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(HubunganP emerentah-RskjatHarus 
Dirapatkan Kembali 

Langkah Pertama: Pemerentah Akan 

    

| PNI-KSP 
'PNI Akan Lebih Per- 

| erat Kerdjasama 

DEWAN Partai PNI dalam 
rapat plenonja pada hari Sabtu 

|- man dan mulai berlaku Undang2 Darurat Tentang Pengawasan 
/ , da » 7 Oz « Pagi leo veterea Berusaha Memenuhi Kepentingan2 

siang, Minggu siang dan Minggu 

    

Markas besar Perantjis menerang 
kan bahwa gerak-gerik Vietminh itu 
dapat diartikar sebagai persiapan? 

Nag No Ngujen Giap utk. 
keluar dari tempat  persembunjian- 
nja dan melakukan serangan pemba 
tasan terhadap ofensif selama 12 hz 
ri fihak Perantjis jg telah menjebab 
kan mereka mundur hingga kedae- 
rah pegunungan di Lembah Ketjil” 
jg kaja dengan beras, 65 mil selatar 
Hanoi. Markas besar tidak mau me 
nerangkan. lebih dalam tentang ge- 
rakan2 fihak lawan, hanja di kata- 
kan bahwa gerak-gerik telah kelih: 
tan selama 48 djam terachir.” 

Separoh resimen mundur dengan 

  

    
   

kerugian 200 serdadu tewas ketike | 
mereka melakukan sergapan sia? d 
»Sebuah hutan”. 
Dalam pertempuran sengit selam: 

4 djam, serdadu2 Perantjis dan Mz: 
rokko dibantu oleh pesawat2 pembi 
ru pembom dan mendesak lawan ke 
hutan belukar. : 

Seruan 
Kuo Mo Jo: 

Rakjat RRT Harus Ban- 
tu Rakjat Korea ' 

KETUA PANITYA Rakjat T iong 
kok untuk Lawan Aggresi Amerika 
dan Bantu Rakjat Korea, Kuo Mo 
Jo, dalam .,,Harian Rakiat” Peking 

  

      3 akukan 
Indonesia. Untuk : 
pasal tersebut diatas, 

Orang2 asing jang b 
b 1 - , CE 

Orang2 asing jang berbdhaja 
untuk ketenteraman, kesusilaan 
atau kesedjahteraan umum atau 
jang tidak mengindahkan peratu 
ran2 jang diadakan bagi orang2 
asing jang berada di Indonesia, 
oleh Menteri Kehakiman: 

a. dapat- diharuskan untuk 
berdiam pada sesuatu tempat jg 
tertentu di Indonesia: 

b. “dapat dilarang untuk ber 
ada dibeberapa tempat jang ter 
tentu di Indonesia dari mana ia 
Tarus pergi: 

c. dapat dikeluarkan dari In- 
donesia, meskipun ia! penduduk 
yegara. 

Sebelumnja orang asing itu di 
keluarkan dari Indonesia ia di 
masukkan dalam tahanan dahulu 
dengan diberi kesempatan untuk 
membela diri. : 

Ketentuan diatas (mengenai 
orang2 asing jg berbahaja dsb.) ti- 
dak mengurangi hak orang: asing 
untuk meninggalkan Indonesia atas 
beaja sendiri djikalau ia tidak ter- 
sangkut lagi dalam perkara pidana 
dan semua kewadjiban2nja terhadap 
Republik Indonesia dipenuhinja. 

Barang siapa jg dikenakan keten- 
tuan diatas (mengenai orang asing 

Orang Asing jang antara lain menentukan 
man m pengawasan terhadap orang2 asing jang berada di | 

enjelenggarakan pengawasan termaksud dalam 
Menteri Kehakiman dapat mengadakan Orga | 

nisasi Pengawas Orang Asing, jg tugas 
dengan Peraturan Pemerintah. Tiap-tiap orang asing jang berada 
di Indonesia diwadjibkan memberikan segala keterangan atau ban 
tuan jang diperlukan untuk mengenal 

supaja mereka lebih bagus 
estets mengatur etalage2nja: di- 
kritiknja pelajan2 toko jang tak 
tahu adat dan ,,dusun” jang tak 
tahu kewadjiban 

dan kekuasaannja diatur | 

dirinja. 

Boleh Me- 
wah Lagi. 

Rakjat Russia Boleh 
Beli Mobil: Kwalitet 
Dan Kelezatan Maka- 

nan Dipertinggi 

  

»TASS” MENGABARKAN da- 
ri Moskow bahwa konsumsi da- 
ping dikota2 besar di Sovjet Uni 
kini 2 kali sebanjak ketika 1950. 
Orang2 priv€ sekarang boleh beli 
mobil, walaupun mereka harus 
tunggu selama 6 bulan sebelum 
mener'manja, Kepada buruh res- 
toran, buffet stasion dan 
restorasi, cafetaria d.LI. d'serukan 
Supaja mereka memperbaiki kwa- 
litet makanan jang mereka djual: 
supaja koki2 lebih radjin beker- 
dja, maka upah mereka dinaikkan. 

Da'am tahun 1954 akan dibuka 
11.000 restoran dan snack-bar ba- 
ru di Sovjet Uni. Kepada pengusa 
ha2 toko di Sovjet diserukannja 

dan 

utama mereka, 

  
Gambar jang tak perlu pendjelasah banjak-banjak. Memang risiko se- 
orang matador ialah, bahwa ia selalu menghadapi kemungkinan untuk 
di-zorok tanduk lembu jang ia ,permain-mainkun” itu. Jang demikian 
ini dialami oleh matador Ramon Burrera di Madrid baru-baru ini, jang 

Hidup Jg Utama Dari Rakjat 

MENTERI PENERANGAN, Dr. EF. L. Tobing, dalam suatu 
pertjakapan dengan para wartawan menerangkan hari Senen bah 
wa titik-berat perdjuangan kedalam negeri sekarang ini harus di 
letakkan kepada usaha untuk merapatkan kembali hubungan dian 
tara rakjat dengan pemerintah, jang dimana jl. mengalami kereng 
gangan. Langkah2 untuk melaksanakan hal ini dari fihak peme 
rintah ialah berusaha untuk memenuhi kepentingan2 hidu» jang 
utama dari rakjat umum, antara lainnja dengan djalan 
ngunan perekonomian negara dimana rakjat djuga harus 

Perkemba- 
ngan Di Atjeh 
MENURUT berita Antara Me 

|dan, hari Sabtu jg talu 20 orang 
anggota polisi Atjeh, jg semula 
turut dalam gerombolan Daud 
Beureueh cs., tetapi kemudian da 
pat ditangkap, dihantarkan ke 
hopbiro polisi Sumafra-Utara di 
Medan. Kini mereka ditahan un 
tuk pemeriksaan  selandjutnja. 
Belum diketahui, apakah mereka 
itu dengan sukarela memasuki 
gerombolan di Atjeh, ataukah de 
ngan paksa. 

. 

. Dalam pada itu menurut komini- 
ke Komando . Tentara dan Territo- 
rium I Bukit Barisan tgl. 24/10, me 

ngenai situasi di Atjeh dikatakan 
al. bahwa pada tgl, 21/10 sepasu- 
kan Mobrig mengadakan gerakan, 
di dekat Glumpung Minjak (daerah 
Sigli) diserang oleh gerombolan, se 
hingga terdjadi  tembak-menembak 

| djam 20 menit. Kemudian gerom 

bolan mengundurkan diri. Diantara 

pemba- 
turut 

Dengan kekuatan didalam negeri 
jg demikianlah kita pula akan mela 

kukan perdjuangan kita keluar nege 
ri diatas dasar jg tidak mudah akar 
terumbang-ambingkan — diantara ke- 

kuatan2 dunia sekarang, demikian 
Menteri Penerangan. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa se- 
tiap usaha dari fihak manapun dju- 
ga jg menghalangi usaha2 tsb harus 

diatasi, baik jg berupa gangguan? 
terhadap - keamanan maupun hal? 
lainnja. 

Atas pertanjaan apakah pemerin- 
tah telah mengambil usaha2nja ke- 
arah perdjuangan jg demikian itu, 

Menteri Tobing menjatakan bahwa 

selaras dengan penglaksanaan  poli- 
tik program pemerintah hal itu telal 
dimulai didjalankan. 

  

PRESIDEN BESERTA KELU- 
ARGA KE BENGKUI.U, 

Dari kabinet presiden diperoleh 
kabar, bahwa pada hari Senen 
pagi, presiden Sukarno disertai 
dengan njonja beserta dua orang 
puteranja telah bertolak dari lIa- 
pangan terbang Kemajoran menu 
dju ke Bengkulu dengan pesawat 
baru De Havilland Heron. 

malam terutama telah membitja 
takan soal2 jang langsung berke 
naan dengan organisasi dan ru- 
mah tangga partai. Putusan pen- 
ting jang tidak mengenai rumah 
tangga partai dan diambil dgn 
suara bulat, jalah soal membulat 
kan kerdja sama dengan. KSP 
(Kerdja Sama Politik) guna me 
lantjarkan usaha2 jang dilakukan 
oleh kabinet. Demikian ketera- 
ngan Ketua Umum Sidik Djojo- 
sukarto. Selandjutnja dikabarkan, 
bahwa sidang Dewan Partai PNI 
tsb. dihadiri oleh 42 dari 45 ang 
gautanja, 

K.S.P. (Kerdja Sama Politik) Se- 
nen siang mengadakan rapat di ge 
dung Parlemen guna  membitjara- 
kan: 1. Kedudukan KSP dalam ka- 
binet, 2. Kedudukan Wk. PM TI da- 
lam kabinet, 3. Kebidjaksanaan Pe- 
merintah dalam soat keamanan, 4. 
Pembentukan  Panitya2 ' Pemilihan 
Umum, S5. Politik kepegawaian dan 
6. Lowongan Menteri Kesedjahtera- 
an Negara. Rapat tsb selain dikun- 
diungi oleh wakil2 ' dari partai2 ig 
tergabung dalam KSP (PIR, Parkin 
do, Permai, SKI, Demokrat, Parki, 
Partai Buruh), pun dihadiri djuga 

oleh beberapa Menteri dari partai2 
tersebut. 

Nixon Lebih 
Optimistis 

Mengenai Masa-De- 
pan Asia Tenggara 

  

hari Senen katakan, bahwa setelah |jg berbahaja dsb.) dan mengaku diri| jaitu: menolong sipembeli. telan terlena dan kena tergorok Oleh lembunja. Untung Ramon tidak alat2 kekuasaan, dua orang luka be Maksud daripada kundiungan Wakil presiden A.S. Richard 
membantu Korea Utara mentjapai nja warganegara Republik Indone- Tass kabarkan seterusnja, bah-| mendapatkan luka-luka berat karenanja. Hanja tjelananja sadja jang kata- rat: Berapa ba dipihak gerom- |tsb. ialah untuk mengadakan pe Nan Ba hari Minggu telah kemenangan — rakjat Tionghoa 'kini |sia, dapat mengadjukan permohonan | wa telah didesak supaja industri2 nja habis Kojakskojak.......i.iii.. bolan tidak diketahui. £ nerbangan pertjobaan dgn  pesa- Bat Ona dengan komisaris djen- 
harus membantu memulihkan serta | kepada pengadilan “jg daerah hu- memperkembang sistim adverten- : 3 Pada tgl. 22/10 disekitar Lameulot wat Heron itu jang sebagaimana deral In lan Asia Tengga 
mengindustrialisasi Korea Utara dan kumnja meliputi tempat. tinggalnja| si setiara besar?Zan, akan tetapi ia (daerah Sigli)  ternjata kampung? | diketahui akan dipergunakan oleh an Malaka MacDonald. Nixon mendapatkan penjelesaian setjara da orang itu, untuk “menetapkan bhw | tak setudju dengan reklame jang semuanja dalam keadaan kosong, di| Garuda Indonesian Airways utk. | 0 OA DIAL s 
mai semua masalah Korea. Tulisan | ketentuan tsb tidak berlaku baginja. | berkelibih2an. Tentang tjara2 per- tinggalkan penduduk. Djalan kereta | melajani perhubungan udara di sesudahnja menjatakan bahwa se Utk Tuntut Kemerdekaan   

    

   

  

  

  

  

  

saga Na z 5 : : : ae : TN : : NE 5 : sc. oagai hasil mbitjaraan2 ' dan : Mena aa Sana an datang Bit sen NN adit aa Sa Naa p p TA pe Haa ena gependiang Harta Pn jang Sa - oMindjanan Mn Seda itu te 13. , | a, ?j tentua : : 2 Z di 6 na jang , i : 117 4 Km mendapat erusakan besar| masih berada diluar djaring uda! . eka 5 Has imi : 

angan Tentara Rakjot Korea dan Tinggi. » bo'eh ditire di Sawo ara GAnin. artai Progressif Guiana Akan Teruskan Pe Me na on masih 3 jaring lah ia lakukan, ia lebih optimis pasukan2 sukarela Tionghoa telah 3 , ra). Perdio : tuskan oleh gerombolan. Dalam ge- Pe tis terhadap masa depan gam ba memaksa Amerika untuk — menjetu- Undang? ini tidak berlaku bagi: - : : rakan2 alat2 negara di Bireunuen.| CEYLON AKAN KURANGI | 31 umumnja di Asia Tenggara”. £ 
diai perundingan? serta | menandaja. pedjabat2 diplomatik dan konse- PARTAI RAKJAT PROGRESIF Guiana hari Minggu telah | Lam Meulo dan Garut dari tgl. 19 DJUMLAH PERWAKILAN t Jl TEN . 
tangani persetudjuan gentjatan sen-|lar asing: b. pegawai? Organisasi2 Di: b j F1 berdjandji akan melandjutkan perd joangannja jang a dan se- (s/d 20 Oktober gerombolan mende NJA Di LUAR NEGERI. Diduga bahwa Nixon ' tela 2 : djata. (Antara). antar-negara jg diberikan —kedudu- ya afan ngit untuk japai kebebasan dari tindasan kaum imperialis. rita kerugian 14 orang mati, 9 buah "2 : £ Lesi Cevi 3 Sa bi rundingkan soal2 polikik na mili- Pn Been La HN Na Pk Casa aga ig dapat disamakan dengan, Ki : Sia: 48... $ Partai tsb. mengeluarkan hebat demikian, setelah pemerintah | kendaraan “dan sementara alat sen- Tanba Ian nan ea, hari Ba Del Ian Kongres Pemuda I EuE ae T3 An Pan : Acting djadjahan , mengadakan. penangkapan2 dan mena- djata disita. Saptu, bahwa Ceylon mungkin akan rah? ruwet seperti Mana Tandang 
I 1 | Sel d 1 . Ta: Asap NN Partai Progresif dan bekas menteri2 dalam mengurangi djumlah missi2 diplo- sia dan Indochina. : $ siam ndonesia pelajanian Hakim" lada Jagan jl. ren diselidiki sekitar kegaduhan jang timbul KETJELAKAAN DALAM  |atiknja diluar negeri, Dikatakan | i 2 2 di jana dewasa ini. : ! aa bahwa ketentuan tentang hal 'inij Menurut rentiana Nixon telah" E 

ST 
r N 2 Mt pe 3 3 1 : 

Tigabelas organisasi pemuda, pela UUD itu disertai pendjelasan a.l. Si : : TAMBANG BATU BARA. akan selekas mungkin diambil. Me- akan meninggalkan Singapura hari En 
djar, mahasiswa dan pemuda bekas Ikbb: Menteri Kehakiman mr. Djo- Diantara para menteri jg ditahan Sista TelaMe Debar bolak bal nurut Ketelawala, keadaan keuangan Senen menudju Kuala Lumpur di . edjuang Islam seluruh — Indonesia : -... Idy Gondokusumo, pada hari... 2 $ Pe 5 Ceylon dewasa ini menghendaki, bah mana Inggris memusatkan “usaha? 
peajuang Islam : Berhubun dea b E z 5 jalah bekas menteri. perhubungan . djadi ditambang batu bara Oegree . N NA3 $ 
akan mengadakan koneresnja pada nanang € na .panjaknjah Senen pagi telah mengadakan Sydney King, bekas menteri peker- La 1 Pem beron- Ne bee B laba s oi se | Wa hanja missi2 jang sungguh2 pen- militernja untuk memberantas baha- tel. 19 s/d 21 Nopember jg akan one. ASIN Ci 1 onesa jg Hand rapat kerdja dengan seksi keha djaan umum Balli Lachman - Singh 2 PAN Lawa, SAptU PASI Ser iting sadjalah jang harus tetap diper ja komunis. Hari Selasa Nixon akan hingga 33 orang pekerdja terpe- 

rangkap didalamnja. Sampai be- 
rita. ni dikirimkan belum diketa- 
hui baga mana nasib para peker- 
dja itu. Regu2 penolong segera 
dikerahkan ditempat terdjadinja 
ketjeiakaan itu. 

JOHN SENDUK DAN ISTERI- 

hari akan bertambah pula, pertam- 
bahan mana sebagian besar merupa 
kan pemasukan setjara illegal mela- 
lui daerah2 pinggiran (Riau, Kali- 
mantan Barat), maka sangat perlu 
diadakan pengawasan terhadap 
orang2 asing pada umumnja. 

“ Agar pengawasan dapat dilakukan 

kiman parlemen mengenai bebe tahankan. ter$bang ke Bangkok. (UP—Aneta). rapa soal, diantaranja mengenai 
soal djabatan acting hakim”. 
Sedjak beberapa bulan jg lalu, 
disampingnja hakim biasa, untuk 
memenuhi kekurangan hakim, 
telah diadakan djabatan ,,acting 
hakim” pada pengadilan negeri. 

datang di Djakarta, untuk membitja 
rakan berbagai-bagai masalah jg di 
hadapi dan mendjadi kepentingan 
bersama dari organisasi2 tsb. Se- 
lain dari itw akan dibitjarakan pula 
bahan2 jg akan dibawa oleh delega- 
si Indonesia ke Kongres Pemuda Is 
lam Sedunia jg menurut rentjana: 

.dan bekas anggota dewan -perwaki- 

Jan Arory Westmara. Mereka ditang 
kap ketika berada di perkebunan te 
bu Blairmount dan menurut  lapo- 
ran polisi pada mereka terdapat pu 
la beberapa dokumen. 

  

takan Djerman 

Timur2 
Partisan,, Anti-Komunis'"' 

Lawan Polisi 

  

Gerombolan Sulawesi Ada- 
kan ,Pemungutan-Suara' 

. 

Dalam statement jg dikeluarkan 

  

  akan diselk hn: 1 dengan seksama, dianggap perlu ms : NA : : : 5 3 , P3 4 Maika Da F Nb da 2 
ini di C lenggarakan achir — tahun nugaskannja chusus pada suatu Or- .Acting hakim” ini diangkat dian | itu Partai tsb memprotes perdeba- SEGEROMBOLAN  partisan NJA MENDAPAT LUKA2 50 2/9 Setudjui DI—TII: 80/, Pro Kominisme ? 

u di Catrro. | jali P Oo Asi peltara griffier2 jang telah berpenga |tan dalam madjelis rendah Inggris e 2 2 DALAM KETJELAKAAN Ai Nk tni Nan NE pllaman lama, tetapi ia tidak ber|ig telah menerima baik putusan pe-|anti-komunis bersendjata kabar- 3 MORIL DUTABESAR BHAGWAT aa si sa dilan Bae bana ada dibawah hakim, melainkan | merintah untuk mengirimkan pasu- | ja sedang berdjuang untuk mem LA DASAR2 NEGARA bagaimanakah jang dikehendaki oleh ge- DAYAL DIPINDAH K na Ten TN NN OTI tengioo “dibawah engadilan | kan2 Inggris ke djadiahan Guiana-| bebaskan diri dari Dierman Ti- s , Pa - Irombolan didalam hutan sekarang? Mengenai persoalan ini terdjawab , INDAH KE orang2 asing untuk memberi ketera| 'angsung pEnE Inggris dan membekukan Undang2 | mur, Pers Berlin Barat mengabar | John Senduk dari legasi Indo- | "9 K : iki Ht : AFGHANISTAN., ngan tentang dirinja dan berdasar | tinggi. nggris dan membekukan san kan bahwa beberapa pertempuran | "esia di Stockholm dan isterinja, didalam pamfiet2 jang dikirimkan oleh kalangan jang menamakan Dai2m rangka kepindahan2 ba- 
ru olch kementerian luar negeri 

kan pasal 33 Undang? Dasar Semen 
tara, membatasi beberapa haknja bi 

Menurut keterangan2 menteri 
kehakiman bermaksud akan me 

Dasar Guiana. Dinjatakan, 

Inggris menuduh partai tsb telah jang telah terdjadi dalam dua Fefza Senduk, pada hari Saptu 
telah mendapat luka2 dalam sua- 

dirinja ,,Putera Rimba”, dan jang dikirmkan pada sementara kala- 
ngan Isiam di Makasar, sepandjang jang dapat diketahui oleh ,,Mar- Ind'a antara lain diumumkan, bab- 7: Pk : .Ingadakan ,.inpassing” dari ,,ac- | melakukan perbuatan2 djahat, keti-| hari belakangan ini berachir dgn tu ketjelakaan mobil di Soissons. | haen” di Makassar. Menurut pamflet bersampul itu, didalam perte- wa dutabesar India dil n, bal 4 Bana perlu bagi kepentingan aa “ara hakim” Pa Nan Koasg ka masih memegang pemerintahan, ditangkapnja 16 pemberontak, John Nonna Ian Nasa - muan gerombolan dihutan tanggal 15 September 1952. maka me. 

'a, | gara. tapi dalam pada itu tak disebut? |dan 8 hingga 28 polisi tewas. Ie Bhagwat Dayal, telah dian 

mendjadi dutabesar India di As) 
ghanistan, 
oleh Reuter dari New Delhi. 

demikan d'wartakan daan, 
“Undang2 Darurat. 

“Karena sangat mendesaknja kea- 
perlu hal2 tsb diatur dengan 

  

Ketjaman Je Pal 

3 ANGGOTA MASJUMI DAN 

konsepsi. 

  

2 ANGGOTA GPII DI- 
TANGKAP. 

Dari kalangan Masjumi ,,An- 

dari partai tsb. 

tentang hasil2 baik jg telah di tja- 
pai selama pemerintahan 4 bulan 

Achirnja Partai Rakjat Progresif 
Gutana menjatakan, bahwa dengan 

“Gerombolan jg tidak disebut bera 
pa besar kekuatannja itu dikabarkan 

sedang mentjari. djalan memasuki 
Berlin, melalui daerah2 Djerman Ti 

mur tidak djauh dari selatan Berlin 

dangkan isterinja hanja mendapat 
Yuka2 ringan sewaktu mobil me- 
reka bertubrukan dengan sebuah 
truk. 

hendak: dasar ketuhanan, 
jang tuntut dasar komunisme dan 

Sedang dalam hubungan ini djuga 

pamflet bersampul itu mentjatat, 

reka sesudah mengadakan pemilihan suara, 
5070 gerombolan menghendaki ,, Darui Islam”, 1596 

telah tertjatat sbb.: 
jang meng- 

20”o jang minta dasar nasional, 8Y 
7Yo Kaum opportunisten. 

kembali di Sulawesi Selatan 
tingkat pertama mentjobe masukkan 2 5 2 tara” mendapat kabar, bahwa be menghadapi serangan2 jg kedjam menerangkan bahwa ribuan pasu- vi bahwa malahan sebahagian besar faham komunisme . kepada rakjat. ' Tad am berapa malam jang lalu, tiga ang Jitu rakjat djadjahan Guiana akan kan Soviet PPI Da alat shdin Ccmpei oles lainnja jang membentuk keradjaan | Untuk itu ia bawa dari Djawa pena- PN : 5 Ten p di 1g 32 AE # . d Na - d J g 2 didaerah Sulawesi Selatan ini, jangfsehat2 dari CC PKI jaitu Jusuf 

Pa : 0. | ota asjumi aban endjari- rajoang untuk mentjapai perda- |mengadakan patroli engan mem- | 2: , ti ebi 2 : AI Na $ 

, sat La . . Se aa J & Tana kanal. “tenerdenaa dan “kenaikan aa Nah. Tanaka : Nu I TE d kz an B « |dipelopori oleh ,,gubernur TfI”, B.S.| Karnaen Yan Pitojo. Di Sulawesi 
Xe mac AI ECIL agan jang berasal dari Tas : pe nembak a : : 3 5 : laja, telah ditangkap oleh pihak taraf hidup. Sementara itu wakil |mendjaga djalan2 kereta api dan Baranti. Selatan ia bentuk Tentara Kemerde- Hussein Makki Tuduh Zahedi Meninggalkan 

asi Minjak Iran: Tahanan2 
Sudah Banjak Jang Dimerdekakan 

Seputjuk surat terbuka jang ditudjukan hari Minggu kepada perdana menteri djenderal Fazollah Zahedi dari bekas pemimpin 
ssein Makki, memuat ketjaman jang paling pe- 

Garis , Nasionalisasi" 

nasionalis Iran, Hus 
   

    
      

    

     

polisi ditempat tinggal orang2 itu 
dikampung Mangga Dua, dekat 
rumah sakit Jang Seng Ie, Dja- 
karta Kota. Apa sebab penangka 
pan itug dilakukan, belum diketa- 
hui, tapi diterangkan, bahwa Ma 
sjumi ranting  Pendjaringan kini 
sedang berhubungan dengan pi- 

menteri djadjahan Inggris, Henry 
Hopkinson, jg telah tiba kembali di 
London dari Guiana-Inggris  kata- 
kan, bahwa keadaan di daerah - tsb 
telah tenang kembali, sedjak pasu- 

kan2 bantuan datang disana. Tapi, 
kata Hopkinson kemudian, - disana 
masih ada bahaja dan pem.. Guia- 
na tetap waspada dan siap sedia -un 

menggeledah hutan2' mentjari pem- 
berontak2 anti-komunis. 

Radio Djerman Barat Laut me- 
ngatakan bahwa 2500 polisi Djer- 
mar: Timur disiapkan di Cottbus, ki 
ra2 50 mil tenggara Berlin, sedang 
8000 tentara merah dan polisi mem 
bendung Berlin untuk menghalang- 

“halangi kaum pemberontak menem- 

landa 

RAPAT ANGGOTA Gerakan 
Aksi Bersama Pembebas Irian 
(GABPI) tg. 25-10 jang dihadiri 
oleh .anggota2 suku Irian asli dan 
bekas pedjoang Irian mengambil 

Pamflet bersampul itu diterima 
oleh sebahagian kalangan di Maka- 
sar. baru hari Djum'at sore dengan 
perantaraan pos. 
Adapun ig dari pamflet ini selu- 

ruhnja sangat bertolak belakang dan 

menentang Kahar Muzakkar, seri 
wajatkan | perdjoangan Kahar dan 
meneropong pribadinja dari dekat   kaan Rakjat, dan tjoba bandingkan 

dengan Tentara Pembebasan Rak 
jat” didataran Tiongkok, demikian 
kata pamflet itu: b. Sebab maksud 
diatas ditentang keras oleh ulama 
di Palopo Selatan, maka supaja Ka- 
har Muzakkar djangan dituduh sang. 
kut paut komunisme, ia robah ha- 
luan menjuruh: bunuh Jusuf Kar 

das sedjak dibentu regime Zahedi. Teks sepenuhnja dari surat |hak berwadjib guna mengurus | suk hontani “Han £ Ka Kun : resolusi menjokong delegasi R.I. saka naen, Pitojo - didaerah  Ranteballa, tersebut kiranja tidak akan disiarkan Bari pt eng Bata menje- |soal penangkapan itu. Ne 2 Hastarah Bo en Mes ni di PBB mengenai perdjoangap Pengirimnja | jang mengaku seka-|Sedjak itu ia mendekati pemuka? 
| yang politik pemerintah Zahedi, dikatakan bahwa pemerintah ti- “Lebih djauh dari pihak GPII Mean May ramon Ian Hara Ba an aeona aa rangidasar - sebagai warga negara |istam, berbuat amal jang 'sesuat de. dak sadja telah meninggalkan program nasionalisasi bahkan telah | diperoleh keterangan, bahwa se- Tg bus. Harian Berlin Barat ..Der| ya un aa yang HK NIM ng Indonesia jang mulanja telah iei- ngan adjaran agama, tapi didepan mengctjamnja usaha2 ini dimuka radio, - belum penangkapan terhadap ti- Tag” mengatakan bahwa 8 polisi te | “128 Tea R K djadi fanatiek, achirnja tergelintiir Pbawahannja menjangkal keras seba. Pa : » sidik “apa 1 ga anggota Masjumi itu, terlebih | . Pp di v was dan 27. luka2 dalam pertempu- mereka di Irian Barat. Rapat me mendjadi | pengatjau negara, kini|gai DI. c. Tahun lalu Pantjaslia di- 2 hi PTT , Ditegaskan oleh Makki selan- dahulu oleh pihak jg berwadjib te “erun ngan ran baru: Harian Telegraf Berlin nuntut Supaja pemerintah Belan | menginsjafi. bahwa ia telah men- frobahnja mendjadi Trisila. Kemudi- Pan: kalan' AS djutnja bahwa partainja telah lah ditangkap dua anggota pe- & 5 2 'Barat mengabark djumlah polisi da menjerahkan anggota2 RMS |djadi permainan segelintjir dari fan ditjiptakan pula faham baru, di 8 7 2 menentang pemerintah Mossadeg ngurus ranting GPII Kemajoran, Preliminer Di lig tewas ada 28 Na jang terdiri dari bangsa Indone- | avontier2 politik didalam — hutan. 'namakan .Dualisme”. , gl ap karena telah meninggalkan 1 i : : (UP— sia, kepada Republik Indonesia, | Dengan terus terang ,,Putera Rim: ' Demikian pokok2 isi tan tertjan- 

D Se : . Pe Ba masing2 .bernama Sukarsah dan (UP—Aneta). | 4: , 1 . : 2 Jie J 1 pan ol sip2 gerakan nasionalisasi. M. Tarsin, keduanja berasal dari P 5 . PN aa aa baik mereka jang di Irian Barat | ba” ini menjatakan statusnja dalam,tum dalam pamflet bersampul di: M 3 kir Bise TA Makki, anggota Madjelis Iran, daerah Kuningan, Tjirebon, tapi . anmunjom KONPERENSI NASIONAL maupun jang di Irian. | gerombolan sebagai orang jang du- atas. ungkin sa tl- | mula2 salah seorang pemimpin telah lama tinggal di Djakarta. KASHMIR. Demikianpun supaja kedaula- | Suk dalam staf Compas. »Oh, Kahar"! 

          

kan Pangkalan? Di 
Afrika Utara Th 

  

ngan oposisi terhadap Mossadeg. 

golongan Mossadeg, tetapi bela- 
kangan mendjadi pemimpin golo- PARTAI POLITIK THARIKAT 

ISLAM ADAKAN KONPE- 
Senen membuka perundingan2 
preliminer mengenai konperensi 

FIHAK UTARA pada hari | Partai ,.Konperensi Nasional” 
jang berkuasa di Kashmir pada 
hari Minggu menerima dengan 

tan Belanda jang ada di Irian Ba 
rat diserahkan dengan segera ke 
pada Republik Indonesia dan 

Dia katakan seterusnja, bahwa se- 
|mentara ini ia belum akan bertemu 
muka dengan manusia2 dikota oleh 

Komandan Pangkalan Makasar me 
njampaikan berita, bahwa di Palopo 
Selatan didapat sjaran2, jang dibuat , : : : . , . “Pa 3 : | sebab insjaf, bahwa negara akan meloleh ,,Dg Malinta” t al 24 Apus 

z 1 1d Mn : - 
TE PIR : Yg se 1 : 1 »48 Malinta tanggal 24 Agus A ag Dome meri aa aa) Wartawan diusir. Untuk Bean soal ke- na sen aa ina Aan Nanga 5 gp s NAK NA Maak Aa DUA Aa Te paii #inga ia 1 Hn Na menjatakan ke- "3. Gjenderal Nathan F. Twin-| Seorang - wartawan Inggris, dari | : : : isi | itu, MKiashmi pg Men eni Pemerintah "HN anjak djasa| pada rakjat bagaimana “perbuatan ing pada hari Minggu m Ba asn Chronicle London. David Ba eta ah ea untuk menghadliri konperensi itu. | Kashmir | Merdeka” itu adalah Selain itu kepada pemerintah | setjara geruisloos, untuk dapat me- | Kahar” Muzakkar” mempergunakan kan bahwa perdja djian militer 

bara antara A.S. dengan Spanjol 
2g bisa membuka  djalan 
untuk menghapuskan pr 
angkatan udara di Afrika | 

. jang mengalami ketjaman2 :    

      

  

“Jatas | 
Imenjesatkan. Seperti halnja dengan 

Kn € tah diberi izin masuk ke Iran dgn. 

   Walker pada hari Minggu diberi ta 
bu bahwa ia harus pergi dari Iran, 

tuduhan menjiarkan berita2 

Iwartawan2 Inggris lain, Walker te- 

langan jang mengetahui kores- 
ponden PI. Aneta mendapat ka- 
bar, bahwa pada tanggal 22 sam- 
bai 30 Oktober oleh Partai Poli- 
tik Tharikat Islam jang berpusat 

Sebaliknja wakil PBB dalam per 
temuan itu, Arthur H. Dcan, me 

kuasa untuk membitjarakan soal 
waktu dan tempat  diadakannja 
Konperensi Politik Korea jang   ngatakan, bahwa ia hanja diberi | 

|usaha dari kaum Imperialis Ame- 
rika dil.nja. 

Dikatakan selandjutnia dalam 
resolusi bahwa A.S. dan negara2 
|imperiakis — lainnja menghendaki 
|supaja Kashmir dirombak  men-   Republik Indonesia rapat men 

desak supaja selekas mungkin me 
ngadakan pemerintahan peralihan 
untuk propinsi Irian Barat, jang 
berkedudukan di Djakarta, meng 
angkat gubernur militer Irian Ba   ringankan hukuman jang akan “di- 

|djatuhkan negara terhadapnja, djika 
| melapor diri nanti. 

Kahar Muzakkar dim fase 
perdjoangannja. 

mesdjid itu sebagai plakbord” un- 
tuk pemberitahuan? DI — TI. 

«Dg Malinta” meminta 'rakjat 
menginsjafi, bahwa perbuatan mem 
bikin mesdjid' sebagai plakbord itu 
adalah menodai mesdjid, ' mendjadi- 

« & . . : . £ 3 | 33 : 
Ts 

: NA 1 Tt Itada bi tuk kembali dari Shah |di Bukit Tinggi diadakan konpe- akan datang itu, tervpi ia akan | djadi suatu pangkalan militer dan | rat dan memutuskan . perhubu- Pamflet bersampul mengupas 'per- | kan mesdjid sebagai alatnja untuk 
aa Panen Pera , aa Na rensi dengan gabungan konperen | mendengarkan usul” Utara. jmau didjadikan batu lontjatan ' ngan diplomatik dengan Belanda | djoangan Kahar Muzakkar dihutan | memenuhi hafsunja, « ” as 2s um ia berto | : Isi Pemuda Taninja dibeberapa | Hingga berita ini dibuat sidang (dalam suatu perang dunia ketiga. 'dalam hal-hal jang mengenai | dalam fase demi fase, sbb: & Ka-| Perlu diterangkan, bahwa siaran 
lak dengan dua anggota lainnja 
dari staf gabungan untuk melaku 
kan perdjalanan2 penindjauan di 
seberang lautan, sesuai dengan 
rentjana pertahanan baru dari pe 
merintah Eisenhower. , 

YAflak didekat Khurramabad atas ke 

I- Diantara mereka terdapat 70 ma- 

| Berita lain mengatakan bahwa se 
djumlah 170 tahanan politik telah 
dimerdekakan dari benteng Falakel 

putusan pemerintah. 

tempat dalam daerah Tapanuli. 

A.S. TELAH MENDESAK ke-     
masih berlangsung terus, 

Amerika Desakkan Persendjata 
2 minggu kabarnja telah mene- 

(Aneta) 

menghendaki suatu pasukan pe- 

Irian Barat. 

an Modern Bagi 
tuk pasukan darat sedjumlah 

ar datang dari Djawa masuk hutan 

Djepang 
dalam perundingan2nja di Was-   

itu diberikan kepala ,.Oh Kahar!!1” 
demikian ,,Marhaen”, (Pia), 

Polisi di Ghent telah terpaksa 
menggunakan tongkat2 karet untuk 
membubarkan pertemuan2 para ma- Kn 6 Hn hasiswa. pada Djepang, supaja memper-| mui kesulitan mengenai djum-|sawat2 djet jang tjukup kuat 325.000 orang dan angkatan laut | hington “ mengemukakan angka-| hasiswa FElaminge stika dilakuk Seperti diketahui angkatan ada | pa intah Inggris telah membe- | kembangkan suatu pasukan per-| lah. seluruhnja dari ' pasikan2 Juntuk memperlindungi Djepang | sebesar 200.000 ton, . disamping | tan darat  Djepang sedjumlah' ig Aap Na Apt hn ra Amerika telah menjelesaikan rikan persetudjuan untuk menjerah- |tahanan jang modern, jang di-| bersendjata Djepang jang baru (dari agressi, jakni sedjumlah (angkatan udara djet itu, 180.000 orang dan “ angkatan | rang” dan “bekas anggota? in tiga buah dari sedjiumlah lin Ikan 24 induk kereta api ig dipesan | pelopori oleh suatu pasukan pe-| serta djumlah dari bantuan mi-Ikira2 1.000 buah pesawat dalam laut. defensif sebesar. 150 ribu | perlawanan terhadap dst aer pangkalan iang direntjanakan di |oieh Iran dalam tahun 1950, demi- | sawat2 pemburu djet jang kuat, | liter dan ekonomi jang diminta- | djangka waktu 5 tahun. Diwartakan. selandjutnja, bah-|ribu ton dan suatu angkatan Flamingen,. supaja kaum Kolabora- Marokko-Perantfjis, Panitia ketjil Ikian sebuah pengumuman resmi ha-| demikian sumbeng jang menge- | nja dari Amerika Serikat untuk 5 wa selama perang. dunia ke-2|udara sebesar 1.000 buah pesa- | tor didjaman perang dikenakan hu- angkatan2 bersendjata dari senat | ri Minggu di Teheran. Harga induk2j tahui — mengatakan — pada hari| menjokong program pertahanan “Dalam pada itu, demikian ka-| jang Jalu Djepang  mempunjai| wat. koman. 2. pada awal tahun pernah menge- |kereta api itu meliputi 800.000 ster-| Minggu. Wakil2 Amerika dan itu . . Hangan2 Jang mengetahui terse-| kira2 6 djuta orang bersendjata. Luka2 parah tidak terdjadi, akan 

fjam rentjana ini terlalu mahal (ling jg dapat dibajar dalam djangka ! Djepang dalam perundingan Sumber2 jang ' mengetahui| but, Amerika Serikat menghen-| Dan Hayato Ikeda, wakil pribadi Perundingan2 telah ditunda tetapi polisi telah berhasil menang- dan boros, 

4 

waktu dua tahun, | 

“ 

langsung jang dilakukan selama mengatakan, bahwa wakil2 A.$, daki, supaja 

4 
Djepang memben- 
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Deng Ane 200 Y UM OMA RYAG 0G" 
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P.M, Shigeru Yoshida, kabarnja hingga hari Rabu jad, kap sedjumlah orang. 
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“Ina Lillahi Wainna Hlaihi Rodji'un 
Telah meninggal dunia dengan-tenang dan tenteram 
isteri kami : EN 

Nj. Kartomartono 
Pada tgl. 24 Oktober 1953 djam 10 pagi di R. S. Pantirogo 
Kadipolo Solo. “aa : e Kepada para Dokter dan Djuru rawat R. S. Pantirogo Kadi- 
polo Solo, dan Saudara2/Njonja2/Tuan2 kami  utjapkan 
terima kasih atas segala ba Manan . biiiduka dit 

-. : KARTOMARTOND, i 
TJIPTOWIBAKSO 
EFF. SATIBI. 

         

         
     
        
      
      

  

  

Baruterian : 

Sepeda Djerman jang terkenal 
as 

. DURKOPP« 
Untuk laki-laki dan wanita, ukuran 22” 
Model biasa dan sporimodel. - 

: 2 : NY Super Radio Company N.V. 
TJB. SEMARANG : DJL SETERAN No. 5. 
  

PERHATIAN! 
Sebelumnja .berdaja, djangan terima nasib ! 
Djalan satu-satunja jang paling tepat buat menulung 
segala kesusahan, keruwetan, kegelapan dalam rumah tangga, 
gelap dalam perdjodoan, pekerdjaan/ perusahaan d.LI. 
ialah djalan kebathinan. 

Datanglah kepada NJ. TAN, 
Purwodinatan Barat Yi/46, Semarang. 
Djam 8 — 2 siang. 

meaman.- 

Pendidikan OK PYAMAs 
Pusat: Djalan Labuan 16,— Semarang. 

Tjabang: Djalan Mataram 440, — Semarang. 
PELADJARAN MENGETIK Rp. 15,:— Sebulan. 
Masih menerima peladjar2 baru untuk rombongan PAGI, 
SORE dan MALAM. 

  

Ketua. 

R. MOEHJIDI     
  

Songs Pslihan Hollywood Songbook 
Fans dalam Hollywood Songbook 

No. 8 in 3-D Color 
REMEMBER ME, A GUY ISA GUY, WHY SHOULD I BE- 
LIEVE IN LOVE, BE MY LIFE'S COMPANION, THE DOG- 
GIE IN THE WINDOW, EVERYTHING I HAVE IS YOURS, 
JAMBALAYA, YOU BELONG TO ME, dil. 3 
Gratis Extra Ed. & Kupon Untung. Harga Rp 6.- p. eks. Ditjetak 
terbatas, djanganlah tu Nag. Kirimlah poswesel pada: 
WAYANG PUBLISHER, Preg. Bunder 18 — Surabaja. 

Du AMAN AN ARMY 

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

  

  

  

IR 
"GB PHARMA" 

  

Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang su- 
dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen- 
diri bahwa KEKUATAN SIAHWAT semakin hari mulai semakin ku- 
rang, tidak merasa puas. 
Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urst- 
urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah-: 
wat atjapkali menimbulkan rups2 penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- 
nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas tjapai 

malas dan kusut 'pikirannja. 1 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- 

lamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. Sebotol Rp. 20.-—. 
SEXALIN untuk wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok, ku-- : 

rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20.—. 
APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.—. 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25.—. 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10. Rp. 15.— 

dan Rp. 25—. 
“Harus tambah 1595 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG. 
Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang 

Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” Djokja dan 
Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat 
Tjirebon. 

te 
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Penjakit Lepra (Kusta), ad alah salah satu penjakit jang pa: 
ling berbahaja, karena penjakit itu mengandung kuman 

jang gampang sekali mendj alar. pr i : 
Berhubung dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, ter- 
utama penderita penjakit itu harus disingkirkan dari per- 
gaulan umum. : 
Asal mulanja penjakit kusta, jalah antaranja karena : 

. Menderita oleh karena keturunan leluhurnja. 
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1 
2. Terlalu banjak minum minuman keras jang me- 

ngandung alcohol. : 5 
3, Lantaran serangan hudjan angin, keringat basah si- 

sa” airmandi jang tidak kering. 1 
4. Makannja hari? tidak terrawat betul dan barjak 

makan ikan Jasit 
5. Kaum wanita datang bulan terlambat atau menge- 

luarkan darah putih. « 
Untuk menentang sesama manusia, 

2 
? 
7 

itu dja- 4 

ngan mengambil korban jang terlalu banjak, maka saja se- x 
ngadja menjiarkan turunan recept istimewa dari leluhur sa- x 
ja, untuk membikin sematjam pil ..PAT PO SIN SIAUW g 

5 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
7, 
7 
2 
7 
5 
2 
7 
2 
“4 
2 

| 

agar penjakit 

WAN”, jang telah banjak berbukti kemandjurannja, guna 
menjembuhkan penjakit Kusta. Terbukti dari banjaknja surat 
pudjian dari penderita jang telah disembuhkan dengan pil 
jang mustadjab tadi. : , | 

Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 ta- 

hun lamanja, dari itu saja bisa andjurkan pada penderita , 

supaja suka tjobalah ,,PAT PO SIN SIAUW WAN” pro- 
ductie saja jang ditanggung tentu nanti bisa dapatkan succes 
jang mengagumkan, 

Memudjikan dengan hormat, 

TN BOTAVS 
Kunming (China) 

Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut aturan pakai- 
nja, pesanan harus kirim uang harganja lebih dulu per post- 
wiessl (vrij ongkos kirim) keseluruh Indonesia. 

Pusat Pendjual : 

. Toko Obat TIO SENG KHIN 
Petudungan 43 — Semarang 4 

Agen di Surabaja HO TIK TONG, Bongkaran 107. 
Djakarta LIE KWIE SEN G, Kali Besar Kong Goan weg 

4 No. 118, 

"NEK EXAKEKANN ESEK KKKS SEKEN 

      

Kabar Kota 

Avontuurlijk Jang 
Kerjel 

malam tenang itu. Ja, malam t 
rumah tidur dengan keluarganja 

para peserta dari Rally Pasar 

lam itu djuga. 

Rombongan di stop di 
Ungaran. 

Para peserta berdjumlah 84 orang, 
diantaranja ada beberapa wanita, 
dan menggunakan 75 buah sepeda 
motor dari bermatjam2 merk 

tetapi djuga dari Djawa 

jalah untuk sepeda motor jang 25u 
cc. keatas termasuk kl. I dan 250 cc. 
kebawah klas II. 

Tepat pada djam 1 maiam, start 
pertama untuk klas II dilarukan oleh 
Walikota Hadisubeno. Suatu kenor- 
matan bagi para peserta rally de- 
ngan hadlirnja Walikota “pada te- 
ngah malam itu. Sesudah melaku- 
kan start pertama Walikota terus 
pulang dan start berikutnja dilaku- 
kan oleh Panitya. 

Tetapi dengan mendadak  djam 
1.20 diterima kabar, bahwa romio- 
agan pertama tadi semuanja Jistop 
oleh Polisi di Ungaran. Mereka ti- 
dak boleh meneruskan perdjalanan- 
nja. Kita lihat kemudian sdr. Nono 
Surasno, Ketua PPSS, sibuk mentja- 

kota dan Komandan KMKB, untuk 
menjelesaikan penjetopan di Unga- 
ran itu. 

Rombongan kembali se- 
mua. 

Achirnja rombongan ini tidak 
djadi “ meneruskan  perdjakanannja 
dan tetap dikembalikan dari Unga- 
ran untuk kedua kalinja.  Panitya 
memutuskan, rally toch diteruskan 
menurut rentjana semula, dan djadi 
rangkat djam 5 pagi dan klas 1 be- 
rangkat djam 5.30. 2 

Patut ditjatat, 

malam itu Panitya terus sibuk  de- 
ngan pekerdjaannja, a.l. merobah 
tabel2 djam untuk para peserta, sdr. 
Nono sibuk kian kemari menghadap 
Kepala Piket KMKB, mentjari hu- 
bungan telefoon dengan orang2 jg. 
bersangkutan. - Diantara  anggauta 
Panitya terdapat beberapa orang 
wanita jang ikut bekerdja sampai se- 

malam suntuk. Sementara itu ke- 
gembiraan para peserta sudah mulai 
berkurang, dan tampak rasa kele- 
suan mereka. Pada malam itu tidak 
kita lupakan djuga kesibukan dari 
beberapa anggauta Polisi Lalu Lin- 
tas, beberapa angauta dari PMI de- 
ngan mobil ambulance jang akan 
mengikuti rally tsb. Djadilah rally 
sepeda motor diberangkatkan lagi, 

jsatu per satu dari djam S hingga 
djam 6.30 pagi. 

: | Avontuurlijk jg tragisch. 
.. Sesudah '” menempuh perdja'enan 
:sepandjang 544 km., para peseria   
' i di e dan — dan djengkel, pusing dan Ickas suka marah. Semangat kerdja hilang, isatang kembali di Semarang dan te rus mengadakan assotelatie vaardig- 
(heid dan remproef dihalaman Ge- 
:dung SMA, dan selesainja hingga 
hampir djam 6 petang. 

Dalam perdjalanan tsb. sedikit pa-| 
ira peserta jang mendapat keijsiaka- 
lan. Tentang ketjelakaan ini fihak 
'Panitya belum bersedia memberikan 
Iketerangan2 “lebih landjut, tetap: 
menurut pendengaran kita, 20 orang 

dari para peserta mendapat luka2 

i 

“(berat dan ringan, dan jang telan te 
rang 1 orang telah meningga! d. 
Muntilan, jalah seorang pescita dari 
Kaliwungu, nomer start 9.- Tentang 
hasil2 selandjutnja mengenai Rally 
Pasar Malam ini sedang diperiksa 
oleh sebuah juri. Ka 

Sementara itu beberapa kalangau 
masjarakat Semarang menjeou: Ral- 

ily Pasar Malam ini, jalah suatu 
Avontuurlijk jang tragisch. 

  

UANG TUNDJANGAN 
ISTIMEWA. 1 

Utk. ketua DPR dan ang 
gota DPD dihentikan. 

INSTRUKSI Menteri Dalam Ne- 
geri Prof. Mr. Hazairin mengenai 
penghentian pembajaran uang tun- 

djangan istimewa kepada pegawai? 
negeri jang mendjadi ketua DPRD 
atau mendjadi angg. DPD menda- 

pat Menteri Dalam Negeri didalam 
surat telegramnja, ,,,hal itu menjim- 
pang dari pada ketentuan2 Peratur- 

an Pemerintah no. 15/1950 dan P.P. 
no. 41/1952”, Menteri Dalam Ne- 
geri telah mengirimkan: pernjataan- 
inja itu kepada semua Kementerian2, 
'Direktur Kabinet Presiden, Dewan 
Pengawas Keuangan, semua ketua 
DPD Prop., Kabupaten, Kota Besar, 
Kota Ketjil dan kepada semua Ke- 
pala Keuangan Propinsi. 

UTUSAN NASIONAL PINDAH 
DJAKARTA. 

Dewasa ini oleh direksi jang ber- 
kedudukan di Djakarta sedang di- 

: ambil persiapan untuk memindah- 
kan harian pagi ,,Utusan Nasional” 
dari Semarang ke Djakarta. Diha- 
rapkan, tg. I Nop. j.a.d. surat-kabar 
itu telah terbit di Djakarta. (Anta- 
ra). 

Selandjutnja dari fihaknja SBPI 
didjelaskan, bahwa keputusan me- 
ngenai 38 orang buruh jang dilepas 
berhubung dengan kepindahan tadi 
tidak disetudjui dan dianggap. inc- 

langgar peraturan Pemerintah jang 
ada, karena tempo pelepasan sangat 
pendek. Karena itu, maka buruh 
menolak keputusan fihak direksi dan 
soalnja kini diserahkan kepada DPP, 
SBPI Semarang, dimana fihak di- 
reksi sanggup mengadakan perundi- 
ngan. 

Didiasl Lekas ! 
Satu auto merk : 

“HULSON” 
tahun 1940. 

Keadaan segala2-nja (Carosserie 
dan mesin) baik sekali. 

| Keterangan : 

  

| DJIL. LEMPUJANGWANGI 36.   —JOGIA. — 

  

“Rally Sepeda Motor 

DIKALA ENAK2NJA orang tidur melepaskan lelah sehabis 
kerdja 1 minggu, dikala orang tengah bermimpi dalam kenikmatan 
tidurnja, dikala itu pulalah menggema suara deruman mesin sepe- 
da motor jang berpuluh2 djumlahnja, memetjahkan kesunjian dim 

hiruk pikuk dan kesibukan Kan 
djam Djam 12 tengah maiam, Sap- 

tu tgl. 24 Oktober jbl., mereka telah berkumpul dengan sepeda 
motoraja masing2 dihalaman Balai Kota Semg. Mereka telah siap 
untuk menempuh perdjalanan djarak sepandjang 544 km., jaiah da- 
ri Semarang — Djogja — Solo — Semarang — Kudus / Rembang 
— Blora — Wirosari — Semaran 5, jang dimulai pada tengah ma- 

jang | 
berasal bukan sadja dari Semarang, | 

Tiraur.. 
Rombongan dibagi dalam 2 bagian, | 

ri hubungan telefonis dengan Wali-! 

bahwa sepandjang : 

pat sambutan baik. Menurut penda-' 

  

Tragisch— Beberapa 

akaan ng ya 

@nang bagi orang jg berada dalam 
masing2, tetapi malam jang penuh 

| bagi Panitya Penjelenggara dan 

  

  

      
| Berita Daerah 

PEMAKAMAN KEMBALI. 

  

  
Pada hari Djum'at siang jl. telah dilangsungkan latihan2 menurunkan 
alat2 kemiliteran dari pesawat terbang, disekitar Pasar Mingeu (Djakarta) 

Latihan2 tersebut dilakukan dibawah pimpinan Majoor Sukardjo, Ke- 
paia Djawatan Angkutan Staf Angkatan Darat. Gambar: Alat2 sedang 

| diturunkan "dengan mempergunakan S5 pajung. 
- butih sebagai petundjuk bagi para penerbang, dimana alat2 itu harus 

: didjatuhkan. 

Ditanah tampak garis? 

  merintahan di So- 
lo mengatakan, bahwa pada tang 
gal 10 Hanan 1953 akan dila 
kukan pemakaman kembali dje- 
nazah pahlawan Arifin, jang 
akan dipindah dari kuburan Pur- 
wolojo ke Makam Bahagia ditepi 
Bengawan Solo. : 

Gugur pada awal bulan Okto- 
ber 1945 waktu dilakukan penjer 
buan terhadap markas besar Ken 
pei Tai didjalan Timuran, Arifin 
dipandang sebagai pahlawan jg. 
telah mendjadi korban pertama 
bagi kemerdekaan Indonesia di 
Solo. 

STATISTIK LALU-LINTAS. 

Kalangan pen 

Tiap 

'Djika demikian halnja maka 
hal itu merupakan suatu penjim- 
pangan jang aneh karena mem- 
pertahankan harga jang lajak ada 
lah merupakan usaha jang mut- 
lak untuk mengadakan pemuli- 
han sekarang ini. Berhubung de- 
ngan situasi jang tidak resmi itu 
maka pembeli tidak berani me- 
ngambil lebih daripada  kebutu- 
han mereka jang mutlak. Pada 
saat ini keadaan pasar dengan 
lambat pulih kembali akan tetapi 
politik pembelian jang berhati2 
perlu didjalankan sebelum keja- 
kinan orang pulih lagi. 

Menurut statistik lalu-lintas, se- 
'lama triwulan ketiga tahun ini di 
daerah Surakaria rata2 telah ter- 
djadi 38  ketjelakaan lalu-lintas 
tiap bulannja, diantaranja tiap 
bulann'a telah mati 6 orang, luka2 
rngan 18 orang dan luka2 berat 

110 orang. Menurut statistik itu, 
dalam bulan Djuli telah terdjadi 
131 ketjelakaan dalam mana 6 
orano mati, 6 orang luka2 ringan 
dan 7 orang luka2 berat: dalam 
bulan Agustus terdjadi 39 ketje- 
lakaan dalam mana 6 orang mati, 
2 orang luka2 berat dan 19 orang 
luka2 ringan, dan dalam bulan 
September terdjadi 45 ketielakaan 
dalam mana 7 orang tewas, 20 
orang luka2 berat dan 30 orang 
luka-luka ringan. 

MAGELANG 
PABRIK KERTAS TERBESAR 

DI DJATENG. 

  
Produksi Malaya selama bulan 

September ada 48.699 ton dan 
persediaan. ada 120.012 ton di- 
bandingkan dengan 52.559 ton 
dan 122.950 ton dalam bulan 
Agustus”. 

Malaja menjarankan poli- 
' tik karet baru. 

  

: Dalam pada itu Sydney Palmer, 
edua badan untuk memadjukan 

usaha karet Inggeris jang hari Sabtu. 
Il. tiba di Singapura mengatakan, 
bahwa pemerintah Malaya harus 
mengadakan perobahan2 jang  tje- 
pat dalam politiknja mengenai karet 
djika masih mengharapkan industri 
ini hidup terus. Sydney mengatakan, 
bahwa semua perusahaan karer jang 

dikepalainja harus menunda penana- 
man kembali, karena tidak menjesu- 
aikan diri. 2 

Di Amerika, Serikat karer tiruan 
diberi subsidi oleh pemer.ntuh,  se- 

| dangkan di Malaya usaha .ni dibeba 
ni padjak sedemikian bercrnja jang 
melebihi kekuatan “rakjar dinegeri 

jang bagaimanapun effisiennja. Dj 
ka politik jang demikian ini jang ha 
rus ditempuh oleh pemerin:ah Mala- 

ya, pertjajalah, bahwa tidak akan 
ada modal aSing jang bisa didapat 
untuk Malaya, sedemikian itu djika 
perusahaan tsb. tidak dibebaskan da 
ri padjak jang meningkat. Sudah ti- 

ba waktunja bagi Malaya sebagai sa 
3 lah. satu negara penghasil karet jang 

Sjamsoe — Bahroen, anggauta terbesar untuk menundjukkan kepa 
DPD kabupaten Djambi dalam da dunia, bahwa soal karet adalah 
perdjalanan pulang dari Jogja me- | masalah ekonomi. 
nerangkan bahwa ia telah menjele- 
saikan tugas jang diberikan oleh 
pemerintah daerah Djambi untuk 
membeli sebuah asrama dikota 
Jogja guna peladjar2 dari Djambi 
jang djumlahnja 20 orang. Menu- 
rut keterangannja, asrama itu te- 
lah dibelinja seharga Rp. 60.000.- 
dan tjukup untuk 20 peladjar ter- 
sebut. Peladjar2 itu sebagian be- 
sar menuntut ilmu pada SMP dan 
SMA, dua diantaranja pada Fakul- 
tet Tehnik dan Ekonomi pada 
Universitet Gadjah Mada. 

Pihak Perindustrian Djawa Tengah 

menerangkan, bahwa kini oleh N.V. 

Kuntodewo dengan dibantu oleh dja 
watan jang bersangkutan di Blabak 
Mungkit (Magelang) sedang diusaha 
kan mendirikan sebuah pabrik ker 
tas terbesar diwilajah Djawa Tengah 
jang menurut taksiran akan mema 
kan beaja sebesar Ik. 20 djuta ru 
piah. 

Untuk menjelenggarakan berdjalan 
aja pabrik kertas ini, ditempat se 
orang tenaga ahlj ir. Franke dengan 

dibantu pula oleh seorang ahli kertas 
dari PBB bagian: technik Point Sot 
jang dewasa ini diperbantukan kepa 
da pemerintah Republik Indonesia. 

Kalau pabrik kertas ini dapat ber 
djalan, maka produksinja menurut 
rentjana, tiap harinja menghasilkan 
30 ton kertas merang. 

DJOGJA 
ASRAMA UNTUK PELADJAR2 
. DARI DJAMBI DI JOGJA.   

Ahl.2 karet jang mengundjungi 
Amerika Serikat minggu j.l. me- 
ngatakan, bahwa persoalan2 me- 
ngenai karet akan berhenti: hara- 
,pann'ia di Amerika adalah baik, 
akan tetapi mash meminta waktu 
sementara sebelum para insinjur 
dapat menentukan nilai sepenuh- 
nja daripada pekerdjaannja. Ses 
landjutnja dia menjatakan kehe- 
rannannja bhw negeri seperti Ma 
laya jg setiap tahunnja menghasil 
kan karet sedikitnja 60.000 ton 
begitu sedikit berbuat untuk ke- 
pentingan masalah karet. Menge- 
nai diatuhnja harga karet baru2 
ini KS mengatakan, bahwa 
diatuhnja harga itu akan membe- 
rikan reaksi2 jang serieus, teruta- 
ma di Inggeris. akan tetapi saja 
harap bahwa kemerosotan itu ha- 
y'a bers fat sementara”. Demikian 
Sydney: (Antara). 

  

DEMONSTRASI TRACTOR. 

Pada hari Senin pagi tgl. 26 
Oktober 1953, bertempat di 
schietterrein Simongan telah dia- 
dakan demonstrasi tractor oleh 
Nurada Concern — N. V. Auto- 

ic Importeur ,,Nage?” di 
Djakarta dibawah  pimpinannja. 
Staf Terr. IV jang mendapat per 
hatian besar dari kalangan keten 
'taraan, instansi dan  sebagainja 
pula. . 

Tractor untuk demonstrasi tadi 
mempunjai kekuatan 25 PK dan 
diperlengkapi pelbagai alat perta- 
nian atau singkatnja dapat meme 
nuhi sjarat2 jang dibutuhkan oleh 
kaum tani. Tractor tersebut se- 
lainnja dapat  mengerdjakan ta- 
nah sebagaimana  lain2 tractor, 
djuga dapat mengangkut hasil2 
jang diperoleh, mempunjai daja 
penarik jang besar, djuga dapat 
naik dan turun tanah pegunungan 
jang tinggi dengan orang tidak 
usah kuatir kalau terdjungkel, ka 
rena tractor tadi. tjukup dapat 
mengimbangi segala keadaan jang 
dianggap sulit maupun berbahaja. 
Beratnja tractor itu ialah 1800 
kg., tetapi suatu tempo dapat di- 
kurangi mendjadi 1600 ke. dan 
dapat mengangkut 1000 kg. ba- 
rang. Keistimewaan lainnja, jalah 
tractor tadi dapat dipergunakan 
sebagai brandweer jang tjukup 
keras dan dapat mengeluarkan 
air sampai tinggi. Pemakaian ba- 
han bakar ialah minjak solar jg 
irit betul, jaitu 1:10. Dalam de- 
monstrasi itu, orang telah kagumi 
bagaimana tractor tersebut dapat 
menandjak tempat2 jang tinggi 
baik madju maupun mundur dan 
berhenti. ditengah2 tanah jang 
tinggi dan kelihatannja berbahaja, 

  

TINDAKAN SEWENANG2 ? 

Harian ,,Kuang Po” jang selama 
ini ditjetak dipertjetakan Locomotief 
Smg., dengan mendadak dan seko- 
njong2 pada hari Sabtu jbi. diberi- 
tahu oleh fihak Locomotief, bahwa 
mulai hari Selasa tgl. 27 Okt. per- 
tjetakannja tidak bersedia untuk 
mentjetak harian ,,Kuang Po”. 
Kesempatan untuk pindah jang di 

berikan pada ,,Kuang Po” hanja 2 
hari itu (termasuk hari Minggu). 
membikin kalang kabutnja fihak 
»Kuang Po” untuk mentjari pertje- 
takan lainnja. Tindakan sekonjong2 
dari Locomotief itu dapat dianggap 
suatu tindakan jang sewenang2, xa- 
rena tidak memberi kesempatan jg. 
'jukup bagi ,,Kuang Po” untuk men- 
tjari pertjetakan lainnja lebih djauh, 

Sebagai alasannja, Locomotief. me- 
ajatakan kekurangan tenaga zetter, 
padahal ,,Kuang Po” mentjetakkan 
disitu telah hampir 1 tahun dan da- 
pat berdjalan dengan Iantjar. Jang 
mendjadikan pertanjaan, mengapa- 
kah dahulu tidak pernah . menjata- 
kan kekurangan tenaga tsb. 

ORDONANSI TENTANG 
ANDJING GILA. 

Masa mengenai 
tang andjing gila” untuk daerah Ka 
yupaten Semarang, ketjuali daerah 
Kota Besar Semarang jg telah dila- 
kukan, diperpandjang lagi sampai 
tgl. 23 Djanuari 1954, 

    -Ordonansi ten- | 

— Karet Djatuh Lagi 
Harga Sekarang Hanja'55 Dollar - Sen 

Pound 

»PENDJUALAN SETJARA besar2an di New York meng- 
gontjangkan pasar karet lagi dan harga turun dibawah S5 dollar 
sen tiap pondnja, demikian kantor makelar Lewis and Peat dalam 
laporannja pada achir minggu ini menurut berita UP dari Singa- 
pura. Dikatakan, bahwa inducement baru jang diberikan kepada 
beberapa exportir dari Indonesia bertanggung djawab kepada pen 
djualan di New York itu dan sekalipun tidak dipastikan, 
tetapi tampaknja mungkin djuga menjebabkan kedjadian tsb. 

akan 

Yos, 
SIARAN R.R.I, TRITUNGGAL 

Semarang, 28 Oktober 1553: 

Djam 06.10 Gending? Surabaja: 
06.45 Paduan suara bersama: 07.15 

Serbaneka lagu2 barat, 07.45 Ke- 
nangan S. Abdullah: 1205 Kron- 
tjong Aseli hidangan Tussema, 12.45 

Emile Prud'homme dan Ernile Car- 
rara, 13.15 Piano medley's: 13.40 
Tri Irama: 14.00 Lagu2 Malaya: 
14.15 Irama wals: 17.05 Taman Ku- 
suma: 17.45 Njanjian Luciano Ta- 
joli: 18.15 Krontjong Asscii, 18.30 
Hidangan Corps Musik Mobbrig 

Djateng: 19.30 Orkes Andre Koste- 
lanetz dan Artie Shaw: 20.15 Upa- 
tjara Perajaan lagu Indonsia Raya 
berusia 25 tahun: 20.45 Indonesia 
Menjanji: 21.15 Irama Ria hid. Pe- 
riang Suksma: 22.20 Hiburan malam 
hid. O.K. Pantja Ragam Burung 
Kenari, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 28 Oktober 1953: 

Djam 06.03 Pagi gembira: 06.15 
Ruangan gerak badan: 06.45 Ramlee 
dan Achmad, 07.15 Orchestra Mas- 
cotte, 07.45 Paul Rich. dan Rusty   

  

ey 

Lagi: 

lasannja. Laporan itu terdiri kl. 

Oleh H.J. Soemarto dituturkan pe 
kerdjaan jg telah diwadjibkan kepa- 
da panitya angket Reserve - Fonds 
jg ternjata bukan suatu pekerdjaan 
ig enteng. Banjak hal jg sampai di 
telinga Paniya Angket sebelum ia 
memulai dengan pekerdjaannja dan 
hal2 mana pada umumnja memper- 
giat panitya terhadap resico?2 jg di 
alami dalam melaksanakan pekerdia 
annja. Oleh pembitjara djuga di ke 
mukakan bantuan2 jg sudah diberi- 
kan oleh saudara Hertog, sebagai 
Sekretaris  Panitya Angket jg besar 
sekali artinja. Selandjutnja  ditutur- 
kan, bahwa, orang2 jg didengar ke- 
terangannja, sebagai saksi “itu disuim 
pah. Jg mengembirakan jalah ke- 
terangan2 'jg diberikan oleh Sri Sul 
tan Hamengku Buwono IX jg bersi 
fat tegas dan terang hingga  meng- 
gampangkan pekerdjaan Panitya, se 
dang S.P. Paku Alam ketika di de- 
ngar  keterangannja tidak lantas 
memberikan djawabannja, tetapi d:- 
berikan pada tiga minggu kemudi- 
an, dengan setjara tertulis. 

Status dan functie reser- 
ve fonds. 

Menuturkan soal tsb diatas, pem 
bitjara menjatakan, bahwa menurut 
penjelidikan panitya, maka setjara 
historisch-chronologis — status dan 
funksi Reserve Fonds, jalah mulai 
djaman sebelum tahun 1942 (dja- 
man Hindia Belanda). Dalam wak- 
tu ini, Panitya Angket Reserve 
Fonds Daerah Istimewa Jogjakarta 
itu mulai dibentuk dalam tahun 
1918, jaitu pada waktu untuk perta 
ma kali setelah diadakan peraturan 
Comptabiliteit dalam tahun 1917 
(Rijksblad  Kasultanan — tahun 1917 
No. 10), Pemerintah Daerah Istime 
wa Jogjakarta membuat Anggaran 

lenggarakan Pemerintahan Daerah 
pada itu waktu. Adapun jg diguna- 
kan untuk membentuk Reserve 
Fonds itu ialah uang jg diambil) dari 
uang kelebihan “Anggaran Belandja. 

Maksud pokok memben- 
tuk reserve fonds. 

Selandjutnja dikemukakan oleh 
pembitjara, bahwa maksud pokok | 
untuk membentuk Reserve Fonds 
itu ialah untuk mengumpulkan dan 
menjimpan  kelebihan2 uang dari 
anggaran belandja atau begrotings- 
overschotten jg didapat dalam ta- 
hun? jg baik (vette jaren) dengan 
tudjuan, supaja uang2 jg telah ter- 
kumpul itu dikemudian hari dapat 
dipergunakan untuk menambah pe- 
nerimaan atau . menutup kekura-   Finitok Teu ai AR “TAK 

Klenengan dari Puro: 17.05 Bu Nies ' 
dengan anak2nja: 17.45  Tjiptaan ' 
Waltzdeufel & Victor Herbert: 18.15 

Seni Karawitan: 19.15 Hari Indone- 
sia Raya: 19.30 Irama Maluku oleh 
Suara Maluku, 20.30 Timbangan 
film: 20.45 Dari Iajar putih: 
Aneka warna oleh Orkes Bunga Ma- 

war, 22.15 Aneka Warna (landju- 
tan): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 28 Oktober 1953: 

Djam 06.10 Soran pagi oleh La- 
ngen Budojo: 06.30 Varia Nusanta- 
ra: 06.40 Siteran pagi: 07.10 Siteran 
pagi (landjutan): 12.05 Debroy Bo- 
mers Band: 12.30 Suara Sambas dil: 
13.20 Seperempat  djam Kliningan 
Sunda, 13.40 Bunga Rampai diwak- 
tu siang: 17.00 Taman Kepanduan: 
17.45 Hiburan sambil minum teh: 

21.20: 

  18.30 Peladjaran lagu2 Djawa: 19.15 
sLyric Suite” Op 54 4Griep: 19.40 
Bingkisan melati oleh Iraiia Kron- 

tiong: 20.15 Pilihan pendengar: 21.15 ! 
Ruangan Djapen: 21.30 Ketoprak ' 
Mataram tjer.: TIRTO GUDAJAT 
(landjutan), 24.00 Tutup. 

E Ruanc 
EKONOMI 
IMPORT CAMBRICS UTK 

INDUSTR! BATIK. 
Untuk bulan Oktober telah ditun- 

djuk 7 'importir untuk import cam- 
brics guna industri batik, demikian 
kabar jang diperoleh P.I.-Aneta dari 
kementerian perekonomian.  Ketu- 
djuh importir itu jalah Suez dan 
Gunung Perahu, jang telah ditun- 
djuk sebagai importir cambrics da- 
lam bulan September dan selandjut- 
nja IFCO, Rachman Taming  Djo- 
han Djohor, Sriwidjaja dan Indone- 
sia Trading Coy. Lima firma jang 
terachir masing2 mendapat pemasti- 

an satu djuta yard sedang jang dua 
pertama masing2 mendapat 500.006 
yard. Dalam bulan September kedua 
firma tsb. djuga mendapat pemasti- 
an 500.000 yard. f 

Dari kalangan dagang camorics 
diperoleh kabar, bahwa berhubung 
kelambatan jang diduga akan ter- 
djadi dalam import cambrics dalam 
beberapa waktu jang belakangan ini 
tampak kenaikan harga jang bukan 
sedikit. Harga untuk kwalitet baik 
naik dari Rp. 104 mendjadi Rp. 
140,—. Dalam: bulan2 jang terachir 

.import sebanjak enam djuta yard se 
|tiap bulannja ternjata  mentjukupi 
akan tetapi akibat pembelian oleh 
|kaum spekulan kesetimbangan ini 
terantjam. Diharapkan, bahwa akan 
mungkin mengatur import sedemiki- 
an rupa sehingga tidak terdjadi ke- 
lambatan dan harga akan turun 
sampai tingkatan normal. 
SEKITAR PEMBERIAN PIN- 

DJAMAN KREDIT. 
Pihak Jajasan Kredit daerah Dia- 

wa Tengah menerangkan kepada 
P.L-Aneta, bahwa sedjak jajasan ini 
dibentuk ada masuk 130 permintaan 
kredit dengan uangnja sebesar Rp. 
5.961.500.—, diantaranja jang telah 

| diberikan ada sebanjak 38 buah de- 
ngan uang sebesar Rp. 1.294.500.—, 
48 lainnja sditolak, sedangkan sisa 
lainnja masih didalam penjelidikan 
lebih landjut. 
Dalam bulan September jang baru 

lalu ini ada 13 buah lagi jang men- 

  
  

ngan? &nggaran Belandja dalam ta- 
hun2 jg kurang baik. Oleh karena 
itu sifat Reserve Fonds ialah tidak: 
lain dari pada uang kas biasa, agar 
dengan tjara demikian dapat diper- 
gunakan untuk keperluan? ig me- 
maksa artinja tidak dapat ditunda 
pula. Sesudah dituturkan keadaan 
reserve fonds didjaman krisis dunia 
dalam-tahun 1929 dan selama pen- 
dudukan. Djepang, kemudian pem- 
bitjara menuturkan keadaannja se- 
sudah clash ke II berdasarkan kenja 
taan?2. Dalam waktu itu status Re- 
serve Fonds tetap seperti dulu da- 
lam functie mengerdjakan routine- 
werk, pembelian effecten dan obli- 
gatie. Dlm. hubungan ini jg dikerdja 
talah pembelian obligasi R. I. 
1950. jang dimulaf — pada 
ig. 26/4-1951 dan selesai pada 
tg. 18/10-1951.  Djuga pembeli 
an aandeel dari Petram dan Mic 
dapat kami artikan pekerdjaan 
routine. Memperketjil penderita 
an rakjat Daerah Istimewa Jogja 
karta, Sri Sultan sebagai Kepala 
Daerah menetapkan supaja uang 
f 740.000,— dari Reserve Fonds 
jang disimpan di s Lands 
schatkist dan uang dari Pemerin- 
tah Federal sebesar Rp. 800.00,— 
jang akan dikembalikan dengan 
uang dari Reserve Fonds dipergu 
nakan untuk meringankan pende 
ritaan rakjat akibat revolusi dan 
clash ke-i. Lepas dari Uitcoering 
jang masih: harus dipersoalkan 
apakah pengluaran uang itu sela 
ras dengan prinsip jang ditentu 
kan oleh Sri Sultan status pada 
waktu itu ialah: Reserve Fonds 
sebagai penolong  rakjat. Djuga 
kerap kali Reserve Fonds dalam 
periode ini merupakan  Kas-Ke 
tjil Pemerintah Daerah. 

Reserve Fonds bukan soal 
militer, 

Selandjutnja dikemukakan, bah 
wa salah-satu alasan jang mendo 
rong  dibitjarakannja — Reserve 
Fonds dalam rapat pleno adalah 
penjesalan tindakan2 mengenai 
Reserve Fonds pada waktu Gu 
penur Militer, Dikatakan, bahwa 
orang gampang pertjaja kepada 
provokasi2 dan insinuasi2 jang 
menjarankan, bahwa segala sesu 
atu pada waktu Gupenur Militer 
itu mempunjai dasar kemiliteran 
dan dimengerti. Pun pula dapat 
difahami keragu-raguan orang 
untuk menjelidiki persoalan Re 
serve Fonds sedalam-dalamnja, ta 
kut nanti kalau akan bentrok de 
ngan militer. Provokasi dan insi 
nuasi mengenai kalangan militer 
membawa persoalan Reserve. 
Fonds ke sifat iang agak nrecair 
dan sedikit subtiel. — Karenanja 
maka langkah pertama dari Pa 
nitya Angket diarahkan ke sudut 
kemiliteran, bila ' memang segi 
itu terdapat didalamnja, Dengan 
tegas Panitya Angket dapat me 
mengatakan, bahwa soal Reserve 
Fonds bukan soal militer. Dan 
militer tak pernah tjampur tangan 
dengan Reserve Fonds, Keterang 
an ini diperoleh dari kalangan2 
militer sendiri dan diperkuat oleh. 
Sri Sultan. Dengan demikian pi 
hak militer jang pada waktu Pe   dapat  pindjaman kredit dengan 

uangnja sebanjak Rp. 614.000.-—, 
satu diantaranja ditolak karena tidak 

t memenuhi sjarat2 jang ditentukan, 

merintah Gupenur Militer, tidak 
tahu menahu baik mengenai ada 
nja maupun pemakaiannja. Dan 

Belandja sebagai dasar" buat menje- 

  

1. Soal Reserve- 
Fonds Jogjakarta 

HARI RABU tg. 21 Oktober DPRD Jogjakarta telah meng- 
' adakan sidang untuk mendengarkan pendjelasan Laporan Panitya 

Angket tentang Reserve Fonds, jang disampaikan oleh H, J. Su- 
marto. Perhatian boleh dikatakan besar, bukan sadja dari kalangan 
pers. Djuga anggauta-anggauta DPRD-Kotapradja kelihatan hadiir. 
Ini suatu hal jang djarang terdjadi, Ketika sidang dimulai, Ketua 
DPRD, — Wiwoho mempersilahkan Istiadjid sebagai Ketua Pani- 
tya Angket Reserve Fonds tampil kemuka. r 
sekedarnja tentang selesainja tugas jang diserahkan pada Panitya, 
kemudian dipersilahkan H. J. Sumarto untuk memberikan pendje- 

Sesudah menuturkan 

50 halaman. 

  

SEPAKBOLA: KES. INDIA MF- 
NGALAHKAN KES. PAKIS- 

TAN 1—4. 

Kes. India djuara Asian Games 
New Delhi telah mengalahkan kes. 
Pakistan dengan angka 1—0 da- 
lam pertandingan jang diadakan 
di Rangoon, Burma, demikian 
A.F.P. Pertandingan tersebut ada- 
lah salah satu atjara dalam tour: 
nooi sepakbola 4 negara. Dalam 
berita A.F.P, itu tak disebutkan 
negara2 mana jang turut dalam 
tournooi tersebut, tapi dapat di- 
pastikan, bahwa 3 dari 4 negara 
peserta itu ialah India, Pakistan 
dan Burma. 

TOURNOOI TJATUR SEDUNIA 
MENDEKATI PENGACHIRAN. 

Smyslov dapat angka jg 
tak mungkin dikedjar. 

Pertandingan tjatur sedunia di Zu- 
'rich kini mendekati babak terachir. 
Dapat diberitakan lagi, bahwa ang- 
ka jang didapat oleh Symslov adalah 
1752 dari 27 party, dan angka ini 
tak mungkin dapat dikedjar oleh la- 
wan2nja. 

Hasil2 jang lain jang diperoleh 
Reshevsky adalah 1552 dari 27 par- 
ty dan 1 party jang masih ditunda. 
Angka jang diperoleh Euwe adalah 
1154 dari 27 party, sedang Stahlberg 
mendapat angka kemenangan jang 

'paling ketjil dalam pertandingan 
ini ialah 15. 

  
Keadaan pertandingan menghadapi 

pengachiran ini adalah sebagai oe- 
rikut:  Smymslov/Najdorf - remise. 
Reshevsky mening atas Gligoric. 

Keres/Taimanov remise. Geller/Pe- 
trosian remise. Kotoc/Averbach re- 
mise. Boleslavsky kalah dengan Sza- 
bo. Bronstein bebas dari pertandi- 
ngan. 

Diberitakan, 'banjak banjak pe- 
main2,jang kepajahan. Szabo sen- 
diri harus istirahat menurut nasehat 
dokter. Sedang Euwe mengatakan, 
bahwa ia tak sanggup melihat anak 
tjatur lagi dalam waktu setengah 
tahun. 

  

pendengaran mereka mengenai 
Reserve Fonds tsb. baru sesudah 
D.P.R. Daerah Istimewa Jogja 
karta membitjarakan - soal terse 
but. 

Beschikker dan beheer- 
der Reserve Fonds. 

Sesudah menguraikan soal2 jg 
mengenai status reserve fonds, bi 
sa diambil kesimpulan, bahwa Re 
serve Fonds adalah milik Peme 
rintah,  karenanja jang mempu 
njai hak beschikken adalah Peme 
rintah, dan untuk  pekerdjaan 
administrasinja ditundjuk seorang 
sebagai Beheerder jang ditundjuk 
oleh Beschikken (Pemerintah). Di 
djaman Belanda: Besmikker: Me 
nurut keterangan jang terdapat 
jang oleh Panitya ditjotjokan de 
ngan beberapa rijksblad a.l. ta 
hun .1932 dan 1933, maka jang 
memutuskan pemakaian Reserve 
Fonds adalah Sri Sultan se-idzin 
Residen/Gubernur. Beheerder: Pe 
satih Dalem dibantu oleh Kas 
houder. Mulai tahun 1939 sam 
pai 1943 jang memegang dan me 
nerima  funksi beheerder ialah 
KRT Prawirodirdjo jang seka 
rang memegang pimpinan kantor 
Pemilihan Umum di Jogjakarta. 
Perlu diterangkan disini, bahwa 
tindakan beheerder pada waktu 
itu selalu didasarkan kepada pu 
tusan tertulis. 

Didjaman Gubernur Militer be- 
schikker S.P. Paku Alam sebagai 
Wakil Kepala Daerah. Dalam perio- 
de itu tindakan2 jg dapat diartikan 
sebagai daad van beschikking tidak 
diberikan per besluit, tetapi dengan 
putusan lisan sadja.. Beheerder: ada 
lah Mr. KRT. Kertonegoro. Seperti 
dikatakan dibagian atas, dalam pe- 
riode ini Reserve Fonds disamping 
status jg aseli mempunjai  funksi 
lain dan dalam prakteknja, ia 'bebe- 
rapa kali bertindak sebagai credi- 
teur, handelaar, partner sesuatu pe- 
rusahaan. Jg masih merupakan sua 
tu pertanjaan apakah dalam bebera 
pa tindakannja beheerder Mr. KRT 
Kertonegoro sungguh2 bertindak se 
bagai beheerder, apakah djuga me- 
ngerdjakan tindakan beschikking. Se 
sudah ini lalu dipersoalkan tentang 
pertanggungan djawab mengenai be: 
schikking jg pada dasarnja terletak 
kepada beschikker, jalah Pemerin- 
tah, dan Beheerdernja, 

Setelah membitjarakan 
dasar reserve fonds, dan pabrik be- 
si Perbedij, pembitjara. kemudian menuturkan tentang pembelian mo- bil dengan liku2nja untuk milik pri- 
ve sefta pembelian speda. 

arti dan 

Dengan demikian nindjaman 
untuk pembelian mobil dengan 
lidak berbunga kepada pega 
vai2 tinggi dengan dasar fatsal2 lari Rijksblad 1927, 1928 dan 
1930 dan pindjaman untuk pem belian speda dengan berbunga 
kepada pepawai2 rendah tak da 
pat dinamakan demokratis. Pen 
liualan2 mobil lepas dari perso Man gedekt atau tidak, dapat di ttikan pemberian priveleges ke 
pada pegawai2 tinggi dan per 
soalan auto-toelage memperlukan 
penindjauan kembali, Sesudahnja 
membentangan soal2 tsb. diatas 
alu dituturkan tentang perbaikan 
jembatan Brossot, stadion Kri   losono, pembelian textiel, obat- 
obatan dsb-nja. 

: 

   



" Kanaan sampan 

Tak -Ada 

| Soal 
Jg Tak Bisa Diselesai- 

: “kan Dgn Damai: Kata 

  ja | Pidaton 
Dang 

   

    
    

  

Pihak Russia ' AWWAKIL PRESIDEN Amerika 
Si 2 K1 5 kaga Na di M 1 4 BERHUBUNG DENGAN bm tjorong radio Malaya,   ringatan hari ulang tahun ke-36 |: 

dari Revolusi Oktober, maka Sen- tral Komite Partai Komunis So- | 
“jet Uni hari Sabtu jk. 3 - 
kan dalam sebuah statem 

  

    
     

     

   

    
   

tak ada sesuatu jang tak | 
bisa dipetjahkan s na wannja, 

ngan djalan p : - 
negara2 jang he @rmti- en pa Aa 

kiantah menu rita So- | ) 
vet Yass jang (langka "Y 5 Apar #0000 Mehta: 
Seterusnja statement tadi menja- | A sia Nat : takan Ne kudu kerena Asia Butuhkan Penga 

.rakjat nan agung dari Tiongkok, 
tang NM basil baik memper- 

djoangkan industrialisasi negerinja, 
untuk lebih memadjukan kebuda- 
jaan dan perekonomiannja serta 
untuk konsolidasi negara demokra- | 
si-rakjatnja”. |... : 

Seterusnja Sentral Komite me- 
njampaikan an sapaan Sebar 

jepang j dengan gagah berani 
ae an Pa maan 
nasionaln'a, untuk perkembangan 
negerinja setjara damai dan demo- 
kratis dan melawan perobahan ne- 
geri Djepang mendjadi pangkalan 
militer bagi kaum imperialis”. 

Seterusnja dinjatakan: ,.Hidup- 
lah persahabatan antara rakiat 
Inggris, Amerika Serikat dan So- 
vjet Uni untuk memperdjoangkan 
tertjegahnja perang dan untuk dja 
min ptrdamaian jang kekal diselu- 
ruh dunia”. Hiduplah persahabatan ' 
antara rakiat Sovjet, Perantjis dan 

Hak2 nja 

lanan  geod-wili-nja di Amerika 
Serikat. njatakan, bahwa adalah 

mengusulkan supaja India ikut 
serta dalam Konperensi Politik 
Korea jad. 

tu negara Barat, jg menghendaki su 
paja pada tingkat pertama konperen 
si tsb hanja dikundjungi oleh nege- 
ri2 jg berperang sadja. Kata Mehta, 
dan bahajanja dalam keadaan sema 
tjam itu jalah, bahwa hal tsb dapat 
penafsiran jg salah dan dapat digu- 

Politik luar negeri Sovjet dina-'nakan dengan maksud2 propaganda. 
makannja politik kukuh untuk me Orang akan dapat mengatakan: Li- 
melihara dan memperkuat perda- -hatlah! Barat tidak sungguh2 menga 

maian, politik perdjoangan mela- kui hak2mu sendiri di Asia. 6 
wan persiapan perang dan anti| Mehta akan mengadakan perdjala 
perang baru, politik kerdjasama nannja di California Selatan, sebe- 
internasionat dan perkembangan lum ia kembali ke Washington. 
hubungan dagang antara again) 
negeri (Antara). 

Italia Usul Tarik Mundar 
Pasukan' Dari Tapal Batas 
Jugoslavia Sedia Mundur 8 Mil: Was- 

hington Lega “ 

Italia.   
(Antara). 

  

DENGAN RESMI diumumkan di Roma pada Sabtu malam bahwa 
pemerintah Italia telah mengusulkan supaja pasukan? Italia dan pasuk- 

an2 Yugoslavia -ditarik mundur dari perbatasan? Trieste. Menurut dju- 

rubitjara kementerian luar negeri Italia, usul tersebut telah diadjukan 

jua hari jang lalu setjara rahasia oleh dutabesar? Italia di London, Paris 

jan Washington. Dikatakan bahwa Italia tidak hanja bersedia menarik (bahwa negara2 dunia merdeka ber- 
bulat tekad untuk 
bersendjata, dengan segala tjara jang 
ada 
bahwa 

mundur serdadu?nja jang sekarang ditempatkan diperbatasan antara Italia 

lan Yugoslavia, tetapi bersedia pula untuk menjetudjai demobilisasi se- 

ruh pasukan militer jang berada dikedua pihak dari perbatasan dan 

  

il Nixon Titik-Beratkan 
Pada Pertjo- 

Agressi Kominis 

“Komunis untuk mengobarkan agresi di Asia Tenggara, seperti 
lah terdjadi di Korea, menimbulkan akibat? 
Indotjina, kata Nixon, ,,bangsa2 merdeka”  diduni 

tu tjontoh dari maksud2 Komunis. Dikatakannja bahwa 
unis jang berkedok sebagai pembebas2, dengan djalan kekerasan beru- | 

aha meluaskan negara raja Sovjet, hingga meliputi djuga Vietnam, Laos | 
'fdan Kambodja, jang telah .memperlihatkan tekad mereka untuk mela- 

kuan Lebih Banjak Thd 

DUTABESAR India di Wash- 
ington, Gaganvihar L. Mehta, ka 
takan, bahwa Asia membutuhkan 
pengakuan lebih banjak terhadap 
hak-haknja untuk dapat menentu" 
kan suaranja dalam  menjelesai- 
kan masalah2 Asia. Mehta jang 
tiba di Los Angeles dalam perdja 

RRT, suatu negara Asia jg telah 

Dan “adalah Amerika Serikat, sua 

#'bahwa PBB, dengan dapat sokongar 
sepenuhnja dari Inggeris dan 
rika, 

melenjapkan sebab? ketegangan du- 
nia dan dengan demikian mengelak- 

  

In Lgm 
: Suka Grow 

  

Serikat, Rehard Nixon, malam Senin 
bahwa apa jang disebutnja 

jang sangat berba- | 
nia menjaksikan 

tentara2 Ko- 

, 

| Ketiga negara“ bagian Indotjina 
tadi. menurut Nixon telah memperli- 
.hatkan hasratnja — dengan bekerdja 
bersama . dengan" Perantjis — untuk | 
mentjiptakan- keadaan dalam ntana | 
mereka bisa mentjapai keamanan dan| 
kebebasan. Menurut Nixon, Amerika 
Serikat menjokong usaha2 untuk 

mentjapai tudjuan2 tadi. Sebaliknja, 
djika pemimpin2 Komunis memperli 
hatkan dengan “perbuatan, bahwa 
mereka sanggup menghormati kebe- 
basan negeri2 lain, maka negara2 

'pentjinta kemerdekaan — diantaranja 
Amerika Serikat — akan mendekati 
mereka. Selama pemimpin? Komunis 
belum berbuat demikian, selama itu 
pula bagi dunia bebas tak ada alter- 
natif daripada memperkuat pertaha- 
nannja, kata Nixon. ' & mika 

Di Malaya, dibawah pimpinan 
Inggeris rakjatnja dengan gagah) 

(berani melawan suatu bentuk 
agresi Komunis lagi. Dikatakan- 

nja bahwa kaum Komunis di 
Malaya bukanlah suatu gerakan 

pribumi, jang mewakili keperi- 
tingan2 rakjat Malaya, melain-| 
kan suatu pertjobaan pihak 

asing untuk memaksakan Mala-f 

“Putera Mahkota Harald dari Norw 
tambur sebagai tanda keanggautaan 
gax” (the Crows), dalam sebuah upatjara digedung kedutaan Amerika 
di Oslo. Orang2 Indian ini merupakan serombongan penari ,,Pow Wows”, 
jang untuk pertama kali mengadakan perdjalanan di Europa dan 'jang 
kendak mendjadikan- orang2” terkemuka sebagai anggauta kehormatan 

u bangsa darr suku-bangsanja- Suk 
:39 servaat di. 

  

  

  

  

egia, 16 tahun, menerima sebuah 
daripada suku-bangsa Indian ,,Ga- 

Gagak” ' ini berdiam disebuah re- 
Montana. 

  

ya masuk kedalam negara raja 
Sovjet. Kalau pertjobaan mereka 
berhasil, maka rakjat ' Malaya 
tahu apa akibat?nja, ialah: pe- 
nindasan agama, dirusakkannja 

hubungan keluarga jang erat, 
ialah sendi2 masjarakat, pensi- 

taan harta benda: hilangnja ke- 
merdekaan seseorang:  kerdja- 
paksa, : 

Nixon mengatakan seterusnja, 
bahwa alternatifnja ialah: sega- 

la hak jang ditjintai manusia, 

Akan Didjalankan 

tanpa hak2 ini manusia mendja- tuhkan Kapal2 
di budak. Alternatif2 ini akan 

terdjelma dalam suatu bangsa 
Malaya 'jang bersatu dan berpe- 

merintahan sendiri, suatu hal jg. 
disokong oleh rakjat Amerika. 

Kemenangan Malaya adalah ke- 
menangan dunia bebas. 

»Kerdjasama antara negara 
untuk keamanan”, 

. seterusnja mengatakan. 

kas perdana menteri Guiana jang 

Nixon 

Ame. | perang.” 
kini setjara damai berusaha 

Carter menerangkan, bhw. ke 
menangan jang gilang-gemilang 

kan Perang Dunia III. Diharapkar | oartai progresif rakjat jang dipim 
bahwa pengalaman di Korea itulbin oleh dr. Cheddi dalam pemif 
akan mejakinkan negara2 agresor | ihan umum bulan April, djustru 

dalah karena keketjewaan rak- 
jat, jang sudah turun-temurun 
-hidup sebagai sampah dan hina- 
usta”. Carter jang dalam perdja 

melawan agresi 

pada mereka. 
keamanan 

»Kita  pertjaja   kembali kepada keadaan normaal. 

Usul Italia ini. ialah 
erdamaian” jang -pertama: da-. 
am sengketa 'Trieste semendjak 

imerika Serikat dan  Inggeris 
ada tanggal 8 Oktober jl. me- 
gumumkan  putusannja akan 
nenarik kembali .pasukan2 pen- 
judukannja dan menjerahkan 
one ,,A” dari wi'ajah Trieste 

tepada Italia. 
Di Washington, pembesar2 pe- 

nerintah Amerika tampaknja 
nerasa lega dengan adanja usul 
Italia supaja pasukan2nja sen- 
liri dan pasukan? Yugoslavia di- 

Boleh Ditari Ia 
 Kembali.... 
Sikap Nasionalis Vietnam 
Utara Thd Penarikan 
Mundur Pasukan2 

Peran jis 

tarik mundur dari 

»tanda | Trieste. . 
sSeorang pembesar 

perbatasan 

A.S. . tentu 

atau Yugoslavia jang dapat me-j 
ngurangi kemungkinan timbul- 

nja bentrokan bersendjata didae- 
rat Adriatik. Pembesar2 lainnja 
berpendapat bahwa penarikan 

mundur pasukan2 Italia dan Yu- 
goslavia akan mengurangi kete- 

gangan dan mempertjepat pula 
tertjapainja persetudjuan untuk 

mengadakan konperensi 5-nega- 
ra guna mentjari penjelesaian 

sengketa Trieste. 5 

Yugoslavia menjetudjui? 
Berita UP lebih landjut mengata- 

kan bahwa menurut berita2 berasal 
di London jang sampai di Roma, 
pemerintah Yugoslavia kabarnja ber- 
sedia menarik mundur pasukan2nja 
dari perbatasan Trieste  sedjauh 
8 mil. Djurubitjara pemerintah Italia 
dalam komentarnja mengatakan, bah- 
Iwa apabila berita ini benar, maka 

ini setidak2nja menundjukan bahwa 
Yugoslavia mempunjai perhatian ter- 
hadap rentjana Italia. Akan tetapi 

i ja, bahwa penarikan 

mundur sedjauh 8 mil itu menurut 
pendapat Italia adalah ,,sedikit se- 
ka 

Dikatakan bahwa jang diusul- 
kan oleh Italia dua hari jang 
lalu ialah supaja baik Italia 
maupun Yugoslavia kembali ke- 
|pada keadaan normal diperbata- 
san, jaitu jang tidak meliputi 
mobilisasi sebagian, dan divisi2 
baru diperbatasan Trieste seba- 
gai sekarang ini. 

Di Washington kalangan2 po- 

litik berpendapat setelah inisia- 
tip mendamai sekarang datang 
dari Italia, pemerintah Yugosla- 
via mungkin akan menjetudjui 
penarikan mundur pasukan2 ke- 
dua pihak dari perbatasan Tries- 
te itu, dengan tak usah ,,kehi- 

langan muka” dalam menghada- 

pi sentimen? nasional jang kuat 

mengenai  Trieste dikalangan 

rakjat Yugoslavia. (Antara). 

  

. MENURUT DJURUWARTA 
politik A.F.P. di Hanoi, Mac Oli 
ver, beberapa kaum nasionalis 
jang berpengaruh di Viet Nam 
Utara dalam sa menjetudjui 
ditariknja kembali pasukan2 Pe- 
rantjis dari Indo ina. Pemim- 
pin2 nasionalis Viet Nam ini me- 
ngemukakan pendapat tersebut 
berkenaan dengan statement men 
teri luar negeri Peranfjis, Georges 

jang mengatakan, bahwa 
Perantjis berhak menarik mun- 

jur pasukan2nja dari Indo China 
setelah Kongres Nasional Viet 
Nam menolak untuk ikut serta 
dalam Uni Perantjis menurut ben 
tuknja jang sekarang. 

Harus memobilisir ke- 
kuatan sendiri. 

Kaum nasionalis tadi menjatakan, 
bahwa Viet Nam kini harus dgn 
tjepat memobilisir semua kekua- 
tannja untuk iguasai keadaan 
militer. sehingga ditariknja mun- | 
dur pasukan2 Perantjis dari Indo 
China tidak akan membahaiakan | 
nasionalisme non-komunis di Viet 
Nam. Dalam hubungan ini kaum 
nasionalis Viet Nam Utara: itul 
mengusulkan 2 hal, jaitu diadakan 
nja pem! han2 untuk membentuk 
sebuah parlemen nasional dan di-| 
perbesarnia kekuatan tentara Viet 
Nam untuk mengoantikan pasu- 
kan-pasukan Perantjis. 

Menuntut persamaan de- 
radjat. F 

Menurut  djuruwarta itu, kaum 
nasionalis di Viet Nam Utara pada | nings nd. 
umumnja - menundjukkan kekuwati- untuk memeriksa peristiwa pen 
yan mereka tentang perhubungan an fjurian dilain tempat. Dengan 
tara Viet Nam dan Perantjis dimasa |tikar jang biasanja dipergunakan 
datang. Harian ,,Tia Sang”, jang untuk tidur dan lampu jang ada 

“biasanja mentjerminkan pendapat (didalam celnja, B. Mijem telah 
.kaum nasionalis Viet Nam, menulis | membakar dirinja. 
“dalam siarannja Sabtu pagi, bahwa Setelah polisi pendjaga 

“djika rakjat Viet Nam menuntut pe- 
“robahan bentuk Uni Perantjis dan 
“kemerdekaan penuh bagi negerinja, 
maka itu tidak berarti mendjauhkan 
diri dari Perantjis, melainkan  di- 
maksudkan untuk memerangi propa- 

“ganda musuh. 1 
Kaum nasionalis Viet Nam di: 

. Tonking menurut djuruwarta itu 
“ingin pula melihat suatu Uni Peran- 
tjis jang didasarkan kepada persa- 
maan deradjat dan kedaulatan dari 

“para anggotanja. (Antara). 

  

Mbok Mijem 
Putus Asa 
Seorang perempuan bernama 

B. Mijem berumur 25 tahun, jang 
ditahan didalam cel kewedanan 

Djatisrono, Wonogiri, baru2 ini 
telah kedapatan mati membakar 
diri didalam celnja. Peristiwa itu 
ferdjadi pada suatu malam, keti- 
ka polisi pendjaga cel tsb. ' me- 

      

nja. Segera dilakukan 

ri, tetapi 
pat. lagi   barkan, 

« 

  

tiap2 negara itu hanja bisa tertjapai 
Pa 'Idengan kerdjasama dengan negara2 

r | diantara jain”. Kita berkepertjajaan, 
mereka mengatakan bahwa pem: iriap2 negara berhak memilih bentuk 

akan menjambut pemerintah dan sistim ekonominja 
baik setiap langkah dari Italia sendiri, 

tempat pendjagaannja 

kembali 

lagi dari pemeriksaannja, terdengar 

Olehnja suara B. Mijem dari dalam 
cel jg merintih karena kesakitan. Se 

telah pintu cel dibuka, ternjata B. 

Mijem telah terbakar seluruh tubuh 
pertolongan 

oleh jg berwadjib dan esok harinja 

diangkut kerumah sakit di Wonogi- 
djiwa B. Mijem tidak da- 
aholting. Ia telah mati di 

rumah sakit Wonogiri. Apa sebab- 
nja B. Mijem ditahan, tidak di ka- 

individual dari |lanan ke London-disertai oleh pe 
mimpin2 partai politik - lainnja 
dari Guiana Inggris menerangkan, 

bahwa 

in jang dipimpin oleh pemimpin2 
solitik disana. terpentjar-pentjar 
oleh adanja perpetjahan dari da- 
lam . untuk membentuk suatu 
front terhadap dr. Jagan. 

Tetapi hasil2 dalam pemilihan 
lainnja akan sangat berbeda, de 
mikian Carter, jang menerangkan 
bahwa vacuum jang ditimbulkan 
karena disingkarkannja  pemim- 
pin2 partai progresif rakjat dapat 
ditempati olehnja, apabila ia dibe 
rikan waktu 18 bulan. 

Diterangkan olehnja, bahwa se 
tiap pemerintah interim harus: me 
nundjukkan dengan njata bahwa 
ia ,sungguh2 ingin bekerdja ke- 
ras” untuk memperbaiki sjarat2 
hidup dari ke 500.000 djiwa pen 
duduk di koloni itu. “ 
Luckhoo, salah seorang anggota 
irombongan Carter, keturunan In 
dia dan. mempeladjari ilmu hu- 
kum di London menerangkan, 
bahwa ia merasa dirinja seorang 
asing di Guiana akibat perobahan 
perobahan jg dibuat oleh Jagan. 
Ia sesalkan, bahwa meskipun te- 
lah berulang-ulang diminta dari 
Inggris tidak didatangkan batjaan 
batjaan untuk memberantas. pro 
paganda komunis. Partai progres 
sif rakjat menjebarkan. beribu2 
buku tentang komunisme dan 
mendapatkan bantuan keuangan 
dari Moskow, demikian katanja. 
Anggota lain2nja dari rombongan 
Carter terang2-an berkata, bahwa 
mereka ingin agar Guiana Inggris 
mendapat kemerdekaan, tetapi da 
lam lingkungan - Commenwealth 
dan tidak terikat dengan Kremlin. 

Keterangan Jagan. 
Dalam pada itu Cheddi Jagan 

menerangkan, bahwa partai pro- 

tanpa didikte oleh negara 
lain”... Demikianlah al. kata wakil 
presiden Amerika Serikat. 

6 8 . 

" Nixon Di 
4 Singapura 
Kata Nixon : Amerika. 

Jakin Pentingnja 
Asia Tenggara 

WAKIL PRESIDEN Amerika 
Serikat, Richard Nixon, setiba- 
nja di Singapura dari Djakarta 
pada hari Sabtu menerangkan, 
bahwa kundjungannja ke Singa- 
pura dan Federasi Malaya meru 
pakan suatu petundjuk, bahwa 
Amerika Serikat mengakui pen 
tingnja daerah Asia Tenggara. Di 
katakan, bahwa daerah tsb. mem 
punjai arti penting dalam 2 hal, 
jaita pertama sebagai suatu sum 
ber produksi bahan2 penting, ter 
utama karet, dan kedua karena 
letaknja jang strategis. 

Kita mempunjai kepentingan ber- 
sama didaerah Asia Tenggara. Apa 
jg terdjadi disini tidak hanja akan 
mempengaruhi Asia Tenggara sadja, 
melainkan djuga seluruh dunia. De- 
mikian Nixon. Selandjutnja Nixon 
menjatakan, bahwa maksud kundju- 
ngannja ialah untuk. mengadakan 
pembitjaraan2 dengan pembesar2 se 
tempat mengenai masalah2 ekono- 
mi dan politik jg bertalian dengan 
daerah tsb dan Amerika Serikat. 

Pada hari Minggu Nixon menga- 
dakan pembitjaraan dengan komisa 
ris djenderal Inggris untuk Asia 
Tenggara, Malcolm Macdonald, dan 
pada hari Senen ini ia terbang ke' 

  
Kuala Lumpur, ibu-kota Federasi | essif rakjat sekarang ini “men 

Malaya, untuk menemui Komisaris di alat tik non-koperasi 

Tinggi Inggris Sir Gerald Templer. 
Saptu petang ia mengutjapkan pi 

dato pada pembukaan exposisi PBB 
dis Singapura. (Antara). 

  

dan tidak dengan kekerasan di 
|Guiana Inggris. Diterangkan oleh 
rja. bahwa partai guna menfjapai 
maksud tsb. telah mulai mengam 
bil kembali simpanan2 dari tabu 
ngan pos. Partai progresif rakiat 

  

  

“— Pertengahan Nopember “jang 
akan datang sekretaris II dan III 

Politik Non-Kooperasi-Ti- 
dak KekerasanDanBoikot 

gressip Guiana Terhadap Inggeris 
Untuk Menghadapi Kominisme Bukannja Dibu- 

JOHN CARTER, ketua partai kesatuan demokrat di Guiana 
Inggris hari Djam'at menerangkan di London, bahwa ketjuali dji- 
ka Inggris dan Bank Dunia bersedia mengeluarkan sedjumlah 20 
djuta poundsterling untuk mempertinggi tingkat hidup di 
Inggris, maka sama artinja ,,menjerahkan wilajah 
Sovjet Rusia”. Sebagai seorang lawan dari dr. Cheddi Jagan, be 

Carter menerangkan dalam konperensi pers di London, bahwa ,.tja 
ra untuk mengusir fihak' ,,komu nis” 

bahwa segala tenaga dan kekuasa | 

Oleh Partai Pro- 

MN an 

Guiana 
itu kepada 

disingkirkan dari kedudukannija, 

bukanlah dengan kapal-kapal 

    

     

Maribourough 

GEORGETOWN 
ton 

5 Inggris 

perensi pers jang diselenggarakan 
Lah ra ye Ba India di Ing 
gris. Ia n can maksudnja 
untuk mengadakan perdjalanan 
keseluruh Inggris guna mendapat 
kan sokongan bagi partainja. 

Atas pertanjaan bagaimana penda 
patnja .tentang hasil pemungutan 

suara dalam madjelis rendah Inggris 
mengenai tindakan2 Inggris di Guia 

besar antara kedua ideologi, ' 

o Ibiasanja dinamakan perang dingin, Jah-masalah. Inilah kekuatan jg 
"maka suara2 dan usaha2 dari nege-' nampak dalam PBB dan djika 

- Iri2 jang tidak ingin terlibat didalam saja tidak keliru, dapatlah saja 
bentrokan ini, termasuk djuga Indo- | katakan bahwa usaha jang kon- 

Pertikaian Bri. 

Pidato Peringatan Dr. Abu 

| donesia di PBB berpidato dimuka tjorong radio ,,Suara Amerika” 

gala sesuatu jang bertalian 
| hui Republik Indonesia adalah anggota jang termuda dari organisasi internasional 
| karang telah mempunjai enampuluh anggota. Keanggotaan Indonesia adalah sangat penting difilik 

dari kedudukan politik, geograp his, dan ekonomis dari negeri kita, jang didasarkan pada suatu pG 
litik bebas dan pada kegiatan dalam lapangan politik internasional. 

»Dengan adanja bentrokan jang kuat, dan malahan mendjadi pe- 
jang doman utk menjelesaikan masa- 

nesia, untuk memupuk2 pengertian 
antara kedua pihak jang berlawanan 
adalah sangat penting sekali. Dalam 
hubungan ini maka saja rasa perlu 

strukti ini achirnja akan meluas 
diberbagai2 daerah Jainnja di 
Amerika Selatan dan Eropah. 

untuk mendjelaskan sedikit tentang 5 : 
kedudukan Indonesia . dalam blok 1 mematahkan blok 
negeri2 Asia-Afrika, oleh karena : 2: 

»Kejakinan. jang kuat jang dida- 
sarkan pada tjara bekerdja jang rea- 
listis dalam perdebatan tentang se- 

gala djenis pertikaian didunia ini. 
akan menempatkan blok  Asia-Afri- 
ka dalam suatu kedudukan jang pen 
ting, Memang diluar banjak diusaha 

kan “untuk mematahkan kekuatan 
ini. Politik kekuatan dan kekuasaan 

politik bukanlah suatu soal jang ba 
ru dalam sedjarah dunia. Bukan sa- 
dja faktor2 jang objektif, tetapi dju- 
ga perkembangan politik internasio- 
nal, dan kepentingan negara2 

djustru negeri2 inilah, jang bekerdja 
dengan keras untuk bertindak seba- 
gai djuru pendamai ketika pertikaian 
antara negeri2 demokrasi Barat ter- 
hadap komunisme, memuntjak. 

Berkat kebidjaksanaannja, In- 
donesia telah mendapat suatu 
tempat jang penting dalam blok 
Asia-Afrika itu. Faktor2 jang te- 
rutama menjebabkan Indonesia 
mendapat kedudukan jang baik 
itu ialah sikap kita jang bebas ang 

sama sekali dan kesediaan kita (teristimewa bersangkutan, Na 
untuk turut serta dalam segala (mendjalankan pengaruhnja dalam 
usaha jang dimaksudkan untuk | blok kita. 
membwa dunia “jang katisu ini| Sebagai suatu anggota dari v!ok 

Asi-Arika, “kedudukan kita adalah 
Sangat penting, bukan sadja sebagai 
Suatu anggota jang mengandjurkan 
tindakan? diluar blok, tetapi djuga 

sebagai anggota jang memelihara 
utuhnja organisasi. 

ke perdamaian jang kekal. Sudah 
barang tentu kita harus berhati2, 
oleh karena dari blok2 atau go- 
longan2 negara itu tidak ada satu 
jang dapat dinamakan mendjadi 
blok jang bulat, dan lagi pula 
tiap2 negara anggota dalam “blok 
itu mempunjai sikapnja sendiri 
dan mempunjai politik luar ne- 
gerinja sendiri. Dan demikian 
pulalah halnja, dengan blok nega 
ra-negara Asia-Afrika. 

Mengenai PBB sebagai suatu orga 
hisasi internasional, Dr. Abu Hani- 
fah berkata: 

»Hasil2 dari usaha PBB jg telah 
ditjapai diberbagai negeri, teristime- 
wa di negeri2 Eropah, tidaklah sa- 
ngat memuaskan. Ini bukanlah dise 
babkan karena mereka berpendapat 
bahwa PBB jg telah mengeluarkan 

berdjuta2 dollar .. setiap. .tahunnja, 
dan dengan demikian menjebahkan 
beban jg berat pada beberapa nege- 
ri, tidak dapat menghasilkan 'apa ig 
mereka tjita2kan.- Sudah terang, 
bahwa politik isolasionisme jg mem 
punjai haluan jg berbahaja itu tidak 
akan dapat dilaksanakan. Bagaima- 

nakah pendapat kita? Sebagian “be- 
sar dari negeri2 Asia tidakpula me 
rasa puas dengan hasi2- dari peker 
djaan PBB, akan tetapi'tidak kepua 
san kita itu didasarkam pada sebah2 
ig berlainan sekali. 

Indonesia jang selalu menda- 
sarkan politik bebasnja atas tjita2 
nasional kita, sering dapat mem- 
berikan sumbangan jang positif 
lagi penting kepada blok Asia- 
Afrika, sehingga andjuran-andju- 
ran dan sikap kita sering mendja- 
di pedoman bagi blok seluruh 
nja. 

- Blok Asia-Afrika terdiri dari 
16 negeri Asia dan Afrika, anta 
ranja ialah Filipina, Indonesia, 
Thailand, Birma, India, Afganis- 
tan Mesir, Etiophia dan Liberia. 
Diantara 16 negeri ini 6 negara 
Arab tergolong dalam -Liga Arab, 
sedangkan India dan Pakistan 
pun djuga mendjadi anggota dari 
British ' Commonwealth of  Na- 

Bahwa kita tidak puas bukan: 
lah karena susunan PBB, melain- 
kan karena keinginan jang kuat 
dari negara2 besar jang hendak 

an Mean Tn Apa menekan pandangan2 jang objek 
S2 bolhik 2g0, Patah Aga dengan itif jang didasarkan atas keadilan, sendirinja pun djuga merupakan : 
saat bai Ns ka Kn ig | semata2 karena negara2 besar itu 

chusus. Sungguhpun- demikian (didorong oleh kepentingan poli- 
blok Asia-Afrika selalu sefaham tik kekuasaan sadja. Soal ini 
dalam. menghadapi masalah2 ko- | mempunjai akibat jang djelek ba 
lonialisme, seperti misalnja soal (81 berbagai2 negara ketjil, jang 
Tunisia dan soal politik pemisah- | fapat ditundukkan pada politik 
an bangsa di Afrika Selatan. Dan | Kekuasaan itu. 
djuga mengenai masalah2 jang 
lainnia, seperti masalah Korea, 
pengurangan persendjataan, pene- 

  
»Disamping itu kita tidak dapat 

melupakan djasa2 jg besar dari PB 
B, teristimewa pekerdjaan ' badan2   na, ia menerangkan bahwa hal itu 

telah diduganja dari semula, tetapi 
mengharap fihak oposisi bertindak 
lebih tegas. 

Burnham, bekas menteri pendidi- 
ikan jg djuga disingkirkan itu mene 
rangkan, bahwa ada kemungkinan 
bahwa partai progresif rakjat akan 
dinjatakan diluar hukum. Kedua pe 
mimpin2 partai tsb dengan keras 
menjangkal ada perpetjahan dalam 
partai mereka. Diterangkan oleh me 

reka, bahwa fihak Inggris seolah? 
ingin menimbulkan kesan, bahwa 
dalam partai terbit perpetjahan, hal 
mana menurut keterangan mereka 
sesuai dengan sifat ,,petjahkan dan 
kuasailah.” 

Nj. Jagan tjegah perpe- 
trahan. 

Dari sumber jg berdekatan dengan 
partai progresif. rakjat didapat ka- 
bar, bahwa njonja Janet Jagan, is- 
teri dr. Cheddi untuk sementara ber 
hasil mentjegah perpetjahan dianta- 
ra pemimpin2. dalam -partai. Ia ada 
lah sekretaris djenderal partai tsb. 
Golongan moderat dalam partai, pe 
ngikut? Burnham jg dewasa ini ber 
ada di London menulis surat kepa- 
da Janet dengan desakan supaja de 
wan umum partai mengadakan per 
temuan luar biasa, karena kalau ti- 
dak mereka “akan ' mengumumkan 
suatu pernjataan, dalam mana mere 
ka akan mentjela golongan kiri. 

. Belakangan didapat kabar, bhw 
njonja Jagan hari Rebo telah meng 
adakan pertemuan pribadi dengan 
'Ashton €hase dan pengikut2 Burn- 
ham Jainnja dan berhasil ' membu- 
djuk agar menunda maksud mereka, 
sampai diketahui bagaimana keada-   selandjutnja akan memboikot ba 

rang2 Inggris, hal mana dapat di 
perluas apabila perlu sampai ke 
pada bararig2 saudagar2 besar 
Portugal, jang merupakan anasir2 
reaksioner, demikian dr. Jagan. 

Dr. Jagan berbitjara dalam kon 

dari kedutaan Inggeris di Djakarta 
akan mengundjungi Makasar, Am- 

bon, Batjan, Ternate, Tobelo dan 
Minahasa. Perkundjungan ini bersi- 

fat penindjauan  terhauap  objek2 
ekonomi dan sosial didaerah ini. La- 
manja penindjauan kira2 25 hari. 

an Burnham dan Jagan diluar ne- 
geri. 5 

' Diterangkan oleh njonja Jagan, 
betapa pentingnja persatuan itu di 
pertahankan apabila krisis dewasa 
ini dapat diatasi oleh partai. 

: (Reuter). 

#telah ditjapai dalam 

rimaan negeri2 sebagai anggota 
PBB, blok Asia-Afrika selalu tam 
pil kemuka dengan suara jang ter 
“besar dari keanggotaannja jang 
merupakan suatu imbangan jang 

jg chusus seperti UNICEF, WHO, 
FAO, ICAO dan lain2nja jg telah 
banjak memberikan  hasilnja pada 
negara kita. g 

»Tetapi ada saatnja ketika “kita 
menduga bahwa PBB hanja bekerdja 
dalam lapangan 'jg diserahkan kepa 
danja oleh negara2 besar. “ Karena 
itu menurut pendapat, berbagai2 ne 
gara Asia, PBB sering tidak tegas 
dan tak djudjur sikapnja terhadap 
berbagai2 masalah, misalnja menge 
nai masalah: Tunisia - dan Marokko 
dan mengenai masalah turut serta- 
nja RRT dalam perundingan  Ko- 
rea, dan sikap PBB itu ternjata ha 
nja menambah sulitnja penjelesaian 

  

Putusan Lem: 

baga Arab 
Bantuan Pada Pertaha- 

nan Sipil Jordania 

  

don, Djuru Pendasiai Dlm 
.-Yimur 

Kita Masih Ketjewa Thd PBB Karena Negara2 Besar Di- 
dalamnja Lebih Mengutamakan Politik-Kekuasaannja : 

Hanifah - 

GUNA TURUT SERTA merajakan ulang tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa, jang didirikan 
pada tanggal 24 Oktober di San Francisco delapan tahun jang lalu maka Wk. Ketua Delegasi Ine 

antara lain sebagai berikut: Sa- 
ja ingin menggunakan Nee ini untuk memberikan suatu tindjauan jang ringkas tentang se- 

engan kedudukan Indonesia dalam PBB. ,,Sebagai mana tuan keti- 
ini jang ses 

Tank Centurion 

Jang Diperbaharui 
Bisa Menembak Tepat 
Waktu Djalan: Inggris 
Masih Punjai Tank 
Jang Dirahasiakan 

INGGRIS TELAH mengu- 
mumkan, bahwa kini sedang di- 
adakan produksi sematjam tank 
Centurion jang baru jang telah 
dinjatakan sebagai satu2nja tank 
didunia jang dapat membidik sa 
sarannja setjara tepat sambil ber 
djalan. Menteri persediaan, Dun 
can Sundays mengumumkan hal 
ni dalam upatjara pembukaan 
kementerian urusan pabrik2 mo- 
tor Leyland di Lancashire hari 
Saptu, jang djuga dihadiri oleh 
panglima .tertinggi pasukan2 NA 
YO, djenderal Alfred Gruenther. 
Menurut keterangan ' Duncan, 
tank baru itu akan diperlengka- 
pi dengan kapasiteit membawa 
bahan bakar jang lebih banjak 
jang memberikan sendjata . baru 
itu kemungkinan bergerak jang 
lebih luas. 

Menteri Sandys djuga berbitja- 
ra tentang sebuah tank jang lebih 
berat dan diperlengkapi dengan 
ap san? badja jang lebih tebal jg. 
kini masih dalam daftar rahasia. 
Perusahaan2 Inggris djuga sedang 
mengerdjakan beberapa perkemba- 
ngan jang sangat revolusioner, 
akan tetapi saja tak dapat meng- 
umumkan keterangan? lebih lan- 
Y'ut, kata Duncan Sandys selan- 
djutnja. Tank jang berat itu me- 
aurut keterangannja tidak akan 
didjadikan tank untuk “umum, 
akan tetapi sebuah sendjata soko- 
ngan jang berat jang akan diberi- 
kan kepada satuan? Inggris dalam 
NATO, sebagai tambahan kepada 
tank? Centur on. Menurut penda- 
nat Sandys: adank Centurion jang 
beratn'ia 50 ton tjukup berat dan 
besar. jang praktis digunakan yn- 
tuk tank2.untuk keperluan umum, 
dan menurut pendapatnja. pemim 
vin2 mikter dilain? negara mem- 
punjai pendirian jang sama pula. 

Haruslah diakui, bahwa kekua- 
tan menjerang untuk sementara 
waktu akan lebih efektif daripada 
kekuatan untuk mempertahankan - 
diri. Orang jang pertama? mele- 
paskan tembakanlah jg mempu- 
njai kesempatan untuk hidup lang 
sung untuk dapat menembak kem- 
bali. Inflah jang mendjadi keung- 
gulan Centurion,: karena tank ini 
satu?n'a tank dalam kemiliteran 
manapun didunia jang dapat me- 
nembak dengan tepat selama ber- 
djalan. kata Sandys achirnja. Me- 
ram tank Centurion dapat diper- 
tahankan stabiliteitnia meskipun - 
se'ama tank itu berdjalan menga- 
lam' gerakan? jang kurang menje- 
nangkan dengan menggunakan 
.gyro-stabilizer” d'kala merubah 
s“luan  perdjalanannja, katanja 
achirnja. 

  

memuaskan dari usaha PBB di ke- 
mudian hari. 

Pada” hari peringatan " ulang ta- 

hun PBB ini marilah kita sekali lagi 
memperkuat usaha" kita untuk men- 
djadikan PBB suatu organisasi inter 
nasional jg effektif ig akan dapat 
menegakkan kembali perdamaian du 
nia dan .menempatkan deradjat um- 
mat manusia pada tempatnja jg se-   masalah Korea. Sebaliknja kita se- Meskipun tidak ada sesuatu ja | 6 

nantiasa mengharap2 hasil jg lebih keterangan mengenai hasil2 jang 
! sidang isti- 
mewa Panitia Politik Lembaga 
Arab di Amman pada hari2 bela 
kangan ini, namun kalangan jang 
mengetahui di Amman menjata- 
kan, bahwa jang ditjapai oleh 
'Jordania dengan sidang Panitia 
Pk adalah djandji dari negara2 
Arab untuk memberikan bantuan 
“keuangan guna memperbesar dan 
memperkuat tenaga pertahanan 
sipil Jordania. 

  
Kata Mr. 

menjelesaikan masalah minoritet 

" Djika benar demikian halnja. 
maka para penindjau asing di 

i Amman tidak memustahilkan ke- 
mungkinan timbulnja bahaja2 se- 
bagai akibat perkembangan sema- 
t'am itu. Para penindjau itu ber- 
pendapat, bahwa pertahanan sipil 
itu mengandung gedjala tentang 
pengertian ,,petani-serdadu” jang 
tentunja akan terikat oleh disiplin 
militer jang keras, jaitu suatu ge- 
djala jang pasti akan memperun- 
ting keadaan permusuhan dise- 
pand'ang perbatasan Israel/ Jorda- 
nia, jang memang telah banjak 
menumpahkan darah sedjak tahun 
1948 (Antara). 

PBB, mr. 

lemikian mr. Sudjarwo. Menurut 
bahwa 
tu masih sadja sebagai suatu soal 
5ut bahkan ditindjau dari. sudut 
kan, 

Soal sebenarnja sudah diketahui 
djuga dalam sidang ini”, demikian 
mr. Sudjarwo, jg menjatakan selan 
djutnja, bahwa  ,,masalah « pribadi ' 
orang jg berasal dari India di Afri- | 
ka Selatan itu hanja merupakan sua 
tu facet dari pada masalah perbeda 
an bangsa2 jg besar disana.” 

  

Indonesia — 
siden “Hisenhower, bahwa ia 
membawa dari Presiden Sukar- 
no djaminan jang sungguh, bah- 
wa ja akan berusaha memeliha- 
ra dan memperkuat ikatan per- 
sahabatan jang ada diantara ke- 

dua negara. 

Hubungan 
PRESIDEN, EISENHOWER 

Sabtu jl menerima kundjungan 
Duta Besar Indonesia jang baru 
untuk Amerika Serikat, Mukar- 

to Notowidigdo, jang menjam- 
paikan surat kepertjajaannja se- 
bagai Duta Besar. Pada upatja- 
ra itu Presiden Kisenhower telah Mendjawab utjapan Mukarto 
menjatakan kehendaknja jang| itu,  Bisenhower menjatakan, 
sungguh2 kepada Mukarto untuk | bahwa ia menerima dengan pe- 

rasaan terima - kasih djaminan 
dari Presiden Sukarno itu. Usaha 
untuk memelihara dan memper- 

kuat perhubungan persahabatan 
diantara kedua negara adalah 
satu usaha jang akan saja ich- 

kerdja-sama memperkuat tali 
perhubungan diantara Indonesia 
dan Amerika Serikat. Demikian 
berita UP dari Washington. 
Upatjara penjerahan surat ke- 
pertjajaan Mukarto kepada Pre- 
siden Eisenhower terdjadi di|tiarkan dengan sepenuh hati, 
Gedung Putih. Duta Besar Mu-| kata  Eisenhower.  Eisenhower     karto menerangkan kepada Pre-mengatakan selandjutnja, bah- 

USA Akan Di-Pererat ? 
wa »harapan kita untuk 
mendapat sukses dalam usaha 
ini dibenarkan oleh luasnja ke- 

pentingan2 pokok dan tjita2 jg. 
dikandung oleh Indonesia dan 
Amerika Serikat dan jang me- 
rupakan dasar jang sewadjarnja 
bagi persahabatan ' jang kekal”. 
Oleh  Kisenhower . diterangkan 
pula, bahwa ia sendiri mengu- 
tjapkan selamat datang kepada 
Mukarto jang. sudah mengenal 
Amerika Serikat dan mengeta- 
hui perhubungan diantara kedua 
pemerintah. 

Menurut. UP, Mukarto diper- 
kenalkan kepada  EKisenhower 
oleh John F, - Simmons, kepala   

  

Masalah tsb disebutnja suatu ,,tan 

tangan keras kepada pernjataan me- 
ngenai hak2 manusia.” 

Indonesia adalah salah satu dian 
tara 17 negara jg menjokong rantja 
ngan resolusi, dalam mana  diusul- 
kan, bahwa panitya djasa2 baik ig 
dibentuk ditahun jg lalu akan melan 
djutkan usahanja menjerukan kepa- 
da Afrika Selatan supaja  berlaku- 
nja undang2 apartheid untuk sedi- 
kitdikitnja setahun lagi dan supaja 

Protokol State Department. 
Ketika meninggalkan kantor 

Presiden Amerika, Mukarto me- 

ngatakan kepada para wartawan, 
bahwa ia dan Presiden Eisenho- 
wer telah membitjarakan dalam 
garis2 besarnja soal2 jang kira- | membitjarakannja didalam PBB. 
nja dapat memperkuat perhubu-| . (Pia). 
ngan diantara Indonesia dar | 
Amerika Serikat: dan telah se: TERIMA KASIH MAO TSE | 
pakat untuk berusaha bagi ter- TUNG KEPADA AIDIT, 
tjapainja tudjuan itu. Kepada Mao Tse Tung telah mengirim 
Presiden Bisenhower telah saja 4 kawat terima kasih kepada D.N, 
sampaikan pula, bahwa adalah | Ard't, sekretaris-djenderai CC PKI 
satu kehormatan bagi Indonesia sebagai balasan kawat utjapan se- 
'untuk - menerima 

  

  
Duta Besar Mukarto kepada pa- jat Tiongkok ke-empat pada tg. 
ra wartawan. (Antara). 1 Oktober jl.   

im keterangan. wakil Indonesia dalam  panitya 

Budjarwo Tjondronego ro pada hari Djumahat. Perseri- 
.katan Bangsa2 harus berdaja-upa ja untuk mendapatkan 
jajan jang 'tepat, ,,biarpun harus mentjarinja selama 10 tahun”, 

Afrika Selatan mengang gap soal orang2 

  

mestinja.” 
Demikian Dr. Abu Hanifah. 

- ea 

Minoritet India Di Afrika 
PBB Harus Mentjari Penjelesaian Jang Tepat Biar 

Harus Mentjarinja Sel ma 10 Tahun-Pun: 
Sudjarwo " 

Komisi djasa2 baik mempunjai kemungkinan2 terbaik untuk 
India di Afrika Selatan, demiki 

politik chusus 

penjele- 

pendapatnja adalah tidak benar, 
India dinegeri 

Argument terse- 
dipertahan- 

dalam negeri. 
juridis tidak dapat 

ps, 

Belum lama berselang seorang 
Hadji di Amuntai, jang baru da- 
tang dari Tanah Sutji mengalami 
kedjadian jang aneh. Sebelum 
naik hadji, beberapa tahun jang 
lalu orang ini kena penjakit jang 
dikatakan orang Bandjar sakit 
belawa”, jang menjebabkan kaki- 
nja pintjang sebelah. Kalau ja sem 
bahjang, sebelah kakinja jang ke- 
na .belawa” tadi tak dapat diti- 
pat kebelakang, tetapi harus ke- 
muka. $ 

Ketika sembahjang di Mesdjid 
Nabi di Madinah, orang ini me- 
mohonkan kepada 'Tuhan supaja 
kakinja disembuhkan. Maka dim 
sembahjang itu djuga, kakinja jg 
sakit tadi serasa ada jang ih ena 
Selesai sembahjang, kakinja kem 
bali baik seperti biasa, tidak pin- 

kundjungan | lamat jg telah dikirimkan A'dt pa-j tjang lagi. Dan ketika ia sembah 
Wakil Presiden Nixon. Demikian | da hari ulang tahun Revublik Rak- | jang kedua kalinja ' dan sampai 

kini, kakinja sembuh. dan dapat 
dilipat seperti biasa,  
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MM 

M.S. R: 3 
     

  

».. Tabib. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE, dan lain-lain pe- 
njakit, - 

.. Djam bitjara 9—12 pagi | 
. 55 7s0re | 

Sa TR NI - 

     
        

—. BARU TERIMA : 

.ACCU ,,LUC 

Tjat Semprot: 
eU NU CA 6 en Volt 

Harga bersaingan 

Toko ,EXCELSIOR“ N. V. 
2. Purwodinatan 36 — Tilp. 1997 — Semarang. 

  

- Barang” jang kwaliteitnja tinggi dan terkenal 
Willard, Auto-Lite, DelcoRemy. Moss, Max dan 

“ Skandia 6 dan 12 Volt dengan Ampere besar dan ketjil 

Duco Dupont — Matjam-matjam warna 
& 

Persediaan lengkap 

  

  

    

BARU DATANG dan dapat 
dibeli dari persediaan : 

| & Ho Sepeda Motor jang terkenal 

5 “rn 250 ce — 4 takt 

| Kedundang Trading 
. Company 

Purwodinatan-Tengah 24, Semarang 

  

        

Dengan Gemilang Memasuki MINGGU KE 2!!! 
REX INI MALAMD.MB. ORION 

14.30—18.05—21.— (17 th.) 10.—18.05—21:— 

MGM's COLOSSAL DUO VA DIS« 
Color by Technicolor 

  

- 
T
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a
g
 

  

  

: Harga tempat: utk. Pertundjukan siang: HARGA BIASA 
5 Harga tempat: ., 2 malam : 
Po Rp. 4.50 Rp. 3— Rp. 1.— 
2 Pesan tempat Saben Pagi djam 9-00— 12-00 
er (Tidok terima pesenan perantaraan Telefoon) 
F 

METROPOLE 
6 INI MALAM PREMIERE 

5-00—7.00—9-09 (17 th) 

Film serial jg. beibat, penuh perke- T55 
lahian mati-matian utk. merebut harta 5: 
benda jg. terpendam.     
  

  

DJAGALAN INI MALAM 7.—9.— (13th) 

Jastan 0 STHAO FEN” Tenar 

  

  

   

   

“member! 
ida rambut 

   

—Andah'p 

  

   

  but bagus dan sehat. 

KARENA 
  

  
    

   
    

purna     

  

— BRYLCREEM 
tjahaja jang 
an mentje- 

gah keringnja kulit kepala. 

1 Pare 
. mengandung minjak? 

ang murni dan alam dan bahan? 
ang menguatkan, perlu untuk ram- 

BRYLCREEM 
Len memberi rambut Tu- 

an kesenangan berganda, oleh ka- 
"rena: rambut selalu 
rapi dan 
sehat untuk sela- 
manja '- falah obat : 
rambut jang sam- 

4 BRYICREEM - 
OBAT RAMBUT JANG SAN 

  

untuk Rambut Bagus d 

rambut Z 

    
   

  

   

        

   

  

    

        

FF # 3 

 # & 

Dengan sabun 

». 

    
  

  

AT BANJAK DIDJUAL DIDUNIA 
K3 

NA AL AL LT 
  

NOTOKAN 42— 

Fabricage & Verkoop 

|. Kompor: »DE LU 
SOLO 

TATA USAHA 

R. M. SJAAF 

NT ) 
  Bantulah P. M.I. 

NE LN 
  

  

   
   Utjapan Terima Kasih 

Sjukur Alhamdulillah,   

1 YHEATER — SOLO 
Eu — Tanggal 22—28 Oktober 1953 (u. 13 th.) 

    

      

  

THE BIGGEST Vs 
'BIGGEST 

in Spectacle! 

SIGGEST 
in Adventure! 

YOU'LL SEE...I: 

  

   IR MONTEZ- PAUL CHRISTIAN 
FAYE MARLOWE - MASSIMO SERATO    

zweefzadel dan lampu Speedometer 

'Ban dan onderdeelnja didjamin.   
Bromfiets .AVROS CLAEYS” 1053) 
Diperlengkapi oleh : Telescope voorvork, 

Warna: hitam, hidjau dan merah sawo: 
KUAT, IRIT, STABIEL, dan MENJENANGKAN ! 

Harga : Rp. 3600— 

Pemurah dan Penjajang, 
ngan Tuan Tabib Wahid 
bulan, telah sembuh sama sekali 

. sadja, setelah berobat pada: 
: Tuan Tabib WA HID MAWN 

TAMBLONG 40 — BANDUNG. 

ngobati penjakit kami itu, kami utjapkan 

  

  

    

2 5. 52-3.135.8 

Saja memakai . 

  

pakaian lekas kojak 

karenanja. Ini berarti 
bukan menghemat! 

HI Pijama lekas kojak sebab 
2! ditjutji dengan sabun biasa. 

Tetap keras 

sampai sisanja 
jang teracbir! 

Yuatan UNILEVER, 

j i segala tjutjian! sabun jang paling hemat untuk g jutj 

TA 

Tiililin, 13-8-53. 

Dengan perantaraan seputjuk 'surat ini kami mengutjapkan 
kepada Tuhan -Allah jg Maha Esa, 
jang dengan perantaraan pertolo- 
Mawn, penjakit saja jang derita 2 

dalam tempo beberapa hari 

Atas. pertolongan Tuan Tabib Wahid Mawn jang telah me- 
diperbanjak teri 

       1 
Tiontahlah saja! Sebab meng- 
hemat bahan pakaian dan uang! 

    

     
     

     

  

   

  

Hemat jang bidjaksana, kalau 
x— Njonja mentjurji dengan sabun' 

Tjap Tangan, jang dapat dipertjaja! 
Njonja akan merasa, betapa 

halus busahnja itu untuk 
segala tjurjian jang 
kasar sampai kepada 

jang halus. 

biasa 
pakaian lekas kojak! Maksud 
hemat dengan pengeluaran 

2 : uang itu sebaliknja Njonja 

3 E “NN | menderita lebih rugi, sebab 

AN 

   

  

      

  

—| CITY CONCERN CINEMAS — 

L U X HOWARD DUFF—MARTA TOREN — 
ee 9 GEGRGE BRENT 

#SELEGAL ENIRY” 
Based on actual files of the U. S. Dept. of Justice! 

GRAN D KOMALASARI — MOCH. MOCHTAR — 
Se Pa Di — A. RAMLIE-—M. P. ANOM ZAINAL 

k Ig M U R T A N As Menanti 
Pandan Berbunga! 

Permusuhan antara pulau Tenggara dan pulau Natuna ! 

  

Ini Malam d.m.b. Ju. 17 th.| 

Ini malam d.m.b. fu. 13 tb.) 

  

  

  

AKAN DATANG FILM TERBESAR! LUX berbareng GRAND 
  WALT, DISNBY'S JUBILEUM FILM! 

  

: z e ma kasih. Super Radio Company N. V. R. B. PRAJOGO S. TIB. SEMARANG :DJL. SETERAN No. 5 Staf Bataljon ,A” R. 1. IX 
| Tjililin (Batudjadjar) 

KURSUS-KURSUS Tertulis :,f aan   Seni Potret, Ilmu Sihir, Bahasa 
Inggeris, Mesin Tulis, Gerak Ba- | 
dan, Papan Hitung. 
dikirim  pertjuma. 
lengkap Rp. 1.— 

. HERMES INSTITUTE 
(MR/210) BANDUNG 

Keterangan 
Prospektus 

  

Untuk kap? 
luka 

AN Ng 

SA Kej   

  

          

    

   

    
      
  

  

    

  

  
  

  

  

  

  

 Prodeced by ROBERT HAGSIAG » Directed by JOHN BRAHM 1 : 
P3 5 Sereenpiay by JESSE L. LASKY, JR. 0 tengurangkan dan 
T Released thru 20th Century-Fox menjembuhkan sakit 

) Ta 2 | : MR/210) BANDUNG Dirumah obat & Toko? - - 

Fa « 

OA 1809 Fa | 
NN h 

“1 £ 

Fr Y Kn Mena Gap langan 
Gaya | 

& : 5 : 
G 

“y 1 74. 

LS RAY Dilain D 1 9 ritaing Gest 
T Yieyelk “Tlp : teycle 

, Gea 

. “AA product of” Kaleigh Sandaran Ld 

SA LANANG ANA ' 

RETTTAY Roy Rogers 45 BELUM TERLAMBAT SARAN AAA 
Menma na . . TKIGGEK, I GUESS ROGERS | Ae Sa 4 . PUGHT YOU TO BUCK. OFF 

Bila Tuan? ingin mendapatkan koran ,,Suara Merdeka” dengan aa aa ea Na tjuma' (gratis) untuk nomer perkenalan sampai achir bulan ini. THAT SHACK RIGHT NOW — MEYI 
Sjaratnja hanja mentjatatkan diri sebagai lengganan ,,Suara Mer- PI DEA NETT APK 
deka” dimulai bulan November 1953. ae 
Maka guntinglah formulier dibawah ini dan tempelkan pada 
kartupos seterusnja kirimkan ke ,,Suara Merdeka”  Purwodinatan 
Utara 11A Semarang, 

ig $ 
PM Dengan hormat, S0 

Bersama ini saja minta ditjatat mendjadi lengganan | 
»SUARA MERDEKA", 4 

TAMA Hani PN AP Laga mba daa DE bera ia Bon po aa aa Aan ana 

k PE RR da NA apn lah mempeladjari engkau untuk me- 

Mualaf tel PP Up Dn bkk aton kkn Siikpkan kb lemparkan orang2 asing, tetapi lebih 

Tanda tangan   SS TS TO MA TA Te TA TA TA 8 TA “MA MA TA M2 TA 

Me
 

   

      

(PERANG KOREA BERACHIR !? 
MESIR AKAN ADA APA ???! 

PERANG?    

    

LIVWYGO 
sama mengedjar 
x 

nesia, untuk memilih hari terbaik dan saat tertepat guna 
mendirikan rumah, 

kok akan orang mengetjap keberuntungan dalam Pertjintaan, 
dan Kesehatan (Pedoman jang penting dalam penghidupan manusia !): — “ 

mulai dzaman Purba, dzaman Hindu, donesia, 

imu p 
Ramalan Ronggowarsito, a.l.: 

artinja ramalan im ?? 9), — 
(Apakah ma'nanja 9)! ——" 

Wait and see! 

  

Buku 

 SAPTA PUDJANGGA 
Ramalan 7 Pudjangga. Oleh Sapphire. 
Isinja al: “  Ihmu2 akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- 
djadi, baik mengenai diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- 
gara dan Dunia umumnja (Macrocosm), — “ Djojobojo, rama- 
lan mulai dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubra: — “ Per 
lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, a.l. »Wong agung kesing- 
gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, Orang dja- 
hat terangkat.” — “. Kupasan Djojobojo, a.l.: ,,Dzaman Kolo- 
sembogo artinja Dzaman Tersohor, banjak orang ditanah Djawa 
engetahuan......” (Sudahkah kini dzaman Kolosembogo ?): 

»Saiki tjelengan wesi, mengko tjelngan gaib”, (Apakah 
Sjair Ronggowarsito, al.: Keong Jurik separan-paran...” 

Puspa Ragam, beraneka ilmu2 tua, pusaka Pudjangga2 Indo- 
mentjari Djodo, Perkawinan 

pindah tempat/rumah, 
Astrologie & Horoscope, kunfji po- 

Pergaulan, 
Sedjarah In- 

Prabu Djojobojo,, Singosari, ' Modjopahit, 
Kedatangan Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bintara (Demak), Padjang, Mataram, Dza- 
man Y.O.C. dan seterusnja sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat jang sekarang ini!: # —— 

Pudjangga, 

| buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- 
bawa kemana sadja, bersamak 
2 warna jang tjantik molik hanja............ 

Arti dan ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dil. 
luas djelas. Pendek. mempunjai sebuah buku “Sapta 

jang sewaktu-waktu dapat ditanja, 
taka dan menggunakan kesempatan sewaktu 

jang serba lengkap djangkap dan 
Pudjangga berarti mempunjai 7 orang 

hingga orang dapat  mengelakkan malape- 
redzekinja berkembang ! !! 

Rp. 20.- karton doos dengan terhias gambar 

Luar kota tambah ongkost kirim 1096. 

(“ Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku sadja !) 
Badan Penerbit : 

KWA GIOK DJING 
Djl. Kramat No. 2—4, — KUD US, 

  

  

  

   

    

    

rs & 

baik engkau saja pergunakan untuk 
kepentingan saja. Rogers sekarang se- 
dang terbakar dirumah gubug sebe- 
lah itu — Hee! 

  

      

        

        

     
   

  

  

  

    
Jug Handel 

parkan kebawah. 
telah dilem- 

  

Trigger mendepak2 api  keka- 
nan-kiri mentjari Rogers. 

mentjari obat, bertjutjuk tanam, mentjari pen- 
tjuri, melihat nasib, watak dan kelakuan orang, — “ 

Penghidupan . 

    

A New Achievement in Motion Picture Entertainment! 

Walt Disneys 

ETER PAN 
“3 TECHNICOLOR 

Wnn Bog8y oriscott Cooyright 

23 the Voice of Peter Pam 

tributed by RKO Radio Pictures. Ine. 

     
          
     

          
4 T 6 5 £ Aa .. 

c CA TAK 7 5 SA DPT 
i be 3 HE FE i 

Walter Disney's Masterpiece! Even greater than Snow. White”. 
Tiiptaan baru dari Walter Disney penuh kegembiraan! 

Turutlah dengan Peter Pan ke. Negeri KEINGINAN HATI”, dimana 
impian itu dikabulkan. Aneh! Heibat! Mengagumkan! 

— Di Djakarta film ini dapat sambutan hangat! — 
HARGA TEMPAT UNTUK-MALAM Rp. 4-—-—— Rp. 2.50 — Rp: 

Untuk pertundjukan Siang dan Pagi HARGA BIASA. 

lam surat keputusan ttg. 23/7253 — No. 2242/ KP/8511/13142). 

Kenaikan tarip di-idzinkan oleh Kantor Pengendalian Harga da- 

  

  

  

La 2 Mba “ ni 
.m.D. : YAN Tak £ BN NN NT R 

(a. 17 th) 6 “7 Gasa 
Ie 9. — 

berbareng   
4 ROYAL 

| 530-7.30-0.30 
 Penghabisan Tu

a 

  

Penuh sensatie! 
Menarik ! J6 YA 
Memikat! PERAN an 

Menggem- —akr3 
perkan! “UI MUMAO & ancaman GERAM DRAYSOA ADAMS »#anca LEONARD GOLOS LM 

2? 

  

   
  

  

Besok malam premiere 
ROYAL 5:-7.—8:-(13 th.) 

MICHAEL REDGRAVE— JEAN KENT 

NIGEL PATRICK 

,the Browning Version" 
Satu film jang dapat pudjian di festival di Cannes ! 

  

TG KAA JOHN DEREK-- BARBARA RUSI 

»PRINCE OF PIRATES” 
Technicolor 

  

ROXY Ini Malam d. m. b. fu. 17 th) 
Hang H9 Aa SALMAN ISMAIL — DAENG IDRIS 

..N U R M As Film Malaya 
lain dari pada jang lain. 

Penghidupan dari seorang jang Mata duiten !   
| Typ Perti. SEMARANG”,


