Kulit Putih Meluas DIKenya || 
| Inggris Kerahkan TentaraDgn. Mobil2 Badjanja. 

G UBERNUR RVELYN BARING dari Kenya (djadjahan Ing- || 
Mg gris di Afrika Tengah) Senen malam telah mengumumkan | 

bantu oleh satuan 

ratus anggota polisi 

tentara serentak memulai aksi besar 

  

   

4 polisi Eropa dan Afrika beserta dua bataljon 
5 dgn mobil? berlaj s badja telah memasuki wilajah? cad 

ubangsa a anggota? sukubangsa K 

  

   

     

    

     

  

   
   

s-djawab atas penjelenggaraan keru- 

nuhan, diantaranja 13 jang terdjadi, 
   

    

|dari pemg 
Papa Keterangan r ari Pp 

rintah Inggris mumKkan | Disamping itu masih banjak pertjoba BI Sa aa ani ing itu masih banjak pertjob 
oleh menteri @jadja) an Oliver | an? Ppap aan jaan telah dilaku 
Lyitelton,. jang hari Selasa kan dengan meminta korban2 luka- 
memberi keterangan “lebih: Juka. Selandjutnja telah dilakukan pu 
lengkap dalam parlemen. Bers | : CI Bersa | ia penjembelihan besar-besaran terha 
maan dengan pengumuman ini | 3 igan pengun . dap ternak dipeternakan2 Efopa dan 

maka satuan2 pertama dari ba | dilakukan pembakaran2. . Pagi .hari 
'taljon Inggris jang telah diter | Senin menteri Lyttelton menerangkan 

| didepan madjelis rendah, bahwa ia ti 

     

    

“Pengumuman keadaan daru- 

berlakunja keadaan darurat. Angkatan polisi bersendjata dgn di- | 
nt ZAn utk. | 

jang disangka mendjalankan teror, ' Beratus- | 
ten- | bea | 

orang5 jang mevurut sangkaan tk | 
— suhan-kerusuhan serta kelaliman?2 di daerah djadjahan Kenya dlm | 
bulan? belakangan ini. 5 Mn 

dalam lima minggu belakangan Ai. 

dak menudjukan kritiknja “terhadap |4 

  

a
a
 

Rebutan bukit Kuda P' 
dijalan dengan. seru, hir   

“rat di Kenya tidak berarti ber | t di € penjebar2 agama Kristen ataupun ter 
lakunja keadaan bahaja perang, hadap pemerintahan di Kenya, ketika 

diterangkannja minggu jang” lalu, 

pa 1 ke pat: bahwa larangan jg dikeluarkan oleh 

kepada para Ba aa para penjebar agama terhadap suku 

|tahan untuk mengambil tinda Ibangsa2 untuk melakukam tari-tarian 

Ikan? mereka dengan tidak me (telah mendjadi dorongan daripada 
(merlukan formalitet2 jang di | pembentukan organisasi2 rahasia di 

. Baru |Kenya. ,,Tari-tarian asli memang di 

|dikemudian harilah tindakan2 | awasi oleh undang2, akan tetapi ten 

litu akan dipertimbangkan, Ber|tu sadja zending mempunjai alasan 

|dasarkan keputusan dewan men | untuk mengandjurkan supaja djangan 

iteri Inggris ditahun 1939 maka | dipertundjukkan djenis tari-tarian 

| pemerintah Kenya berkuasa un | tertentu jang tidak sesuai 

(tuk mengambil tindakan2 daru | adjaran “ep Kristen”, demikian 

(rat, akan tetapi pengumuman | Lyttelton, ,,Akan tetapi adalah pen- 

| keadaan darurat jang perlu un | ting di sadari, bahwa apabila orang- 

(tuk tindakan2 itu haruslah le- | orang Afrika dilarang menjatakan pe 
rasaan2 emosinja, maka ia akan ber- 

  
dengan ! 

ta supaja semua go'ongan2 jg | 
terbentuk din hubungan partai : 

ri djadjahan Inggris. 

di bubarkan dan kedua, mosi'ig | 
Soci tari2an 

|. Dalam bulan2 

bih dulu disahkan oleh mente- 

terachir di Kenya 

usaha mentjari djalan2 lain untuk 

menjalurkan perasaan2nja itu.” 

“kat untuk mempeladjari 

meminta supaja para anggau- 
ta partai dilarang melantjar- 
kan serangan2 a'as sesama 
anggauta Labour dimuka 
umum. Diduga bahwa pengi- 
ku'2 Bevan akan menentang 
mesi jg periama, 
bahwa A'tlee akan menjata- 
kan akan mengundurkan diri 
dari pimpinan bila mosi itu di | 
tolak. Djika Bevan menolak 
mengadakan kompromi, maka 
fraksi parlemen dapat menge- 
Juarkan ja dari partai atau ia 
dapat diadukan kepada dewan 
eksekuiif partai Dalam kedua 
hal Beyan dapat minta apel 

kepada konvensi lengkap par- 
tai. Seandainja ia dike'uarkan 
dari partai maka 30 atau 40 : 
anggau'a parlemen dari par'ai ' ngan tadi hanja sampai 
Labour lainnja djuga-akan.ke , 
luar dan mungkin.akan merdi | 
rikan partai baru. (UP). 

  

DJENDERAL NE WIN BERTO | 
IAK KE LONDON. aa 

Kepala staf angkatan perangj 

Birma djenderal Ne Win Kemis | 

siang bertolak dengan pesawat | 
terbang R.ASE. "menudiu London. 
Ia memimpin sebuah misi milij 

ter Birma terdiri atas wakil2 da-j 

ri angkatan darat, laut dan uda | Oleh Mian Utikharuddin, anggo 
ra Birma jang akan mengimdju “ta Dewan Perdamaian Dunia. 

Seri: ngi “Inggris dan- Amerika 
: soa12 | 

Gilapang kemiliteran. $ 

Anggota2 misi lainnja segera 
akan .menjusul, . 

Hasil Industri RRT 
ni Akan 4 jai ! Tahun Ini Al 

Pn Sebelum 

IPB kam tahun ini 
tertjapai sebelum petjah 
Diterangkan ba 
selama 8 tahun jl, ini 
pmeualihkan industri . 

| manja menderita kerusakan? 

akan tetapi ' 

kPeking jang terkemuka itu, “di polisi -dan polisi tiam, 
mempertahankan keamanan can ke-'akan tetapi pemerintah Konser- 
tertiban “dalam”kota. Sementara“itu /vatif jang sekarang segera me- 
pada hari 'Senin telah tiba di Nai-( ngembil tindakan dengan mem- 

ATSIL PERINDUSTRIAN & pertambangan RRT, da- 
pada umumnja akan melebihi hatsil jg 

perang, kata pihak resmi di Peking. 
bahwa ini adalah hasil dari usaha? raksasa, jg 

jalankan oleh pemerintah, untuk me- 

Tiongkok, sesudah lehih dari 10-tahun la- 

| telah terdjadi lebih dari 40 pembu- Polo-club dibakar. 

  

: 5 Un 0 Mau hari Senin telah melakukan lagi 

'Djemaah2 Dar! 
Tiongkok 

| Perdjalanannja Ke Mek- 
kah Havja Sampai 

m
e
a
n
s
 

Seb
aik

   
i 

| Karachi | dari Inggeris beserta suaminja-ketika 

i f | mengundjungi Afrika Selatan. pada 

t ANITYA Persiapan Naik permulaan tahun ini telah datang pu 

(Ia ketempat tersebut dimana mereka 
! menjaksikan suatu pertandingan polo. 
& 

i F : Madji dari Perhimpunan 

(MadBonie Tiagebok bea ane 
Ba an Segan ag pin |karan Polo-club di Nyeri maka fihak 

i aa dan Shaikh Imin Makh- ' polisi telah menangkap 10 orang ang 

i & pn . —.. : | gota organisasi | 

dum Gan terdiri dari 16 orang, | diumpai sekitar tempat tersebut pada 

Lea waktu gedung Polo-club sedarg ter 

: UV”! bakar. Sesudah kediadian2 itu maka 

r 5 MEN dikalangan penduduk Eropa tampak 

| ko Mekkah, akan tetapi 

kota Pakistan, lalu 

jani ke-Rahjos. 
“Selama “ada di Karachi, | 

ri sendiri. Senin malam menurut tak 

siran ada 2.000 orang2 Eropa dan 

! mela RR. T. jang ter | sukarela mendaftarkan diri untuk di | 

| pas2 istimewa. Orang? ini membantu | dan bahan? pakaian waktu be 
tiadangan - dalem" kangan ini mernang terantjar 

diri. cari kaum Muslimin 

sambut eleh berbagai rerhimpu ! 
nan Islam, dan sebaliknja merei. 
ka rengundjungi pemuka2 aga) 
ma di Pakistan serta mengata ' 

kan berbagai perdjamuan. Li! petisi | RI : Ga ii Naa 
Pn Aa e : | polisi jang datang dari pelbagar wi 

aa Han dari Nan ea Iajah2 di Kenya jang dianggap tidak 

.Gi disambut dengan perujaMuaN | kcrantjam bahaja dari fihak organi- 
sasi Mau Mau. 

sobi sedjumlah besar rombongan2 

Pers di Karachi menjambut kel. . 
datangan mereka dengan kara- 
ngan2 tentang kemerdekaan ber 
igama di Tiongkok Gll. (Hsiu 
Hua). 3 

Seterusnja mengenai djumlah kor- 

ban jang tewas sebagaitakibat keru- 

suhan2-di New Brighton dekat Port 

Elizabeth, Afrika Selatan, pada.ma 

lam Minggu jl. kini meningkat men- 

djadi 13-orang. Diantara-korban?2 'ig 

mendapat luka2, 2 orang telah me-' 

ninggal didalam rumah, sakit. Menu 

Melebihi Keadaan (PER AA "Teradlaa tsya jang di- 

Arani I timbulkan oleh kerusakan2 kira2 me 

Perang Tag 100.000. poundsterling: 

1457, efficiency buruh penggali 
' batubara naik hampir 100”, ha 
sil benang kapas untuk. tiap2 

| persintal naik 1575, hasil kain 
' untuk tiap2 vesawat tenun naik 

hebat sebagai “akibat perang. 2604, djumlah pemintal jang di- 

Sementara itu organisasi gelap Mau 

serangan terhadap milik2 bangsa Ero 
pa didaerah djadjahan Kenya. Ang- 
gota2 dari organisasi rahasia ini pa 
da hari tersebut telah membakar Po- 

'Io-club di Nyeri jang merupakan su 
atu tempat jang chusus dikundjungi 
oleh bangsa Eropa. Ratu Elisabeth 

Berhubung Sengan peristiwa pemba- 

'Mau-Mau jang di- | 

“makin besarnja “usaha “meliadungi “di 4 pat dipenuhi, sehingga rakjat ( 

TE: 

Korban kerusuhan2 di 

Afrika Selatan. 

  
berusaha mengadakan stasilisasi harga? barang? konsumsi. 3 

Hasil pimpinan jang baik dari produksi sebelum perang, 

pemerintah dan keinsafan bu- | angka hasil untuk tahun 

ruh, maka dalam tempo 3 tahun | dan hasil jang direntjanak 

sadja sebagian besar dari tja- tuk 1952 adalah sbb: Tenaga 

bang? industri hasil2nja mele- | 

bihi tingkatan sebelum perang. 

Ketika bulan Maret 1950, pemerintah pusat RRT mulai mem- 

persatukan pengawasan atas keuangan seluruh negeri dan naik dari 250 djadi 800, djum- | mah Hooge Com. Belanda dan jatas R.R.T. 
'lah pesawat tenun dari 4 djadi | bendera2: Jaan 

72 (1949) Jan 115 (1952): batu Tiongkok 
bara 45 dan 90: minjak. tanah | mesin pertambangan, 
38 dan 136: besi kasar 11. dan | til. SAE Nana 

| gjalankan oleh tiap2 pekerdja 

“I. PBB-Korea Selatan, beg 
bukit tsb. dimiliki oleh PB, 
ngadakan pendjagaan keras, 

benfar dikuasai oleh pihak   
| Lapo 
La 
3 

ran Perdjala nan: 

Pelajan Inggris 
£G. Fool—Inggri 

(Oleh: Disjar 2 — I 
NGGERIS SEBAGAI sat 

  

  Ff 

1 

1 tang pengangguran dan 1 
bagai bentuk, sosial dan ek 

orang jang bekerdja. 

Pengangguran banjak terda- 
pat dilapangan industri tekstil 
dan industri pembikinan bahan2 
pakaian, Hal ini disebabkan bu- 

Ikan sadja karena konkurensi da 
ri luar sebagai Djepang, jang 
dapat menghasilkan tekstil jang 
lebih murah, akan tetapi djuga 
karena kini daerah2, jang dahu- 
Ju djadi pasaran, sudah penuh ' 

idengan hasil2 tekstil. Djuga di 
| Inggeris kckurangan akan 
'han2 pakaian dan hasil2 tek 
'lainnja sesudah perang telah & 

  
  

4 

  

     
    

  

   
       

   

  

|Inggeris tidak begitu banja 
| membeli guna keperluannja,. 
' Kedudukan industri tekstil 

ot 

iperluas djenis2 industri j 
bakan-dibangunkah untuk dapat 
'menamoung krisis dalam indus- 
tri tekstii. He EN 

Program Pem. Kar 

servatif. 
Karena “sebagai di Lancashire 

| sebagian. besar, dari industri 4g ter- 

Minta Maaf 
PR ERHUBUNG dgn terdja 
&? dinja kekekruan? dalam 

| demonsikasi bara? ini, putjuk 
| pimpinan gerakan demonstrasi 
mengeluarkan perrjataan penje 
salaunja, al. sbb: ar 
Menjatakan maaf atas keke 

ruan?2 jang telah dbuat oleh 
Gemorstran2 mengenai: 
“Penurunan. (penghinaan) 
terhadap bendera Belanda diru 

    
  

1 
3 

My  Rotterdamse 
:25 dan pesawat tenun otomatik i Lloyd dan Stoomvaart My Ne- 

maka | dari 10 djadi 32 buah. Berma- 

1949 tjam2 barang La Tega jang | 
an un "dahulu harus didatangkan dari | 4. 

sekarang dihasilkan di disedung DPR. 
kok, seperti rel kereta api, 

mesin tex | 

: Iuar, 

5 
Djika kita beri angka 100 bagi 

    

   
    

5. Nu “20 bs ag 

"mM seorang pelaut Djepang 
jang baru? ini kembali di ' Dje   
parg dari pulaa Sachalin jang 
dikuasai oleh Rusia, katanja pa 
ra pembesar Rusia kini sedang 
merertjarakan untuk menghu- 
bungkan pulau tersebu! dengan 
Siberia dengan sebuah trowo | 
ngan dibawah permukaan laut. 
Trowongan ini akan dibuat di- 

bawah selat Tatar jg. mem @      

     

  

   

beria jang terletak disi 
barat Pe Kan 
rita ,Kyodo” dalam ba 
ini menambahkan, bahwa pe. 
laut Djepang itu selandjutnja 
menerangkan, bahwa penggali- 
an trowongan tadi kini telah di 
mulai, Keterangan2 ini, demiki 
an “kantor berita itu, agaki 
dibenarkan oleh keterangan? pa 
ra nelajaan Djepang, jang telah 

sar Rusia dipulau Sachalin, Me 
nurut keterangan? para nelajan 
tadi dewasa iri para pembesar 
Rusia dipu'lau tersebut sedang | 
Ma aa Ba 'ke 
tjil (smalspoor) jang diperguna 
kan oleh Aeruvahsang “'kereta- 
api Djeparg dipulau itu dengan 

j 

dijalan? kereta,ap lebar. (breed- 

spoor) sebagaimana : 

kan di Siberia (UP.), 
diperguna 

  

agaknja | 2.280.000 buruh ikut serta da- 
3 

i 

dibebaskan “oleh para pembe- | 

| ai 

..... Nam tambang2 

104: badja tuang 16 dan 155, | 
hasil2 badja 18 dan 167, semen: 
31 dan 148: benang kapas 12 1949 upah 

dan 144: kain textil kapas 13 meningkat 

Jdan 161: kertas 90 dan 234: naik 1257, lagi, dan 
tembakau 83 dan 145, korek njak 155. 
api 85 dan 1ll, tepung 78 dan 1949, maka upah 

106. MOS 2 negeri sekarang 60 sampai 

1951  seba- 

pusaf mengumumkan 
djaminan perburuhan, 
sudah didjalankan  diperusahaan2 

Kemadjuan industri : 
. berat lebih tjepat. 

pada industri ringan, idan ini orang. 10 djuta kaum buruh dan 

dari badja jang bertambah ba-: nikmatan perburuhan. diaminan 

11949 ialah 223 lawan 67,5 dan! muan, sandiwara,  seko- 

dalam tahun ini “akan - berim-' 
ang 43,8 lawan 56,2. Pemulih- 

an industri Tiongkok ini dapat 
“berhasil, karena kaurs buruh 
memperlihatkan inisiatif jang 
besar can semangat bekerdja jg 

,menjala2. Ketika tahun 1951, 

gedung 

setjara besar2an, (Hsin Hua).   
S laporan panitia kegiata 

subversif bahwa partai komu 
| lam perlombaan untuk | mentja-| 
pai hasil jang lebih besar dan 
lebih baik. Pada bagian: perta- 

penetas ga EN pbb sap eko 
lam gerakan memperbesar pro- 
duksi dan sefficieney." 

Djika dibandingkan dengan 
1949, nvaka kapasitet perleng- 
kapan tenaga “(power eguip- 

ment) dalam tahun 1952 me- 
ningkat 82”, angkalrata2 dari 
hasil penggalian batubara da 

pemerintah naik | 

agung. Kedua   tika itu didirikan sebagai 
dari Sovjet Uni.” 
dang2 McCarman, maka setiap 

»A 

P3 

Dalam pada itu, ketika tahun .| 

di “Tiongkok Barat- , kurang pantas sopan terhadap 
27”, dan ketika 1950 chalajak ramai. Kn 

Disamping itu, perkembangan pemerintah & partikelir semuanja, ig 

industri berat lebih tjepat dari djumlah pekerdjanja melebihi 100 

tampak pada djunmlah barang2 keluarga mereka kini mengetjap ke- 

'njak dihasilkan, Ratio produksi, Keadaan kesehatan dipabrik2 dan 

#antara barang2 modal dan ba-' tambang2. telah ' diperbaiki. 

'|rang2 konsumen ketika tahun' toria, rumah sakit, gedung2 perte- | 
Sana- 

lah2 dan perumahan2 buruh pasiutas | 

ma sedjak tahun “1951 didirikan 

Partai Komunis Am 
ETELAH MENDENGAR 

Amerika berada dibawah penga- 

rika Serikat hari Senin menarik 
kesimpulan, bahwa partai tsb ha- 

' rus masuk registrasi kedjaksaan 
anggauta panitia 

diatas menerangkan bahwa sudah 
djelas, kalau partai komunis Ame 

Menurut un 

| denland, di Merdeka Barat. 
b. Kerusakan jg ditimbulkan 

€. Kekeliruan memasuki Ke- 
menterian LN jg diduga ada 

/ hubungannja dengan DPR (be 
kas gedung Volksraad). 

d. .Perbuatan2 jg sekiranja 

i 
| 

|. Menurut keterangan pernja- 

Djika dibandingkan dg. taan penjesalan itu akan disam 
rata2 diseluruh | 

2000 
| lebih tinggr.- Febr. 1951, pemerintah: 

peraturan2 | 

jang ' kini 

paikan kepada Presiden dan 
wakil “Presiden, “PM, Menteri 

  

t 1 z 

| Dari Panitya Hadji tndone- 
sia diperoleh kabar, bahwa da 
lam minggu ini ditunggu kcda 
tangan .kemba'i kapai2 hadji 
di Tandjung Priuk sbb. Tg. 
23/10“kapal “Langkuas”, tg. 

23/10 . kapai "Kota Agung”: 
' dan tg. - 25/10 “kapal « “Kota 
(Baru. ALE , 

Ketiga kapal Hadji tsb ada- 
(lah dari Maskapai “Kongsi 

| Tiga.” 3 

“genisasi jang dianggap oleh de- 
“war Pengawasan kegiatan2 sub- 
versif sebagai ,,organisasi kegia- 
tan komunis", harus mentjatatkan 
anggauta2nja serta pengurusnja 
kepada kementerian ' kehakiman. 
Setiap tahun "harus dikirim lapo- 
ran tentang 'keuangan, serta sega 
la sesuatu jang dikirim oleh: or- 
ganisasi tersebut melalui pos, ha- 
rus disertai keterangan' tentang 
isi. Djuga atjara radio atau tele- 
visi organisasi harus mendapat 
pengesahan. Menurut  undang2 
Mekarren, itu, anggauta “organi- 

n2 
nis 

me 

lat 

or. 
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3G White 

9 -b 

s silih berganti, Gambar: ketika 
ampak tank serta 

  

: hidup dari ekspor indusStrinja dan harus berkonkuren- 
si dengan luar negeri, tidak luput dari pengangguran dikal-- 
ngan buruh industrinja sungguhpun tindakan untuk menen- 

djumlah orang jang tidak bekerdja 467.900 orang, 
dari djumiah mereka jang bekerdja, dju 
bih besar dari bulan Maret 1952, jaitu 219, sedang dihulan 
April 1951 djumlah penganggo" adalah 1.27, dari djumlah 

| yranr pemerintah Konservatif diren- 

, diketahui, bahwa djumlah orang 

b ri, 

“Menurut keterangan jang di : : g diperoleh , E 4576 dari orang2 jg. dion AA i akan Blanche, karena dalam ke | 

| Itu terdiri dari” orang2 “jang ber- 

1 Disamping mendirikan 
lainnja kini mendjadi pokok pem- 

|| bitjaraan adalah, apakah-hasil2 tn- 
Naah ustrie jang -harus mereka hasilkan, 

Ah “dalam hubungan perhubu- 
| ngan 

Tn yaa na naa terutama 
ra jang masih terkebelakang | 

keadaann : " 

jdari pihak Djerman 

| 

LN dan sekretariaat DPP. Ant. f 

erika Dikemu 

    

    

  

      ir Name 
Ki J ang 

M 1 
! 3 & » 

| mewa, hingga 
||. tahun 1951, serta menangkan 8 

| 
Ngiams, jang telah dianugerahi ha 

orang regisseur sandiwara dan 
i 

4 

| 
t ketiga: ialah permainan Vivien 

i 

$ Paduan ketiga kekuasan ini 
| ternjaia benar2 dapot mengha 
| Siikan film ig tinggi mutunja, 

baik ditilik dari sudut permai 
| nan, maupun tehnik pengambi 

ilan gambar: terutama sekali 
mengaturnja belichiing. War- 

ina hitam2 putih, samar? dan 
kadang terang sinar lampu jg 

|, Seka'i2 Gihitamkan dengan ba- 
| jang2 kipas angin berputar 
lambat2 benar2 sesuai dengan 
dasar fikiran Blanche (Vivien 
Leigh) jg djuga samar2 dan 
selalu hendak hidup dalam du 
nia Chajal. Tjerita ini dari mu 
lg sampai achir berkisar dlm 
rumah ketjil kotor kepunjaan 
IStaniy (Marlon Brando) dan 
listerinja Stella (Kim Hun- 
ter) kakak perempuan Blan- 
che. Dalam ruangan jang sem- 
pit” pekak - oleh “ kepulan 
asap pendjudi2 kawan Stan'y 
inilah terbenturnja tiga watak 

|jg saling bertentangan. 

Horse) di' Korea “selalu ber 
-berganti jang -memilikinja, ' se 
kemudian direbut kembali oleh 

  

“i PA Hn yaa NP Me eania Gn   serdadu2-nja me 

san2' Dari London). 
egara industri, jang harus 

Watak Blanche jang tak mau 
lihat getirnja kenjataan sekeli- 
lingnja: ia selalu melambungkan 
chajalnja ke soal2 jang serba 
indah,..baik “dalam pertjintaan 
maupun dalam kemewahan. Ten 
tang chajal kasih pertama jang 

Tapungnja diambil dalam ber- 
mis. Didalam bulan April 1952 

baapa 

  

- | 

2 5 Oa angan2nja, seolah2 ia pernah di 

Uapat disana terdiri dari indusai na Ne ngo peng Ya pe 
tekstil sadja. Untuk menampung MS Nan Mae Sep! , Tg an f i 
keadaan “jang buruk, dalam -pro- membunuh MA na 

wahan Blanche bermimpi2kan da 
pat undangan pesiar oleh 
orang milioner jang sopan san 

tun, tahu adat tata susila, tidak 
sekeras watak dan 

5 Taka | 

tjanakan mendirikan lain? “industri, 
disamping industri  tekstils . Perlu 

jang 'bekerdja, memburuh -atau ber- 
tani dan mempunjai Ht 

,  semuanja Na daan Ian |Staniy jang memang hanja ketu 
termasuk djuga kaum tania |ranan orang2 pekerdja biasa sa 

Djumlah rakjat Inggeris 50 djuta. |gja. Dunia chajal ini makin su 

  
njataannja.ia tak terpuaskan se ! 
gala tjita?2nja. Mula2 ia kehila | 

Industri Ogan kedua orang tuania, kemu 
dian yntuk melunasi hutang ke 

Gua orang tuanja ini, t erpaksa 
pula ia musti melepaskan rumah 

pusakanja Belle Reve. Dengan 
dagang dengan negara2 jang(hilangnja harta pusaka ini, le 

injap pula harapannja dapat me 
njetjam hidup mewah, dan untuk 

menuruti kehendaknja, achirnja 

ia menuruti chajalnja. Makin su 
lit hidupnja, makin subur chajal 
nja, dan makin mendjadi 

djadi gilanja. Betapa menggores 
hati perasaan chajal Blanche jg 
setengah gila ini, tepat pula da 

ri “'utjapannja “kepada - Mitch: 
»Ah, biarkan tjahaja remang2 

Aku memang suka pada gelap2 
samar, karena tjahaja jang te 

rang hanja “akan memperlihat 
kan kenjataan jang pahit.” 

Watak Stenly. 
Watak chajal Blanche ini se 

dan Djepang, '3, : s 
maka Inggris dengan anggota2 seke pa ban Pn Kn Knp 
makmurannja akan mengadakan kon | & AN NN an? 
(perensi sekemakmuran, dimana dibi- fat bawakannja sebagai ketu- 

Irunan pekerdja2 kasar dan ke 

tahun keatas. 

ja. 

: Inggris partahankan 
. pasarannja. 

Kalau Inggeris harus: memperluas 
ekspor utk dapat mengimport bahan 
makanan dan bahan2 mentah guna 
kehidupan rakjatnja atau  tegasnja 
ekspansi ekonomi sebagai tertjantum 
dalam politik pemerintah Konserya- 
tif jang sekarang, maka dengan itu 
djuga berarti bahwa ' Inggris akan 
mempertahankan pasaraninja jang'ada 
serta. memperluasnja. Dan dalam hu- 
bungan konkurensi jang menghebat   

$ $ 

Terbagus Dalam Tahun 1951 

EMANG ADA TIGA pangkal kekuatan jang menjebabkan 

-£ilm ,,A streetcar named desire” ini mendjadi film jg isti- 

tepat sekali dipilih. sebagai film jg terbagus utk 

kekuatan ini ialah: Pertama: Dasar tjeritanja jg disadur dari tje- 

rita sandiwara ,,A Streetcar named desire”, gubahan Tennesee Wi- 

|1 “Kedua: Pimpinan regie jg dipegang oleh regisseur Elia Kazan, se- 

den telah banjak menghasilkan film2 istimewa (antaranja jg per- 

nah dapat sukses di Semarang ialah film ,,Pinky”). Dan kekuatan 

sudah pernah menggemparkan dunia film dgn permainannja dim 

film? ,Gone with the wind” serta ,,Waterloo Bridge”, 

indah ini tepat sekali dilukiskan ' 

se | 

tindakan ' 

bur hidup dalam fikiran dan tin ' 
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Hasil Rombo- 

lingan Bali 
Kisi Dibawah Penga 
wasan Kedutaan Besar 

Indonesia Di W'ton 

OMBONGAN ahli? seni 
R musik dan penari Bali jg: 

sedang mengadakan pertandju 
kan keliling di: Amerika Seri 

kat kini ada dibawah pengaya 
san kedutaan besar Indonesia 
di Washington: Pihak kedutaan 
besar Indonesia itu Na | 
djuga pembagian hasil tiaps 
Dertundhaksia: jang diadakan 
atas usaha impresario sedang 
kontrak? jang telah diada 
oleh John Coast sekarang 1 
sih dalam penindjauan, Demi- 
kian: didapat keterangan dari 
kalangan “ Kementerian Luar 
Negeri. Seperti diketahui baru2 
ini Antara mengabarkan bahwa 

John Coast dalam perdjalanan . 
nja bersama rombongan penari 
Bali ini, berulang? melanggar 
sjarat2 perdjandjian jang di- 
buat tadinja, sehingga sangat 
merugikan anggota? rombongan 
tersebut, (Antara). 

PAN NETT EA RAN ATA RENA 

# 

AA Street- 

buah hadiah Oscar. Tiga pangkal 

diah Puliizer karena kebagusannja. 

film jg kenamaan di Hollywood 

Leigh, jang sebelum perang pun 

keras akibat pengalamannja 
dari front selama perang du- 
aia II. Kedua watak jg berbe 
da djauh inilah jg menjebab- 
kan. sering timbulnja perteng- 
karan? daam rumah ketjil ini. 
Stanly “sebagai radja rumah 
tangga emoh dihinakan, meski 
pun ia tak sederadjat keturu- 
nan dengan Blanche,- sedang | 
Blanche merasa dirinja djauh | 
lebih mu'ia “daripada dunia | 
Stanly  sekelilingnja. Klimax | 
kemarahan Stanly ini mentja- ' 
pai puntjaknja, ketika ia dgn 
hati jg disabar?kan - utjapkan 
kata2 usiran terhadap Bianche: 
“Pergilah, pergilah! Pintu tju- 
kup lebar untuk djalanmu ke. 
luar.” , 

  
lazimnja- mentjurahkan banjak “kasih: 
nja pada seorang 'anaknja jg dipan 
dangnja paling menderita. 

Inilah “dasar2 " terbenturnja tiga 
watak 'dalam rumah 'ketjil tadi: keti 
ga matjam watak jang tepat dihidup 
kanoleh “masing2 pelakutja,' hing 

ga mau tidak mau "penonton musti 

terseret dalam djalinan tjeritas “ter 
seret dalam angan? Blanche, kemara 
han Stanly serta kasih sajang" Stella. 
Dengan gembira 'kita dapat mengan 
djurkan 'chalajak ramai,: untuk |'me 

nonton film jang benar2 tinggi mutu 

nja ini, film" jang terbagus dalam 

tahun 1951. 

Watak Stella! 
Berbeda dari suaminja, Stella ma 

lahan banjak membela nasib Blan- | 
che: sikap kasih Stella ini bersum | 
ber pada keniataan, karena ia me 

ngenal diiwa dan menwetahui pende 

ritaan adiknja, jang sedjak ketjil se. 

lalu diliputi kemalangan dan tak terj 
' penuhi segala tjita2-nja jang melam | 

Ibung tinggi itu. Dalam pribadi Stel: 

|la inilah melondjak terang sifat ke-! 

'ibu-an pada umumnja: seorang ibu' 

. 

Oleh: Recensist. 

  

Suatu adegan dalam film ..A 
Streetcar named disire” jang   
kini sedang diputar di Orion , 

dan Rex. Tampak Stanly se 
dang menghalau Blanche utk. 
keluar dari rumahnja. 

  

      
  

Takut Di.Atom? : 
Kremiin Jakin Expansi Daerah Ssfjara 

: Langsung Depat Berbshaa 
Bagi Sovjet Sendi! 

Interview Dengan Bekas Kolonel Tentara Russia. 

PANEN LUAR NEGERI Australia, Richard Casey, 
Senin kemaren dulu mengatakan dalam Sidang Umum 

PBB, bahwa Sovjet Unie tidak usah takut terhadap Perseku 

| tuan Pasifik, jang belum lamaberselang ini dibentuk. Casey 

mengutjapkan kata2 tadi langsung ditudjukan kepada dele- 

gasi Sovjet, jang duduk ditempat2 terdepan dalam ruangan   ifjarakan hubungan ekonomi dan per : 
#lindungan dari pada hubungan itu. :lakuan Stanly ini makin diper 
| Bukan sadja dengan daerah sekemak ' 
. muran Inggris, djuga kini kelihatan 
ladanja sikap. mendekati dari Ingge- 
ris.terhadap: negara2-di Asia lainnja. 
Dalam ,hubungan kepentingan : da- 

ang ini djuga dapat dilihat sebab 
imusabab dari pengakuan Inggeris 

tjepar dari pada lawanZnja dipa- 
saran dunia. Inggeris kini masih 
banjak mempunjai mesin2 sebe- 
lum. perang, sedang - Djerman 

dan Djepang mendapat mesin2 
jang paling baru. 

Kesedaran bernegara. 
Sungguhpun rakjat dam pe- 

nterintah  Inggeris sekarang 
menghadapi berbagai kesulitan 
ekonomis akibat dari pada. ti- 
dak dapat menghasilkan bahan 
makanan jang diperlukan oleh 
50 djuta manusia dan harus ber 
gantung kepada ekspor: hasil2 
industrinja, namun demikian da 
ri  penghidupannja sehari2 
orang dapat melihat, bahwa ke 
sedaran. bernegara “dan watak 
bangsa itu adalah 'mertpakan 
salah satu alat jang penting da 
ri bangsa itu untuk mengatasi 
'kesulitan2 jang Gikadapinja. Ke 
sedaran akan kepentingan ne- 
garanja itu sudah. sedemikian 
mendalam, sehingga terkadang 
sukarlah untuk mengatakan, 
manakah jang kanan ataupun 
jang kiri siantara partai2 jang 
terbesar di Inggeris, sebagai 
Partai Buruh dan Konservatif. 
Sebagai ur'pama dapatlah dike- 
mukakan, bahwa kalau Partai 

4 

| 

  

Rentjana Colombo. : 
beta itu memang tidak 

| terlepas dari ingatan. rentjana 
| Colombo. Kalau Amerika Badareki 
| tjana Marshallnja, maka rentja- 
ina Colombo dapatlah dipandang 
| sebagai usaha memperkuat hu- 
bungan Inggeris dengan negara) 

| sekemakmuran lainnja jang baru 
! memperoleh kemerdekaannja 
| dan kini sedang membangun, hal. 

mana dengan hubungan'jg ada 
adalah untuk kepentingan Ingge- 
ris dengan industrinja. Rentjana 
Colombo itu dgn . keuangamja 
£1.868 djuta utk masa 6 tahun 
tidak sadja. berisikan tukar me- 
nukar tenaga dan pendidikan tena ' 
ga antara Inggris dgn negara2 jg ' 
berkepentingan, akan tetapi dju 
ga Inggris - akan bisa sedia 

'alat-alat pembangunan. Tampak 
Ilah bahwa  rentjana  Colom 
| bo bukan sadja guna kepentingan 
negara2 jang membangun, akan 
tetapi lebihnja djuga bagi indus- : 
tri Inggeris dan tenaga2 Inggeris 
jang ahli. .Sungguhpun demikian 
soalnja adalah “apakah industri 
Inggeris .bisa menghasilkan ba- 
han ataupun alat2 jang lebih mu 

i 

1 

| 

kan agar kaum wanita menda- 
pat upah jang sama Sebagai ka- 
ur pekerdia laki2. maka Partai 

(Disambung halaman 4)   
sasi sedemikian tidak diperboleh 
kan bekerdja dalam dinas2 peme- 
rintahan, tidak boleh meminta pas 
por atau bekerdja dipaberik2 per 

ovjet Amerika”. Kami menarik 
kesimpulan, demikian panitia tsb, 
bahwa partai komunis Amerika 
berada dibawah pengaruh dan pe 

tahanar.  Pelanggaran-atas un- — ngawasan Sovjet Uni. Panitia ter 
dang2 ini dapat dikenakan huku- diri atas ketua dewan, Peter 

man denda  sebanjak-banjaknja Campbell Brown dan Kathryn 
McHale, anggauta dewan. Mere- 
ka sudah hampir 18. bulan .mela- 
kukan “pemeriksaan2 dengan men 
dengar keterangan2 bekas orang- 
orang “komunis. Bila kedua. ang- 
gauta lainnja mentjapat kesimpu 
lan sama, maka partai komunis 
Amerika akan mendapat perintah 

10.000 dollar atau 5 tahun huku- 
man pendjara, Dalam lapotan pa 
nitia selandjutnja dikatakan bah- 
wa organisasi2 komunis. di Ame- 
rika Serikat bekerdja untuk. masa 
bila mereka nanti dapat memben 
tuk pemerintahan ' diktator dan 

g 
. 

rah dan dalam waktu jang lebih: | 
sidang. Seterusnja Casey mengatakan bahwa Sovjet Uni ke- 

jum pernah menawarkan bantuan tehnis kepada negeri? lain- 

|. nja, ketjuali djika sudah djelaskan memperoleh keuntungan, 
| dan didaerah2 jang terbatas sadja”, Lu 

i 

1 

  

   

    

Dikatakannja pula bahwa 

# Andrei Vishinsky (menteri lu- 

far negeri Sovjet) “rupa2nja 

jagak merasa puas, bahwa du- 

' nia kekurangan bahan miska- 

Inan: tapi walaupun begitu, So 

Ivjet toh tidak berusaha mem- 

' beri perto-ongan”. Sebaliknja, 

(kata Casey, negeri2 demokrasi 

|Bcrat mendjalankan setiap 

'usaha untuk memberi per!olo- 
dikatakannja bhw 

nja-djawah dengan - warjawan 
“UP di London. Tokaev sampai 
| tahun 1949 djadi sekretaris da- 
| ri seksi Sovjet pada Dewan Se- 
|'rikat di Ber'in dan seorang op- 
(sir jang diberi jugas istimewa 
oleh Politbiro. Ia sekarang ting 
gal di London. Menurut To- 
kaev, Sovjet Uni te.ah menga- 
dakan perkisaran jang radikal 
dalam politik luar negerinja 
dan sudah ambil putusan un- 

Buruh masih belum mengadju- | 

dikanDariMoskow? 
" partai" tersebut masih dapat naik 

ngan, dan 
| Ausirali tuk mempergiat ,,tjara2 revolu 

sioner klasik”. Dikatakannja 
bahwa Kremlin 'insaf, bahwa 
expansi daerah (territorial) se- 
tjara “angsung mungkin dapat 
menimbu'kan akibat? jang tje- 
laka bagi Sovjet dan oleh se- 

bab itu ambil. putusan. untuk 
memakai tjara2 “jang . tidak 

pakan mengakibaikan serangan 
Iidengan bom aiom terhadap So- 
| vjet Uni, ea 

| Kemunduran Stalin. 
|. Kata Tokaev, menurut kete- 

! Tenaian jang eng aa 
' Perdana Menteri Josef Stalin 

Tokaev, seorang hekas Pala. | sampai belum lama berselang 
Lini bermaksud untuk mengun- 
durkan diri dari-pimpinan ak- 
tif atas Partai Komunis Sovjet 
Uni dan memakai gelar Presi- 
den Sovjet Uni, satu. ' kedudu- 
kan jang chusus akan dibentuk 
bagi Stalin: Perobahan2 ini 
mula? akan diumumkan dalam 
kongres ke-19 dari Partai Kos 
munis achir2 ini, tetapi karena 
pimpinan dan prestise Stalin di 
butuhkan untuk maksud2 jg. 
sekarang direnijanakan o'eh 

akan  menghasikan 

|bahan makanan lebih banjak 

'lagi bagi dunia, kalau tidak 

| kekurangan modal. “Kemadju 

lan akan lebih tjepat lagi, dji 
Ika beban persendjataan kem 

' bali is terpaksa karena adanja 
antjaman agresi Komunis, di 

! lenjapkan”, kata Casey. 
  

Tanja-djawab dgn. bekas 

kolonel tentara Sovjet 

| Unie. 

| Dalam pada iiu Grigori A. 

(tentara Sovjet Uni dan hb 
# mahaguru pada sebuah univer- ! 

sitet di Sovjet Uni, hari Senin | 
i i 

kemaren du'u mengadakan ta- | 

supaia mentjatatkan diri kepada 

kedjaksaan agung. Akan tetapi 

apel kepada mahkamah2 pengadi 

lan, Partai komunis Amerika da- 

lam pada itu sudah menjatakan 

akan minta didengar keterangan- Sovjet Uni, maka hat ini dis 

nja oleh mahkamah apel.dan min $ tunda untuk wakiu jang . tak | 
ta pemeriksaan. Dalam pendenga- ditetapkan Tukaev Na Ti 

ran keterangan2 . para anggauta aa ah Ga ngan ga 

tetap menegaskan . bahwa dalam asih mempunjai hubungan 

tahun 1940 partai , vomunis Ame- dengan kalangan tinggi di. So-   rika sudah memutus, tan perhubu- vjet Uni. Sedjak tahun 1949, 

ngan dengan Komu., "us Interna- Tokaev ada dj Eropa Barat, 

sional. — (UP), (Antara-UP),     Ng 
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“terbesar di Djawa-Tengah, karena 
“kota ini 
pinsi, 

Disinilah pusat 

   

    

   — kewadjibannja 

| 'instruksi2, peraturan? dil dari pe- 

   sat 
| menterian meliksanakan   

   

  

nilah pusat kota Djateng dimana 
3 direktur NV, Firma,    

    

Apalagi djika dipandang dari su- 
dut. geografis maka letak kota ini 
adalah strategis 
taknja tepat 

    

  

    

  

— pelabuhan jang besar. 
- Tetapi 
dikatakan kota jang ketiga di Dja- 

. wa ini tidak mempunjai sebuah 
- Perguruan Tinggi pun, - baik parti- 
“kelir maupun pemerintah. 

.. Pernah terdengar berita ada -sa- 
lah satu fihak partikelir akan men- 
dirikannja, tetapi ini masih tetap 
Suatu berita sadja, sedang realiteit- 

| nja masih dalam pertanjaan. 
. » Bila mengingat banjaknja para 

jang berpraktek procurier, Dr. 

    

   

    

    
   
   

  

ka NV, Firma, Bank dll. maka 
sangat mengherankan sekali bila 
'kota ini tidak mempunjai sebuah 
Perguruan Tinggi pun misalnja Ba- 
gian Hukum, Ekonomi, meskipun 
untuk sementara masih partikelir 
misalnja seperti dikota Padang. 
Saja berpendapat seandainja fihak2 

- tersebut memang betul2 mempunjai 
inisiatif untuk - mendirikannja dan 
dengan mendapat bantuan dari jg 
berwadjib, insja Allah mesti akan 

| dapat terlaksana, meskipun pada 
- pertama2 tentu djuga mengalami 

kesukaran? baik moril maupun ma- 
terieel. 
Dengan demikian fihak2 

   

    
tersebut 

sendiri, disampingnja djuga tidak 
“lupa  menjumbangkan  tenaganja 
untuk kepentingan nusa dan bang- 

“sa, jang berarti meringankan beban 
orang tua peladjar2 tamatan SMA 

. Semarang jang setiap tahun sema- 
H.. kin meningkat tidak usah berdujun- 

dujun menudju Jogjakarta, 
karta atau lain tempat. 

Sekian pendapat saja semoga 
mendapat perhatian dari jang ber- 
kepentingan. 

& Saj a, 

(SOE KE MI) 

ana Ta halaman 5) 

SOnoer PERSEN ..... 
Konservatif telah sanganjiran 

: persoalan upah wanita ini agar 
disamakan dengan kaum peker- 

| dja laki2. Bahwa disiplin dian- 
| tara bangsa itu kuat sekali, nja 

ta dari keadaan kehidupan se- 
hari2, dimana orang2 Inggeris 
itu waktu naik bus ataupun di- 
djamban sekalipun tetap tidak 
hendak dahulu mendahului satu 
sama lain: mereka berbaris me 
nanti gilirannja. 

Hal ini 
kan, kalau kita hendak membalik 
sedjarah Inggeris, jang sudah sede- 

  

  

ruh asing, sehingga ia mendapat 
mempertahankan susunan hidupnja 
semendjak berabad? lamanja. Wa- 
tak bangsa Inggeris untuk memper- 
tahankan susunan hidupnja sen- 
diri dalam melalui abad2 jang 
lampau , bukan sadja kelihatan | 
pakaian atau adat istiadatnja, se- 
hingga djuga aturan makannja ber- 
lainan dengan negara2 didaratan 
Eropah, akan tetapi “djuga orang 
dapat melihat dari rumah ataupun 
gedong2nja serta mobil2nja, jang 
boleh dikatakan semuanja tetap ber- 
bau Inggeris. Sungguhpun orang 
Inggeris itu pada umumnja sukar 

— mengomel, dan omelannja itu orang 
dapat dengar terutama dihari? 
Minggu disalah satu sudut di Hy- 
de Park di London, akan tetapi 
njata bahwa dalam mengupas se- 
suatu soal ia 
bahwa bagaimanapun djuga ia 

adalah seorang warga Inggeris. 

Baiklah diketahui bhw freedom of 
speech itu digunakan benar2, ka- 

“rena barang siapa jang pergi ke- 

sudut Hyde Park itu akan pat 

mendengar ,,the man in the street” 

kengemukakan pendapatnja tentang 

  

  

   

  

    

     

  

    
   
   
   
    
   
    

   

Terbanjak jang berbitjara adalah 

buruh2jang bekerdja malam. Bukan 

orang Inggeris sadja, terkadang 

djuga orang2 Negro. Kebanggaan 

(pride) dari orang Inggeris itu 

“akan djuga terasa, terutama kalau 

orang tinggal dihotel. Seorang pe- 

lajan Inggeris tidaklah akan me- 

minta fooi. Ia ' akan menerima 

apabila diletakkan dimangkok kopi 

jang kita minum umpamanja. Wa- 

tak itulah jang“kini mendjadi alat2 

penting dari orang Inggeris meng- 

hadapi kesulitan2nja, dan hal ini 

djuga membikin ia satu Ne 

jang liat. (Kat.) 2 
3Roy Rogers #1 

3 WE BEEN PEN 10PES 
Sera BUT IT WONIT DO YOU NO GOOD/ 

  

      

  

   
   
   

      

   

mana kami melakukan pentjurian 
Tetapi hal 

— Ajolah, cap. Dinamit te 

Kota EP Pa 'kota ish 

orgabisasi peme- I4| 
riitah Djateng mendjalankan tugas PI 

untuk menjalurkan || 

merintah pusat Djakarta untuk ke- | 
pentingan daerah2nja. Disinilah pu-III- 

djawatan2, dari berbagai ke-Jj 
tugasnja 4 

untukw daerah2-nja Djateng.  Disi- | 

orporation mendjalankan. usahanja. 1 

sekali, karena le 
sekali pada sebuah | 

rede jang dikemudian hari memba- |' 
wa kemungkinan2 untuk mendjadi | - 

sajang kota jang dapat 

jang berpraktek, Drs. jang membu- 

selain bekerdja untuk kepentingan 

Dja-$ 

tidaklah dapat diheraa- 

mikian lama tidak mengenal penga-| 

tidak melupakan | 

soal2 kehidupan” di  Inggeris, 

mulai dari soal upah, makanan 

sampai kepada soal perumahan. 

— Sampai ketemu, teman2. Ka 

lah 

ketambangmu. aa menggali Len as jang telah kita tjuri 

adalah ibu kota pro- III” « 

    

  

teurwodinatan us, - Tup. #as-21a6- Anparane Kg 

  

  

Tetap Segar 
“xp hari — tiap menit 
Badan segar, pikiran senang, 

Ipekerdjaan jang sedikit berat 

| buktikan 

(21) 

dan liatlah begimana djamu ini 
membantu TuanANjonja punja 
'pekerdjaan sehari-harinja. Mi- 
num hangat2. 1 bungkus 

Rp. 0.75. 

TE RA aa 

JONJA MENEER 
AN 

SU 

  

Toko Pedamaran 90 

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, Pn 5 

M S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109, Semarang. 

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

  

WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9—12 

Sore 5—1. 

Minta Beli 3 
AUTOBUS untuk djalan 
klas II 33. Penumpang jang 
dapat Segera digunakan. 
Keterangan kepada 

Perh. AUTOBUS 

N.V. TURI 
Djal. Pasarkembang 11 

Jogjakarta — Telp. 54 

SCHOONEKID, ZALF, POEDER 
ai Rp Besar Rp. 17.50. Vi- 
TANOL untuk laki2 VITARIN 
untuk pretapaan Rp.20.— 3 ds. 
Rp. 57.—, lembek, dingin lekas 
tjape, tulang2 sakit, ada nafsu 
kurang tenaga, makan 3 ds. tang- 
gung dapat tenaga muda. VITA- 

  

  

untuk laki2 ada umur atau jang 
sangat lembek. RENA PILL. da- 

tang bulan tidak beres Rp. 58— 
BUSTERIN bikin kentjeng, se- 
gar, montok buah dada, lembek 
Rp. 20— 3 ds. Rp. 57—. OBAT. 
KOEKOEL Rp. 20— RIGASTA 

PILL. tahan lama (nikmat) 

Rp.20.— 3 ds. Rp. 57—. SOR- 
GA ISTRI PILL. tangg. dapat 
bikin istri kembali seperti gadis 
Rp. 20— 3 ds. Rp:57—. SUIRI- 
NE PILL. tangg. baik kentjing 
gula-nier-eiwit, nier-steen Rp.20.- 

3 ds. Rp. 57— Porto Rp. 2—. 
Masih sedia lain2 obat. Prijsc. 
gratis. 
Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang 
         

       
       

         
       

  

    
    
    
      
            

    
         
           

      

      
       

  

atau malam kurang tidur tida | 
lagi mengganggu Tuan/Njonja , 
punja kesehatan, setelah mem- i 

| DJAMU SARANG BURUNG Y 
| 

Minumlah satu bungkus tiap / 
|hari Reba dan Saptu malam, ! 

Agen2 Depok 36B, Mataram : 

dan lain-lain Penjakit, Obati j 

"| : Berduka 
| Dengan sangat sedih hati kami Hokar tab 
hari Djumahat tanggal 17 Oktober 1952, a 
Pek-gwee 2503 djam 6 sore PPn i 
tenang kami punja: F Mertua, 

. Emak, Tjiempo, mak Mertua, Maktjo, M potjo, 

Tee Bian Nio 
Pena dalam usia 74 tahun 

Hari kuburnja telah ditetapkan pada hari Minggu tanggal 
26 Oktober 1952 atau tanggal 8 Kauw gwee 2503, berang- 

mg kat dari rumah kematian di Dj. Belakang-kebon 30, Sema- 
rang djam 8 pagi ke Sendang Guwo. 

Jang berduka tjita: 
Anak?2: 
Poey Hok Khoei) 7 
Poey Kiem Soei ) dengan 
Poey Kiem Tjiang) Keluarga. 

Toko ,,PREANGER” 
Kranggan Wetan No. 6 

Semarang. 
Sumbangan jang #iesrpar wang didermakan pada Kas Hua 
Chiao Chung Hsiao Hsueh Semarang. 

   

      

   

  

"Pemberitahuan 

Tee Bian Nio —Poei 
telah meninggal dunia ketika tanggal 17 Oktober 1952 
Gjam 6 sore dalam usia 74 tahun. Hari kuburnja telah 
ditetapkan pada nanti tanggal 26 Oktober, 1952. 
Njonja TEE BIAN NIO jalah Ibu dari Tuan POEI KIEM 
TJIANG, — Pemilik Toko ,PREANGER” dan djuga 
anggauta pengurus dari sekolah kami. Njonja TEE di- 

waktu hidupnja ada memperhatikan sekolah kami dan 
ada meninggalkan pesenan untuk mengirit ongkos kubur 
Rp. 2000.— guna didermakan kepada sekolah kami. 

24 dan dengan senang hati suka dermakan pendapatan sum-f 
$$ bangan uang dari sobatandai dan pamili kepada sekolah 

2 Tuan POEI suka mendapat tahu. 

Hormat kami, 
HUA CHIAO CHUNG HSIAO HSUEH 

Semarang, 20 Oktober, 1952. 
Sumbangan uang dapat diterimakan kepada: 

LAM HUA, Kranggan Barat 137 
ENG HONG, Gang Pinggir 
H.C.C.H.H. Djl. Mataram 405 
Otak Hn ang an 

'Utjapan terima kasih 
Menghaturkan diperbanjak terima kasih kepada Bapak2/ 

£dr.2/Wakil2 dari Organisasi2/Partj2 jang telah memberikan 

bantuannja baik jang berupa tenaga, fikiran maupun karangan 

bunga dsb.nja, dan pula menghantarkan sampai ke kubur 

hingga selesainja pemakaman Isteri/Ibu/Adik/mBakju kami:   
NOL EXTRA. KERAS Rp.60—,, R. NGT. WIRORADITIJO 

jang telah meninggal pada tgl. 17-10-1952 djam 17.45 pagi di 

Solo. Mudah2-an ngamal tsb. diatas dapat lebih mempererat 

kekeluargaan kita. 

Keluarga: Solo, 19 Oktober 1952. 2 

1. R. Wirosuharto (kakak) R. NG. WIRORADITIJO. 

2. Djojopradonggo (adik) 8 
3. R. Ng. Noroepranoto 

ds. isteri (adik) Anak?2: 

4. Tjitrowihardjo dg isteri 1. Martosudirdjo dg. isteri 
(adik) (Solo) 

5. Djojodimedjo dg. isteri 2. Sunardi Tjarjohartono 
: (adik) dg. isteri (Kendal) 

6. Wirjopanitro dg. isteri 3. Sutadi dg. isteri (Sragen) 
(adik) 4. Harso dg. isteri (Sragen) 

Ditjarik untuk 

pelajan pendjualan auto- onderdelen, 
lebih disuka jang telah berpengalaman dengan mengerti djuga 
Acministratie. 

Sekalian disebutkan permintakan gadji berapa. 
Lamaran dengan surat No. 3/3092. 

Sinehe Djie Goe San 
Djam bitjara: Pagi 9—11 Sore 4—7. 

di Toko Obat ,NGO HOK TONG-“ 

  

Gang Pinggir No. 1 — Semarang — Telp. 1658 

Dapat menjembuhkan dengan tjepat segala penjakit, baik 

dalam maupun luar, . 
Praktijk untuk:.Orang2 lelaki, wanita, tua, muda dan 

anak2:   
  

  

  

   
   

    

  

     

  

-/ COME ON, CAP/ THE DYNAMITE'S 

SET AN' Tae SHERIFF'5 UP AT 
YOUR. MINE DIGGIN' OUT THAT 
GOoLP WE LIETEP, FROM 

1 JOHN HOPE f 

       
   
    

    

  

    

    

      

    

    

    

     

     

   

THE ST F1S AN ROGERS Ba THAT FUSE'LL GOOP/ IT 
PLANTED THERE, AN TH BUKRN LONG ENOUGSH WANT TO 

CAP! WHEN SiE CACTUS KIP TO GRAB OUR GoLp | BE LONG . 
Ba TAS ir AN! GET GOIN/ GONE WHEN 
SHACK'LL LES Go: 2 " THIS TOWN 

DisaPPEAR 

  

     1. selah bisu menemiskan bagai 

nas pada tambang John Hope. 

itu tak akan bermanfaat bagimu. 
terpasang! Sheriff pun telah pergi 

bersama 

- “Was dari Ot dlnsati akan 
menjala tjukup lama, utk. mem 
beri waktu kepada kami meng 
gali emas kita, kemudian pergi 
meninggalkan daerah ini. 

— Baik. Akupun ingin sudah 

» Dinamit telah dinjalakan 
disana itu, cap. Djika meledak, 
rumah ini akan hantjur, lenjap 
sama sekali! 

— Dan Rogers serta Cactus 
bersama2 lebur! Mari kita per 

  

  

    

2 an Tn MA Ae ira gl pergi djauh dari sini, djtka 

N 
nanti diketahui orang, bahwa 
sebenarnja kita jang telah mew 

1 
tjuri emas. ' s 

ba ii sh. au me ai ea P 1 V 
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“Dengan ini kami memberitahukan bahwa Njonja : 

“Tuan POEI KIEM TJIANG c.s. menurut pesenan Ibunja 8 a 

2 kami. Kami harap supaja sobat andai dan pamili dari $ 

  

  

  

  

      

      

       
        

      
        

     

       

  

     

    

   

Sole-distributors for Indonesia: LAWSIM ZECHA & Co. N.V. Djakarta 

EVERY DAY THIS GIFT (3 
WILL WIN A NEW WELCOME! 

  

ses. eceo sucesesasaso Cucosebuosse eco ooecas cabetiee — 

   

  

Ss 

N 

  

| : 

PEN NAME FOR THE PERFECT GIFT 

Perfect for every gift occasion—it's the 
world's most-wanted pen! 

The design is full decades ahead. And r (ana Ha 

inside is the exclusive Aero-metric Ink 

System which makes filling much faster— 

writing much smoother. Give New Parker 

“S1”, -available in slim regular or extra- 

slim demi-size, at all good dealers. 

me
ga
n 

m
a
a
g
   

    NA 
TO OWN A 

PARKER IS 

A MARK OF DISTINCTION P3 

1887-€ 
  

Langsung boleh dapat beli pada : 

s TO" Horloger Juwelier 
'BODJONG 58 

  

Sa LEE SA 

“Bk 1514 Semarang. 

  

      
  

    

Baru" trima: 

hd: Nora) 
“tw Noravox 

Aken dateng : 

(Noravox 
Satu nama jang mendjamin kepuasan sipembeli. 

Homont W855 
W155 

Wan 

Sales & Service s 

Seteran 30 Tel. 734 
  mg. 

  

Aa Ba 3 5 Sa Maa 

  

Kertas Lichtdruk 
OCE“ dan ,,FERRO“ Blauwdruk 

  

Kertas ,,0c€” 10X1 mtr. 80 gr. Rp. 29— p. gig. 
” 110 gr. ” 25 SER 1, 

G - Blauwdruk” Te tab 10 Er 3 BEAN 

Opa OR MUA EA SB Dima Gabe » “1.85 p. bungkus 

Pendjual tangga untuk seluruh Indonesia 

N.V. v/h 6.C.T. VAN DORP & CO 
Semarang — Djakarta. —,Bandung — Surabaia 
  

  

  

P2BN ICITY CONCERN CINEMAS HE CST 
LUR isi Malam Premiere lu. 17 tahun) 
» P3 9. Ronald Reagan - Charles Coburn 

Ruth Hussey - Edmurd Gwenn 

uk Oo U | S A" The funniest thing 
GRAND lai malam d.w.b. ju. segala um.) 
ae Tu Ga Pat O'Brien Glenn Ford 

Flight Lieutenant 
Film peperangan udara ktaru! — Gempar ! 

Akan datang : barbara riale - Rechard Greene 

ul A D00 Kk ya Color by 
Technicolor 
  

TND RA tinggal ini melam pengabisan (u. 13 tab.) 
5. Tun 9 9. LiILIA DIZON - TEGDY BALERMIRO. 

Marie Montenegro - Alfonso Carvajal. , ... 
Film Philipina terbesarfi 

VW E N U s'' dan gumilang - berbahasa Indoresias H 

“VENUS Dewi dari ketjaotikan bilang, maka atas 
printahnja"JUPITER- MARS dan VULCAN berus men- 

tjarinja, walaupun mareka harus mengurbenkenrja djiwanja 

sekalipun, 

Besok malam: film Malaya baru. |1i/ tahun) 
Mariam - P. Ramlee 

JSAndjuran Nasib 
Royal lbig malam d.m(b. 13 th.) Ea 

5, —-7.—«9,— Mark Stevens — Robert Douglas. 

,TARGET:UNKN O W.N“ 
The Airfoce secret story. that's never been told before ! 

Penggempuran dga B-29 djatuh”ditanoan aa 

Roxy .ini malam d m.D. u. 7 tanun). 

7 —9 MARIAM P, RAMLEE 

Andjuran,: Nasib” 
Sedih, Lutju, Gembira diseling 11 Lagu2 merdu! 

tu, 

— 

Y “ 

  

nd" Bila (Tiongkok Pendidikan 

,MUCHIEN IBU) 
| 

  

Vtjapan Terima Kasih 
Dengan tulus mengutjapkan: 

Terima Kasih 5 
kepada sekalian Tuan/Njonja/Nona atas segala perha- 3 

tian, penghargaan, demikian pula sumbangan berupa 

karangan bunga atau lain-lain, jang kami terima pada 

peringatan Jubileum 18 Oktober jbl. Teristimewa kami 

sampaikan terima kasih atas beleid actief dari panitya 

penjelenggara. 

  

MOEDER dan ZUSTERS 

Rumah Sakit St. Elizabeth 

Semarang, 20-10-1952. 

    

AL EL OA Tm 

  

Baru trima: 

STOPW ATCHES 
Untuk mentjatat ketjepatan (tempoh) perlombaan olahraga 

dsb. merk ,,MINERVA” Swiss Made, Compteur — Brevete. Hg 

Dapat mentjatat sampai 1/5, 1/10, 1/50 atau 1/100 seconde. 

Dapat mengirimkan keseluruh tempat di Indonesia. 

Toko ,, VENUS" 
Singosaren 95 — Solo 

    

INI Besok malam premiere 

»Rex” 5. 0-7. 7. 00- 9.00f17 th) 
Ne Ab mna ana LP 3 

MALAM D. M. B. 
ORION 4.45-7.-9.15/17th) 
Rex 4.30- 6.45- 9.00 . 
(ini malam pengabisan) 

IT'5 AMERICA'S 

Big Date 
FOR A 

Great Time! . 

  

     

  
     
     

    A Streetcar 
Nameda 
Desire 

sellIN KAN panen pesan BAAK 

  

TI AN 
KIM HUNTER-KARL MALDEN scatrwruv  TENNESSEE WILLIAMS PENA NA Rebutan 

    

Film TERBAGUS dlm 1951 
hingga merebut 8 ACADE- 
MY AWARDS." : ye. aa 

     
AP Siak BEtry 

CR Abe   

    

»METROPOLE“ 3. #73 "9. 03 th) MACDONALp 

Kasma Booty” CAREY 
P. Ramlee ' ma Boo? Duwila nana 

@urger. Besok" milami berkorerg win RORY CALKOUN « EODIE ALBERT 

Djagalan” 4,45-6.45-8 2 1 
Musical '-'Shows - Dance i 

Njanjian Betty Grable jg 

Merdu !!! 

been wah 

»DIAGALAN" Inimalam pengab: 
Tn Om (13th) 

    
Dah, YII No, 68 IIA TIK 

 


