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| terutama dari pers negeri Belanda. Kepadanja para wartawan m 

— pelbagai pertanjaan mengenai kedjadian2 terachir ini di Indonesa, dar 

Tan pertanjaan2 tadi didjawab oleh menteri Mukarto dengan tenang dan 

Atas pertanjaan apakah jang 
akan dikerdjakan oleh pemerin | 
tah Indonesia dengan mosi ten- 

    

njaksikan bahwa pemerintah 
dalam waktu jg sangat sing- 

'kat dapat mengembalikan kea 
manan dan ketertiban dengan 

Mukarto 
Penanaman Modal Asing Akan Didjalankan. 

an — KEDATANGAN menteri luar negeri kita Mukarto di laps 

ul TR Schiphol Amsterdam pada Djum'at malam, mendapat perha 
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jang tertentu guna memetjah- 
kan masalah ini. Apabila kedua | 
belah fihak bermufakat, bahwa 
Tunisia diberi kemerdekaan da- 
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Rebutan Tasik' 
Atas Kapal ',Tasikmalaya' 

Konsol Djendjeral RI Di Hongkong Pertahankan 

: —.. Status duo Dan Tolak Memberikan 
Clearance Utk. Berlajar. 

ENURUT kabar dari Hongkong Supreme Court 

Mm lan Tinggi) dari djadjahan Inggeris itu, pada hari Djum'at 

       N.V . Suara Merdeka Press”, 
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'Disjahkan: Haknja 

(Pengadi- 

|| Subadio Cs Menindjau 

Kominisme ' 
Jugoslavia - 

. Djalanoja Dim 
pg Praktek f) 

NGGOTA Politburo PSI 
Subadio Sastrosatomo dan 

dua anggota PSI lainnja kini ada 

di Slovnia (Jugoslavia). Menurut 
jl. telah putuskan sjahnja hak milik Yuan Ismael & Coy di Ma- 

nila atas kapal ,/Tasikimalaja”. Sebagai diketahui kapal ini adalah 

kapal Filipina jang telah dibeli oleh pemerintah RJ. Ketika ka- 

pal itu sedang diperbaiki di Hongkong, Yuan Ismael & Coy. telah 

kemukakan pengaduan, bahwa pembeliannja tidak sjah,, dan bah- 

wa kapal itu adalah miliknja. 

Berhubung dengan keputu- 
san Supreme Court itu, dida- 

  

Anti-Sjah 

Subadio, Partai Komunis Jugo- 

slavia telah diundang untuk ki- 
rimkan wakil?nja ke Konperensi 
Sosialis Asia di Rangoon dalam 

bulan Desember j.a.d. Ia kata, 
bahwa kaum Sosialis Indonesia 

mempunjai ,,hubungan persauda- 

ra'an” dgn Partai Komunis di Ju- 

goslavia itu. 

tang organisasi pimpinan angka |, . sg: lam lingkungan Uni-Perantjis 2 | Gi 
tan perang, jang telah diterima tjara jg mengandung. perike- kita — an Na pat kabar dari pihak resmi di $ Sukadi 2 Haa 

| 1 an menjetudjuinja demi- 2 an . 1: Subadio terangkan, bahwa 
TB an j Djakarta bahwa konsol djen Bentrokan Antara Tu tx delipas Manan entnun 

eh parlemen itu, didjawab 
oleh menteri Mukarto: 

waratan parlemen telah merun- 
ja dengan pemerintah 

dan berkenaan perundingan? | 
ini, maka dipeladjarinja- mosi 
fsb. oleh pemerintah untuk se- 
mentara ditunda, Selain dari itu 
panitia tsb. telah mendesak pu- 
la supaja kabinet sekarang ini 
djangan meleilakkan djabatan- 
nja, Dengan demikian pemerin- 
tah baik kedalam maupun ke- 
Yuar telah memperoleh kedudu- 
kan jang lebih kuat lagi setelah 
perdebatan? dalam parlemen itu 
selesai. Mungkin pemerintah de- 
wasa ini adalah jang ferkuat 
dari pemerintah? jang sudah se 

»Masi | 
ibu bukan merupakan mosi ti- | 
dak pertjaja. Panitia permusja | 

Imanusiaan”, demikian menteri 

Mukarto. Ta 

Politik ekonomi 
Berkenaan dengan berita2 United 

Press jg diterima dari Singapura, 
koresponden P.I. Aneta menanjakan 

| kepada menteri Mukarto, apakah 
(dalam waktu jag singkat pemerin- 
tah Indonesia akan merobah politik 
ekonominja terhadap. penanaman2 
modal asing. Atas pertanjaan ini 
menteri | Mukarto mendjawab: ,.Pe- 
merintah Indonesia tak lama “lagi 

mugkin dua bulan ' lagi akan me- 
ngeluarkan pengumuman — tentang 
politik keuangannja pada umumnja. 
Mungkin tuan akan dapat memper- 

|oleh petundjuk2 dari pengumuman 
tadi, bahwa kita akan mendjalan- 
kan politik penanaman modal asing 

kian pula djika diputuskan bah 

berdaulat penuh”, Gemikian 
menteri Mukarto. 

Atas pertanjaan apakah seki 
ranja jang akan dilakukan oleh 
Indonesia mengenai masalah 
Kashmir, menteri Mukarto men 
djawab: ,,Kita ta' dapat ber- 
buat lain daripada mengandjur 
kan agar baik India maupun Pa 
kistan lebih sadar dalam meme- 
tjahkan masalah ini”. Pertanja 
an berikutnja tentang kemung- 
kinan terpetjah-belahnja blok 
Arab-Asia apabila masalah 
Kashmir itu achirnja menim- 
bulkan pertempuran2 antara 
India dan Pakistan, didjawab 
oleh menteri Mukarto, bahwa 
bahaja ini menurut pendapatnja 

wa Tunisia mendjadi negara jg. || 

  

  

   a meletakkan karangan bunga di 
“di Semaki, Jogja, bertepatan dgn 

Sultan Hamengku Buwono ke - 
atas makam djendral Sudirma «1 

deral RI di Hongkong telah 
njatakan untuk pegang teguh 
statusguo. Kapal “Tasikmala- 
ja” itu terdaftar dikonsulat 

dan berlajar dibawah bendera 
Indonesia. Oleh karenanja con 
sol djenderal RI tak akan beri 
kan “clearance” berlajar kepa 

. da kapal itu. Petisi kepada Pri 

.vy Council di London akan se 
gerg dikemukakan. 

|. Selandjutnja pendjelasan pi- 
hak resmi mengenai kapal itu 
adalah sbb: Seperti telah dite 
rangkan oleh Menteri Pertaha 
nan dalam parlemen, Indone- 
sia berpendirian bahwa, hakim 
Supreme Court di Hongkong 

tidak berhak adili soal perkara 

  
! 

    
  

deh Dan Kadet2 
Tar . te «Militer? 

“ETIKA hari Minggu ke- 
RK maren di Teheran di- 

adakan pertundjukan kesenian 
gerak badan untuk hormati ha 
ri ulang tahun jg ke 34 dari 
Sjah Iran, pertundjukan mana 

perhatian besar kepada usaha 

pembangunan sosialis di Jugo 
s.avia. “Kita ingin lihat sendi- 
ri bagaimana sosialisme di gu 
nakan dalam praktek. Kita to 
lak diktatur Kominform ber- 
kuasa di dunia, Kaum Sosialis 
Asia ingin adakan pertukaran 

pengalaman dengan Jugosla-   dikundjungi oleh Sjah Iran sen 

diri dan Ratu Soraya, satu ben 
|trokan telah terdjadi antara pa 
ra kader akademi militer dgn. 
golongan Partai Komunis Tu- 
ideh, jg mengadakan demonstra 
Isi anti Sjah Iran. Kaum demon 
Istran menteriakkan kata2 anti 
iSjah Iran seperti ,,Bunuh ' 
Sjah!” ,,Lenjapkan Pahiavi dan . 

via, dan itulah sebabnja maka 
Partai Komunis Jugoslavia di 
undang hadiri konperensi di: 
Rangoon,” demikian ia tambah 
kan. 

Subadio telah berangkat dari 
Indonesia pada pertengahan 
bulan ini buat pimpin delegasi 
nja ke Konperensi Sosialis In- 
ternasional di Milan baru2 ini. 

  

djak diproklamirkannja negara :, jebih tuas lagi” tidaklah begitu besar, karena 1000 hari wafatnja almarhum. “Sebagai diketahui chusus untuk ke ini. Karena kapal tsb adalah Mahkotanja!” Para kadet me- | 

Republik Indonesia. Kini peme- 1g ja Denai Pn orang bb perhubungan antara kedua ne perluan peringatan" itu, Sultan elah datang dari Djakarta. milik pemerintah Indonesia ajerbu ketengah kaum demdu- | (Ant BRI 

rintah mendapat sokongan be- | cawan Ihinnja apakah dengan |Sara tadi hingga kini masih | (Foto: TTK) 2 |dan hanja dipakai untuk ke- |Stran itu dan segera terdjadi pJASA2 BAIK INDIA? 
r dari angkatan perang, par-| ditempatkannja kedutaan Indo | baik. pentingan? pemerintah. Supre- (Perkelahian. ' “ 5 

lemen dan rakjat Indonesia, 
Demonstrasi jg 'elah dilaku 

kon. baru2 iri di Indonesia 
itu,, hendaknja dipandang se- 
bagai pernjataan umum dari 
rakjat Indonesia supaja diada 

nesia di Bonn, titik berat dari 
perdagangan inaLnesia dengan 
Eropah Barat tidak akan dipin- 
Gahkan dari Nederland ke Djer 
man, menteri Mukarto mendja- 
wab: ,.No comment” lalu- me-   to jang turut serta dalam rom- 

bongan menteri luar negeri Mu- 
karto itu, tidak mau memberi 
keterangan2 dan menjerahkan 

Ketua PNI, Sidik Djojesukar |      setiap pertanjaan jang diadju- 
kan kepadanja kepada menteri      

Sa ye PU 

Pemilihan,U 
£ 5 Tn 3 pe d 

Pokok2 Prinsip Jg Harus Dimasukkan Dlm 
1Updang2: Induk Telah , Selesai Disusan ' 

me Court tolak pendirian pe- 
merintah R.I, itu dan putuskan 
berhak adili perkara ini. mum 

Pemerintah RI telah naik ap | 

| 
Menurut keterangan kepala 

kepolisian sebagai akibat keru 
suhan itu ada 147 anggota Ko 
munis ig telah ditangkap dan 

Kalangan diplomatik di 
Washington pada hari Dju 
m'at tak mau membenar- 
kan ataupun menjangkal 

pel atas putusan Supieme | sedikitnja tiga orang menda- . berita2 jang mengatakan, 
kan pemilihan2 umum, agar |nambahkan: ,,Soal'itu harus di Aap Court tsb kepad di Fu 

pe LUIn, Se ng Ber ag Mukarto untuk didjawab. ,,Ia g epada | pengadilan | pai 'uka2 berat. — 'bahw 2 B 
dapat dilakuka emiliha etjahkan sendiri oleh para pe- | : 2 2 P3 : “3 ig i i i £ i AF | bahwa negaras barat baru 

Tana Na eng am aa Jagang jang bersalin. mengetahui benar2 bagaimana ETUA Kantor Pemilihan Pusat Samsuddin St. Makmur te- |J8 lang tinggi (ful.court). Pe |, Dalam pada itu AFP menga | b ni $ Na di 

2 : Na pendirian2 PNI itu, karena ia rangkan kepada ,,Antara” dim pembitjaraan mengenai ngadilan itu minta supaj, pe- |barkan bahwa berhubung dgn YGru ini beta ya sg 21 
wakili rakjat”, demikian men- 
teri MuKarto je sSelandjutnja 
menerangkan, bahwa demon- 
strasi itu bagaimanapun djuga 
memberi dorongan kepada pe- 
merintah untuk berdaja upaja 

dengan sekuat tenaga supaja 
pemilihan2 umum tadi lebih di 
pertjepat. 

“Kita pp eran bahwa 
7 

Perserikatan bangsa2. | 
Berbitjara tentang Perseri- 

katan Bangsa Bangsa, menteri 
Mukarto membenarkan berita 
jang dimuat, dalam harian Pe- 
rantjis ,,Le Mcnde”, bahwa In- 
donssia telah memegang pera- 
nan penting dalam persiapan2 
jang dilakukan utk. mentjan- 
tumkan masalah Tunisia dalam 
atjara Sidang Umum PBB. 

   

   

    

sendiri adalah seorang anggau- 
ta PNT”, demikian Sidik. 
Kundjungan Mukarto di 

Nederland. 
Selasa pagi menteri Mukarto 

akan melandjutkan perdjalanan 
nja dengan .menumpang pesa- 

wat KLM ke New York. Semen- 

tara itu ia menginap di Backers 
hagen. Selama berada di Neder 

     
    

         
    
   

    

persiapan pendaftaran pemilih 

terian Dalam Negeri, Kemen 
lihan Pusat sudah selesai. Der 
pokok? prinsip jg harus dimas 
pemilihan umum. Pertemuan s 

adalah rapat jg terachir dianta 
sekarang dihadapi ialah mengen 

  

jg dilakukan antara pihak Kemen- 
an Kehakijman dan Kantor Pemi- 

1 tiga 
ara ketiga instansi tsb, dan soal jg 
enak penjusunannja didalam bentuk 

undang? jang akan dilakukan oleh bagian perundingan dari Ke- 
menterian Kehakiman. E 

merintah RI bajar cngkos utk 
tunda putusan Supreme Court 
Permintasn itu Ritolak oeh djuga sudah selesai disusun 2 
pemerintah RI, karena sebagai dalam undang? induk bagi 

jang diadakan Saptu jl.   
| ma pendapat 
rdan putusan, 
Court Samsuddin St. Makmur se- diizinkan beri utusan 

hari ulang tahunnja itu, Sjah ! kan permintaan kepada In 
Iran telah mengutjapkan pida 
to, dalam mana dinjatakan ke 
inginan se ekas mungkin meng 

mentjapai 

| dia, untuk memperguna- 
kan djasa2 baiknja dalam 

negara je berdaulat kita tidak adakan percbahan2 sosial di ' meni jari en jelesaian er 

perlu bajar ongkos jg diminta Iran Sjah mengharap bahwa ' p re £ 
itu. Full court tsb tidak teri- stingkat penghidupan bangsa, 

pemerintah RI Iran dapat 
bahwa Supreme | kan dalam waktu selekas mung , 

kin. (Antara). | 

sengketaan Korea. Kala- 

petbai ' ngan tersebut menjatakan, 
bahwa kabar2 tsb. 
setiap kali masaalah Korea 

tersiar 
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pemilihan2 Uu akan dapat dil " Maksud kita ialah dian |jand ia akan mengundjungi men . Mandjutnja berikan pendjelasan, mengenai soalnja (the meriis), Da 

adakan dalam pertengahan ta |tara kedua belah fihak jane teri luar megeri Belanda jang “Ibahwa pemerintah sudah sam sedang mengenai . procedure | pPEMBEBIAN IDJAZAH PAD dimadjykan pada PBB: 
hun 1953. Djuga ditindjau da |sangkuton ita v baru untuk salinz memperkenal Rahasia “Ypaikan kepada parlemen ran- (berhak tidaknja Supreme | 1g PJURU KAMERA MS 

I : aa | Court) akan diputuskan oleh DN SHAH IRAN SETUDJUI 
ri sudut internasional kedudu | perundingan2 kan diri dan akan mengadakan | (Itiangan undang2 pendaftaran          
  

. bahwa telah dikirimkan kepada 

. Dilakukan Karena ' Ada ',,Pendjabat" 
A.P. Telah”Melakukan Tindakan2 

Untuk Pembubaran Pariemen 

ALAM PERTJAKAPAN dengan pers pada tg. 25 jl. fg. 
Panglima TT V ,,Brawidjaja” Overste Soedirman njatakan, 

sampai djauh siang itu diadakan perundingan? dengan seluruh ko- , 

mandan-komandan di Djawa Timur dimana diberikan pendjelasan2 

tentang mutasi pimpinan A. D. di Djawa Timur. Dinjatakannja, ba- 

hwa diketahui adanja ,,beberapa pendjabat” Angkatan Perang te- 

lah melakukan tindakan? jang ditudjukan kearah pembubaran par- 
lemen. Siapa pendjabat? itu tidak diterangkan. 

D 

Dalam pada itu dikatakan, 

Presiden/Panglima Tertinggi, 

Perdana Menteri, Menteri Per- 
tahanan,  K.S.LALP. - KSAD. 
Djaksa Agung dan Ketua Par- 
lemen, serta tindasan2 kepada 
seluruh panglima2 dan berba- 
gai instansi terkemuka di Dja- 
wa Timur, pernjataan bulat 
dari “Tentara Territorium V, 
bahwa mereka taat kepada 
Presiden, Panglima Tertinggi 

Sukarno dan pemimpin2 nega- 

ra kesatuan Republik Indone- 

sia jang memegang teguh Un- 

dang2 Dasar Negara. Mereka 
mendjundjung tinggi serta 
mempertahankan azas2 demo- 

Ankara 
Markas-Besar Pertaha- 

nan Timur-Tengah? 

URKI TELAH meminta 
supaja Ankara, dan bu- 

kan Kairo atau Cyprus, didja- 
dikan markas besar komando 
serekat, jang akan dibentuk di- 
kemudian hari di Timur Te- 
ngah, demikian didapat kabar 
di London pada hari Sabtu. 
Sumber, jang “dapat mMengeta- 
hui, mengatakan bahwa 'per- 
mintaan ini telah diadjukan 
oleh perdana menteri Turki, 
Adnan Menderes, dan menteri 
luar negeri Turki, Fuat Kop- | 
rulu, waktu mereka baru? ini | 
mengundjungi London, 1 

Dikatakan bahwa Inggeris 
telah mengemukakan usul tadi | 
kpd. negara2 jain, jg djuga te | 
lah  menandatangi — pernja- 

taan 4 negara tahun 1951 ten- | 
tang pertahanan Timur Te- 

ngah jaitu Perantjis dan ALS., 
dan djug, kepada Australia, 
Uni Afrika Selatan dan New 

tidak mau memberi keterangan 
keterangan. ( 

»Antara” Amsterdam dapat 
menambahkan, bahwa atas per 

tanjaan, apakah soal Irian Ba- 

rat akan dibitjarakan di Si- 

dang Umum PBB, Mukarto 

mendjawab. bahwa soal ini pa- 

ling djauh akan dibitjarakan 

d'm Dewan Perwakilan Indone 

sia sendirj tidak bermaksud un 

tuk mengemukakan  spj. soal 

Irian Barat dibitjarakan di 

EU 
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  PBB. : P. 

kas ing tema 2 GP: 
dikatakan tidak” membenarkan Adakan Pemilihan ' 

Nan RS oa Ben 
APAT PLENO putjuk pim- 

I SUN KUANG wakil! 
presiden Akademi Ilmu 

Pengetahuan RRT menerang- 
kar, bahwa ,,ahli2 ilmu penge 
tahuan di Tiongkok sekarang 
sudah peladjari pengalaman2 
sardjana2 Sovjet jg. sudah ma 
dju.” Ia katla, bahwa sa,djana?2 
Tionghoa sekarang peladjari te 
ori2 Michurin, Pavlov dll. dan 
sudah mulai pakai perkemba- 
ngan2 baru dari ilmu pengeta 
huan Sovjet, mitsalnja ,,Teori 
Idealisme dalam perkembangan 
tenaga atom.” 

Pernjataan ini diutjapkan 
Li Su Kuang dalam pidato pa- 
da 29 September jl. di Peking 
dan disiarkan oleh kantor beri 
ta “Hsin Hua” nada 10 Okto- 
ber. Hari Saptu jl. dikalangan 

lah melakukan tindakan2 jang 
ditudjukan kearah pembuba- 

ran Dewan Perwakilan Rakjat. 
''Tindakan. itu  menjalahi 

pertahankan idiologi negara, | 
Angkatan Perang perlu meng- 
hindarkan diri dari tindakan2 
tersebut diatas”. Demikian di- 
katakannja. ' 

Menurut Overste Ssedirman, 
Overste Dr. Soewondo xdirasa 
telah aktif ikut serta melaksa- | 
nakan tindakan2 tsb. aa 
Karena hal2 itu Pimpinan T.T. 

iV. ,Brawidjaja” tidak lagi da- 
“pat menerima Overste Dr. Soe- 
wondo baik selaku pendjabat 
Panglima maupun sebagai Ke- 
pala Staf T.T.V. Berhubung 

kesehatan Panglima Bambang 
Sugeng tidak membolehkan, 
maka Komandan Resimen ter- 
tua, jaitu Overste Soedirman, 

'kini memegang pimpinan. .De- 
'mikian Overste Soedirman. 

| Achirnja diserukan agar 
Panglima Tertinggi/ Presiden 
“Soekarno sudi segera menjele- 
saikan segala sesuatu “jang 

berhubungan dengan peristiwa 
.ini demi kepentingan, kesela- 

pinan GPII di Djakarta (pers Fleet Street (pusat persu 

ternjata sampai pada saat ini 
rantjangan undang2 pendafta- 
ran pemi:ih' itu belum selesai 
pembitjaraonnja antara parle 
men dan pemerintah. 

' Lain daripada itu, daiam la 
puran bagian2 parlemen ternja 
ta dikalangan parlemen ada 
keinginan untuk persatuan sa- 
dja undang2 pendaftaran pemi 
lih. dan undang2 pemilihan 
umum. Kemungkinan untuk 

persatukan kedua undang2 nu 
Sekarang sedang ditindjau oleh 
pihak instansi jg diwadjibkan 
rantjangan undang2 itu. 

Dua kemungkinan. 

Atas pertanjaan, apakah da- 
lam keadaan jg belum berke- 

tentuan seperti sekarang ini ti 

dak ada kemungkinan, untuk 

pada hari Saptu jl. telah meng-   ambil putusan sebagai berikut: 

1) GPU kehendaki supaja pemi- 

perwakilan rakjat jang tjermin- 

kan masjarakat di negara demo- 

krasi: 2) sampai pemilihan umum 

terlaksana parlemen jg sekarang 

tidak perlu dibubarkan, karena 

baik daripada tidak ada sama 
sekali. $ 

GPII berpendirian supaja da- 

sar-dasar demokrasi parlemen jg 

sedang tumbuh sekarang ini kita 

pupuk dan pelihara bersama-sa- 

ma, 3) GPII berdiri di belakang 

pemerintah dalam: mengatasi ke- 

sulitan-kesulitan jang dihadapi 

sekarang ini. (Ant.). 

ANGGOTA2 PKI DIBUNUH 

Dalam siara P.K.I. ,,PKl-buletin” 

'baru2 ini termuat berita2 pemburuh- 

an jang dilakukan oleh gerombolan 

“Darul Islam” terhadap anggota2 

PKI. Dalam - buletin itu antara lain 

dikatakan, bahwa ,,dalam bulan Sep 

tember ini partai tersebut telah kehi 

langan dua orang anggota jang me 

ninggal karena diteror oleh gerombo 
lan ,.Darul Islam" dan gerombolan 

  

  
matan serta keutuhan Negara 
dan Bangsa Indonesia,  de- 
mikian pendjabat Panglima 
TN Ta 

Kawat Presiden kepada. 
Panglima Bambang 

Sugeng. 
Menurut Harian Umum Ko- 

lonel Bambang Sugeng telah 

terima kawat dari Presiden Su 

karno jg maksudnja menjata- 

kan turut prihatinnja beliau 

dengan gangguannja keseha- 

tan jg diderita oleh Kolonel 
Bambang Sugeng dan diharap   Zealand, jang tergabung de- 

ngan rentjana2 pertahanan 
tsb. (Antara). 

buh oleh karena djiwa dan te 

naganja . sangat 
' Oleh Negara, 

kan supaja Kolonel lekas sem 

dibutuhkan | 

kaum trotskis jang bekerdja sama de 

ngan Darul Islam. (Pia). 

AMAS HUSSAR. 
gauta delegasi 

Hongaria jg kembali Nari Dja 

ang- 

pangan terbang Schiphol mene 

rangkan kepad, “Antara”, ba- 

hwa perundingan2 jg diadakan 

di Djakarta berdjalan atas se 

mangat persahabatan, meski- 

pun terdapat kesukaran2 he- 

sar jg masih harus diatasi se- 

bagai akibat dari pada tidak 

'adanja hubungan langsung an-   

rat kabaran Inggris 
don) tersiar kabar2, bahwa an 

Pata |tara Sovjet dan RRT telah ter 
azas2 demokrasi. Untuk mem- jihan umum dilaksanakan s$e- dapat kerdja sama dilapangan 

tjepat2nja utk memperoleh satu .perkemba 

di Lon- |jaksanakan pemilihan umum 
dengon la'ui suatu undang2 
darurat, Samsuddin St. Mak- 

mur njatakan pendapatnja per 

an atom, dan ka- | soonlijk sebagai berikut: Kenja 
bar2 ini berdasarkan pidato 
tsb diatas. Tetapi sebagian be 
sar kalangan jg mengetahui 
tentang kedjadian2 di Asia Ti- 

taan sekarang parlemen masih 
reses. Djika Selama reses ini 
rantjangan undang? pemilihan   mur berpendapat, sedikit seka 

li kemungkinan ig Sovjet akan 
beritahukan hasi!2nja dilapa- 

ngar ilmu pengetahuan atom 
kepada Tiongkok. (Antara). 

  

PUA KE3AKARAN DALAM 
SATU SETENGAH DJAM. 

Pada bari Kemis sore, sekira 
pukul 4.30 terbit kebakaran di 
djalan Maros, Makasar. Keba 
karan ini menganguskan tiga 

buah rumah. Beberapa waktu 
kemudisn, pada waktu kebaka 
ran ini belum padam, dilain tem 
pat, jakni kra2 200 meter se 
belah selatan djalan tersebut, 

I hebat. 20 Rumah angus, sedang 

20 rumah lainnja . 

untuk mentjegah mendjalarnja 

api. 

dirobohkan 

umum itu selesai, maka ada 

dua kemungkinan djalan biasa 

timbangkan dokumen2 dan buk 
ti2 jang telah kita adjukan ka 
rena konsol djenderal tolak tun 

tutan pihak lawan, supaja di 

»Cross examin2” (diverhoor? - di 

depan hakim, karena itu berten 

tangan dengan kedudukan kita 

sebagai negara berdaulat. Sikap 
itu dibenarkan oleh pemerintah 

Inggeris, akan tetapi Supreme 

Court tetap pada pendiriannia, 
dan karenanja telah terima gtun 

tutan Yuan Ismael ,,bj verstek”" 
dari pemerintah RI. 
Mengenai putusan dari Snpre 

me Court ini konsol djenderal ki 

ta telah njatakan, bahwa staftis 
gue harus tetap dipegang. Selan 

djutnja konsol djendera! tegas 

kan, bahwa kapal ,,Tasikmala 

ja” terdaftar dikonsulat dan ber 

lajar dibawah bendera Indonesia. 

Konsol djenderal tidak akan dd, 

berikan ,,clearance” berlajar ke 

pada kapal itu. 

Beberapa ahli hukum ternama 

di Inggeris telah kemukakan pen 
dapatnja, bahwa keputusan Su 

preme Court adalah salah. Kare 
na itu segera akan diadjukan pe 

tisi kepada Privy Council di Lon 

don untuk hentikan semua pro 
ceedings di Hongkong. (Ant.) 

  

KOTA MENADPO DJADI   ditempuh untuk selesainja. Per 

tama parlemen masih reses 
sih undang2 pemilihan umum 
itu ditetapkan dengan suatu 
undang? darurat. Kedua parle 
men diminta sidang oleh peme 
rintah buat bitjarakan rantja- 
ngan undang2 pemilihan u- 

mum itu dan djadikan soal ini 
atjara pertama dari sidang par 
lemen. 

Satu diantara dua djalan ini 

harus ditempuh, kata St. Mak- 
mur, Dan oleh karena soal pe- 
milihan umum ini adalah 
politik jg besar dan penting, 

»,GEMEENTE STAD” 

Djum'at DPR daerah Minahasa 
dengan suara 18 pro 4 kontra memu 
tuskan “status kota Menado mendja- 

upat'ara ini, Menteri telah memberi 
kan kata2 andjuran jang bersifat do 
ronga” dhadapan pemuda? itu dlm 
menuju kesempurnaan dunia film di 

Idoresia. 

K 
berikan pertolongan kepada lima 

bawah langit. 

Kelima keluarga itu tendiri 

ngan demikian maka Mossadegh 
mematahkan opfesisi lawannja 

jg. terachir dan dengan itu pula 

kekuasa'an Mossadegh jg. telah 

besar itu makin bertambah besar. 

Main Usir Sadja 
DiskIminasi' Bangsa! Jang” Dilakukan 
Oleh: Pemerentah” Afrika':Selatan : 

Makin Dirunt|isgkan 
ONGRES INDIA di Transval, Afrika Selatan, 
Djum'at menjerukan kepada orang2 dermawan untuk mem- 

pada hari 

keluarga Hindu, jang pada hari 

Kemis malam telah diusir oleh pengadilan di Johannesburg dari 
rumahnja masing2, hingga pada malam itu mereka harus tidur di 

Bis dan Kereta tapi 
diboikot 

Penduduk kulit berwarna da 

ri Port Elizabeth pada hari 
Djumat mengadakan aksi un- 

dari 20 oraug, diantaranj, ter : 
dapat seorang wanita jg Su- 
dah hampir melahirkan baji. 
Pengusiran ini didasarkan atas 

keputusan jg berwadjib untuk 
merobohkan rumah2 mereka 
itu. Kini kongres India sedang 
berusaha mentjarikan tempat 
bagi mereka tetapi pekerdjaan 
ini tidak mudah karena di Jo- 

Ihannesburg pun terdapat keku 
rangan rumah tinggal. 

Perumahan bagi ,,pen- 
duduk aseli”   di ,,Stadsgemeente” menurut ,,Stads 

gemeenteordonnantie 1938”. Dengan 
status ini Menado merupakan satu 

kota jag mempunjai kekuasaan penje 
lenggaraan atas anggaran belandja- 
nja langsung dibawah Gubernur, teta 
pi tidak lagi mempunjai kekuasaan 
politionil dan pemerintahan. 

| Diwartakan dari Port Eliza- 
beth, bahwa pemerintah kota- 
pradja pada hari Djum'at me- 
mutuskan untuk menjediakan 
uang sedjumlah 100.000 pond 
steriing guna pendirian ru- 
mah2 pagi “orang2 aseli” (ba- 
tja orang2 kulit berwarna) ig 
berasal dari New Brighton. Se   

soal kabinet bersama parlemen, su- 
dah tentu djalan jg. belaka- 

: it, Imaka menurut pendapatnja ha ngan ini adalah djalan jg de- 
tmbul lagi kebakaran jang lebih ' slah soal ini diselesaikan dg. mokratis sebenar2nja, jang se- 

tjara jg. demokratis. 
harus dipilih antara 

Apabila suai dengan azas Pantjasila ki- 

ditetapkan ta. Demikian Samsuddin St. 

oleh kabinet sendiri atau oleh Makmur. 

dagang ngarian National 

  

Javaschc Bank dan Hu- 
Bank. 

Diterangkan selandjutnja, 

bahwa seorang ahli keuangan 

tara 

karta menudju Budapest, di la Hongaria akan segera datang 

di Djakarta untuk menjeleng- 

garakan detail2 selandjutnja 
dari suatu perdjandjian keua- 
ngan. Hongaria sudah bersedia 

mengexport terutama  bahan2 

modal, tetapi sedjumlah besar 

barang2 konsumsi pun akan 

termasuk djuga. Export ter- 

Lem 

rupa: tekstil, sepeda dan me- import,  Diterangkan, bahwa 

sin2. Export dari Indonesia|para ahli Hongaria telah me- 

akan berupa: bahan2 mentah ngundjungi Djakarta untuk pe- 

misalnja karet. laksanaan persetudjuan dengan 

Mendjawab pertanjaan, apa-| para importir dan export.r In- 

kah Hongaria akan mau djuga | donesia. 

mengimport karet  kwalitet Diterangkan ' djuga, bahwa 

rendahan, Hussar mendjawab, | Hongaria bermaksud untuk 

bahwa industri karet Hongaria ' mengadakan suatu Komisioner 

membutuhkan karet kwalitet' Dagang di Indonesia, dan se- 

tinggi, tetapi soalnja adalah baliknja Indonesia pun akan 

tergantung kepada pemakaian mengadakannja di Budapest. 

karet djika kelak karet kwali-  Hussar menegaskan, bahwa 

  
utama dari-Hongaria akan be-|tet rendahan dapat djuga di- penukaran barang-barang itu 

“2 Kebuga 

YeaKk 
Ne Wal 

Tana 
n Indona 

3 Yi Onasia sasch Ksenoota 
It3c 

Nneapban” 
    

  

hap 

perti diketahui dikota ini be- 
Jum !ama berselang timbul ke 
katjauan ig hebat. Djumlah jg 
disediakan untuk pendirian pe 
rumahon itu semulanja akan 
diperuntukkan pendirian peru- 
mahan bagi orang2? kulit putih 

dari daerah tsb. 

Indonesia Partner Baik Dalam Perdagangan 
akan memperteguh persahaba- 

'tan antara kedua negara, dan 

iapun menjatakan perasaan 

terima kash terhadap peneti- 
maan para psmberar dan pers 
Indonesia dan menjatakan 

penghargaannja atas ketjerda- 

san serta pengetahuan para 

anggauta delegasi Indonesia. Ia 

jakin, Indonesia dihari kemuti- 

an akan mendjadi partner baik 
dalam perdagangan. 

Demikian kawat 
dari Amsterdam, 

v 

Antara”   

tuk memboikot bis2 dan kereta 

api sebagai tindakan pembala- 
san terhadap kegiatan polisi 

kereta api baru2 ini. 

Kongres nasional Afrika pa- 

da hari Kamis memutuskan di 
Port Elizabeth untuk melaku- 
kan pemboikotan itu. Sebabnja 
ialah, bahwa polisi djawatan 
Ikereta api pada hari Sabtu te- 
lah melepaskan tembakan2 pa- 
da serombongan pekerdja Afri- 
ka, meskipun tidak ada alasan 
untuk melakukannja. Insiden 

ini mengakibatkan tewasnja se 
orang pekerdja dan terdjadi di 
setasiun New Brighton. 

Selandjutnja kongres itu me 
njatakan protes terhadap pa- 
troli2 polisi pada malam hari, 
jang disertai penggeledahan2 
rumah orang2 Afrika didistrik 
New Brighton. 
3 

Dari Johanneshurg diperoleh 
kabar, bahwa seorang pendeta 
dari geredja Anglicaans, se- 
orang bangsa Afrika jakni ds. 
W. Mokcatle, pada hari Djum- 
at pagi ditahan ketika hendak 
masuk pintu gerbang tempat 
kediaman Biskop dari Johan- 
nesburg. 

Ds. Mokcatle telah meneri 
ma undangan dari Biskop itu 
untuk mengundjunginja, teta 
pi ketika dia ditanjakan oleh 
seorang polisi apakah dia mem 
punjai pas, pendeta itu tak bi 
Sa memperlihatkannja. 

Karena itu dia ditahan dan 
didenda sebanjak 1 pond, dan, 
setelah ini pendeta tadi diper- 
bolehkan masuk kerumah Bis- 
kop tsb, (AFP). 

  

“Ykan pemerintah kini jebih kuat fwasan “Perserikatan” B kerundrngang pala dengan per Ka aga Tpeimilin Apabia renijana Wn- filt court dalam bulan Decem (pang MA Apaiara “5 Ugkai FPEMBUBARAN SENAT: hn 
pula, karena dunia dapat me- IKita tidak memilih suatu dana menteri Drees, mungkin om ussia dang? ini dapat segera ditetap ber jad. Menteri Penerangan Arnold Mono- Perdana menteri Mohammad Pa 

sekali “untuk  membitjarakan kan sebagai undang2, maka Meskipun adanja tindakan res nutu.Sabtu pagi telah memberikan Mossadegh hari Saptu mendapat La 

: gi $ .di i 1 i 2 . . : Ha 2 4 2 i i 1 : ... If gjazal 2 i j - 1 i : | 52 

| . - soal “dimulaikannja kembali pe Yelah' Diberitahukan (pendaftaran pemilih dapat di Pi dai Pemerintah kolonial ini, Ben en Ma MN ane Bonar Baen KOtnAn PENA TN 
rundingan2 antara : Nederlan selenggarakan diseluruh Indo- yaChirnja Supreme Court toh am |ra PEN. jarg telah lulus dari pen- Yran menjetudjui rentjana un f: 

F Uu aSi I dan Indonesia, meskipun menge Kepada RRT? nesia. Akon tetapi sekaran bil putusannja. Dalam pada itu didikan d'uru-kamera Kementerian dang-undang dari madjelis rendah R3 

: Ea 2. , Inai ini menteri Mukarto sendiri . $ tetap S Ihakim ini tidak sedia memper Penerargan, selama 8 bulan. Pada mengenai pembubaran senat. De- 4 
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” PENTING!! 
Trima 

Collectie 
Baru 

   

  

   

   
   

. Mode Magazijn 
Modistes 
Tailors Mm 

— Bodjong 23a 5 
Telf. 1513 

“LELANG KETJIL 
Pada hari SABTU, tanggal 8 NOPEMBER 1952 akan diadakan 
Lelang Ketjil dari Daerah Hutan: Tag 

PURWODADI 
Lelang dimulai pada djam 10 pagi dan bertempat di: '-  . 

. Kantor Daerah Hutan: 
- Pe Nanya "1 , 5: & 

& Djalan GANDU di sebelah TIMUR ALOON2 |' 

Adapun jang dilelangkan ialah tumpukan? Kajudjati - pertu- 
-kangan jang terletak di penimbunan2: | 

0. NGARINGAN, DEMANGAN, SAMBIREDJO, - 
4: WIROSARI, GETAS dan MAJAHAN. “ 

Daftar 

wodadi. 

SEN 

  

kapling dapat diperoleh di Kantor Daerah Hutan Pur- 

  

  Pn 
II KOMFOOR MINJAK TANAH (VER- 

GASSER) ,,HEIDENIA . SIMPLEXS 

Model: 261 — 271 — 281 

Hemat, mudah dan menjenangkan dipakainja, 
Harganja pun murah. 

Dapat beli pada: 

Super Radio Company 
TJABANG SEMARANG 

Seteran (Duwet) 5 

.S.M.P. ,Kartijoso: 
Pada tg. 1 Nop. 1952 j.a.d. akan membuka Kelas Baru, melulu 

bagi Saudara2 jg. telah bekerdja, jg. ingin menambah, dan/ 

atau'memperdalam pengetahuan, agar dapat menjesuaikan diri 

Gengan kebutuhan Kanan 
Uang Pendaftaran Rp. 10.—: Uang Sekolah Rp. 20,— 

Sekarang sudah dapat mendaftarkan dan minta pendjelasan di: 

&.-— PROGO III/18: atau Kp. DJAKSA 304, 

pada tiap2 hari, pk. 17,30 (5.30 sore): 
Sdr.2 jg. telah mendaftarkan lebih dahulu, diminta selekasnja 

berhubungan lagi dg. salah satu alamat2 tsb. 3 

PENGURUS. 
mm 

  

-. e 2. 5 

SEDIKIT HARI LAGI BISA DI LEVER 

ATAS INDUCEMENT , 

JL FOBDOR SALOON 
“PESEN INI HARI PERSEDIA'AN TERBATAS. 

N.V. Handel My 
HIN YOE 

- PT. Pelajaran Nasionallndonesia 
: (PELNI) 

K. M. ,,CERAM” 

akan berangkat dari SEMARANG ke PANGKALPINANG dan 

PALEMBANG tanggal 29 October 1952. 

Menerima muatan dan pasagier dek. 

Ak: Aa sSMAPUR”-- 

akan berangkat dari SEMARANG ke SURABAIA, MAKAS- 

  

  

    

  

—t 

SAR, DONGGALA, MENADO, TERNATE dan GORONTALO 

tanggal 31 October 1952. Menerima muatan. | 

Tanggal masuk/berangkat sewaktu-waktu dapat dirobah. 

Keterangan2 lebih landjut pada: 

Perusahaan ,, PISOK?' 
Purwodinatan Utara NI/4 — Tilpon 312 Semarang. 

    

  

Tea 

Sepakbola zonder 
spatu. | 

Telay dibentuk baru2 ini Pa 

SP OR 

EMAS UNTUK MEMADAM 
KEBAKARAN. 

  

Luar Negeri 
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na —. Artikelen 

NYEPET DATENG Na an Aa 

     
     An ena ammrameed 

  

PERSEDIAAN TERBATES SEKALI 

    

| TIKPET DAPET 

  

— 

. 

Ba 

) 

Dengan sabun 

! n 

  
ditjutji dengan sabun 

  

Saja memakai 

pakaian lekas kojak! Maksud 
hemat dengan pengeluaran 
uang itu sebaliknja Njonja 
menderita lebih rugi, sebab 

pakaian lekas kojak 

karenanja. Ini berarti 
bukan menghemat! 

' Make-Up| 

ESL AA NP AN 
PN NU ta 

BARU TERIMA: 

NnNgaOON 
AHLI Sic : 

Kaoeman $55B1— Semarang. 
Kauman 55B — Semarang. 

GRAMOFOON:     (longplaying), 

  

   

  

   

    
   
     

        

  

biasa 

Bahan pakaian lekas kojak sebab 
biasa. 

  TP — 

  

     

. Tjontohlah saja! Sebab meng- 
| hemat bahan pakaian dan uang! 

Hemat jang bidjaksana,-kalatt 
Njonja £ 

Tjap Tangan, jang dapat dipertjaja! 

A Njonja akan merasa, berapa 

4 halus busahnja itu untuk 

HHemardengan bahan pakaian sebab 
diljurji.dengan sabun Tjap Tangan! 

  

$.52-2-135-8 ' 2 

    

Rambut putih djadi hitam 

Tjap Foto ,,Empat Bintang” 

| Tanggung 100.70 tidak luntur. 

HARGA kentjutji dengan sabun 

untungan bagus. 
Terbikin oleh: 

TABIB AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95A Solo. 
Agen: 

sIDji. Ngupasan 12, Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 
Sema rang. 

ai 

segala rjutjian jang 

| kasar sampai kepada 
jang halus. .g wi 

LL LE LL Lu LL 

Naa 
2 TA 

UNRI 
MERASAKAN gt 
MAKANAN tx 

  

   

    

   

    

PEPERMUNT 

  

“4 «es MADJOE 
Jacobson v/d Berg & Co N.V. 

  

PAN AKAN 

        

  
  

5 

  
  

LAIN KALI SEKALI LAGI II! 
KALAU KAU SUDAH MINUM 
NSUSU TUAP BENDERA £ SUSU. TUAP 

  
  

/ Tetap. keras 
. sampai sisanja 

2 Tana 
Pan gdpetns K 

2g : 
alam Harian 

TER AR 55 5 5 aa .SUARA MERDEKA" 

5 — sabun jang paling hemat untuk segala tjutjian! Sa atu | 

| 2egsnoa LL. Telah lahir 
Pada tg. 25-10-'52 dirumah sakit St. Elisabeth anak saja jang 

pertama: 

R. A. Mawarini Soerjokoesoemo 
Ibu dan anak dalam keadaan sehat walafiat. Atas pertolongan 

Dr. J. C. Ter Laag dan para Zuster saja utjapkan banjak teri- 

ma kasih. 
: 

Keluarga: 
R. M. Soekarno Soerjokoesoemo 

Woengkal 14 Tjandi Semarang. 
  

  

—. 

    

PERTJETAKAN STENCIL 

,KANGAROG" 
Bandjarsar, Lor 6 — Surakarta. 

x Menerima pekerdjaan mentjetak buku2 dan diktat2 dalam 

& segala matjam mata-peladjaran untuk SR, MP SGB 

SMA, S.G.LA., Perg. Tinggi. 

ix - Lengkap dengan omslag, gambar, peta, dll. 

Pekerdjaan ditanggung rapi dan memuaskan. 

en an 

  

    

  
  

bm CITY CONCERN CINEMAS ma 

  

5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15.— 

Special untuk didjual lagi ke- 

    

Radjanja Radio 
RADIOGRAMAFOON PHILIPS TYPE FX 819 A ,,CONCERTO GRAND” RADIO: 

11 lampu, loudspeaker 12 inch. 

10 plaat, 3 speed (longplaying), Mixed, FULL 

SALONKAST: ORIGINEEL made in PHILIPS Holland dari kaju WALNUT, 

& GRAMAFOON AUTOMATISCH ,COLARO": 

Mixed dalem box ORIGINEEL ,,ANTORIA” 3 

& LOUDSPEAKERS: TELEFUNKEN, GOODMANS, CELESTION, G EK C, PHIPIPS 

dari 6 inch, 7 inch. 8 inch, 10 inch dan 12 inch. 

£ RADIOS: ACCU/LISTRIK, TELEFUNKEN, NORA, G E C, METZ, 

& DJARUM GRAMOFOCN: SAFIERNAALDIEN buwat 5000 plaat dan lain2 merk. 

MASIN PIDJET KLECTRISCH PHILIPS 

Radic , 60m € 
Djl. MATARAM No. 572 (Karangturi) — Tilp. Si 

Tua Kembali Muda 

    
LUX ini malam premiere tv. 1 tah) 

5—-1—9—  Prisciler Lane — Robert Cummings 2 

Alfred : Ip nenuh 

aa , Sabotewr Ina 
GRAND ini malam pengbatisat fu 13 tah.) 

5 Tan Gg — Barbara Hale — Richard Greene 
Color bkij 

    

   

   

  

   
    

    
   
    

nitya Kompetisi Wedstrijd se- 

pakbola sonder spatu jg bertu 

djuan mempersatukan tali per 

saudaraan mendjundjung ting 

gi nilai olahraga dan mempew— 

ladjari bersama tehnik sepak- 

bolx. Kompetisi baru akan mu 

lai diputar tg. 2 Nop. jad. di 

lapangan Tjitarum, diadakan 

| tiap Minggu, jg menang akan 

mendapat piala. 

Menang angka. 
Bekas djuara dunia tindju ke- 

las berat Ezzard Charles telah 

memperoleh kemenangan dengan 

angka dim pertandingan di New 

'York dalam 10 babak melawan 

,orang-besi” dari Argentinia Ce- 

sar Brion. 2 

— Pada hari Djum'at diumum- 

kan, bahwa ketika timbul keba- 

karan disalah satu pusat pertam- 
bangan didekat kota Johanesburg, 
orang telah menggunakan emas 
untuk memadamnja. Diwaktu si- 
buk dilakukan usaha2 pemadaman 
ternjata pompa? air tidak mem- 

berikan tjukup air maka dipom- 

palah bahan tjair dari sumur 
tjampuran bidjih2 emas jang me- 
nurut keterangan para pegawai 
pertambangan mengandung se- 
djumlah besar emas. Kerugian 
“ditaksir sedjumlah 20.000 pond 

sterling. 

  

    

  

     
     

  

Ez 2g: 

CACTUS...GET : 
movi! THIS PLACE 
15 GOING TO BLOwW 

, BKY- HIGH - 

  

   
      

   

    

MOUTH £/ 

BOY... A HOUND N 
PUP DUG UP THE 

“ DYNAMITE CAP 
GUNN PLANTED 
UNDER TH' SHACK ! 
THERE HE SOES 

WITH IT IN HIS 

Roy Rogers 95| 

   

          

    
      

— Cactus, ajo pergi! Tempat ini 

akan meledak dan terpelanting se 

tinggi langit ! 
— Roy, se-ekor 'andjing telah 

menggali dinamit jang telah ditanam 

kan dibawah rumah ini. Itu dia lari 

dengan dinamit digondol dimulut- 
“njal!! 
memuaa 

    

    

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati. 

Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian 

- 

SUSU MANIS 

hap BENDERA 

hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 

Suatu penjelidikan 
rangkan kehidupanmu. 
tjahkan Ke 

Seteran 109 — Semarang, 
S5. RAHAT. Occultist 

pada tabeat dan peribadimu akan mene- 

Periksalah djika kau, hendak meme- 

Lorna Doone 
Tom Neal — Ann Savage. 

Two-Man Submarine' 
5 ini malam d.m.b. (u. 17 tah.) 

1.45- 6,45- 8.45 MARIAM P. RAMLBE " 

.ndjuran Nasib" 
ia : 
Dengan sepintas menangis dan ketawa peruh dengan nja- 

:pjian2 jang merdu — kotjak dan lutju ! 

#ROYAL ini malam penghabisan 

?5,15- 7.15-9.15  P. Ramlee - Mariam 

Technicotor! 
  

Besokmalam 

  

  

   Re 
AE Ag 3 

  

(17 4bj 

    

  

  

  

GO ANY MINUTE/ 

    

   

  

   

    

     

    

    

     

   

            

w— Sumbu telah terba- 
kar, tinggal sedikit sadja 
lagi. Ia dapat meledak se . 
tiap saat! 

— Kita harus 
andjing itu!!! 

tangkap 

  
— Roy, lihat ! 

— Ada apa? 

lihas dia?? 

| THE FUSE IS ANE'!VE BOY... 3 WHAT 16 1TF PO 

BURNED SHORT! GOT TO Loo0 YOU SEE HIM 

THAT StuFF'LL | CATCH : 

4 

  

v Ri 

    

Apa kau 

  

bag »Andjuran Nasib" 
  

  

. Besokmalam 4 
2 premiere »I wo-Man Submarine 

”5.15-7.15-9.15 Heibat dan Gembar ! 

#ROXY ipi walam premiere lu. 17 tab.) 

La Gm T, Djunaidy — T. Sumarmi 

Pahit-Pahit Manis 
  

J 

  

AUTOMATIC, 

Pick Up magnetisch, 3 speed 

PHILIPS 

250.-—— . 

1937 SEMARANG. 

En pa RR 

Rp. 

ng: 

1 

      

   

? | 

LA rp 
GOODYEAR 

“ASP ALL WEATHER" 

  

    Yuntuk bersepeda djarak djauh 
tatau lalu lintas jang ramai 
tinggi serta dapat dipertjaja, ban- 
GOODYEAR selalu mendjaminnjz 
Tuan selalu berkendaraan untuk keser 

Tuan. 2 # 

(teteh) banjak“orang berkendaraan de- 

ngan memakai ban GOODYEAR 

dari pada lain merek 

GOOD/YEAR 
22GY»5209 

Distributir2 S9 
BAN HONG LIONG & Co., 
LINDETEVES N.V. dan N.V. TRIMURTI. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

      

  

  

TE EL aa aa AD nat 7 

BESOK 

MALAM | 
Premiere - 

REX 
5.00 

7.00 - 9,00 

(13tahun) 

Dibalik 

dinding jg 

  

terkenal di 

dunia baru 

terletak 

Ouvebec. alah pusat 
... Peristiwa luar biasa bebarnia 

..... suatu kota jg beriwajat nekat 

pemberontakan .,. 

Ini 2aT Pn 5.00-7.00- 9.C0 (17 tb) 
Betty Grable s Techni- 

 Mcjonatd Carey »M6et Mp After Ihp Show” “color 

| "” FERMANDO DOE 
  

Besok Malam 

PREMIERE ») 
METROPOLE f 

5.00-7,00-9.00 | 
Romantiek-Mus- 

lihat dim Kraton 

Sultan ke 13 

    

    
MONA LISA, 
Ti 

Saksikanlah raliasiad dari Kamar Emas ..... belom peraah 

diliat oleh mata laki2, kerna utk ini diadakan hukuman mati. 

oi malam pengabisan: Kasma Booty .€ Sa 

500- 7.00- 9.00 (13 th) P. Ramlee JUN IA aka 

.ORION" INI MALAM D. M. 8. 445-7.-9.15 (17th) 

VIVENLEIG di Streotcar Kamed Desire” 

    

  
  

  

  
  

SOLO Mulai Main tg 23 s/d 27 Oktober "52 

»The,Magic Carpet 
TLATAU Has kB... 

“,Babut Terbang” 
JOHN AGAR - PATRIC'A MEDINA" 

Suatu Film Arabian Nighis Fantasi" 

Dari Columbia jg Memakai Warna Indah 

   
Pare" 

  

    “ 

— - 

  MARLON BRANDO 

AKAN DATANG: Dennis Morgan - Arlene Dahi 16 

Songs! 

. « re 

in Technicolor sy Wild Irish Rose 

"DJAGALAN" INI Malam Pengab: 445-6.45-8.45 (13 th) 
Kasma Booty - P. Ramlee dm DOJUWIT A" 

€ Hebat! 
Gempar! 

  

i esok malam premiere 

.00- 9.00- (13 akn JUNGLE MA 

Dah, VII No, KRA/ITI/A/118 
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(ian Darat kegada Indonesia, demidan antara 

an 'donesia, 

   

      

Eta Belanda, Ka 1 
lis dan AT U 

     

  

   

     

   

  

   

  

'oleh, 

kan | gi senluh Indonesia, Motia 
landjutnja.. me 

  

   
    
           

  

Bt r ma 
BBSA-HBS 

» MBS kalah 2—3 
“Semestinja- recette akan bisa lebih 

besar lagi apabila Pluvius tidak 
ikut menonton”, ketika Sabtu sore 
jls di. Stadion siri dilangsungkantwe- 
vanche big macht BBSA XI Djakar 

“beracbir 3—2- untuk Djakarta: . 
Permainan jang dilakukan: tjepat 

dan menarik memang ada harga un 
tirk dilihat, fighting spirit“ nampak 

SA lebih unggul, bakontrole jang 
baik ditambah dengan keeper Niezen 

  

hak lawan menembus Pen an be 
Takaag.i 

Setelah tendangan pertama dilaki 
kan oleh Panglima Divisi Diponego 

ta melawan HBS XI Surabaja jang A 

'dikedua pihak, tapi gua tehnik, BB- |: : 

jang main subliem, sukar untuk pi | 

  

SI GRUNDEL. 
». asal uang logam baru 
dari 50 sen itu nanti dja- 
ngan njaring sadja dentji- 
ngannja, tapi kurang ,,nja- 
ring” kekuatannja sebagai 
Ma SY,     

ro, Overste- M. Bachrun, segera war ola 
sit Kuntadi menjemprit membuka per 
mainan. Baru 5 menit. centervoor 
Kong Han buka score 1—0. untuk 
'BBSA dan halftime ditutup dengar 
3—0, satu goal asal dari -kiriluar 
Soleh dan jang satu lagi. ditjitak 
" oleh kiridalam Machrum. Keeper, Nie 

“zen jang rupanja kena skegandjel” 
— perutnja, tak dapat main terus, tem- 

   
    

      | “patnja diganti oleh Rondonuwu. 
Dari satu penalty diluar garis 

HBS memperketjil. kekalahan (3 
533 dan dengan semangat pe 

2 nuh pada hampir bubaran tertjip 
ta satu tegenpunt, hingga stand 
finish 3—2. Tjuatja sudah gelap" 
ketika permainan ana 

BBSA — Union 
komb. 5—2: 

|. Hari ketiga dari tournooi segi 
tiga kemarin ditutup dengan ke 

. menangan 5—2 bagi BBSA da 
lam pertemuan di gelanggang hi 
djau. terhadadp Union. komb: Af 
trap dilakukan oleh maj. Suhar 

.. 80, wasit adalah sir. Prijadi. Se 

    

    

   
   

    

   

     

   

   
   

    

    

  

    
    

   

      

    
    

    

     

    

   

    

    
    

   

« 

| Pihak Djakarta, menang 
: Kembali sore ini centervoor Kong 

Han jang.scored dulu (1—0) dan 
je tegenpunt terdjadi karena  zeif- 

3 .moord dari back BBSA (1—1). 

Sebentar sebelum turun minum 

stand berobah 2—1 untuk Djakar 

| ta, ketika keerper Hermis (HBS), 

. JIuput memegang bola dalam sa 

tu scrimmage depan doelnja. 

Babak kedua dimulai, ' kedua 
pihak nampak sama kuatnja. Ka 
nan luar Sofian merobah stand 

mendjadi 3— untuk BBSA dan 
“dengan tendangan jang tepat da 

i kiriluar Soleh keeper Khiem 
Tan tak dapat menolak djaring 

5: nja tergetar untuk 4. kalinja. 

Tuan rumah masih belum putus 
“ harapan. Achir2 dapat djuga 

. memperketjil kekalahan sampai 
— 4-9 ketika centervoor Siauw 

'” Ham dapat liwati kedua" back 
“dan mentjongkel: kulit. bundar 
. masuk ke djala Rondonuwu. Ti: 
-dak beberapa Jama kembali Soleh. 
berdjasa masukkan 1 “021 

“hingga "pertandingan € 
. kemenangan 5—2 untuk 

BBSA. | 
'Recette dan kadiah 

Pan. 
' Penda atan. netto, seperti. 

dikabarkan, 100 pCt, kale 
ti derpaviljoen rumaa sa 

n beth Semarang. Re 
| cette 3 hari, belum termasuk 
“Voorverkoop-kaarten, Ik. Rp. 20. 

'u istirahat kemarin “ telah 

dibuka undian 1 speda  Gazelle 
“untuk penonton, jang beruntung 

na pendjualan, persaudhkan tg. 

Peti Semarang: 

SHn IL — 
Sam — 

aa aa   

  

   

   

lagi, 
itutup ' de. 

000, jaitu pendapatan loket sadja. 

adalah. kartjis no. 3073: kelas: 3' 

  

“Indonesia Bangun”, bertem- 

pat. digedung jg. baru.diselesai 
kan dan disediakan oleh Djaw. 
"Perindustrian Djawa Tengah 

'Fdengan beaja Rp 400.000. Pa 
'meran ini akan bersifat perma 
nen dimana djawatan2 Perin- 
'dustrian, Kesehatan, Pertanian, 
'Kehutanan d.l: akan memper 
'tundjukkan hasil? usaha ma- 
ising2. Agar. tidak mendjemu- 
kan para. .pengundjung, tiap2 
|kali barang2 pameran akan di 
goati dengan. ig baru, 

(kengurus. repi, 
| .pandjang pertandingan ternjata, | 

f angin. | Dalam rapat anggauta Per- 

satuan Pamong Desa Indone- , 

sia ranting Semarang jg diada 
kan hari Minggu jl. telah di 

susun. pengurus baru terdiri 

sbb: ketua A. Djaedun, penulis 

Suwarno, -bendahari A. Dach- 

lan. dan beberapa pembantu. 

Sekretariat: bertempat dikelura. | 
han Kartohardjo. s 

WA: IL2 BURUH DARI 
LUA NEGERI 

Siang hari ini djam 12 telah 

tiba di setasiun Tawang wakil2 

buruh dari Australia, Belanda 

dan WFTU. Mereka disambut 

oleh: wakil2. dari Sobsi Smg. 

beberapa hari: di Smg. maksud 
kedatangannja adalah untuk 

merapatkan hubungan dengan 

Soksi. 

KEMBALI Laka GANGGUAN 
KEAMANAN PENDUDUK. 

tg 

Seringkali dikabarkan, 

  aja 

ri Lk. 11 orang, 

“lengkap. Setelah merampas 

rang-barangnja 

kan tembakan, jang mengenai 

“didalam rumah, di lengan kirinja. 

.yang- -barangnja Amatdadis 

gerombolan tsb. melarikan 

| RT HAWA / TAMAN. HANTU. 

RT Hawa/taman Hantu kini 

diketuai oleh sdr. Tedjo, penulis 

| Dasiman dari bendahari Loa Som 

“| Bing, bagian sosial sdr. Sariman.   
? 

'Ita2 ke Indonesia jang dilaku- 

Ra Kran 
PAMERAN , »INDONESIA 
BANGUN.” " 

Bertepatan Hari Pahlawan 
pada igi. 10 Nop. jad. di Sema 
rang akan diadakan - pameran 

  

4 

Wakil2 buruh itu akan tinggal | 

bahwa 

“sekitarnya daerah Salatiga, ke- 

amanan penduduk belum lagi ter- 

in. Demikian Saptu jl. ru- 

mahnja sdr. Pudjotomo, guru SR) 

|FKlepu (Ungaran) telah didatangi 

'gerombolan pengatjau terdiri da- 
bersendjatakan | 

ba- 
sdr. Pudjotomo, 

gerombolan pengatjau, GUE 

sirnja sdr. Pudjotomo jg berada 

Selain dari ini pada hari itu dju- 

ga rumahnja Amatdadi, Kupang-| 

lor (Ambarawa) didatangi gerom-j 

bolan pengatjau terdiri dari Lk. 

10 orang. Setelah merampas ba- 
lalu 

Manah ho an Bea. 

  

bea ae | tang. £ ela 6 
cl rikan sbehi a.kaura buruh Belanda | 

  terhadap perdjoangan buruh | | 
(serta rakjat. Indonesia, antara 
lain mengenai aksi mogok jang . 
dilakukan oleh EVC pada ta- 
hun 1946 sebagai protes terha- ' 
dap dikirimkannja serdadu2 Be- ' 
landa untuk memerangi rakjat | 
Indonesia, bantuan jang berupa i 
uang kepada rakjat Indonesia 
'pada tahun 1950, bantuan ma- | 

    
kanan kepada anggota? SBPP | 
|jang mengadakan aksi mogok 
dinegeri Belanda menuntut ha- | 
diah Lebaran kepada Konink- 
lijke Rotterdamse Lloyd, aksi 
menolak dikirimkannja sendja- 

kan oleh serdadu2 dari tangsi 
Schoonhoven, perdjoangan Piet 
yan Staveren dsb., oleh pembi- 
tjara kemudian dibentangkan 
tentang keadaan pergerakan 
buruh dinegeri Belanda, dan 
standaard penghidupan kaum 
buruh dinegeri Belanda. 

Beban rakjat Belanda , 
as berat banjak pe- | 

  

    

   

| #gl. 23. Oktober malam jl. 0 
— rakan selamatan sederhana di 
' mengku Buwono jang hadlir 

Simatupang dan 
: Bawah: semua 

tan.   

   

pimpinan Helffrich ke Indonesia 

tahun 1952 “Indonesia telah   
Mengenai jang terachir ini di- 

terangkan, bahwa beban rak- 
jat Belanda “dewasa ini terasa 

sangat . berat, karena ma 
sliknja negeri Belanda dalam 
masjarakat pertahanan Eropa |. 
Barat. Banjak pengeluaran2 
pemerintah jang seharusnja di- 
pergunakan untuk kepentingan 

Hrakjat, kini dipergunakan un- 
tuk. kepentingan2 ' pertahanan, 
hingga dewasa ini Lk. 300,000 

: keluarga tidak mempunjai ru- 
mah dan 120.000 orang me- 
nganggur. Pengangguran tsb. 
makin lama makin meningkat, 
sehingga pada musim dingin 
jang akan datang ini djumlah 
tersebut kemungkinan akan 

“bertambah hingga mendjadi 
200.000 orang. Bagaimana he- 
'ratnja beban. penghidupan rak- 
jat dewasa ini karena ada mas- 

| jarakat pertahanan Eropa Ba- 
rat itu -diterangkan, bahwa de 
wasa ini tiap2 orang dinegeri 

IBelanda, djika dihitung rata2 
dari Desi hingga kakek2 harus: 

  
                    
minggunja untuk kepentingan 

'persendjataan. 
Dinjatakan selandjutnja, bah- 

wa negeri Belanda dewasa ini 
bukanlah ' merupakan negara 
jang merdeka lagi, akan tetapi 
telah mendjadi daerah pendu- 
dukan tentara Amerika. Achir- 
nja Geugjes mengandjurkanj 

supaja tali persaudaraan an- 
tara kaum buruh Belanda dan 
Indonesia makin dipererat ada- 
nja, dan bersama-sama ber 
djoang utk mentjapai perbai- 
kan nasib dan kemerdekaan jg. 

enin pembitjaraan terse- 
but kemudian diadakan kesem- 

patan bertanja, mengenai ber- 

bagai masalah jang terutama 
bersangkut paut dengan ma- 

Mark (1 Mark Djerman — Rp: 
272 red. Ant.) dan - mengim- 
port harang Djerman Barat de $ 
ngan harga sebesar 108.000. 
000 Duitse Mark. Ini diterang- 

kan oleh direktur, "Westdeut- 
ssel- Makan sche Bankverein” di Du (masih bekerdja, banjak dianta- dorf berhubung dengan keda- 

tangan kepala Direktorat Luar 

Negeri Kementerian. Perekono- 

mian, Mr. Asmaun, di Djerman 

Barat berbarengan dengan Dr. 

Kouw Bian Ti, penasehat ke- 

uangan dari pemerintah Indo- | 

nesia, Maksud kedatangan me- 

reka adalah untuk mengundju 

ngi daerah pusat industri di 

Dierman Barat. 

perhatiannja terhadap pembiki- 

tis (buatan), 

lain2 barang modal. Akan tetapi" 

di pihak Djerman Barat, orang: 

kini sudah agak segan dan ber-' 

hati2 utk mengexport banjak2 

keluar negeri, mengingat keru- 

gian-kerugian jang telah dialami, 

di Brazilia baru2 ini. 3 

Lepas dari pelaksaaan2 Indo- | 

nesia mengenai barang peralatan 

kereta api, kapal2 dan peralatan ' 

lengkap utk pabrik sigaret, ex- 

port Dierman Barat kini terbatas 

pada barang2 djadi dan lain objek 

ketjil2. 

Akan tetapi disini harus dite- 

gaskan, bahwa perhubungan da- 

gang dgn Indonesia mempunjai 

pengharapan baik. Dalam hubu- 

ngan ini oleh Kementerian Per- 

ekonomian Djerman Barat telah 

dinjatakan, bahwa pembajaran 

oleh Indonesia tidak mengetjewa- 

kan. 

Pada waktu ini sedang diada 

kan, pembitjaraan mengenai ba- 

gian modal dan tenaga Indonesia 

jang akan dimasukkan dalam hal 

pembentukan perusahaan2 Djer- 

man — Indonesia. Demikian ,,Het   
za RN buruh. 

HARI PEMUDA/PEMUDI 

Pada hari Sabtu tg. 1 dan 
.Minggu tg. 2 Nop. jad. dimulai 
Idjam 8 pagi dan djam 17 akan 
diadakan pertemuan untuk pe- 
muda dan pemudi seluruh Dja- 
wa Tengah dan akan dihantar 
oleh pemimpin Bala Keselama- 
tan di Indonesia Komandan A. 
Th. Hughes, diadakan di Tjita- 
rum 36—38 maksudnja jaitu 
mendidik pemuda/pemudi kea- 
rah kerohanian. Akan diada- 
kan djuga beberapa pertundju- 
kan dan biduan2. : Pidato. dalam 
bahasa Inggris akan disalin ke 
bahas Indonesia. 

UDJIAN GURU AGAMA. 

Dari tg. 27 s/d 29 Oktober '52 
oleh Kantor Pendidikan Agama 
“Kabupaten seluruh Prop Djateng, 

  

'untuk mendapat idjazah Guru 
| Agama Sekolah Rakjat. Menurut 

peminat, terdiri dari: Semarang 
41 Salatiga 77: Demak 33: Purwo 
dadi 49, Kendal 17, Pati TT: Rem 

bang 13: Blora 41: Kudus 36, Dje 
para 19: :Pekalongan 93: Pema 
lang 36: Te ral 33, Brebes 100: 

1 6: Purbolinggo 124, 
Bandjarne, ra 30: “Tjilatjap. 80, 
Magelang 92, Temanggung 133, 
Lan maba 48: Dn 49: Ke 

   

    

anjak 283 Wonaf 

“gen 62. 1 

Para pengikut udjian diharus- 
'kan mempunjai pengalaman me- 
ngadjar sedikitnja 1 tahun, kare 
tranja psychologie dan. paedagogie 
tidak dilupakan. Udjian praktijk 
dan lisan kelak akan ditentuxan 
waktunja. 

DIHUKUM 2 TAHUN. - 

Telah dikabarkan, seorang 
ambtenaar pabean dihukum 2 
tahun karena terima suapan 

“dari seorang pedagang. Lebih 
djauh si pedagang djuga dihu 

kum 2 tahun,   
  

“diadakan Udjian tertulis serentak | 

pendaftaran, Semuanja ada 1890|: 

  

Parool” dari Amsterdam. 

Ii : 

  

“8... 

UANG LOGAM Rp. 0,50 
MULAI BEREDAR. 

Kementerian Keuangan 

mengumumkan, bahwa ki- 

ni telah diedarkan uang lo 

gam baru dari 50 sen, jg. 

peredarannja ditetapkan 

dengan keputusan Menteri 

Keuangan tgl. 18 Oktober 

1952, No. 246474!UU. 

Tarip angkutan ditu- 
runkan 

Kantor Besar. Djawatan 
Api di Bandung . minta 
mengumumkan, bahwa 
1 Nopember 1952, tarip pengang- 
kutan kiriman biasa dengan kereta 
api terhadap beberapa barang se- 
'perti buah-buahan, sajuran, beram- 
'bang dan teh utk. diexport akan 
“diturunkan. ” Menurut pengumuman 

tersebut, jg bersangkutan dapat 

Kereta 
Antara” 

mulai tgl. 

statiun. 

Kambing2 India utk. 
Indonesia. 

Djuru-bitjara kementerian  perta- 
nian Uttar Pradesh (India) belum 
lama berselang telah ' mengumum- 
kan, bahwa tak lama lagi dari 
negara bagian tersebut akan dki- 

rimkan kambing2 ke Indonesia, ber- 

kenaan dengan permintaan peme- 
rintah Indonesia kepada  pemerin- 

itah India utk mengirimkan 200 
"ekor. kambing. Dari negara ba- 
gian tadi akan dikirimkan 12 ekor 

   

    

   

   
   

    

    

     tjakap dgn Ibu Sudirman. Tamps 

        
   
      
    

    
    

       
   

  

    

  

    

Dalam Tebulan. pertama dari p 

   

  

   

  

     

    

   

   

    
    
   

'mengexpori barang dengan har $$ 
ga sebesar 157000:000 Duitse | 

Indonesia terutama menaruh 

nan djalan, pabrik rabuk synthe- 4 

pabrik semen dan ' 2 

"keterangan lebih landjut dari kepa-, 
la2 

T 
Sukohardjo 40: Bojotali. 111: Sraj 

    

fatnja djendral Sudirman, pada 
“Sudirman telah diselengga 

3. Gambar atas: Sultan Ha- 
selamatan itu sedang bertjakap 
djuga KSAP  djendral-major 

AN Overste Bajeun,      
| ERHUBUNGAN an Indonesia — Djerman Barat sela- 

: ma tahun 1952 makin lama makin mengalami perbaikan, Ie- 

bih-Iebih sedjak kundjungan missi goodwill Djerman Barat dibawah 
bulan jang lalu. Pemba- 

jaran atas Jlevering2 barang dari: Djerman Barat dikemudian hari 

'akan dilakukan setjara langsung dan tidak lagi dengan perantara- 
an rekening Nederland melalui KB. (Buropese Betalings Unie). 

  

Laporan Tenkuka. Kea- 
daan Anak Krakatau 
Bap AT DITERIMA ka 

bar dari dinas gunung be 
rapi di Bandung, bahwa gunung 

katau kini tidak membaha- 
Iagi, meskipun 'ia tetap 

ra penduduk jang semula telah 
|diangsikan sebagai tindakan? 
k kini telah kembali 
Jagi ketempat kediamannj ja ma- 
Ising?2, demikian kabar resmi jg. 
(diterima dari Telukbetung. 

Pada hari Djum'at dari Suka- 

ina-ham tampak asap hitam jang | 

tebal disertai bunga2 api jg. ke- 
tjil keluar dari kawah gunung 
Krakatau. Dari Kalianda dan Ko- 
-agung diterima kabar pula, ba- 

hwa tinggi air laut di Pandjang 
dak mengchawatirkan, sedang- 

can pos2 pendjaga'an tetap me- 

lakukan pekerdja'an2nja.. Dika- 

barkan selandjutnja,, bahwa per- 

dagangan di kota Telukbetung, 
Tandjungkarang dan daerah se- 
kitarnja tetap berdjalan terus se- 

bagaimana “biasa. 
Kawah anak Krakatau 

akan terus diper- 
hatikan. 

Dengan.mempergunakan pesa 
wat terbang Auri jg bertolak 
dari lapangan Hussein Sastrane 

Djawatan Gunung Berapi telah 
mengirimikan dua orang pega 
Tan ja. untuk melakukan penje 
lidikan atas kawah Krakatau da 
ri.kapal.terbang Pemeriksaan: 
is dilakukan cleh- dua orang 
pegawai (Adnawidjaia dan Su 
dajat) itu tlh memakan tempo 
4 djam dan sebagai kesimpulan 
nia, menurut keterangan jang 
disampaikan kepada kita al. bah 
wa Kawah Anak Krakatau te 

/ dari Thai utk tahun jad. Dalam 

gara. kemarin dulu 2 pegawai, 

telah menerima. perminta'an dari 

rimnja beras sebelum achir 1952. 

“Menurut pembesar? Thai tadi, 
permintaan? jang meliputi djum- 
tah beras jang tersebut tadi, 

tidak sesuai dengan taksiran pe- 
$ merintah Thai jang resminja me- 
ngatakan, bahwa stock export 

ada sebanjak 76.000 ton. 

tik India, Indonesia dan Pilipina 

di Bangkok mengatakan, bahwa 

nuhi kebutuhan beras jang dimin- 
ta negeri2 itu, Thai sendiri akan 
menderita kekurangan beras.. 

Bila permintaan India untuk: 
beras sebanjak 120.000 ton dipe- | 
nuhi menurut seorang diplomat: 

India, akan dapat ditetapkan ran | 
sun beras untuk keperluan kon- 
sumpsi sebanjak 6 ounces (170 
gra) untuk setiap orang. Bila 

tidak, ransum beras tetap tinggal 

5 ounces (113 gram) untuk se- 

tiap orang. Ransum menurut uku 

ran2 kesehatan seharusnja mesti 
16 ounces (426 gram). 

Kebutuhan Indonesia. 
Wakil2 Indonesia di Bangkok 

menaksir kekurangan beras di In 

donesia ada sebanjak 600.000 ton 

utk tahun 1952. Indonesia, jang 

telah menerima kontrak utk me- 

ngimport beras dari Thai seba- 

njak 60.000 ton utk permulaan ta 

hun 1952, kini menurut U.P. telah 

'peladjari kemungkinan? allokasi beras atas 
Inggeris di Asia Tenggara sebanjak 200:000-ton, kini pemerintah 

Sementara itu, wakil2 diploma- 

andai kata Thailan dapat meme- ' 

'hai Laris 
Permintaan “Melebihi: Persediaan” 

Untuk Eksport 
ENURUT BERITA U.P. dari Bangkok, laporan? pemerin- 

| tah Thailan baru? ini mengatakan, bahwa perminta'an Juar 

negeri untuk beras Thai meliputi djumlah 5 kali lipat dari 

persedia” an jg. kini ada untuk di-export.: Pembesar? Thai selandjut- 

nja mengatakan, bahwa. sementara pemerintah Thai sedang. men- 

pada 

perminta'an daerah? 

Indonesia, India. dan Pilipina se- 
djuralah 200. 000 ton. Perminta'an2 ini semua menghendaki diki- 

Partai Buruh 
Iagia Segera Adanja 
Pemilihan Umum 

EWAN PARTAI ,,Partai 
Buruh” hari Sabtu jl. 

mengeluarkan pengumuman jg. 
pokoknja membela sendi? de- 
mokrasi dan menjatakan, bhw 
mengingat kenjataan belum 
pernah dilaksanakannja pemi- 
lihan umum untuk badan? per- 

wakilan rakjat dipusat, dan ci- 
kebanjakan badan? perwakilan 
rakjat didaerah2, Partai Buruh 
menghendaki agar pelaksanaan 
pemilihan . umum jang lang- 
sung, bebas merdeka Gan ra- 
hasia, mendjadi urgentie-pro- 
gram jang pertama? dari pada 
pemerintah sekarang dan di- 
laksanakannja setjepat2nja. 

Partai Buruh berpendapas, ba- 

hwa dengan pelaksana'an pemili- 

han umum itulah salah satu atri- 

buut demokrasi dapat ditunaikan 

bersama2, jang berarti pula psm- 

bina'an djalan setjara legaal dan 

konstitutioneel kearah penggan- 

tian seluruh anggota DPR (parle- 

men) sekarang ini jang susunan 

keanggota'an tidak mentjermin- 
kan perwakilan dan kehendak 

untuk kelebihan tahun 1952 hanja " 

  
memadjukan permintaan utk be- 
ras sebanjak 90.000 ton utk sele- 

bihnja tahun 1952. 
Seperti diketahui disini, baru2 

ini Kementerian Perekonomian 

| telah mengirim R.F.S. Brotomar- | 
' tojo ke Bangkok guna melihat- | 

| lihat kemungkinan export beras 

  
berita itu hanja disebut kemung- 
kinan-kemungkinan utk allokasi 
buat tahun j.a.d., dan tidak di- 
sebut2 permintaan Indonesia se- 

banjak 90.000 ton utk selebihnja 
tahun 1952. 

Menurut U.P., Pilipina menderi- 

ta kekurangan beras dalam tahun 

ini sebanjak 160.000 ton, sedang 

pemerintah Thai sampai kini be- 

lum djuga mengeluarkan state- 

ment atas permintaan2 dari nege- 

ri-negeri tsb. tadi. 

La aa, Lan, Man jaan ma, 

nung Berapi akan didirikan se 
buah pos pendjagaan dipantai 
Banten bertempat di Pasauran 
seperti dalam tahun 1934. 

Lebih landjut diterangkan, 
bahwa hasil dari penjelidikan 
jang dilakukan dipos tsb siang 
dan malam dengan memakai 
alat2 lengkap, akan mendjadi 
bahan bagi Dinas Gunung Ber- 
api untuk menarik kesimpulan 
sampai dimana kegiatan Anak 
Krakatau selandjutnja. Djika 
kegiatannja itu tidak lebih da 
ri pada keadaan sekarang, ma   in tidak akan ada antjaman ba 

i penduduk pantai Banten dan   tap giat berhubung ,dengan ke 
giatan kawah anak Krakatau 
itu maka oleh Djawatan Gu- 

Antang Selatan, demikian pu 
la terhadao lalu-lintas kapal an 
tara Ae rp Pandjang. 

Aneka DjawaTengah. 
  

SOLO. 

Wali-kota Medan 

.menindjau Solo. 
Kemis pagi jl. Walikota Me 

dan Djalaluddin dalam perdjala 

nannja menindjau kota2 besar di 
Solo, setelah mengundjungi kota 

kota Djakarta, Semarang dan 

Surabaja. 

Pagi itu ia telah  mengundju 
ngi DPRDS Kota Besar Surakar 

ta. Dalam keterangannja  dide 
pan sidang DPRDS Walikota 
Djalaluddin menjatakan, bahwa 

maksud kundjungannja- kekota2 

di Djawa itu, adalah untuk me 

ngadakan silaturachmi dan meng 
hubungkan kota Medan dengan 

kota2 lainnja. Ia harapkan supa 

ja nantinja 

erat diantara kota2 diseluruh In 

donesia, dan supaja nantinja se 

luruh kotapradja2  mempunjai 

tjara2 pemerintahan dan lang 
kah2 jang uniformeel, agar supa 
ja djangan sampai ada kota2 jg 

ketjetjeran. 
Sesudah mengundjungi 

DPRDS, Walikota  Djalaluddin 
mengadakan . penindjauan dida 

lam kota Surakarta dengan dian 
tar oleh Walikota Moh. Saleh. 

Djum'at paginja Walikota Dja- 
laluddin meneruskan perdjalanan- 
nja ke Jogja. 

Stasiun bis baru. 
Sebuah “stasion autobis jg 

modern dengan memakai atap 
tidak lama lagi akan didirikan 
oleh Pemerintah Kota Besar 

Surakarta, ig akan  ditempat- 
kan ditempat pemberhentian 
bis sekarang jalah sebelah uta 
ra Beteng. Beaja seluruhnja jg. | 

dibutuhkan akan sebesar Rp. | 

240.000 dan akan dapat mem- 

beri tempat bagi paling sedikit 
32 buah bis. Pembikinan stasion ' 

sidang 

  kambing, karena persediaan ternak 
chewan dinegara bagian tersebut 

terbatas, demikian djuru-bitjara tadi. 

s 

  
  

bis tsb akan segera dikerdja- 
kan, setelah autorisasi untuk 

“ 
- 

ada hubungan jang 

beaja seanltaa telah di- 
keluarkan, jg menurut ketera- 
ngan. tak lama lagi dapat di 
harapkan. 

MAGELANG. 
Pemindahan sebagian 

tahanan SOB 
Dari pihak jang mengetahui dida- 

pat keterangan, bahwa dari djum- 
lah ' 1.135” orang tahanan SOB 
di . Magelang, pada hari Senen jg 
lalu ' 69 orang telah dipindahkan 
kerumah  pendjara Nusakambangan 
Tjilatjap. Sebanjak 259 orang lain- 
nja “dipindahkan dari rumah pen- 
djara- Magelang kependjara Amba- i 
rawa,  Diterangkannja, bahwa ke- ' 
pindahan para tahanan SOB itu, ka: 
rena gedung kamp III jang tadi- 
nja dibuat menahan mereka, telah 
diminta kembali oleh pihak tentara 
berhubung dengan maksud akan ke- 
pindahannja kedudukan staf divisi 
Diponegoro dari Semarang ke Mage 
lang. 

Tembak menembak. 
Disekitar Mergojoso, Magelang 

Djum'at jl telah terdjadi tembak-me 
nembak antara pihak tentara dengan 
gerombolan bersendjata. Pihak ten- 
tara sersan Wartino djatuh sebagai 
korban, dan 3 orang |diantara  ge- 
rombolan tertembak mati. Stengun 

dan beberapa sendjata lainnja dapat 
dirampas. Dapat dikabarkan pula, 
bahwa gerombolan itu dipimpin oleh 
bekas sersan-major Supadi dari Ba- 

taljon 426 jang induk — pasukannja 
melarikan diri ke Djawa Barat. 

JOGJA. 
Mempertahankan Parle- 

men sementara 

| Berhubung dgn. suasana politik 

“sekarang ini, pada tg. 22/10: se- 

  
Gjumlah partai? politik dan orya- 

nisasi di Jogjakarta telah  me- 

rakjat terbanjak (Antara). 

  

BILA PETJAH PERANG 
Menteri muda luar negeri Ro- 

ma, Guiseppe Brusasoa, hari Sap- 

tu dalam konperensi pers kata- 
kan, bila petjah perang di Eropa, 
negeri2 Pakt Atlantik akan sang- 

gup menghadapi aggresi jg. ber- 

sendjata. Dan Italia adalah “ang- 

gota NATO. Tapi dinjatakannja, 

menurut pendapatnja dalam wak- 
tu singkat j.a.d. ini tak akan pe- 

tjah perang di Eropa. 

  

SIARAN RRI SMG. 

SENEN: 27. Okt: djam 17:05 
Gending? dolanan, 18.00 Klene 
ngan tjlimen untuk Angk. Pe- 
rang, 1915 Tindjauan luar ne 
geri, 20.30 Rudjak ulek Sema- 
rangan 21.15 Tindjauan tanah 

air, 2130 Manasuka OK Pan- 
tjaragam. 

SELASA. 28 Oki: djam 17.05 
Taman Kepanduan, 18.00 Ser- 
ba serbi Angk. Perang, 18.15 
Hiburan sendja OK Irama Mer 

deka, 19.15 Dunia olahraga, 
20.15 Ichtisar pers 21.15 Kle- 
nengan Gajeng. 

  

ngeluarkan pernjata'an bersama 

jg. isinja antara lain: 1. Demo- 
krasi seluas2nja harus didjalan- 

kan dalam seluruh pemerintahan 

baik dipusat maupun didacrah. 

2. Pemilihan umum langsung ha- 

rus selekas?2nja diadakan untuk 

mentjapai parlemen dan WD.P.R. 

didaerah? jg. representatief seba- 

gai gantinja DPR2 jang seka- 
rang bersifat sementara. 3. Ui- 
langnja Parlemen dan DPR2 se- 

mentara berarti hilangnja penga- 

wasan rakjat atau badan2 peme- 
rintahan jg. ada dan karena itu 
akan menimbulkan aliran zascis- 
me jg. bertentangan langsung de-   ngan azas negara kita. Pernjata- 

an bersama tersebut ditanda ta- 

ngani oleh: Partai Wanita Rak- 
jat, Partai Katholik, PKL, Par- 

itai Buruh, P.N.L, Pdmuda Rak- 
|jat, Pemuda Demokrat, Gabu- 
ngan Serikat .Sekerdja Daerah 
Istimewa Jogjakarta, V.G.R.L, 

Petani, P.P.D.L, Perwari dan 
Gerwis. 

" Pernjata'an bersama itu 

kirimkan kepada Presiden 
pemerintah pusat. 

Pes di Gunung Kidul. 
Yari pihak jg. berwadjib wida- 

pat keterangan, bahwa dJiduerah 

di- 

dan 

Gunungkidul kini sedang ber- 

djangkit penjakit pes dan telan 

membawa korban sebanjak 809 
orang meninggal. Beberapa wak- 

tu jang lalu didaerah  tersebnt 
djuga telah berdjangkit penjakit 

pes dengan membawa korban ti- 
dak sedikit djumblahnja. Tinda- 
kan-tindakan untuk mentjegah 
meluasnja penjakit tersebut kini 

sedang didjalankan oleh jg. ber- 
wadjib.   PATI, | 

Reboisasi. 
Gubernur. Budiono dari Djawa 

Tengah menerangkan kepada 
“PIA di Djakarta, bahwa: berhu- 

bung dengan, musim penghudjan: ini, 

dan banjaknja hutan? jg. diteba 9   terdjadi bandjir2 jg membahajakan. 

iFOlypiade untuk penjelenggari 

.Ian. modern, jg. 

Olympiade 1956 
Panitia Istimewa Persiapan Per- 

mainan Olympiade Australia telah 

menjatakan persetudjuannja terhadap 
suatu  rentjana pembuatan stadion 

   

  

tandingan2' tahun 1956. B 
'akan diperlukan untuk mahsud 'ini, 
akan berdjumlah kira2 30.000.400 ru- 

piah, Arsitek iang metantjangkan sta, 
dion tersebut ialah Frank Heath, jg 
mendjadi pemenang dari satu sajem 
bara jang diikuti oleh 155 orang 
sitek. 

Stadion Olympiade terswik a : 

dibangunkan didekat lapangan sepak - 
'bola Carlton di Melbourne, dan tem 

& 

iKpat jang telah dipilih itu Ietaknja 2/2 
kilometer lebih dari pusat kota: Selu 
ruhnja 80.000 orang pesonton “dapat 
Menjaksikan pertandingan? didalam 
stadion tersebut, dari mana 50.600 
grang akan mapat mengambil tempat 
dipanggung2 jang tertutup atap. Sta 

dio tersebut akan dipergunakan dju 
ga sebagai lapangan sepakbola dan 
cricket. Didalam stadion akan diba- 

ngunkan sebuah restoran jang dapat 
menerima 1500 orang tamu, sedang- 
kan selain itu akan dibuat djuga ca 
fetaria2. 

Atletik di. Moskou. 
Pada pertandingan2 atletik jang 

telah dilangsungkan di Moskou, Li- 
tuev, atlit Rusia janv terkemuka, te- 
Tah berhasil memperbaiki rekor Ero- 
pah untuk 400 meter lari gawang, jg 
berada ditangannja sendiri itu. Dgn 
waktu 51,2 detik itu ia berada 0,1. de 

tik dibawah rekorja jang lama, jang 
telah ditjapainja pada pertandingan2 
atletik di Helsinki selama permainan 
Olympiade jang terachir. 
Teman sebangsania,  Krivonosow, 

telah menempatkan dirinja - diantara 
keempat atlit jang sampai kini ber- 

hasil melewati batas djarak 60 me- 
ter pada nomor lempar martil: seha- 
bisnja Strandli, Storch, Czermak dan 
Nemeth, maka sekarang Krivonosow 

mentjapai 60,51 meter, dengan ma- 
na ia telah djauh melampaui rekor- 

nja untuk Rusia, jang tertjatat 59,18 
meter itu. 

"Dengan prestasinja ini, maka Kri- 
vonosow telah berhasil pula mendu- 
duki tempat jang ketiga didalam daf 
tar prestasi sedunia. Pertama pada 

daftar tsb ialah Sverre Strandli (Nor 
wegia), dengan rekor dunianja sedja- 
rak 61.25 meter itu, kemudian menju 
sul Storch (Djerman) dengan 60,77. 
meter. 

Keempat menurut urutan2 itu ialah 
Czermak dari Hongaria dgn 60,33 
meter, dan kelima Nemeth (Honga- 
ria) dengan 60,31 meter. 

Rp. 40.000 utk. tennis- 
baan di T jilatjap. 

Atas usaha masjarakat. Tiong- 

hoa dan Indonesia. di Tjilatjap te- 

lah dapat dimulai pembuatan dua 

buah lapangan tennis jg. baru 

akan memakan 

beaja sekurang - kurangnja Rp. 

40.000.— Dalam pada itu dikabar- 

kan, bahwa djuga olahraga bulu- 

tangkis didalam maupun diluar 

kota Tjilatjap, Kini mendapat per- 

hatian besar dari pihak masjara- 

kat. 

Sepak bola di Pur- 
wodadi. 

Pada hari Saptu sore Tg.25/ 
10'52 di Lapangan Purwodadi 
telah diadakan pertandingan 
Sepak Bola antara Kesebelasan 
XI Garuda Semarang dengan 
Kesebelasan P.3 Solo. Kesuda- 
hannja 1 — 6. Utk.  kemena- 
ngan XI Garuda Semarang. 

ap ToT 

DARI SIDANG PBB. 
Sidang Umum PBB dalam 

sidang lengkapnja hari Saptu 
telah menjetudjui untuk me- 
nempatkan Columbia Lebanon 
dan Denmark dalam Dewan Ke 
amanan, merggantikan Brazil, 
Turki dan Nederland, jg wak- 
tunja untuk mendjadi anggo- 
ta dewan tsb selama 2 tahun 
telah habis pada achir tahun 
ini. “Dalam sidang tsb djuga 
telah disetudjui dengan 42 sua 

ra pro T anti dan 11 blanko 

untuk mengakui sah surat2 ke 

pertjajaan?2 delegasi Tiongkok 

Nasionalis selama sidang dari 
Sidang Umum PBB jg seka- 
rang ini. 

INDIA HAPUSKAN LARA- 

NGAN EKSPORT GADJAH 
Pemerintah India telah me- 

mutuskan, menghapuskan lara- 

ngan untuk mengeksport ga- 

djah. Demikian diumumkan di 

New. Delhi pada hari Djum'at. 
Hingga kini pendjualan gadjah 

keluar negeri dibatasi hingga 
175. ekor. setahunnja, Dengan 
berlakunja peraturan baru ter 
sebut kebun? “binatang diluar 
negeri dapat membeli gadjah 
Ialam .djumlah berapa sadja 
jang dikeherdaki. ” 

BEKAS RADJA DIHUKUM 
PENDJARA 

Pengadilan negeri istimewa 

Kupang, jg. diketuai oleH EH. Na- 
sution dan beranggota kepala2 
pemerintah setempat Belu Saula- 
le dan Rotte Sabu Kanadjara, pa- 

da tanggal 24 Oktober telah me-   meriksa perkara bekas radja 
Amanubang Pae Nope jang di- 
dakwa melakukan hal2 diluar hu- 

kum mengenai milik rajat. Bekas 

radja ini kemudian didjatuhi hu- 

kuman pendjara satu setengah 

tahun, 
  

Usahta, reboisasi diteruskan dengan 
giat. “Tetapi karena pohon2nja ma- 

sih ketjil, maka air hudjan mungkin 
tidak akan dapat tertahan. Jang 
Sangat . dichawatitkan menurut. gu- 

rnur Budiono ialah daerah . Pati be   
dengan sembarangan, dichawatirkan j | pun 

dan Kebumen Selatan, sungguh 
lembah Seraju mungkin akan 

menderita pula, 
age —eta band 

         
            
      
   

  

    

  

     

   

      

   

    
   

       

    

       

     

     
     

   

         

      

   

         

       

  

    
   

   

    
    

    

   

  

    

  

   
    
   

  

   

Ir K 

£ 
# 2 

  

 



   

     
   

    

   

     

   

     
    

    

  

   

    

   

  

    
   

    

8“ 

Na
t 

2 
E
n
 

di 
m
a
 

"NN 
ah 

Se
 

ee 
aa 

NN 
NNP

AAN
ANA

 
NA
N 

PAN
 A
MA

N 
Aa
 S

PA 
ee 
G
A
 

ae 
ta P
a
 4

 

  
: 

“'antuk mengambil suatu kepu- 

x Adil Dan Obj tan | 
Kata 0: Nadji 

h um 'ak! iaatai ber 
ngan peringatan Hari 

dana menteri Mesir 

Akan: tetapi pendapat jatt 
ialah bhw organisasi PBB te- 

beri asil memperoleh 

penjelesajan jang adil dan ti- 
53 dalam masalah2 | 

jang mempunjai arti istimewa 

bagi Mesir dan negara2 Arab 
lainnja. A 

Lebih djauh foleh Nadiib di |, 

kemukakan, bahwa organisasi || 
PBB dipengaruhi oleh kepen- | 
tingan2 prive dari negara2 be-! 
sar tertentu dan dengan si- | 

| kapnja 'ang tunduk kepada te- ||. 
| 'kanan2 jang dilakukan oleh | 

negara? besar tersebut organi- | 
sasi dunia itu telah menjim- 

pang dari djalan keadilan, ke- 
tika dia . berusaha memetjah 
masalah Palestina, suatu masa 
lah jang demikian pentingnja 

bagi negara2 Arab. 

Mesir telah melakukan se- 
gala sesuatunja jang mungkin 
untuk membantu berhasilnja j 
tugas jang besar dan mulia jg. 
telah dibikulkom oleh PBB atas 

pundaknj, sendiri, akan tetapi 
Dewan Keamanan telah gagal 

  

    

di. lagi, 
waktu 3   

tusan berkenaan dengan masa 
lah» Arab berdasarkan piagatn | 
PBB. 

“ Hingga kini ep Ona. Arab 
terus berdjuang untuk meng- 
hindarkan akibat? jang merugi | 
kan daripada keputusan2 'jg. 
telah diambil oleh Dewan Ke- 
amanan. Pada waktu ini lebih 
lagi daripada diwaktu jang 

AN NN SIKAP 

orang? bana 
ma jang berdiam ditempat? jan 

Nakuru, 1009 mil sebelah 

"John C, Rigali, seorang tuka ng lontjeng dari Seattle (Amerika), 
mempunjai pengumpulan lontjeng2 dan djam, jang sangat dibang 

'gakannja. Seluruhnja ia mem punjai 1000 lontjeng dinding/ berdiri 
dan: djuga 1000 djam tangan. All. dapat dilihat pada pengumpu 
lannja itu, lontjeng koekoek model “Swiss dari- tahun 1640,» 
tjeng model Perantjis tahun 1650 dari ebonit, lontjeng dari gelas 

dari berbagai model. Tiap minggu ia ' membutuhkan 
diam untuk memutar semua topan dan djam2nja itu. 

Kalit Patih 
,Main Tembak Sadja" ..... 

akibat Gerakan SukuKikuyu. 
Nu hah Te Aa saga mag oleh 
jang tergo long su sa uyu, maka 

didaerah dja djahan Inggris di Kenya, teruta 

djadi gugup, Banjak Sa 
babkan kegagupan diantara orang2 kulii-patih 

    

   

   

    

    

  

    
    

     

  

     

sudah2 organisasi PBB itu per 
lu sekali mempertahankan prin 
sip2, vokok seperti jang tertjan | 
tum dalam piagamnja, demi- 

kian pesan perdana menteri 
djenderal Meh. Nadjib dari 
Mesir berkenaan dengan peri- 
ngatan Harta Ba er. | 

  

PRESIDEN CHILI 3G BARU 
Djenderal Carlos Ibanez del Tam- 

po pada hari Djumlah telah terpilih 
sebagai presidenvoleh parlemen Chi- « 
li, dengan perbandingan suara 132 
lawan 12 dan 12 suara blangko. 

masuk kedalam 
ga mati 

Pasukan? militer didaerah ! 
Nyeri jg ditempatkan disalah 
Suatu tempat dimana bebera- 
pa hari jg lalu terdjadi pembu 
'xuhan sekaligus atas tiga | 
orang, diwaktu. malam seren- 
tak melakukan "aksi berhu- 
bung dengan diterimanja se- 
buah berita jg kemudi n ter- 
njata. tidak bera . Menu 
rut berita Segerombolan - 
bangsa: Kikuyu jg hersendjata 
sedang bergerak “kearah tem- 

  
    

  

  

-pat tsb dan LAN arisan 

  

Kebudajaan Berbentuk Kebangsaan — — 
—  Berisl Soslalis Sovjet 

In SOVJET ,,/Trud” muat karangan oleh Yunusov, wa- 

Kil ketua akademi ilmu pengetahuan Uzbekistan, mengenai 
kebudaja'an direpublik bagian Sovjet Uni tadi. Yunusov mengata- 

kan, bahwa. sebelum petjai: Rev olusi Oktober, ,,masdjid dan tem- 
pat-tempat pemadatan” mendjauh kan bangsa Uzbek - dari kebuda- 
ja'an ,,bangsa Russia jang agung. ita”. Seterusnjas Yunusov menga- 
takan bahwa ketika zaman itu bangsa Uzhek tidak mempunjai su- 
rat-surat.kabar, gedung sandiwara, dan gedung? pertemuan: 997, 
dari bangsa Uzhek buta-huruf, 

| 
KMT Di B 
Melatih B2 
TERBIAN DALAM bahasa | 

Birnma ',Rangoon Daily” 
hari Saptu mengumumkan be- 
rita jang menjatakan, bahwa | 
22 orang Amerika melatih pa- 
sukan2 Kuomintang di markas 
besarnja di Monghsat di dae- 
rah perbatasan Birma, Menurut 
berita tadi orang2 Amerika 
pernah dilihat oleh penduduk de 
sa, jg. dipaksa memberikan ba 
han2 makan kpd pasukan? Kuo| 
mintang. itu. Dikabarkan pula 

  

       

bahwa alat2 sendjata serta me- 
sia didjatuhkan untuk pasuk- 
3 Maan aga Cari uda- 

  

tma| 

Na pendidikan tinggi, 

Kata -Xunusov seterusnja, 
»Guru2 jang agung, Lenin dan 
Stalin, telah memberi harapon 
akan masa. depan iang silang- 

gemilang. kepada rakjat”. Di- 
| katakannja bahwa kedua px 
mimpin tadi memberi. peladja- 
an kepada bangsa Uzbek, ba- 
mtuna ijara mengatur kehi- 
dupannja dan memperlengka- 
pi mereka dengan pengetahu- 
an "3 

Serba angka tentang 
- sekolah2 dil. 

"Akademi. ilmu pengetahuan: 
Uzbek didirikan. ketika tahun 
1943, tengah2 perang dunia Il, 
sekarang akademi ini mempu- 
Injai 29 institut penjelidikan 
dan hadan2 lainnja. Ratusan 

bangsa Uzbek mendjadi akade- 
mikus, professor, “doktor "dan 
tjalon2 akademikus. . Banjak 
orang Uzbek jang sekarang be-' 
kergja di Moskow dan ,Lening- 
rad untuk mempersiapkan the- 
ses mereka guna mentjapai ge 
lar dokter atau tjalon akade- 
mik 

  

— Kollaksi 
. tontjong 

  

   

        

      

  

    
   

    
   

    

      

  

    

     

  

lon 

uta PB 

EMIMPIN2 DIS 1 
. telah menumpahkan 

usaha PBB berkenaan deng: 

enam puluh, negara? anggoi 
sasi dehia ini telah di bark: 
tudjuan?2 dar prinsip? jang 

Utjapan2 selamat dari se, 
pendjuru dunia telah diterim 
markas besar PBB di New Y 
Antara lain terdapat diant 

kawat “dari perdana ' 

Winston Ghurehill dari Inggris 

 menjampaikan pesannja sebagi 

    

         

  

   

  

   

iha-usaha dan tjita2 Perserikat: 
Bangsa2”. . j 

Apabila ada 'usaha2 jg “Kwang 
f Jantjar dari.PBB. maka ih se! 

' mestinja dipersilahkan kep: 
reka jg hendak menggunak, 
ganisasi dunia ini “setjara . 
sepantasnja.. Akan tetapi: as g 

ta'an ini malahan harus mempe 
kuat kepertjajaan kami akan pes 
lunja saling pengertian dan good- 
.will internasional, demikian 
landjutnja pesan perdana ment 

Churchill itu. Lebih djauh t 
diterima pula. utjapan selamat 

    

   
or. 

  

  
Clement Attlee dan dari prana 
Birma, Dr. Ba U: at 

Perajaan dilain2. tempat. 2 
Wakil dari 22 negara2 jang 

mempunjai- pasukan2nja dan   
   

g terpenijil tampak makin men- 
jang timbul semata-mata dise 

itu. Misalnja di 
Utara dari kota Nairobi, seorang 

wakita bangsa Eropa jang sendirian sadja dirumah beserta 
anak perempuannja, ena baki seorarg Afrika jg hendak 

Orang Afrika tsb. seketika itu dju- 

tadi dikerahkan “untuk melin- 
i dungi gedung missi Katolik di 
tempat itu. 

Sementara itu organisasi ra 
( hasia Mau Mau terus melaku- 
kan kegiatan2nja sambil meng 
'Jucrkan antjaman2 hendak 
membunuh orang2 Afrika jg 
bekerdjia untuk orang2 kulit- 
putih. Di Kiambau, 10 mil dari 

#keota Nairobi, telah diketemu-: 
kan lagi bangkai seekor ku- 
tjing diatas mana terdapat tu 
lisan: “Berhentilah kamu be- 
kerdja utk kepentingan orang2 
kulit-putih, djika kamu tidak 
Vingin dibunuh”. 

Difihak lain polisi di Nairobi 
terus mengambil tindakan2 ter 
hadap orang2 Afrika jang me- 
langgar peraturan2 keadaan da 
rurat. Pada hari pertama berla 
kunja keadaan darurat, jaitu pa 
da hari Senin, di Nairobi telah 
didatangkan sedjumlah - besar 
balabantuan polisi dan tentara. 

Di Nyeri dua orang dari suku 
bangsa Kikuyu didjatuhi huku- 
man kerdja paksa masing2 9 
dan 12 bl. lamanja atas tudu 
han telah menjebarkan berita2 
jang dapat memperbesar kege- 
lisahan penduduk. 

Di Nairobi 20 orang2 Afrika 
didjatuhi hukuman  pendjara 
satu bulan, 50 sampai 100 shil- 
ling setiap orang atau hukuman 
pendjara satu bulan, karena me 
langgar peraturan djam malam 
Gi ibukota ini. : 

Hari Djum'at diberitakan, 
bahwa pengadilan istimewa jg 
dibentuk empat bulan jang lam 
pau di Nairobi untuk memerik 
sa penduduk2 asli jang tersang 

Ika mendjadi anggota2 organisa 
si gelap Mau Mau, “hingga kini 
telah mendjatuhkan hukuman 
(hukuman atas sedjumlah 140 
laki-laki dan perempuan dari su 
kubangsa Kikuyu. Hukuman? jg 
|didjatuhkan itu berupa huku- 
Iman? denda seketjil2nja 10 
pond Sterling atau  hukuman2 
ipendjara gampai 18 bulan untuk 
tiap2 terdakwa wanita dan hu 
'kuman2 pendjara diantara 18 
bulan sampai 3 tahun untuk 
tiap2 laki-laki. Sewaktu peme- 
'riksaan masih berdjalan dua 
iorang preman dan seorang ang 
'gota polisi jag harus berati dak 
Selaku Saksi, telah dibunuh dan 
'keberapa orang saksi lairinja te 
lah hilang.     u 

Di "Uzbekistan terdapat. 36 
di! 

antaranja 2 universiteit. Le bi: 
dari 3.060 mahasiswa Uzbek me:   5 oran PERAN, 

Alain Bombard jg. in 
membuktikan, bahwa orang2 jg 
terapung-apung dilaut iba 
kapal tenggela yana ba 
rus hanja di AA ENGHI: 
RUP HA 
MEMINUM AIR, pa at tlah ber- 
tolak dari Las Palmas dike pu- | 
Jauan Kenari (samudera Atlar. 
tik) dengan menuanang rakit 
karet. Dalam 
minggu profesor mengharap 
kar akan sampai Or 

Atas 
tjis ia , 
kanari dan air akan tetapi ba- 
rang2 tsb. dipak aa Jaa 
Rakit tsb. diper engkar 

   
   
   

  
ngikuti peladjaran pada insti- 
tut polytehnik di Tashkent, 
ibukota Uzbek. Selama 3 ta- 

t hun jl. ini lebih dari 14.000 pe- 
muda Taki2-perempuan “Uzbek || 
mendjadi guru. Tahun ini, 6346 
dari anggaran belandja Uzbek 
disediakan untuk penaidih kan 
Can kebudajaan 
Karangan? Marx, Engels, Le 

nin dam Stalin telah diterdje- |: 
'mahkan dalam bahasa Uzbek, 

begitu pula -karangan2 penga- 
rang2 Russia Tolstey, Pushkin, 

Gogol, Chekov dll. Di Usbekis: 
tan terdapat lebih “dari 1800 
perpustakaan, “13 suratkabar   seljadi laj ala 

nggerakkani:ja : 
lain? pendapatan baru. Batan 
jang tadinja menjertai  Bom- 
bard telah Sa di 
Afrika Utara, 2 : 

t 

ka AI 

  

dan 10 madjalah terbit dalam 
bahasa Uzbek, r 
Kebudajaan. Uzbek zaman ge 

karang bentuknja “nasionalis, ' 
isinja sosialis. 
Yunusov. (Antara) 

  

Separo Pen-| 
duduk Dunia 
Ada Di Benua Asia 

PADA TGL. 10 OKTO- 
BER jang lalu di Djene-| 

wa, oleh WHO (organisasi kese- 
kanan sedunia) telah ' diumum- 

n, bahwa penduduk dunia di- 
tahun 1939 berdjumlah 2000 
Ojata djiwa dari 
2377 djuta djiwa. 

Lebih separoh dari pendu- 
tuk dunia berdiam di Asia, 
Tiongkok sadja mempunjai 463 
djuta venduduk dan India 357 
djuta. Eropa mempunjai pen- 
duduk sebanjak 3928 djuta, 
jakni 77,9 orang dalam satu ki 
lometer persegi. Djumlah ra-   ta2 dari penduduk “di Oceania 

. dalam satu kilometer ' persegi 
ada 14 orang. Eropa jang pa- 

Demikian kata j ling padat penduduknja dan 
Oceania jang paling lengang. 

satuan2 palang. merah “dise-: 
menandjung - Korea. ha 
Djum'at menghadiri rapot rak- 
Sasa, dimana telah berpidato 
presiden Korea Selatan, Syng- 

.mentara Korea Selatan, Pusan.. 
Selandjutnja telah berbitjara | 

bung dimedan perang Korea, 
djenderal major Thomas: W. 
Warren.     wakil perdana menteri.dan ke- | 

pala staf angkatan perang Sy- | 

dimana antara lain dinjatakanl: 
harapannja bahwa PBB. akan | 

     nja dalam pverdjuangan  mere- 
ka untuk menijapai kemerd 
kaan sebagaimana pula PB 
telah membantu tertjapgi ke-| 

lonel Shishakli menambahkan, 
bahwa berdirinja terus organi- 
sasi PBB sebagai alat jang: 
berpengaruh “untuk menjela- | 
inatkan perdamaian adalah ter 
gantung daripada pertanjaan 
sampai dimanakah  negara2 
anggotanja mentaati prinsip2 
PBB. 

Pihak Rusia tidak hadir. 
Wakil2 dari Sovjet Uni dan 

negara2 pengikutnja samase- 

  

   

    

Ibu (Kota & Negara2 | 
B Merajakannja 

: 2 Pengikutnja Kosong Wak- 
| tu at "Peringatan Dk Gedung PBB Sendiri... 

  

     

    
   

erhatian istimewa terhadap usaha 

organisasi dinia ini, Disemua 4 
£ ota PBB pada hari itu pandji organi- 

    
tertjantum dalam piagam PBB. 

berikut: ,,Dengan ini saja hendak ENTERI KEUANGAN 

.menjatakan doa selamat saja da-. Inggeris, - R.A. Butler, 

lam pelaksanaan tugas Tut me hari. Djum'at. mengutjapkan 
mupuk pengertian terhadap usas     | sanggup menghadapi krisis ke- 

| uangan 

jak terangan itu di. Edinburgh, se-.!'    
    
   “dan: kesehatan, 

    

   
   

“part Inggeris dengan melawan 
“persaingan Djerman baru dan 

ri bekas perdana menteri Inggris Hj jepang. 

    

   
   
   
   

     

     
     

  

| Dikatakan, bahwa pasar 
pendjual kini telah sampai 

'pada achirnja- dan Inggeris 

man Rhee. Rapat raksasa ini 
diselenggarakan dj ibukota se- “sanggup membuat lebih banjak 

pula komandan badan penghu: jitu. (Antara). ana 
f jahan Ing: 

   

   
   

Di. Damsjik, ibukota Syria, | 

ria telah menguijapkan pidato, |. 
Han

 
2
 

D
a
 
e
n
 

  

negara? didunia hari Djum'at 

peringatan kari ularg-tahun ke-7 
ota2 besar dan ketjil dari ke- 

Sebagai lambang kejakinan akan 

  

“Inggris Harus $ Perbe- 
sar Ekonominja 

peringatan, bahwa Inggeris tak 

lainnja. dan musti 
memperbesar "ekonominja utk 
mentjegah timbulnja krisis itu. | 
Butler jang mengutjapkan ke- 

| terusnja. mengatakan, bahwa. 
diperketjilnja dinas perumahan 

pensian " dan |: 
perabutran2. ' sosial lainnja | 

: mungkin akan ternjata perlu | 
'dalam usaha memperbesar eks- 

kan oleh pemerintah. Hal ini   
di toko2 dimana sadja. 

   
   

   
   

      

   
   

Baru2 ini, untuk pertama kalinja sedjak. 9 Djuli 1940, 
Inggris tak dagi termasuk dalam daftar barang2 jangs diransum- 

duk pada umumnja. Pada gambar: berhubung. terhapusnia : 
ran itu, dgn girang seorang njonja rumah dapat membeli teh itu 

  

sbenarnja Sama 

fa 

mu 
(pemudi Kristen) 

Sadja 
Traman. aa 
'Bangsa2 Di Ounia 

RESIDEN TRUMAN ha- 
ri Djum'at mengatakan 

kepada pemudi? dari 16 negara, 

bahwa harapan utk, pon rdamaian 
akan “makin an ia Nan 

2 InsJjadi, a 
ng Hg TU BA Sania 

has pat ah 
Pemudi? itu adalah para ian 

XW.C.A. (perhimpunan 
jang hendak 

beladjar di. Amerika untuk   
3 

teh di 

tentu sangat menggirangkan pendu 

peratu   
  

Ger ak
an 

menghadapi persaingan sepe- 
(nuh2nja di dunia. ,,Kita hanja 

dapat memperbesar eksport 
djika kita membuat barang2 
jang diminta oleh dunia di 
'waktu ini dan mendjualnja dg. 
'harga jang mau dibajar oleh 
dunia. Terutama kita harus 

Pp 

(barang2 

1Butler 
'kapital”, demikian 

dalam - peringatannja rendah Inggeris. 

geris itu dikatakan, 
bahwa aksi jang kini didjalan- 
'kan di.Kenya sama sekali tidak 
bersifat politik, namun ka- 
langan politik di Djakarta dlm 

Jet-Rocket 
Russia   

Mendapat Perhatian Polltis! Indonesia. 
Inggeris Mau Tutup Mata Dan Kelabui 

Bangsanja Sendiri. 

ERGOLAKAN di Kenya jang menjebabkan diadakannja pe- 
nangkapan besar?an jg. dilakukan oleh satuar? tentara dan j e Ti 

(ngadakan pemilihan baru 
di Inggeris. 

polisi (Inggeris) membangkitkan perhatian dikalangan kaum poit 
tisi Indonesia di Djakarta. Seperti jg. telah dikabarkan, pergolakan 
di Kenya itu demikian meningkatnja sehingga menteri 
Inggris Lyttleton perlu memberikan keterangan dalam madjelis 

Sekalipun oleh menteri dja-bihnja adalah penduduk asli, 

  

     

  

   
   

    

  

   

   

menjokong negara2 Arab lain- | 

merdekaan Syria dan Libanon | 
enam tahun jang lampau. Ko- | 

ALAM KARANGAN, jg. 
dimuat oleh harian 

F agan Dundas mengatakan bhw 
FRusia kini nagin aah 

12 den 

    

pesawat ini” tidak membutuh- 
28 lapangan terbang, tetapi 
jukup dengan lapangan, jang 
agak diratakan didalam hutan, 
untuk naik ke udara atau me- 
ngadakan pendaratan. 

Keterangan pertama tentang” 
pesawat ini telah didapat “dari. 

ditahun. 1949: 

film ukuran ketjil, jang telah 
diselundupkan dari Lembaga 
Tehnik Polandia, dimans mo- 
del pertama dari pesawat, jg. 
bernama CZ-2B itu .telah di- 
buat. Pesawat jang berbentuk 
segi tiga tadi, demikian Dun- 
das selandjutnja, 
3 ekor dimana terdapat motor2 
rocket, jang berbentuk torpe- | 

kali tidak tampak dalam 'upa- 

tjara diruangan gedung sidang 
umum PBB jang diselengga- 
rakan berkenaan dengan peri- 
ngatan hari ulang-tahun orga- 
nisasi dunia ini. Pada waktu 
ketua sidang umum PBB, Les- 
ter Pearson, membuka tupatja- 
ra tersebut semua kurSi2 dari 
wakil2 Sovjet Uni, Tjekoslowa- 
kia, Byelo Rusia, “Ukrania dan 

| Polandia kosong. 
Sesudah - njonja. Wisanor 

(Roosevel: membatjakan muka- 
Gimah piagam PBB, lalu. oleh! 
Pearson diminta supaja para / 
kadirin mengheningkan . tjipta 
beberapa saat lamanja untuk 

menghormati mereka jang te- 
lah gugur dalam memperiahan- 
|kan prinsip2 PBB. Upatjara pe 

ringatan diruangan sidang 
:ymum PBB memakan waktu 
beberapa puluh meniti. 

Tinggal heberapa saat lagi 
sebelum upatjara dibubarkan 
barulah dua orang wakil Byelo 
Rusia dan lima orang dari de- 
legasi Tjekoslowakia  menem- 
pati kursi2 mereka. Kursi2 
dari delegasi2 Rusia, Ukrainia, 
dan Polandia tetap kosong. 

Di gelanggang untuk umum | 
tampak ratusan orang jang | 

menghadiri upatjara ini. Djuga 
mereka ikut mengheningkan 
tjipta untuk mengenangkan me 
reka jang telah mengorbankan 
djiwanja ' untuk kepentingan 
PBB di Korea. (Pia-Reuter). 

  
do, dan ,,kaki2” giatag mana : / 
pesawat tsb. berdiri pada wak 
tu hendak naik ke uga. (An-i 
tara-UP). 

    

Kuasa usaha India baru di | 
Jordania, K.M. Panikar, hari Kej 
mis menjerahkan surat? enam 
tjajaan kepada Jewan mangku 

bumi Jordania bertempat . di- | 
istana Basman di Amman. Upa 
tjara ini dihadiri oleh perdana 
menteri Jordania, Tawfik Abul 
kuda, dalam kedudukannja se- 
bagai menteri luar negeri. 

Sebentar setelah dipilih men 
djadi presiden sidang umum 
PBB kali ini menteri LN. 
Canada Lester Pearson (te- 
ngah) bergambar bersama se 
kretaris djendral PBB. Trygve 
Lie dan pembantu sekretaris 
djendral A. Cortier, Dibawah 
lambang Perserikatan Bangsa 
Tangan 

  

Hah 

Cimr 

  

KONFERENSI ANTARA 
NEGARA2 ISLAM? 

Pemimpin Iran dan po- 
litik, Ayatolah Kashani me 
rangkap ketua parlemen, 
hari Sabtu mengumumkan 

bahwa ia akan mengun- 
dang wakil2.dari.semua ne 
gara2 Islam, baik jang 
merdeka maupun jang ma | 
sih didjadjah, utk, meng- 
hadiri konferensi jang 
akan diadakan di Teheran. 
Konferensi ini diadakan 
dengan maksud untuk 
mempersatukan tudjuan2 

      para negara Islam dalam 
lapangan politik. Waktu bi 
lamana konferensi tadi di 
lakukan akan ditetapkan     

ihtaranja 

: , pertjakapan, dengan ,,Antara” 
Bisa Naik Tegak mengakui bahwa pergolakan 

“5. Larus : fitu adalah suatu pergolakan | 
melawan pendjadjahan, jaitu 
sama halnja dengan di Tunisia, 
Marokko, Vietnam dil.nja. 

Kata kalangan itu selan- 
djutnja, Inggeris. rupanja se- 

ngadja menutup mata terha- 
sidap.kedjadian2 sesudah perang 
dunia jang kedua berachir dan 

- mendarat enak naik ke 1a 'kalau dalam soal Kenya ini 
jra setjara tegak Juru | 

Dundas mengatakan bahwa ! 
linggeris tidak mau mengakui! 
|Soal ini ..sebagai. soal politik, 
maka dia hendak . mengabui 
Mata bangsanja sendiri dan 
hendak mentjoba memperketjil: 

|kenjataan ini. padas dunia luar. 
Dapat dijakinkan, bahwa an- 
Gaikata Inggeris tidak . me- 
ngambil djalan jang bidjaksa- 
ha di Kenya itu, maka pergo- 
lakan ini akan meluas dan be- 
sar sekali “ kemungkinannja 

Inggeris tidak dapat mengata- 
sinja dan bahwa negara2 jang 
anti-pendjadjahan, umpamanja 
India jang banjak mempunjai 
kepentingan. di Afrika, akan 

  

mempunjai menjokong: gerakan rakjat di 
Kenya itu. 

Kalangan politik tersebut i 
achirnja “ menaroh harapan, 

bahwa djuga Pemerintah Indo- 
neSia akan mempunjai sikap 
jang sama .terhadap gerakan 

di.Kenya itu seperti terhadap 
soal Tunisia, Marokko, 

ham. dilnja jang kini " Sedang 
| berusaha melepaskan diri dari 
pendjadjahan. 

Pendjelasan. 

Kenya adalah ' suatu koloni 
dan protektorat Inggeris, 'diku- 
asainja sedjak achir abad jang 
lalu. Luasnja “kira2. sama dg. 

sseluruh pulau Kalimantan,. ter- 
letak di Afrika Timur, berpan- 
tai pada Laut Hindia. Pendu- 
duknja hampir 51, djuta, ' an- 

kira2. 30.000 orang 
Eropah, 100:000 orang India 
dan 25. 000 orang. Arab, sele- 

Viet- | 

Di Keny 

djadjahan 

bangsa Afrika. 

Kekuasaan eksekutifnja ter- 
diri dari 12 orang, dibawah gu- 

bernur, sedang badan perwaki- 
lannja diketuai oleh. gubernur, 
sfatnja sebagai badan. penasi- 
hat gubernur. Anggauta2:jang 

Cipilih dari badan ini ialah 11 
orang Eropah, 5 orang India 

dan 1 orang Arab. Jang diang- 
kat 7 orang bukan-pegawai 
dan paling banjak 9 orang pe- 

gawai. Dan untuk mewakili 

penduduk asli (Afrika) dianz- 

kat 4 orang tidak dari kala- 

ngan pegawai. 

Sebagai telah dikabarkan, 

sedikitnja 103 
lah. ngkap, .1.k...130....orang 
jang “sedang ditjari. Gerakan ' 
   

  

geris ialah gerakan Mau-Mau, 

Gerakan ini dituduh telah me-j 

njebabkan diadakannja pembu- 
nuhan2 terhadap 43 orang. 
Inggeris telah mendatangkan. 2 
bataljon balabantuan, antara-: 
nja.1 bataljon dari mhpai $ 

  

mendjadi pemimpin2 Y.W.C.A. 
,Gi- masing2 negerinja. Truman 
! memudji tjita2 jg mulia dari pe 

mudi2 tadi. dan menjatakan 
( bahwa bangsa2 nanti akan sa- 

dar, ,,kita sekalian sehenarnja 

sama. sadja”. Para pemudi ter- 
' Sebut antaranja mewakili Dje- 
'pang, India,” Pakistan, Birma, 

| Mesir, Malaya. Muang Thai TN 
MPa (Antara): Tgl 

CEuRcani, AKAN BER- 
HENTI TAHUN DEPAN, 
RAMALAN SHINWELL. 

Bekas menieri pertaha 

  

' “4 . £ 

nan Emanuel. Shinwell. ma 

lam Sabtu meramalkan 
Ibahwa perdana menteri 
Winston Churchill. akan 
'meletakkan djabatannja se 
telah. upatjara pelantikan 

Ratu Elizabeth dalam. bu- 
lan Djuni jang akan da- 
tang dan bahwa pemerin- 
'tah konservatif akan me- 

  

(Perlu Sbg Pangkalan 
taBarat: Kata London 

ALANGAN2 PEMERIN- 
TAH Inggris di London 

hari Djum'at menerangkan, bah ' 
wa. dengan. terputusnja hubu- 
ngan2 diplomasi antara Inggris 
dan Iran dan dipindahnja pasu- 
kan? Inggris dari Timur Te- 
ngah kedaerah djadjahan Ken- 
ya berhubung dengan ketega- 
ngan? jang telah Yimbul didae- 
rah tsb., maka adalah djelas be   

orang jang te-| 

jang stdang dihadapi oleh Ing- ' 

jang dianggap anti-kulit-putih. ! 

tapa perlunj ja untuk memperta- 
hankan daerah terusan Suez se 

| bagai pangkalan pertahanan ne 
gara? Barat. 

Kalangan2 tersebut lebih 
djauh menjatakan. bahwa" ne: 
igara?- pakt Atlantix Utara jg. 
sedang menghadapi kemungki 
nan ambruknja . pemerintahan 

i perdana menteri Mossadeg di 
Iran, kini tidak lebih lama da- 
pat bersikap ragu-2 dalam pe- 
laksangan rentjana2 mereka 
tentang pembentukan .koman- 
do pertahanan Timur Tengah. 

(UP). 
  

M 
Korea Utara untuk peperangan, 

1945, dengan bantuan Rusia jang 

nakan. 

Dikatakan selandjutnja, - 

i hwa, PBB-telah berbuat 
sesuatu-iang mungkin didjalah 
kan untuk “mentjapai perda-   

S4 “i 

maian, tetapi fihak agressor 
dan mereka jang membantunja 
tidak melakukan sesuatu un- 
tuk mentjiptakan perdamaian 
di Korea. 

Pada achir pidatonja Ache- 
son memadjukan sebuah reso- 
Jusi, menjerukan kepada  Ko- 

|»rea. Utara serta pasukan2 Tiong 
"| hoa jang ikut bertempur di 
| Korea, supaja menerima baik 
|iperletakan sendjata jang me- 
|ngakui “hak mutlak da- 

semua tawanan pe- 
.rang untuk dipulangkan kem- 
bali terketjuali mereka “jang 

| tidak menghendakinja. Reso- 
|! Jusi-itu dimadjukan atas nama 
Amerika Serikat, Australia, 
| ' Belgia, Canada, Columbia, Den 
mark. Ethiopia, Perantjis, Ing 

| geris, Junani, Honduras, Eslan 
“Jandia, Luxemburg, Nicaragua, 

| New Zealand, Norwegia, Neder 
land, Pilipina, Muang Thai,   Turki dan. Uruguay. Pidato 

Ml tersebut memakan waktu 2 
1 djam 40 menit. 

Masaalah gentjatan 

sendjata 
Dalam menjinggung masaalah gen   

II, tjatan  sendjata, 
(| kan, bahwa ada'3 hal jang pokok jg 

Acheson mengata- 

FP) diperundingkan: garis demarkasi, dja   
  lebih landjut. (REP). 

minan terhadap agressi lebih landjut 
| dan pengembalian para tawanan pe- 
rang. 

Tentang ke-2 soal jang pertama te 
lah tertjapai persetudjuan, dan 'pe- 
merintah Atmnerika bersedia mempela 
djari semua saran dari fihak mana- 

pun djuga, untuk menjelesaikan soal 

/ jang ke-3, asalkan dasar pengemba- 

Tuduhan Acheson 
£.,Russia Persiapkan Korea-Uiara Utk! 

5. Peperangan” 
ENTERI LUAR negeri Amerika Serikat Dean Acheson pa- 

da hari Djund'at menuduh Rusia langsung mempersiapkan 
tetapi dinjatakannja, bahwa PBB 

akan tetap membatasi persengketa'an pada djazirah Korea sadjas 

Dalam memberikan tindjauannja mengenai seluruh situasi Korea, 

Acheson mengatakan kepada Panitya Politik PBB, bahwa perlua- 
san angkatan darat Korea Utara dimulai pada permula'an tahun 

mengirinikan penasehat2: militer- 
nja kemarkas? besar, dimana perluasan tentara tersebut ep entjar. 

lian tawanan2- perang dengan Kn 
rela dihormati. : 

Dikatakannja, bahwa 121.000 ta- 
wanan perang Utara kini berada di 
tangan. PBB dan dalam. perundingan 

di Panmunjom fihak Utara telah me 
ngatakan, bahwa mereka mempunjai 
11.500 orang tawanan PBB, sedang- 

kan sebelum itu. radio Korea Utara 
2 kali menjiarkan berita, bahwa da 
lam 9 bulan permulaan permusuhan 
mereka telah menawan 65.000 serda 
du PBB. 

Acheson mengatakan, 
daftar tawanan? psrang Utara 
telah disampaikan oleh fihak 
PBB kepada Palang Merah, jg 
telah diizinkan: mengundjungi 
mereka. Dikatakan pula, bhw 
delegasi Utara di' Panmunjom. 
telah menjetudjui tjara? untuk 
mengadjukan pertanjaan2  ke- 
pada para tawanan guna mak- 
sud2 sereening. 
Achefon selandjutnja menja- 

takan, bahwa dasar pengemba- 
lian para tawanan peranz telah 
ditentukan " dalam" " konvensi 
Djenewa dan dengan sengadja 

| ditegaskan dalam.  perdjan- 
'djian2 bilateral jang ditanda- 
tangani oleh Sovjet setelah P' 
rang Dunia Pertama dan dim 
persetudjuan kapitulasi di Stas 
lingrad dan Budapest. 

Tetap terbatas 

pada Koreas 
Mengenai politik perang jg. 

didjalankan di Korea Acheson 
mengatakan, bahwa meskipun 
PBB kerap kali harus melajani 
pasukan? jang datang darj tu- 
ar Korea, komando PBB selalu 
membatasi operasi?nja pada 
Korea dan bermaksud" hendak 
meneruskan politik itu. dihari? 
jang akan datang. (Antara), | 
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