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Thd Masalah Korea 

ELEGASI INDIA dalam 
| JP Perserikatan Bangsa2 ha- 

ri Senin mengiandang para utu- 
san dari negara? blok Asia- 
Arab untuk mengadakan si- 
dang guna membitjarakan si- 
kap blok tersebut dalam mem- 
perdebatkan masalah Korea 
nanti dimuka sidang panitya 
politik PBB. TE pb 

Diduga pahwa persoalan po- 

0000 Bisenhower Menang 
| (SI Dalam berita radio djam 14.00 menurat :,Voiee 

| Eiserhower telah menang dim. pomilihan . presiden 

ONESIA ke Perserikatan Bangsa?, L.N 

uk mengerdjakan rentjananja utk menjusun 

Rusia mengenai gentjatan sendjata di Korea. 1 
Palar menerangkan, bahwa utk pertama kali ini sedjak petjahnja perang di Ko- || 

emberikan kemungkinan utk didjadikan sa- 
ri, keadaan psychologiseh itu harus dipergunakan utk saling Me | 

Apabila didalam sidang PBB diadakan pemungutan suara mengenai resolusi? | 

telah memadjukan resolusi? jg r 

engha 

-karang, demikian kata Palar. 

  

   

   

    

   

   

      

   
   

      

   

        
    

    

  

       

    

dan Barat itu masing? terpisah, maka hasilnja mudah diramalkan dan menurut ramalan 
| ini tidak akar benjak. Tetapi suatu kombinasi dari pokok2 terpenting dari kedua reso- 

bada ysilkan suatu penjelesaian jang bisa dilaksanakan dan dapat 

'alar pada achir minggu ja $ " 
us kompromi antara usul? Amerika | 

Im suatu pertjakapan dgn wartawan | 

Diantara kedua pihok tidak ' 

  

        

   

    

lada jg ingin memperpandjang 
perang Korea itu, tetapi dian- 
tara mereka pun tidak ada jg 
dapat mendekati jg lain. Berhu 
bung dengan ini maka. harus 
ada pihak ketiga untuk melak 

sanakan usaha itu. demikian 
Sitambahkan oleh Palar. Selan- 
djutnja ia memberitahukan, ba 
hwa sedjak ia mengemukakan 
pikirannja itu, 'ia telah meneri/ 
ma sambutan2 baik dari Inar 
maupun dari blok negara Asia- 

Arab sendiri. Ia akan menga- 
djukan rentjananja lebih gulu 
kepada blok negara2 Arab- 
Asia, dan ia mengharapkan ba 

hwa usulnja akon disetudjui 
oleh mereka, agar ia mendapat 

P3 tan Baik 
Thd Usaha Indo- 
nesia. Di PBB 

- HILADELPHIA Ingui- 
x rer dalam irduk kara- 

ngannja memudji usaha jang 
dilakukan oleh anggota? ,,blok 
Arab-Asia” dalam PBB untuk 
melaksanakan geni!jatan sendja 
ta di. Korea, demikian kantor 
penerangan Amerika Serikat! di 
Djakarta. Sebagaimana diketa- 
hui Indonesia sedang giat beru 
saha untuk mengawinkan” 

  

'Sambu- | 

   

  

    

   

  

    

      

    

  

— Tahun Ke VII — No. 

Parlemen    
    
       | ALAM KONPERENSI pers 

ID kemaren, Dr. Sukiman jg | 
kini sedang ada di Jogja mene-' 
yangkan, bahwa hingga kini be- 
lum ada keputusan baginja utk. 
Iberangkat atau tidak ke Ameri- 
Ka sebagai anggota delegasi Indo- 
|nesia ke sidang PBB. Mengenai 
situasi dalam negeri dewasa ini 

| Sukirhan mengatakan, bahwa 80775 
||dari rakjat telah menjatakan ti- 
dak menghendaki pembubaran 
parlemen. Menurut Sukiman, ada- 
Jah kewadjiban pemerintah untuk 
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jami ntuan jg kuat. kok Png MAKA Abataraton Ia djaminan bantuan jg kuat 

lah resolusi dari I ND ON E- 
SI A mengenai masalah - Ko- 

Pengembalian ta 

rea. Wakil IN DON ESIA 

akan memberikan pendjelasan2 
kepada para utusan blok Asia- 
Arab lainnja. Seperti diketahui 
resolusi IN DONESIA itu 
menghendaki kompromi antara 

usul2 Amerika Serikat «dan 
Rusia kearah pemetjahan ma- 
salah Korea tersebut. (AFP). 

PERWAKILAN INDONESIA 

wanan perang. 

Palar menerangkan Isbih Ian 
djut, bahwa ia akan mentjari 
suatu perumusan tentang sesu 
atu bentuk pengembalian tawa 
nan2 perang atas dasar kesuka 
relaan jang bersangkutan, jang 
dapat diterima oleh kedua be 
lah fihak, berdasarkan pertim 
bangan2 kemanusiaan maupun 
pertimbangan2 politik. Palar 
mengakui, bahwa tugas ini sa 
ngat berat sekali. Walaupun de 

usul Amerika Serikat jang diso 
kong-eleh 21 negara dan usul? 
Sevjel! Rusia. ,,Amerika akan 
menjambut dengan baik usaha 
ini, Demikian pula semua nega 
ra lannja dari dunia merdska”, 
kata Inguirer selandjutnja. Le 
bih landjuat dikatakan bahwa 
»Soal jang terbesar ialah apa 
kah.Moskow bersedia untuk me 
nerimanja, dan hanja wakt'a sa 
djalah jang akan memberikan 
djawaban kepada kita”, 

“Amerika Serikat”, demiki- 
an kata harian itu, "akan me 
Ppjetudjui usaha Asia .ini kare- | 

  

     

    
Dalam resepsi jang diadakan oleh konsol djenderal Djepang jang 

| memberikan keterangan ada atau 
tidaknja maksud coup dari golo- 
ngan jg tertentu, sebab peristiwa 
17 Oktober dikatakannja masih 
diliputi suasana gelap. Hendaknja 

pemerrintah menjatakan siapa jg 

kan-tindakan penangkapan ang- 
gota-anggota parlemen, larangan 

bersidang oleh lebih dari lima 
orang dan sebagainja. 

Mengenai mosi Manai dikata 
kannja bahwa mosi tsb harus 
dilaksanakan oleh pemerintah, 
karena telah diterima oleh par 
lemen dengan sjah. Untuk me 
n$atasi kesulitan? sekarang 

perlu adanja sikap tegas dari 
pemerintah dan kerdjasa-ma 

bertanggung djawab atas tinda- 

“ baru untuk Indonesia di Hotel des Indes Minggu “ malam, 
pula hadlir sekretaris dije al kementerian luar negeri dr. Dar 

- 5 “ & & y 2 - 

masetiawar. Gambar: Tampaktdr. Darmasetiawan sedang memper 

  

turut | dengan parlemen. Tinggal ter- 
gantung pemerintah apakah pe | 

merintah sanggup melaksana- '! 

ta dilakukan penanda tangan an 

membubuhi tanda-tangan   jang mewakili pemerintah Indo 

Kemaren pagi pukul 8.30 di kementerian perhubungan di Djakar 

rintah Indonesia dengan UN TAMI (United .Nations 
Assistance Mission in Indone sia) berkenaan dengan bantuan per 
bekalan2 untuk Jajasan Motor di Indonesia. Gambar: John S. Reed 

ata s nama U.N.: 

   

Sefuarang 

  

  

Perdjandjlan 
“-UNTAMI 

suatu Persetudjuan “antara peme 
Technical   tampak Ir. Djuanda 

nesia. . 
    

I 

Hasil2 Sementara 

Siapa Pres. USA? 
Jang''Sudah Term     

  

  

    

    

   

Ari. 

Fraksi 

kenalkan diri kepada njonja Konsul jg baru itu. 
kan mosi tsb dengan bidjak- 

. sana, mengingat faktor2 jg 
ada disekitar situasi sekarang. 

P astL djutn'a menjatakan bahwa pa 
Demikian Sukiman jg selan- 

sn da achir bulan ini parlemen 

agi— harus sudah bersidang lagi. Ia 
tidak membenarkan pendapat 
bahwa mosi sb harus dibeku- 
kan atau dikesampingkan, ka 
|rena jg demikian itu menjala- 

. . 

tjatat Menguntungkan Eisenhower 
Biaja Pemilihan Ada 75 Djuta Dollar. 

ENURUT TJATATAN? tak resmi jang dikumpulkan dari 

M pelbagai daerah jang terpentjar-pentjar hari Selasa kema- 

ren ajam 11,30 GMT, Eisenhower telah memperoleh 295 suara dan 

Stevenson 176... Tetapi masih terlalu tergesa-gesa utk mengadakan 

ramalan, siapa achirnja jg akan menang dalam pemilihan presiden 
Amerika itu. Hari Rebo ini baru dapat diketahui hatsil pemilihan- 

pemilihan tsb. Pada hari Selasa tjuatja adalah baik sekali dan para 

pemilih berdujun-dujun memberikan suaranja. Menurut ramalan 

kira2 55 djuta atau lebih jang akan ikut dalam pemilihan presiden 

DI BRAZILIA, 
Kalangan jang mengetahui 

menerangkan kepada ,,Antara, 
bahwa besar sekali kemungki- 
nannja Mr. Sudjono jang akan 
ditempatkan sebagai Gula besar 
Indonesia jang pertama di Bra 

hegara2 Asia dan Ari)», ayar 
tsks2nja jang pasti dapat srge 
ra “dikemukakan kepada Si 
dang Umum setelah pemilinan2       

  

zilia, Sepe ketahui, pemerin ' di Amerika Serikat selesai, 
tah B ih membuka peri Achirnja ia menerangkan, bah 

    

vakil di Indonesia Can se-| va usahanja kearah ini telah 
mentara menangzu pembukaan. di permudah dengan  kedata- 
kedutaan besarnja, maka “ un- | ngannja menteri luar negeri Mu 
tuk semenentara pemerintah | karto, jang memberikan bantr 
Brazilia diwakil-olek seorang. jang.sargat-corharga sekas. 

  

konsol. 

Kearah Kapitalisme 
| s | Tg 

Elizabeth Tentang Politik Dalam - 
. - - 

Negeri inggris 
Pasukan2 Inggris Akan T etap Bertempur Di Korea. 

ATU ELIZABETH ke-2 pada pembukaan sidang pertama 

parlemen Inggris hari Selasa kemaren mengumumkan, bhw. 

Inggris akan kembali lagi menudju kapitalisme di tahun 1953 dgn. 

denasionalisasinja atas industri badja dan pengangkutan. Sedjak 

memegang kekuasaan dalam pemerintahan Ratu Elizabeth untuk 

pertama kalinja mengutjapkan pidato mahkota jang tradisionil itu 

berkenaan dgn pembukaan sidang.pertama parlemen Inggris, dim. 

mana diumumkannja atjara bagi sidang tersebut. Pidato tersebut 

dibuat menurut tradisi pula oleh perdana-menteri Winston Chur- 

chili dan disetudjui oleh kabinet. 

5. (Pia). 

  

  

Soal2 jg penting dalam atja 

mikian ia mengharapkan Gapat na beberapa alasan: pertama, 
memadjukan rentjananja itu daj ini adalah usaha baru untuk 
lam waktu singkat kepada blok| mendapaikan penje'esaian se- 

ra tsb diantaranja: 1 Korea. 

Sementara menunggu tertja- 

painja gent'atan sendjata, pa- 

sukan2 Inggris akan terus ber 

tempur bersama2 pasukan2 

PBB. 2. Inggris turut serta se 

penuhnja dalam NATO, jg di 

gambarkan sebagai suatu alat 

penting bagi pertahanan nege 

ri2 Barat. 3. Tetap mengada- 

kan hubungan seerat mung- 

kin dengan pemerintah dan 

bangsa Amerika. 4. Memper- 

kokoh persatuan diankxa nege 

ri2 Eropah dengan memper- 

erat hubungan diantara Ing- 

grisg dengan negeri2 tetangga- 

nja di Eropa dan menjokong 

usaha2 untuk memperkuat hu 

bungan mereka satu sama lain 
nja. 5. Terus mengadakah usa 

ha untuk mengadakan perdjan |. 

djian perdomaian Austria dan 
untuk mentjapai penjelesaian 

jg adil mengenai masalah mem 

persatukan seluruh  Djerman. 

6. Terus melaksanakan rentia 

na persendjataan kembali ba- 

gi Inggris dan memperkem-. 

bangkan pertahanan zipil dgn 

mengingat keperluan bagi 
mempertahankan kekuatan ser | 
ta stabilitet ekonominja dan 

mengadakan segala usaha utk 
menjehatkan keadaan ekono- 
mi Inggris. 7. Inggris akan 

mempererat kerdjasama dgn 

negeri2 anggota - Common- 

wealth Inggris dan untuk mak 

sud #sb pada achir bulan ini 

akan diadakan konperensSi px 

ra perdana menteri negeri2 tsb 
untuk membit'arakan masalah ' 
ekonomi. (Antara—UP). 

Achir 53 
JAMSUDDIN SUTAN Mak- 
mur dari kantor pemilihan 

pusat atas pertanjaan menerang- 

kan kepada PI-Aneta, dapat di- 

harapkan, bahwa pada achir ta- 

hun 1953 konstituante jang  di- 

bentuk dg djalan pemilihan umum 

sudah mulai 
rangkannja, bahwa 

perlu sekarang ini lekasnja 

bersidang.  Dite- 

jang paling 
sele- 

-Dari Kirkuk 

Ke Paris 
Aken Dibuat Sebuah Pi- 
pa Panjalur Gas Alam 

“MEBUAH KONGSI Ame- 
Srika pada hari Senen 

menjaranken dipasangnja se- 
buah pipa saluran sepandjang 
4.900 km. dari Kirkuk (Irag) 
sarapai Paris untuk memung- 

Ikinkan pembagian” gas alam 
(natural gas) jang dihasilkan 
di Timur Tengah diantara pa- 
ra pemakai di Eropa. Kongsi 
tersebut, ,,Bgchtei Corporati- 
tion”, mengusulkan, supaja 
pada permulaan dipasang satu 
pipa sadja, untuk kemudian di- 
lengkapkan mendjadi sepasang. 

Menurut . tafsiran, pemasa- 
ngan pipa saluran sematjam 
iu akan memakan bia'a kira2 
sebesar - 425.000.000. dollar, 

Kongsi tersebut menerangkan, 
bahwa dengan me'alui saluran 
|jang langsung itu pembagian 
dapar meliputi djumlah jang 
'kesar. (Antara-AFP). 

PEMBUATAN SERUM Di 
WONOKROMO. 
“Dari inspektur djawatan kehewa- 

pan Djawa Timur, “dr. Sutardjo di- 
peroleh kabar, bhw dalam waktu jg 

"singkat di Wonokromo akan didiri- 

rum terhadap penjakit mulut dan ku- 
ku. Lembaga ini, jang pendiriannja 

akan makan beaja Rp. 9 djuta, akan 

: terdiri dari sebuah laboratorium, ru-   'kan sebuah lembaga pembuatan, se- | 

  
tjara damai dari perang Ko- 

irea. Kedua, oleh karena ini 
berarti bahwa negeri2 Asia me 
nerima suatu tanggung-djawab 
' terhadap PBB, jg sampai seka 
rang ini selalu  dihindarinja 
Ketiga, oleh karena ysaha ini 
djugax berarti diterimanja tang 
gung-djawab untuk menjelesai 

ma bersifay Asia. Dalam masa 
lah Korea ini Amerika Serikat 
dan lain? negeri Barat hanja 
teriibat dalam usaha memper- 
tahankan atas pokok dari ke- 
amanan bersama js mendjadi 
politik satu2nja jg mendjamin 
kemerdekaan negeri? Asia itu 
sendiri. Memang tidak menghe 

i 
kan suatu masalah. ig:teruta- Ii 

ketua parlemen mr. Sartono te- 

2 dengan wakil? dari fraksi? da- 
ran mengenai situasi dalam ne- 

n. Pertama? mr. Sartono ber- 
Katolik, ,kemudian ia mengada- 

n wakil2 PIR dan Demokrat, la- 
dengan wakil? P.S.LIL-N.U.- 

u pula dengan wakil? fraksi 

ULAI HARI SELASA p 
/4- jIah mengadakan pertemi 

lam parlemen untuk bertukar f 
geri, terutama jang mengenai 
temu dengan wakil? Parkindo | 
kan pertemuan tersendiri & 
lu dengan wakil P.S.L, ke 

P.N.L., dan pada siang hari 
P.K.I. : 

    
       

    

   
   

   
    
   

  

   

  

« 

Negara2Ter- : 
belakang 

Harus Didjadikan Tu-' 
gas Terpenting Pani- 
tya Ekonomi PBB ' 

Hari Rabu ia akan bertemu 
engan waki2 fraksi2 lainnja 

“Masjumi, Perindra, Bu- 

    
,hea- 

-ring” ini,, maka rapat panitya 
'permusjawaratan parlemen, jg 

» Ipada mulania akan dilangsung 
“kon hari Rabu, diundurkan 

sampai waktu jang akan diten- 

tukan lebih landjut. Bahan2 
jang diperoleh dari hearing” 
dengan fraksi2 ini diperlukan     

rankan bahwa han'a negeri2 
ketjil sadja menaroh perhatian 
besar dalam usaha baru ini. 
Ini disebabkan karena negeri2 
ketjil itu insaf benar2 bahwa 
kemerdekaannja ada dalam ba 
haja.” 

Amerika emoh disalahkan 
Selandjutnja Inguirer menegas 

kan: Bagaimanapun djuga kl 
|ta gembira menjambut langkah2 

jang diambil oleh negara2 Arab- 

Asia itu, namun perlu ditegas- 
kan dari sekarang: bahwa ada 
beberapa hal jang sama sekali 
tidak dapat diterima oleh rakija' 

Amerika. Beberapa dari soal itu 

harus ditegaskan sekarang ini 

djuga. Kita tidak bisa menerima 
tuduhan komunis bahwa Ameri 

ka Serikat bersalah melakukan 

perang, djika kenjataan2 sedja 

rah jang tegas sebelum PBB tu 

rut tjampur membuktikan bah 

wa suatu tentara Korea Utara 

jang bersendjata baik lebih dulu 

menjerbu Republik Korea jang 
tidak siap sedia sama sekali. Ba 
gaimanapun djuga kita tidak 

akan menerima sesuatu jang da. 

pat mengalahkan PBB 

pi untuk membela asas jang ber 

mana sadja akan menjambut de 

ngan gembira usaha bangsa Asia 

untuk menegakkan kembali | 
damaian di Korea. Tetapi perda 
maian ini haruslah suatu perda 

maian jang terhormat. Djika ku 

rang dari itu akan hanja berarti 

suatu undangan baru untuk ko 

Mmunis untuk mengadakan agresi 
dikemudian hari.,, 

Der 

DJUGA SOVJET SANGKAL ADA 
INJA PEMBITJARAAN2 TAK 
RESMI MENGENAI MA- 
SALAH KOREA. 

Kantor berita “Sovjet Uni, 
»Fass”, dalam siarannja pada 
malam Selasa telah menjangkal 
berita? tentang adanja pembi- 
tjaraan-pembitjaraan informil an- 
tara pihak Amerika dan pihak So- 
vjet mengenai masalah Korea. 
Selandjutnja dikatakan, bahwa 
,Tass” mendapat kekuasaan utk 

mengumumkan. bhw berita? itu 

adalah berita2 bohong dan di-       angan' kantor, perumahan untuk pe- 

gawai2 dan kandang2 hewan. 

maksudkan utk menjesatkan pen- 

dappat umum dunia (Antara). 

PRESIDEN. . 

hi azas demokrasi parlemen. 
Menurut Sukiman “ Masjumi 
hingga kini belum mempunjai 
konsepsi, djalan apa jg harus 

ditempuh pemerintah guna me 
ngatasi situasi politik seka- 
rang itu. 

,0UR'AN EMAS” UTK. 

Ummat Islam di Pase- 
mah (Palembang) akan 
mempersembahkan sebu- 

ah kitab sutji Al Gur'an 
kepada Presiden Soekar- 
no, pada masa beliau da   

untuk menentukan antara lain 
atjara rapat panitya permusia 
waratan dan bersama2 dengan 
bahan2 lain jang dipero'eh mr. 

« ENATOR VICENTE Ma- 
drigal dari Filippita pa- 

Ga nari Senen menerangkan da- 
jam sidang Panitia Ekonomi Si- 
dang Umim PBB, bahwa dila- 
pangan usaha memperkembang akan diperbintjangkan dalam 
perekonomian dunia, kini sudah | rapat panitya permusjawara- 

tiba saatnja bagi Sidang Umum tan itu nanti, dimana kemung- 
dan Dewan Ekonomi Sosial PB kinan dibukanja rapat parle- 

B untuk melangkah dari tingkat ' en dengan segera akan diper- 
persiapan kearah tingkat peng- soalkan. Selandjutnja  diper- 
tak na amnn Sa» 0g mg TERI joleh keterangan, bahwa me- 

Menurut pendapat Madrigal, Hagenat perdbukaar' Kembali ra- 

  
  tang kedaerah itu dalam 

perdjalanannja di Sumate 
ra Selatan nanti, demikian 

|Sartono dari sumber2 lain, keterangan jag diperoleh 

'koresponden P.I. Aneta. 

'Kitab sutjiini didjilid 

dengan emas. 

itu. 

»  Hasil2 pertama. 
Seterusnja berita2 jg diteri- 

ma Selasa maam di Djakarta 
mengenai pemilihan2 presiden 
baru di Amerika Serikat baru 
memuat beberapa hasil pemili 

han jg berasai dari tiga buah 
kota2 ketjil. United Press me- 
wartakan bhw dari dua-buah 
tempat di negara bagian New 
Hampshire, jakni Millsfied 

4dan Sharon, sudah 'masuk ha- 
'sii2 pemilihan jg membawa ke 
menangan pertama bagi tjalon 
presiden “dari partai republik, 

djenderal Dwight Eisenhower. 
Di Sharon dimana pemungutan 

suara hanja memakan waktu 

7 menit, Eisenhower memper- 
oleh 32 suara sedang Steven- 
son mendapat 14 suara. Lebih 

dulu dari itu penduduk di 
Millsfieid telah menge'uarkan 
suara ig kesudahannja ia'ah 8 
suara untuk Eisenhower dan 0, 

Suara untuk Stevenson. Pendu 

duk dikedua tempat isb menge 
luarkan suara diwaktu tengah 
malam antara hari Senen dan 
Selasa. 
-Hasil pemilihan ketiga telah 

Segi? jang terpenting dari ma- 

saah memadjukan perekono- 
mian dunia ialah segi keadilan 

' pat narlemen itu diadakan hu- 
bungan teratur antara parle- 

Pembegalan Lagi 
men dan pemerintah. 

1 ner unia dan mang 
Intan pepennan A Belum ada kepastian 
segi perabangunan-daerah2 ter : 

belakang. Daam pada itu ia — kapan bersidang. 

menegaskan, bahwa masalah ' Yr Tambunan sesudah me- 
jang terachir ini adalah jang ngadakan pertemuan dengan 

paling menentukan bagi stiabi- ketua atas pertanjaan pers, 
'iteit perekonomian dunia.. Se- mensranzkan - belum dapat 

landjutnjx Madrigal mensitir memberikan kepasttan kapan 
laporan panitia mengenai soal hariemen bersidang - kembali. 
bahan mentah jang menekan- Hanja ia terangkan, bahwa 

kan, bahwa Amerika Serikat dalam soal itu pihak parlemen 

sangat membutuhkan negara2 selalu mengadakan kontak dg.     
harga. Djadi orang2 merdeka Gi: 

dalam j bantuan Amerika. (Antara). 
perdjuangannja jang gagah bera | Bas Pia 

terbe akang membutuhkan pemerintah. Djika parlemen 
ibers'dang kembali, menurut 

7 Mr. Tambunan, prscedure-nja 

Ia anna jang di tiga rupa, jakni pemerintah jg. 

perdapa! ,,Antara” dari polisi meman?gil parlemen. untuk 

ekonomi Djambi, di ,,Toko Mo bersidang, atau ketua parlemen 

hama@” telah disita 183 gur'an, jang memanggil atau parlemen 
sebab pendjualan itu telah me- dipanggil atas kehendak lebih 

langgar peraturan pengendalian dari 10 anggota jang meminta 
harga berdasarkan surat kepu diadakan sidang. 3 
tusan harga dari Kementerian Atas pertanjaan tentang su- 
Perekonomian No, 469 tg. 3-6- -5t9 selebaran menrntut pem- 
52, dimana dinjatakan dan di hnbaran parleren jang teredar 
tetapkan pendjualan etjerannja mar er Mr Tamhbnda menga 

Rp. 14— dan Rp, 15—. ,To- e 
H : Sai. Tangkan, bahwa surat2 seleba- 

ko Mohamad” telah mendjual “ ta bintan bum Amel pls 

nja € nh » 2d —. 
ja unngga nara Bp hak jang Menuntut pembuba- 

KONGRES SARBUPRI KE III. ran parlemen, disamping suara 
Kongres Sarbupri jg ke-III, akan Gari pihak jang tidak menjetu- 

diadakan pada achir bulan Desem- dini pembubaran parlemen. 

ber 1952 j.a.d. di Djakarta, lamanja' Kedua Suara itu saja simpan 

kl. 10 hari, dan selain dikundjungi ntuk dibatja keturunan kita 

oleh wakil2 Sarbupri- dari , seluruh kelak”, demikian Mr. Tambu- 

Indonesia, djuga akan  dikindjurgi .. Mn Aa 

oleh utusan Sarekat Buruh Agraria nza sambil tersenjum. 

dari “luar-negeri. Demikian kabar 
dari Sekretariat Putjuk Pimpinan rUrftIS UNJIAN FAKULTET 

Sarbupri. Atjara terpenting dalam KEDOKTERAN. 
kongres itu ialah: beleid P.P. Sarbu Kerta Fakulter Kedokteran kabar: 

pri selama 2/5 tahun, konstitusi, ur” kan, bahwa telah lulus udjian Dok-   gensi-program dan formasi baru P.P. ter IT (Arts) pada Pakultet tsb: 
Sarbupri. Nona Djie Liang Nio. 

Konstituante Diharapkan Bisa Bersidang 
sai undang2 pemilihan. Sesudah- 

Inja undangan pemilihan umum di 

| oleh 
pera- 

pe- 
menu- 

Makmur 

lundang dan selandjutnja 

pemerintah dikeluarkan 

|turan pemerintah mengenai 

njelenggaraannja, maka 

rut Sjamsuddin Sutan 
untuk persiapan? bagi pemungu- 
tan suara diperlukan waktu 6 

bulan, dan apabila didaerah2 di- 

  

mana persiapannja sudah selesai, 

maka segera dapat dilakukan pe- 

mungutan suara. Diterangkannja, 

bahwa pemilihan umum ini tidak 

akan dilakukan sekali. dengan 

djalan demikian, maka djikalau 
oleh pemerintah disediakan tju- 

kup uangnja, 
tannja.- petugas2nja, dll, dapat 

alat2 pengangku-, 

kira2 setahun sudah terbentuk innja undang2 pemilihan konsti- 
dewan pembentuk undang? da- |tuante itu, harus mendapat pero- 

sar, jang bisa mulai bersidang |bahan2, Samsuddin St. Makmur 

pada achir tahun 1953. 'menerangkan, bahwa bedanja un- 

Atas pertanjaan apakah per- |dang2 pemilihan umum jang ba- 

siapan2 administratif jang seka- ru dengan undang2 no. 27/1948 

rang sudah dilakukan oleh . kan- itu tidak akan banjak berpenga- 

tor2 pemuhgutan suara, jang di- ru terhadap persiapan2 admini- 

bentuk atas dasar undang2 27/ stratif jang telah “diambil oleh 

diharapkan bahwa dalam waktu |) 1948 itu, berhubung dengan la- (kantor? , pemilihan, 

   

i 
Lembaga Kebudajaen Indonesia | 2 

Kon. Bataviaascii Genootschap | 
4 
van Konstenen Wetenschappen 

lan-pembegalan di tengah 

njamun terhadap 2 orang sinder 
neming Siloewok, Sawangan, di 

Jang mendjadi k 
der H. J. v. d. e. 

Dengan antjaman sendjata 

api ini kedua sinder ts dipak- 

sa untuk turun dari mobil, se 

dangkan uang sebanjak Rp.   6500,— ig sedian'a akan di ba 

jarkan pada para pekerdja ke 

bun, teah dirampas. Sesudah 

dirampas: uangnja. kedua Sin- 

der tsb lalu diikat pada pohon 

tjoklat dan kemudian para pe 

njamun la u melarikan diri de 

ngan jeep onderneming tadi. 

Pada siang harinja ieep ini te 

lah diketemukan kembali ko- 

song tak terdjaga ditept dja- 

lan kareta-api antara Kreng- 

seng — P'abuhan. Kedua sin- 

der ini ig kemudian dapat me 

lepaskan diri dari ikatan sege 

ra melaporkan kedjadian tsb 

kepada pihak ig berwadjib. De 

ngan tak membuang tempo po 

lisi Batang dan Weleri serta 

CPM Kenda! mengadakan pe- 

njelidikan teliti untuk memhe 

kuk tara pendjahat 
nigedjaran berhasil baik, pada 
hari Minegu esoknja, 4 orang 

diantara 7 pembegal tadi su- 

dah davat dibekuk batang !e- 
hernja. Dengan tertangkapnja 

4 orang ini diduga bahwa ke 

tadi. Pe- ' 

Dua Sinder Kebun Siloewok 
Digasak Uangnja 

: (Oleh wartawan sendiri): 
ETELAH AGAK lama kita tak mendengar adanja pembega- 

djalan, mendadak pada hari Sab- 

tu pagi tg. 1 Nopember jl. terdjadi lagi suatu perampasan di te- 

ngah djalan dengan menggunakan sendjata api oleh Y orang pe- 

kebun bangsa Belanda dari onder- 
atas Sukoredjo (daerah Kendal). 

an pada hari itu ialah sinder K. Holst dan sin- 

Pada hari jang sial itu mereka berken- 

/daraan jeep menudju ke desa Mangunsari' utk memberi upah para 

pekerdja. Tiba2 di tengah djalan jeep mereka diberhentikan oleh 

7 orang jg tak dikenal,, dua diantaranja bersendjatakan repolper. 

15.000 Dju- 
ta Dollar :: 

Sudah Di-, Telan” Oleh 
Peperangan Korea —, 

Tahan Isi 
ALAM sidang Panitia 
Politik Sidang Umum 

Perserikatan Bangsa2 jg merun 
dingkan soal Korea, pada hari 

Selasa berbitjara menteri luar 

negeri KOREA SELATAN, Yo 
Tyun Pyun, jang antara lain me 
ngemikakan kenjataan, bahwa 
pertikaian Korea belum “menda 
pal ketentuan jang pasti dan 
bahwa menilik gelagatnja ke- 
adaan tidak lebih baik dari se- 
tahun jang lalu. Dalam pada 
itu ia menegaskan, bahwa kedu- 
Gukan Korea Selatan sementa 
ra itu sangat tsrantjam oleh 
makin buruknja keadaan eko- 
romi, 

'Dengin mengemukakan ang 

ka2 jang termaktub dalam !a- 
poran komisi pemulihan Ko- 
rea (Uncurk), Pyun menggam- 

barkan betapa tragisnja keada 
an ekonomi di' Korea. Dikato- 

kan bahwa dalam tahun ini pe 
rang Korea telah menelan ti-   tiga orang lainnja, jg masih di 

tfari itu tak lama "lagi akan   diperoleh 
Merdeka”, 

pembantu 

dapat dibaui djedjaknja. Penjej disamping 

lidikan kearah ini masih giat) lah 

dilakukan, demikian kabar jgl| 000.000 dollar 
"Suara | luan pemulihan sediak perang 

dak kurang dari 15.000.000.000 
dollar (Amerika, sedangkan 

itu UNCURK te 
mengeluarkan 300. 

bagi  keper- 

Korea petjah. (Antara), 

diterima dari Brownsfarm di 

djumlah 11 suara. Dari djum- 
lah ini 4 suara diberikan kepa 
da Hisenhower dan 4 suara ke 
pada Stevenson. Satu suara ti 
dak diaku sah sedangkan dua 

suara dike uarkan oleh orang2 
jg tidak hadir tetapi tidak di 
hitung. 

Dikota-kota lebih hesar dise 

luruh Amerika Serikat pemifi- 
han2 “masih " perlditgsung Ta” 
mai seka'i. Dikota-kota terbe- 
sar kantor2 pemilihan akon di 
ebuka sampai. djauh malam ha 
ri Selasa. Hasil? se'engkApnjas 
dari pemilihan? ini diduga ba 
ru dapat diketahui di Djakar- 
ta selekas-lekasnjs Rabu siang 
ini ” 

47 79 pendapat umum 
setudjui Kisenkower, 

41070 Stevenson, 
Sementara itu Lembaga Gal 

lup, jang baru sadja mengumum 

kan ramalan2 terachir mengenai 
pemilihan presiden Amerka, ha 
ri Selasa kemarin ' mengumum 

kan, bahwa menurut penjelidi 

kannja jang penghabisan, 4709 

orang2 jang telah ditanja menje 

tudjui djenderal Dwight Hisen 

hower, 40X. menjetudjui guber 

nur Andlai Stevenson dan 1395 

lagi belum lagi dapat  ditentu   kan. Direktur lembaga tsb., Ge 
orge Gallup, katakan, bahwa bi 

la tendens jang menjetudjui Ste 
venson terus bertambah besar 
hingga achir perngilihan, maka 

Stevenson akan mendapat suara 

terbanjak. Di 4 negara bagian 

paling penting, jalah New York 

Illinois, Ohio dan California Ste 

venson.dan Eisenhower dapat 
Suara sama banjaknja. 

Eisenhower memasuk 

kan suaranja. 
UP kabarkan, bahwa,  djende 

ral Eisenhower hari Selasa ke 

marin telah memasukkan suara 

nja di kantor pemilihan New 
York dan meninggalkan kantor 

ini sambil memberi tanda. |.V” 
jang berarti ,,Victory” atau ,,ke 

menangan”. 

Seluruh polisi kota New York 

hari Selasa kemarin tellah di 
tempatkan dalam keadaan daru   
pemilihan presiden dan “untuk 
mendjamin supaja tidak  dilaku 

kan ketjurangan Ialam  pemili 
han itu. 

Ongkos kampanje pemi 

lihan — $ 75 djuta. 
Sementara itu diwartakan, 

bahwa ongkos kampanje pemi- 
lihan untuk tahun»1952 boleh 
djadi berdjumlah sedolar lebih 
bagi tiap2 suara jg dimasuk 
kan. Senator Paul Douglas 

(Demokrat) telah menaksir 
ongkos itu atas 75 djuta do 

lar. Menurut perkiraan, lebi 
— dari 55 djuta pemilih 

| mengambil bagian dalam pemi 
“lihan ini. 5 

Dalam pemilihan presiden / 
hun 1948, djumlah suara 

  
masuk semuanja ada 48.883. 
680. (Antara—UP). 

Dixie Lee, isteri penjanji film 
Bing Crosby, hari Sabtu tela! 
meninggal — dunia 

setelah menderita penjakit k 
ker, dalam usia hampir 41 th. 
Dixie Lee dahulu terkenal se 
gai-penjanji dan penari, sebelum 
ia kawin dengan Bing, Ia 
ninggalkan 4 orang anak lak 

negara-bagian Florida dengan: 

rat untuk mentjegah kemungki 
| an timbulnja kekatjauan dalam 

dirumah 
keluarga Crosby di Hollywood, 

    

   

     

  

        
    

              

     

     

  

   
      

    

   

    

      

     

    

      

    

     

  

    

   

  

     

     

    

  



        
    

  

    

        

        
    
   
     

     

       

       
    

    
    
   

     
   

   

            

   

  

   

          

     
   
     

  

   

   

    

STodonjata Babu Nan per- 

disana, sebelum mereka berang- 
1, Kepada Indische Nederlander itu te- 

Aa saka sebenarnja di aan be- | 

ea Belanda menggarut-ga 
iPrut: kepala memikirkan, di' ma |   

  

   

  

   
   

    

   
        

    

        

    

   

Japakah jg harus diberikan ke- 
padanja dan berapa ratus ri- 
bu gulden lagi. uang harus. di 
keluarkan untuk penjokong me. 
reka, Semua orang jg bertang 

na semua orang ini harus “3 Te 
tempatkan, Dan pekerdjaan » 

   

                  

     

  

   

show ini "alah pakaian jang dina 
jang sn dari Daan tjerita2   
    

   
   

  

   

   
   

  

  # gung-djawab. :dalam  soal.ini 

|» mengeluh, sebab semua serba 
« Isukar, dan tidak seorang tahu | 

bagaimana memetjahkan soal 
ini”, 

“Setengah dari orang jg da- 
tang itu, misalnja, ditumpang 
kan dibiara Franse Dominica- 
nen di Gronsveld delapan kilo 

  

  

    
   
   

   isteem Perlu 
jak tindakan2” 

  

    

   

    

   butuhan jang principieel, 
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Pa ang aa" Ambillah 
   

    

    

—— — Demikianlah dapat 

plan 
an dengan baik, bila 

“SEMARANG SNOPEMBER 1952. 

— Banja 
Basa giat" dikerdjakan setelah menerima ,shock” atau desakan- 

hebat « dari masjarakat dan keadaar. Padahal tindakan? tadi bu- 
nja suatu tindakan jang diharuskan oleh kebutuhan sesuatu 

f tika sadja kebutuhan moment, dus jang umumnja baru diker-. 

.djakan setelah kebutuhan morient tadi 'menghendakinja. ” 
“————— Tetapi malahan kebanjakan kebutuhan2 tadi adalah 

jang harus sudah ada , VOorziening”- 

nja terlebih Gahulu. sebelum kebutuhan tadi muntjul. G0 an jg. 

| sudah harus dikerdjakan ,Siang-siang”. . 
1 —— Kita ambil misalnja soal pemilihan dan Ini sebe- 

ja “harus sudah dipikirkan dan .pekerdjaan2-pendahuluan harus 
“sudah digiatkan lama terlebih dahulu. Tetapi mengapa tampaknja 

aru sekarang di-hibukkan setelah ada »Shock” 
-jang berupa demonstrasi2 baru-baru ini? 

sebagai tjontoh 
bil-dinas. Mengapa baru .sekonjong-konjong dan dengan setjara 

“Keras sekali diambil tindakan, setelah dompst-negara tampak me- 
: . 'jukkan suatu 1 kekosongan jang mengchawatirkan? 

diambil tindakan dulu-dulu, 
kan suatu keharusan djuga dalam administrasi negara? - 

lain-lainnja lagi. Dan kesimpulan dari tjontoh-tjontoh tersebut, 
ah se-olah-olah pemerintah ikita itu bertindak zonder sisteem, 

ae rentjana jang tertentu. Ini harus segera berobah. 
gkinlah sesuatu pemerintah akan mendjalankan 

ulu .Giberi an, dalam suatu sisteem dan plan jg. teratur. 

meter diselatan Maastricht. Te 
tapi mereka tidak merasa se- 
nang disini. Dan sebaliknja ra 
hib2 dan pengurus Rooms-Ka- 

tholik itu tidak-suka melihat 
tingkah-laku mereka jang me- Peineriatan an tampa a Eau | 

HSE, knja numpang disana. 

Gemar utang. 
»Zuster Huson sendiri dari bia- 

ra tsb. mentjeritakan, bahwa ka- 
mar-kamar biara itu memang ti- 

dak lajak utk didiami orang jang 

berkeluarga, bukan sadja tidak 
mewah, tetapi djuga terlalu sem- 

pit utk ditempati oleh banjak 
orang. Kanak2“jang biasa dengan 
alam jg lapang di Indonesia, di- 
sini terpaksa tinggal di kamar jg 
'semppit. : : 

»Disamping itu, kata Zuster Hu 
son, njonja2 jg baru datang dari 
Indonesia jitu. suka betul ber- 
"utang, atau membeli barang dgn 

sedang ke-hematan itu meru- | Menjitjil. Semua ingin punja ra- 
.Kdio, sepeda,, ,mesin 'djahit, dan 
“Karena harganja terlalu mahal, 

tentu. dibajar menjitjil. Dan ini 
menambah keributan belaka, se- 
bab membajar tjitjilan jg sedikit 
itu telah memberatkan njonja2 
tersebut. 

»Sebab'dari pendapatannja se- 

dari ahsjarakat 

lagi. soai penghematan 

Mengapa 

pula dikemukakan beberapa tjon- 

peperintahan tadi tidak terlebih 

  
  

-tiap bulan hanja 40 jang diteri- 
  

. uduk ir (Salati- 

ga) telah didatangi gerombo- 
terdiri dari ki- 

dan ada “beberapa 
Pake pakai sendjata api 
an 

'barang2nja penduduk : 4 ram esa 2 diatas ini, seharga Rp: 

Semarang, menurut: 
Piaingan ag disimpan seba- 
5000 ton beras untuk Dja-| 
tengah, jang nanti akan di- 

an pada Jaerah wilajah | 
ceng untuk menghadapi mu 
atjeklik jad. Sedangkan. 

Tengah masih disediakan 
edjumlah beras. 

AN MENANAM , 
KAJU. er 

leh -Dijawatan Pengadjaran 
Si Sekolah Rakjat Djawa-! 

r 'direntjanakan utk pada 
ja .d. Senen Aa AN 

5 : PAP “itna e Suateti 
1 Agustus 1953 akan di-| 

uahnja dan didjual ber- 
| sedang uang pendapatan- ' 

n diserahkan kepada ,,Ja- 
ee Agustus” pada tg. 17 
1 Sebagai diketahui | 

n jajasan tsb. ialah mendi: 
sebuah ,,kinder-yacantie- 

njediakan bea' siswa 
Lagi 

   

SR jang pada gera- 

pulkan uang pada 
h berhasil menje- 

4 

  

        

          

   

18. 15 pe ja - 
9.15 Siaran penera 

Ke KALIMANTAN. 
4 "Kompi CTN 

manja. Selebihnja diambil peme- 
printah Belanda utk perumahan, 
makanan dan obat2an mereka. “jakradiaja” 
Meskipun begitu pemerintah “'Be- 

  

dari 1 "jg ber! 

4 Grajak dan : seorang 
Pembantunja: dihukum. 
Oleh: Pengadilan Nereri Bo 

jolali baru? ini telah did jatuh- 

kan hukuman “kepada 4 orang 
Grajak dari Merapi-Merbabu 
Compiex masing2 19 tahun dan 

Ikepada seorang “pembantunja 
8 tahun, Mereka dipersalahkan 
melakukan. perampokan dan 
pembunuhan atas diri Sastro- 
Sukarto, sinder kehutanan dari 
Djuwangi Bojolali, dalam th. 
1950. Gerombolan “grajak tsb 
telah menggrajak “isi rumah 
Sastrosukarto - seharga Ik. 
1.004,50 sedang Sastrosukarto 
sendiri setelah dibawa ma- 
Suk 'kehutan, kemudian di- 
bunuh. Atas “kegiatan pihak 
Polisi, 5 bulan kemudian: per- 

kara tersebut dapat. dibongkar. 
Lima. terdakwa itu: Sadi, 

Sartojatmo,. Pawuh . dan Mar- 
sidi. (jang masing2 menerima 
hukuman pendjara -10 tahun), 
dan Mubran jalah “seorang: 

lah didjatehi hukuman 8 th.). 

Pendirian SB. Singer:   
bersangkutan didapat ketera- 
ngan, bahwa pada : al 84 
dan 9-11 jad. Si Solo “dip 
langsungkan Kompeten Pani- 

| Phamanaana" dalam petupajukan M 
“Concordia,' Bar 

     
    
    

     
   

    

ARI BOJOLALI | wartakan, 
D terdiri : sendj: 

jg Jalu telah melakukan pembunuhan terhadap diri seorang Keba- 
jan dari Cesar Ngargoredjo Ngemplak Kabupaten Bojolali, bernama 

    

  

bunuh Hadisuparto dgn sendjata tadjam, gerombolan ita kemudian 
dgn membawa barang? 

sebabnja telah dilakukan pembunuhan belum diketahui: 

     
   

      

       

Muang Thai dan INI 
Maksud perdjalanon perutusan 

  

    
    

   

      

kebajan Duwangi jang men- Is 
Gjadi kaki-tangannja (jang te- Hina 

Ssterusnja dari pihak jang de 

/mengachiri 

    

   
   

   

  

   

g diadakan di gedung ! 
malam il. Seperti kita | 
menarik dalam ' mode 
Sesam”, talah “pakatan 
alam.   

   ata syaa beberapa waktu 

jan tsb., dan setelah mem- 

arga Ik. Rp. 300.—. Apa 
         

  

      

   

Perutusan dagang Bel. 
"gia akan mentjari pa- 

Suara Pembatja ik 

  

| Sesudah selesainja perang tsb., 

: Pembagian 

Djawa jg pertama-tama diduduki 

Mulai tahun 1947 penduduk 
kota Semarang mengusahakan 
rokok sigaret kretek dan seba- 
gai afzetgebiednja, jalah  Dja- 
karta dan sekitarnja. 'Ternjata 
usaha ini menghatsilkan keuntu 
ngan jang rada lumajan untuk 
sebagian ketjil para: pengusaha, 
sebab'kota Kudus dil.l: kota be 
'Jum dapat kesempatan. meng- 
usahakannja, Dalam tahun itu, 
| berhubung Pemerintah Belanda 
masih terlalu repot menghadapi 
constellatie politik di Indonesia, 
maka soal pita tjukai tembakau 
belum dapst dilaksanakan seba- 
'gaimana mustinja, serta untuk 
memudahkan pendapatan bea 
tjukai tsb. djalan jang praktis 
diambilnja, jalah dengan dipu- 
ngutnja bea berdasar atas peng 
luaran rokok batangan dari se- 
suatu perusahaan, jang diperhi- 
tungkan 2 sen utk.-per batang 
nja, Bahan: tjengkeh selalu di 
dapatnja sampai tjukup oleh 
karena kota jg. membutuhkan-   sar di Indonesia. 

Suatu perutusan dagang res- 
Ini Pe gia pada hari Senen me- 
ninggalkan Bruss 
ngadakan penindj     
tersebut terutama ialah untuk 

menjelidiki kemungkinan men- 
dapatkan pasar bagi hasil2 in- 
dustri Be'gia dinegara2 terse- 
but, Perutusan tersebut terdiri 
dari 25 grang anggota dan di- 
gemes cleh komisaris dagang 

merintah Huvelle. Menurut 
rentjana missi ini antara lain 

an tinggal di Muang Thai se 

“7 hari dan di Indonesia 
na 15 hari. Dalam perdja- 

a kembali mereka akan 
sah di Singapura, 

Tanaman tebu rakjat 
di Malang Selatan. 

Setelah mengalami waktu penggi- 
gan selama lima bulan paberik gu 
Kebon Agung disebelah selatan 
Jang dalam pekan jang lalu telah 

kampanjenja. . Selama 

“ber ini akan berangkat keluar 

bersendjatakan | 

kepertuan- masjarakat | 

“-gian 'besar bibit kentang ini te 

Idap penanaman kentang ini, 

Ikan dari Negeri Belanda 2 ka 

Tengah terdapat: Lk. | 

jg berada di Mertojudan Mage 
lang, pada achir bulan Nopem 

Djawa iaitu ke Kalimantan, 
lengkap dengan keluargania 
Ik: 700 orang. Sebelum mening 

galkan pantai Semarang, lebih 
dulu mereka akan menudju ke 
doorgangskamp Kudus. 

PENGURUS SERBULIN. 
Dalam. rapatrja Serikat Buruh 

Lindeteves tjab. Semarang baru? ini 
telat disusun pengurus: baru jg ter 
diri sbb.: sekretaris um sdr. Ar 
dhy, bag. Org. Sunarto, bag. Pen/ 
Pend. Murjono, bag. Sosial/Ekono- 
mi F.C. Rader dan Dag Keuangan 
So Hie. Tiat. 

KEPALA INSP. SOSIAL. 
' Kepala: Inspeksi, Sosial Djawa Te 

ngah kini adalah tn. Suwito Prawi 
'rohardjo,  dahulunja - Co-ordinator 
Djaw.: Bimbingan dan Perawatan 
Sosial-di Jogja. 

35 TON BIBIT KENTANG 
'UTK. DJAWA TENGAH. 

Baru? ini oleh Djaw. Perta- | 
nian Rakjat Djawa Tengah te 
lah diterima 75 ton bibip ken- | 
tang untuk daerah Djawa Te- 
ngah, dari Neg. Belanda seba- 

lah dibagikan kepada petani, | 
'antaranja didaerah Solo dan 
Semarang. Mengingat. sangat 
besar perhatian rakjat terha- 

maka di usahakan didatang- 

li setahun. 

Pena THE SEMARANG: 
FOLLIE 

Untu” memperingati genap 
2-tahun “bedirinja "The Sema-j 
rang Follies maka pada nanti 

| tanggal 8 Nop. j-a.d, perkum-| 
'pulan ini akan mengadakan 
PAMERAN (Bazaar) 'bertem- | 
pat digedung  Stadstuin (Du- | 
wet). Pameran ini terbuka ut- 
tuk chalajak umum dan dimu-   

desa diluar kota Pemalang, jang 

djauh, karena fihak Gupernur 

“Ia daerahnja, Tetapi seberti idi- 
| ketahui, bupati baru di Pema- 

ja | persoalan, sebab ada terdapat 
EA 'gangan . dikalangan PDR/ 

lai pada djxm 4 sore. 

"PEMALANG MINTA BERAS. , 
|. Tiga orang wakil DPD dari 
“Pemalang pada Senen siang tlh 

4 menghadap Gupernur Budiono, | 
maksudnja merundingkan sesua| 
tu hal mengenai keadaan dewa- 
'sa 'ihi didaerahnja, antara lain 
“telah dimadjukan permintaan) 
"90 ton beras untuk keperluan 
“meringankan beban penduduk 

banjak menjingkirkan diri dari 
daerah jang masih kelum aman. 

Permintaan beras itu masih 
akan dipertimbangkan lebih 

berpendapat, tjara permintaan 
demikian tidak melalui seluran2 
Sebagaimana mestinja, karena 
soal2 ig bersangkutan dengan 
dasrah harus diatasi oleh kepa 

lang hingga kini masih dalam   
dalam soal pengangkatan 

| Fain djuga menginsjafi, 

landa harus mengeluarkan be: 
landja besar djuga utk menjo- 
kong mereka”. 

Achirnja — koresponden .het 
Parool” itu meminta supaja |,se: 
lain orang2 bertanggung dijawab 
atas pemeliharaan ' Indische Ne- 
Gerlander ini, orang2 Belanda 

betapa 
besarnja masalah ini bagi negara 
Belanda, lebih besar dari jg per- 
nah dialami Galam lapangan ini”, 

  

PENGIKUT2 MCS SUR 
DARI SEMARANG. PAN 

tya Pendirian Sarekat Buruh (kampanje itu paberik gula tersebut 
Singer seluruh Djawa Tengah. , telah menggiling 2500 h.a. tanaman 
Dalam konperensi tsb antara |tebu, jakni 2iS0g ba tebu rakjat dan 
lain akan diresmikan berdirinja -k-1- 700 ha tanaman sendiri: Gula jg 
Sarekat Buruh Singer seluruh 
Djawa Tengah, mengesjahkan: 
Anggaran Dasar, memilih Pe- 
ngurus, dan menentukan ren itja 

Ina pekerdjaan lebih landjut. 
8. Te. 9.11 Dr. Mur- 

dowo ke Bai. 
Pada tgl. 9-11 jad. Ketua Him 

punan Budaya Surakarta dgn. 
3 orang pengikutnja akan  be- 
rangkat ke Bali untuk mengada 
kan stndie-reis disana selama 2 
atau tiga minggu, Maksud tsb.   Seruan dari pihak Persatua: 

Oluhpnen Motek Semana sera 
ikut Serta dalam perlombaan | 

betrouwbaarheidsrit ig akan 
“diadakan di Surabaja oleh Mo- 
tor €lub Surabaja besuk tgl. 
8, dan 10 Nopember 1952 
jad., kernjata kurang mendo- 
bat perhatian dari chalajak ra 
mai. Sampai hari ini untuk bo 
gian mobil belum ada jg men- 
|fjatatkan diri. Untuk bagian 
motorfiets berat sudah ada 5 
pengikut, ialah Sdr2 Njoo Han 
Pan (BSA 650 ce. ). Jauw King 
Bo (Norton 500 'ee), Tjioe 
Swie Djoe (Norton 500 ge, 
Oei Tjong An (Norton 500 cc.), 
'Tjox Tjong “Liong (Norton 
500 ce.). Untuk bagian motor- 
fiets ketjil tertjatat 3 pengi- 
kut, semuanja pakai motor- 
fiets Puch 250 cc ialah Sdr.2 
Sasmita, TD Be dan Lukman 
Effendie (Pueh 150 ce). Rom- 
bongan ini akan berangkat ke 

| Surabaja besuk tgl. 7 Nop. de 
ngan mengendarai motorfiets. 
Menurut. dugaan, rit jg akan 
“dilombakan di Surabaja ada se 
djauh 600 km. Bagi mereka jg 
.maSih ada-minat untuk ikut, 
masih dapat mendaftarkan di 
ri pada NV Godjali Pontjol 188 
telf. 176 (untuk mobil), atau 

“pada NV Alg. Handel My Pur 
wodinatan Tengah 4, telf. 950 
urituk sepeda motor. 

DEVDATTA JETLEY AKAN 
ADAKAN PERTUNGG AN 2 Di 

SEMARANG... 

Sebelum : dsodomiydkkn Indone- 
sia, Devdatta Jetiey — penari In- 
dia dan Director dari Instituut of 
Fine Arts . (Kalavihar” di Bombay 
.— bermaksud pula akan meng- 
adakan pertundjukan?2  tari?an 

“dan seni-suara India dan Ceylon 

di beberapa kota? besar dj Dja- 
wa, setelah mengadakan pertun- 
djukan jg berhatsil pada Minggu 
malam jl. di Solo. Diantaranja ia 
akan mengadakan pertundjukan2 
di Jogja, Semarang,  Sura- 

baja, Bandung, dan paling achir 
di Djakarta. Sesudah pertundju- 
kan jz penghabisan “ di Djakarta 
itu, ia bermaksud akan kerabsdi 
pulang ko negerinja,   atau Yee Sape tsb, 'kepada masjarakat Indonesia, 

  

| 
Pertundjukan? tsb. dimaksud. ' 

kan utk memperkenalkan tari2an akan ada 218 orang dari pendu- | | Pulang” Anak2 tsb bernama R. 
dan seni-suara India dan Ceylon  Juk ,,Djiwa Baru” di Sendioto Slamet dan Soenjoto, masing2 

Gjadi dilaksanakan, karena Dr. 
Murdowo telah menerima kawat 
dari Kementerian PP dan K ig. 

' menjatakah, bahwa Pemerintah |: 
tidak djadi mengirimkan Dr, 
Murdowo sebagai anggauta per 
utusan Indonesia ke “General 
Conference Unesco di Paris, ber 
hubung dengan soal2 keuangan. 

Seperti pernah Sikabarkan, se 
lama studie-reisnja itu Dr, Mur 
dowo bersama - rombongannja 
bermaksud akan: 1, menindjau 
ketempat? jang mempunjai ni- 
lai kebudaiaan dan mempeladja 
ri kebudajaan setempat, 2. mem 
'buat foto2 dan lukisan2 menge 
nai object2 kebudajaan2, dan 3. 
mengadakan hubungan dengan 
instansi2 pemerintah dan orga- 
hisasi2 kebudajaan setempat, 
agar timbul rasa saling menger 
ti dan harga-menghargai dian 
tara organisasi? kebudajaan di 
Surakarta dan di Bali. 

Keputusan konggres 

SSDK ke II. 
Kongres Sarekat Sekerdja 

Djowatan Koperasi ke-II jang 
dilangsungkan di Solo dari tgl. 
28 s/d 31-10 jl. disamping me- 

dihasilkan paberik tsb selama itu ja- 
lah kl: 22.000 ten” Dengan hasil'ini 
paberik gula Kebon. Agung terma- 
suk paberik2 di Djawa jang paling 
banjak hasilnja. 
“ Banjaknja tebu rakjat jang digiling 
oleh paberik “itu dalam tahun” ini 
djauh lebih besar daripada tahun jg 
lalu. Djuga tahun ini tanaman tebu 
rakjat diselenggarakan sendiri selu- 
ruhnja oleh penduduk. Paberik gula 
sama sekali tidak ikut tjampur dan 

ngangkutannja. 

Perusahaan batu tulis 

Gumanti: 

Dalam suatu  pertjakapan dengan 
PI Aneta, direktur perusahaan -batu | 
tulis NV Gumanti, tuan Abas Dt. '! 

wa perusahaannja sekarang telah da 
pat menghasilkan 1500 buah batu tu 
Iis. Perusahaan tersebut jang terletak 
'di Alahan Pandiang ditepi Danau di 
Atas ditepi sungai Gumanti, kl, 70 
kilometer dari Padang djuga membu 
at anak sabak. 

ngah dikerdjakan dengan tangan dan 
setengah mesin, sedangkan hahan2- 
nja, ketjuali ..waterglas” didapat da 
ri daerah itu sendiri. Pada waktu ini 
perusahaan itu memberi pekerdjaan 

kepada kl. 100 orang pekerdja. 
  

si, telah menundjuk 3 rang 
formateur jang diberi kekuasa- 
an penuh. untuk menjusun Pe- 
ngurus Besar baru. 

Ketiga orang formateur tsb. 
adalah: 1. W. Siswopandojo 

: (Jogja), 2. Sumardi (Solo), 
dan 3. Godewy Amin '(Dja-   ngadakan konsolidasi organisa karta). 

  

BERITA 2 SINGKAT. 
— Selasa pagi di kantor Pa- 

“pak dilangsungkan pertemuan 
dengan kepala-kepala Mei 
hiveau propinsi maksudnja at | 

hubungan dengan kemakmuran ' 
megara. Pertemuan. dipimpin 
oleh Gubernur Budiono. 

— Telah ditetapkan atjara 
konperensi Desentralisasi di 
Smg. sbb: tg. 18 Nop. malam 
resepsi di Gris, tg. 19, 20 dan 21 
rapat di kabupaten “dan tg.22 
darmawisata kedaerah Jogja 
dan Solo, Ik. 250 orang ialah ma 
ra anggauta DPD, ketua2 DPR 
dll “di,.Djawa | Tengah akan 
mengundjungi konporensi tsh 
— Tuan2 Kamil Prawirosoe- 

dirdjo dan Siswanto, kedua2nja 
pegawai kantor propinsi, akan 
dikirim ke Djakarta utk mengi- 
kuti kursus administrasi Jaja- 
san Kredit Diawa Tengah. La- 
ma kursus 5 bulan, dani tiap2| 
propinsi diharuskan mengirim-: 
kan 2 orang, 
— Menurut kabar dari Djaw. | 

Sosial. pada achir bulan ini,! 

  
akam dikeluarkan, jaitu mereka 

merundingkan soal2 jang ber- | 

Iga 

jang pada siang harinja mempu 
njai pekerdjaan tetap, tapi ti- 

| dak mempunjai tenipat tinggal 
(Gakloze werkers) sedang jang 

|echusus “masih diperbolehkan 
tinggal dalam asrama, ialah 
mereka jang betul2 terlantar 
hidupnja serta memperlukan 
srawatan. 
IKAN MANTRI DJURU 

RAWAT. 
Dari fihak jang bera Matillri 

dikabarkan, bahwa jang didjatuhi 

hukuman oleh Pengadilan Negeri 
Semarang, karena dipersalahkan 

mengambil perhiasan miliknja se- 
orang jang meninggal di rumah 

sakit “di kota ini, bukanlah se- 

orang mantri djuru rawat (lihat 

berita kita kemaren), 
orang pekerdja kamar mati, 

MENINGGALKAN 
ORANG TUANJA. 

Sedjak 29 Okt. jl. kira2 djam 
07.00 ancik serta anak angkat 

(hj, njonja Siti Marijam ting- 

gal di Kp. Kali Smg. telah me 
iningga'kan rumah orang tua- 
Inja jg hingga kini belum lagi 

berumur 17 dan 19 tahun. 

hanja djika. perlu ikut membantu pe-j 
- Pa P | Semarang, padahal di iain2 tem- 

| pat diberi 
| rupa, sampai ada perusahaan2 jg 

1500 sa- memberanikan djual rokok dgn. 
2 bak sebar tidak berpita tjukai (polos) atau 

Radjo Nan Sati menerangkan bah- | Rp. 0,25, Rp. 0,30, Rp. 0,40. dan 

Alat2 tersebut sementara ini sete- 

tetapi 'se- . 

'nja-hanja Semarang sadja. Dja 
di dapat dikatakam perusahaan? 
rokok di Semarang BUKAN DI- 
(REHABILITEER oleh Pemerin 
'tah Belanda, tetapi oleh KA- 
-RENA KEADAAN JANG SE- 
TJARA KEBETULAN (toeval- 
Jige omstandigheden), menghat 
silkan sesuatu voorsprong jang 
menguntungkan untuk perusa- 
haan2 jang nasibnja baik ' (se- 
bab jang gulung tikar ternjata 
ada lebih banjak dari pada jang 
makmur). 

Sesudah adanja clash kedua 

dan persetudjuan KMB, kota2 jg 

Gulunja tertutup dari daerah pe- 
labuhan. terbuka semua. Dalam 

tempo jg singkat djuga perkem- 

bangan pembangunan perusahaan 

perusahaan rokok di daerah2 tsb. 
djalannja lantjar, hingga men- 
Gjadikan satu pukulan heibat ter- 
hadap perusahaan? rokok di Se- 

marang. Ini terbukti dalam ta- 
hun 1947 djumlah semua peru- 
sahaan di Semarang ada kurang 

lebih 120, Sesudah ada.clash. ker 
dua dalam tahun 1949 sampai ta- 
hun 1950. tertinggal 17 perusa- 

haan. 'Tendens penurunan ini 
agaknja  ta' dapat dikendalikan, 

terbukti dalam tahun 1951 terting 
gal kira2 30 perusahaan dan mu- 
lai tahun 1952 hanja tinggal 

14 perusahaan atau kurang dari 
127. Disampingnja ini fihak Dja 
watan Tjukai mulai tahun 1949 
sudah berkesempatan mentjetak 
pita tjukai (banderol), maka mu- 

lai tahun tsb. semua rokok jang 

Giperedarkan harus berpita tjukai 

sampai sekarang. Agaknja soal 

peraturan tjuksi ini jg paling di- 

perkeras dan diteliti hanja peru- 
sahaan-perusahaan jg ada di kota 

kelonggaran begitu 

Ldgn pita tjukai tidak semustinja. 

pama seharusnja musti pakai 

Lpita fjukai Rp. 0,80 hanja jang 
| dipakai dari Rp. 0,10, Rp. 0,15, 

(paling banter Rp. 0,50. Keadaan 

Ini ditindjau dan disaksikan djuga 
oleh Tuan Suwahdi sebagai salah 
seorang dari Djawatan Bea dan 

Tjukai Pusat jg mengadakan dja- 
lan penindjauan di Djawa Tengah 
dan Djawa Timur dim bulan Ma- 
nret” ttg. 17: sampai 27. th. 1952. 
Keadaan jg tidak sehat ini  me- 

rugikan bukan sedikit terhadap 

perusahaan2 di Semarang ber- 

dasarkan calculatie productienja 

jg dgn  sendirinja tidak dapat 
membandingi atau mengkonkuren- 

si harga2 di daerah lain jg pem- 

bajaran tjukainja tidak semusti- 
nja itu. Tendens kemunduran pro 
ductie maupun merosotnja djum- 
lah perusahaan di Semarang-pun 

oleh karena akibat tidak dilaksa- 
nakannja soal tjukai dgn sam- 

purna di lain2 daerah. 

2 Dan, 'Hubungannja Dengan Soal 

(Oleh: J. da Lau Liong — Diluar Tanggungan 
SN . Redaksi). 

“LEH | KARENA ADANJA kesulitan didapatnja bahan rokok | 
kretek jang terpenting waktu ini jalah tjengkeh, maka utk i 

lanyarnja djalan pembagian hingga tidak menimbulkan salah ta- ' 
ham dan memuaskan djuga kepada para pengusaha? rokok, ber- 
hubung kini dimonopolinja ini bahan oleh Pemerintah, ada baiknja 
| djika sedjarah perusahaan? tsb:. ditindjau kembali. 
rang dunia kedua, kota jang terbesar menghatsilkan rokok kretek 
jalah Kudus. Waktu itu sebagian banjak jang diusahakan rokok 

| kr@tek klobot, sedangkan jang dari kertas sigaret' tidak seberapa. 
“maka kota? di daerah kepulauan 

ialah jg ada pelabuhannja, mitsalnja Surabaja, Semarang dan Dja- 
|karta, Daerah? di luar kota Semarang termasuk djuga Kudus wak- 
tu ita masih terhitung daerah tertutup berhubung masih adanja 
pertengkaran politik antara Pemerintah Nica danR.I. 

'legaal tadi MENDAPATKAN HAK 

   
Tjengkeh 

-Sebelum..pe- 

.oleh Pemerintah Nica (Belanda) 

rang. Dari djumlah allocatie ini 
dipotong terlebih dulu 102, dan 
sisanja 9046 baru dibagi berdasar 

atas pembajaran tjukai. Ini hanja 
untuk sekali ini lagi, katanja, dan 
selandjutnja betul2 berdasar atas 

pembajaran tjukai tembakau. Ala- 
san 1045 ini dikemukakan oleh 
Pemerintah untuk rehabiliteer pe 
rusahan2 jang dianggapnja didae- 
rah-daerah jang masih membu- 

tuskan sokongan Pemerintah. 

'Legaal dan illegaal. 
Sebelum menetapkan benar atau 

perlu tidaknja soal rehabilitatie ini 
dilaksanakan, terlebih dulu harus di 
tindjau dengan adanja pendapat2 
(gegevens) tsb. diatas, dam dari pe- 
nindjauan ini dapat ditarik kesimpu- | 
lan sebagai berikut: 

& 1. Kini ada dua golongan peru- 
sahan2 rokok, jalah perusahan2 jang 
legaal dan illegaal. Jang artinja: a) 
'bahwa perusahan2 jg dimaksudkan 
legaal 'jalah perusahan2 jg memenuhi . 
serta menaati undang2 bea dan tju- 
kai. dan “b) perusahan2 jg illegaal 
jalah jg-sama-sekali atau hanja sepe 
rempat, sepertiga dan setengah me- | 
menuhi undang? bea dan tjukai. 

x 2, Perusahan? jg legaal memba 
jar tjukai tembakau lebih besar dari 
pada perusahaan? 'illegaal. 
Maksud "Pemerintah membagi tjeng- 
keh berdasar 'atas tiukai tembakau 
sudah dengan sendirinja perusahan2 

  

NJA . PENUH UNTUK DAPAT 

TJENGKEH LEBIH BANJAK dari 

pada perusahan? illegaal berdasar- 

kan pembelian tjukainja, jg. dengan 

adanja legaliteit ini menjokorg me- 

njehatkan kas negara bukan sedikit 

begitu djuga mendukung Pemerintah 

dalam usaha mestabiliseer perekono- 

mian di Indonesia umumnja. Maka 

tidak heran djika dipihak perusahan? | 

iNlegaal timbul tidak kepuasan, danj 

oleh kerna tidak adanja kepuasan ini j 

dipakainja 'oleh beberapa anasir' un-j 

tuk mengatjaukan azas tudjuan pe-! 

merintah jg bidjaksana dan adil itu. | 

—Tjaranja pembagian | 
Djika ditindjau -setjara formeel | 

juridisnja perusahar2 jg illegaal itu | 
sudah dapat dituntutnja, dan tidak di ! 

  

“Rakjat Indonesia tib. 
telah melangsungkan 
'baan regu untuk seluruh lom 
'pok2 dalari lingkungan 4 “5g 
marang termasuk Pula 
Ungaran, 

| semua, 
mendapat nilai jang bagus Pa 

dirugikannja. 

oleh karena adanja kesulitan 
keh masih djuga akan direhabiliteer, 

negara mungkin 
Princiep menjokong perusahaan2. jg 

aja, hanja setjara 
harus begitu rupa hingga 
kan semua golongan legaal maupun 
illegaal dan perusahaan2 besar mau 

-pun "ketjil. 
Idasar' pembagian jg harus dilaksana 
kan setjara logis dan praktis jalah 
sebagai berikut: 

Perlombaan regu- 

jl. Pand ba aa 

perlom- 

Pada tgl. 1/2- 11-52 

  

Jati: 

Diantara Eiompok2 
klompok Sem, 1 telah 

diri, Dalam perlombaan 
   

tei bk 
dari lain2 kepanduan, ' 
lain kepanduan PERKETI telah | 

mengirimkan 4 regu, sebagai 
| tamu pengikut perlombaan ser- 
“ta mendapat nilai jang bagus: 
pula. Perlombaan tsb... bertu- 
djuan sekedar Papa tinggikan 

nilai tehnik kepanduan, . serta 

mengekalkan tali persaudaraan 
antara pandu PANDU RAKJAT 

chususnja dan seluruh pan- 

du2 lain umumnja. 

  

Tjukai, sudah satu 'keuntungan jgi 
melewati batas, dan dapat dikatakan: 

SUDAH MELEBIHI NORMEN# 
REHABILITATIE JG. BAGAIMA- 
NA TJORAKNJAPUN. Tempo. nn- 
tuk mengenjam (profiteren) keadaau 
jang sebaik ini hingga kini  sudahi 
berdjalan hampir 3 tahun. Dapat di 
bajangkan beberapa djuta rupiah 
penghasilan negara setjara demikiarm 

Maka djika “sematjamr 
perusahaan2 jg sedemikian rupa-itu,. 

tjeng 

ini berarti 'selainnja tidak dapat 
membikin kepuasan terhadap peru 
sahaan2 legaal tadi, begitupun -kas 

dirugikannja "pula. 

ketjil. dan terbelakang, - ditindjau 
dari sudut sociaal economie dan ke: 
masjarakatan memang sudah selajak: 

melaksanakannja: 
memuas 

Menurut, hemat kami, 

Procentage allocatie harus ber 
dasarkan pembajaran tjukai temba 

kaiPdari beberapa bulan ig dapat 
ditentukan. Ini garis besarnja utk. 
antero Indonesia. Serta pembagian 
untuk disesuatu Karesidenan ber 
dasarkan djuga atas pembajarar 
pita tjukai jang akan ditentukan 
nja. Dan pembagian ' disesuatu: 
daerah sendiri sebelumnja “dibagi. 
djumlah pendapatan tjengkeh tadi 
dipotong terlebih dulu 10Yo untuk 
dibagi rata kepada semua: perusa 
haan, dan selandjutnja dibagi me 
huruf pembajaran pita tjukai dari 
beberapa bular jang harus ditentu 
kan terlebih dulu. 
Setjara pembagian tsb. diatas. ini 

an untuk sementara jg ditentukan 
dengan sesuatu pembatasan tempo. 

| Alangkah baiknja untuk menghirda 
ri radanja- sesuatu kesulitan dan ke 

salah fahaman, djika norm tsb. itu 
| dipakainja djuga sebagai ' uniform 

kerasnja soal pelaksanaan tjukai tem untuk seluruh perusahaan rokok kre 

bagan itu glela Hinata, Bea dan tek di Indonesia. 

  

Aneka Djawa Tengah| 
  

JOGJA. 
15.000 penganggir. 

Susanto anggota DPD seksi 
Perburuhan menerangkan, bhw 
Gjumlah penganggur gidaerah 
Jogjakarta jg telah terdaftar 
ada 15.000 orang: Menurut du 
gaan djumlah penganggur jg 
belum terdaftar akan melebihi 
angka tsb. Oleh pemeriniah 
daerah kini sedang diadakan 
persiapan2 kearah usaha me- 
ngurangi. penganggur tsb dgn 
djalan memberi pekendjcan di 
pelbagai matjam lapangan pe- 
kerdjaan. 
“Sebagian dari djumlah tsb 

akan dikerahkan untuk mem- 
perbaiki dialsn2 jg rusak, pe- 
ngairan dsbnja. Pihak Kemen- 
terian Perburuhan akan mem- 
berikan bantuan  sebanjak 
4075 dari djumlah beaja jg di 
keluarkan untuk pekerdjaan 
tersebut. 

KUDUS. 
Hazardspel berupa apapun 

dilarang: 
Tg. 1 dan 2 Nopember “jl. 

CETH Kudus telah mengadakan 
fancy-fair di Bitingan Kudus, jg. 

telah diberi idzin oleh fihak jg. 

berwadjib. Tetapi karena dalam 

fancy-fair itu  ternjata terdapat 

i 

spel dan behandigheidspel (pan-   Kesulitan tjengkeh. 
Soal ini mungkin tidak begitu 

meruntjingkan  mendjadi bahan 

pembitjaraan, djika keadaan tjeng 

keh jalah bahan  satu?nja jang 

terpenting tidak menampak kesu- 

litan, berhubung susah didapatnja 
bahan tsb. lantaran keadaan de- 
Yyiezen negara maupun “harganja 
ig melampaui tinggi, oleh kerna 

gagalnja panen di Zansibar. dan 

Madagascar. Untuk . mengatasi 
ladanja kesulitan tsb. pihak Peme 
rintah kini akan memegang mono 

poli, dan ' setjara . membaginja 
(distribueeren) sudah “diputuskan 

dalam rapat” Pemerintah soal 

tjengkeh No. 4734/3.3 ttg. 10/7/52 
| jang menurut ' kesimpulannja ke 

I VERSTREKKING PERTAMA 
BHRDASAR ATAS PRODUCTIH, 
dan ke II selandjutnja ATAS 

BEA. .TJUKAI. Kini  ternjas 
ta verstrekking pertama ini sudah 
selesai dan menurut pembagian 

|Iiad. dengan adanja berita jg ter- 
dengar sudah tidak sesuai lagi 
dengan putusan rapat Pemerintah 

tsb. diatas. Pembagian ' tjengken 

jang akan dilaksanakan sebagai 

berikut: ,,menurut allocatie Dja- 

wa Barat dapat 2x, Djawa 'Fe- 
ngah 6374, Djawa Timur 339, 
Sumatra Utara 195 dan Bali Lom 

rbok 1Y/”. Aliocatie ini berdasar 

atas apa hingga kini belum: te- 
  

, 
“ 

   

tjingan dll.), “maka permainan2 
tsb. oleh fihak pulisi tidak diper- 
bolehkan, karena didalam surat 

peridzinan sudah ditegaskan, bah- 
hazardspel berupa 
djuga dilarang. Keterangan jang 
berwadjib seterusnja pada kami, 
usaha CHTH untuk mendapatkan 

idjin tsb. tetap ditolak, tetapi 

fancy-fair boleh diteruskan main. 
Pendapatan malam pertama 
Rp. 5000.— dan pada malam ke- 

dua Rp. 1000.—. 

Uang tambahan Rp. 1.25 
akan diterimakan. 

Dari jang bersangkutan dida- 
pat kabar, bahwa | pekerdja2 
P,U.K. (Daerah Otonoom) Kudus 
sedjak bulan Djanuari 1952 sam- 
pai sekarang belum menerima 
uang tambahan Rp. 1,25, sebanjak 
500 pekerdja.. Jang mana telah 
berkali-kali ada kabar bahwa 
uang itu sudah datang. Bari se- 
"karang dapat dikabarkan, bahwa 
dgn kedatangannja Inspeksi Ke- 
uangan dari Prop. Djateng men- 
dapat ketegasan, uang itu telah 
diterimakan ke masing2 Kabupa- 
ten jang buat seluruh Djawa Te- 
ngah sebanjak 8000 pekerdja. 
Buat Kabupaten Kudus pada hari 
Senen j.a.d. mungkin sudah dapat 
dibagi-bagikan kepada para “pe- 

| Kerdjarpekerdja, 
  

permainan2 jg. menjamai hazard-. 

apapun 

  

TJILATJAP. 

Kedjahatan2 didaerah 
Tjilatjap. 

Gerombolan bersendjat, jg. 
dewasa ini berkeliaran  didae- 
rah Wangon (sebelah Utara 
dari Tjilatjap) baru? ini telah 
merampok kurang lebih 36 
ekor kerhau . milik penduduk 
Lumbir. Dengan hasil peram- 
pokan tadi gerombolan  terse- 
but mengundurkan diri ke- 
arah Utara. 

Selain dari kerbau2 itu .ge- 
rombolan tersebut telah meram 
pok pula sedjumlah besar kam 
bing milik penduduk daerah 
Wangon. 

Lebih landjut diperoleh ka- 
bar “bahwa pada hari Minggu 
siang segerombolan bersendja- 
ta lengkap telah memasuki un 
tuk pertama kalinja kota Dja- 
tilawang, jang selama ini tak 
pernah mendapat gangguan. Di 
duga bahwa gerombolan terse- 

lan jang mengganas didaerah 
Wangon itu. Fihak TN, jang 
terlebih dahulu dapat menge- 
tahui maksud mereka itu, .te- 
lah siap sedia untuk  mengha- 
dapi mereka. Setelah  terdjadi 
tembak-menembak antara -ke- 
dua belah fihak selama bebe- 
rapa djam achirnja gerombo- 
lan tadi mengundurkan diri. 
Fihak TNI tidak menderita ke 
rugicn apa2, sedangkan pada 
fihak lawan belum diketahui 
korban2nja. 

MAGELANG. 

Sekolah Kader 
Angk: Perang. 

Gene ani 
Sesuai dengan rangka ren- 

tjana mempertinggi mutu pe- 
ngetahuan anggauta2 Angka- 
tan Perang Senen pagi di Ma 
gelang berlangsung upatjara 
resmi pembukaan sekolah 'ke- 
der tjalon pelatih umum oleh 
Panglima Divisi . Diponegoro 
Letnan Kolonel Bahrun. Seko- 
lah kader tsb pengikutnja se- 
lain dari territorium IV Djawa 
Tengah djuga dari territorium 
VI Kalimantan, gemua seba- 
njak 449 orang terdiri dari 
pangkat kopral, sersan dan 
sersan major. Setelah berlatih 
setahun. mereka dikembalikan 
kedaerahnja masing2 untuk 
mendjadi pelatih umum. 

Sekolah kader tsb dipimpin 
oleh Major Sukarjadi,   
but termasuk dalam. gerombo- 
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: « 

| tiga divisi? lapis badja selaku | 

latih sedjumlah 30.000 orang | 

4 

3 
'mando Djerman. Selandjutnja - 

| Djermani? 

TEYABIAN DJERMAN BA- 

'divisi2 berlapis badja, 

'Sukan?2 - udara dari tentara 

'. Semua divisi2 tersebut akan 

empat korps2 

Uatuk Angkatan 
Perang Eropah 

$ KAT ,/General Anzeiger” | 
jang berbaluan merdeka pada 
hari Senin mengutip keterangan 

mengatakan, bahwa kini 
pemerintah Djerman Barat su 

- Berdasarkan keterangan tsb. | 

maka Djerman Barat meren- ' 

tjanakan pembentukan empat 
“enam 

divisi2 infanteri: bermotor dan 

tjadangan, Selain itu akan di- 

untuk digabungkan pada pa- 

Eropa dan 18.000 orang untuk 
berdinas dalam angkatan laut 
Eropa. :   dipimpin oleh opsir2 Djerman, 
akan tetapi hanja tiga atau 

tentara jang 
langsung berada dibawah ko- 

diberitakan, bahwa Djerman 
"Barat akan menjediakan sepa- 

“ sukon udara terdiri dari 1.300 

£ 

1 

f 

2 

  

T
A
N
 

  

  

' 'kumumnja rakjat Eropah ma- 

| kepalanja Kisenhower, 

buah pesawat2 terbang jang - 

dibagi-bagi dalam 15 rombo- 
'ngan2. Divisi2 lapis badja akan 
'mempunjai kekuatan 12.000 

orang masing2 dan tiap2 divisi 
diperlengkapi dengan 180 buah 
tank2 jang setengah berat: 
(AFP). : 

Oa Kaka 

KOLONEL BAMBANG SUGENG 

SEMBUH KEMBALI. 

Pada hari Rebo jang lalu kolo- 

nel Bambang Sugeng telah kelua 

. dari rumah sakit ALRI di Sura- 

baja dimana ia dirawat beberapa 
hari lamanja. Pada hari Djum'at 
kolonel Bambang Sugeng telah 

“merajakan hari ulang tahunnja jg 
ke-38 di rumahnja, 

   
    

  

— Setudju si Angchluss: Ojerr 

3 1 Kehendak Sendiil 

  

   3 —. Barat Atas 

  

“37 ALANGAN? PEMERIN! 
inja kabarnja pada waktu? 

| memperbaharui haluan politik negeri itu terhadap Djerman Barat, 
| jang menapunjai tudjuan untuk mentjiptakan antara kedua negara 
jang berbahasa Djerman itu perhubungan ekonomi jang lebih rapat ' | 

(TAH Austria jang besar pengaruh- 

    

  

    

ustr 
   

. Istimewa 
. Mi 

JAM 

£ 

serta perhubungan sesama tetangga jang lebih bersahabatan, Dim 

mikian,. seorang djurubitjara dari 
oleh karena negeri ini sud 

adalagi djalan selain darips negara tetangganjaiti. 

    

Tergemuk Sen- 
diri bi India 

Waktu Meninggal 25 
Orang Kuat Harus 

Angkat Peti-Matlnja..... 

ATHULAL  BHARGA- 
N VA, seorang ngat 

jang tinggal di Guna, kira2 130 

mu sebelah selatan Gwalier (In 

dia), Uolah meninggal dunia da 

lam usia 50 tahun, Ia terkenal 
sebagai orang jang paling ge- 
muk dan berat diseluruh India, 
berati:ja 250 kilogram, Ketika 
Gjenazshnja diraikkan kedalam 
sebuah fruck, dalam perdjala- 
nan ketempat,pembakaran, di 

batuahkan 25 orarg kuat untuk 
memikalrja. Mendiang Bharga- 
va adalah arggota Partai Kon- 
gres jang giat dan terkenal pula 
sebagai secrang penjair dalam 
bakasa Hindu, (Antara), 

  

18.000 WARGANEGARA : 
AMERIKA BULAN DJAN. 

pengatjara | 

pendjelasannja mengenai perlunja didjalankan politik jang sede- 
kanselerai Austria menjatakan, " 

Nan DOT idah kehilangan pasaran di Balkan jang di 
1 | sebabkan oleh pengaruh Russia didaerah itu, maka baginja tidak 

ripada mempererat perhubungannja dengan 

telah ,,menerkam” negara itu 

.Gjiwa sebagai mangsa jang per 

Eropah, adalah sebagian terbe- 
sar terpengaruh 
'tiran, bahwa sebuah Djer.nai 
jang kuat lambat "laun “akan 
mentjoba menelan negara Aus- 
tria jang ketjil itu kembali. 

Meskipun kalangan2 pemerin- 
tah jang terkemuka tampak me 
rasa jakin perlunja diadakan 
perhubungan lebih rapat dgn. 
Djerman jang semakin makmur 
itu, mereka masih berhati-hati 
bahwa ,,Anschluss” baru jaitu 
penggabungan Austria kedalam 
Djekman akan segera mengha- 
tjurkan peranan Republic Djer 
man Barat jang mengandung 
harapan besar dalam lingku- 
ngan masjarakat pertahanan 
Eropah. 

Sumber2 diplomatik Barat 
menjatakan, bahwa situasi di 
Austria hampir sama keadaan 
di Perantjis, oleh karena kedua 
negara ini kabarnja masih me 
ngandung tjuriga kepada Djer- 
man, 

Menurut djuru2 ulas, Austria   
DIPERINTAHKAN PANGGUL 
SENDJATA, 3 

: i ( 
“Kementerian pertahanan Ame-. 
rika Serikat hari Senin mengu- | 
mumkan, bahwa “dalam bulan , Menteri Luar negeri Austria,! £ 176.000.090 dari exploitasi 

| 
dan Perantjis mempunjai peng 
hargaan besar terhadap seffi- 
ciency” perindustrian Djerman 
serta ketjakapan rakjat Djer- 
man, : 

Djuru2 ulas itu jakin, bahwa 

“Politik Austria sehabis pe- 
rang terhadap Djerman, jang | 
pada. masa 14 tapun jg lampau 

Gengan penduduknja 7 djuta | 

tama dari penjerbuan Nazi ke 

oleh chawa- : 

  

    

'Korban dari bentjana. ini, 

  

  bak reda. 

Sebuah desa di Phanthiet. (Indo-C 
ditegakkan atas perahu2, “telah habis. disapu oleh 

30 orang tewas, sedang 

orang lainnja hilang. Pada Gambar: 
berusaha mengumpulkan kembali, miliknja, setelah bentjana om- 

  

    

           

     
      

      
           
    

     

    
   
           
      
    

      
    
    

  

   
   

        

   

  

        

   

  

    
ina) jg terdiri atas rumah2 jg 

ombak-besar. 
beratus-ratus 

Sementard penduduk sedang   
  

Karet Dan ' 

  

imah 
Sebabkan Selisih Hebat Antara Ke- 

pentingan Ik    ris Dan Amerika 

Tahun 1950 Inggeri Men,arik Keuntungan 

207.000.000 Pound Dari Timah Dan 

'Karet Malaya.” 
« INGGUAN RRT ,,Kebudajaan Dunia” achir? ini muat ka- 

rangan tentang pertentangan antara Inggris dan Amerika, 

| jang timbul dari exploitasi karet dan timah Malaya. Madjalah tadi 

mula? berikan keterangan tentang produksi Karet & timah. Malaya 

tiap? tahun hasilkan karet lebih dari 600.000 ton, atau hampir se- 

paroh dari hasil karet seluruh dunia. Hasil timahnja tiap? tahun 

kira2 50.000 ton, kira2 3575 dari produksi “dunia. 

Ketika tahun 1950, Inggris 
menarik keuntungan ' Pa 

kas 

januari tahun 1953, 48.000, Karl Gruber, jang masih muda! ret Malaya dan £ 31.000.000 da |' 

orang laki2 Amerika Serikat 
akan mendapat panggilan utk 
mendjalani dinas militer, 

  

1 

1 
“ 

- 

han2 Russia Bahwa NATO 

Propaganda NATO 
'Bagaimana Memperkenalkan Nato Ke- 
: pada ,,Men In the Street" 
: Negara2 ketjil Chawatir Kalau Kampanje Penera- 
'ngan NATO Akan Sebabkan Lebih Hebatnja Tudu- 

Itu Alat Agressie. 
—— Oleh: J. Singer, Korr, Istimewa. —— 

1. ECHAWATIRAN DIKALANGAN negara? kefjil jg terga- 

bung dalam NATO telah mendjadi rintangan bagi badan itu 

untuk memulai melantjarkan kampanjenja kepada rakjat djelaia 

Eropah. Sebuah sumber jang lajak dipertjaja menjatakan kepada 

saja, bahwa negara? kefjil ini-Holland, dan negara? Scandinavia- 

sampai sekarang masih menghalangi pengiaksanaan kampanje pe- 

nerangan setjara besar?an jang maksudnja untuk memberikan pen- 

djelasan mengenai organisasi tersebut serta pekerdjz'annja. 

Rupanja “negara? itu takut 
rentjan, jang sedemikian akan 
berarti memberikan peluru ke- ! 

pada tuduhan2 Rusia, bahwa 
,Nato adalah sebuah aliansi 
jang agresip”. Tidak didjelas- 
kan bagaimana bisa pemberian. 
penerangan mengenai peker- 

djaan2 NATO itu kepada rak- 

jat Eropan Barat akan meru- 

pakan ,hahan propaganda bagi 

Sowjet. 1 : 
Semendjak lahirnja NATO 

: dalam ht'an April tahun 1949, 

pihak Sowjer terus. menerus 
menuduh badan itu mempunjai 
sifat agresip semata-mata. Par 
tai2 Komunis setempat mende- 

ngungkan pula lagu ini dengan 
tidak membawa efek jang ber- 
arti terhadap sikap rakjat dje- 
lata mengenai NATO itu. Tapi 

sih belum mengerti betul ten- 

tang NATO itu, jang pada ha- 

kekatnja merupakan organisa- 

si pertahanan terpenting ter- 
  

       
£ 

A9 jarakat” jang mendapat 
keterangan dari Djawatan Pe- 
nerangan, Sedjak tanggal 16 
Oktober hingga kini pada se- 
tiap malam mulai djam 18.00 
sampai djam 06.00 ada hudjan 
jang adjaib sekali didukuh Bu- 

   Nglegok, (Djawa Timur). Hu- 
djan AN bbak banja Nda 
diwaktu malam hari sadja dan 
tanah? jang dihudjani itu ha- 
nja seluas 3 m2. Kedjadian ini 
telah menarik banjak perhati- 
an dari penduduk desa terse- 
but dan banjak diantara me- 
reka datang menjaksikan. 

ATUSAN PEMAIN Pe 

MENURUT ,Trompet Ma- 

hadap ,agresi” Sowjet gi Ero- 

Negara2 jang lebih besar da 
lam ergonisasi ini menjetudjui 
benar rentjang memberikan pe 
perangan sebanjgk2nja kepada 
.the man pn the street” dari 
negara2 anggota NATO. Lord 
Ismay,, sekretaris  djenderal 

dari badan itu serta2 anggoia2 
stafnja jang terdiri dari . ber- 
bagai bangsa kabarnja djuga 
menjetudjui kampanje penera- 
ngan tersebut. " 

Menurut kabar jang diterima 
kampanje nenerangan itu telah 
siap untuk Silantjarkan. Djum 
“lah staf bagian penerangan pa 
da markcs kesar NATO di Pa- 
ris malah telah diperkuat  de- 
ngan tenaga? baru. O'eh ka- 
rena pengiaksanaan rekerdja- 
an badan itu.didjalankan atas 
dasar2 demokratis maka opo- 
sisi dari negara2 ketjil sudah 
tjukup untuk menghalangi 
penglaksanaan rentjana  pene- 
rangan itu. : 

PA . Sikap lain dari 

Kraft, ketua baru dari Dewan 

Atlantic » Utara-instansi 

tinggi dari NATO-mengandjur- 

kan supaja diadakan ,,rentjana 
penerangan jang 2 

'ja mulai Memegang djabatan- 

kebanjakan kabar jang -disiar- 

kan oleh pers NATO umumnja   tidak bisa memberikan pengert- 

tian jang konkret kepada ,,the 
| man on the street” tentang pe 
'kerdjaan2 Nato. 
| “Beberapa bulan jang lampau, 

“waktu NATO mengumumkan 

“beberapa keterangan jang de- 
| finitief mengenai tawanan2 pe- 

jrang Tropah jang masih ber- 

ada dalam tangan Rusia, . se- 

buah panitya PBB mentjela ke- 
terangan jang dikeluarkan 

  

KK rantjis, laki? dan wanita /NATO itu. 

    se-konjong?2 tertawa terpingkel- 
pingkel, ketika Charley Chaplin 
jarg telah terpilih sebagai ang 
gota kehormatan persatuan me 
reka, pada saat akan ,,dinobat- 
kan” ferperosok djatuh keda- 
lam bak orkes,.... 

Sambil berdiri badut film itu 
berkata: ,,Ah ini sih kerdja sa 
ja saban hari”. 2 

ta JENDERAL Hisenhower ha 
ri Selasa kemarin . memper 

oleh luka2 ringan karena tertim | : 
3 | Satu2nja djalan untuk mem- 

berikan penerangan mengenai , 

atas NATO jang disetudjui oleh ne- 
Igara2 ketjil itu ialah dengan 

pa sebuah lontjeng jang djatuh 
dari tembok suatu studio. Lon 
tjeng ini djatuh tepat di 

Waktu itu  panitya urusan 
itawanan dari PBB menjatakan 

'kepida NATO: 

sTuan2 adalah suatu aliansi, 

dan bukan suatu badan, propa- 

'ganda. Kalau tuan2 mempunjai 

keterangan2 jang sedemikian 

tuan? wadjib memberikan ke- 

pada kami”. 
Insiden ini kabarnja hanja 

Memperkuat lagi sikap negara2 

ketjil tadi. 

  

t 

Denemarken 
Anehnja, Menteri Luar: Ne- 

geri Denemarken, Ole Bjoru/ 

ter- 

luas” waktu 

nja. Dengan beberapa ketjuali, 

e 23 aa 'masih bersifat samar2 - jan 
— lah desa Medangan ketjamatan | La 

| itu telah melahirkan sentimen! ri timah 
' dari i La sebagian besar rakjatj 
Austria dalam pidatonja baru2 
ini. Kata Gruber: Djika Djer- 
man berhasil mengikat keper 
tjajaan mengenai tiita2nja un: 
tuk perdamaian dan tentang 
perobahan politiknja”. 

Peranan bangsa Djerman da 
lam suatu persatuan Eropah 
akan segera heracn'- djika se 
kirania timbul ket,urigaan bah! 
wa ia mengasdjurban gerakan 
,anschluss” (amexasi “Austria 

j i 
1 

  

# oleh Djerman. 

Lembaga Kemerdekaan” 

setudju kerdja-sama. 
. Pandangang lain telah dila- 

hirkan pula oleh “Lembaga 
Kemerdekaan” Austria jg ber 

haluan kanan jg kabarnja men 
dapat sokongan penuh dari be 
kas2 kaum Nazi Austria. “Lem 
baga ini mendapat 11X dari 

djumlah suara dalam. pemili- 
han umum il. 
itu mengatakan, bahwa '"Lem 
baga” tersebut kabarnja me- 
njetudjui kerdja sama jz tak 
seimbang dalam lapangan eko 

nomi dan politik dengan Djer 

man oleh karena mereka rupa 

nja jakin Djerman akan bisa 

bangun kembali untuk meme- 

gang kekuasaan di Eropas. 
Anggota2 “Lembagi” itu 

menjambut anggota . Bunde- 

stage Djerman, Dr. August Eu 

ler (dari partai Djerman Mer- 

deka) dengan riuh sekali wak- 

tu ia mengutjapkan dalam Se- 

buah pidato keliling di Austria 

Barat, demikian: 
“Djika sekiranja pemerintah 

Dierman dan Austria tidak bi 

sg memperoleh kerdjasama jg 

diinginkan, maka pemerintah2 

itu akan dipaksa rakjat Djer- 

man dan Austria untuk ber- 
buat demikian”. 

Komunis menentang. 
Pihak jg menentang tapi de 

tci komunis Austria, meski- 
pun ketjil tapi sangat aktif. 
Pemuka2 komunis menuduh 
terus-menerus, bahwa “menga 
dakan perhubungan perekono- 

mian dengan Djerman adalah 

langkah pertama  menudju 
“Ansehluss” baru”. 

Pengikut2 komunis itu ter- 

utama sekali menentang perte 
muan jg berlangsung baru ini 

'machy Djerman dan Austria di 
'Salzburg 
“pilem mengenai riwajat Rom- 
“mel jg berkepala “The Desert 

gota polisi mendapat luka ke- 
tika pengikut komunis mulai 
melemparkan batu terhadap se 
buah panggung bioskop di We 
.nen, Pertundjukan : 
sampai terpaksa dihentikan. 

“ Tapi pembesa 
kduh bahwa 
Ekut 
menjusun 

   

    

rentjana 

'gerakan "Anschluss” jg dian- 
Gjurkan oleh Sovjet dari Djer- 
man Timur dan doerah Aus- 
'tria ig diduduki oleh Sovjet, 
dengan mendjadikan Tjekoslo 
wakia sebagai nrotectorate jg 
terletak di antaranja. 

mengadakan suatu sSysteem me- 
'hurutmana markas-besar NA- 
TO. menjediakan bahan jang 
'harus dikirimnja kepada dja- 
'batan penerangan dari negara2 
jang mendjadi anggota. Djaba- 
'tan2 inilah nanti « jang akan 
menjerahkan 'bahan2 itu ke- 
pada pers setempat,   

  Padat 

Djuru2 ulas | 

ngan udjud lain terhadap pen : 
dirian “Lembaga” ini ialah par ' 

(antara bekas2 serdadu? Wehr- 

dan  pertunajukkan , 

Fox”. Lebih dari 50 orang ang- 

pilem. “itu 

ar2 Barat menu PON ut 

pengikut - pengi- I 1.600 mendjadi £ 850 tiap2 

komunis Austria telah ton, 
sendiri. Agustus tahun 1951. 

jang kabarnja sediadjar dgn. 

Dengan adanj 
ngarth Amerika di Malaya, 
Inggris —jang tergantung dari 

Malaya untuk dapat menutup 
kekurangannja akan dollar — | 
mengalami kerugian. Sudah la- | 

ma Amerika mendjadi pembeli “ngatakan, bahwa masalah me- 
j peternakan di India bahan mentah jang dihasilkan 

   Malaya jang terbesar. “Ketika ji 
tahun 1948, Amerika Der dal jang buruk daripada jang 

Sebalikuia  edjak 1949 ba- bang-biaknja ternak. jang bu- 
57”, dari seluruh: hasil karet: 

Malaya ketika tahun. 1950. 2 

  

   

rang2 buatan Amerika memban. 
djiri pasar Malaya. Ini bukan, 
sadja mengurangi 
jan barang2 Inggeris, 
ga “ memungkinkan 
kembali.dollar Amerika jang di | 

dapat dengan pendjualan karet. 
dan timah Malaya, ketangan 
Wali Street, melalui laba jang 
berasal dari ,,dumping” ini, 

Akibat embargo- 
| Sebagai pembalasan, Inggeris 
menaikkan harga timah dan 
karet. Sesudah “ketika permu- 
aan tahun 1952 pemerintah 

| Amerika mengenakan ,,embar- 

'g0”, maka harga2 karet mulai 
| merosot. Maret 1952 pemerit# 
|tah Amerika berhenti beli ka- 
'ret alam dari Timur Djauh. 

Hal ini menjebabkan kemero- 

Sotan harga karet alam dengan 

“sangat. | 
| Harian Inggeris ,,Daily Ex- 
press” ketika 16 September 

1952 tulis, bahwa Inggeris te- 

lah membajar harga jang ting- 
gi, untuk memenuhi keinginan 

' Amerika, jaitu melarang export 

karet ke Blok Sovjet. Dalam 

pada itu dikemukakan, bahwa 

pada puntjak | perang Korea, 

harga karet 1 pund ialah 6 shil- 

ling 1 pence dan sekarang ha- 

nja 1 shilling”. 

Pendjualan tergan- 
tung pada USA. 

Setelah “Amerika mengena- 

“kan embargo atas karet dan 

timah Malaya, maka kedua 

matjam bahan mentah ini chu- 
sus tergantung “daripada pen- 

djualannja ke Amerika Serikat. 

Tetapi, sudah sedjak . April 

1950 Amerika terus-menerus 
"mengurangi pembelian karet 

Malaya, Disamping itu Amerika 

makin banjak - menghasilkan 

'karet syntetis, hingga mentja- 

“pai produksi 900.000 ton seta- 

hunnja. 
' Pembelian karet 

"Amerika telah merosot dari 

'rata2 31.300 ton tiap2 bulan 

ketika. 1950 mendjadi rata2 

27.600 ton ketika Maret dan 

Laga AOA nara 
| “Djuga pembelian timah Ma- 
|laya oleh Amerika sangat me- 
rosot, sedjak permulaan 1951. 

Harga timah merosot dari 

dari Pebruari sampai 

Demikianlah a.l. tulis « ma- 

.djalah Tiongkok tadi. 
aa 

PASUKAN? HO JG. TERATUR 

DI DAERAH SUNGAI HITAM. 
Untuk pertama kalinja kini 

pasukan? Perantjis-Vietnam jang 

| mengadakan operasi2 di daerah 

| Sungai Hitam berhadapan dengan 

pasukan? teratur Ho Chi Minh, 
demikian diumumkan di Hanoi 

| hari Senen. Kalangan? militer 

| memberi arti penting kepada mun 

perulnga pasukan? teratur pihak 

'Vietmiah itu dalam medan “ per- 
, tempuran, jang sebeluamnja hanja 

| terdiri atas satuan? kedaerahan 

 sadja, 

  

er BA Peak 

“Malaya oleh ' 

Maan anta aa 

Sorga Sapi 
a perluasan:Pe “25 pCt Dari Sapi Selu- 

ruh Dania Ada Di India 

RES. INDIA  Rajendra 
Prasad 'achir2 ini me- 

berupa memisah?kan ter- 

mentjegah berkem- 

(ini telah. di- 

  

'Di India terdapat kira2 150. 
000.000 ekor sapi, atau hampir 
254 dari djumlah sapi diselu 
ruh dunia. Binatang? ini besar 

' artinja dalam lapangan sosial 
“dan ekonomi India, suatu ne- 
geri agraria, dimana 86”, dari 
penduduknj, hidup dari perta 
nian. Akan tetapi, produksi su 
su kidju dst di India mungkin 
sekali jg paling ketjil didunia. 

$ 

! 
1 
$ 

d
u
 

  
    

Konsumsi susu per capita di 

India tiap2 hari hanja 5,3 oz. 
(1 cunce—28,3 gram), sedang 
kan di Australi 44,4 oz. Kana 

| da 56,8 oz. Denmark 40,3 oz.: 
Inggris 40,7 oz. Amerika Seri- 

kot 85,6 02. (Antara). - 

& & 

Ketjepatan 
“Rocket 

3 gambar jg memperlihatkan b 

“ duk-pesawatnja, 

  

# ta? 

3 4 Pt 3 

: ERISTIWA? TIGA bulan 

kan, akan tetapi sedikit 

sedikitnja menjembunjikan pula suatu pendapat dari sipenanja. 

Hendak dibawa... kemana? 
Djawaban Menteri Pertahanan 

| dengan. tegas, walaupun 
setjara garis - garis umum. 
Beliau menguraikan kesimpu- 

| Jan dari putusan Kabinet pada 
“tahun 1951 dalam  sidangnja 
jang ke 45, jang dalam bulan 

. Desember 1951 diinstruksikan 
oleh Menteri Pertahanan kpd. 
pimpinan Tentara sbb.: 

1. 'Menudju kepada pertahanan 
rakjat total jang teratur dan  leng 
“kap, terdiri atas kekuatan garis ke 

| satu, garis kedua, perlawanan rakjat 
| dan pertahanan sipil. 

2. Menudju Sistem ' perorangan 
| Tentara jang tetap dan jang milisi, 
| aan dengan Undang2 Dasar. Di 
samping itu pula menudju kepada 
barisan2'- rakjat untuk perlawanan 
rakjat dan untuk pertahanan - sipil. 
baeenaf dengan Tjita2 Tentara Rak 
Hae Utan 4 

| 3. Berangsur2 menudju kepada 
| produksi didalam negeri untuk kebu 
| tuhan2 Tentara. 
(4. Membentuk tenaga2 inti jang 
Lahli, dengan mempergunakan semua 

kesempatan didalam. dan diluar nege 
ri, supaja dalam tempo 5“ tahun 

! tidak perlu lagi bantuan asing dalam 
' pendidikan dan pembangunan. 
| 5. Berangsur2 merielenggara 
“kan program Tentara sedemikian, 

| sehingga tertjapai tata-tjara damai 
Ijang " seharusnja  (—beralih dari 
| fata-fjara perang jang masih berlaku 
sekarang). 

6. Tetap menjediakan tenaga 
untuk tugas keamanan dalam negeri, 
dengan 'tjara-tjara jang tetap me- 
mungkinkan pembangunan Tentera. 

7. Tetap bersedia untuk pertaha- 
nan rakjat jang berintikan perang 
gerilja, buat ' menghadapi  kemung- 
kinan2 jang tiba2. 5 

8, Mengatur pembaharuan ika- 
tan dinas jang akan berachir pada 

| 31-12-52,: dan mempergunakan 'sja- 
rat  physik dalam ' pembaharuan 
tersebut. 1 

9. Mengatur pemulihan anggau- 
ke  masjarakat, -jaitu ' anggau- 

ta-anggauta jang tidak bersedia 
atau tidak mampu lagi mengadakan 
ikatan dinas sebagai tenaga tetap, 
dengan kerdja sama dengan instan- 
si2 jang berwadjib. sa 

Untuk ketertiban penglaksa- 
naan program Tentara,,maka-   

$ 5 empat? pengasingan” | pada achir tahun 1951 itu oleh 

pendjua bagi ternak jang buruk dibebe- | Menteri. dikeluarkan  keteta- 

tetapi dju rapa tempat. : 

1 

.pan2 sementara buat menga- 
tur grganen, apparatuur Ten- 

| tara. Sampai saat itu dilaksa- 
| Makan setjara KNIL dulu. Pim 
'pinan pusat terdiri atas tiga 
'staf jg besar, Staf G Staf A 
idan Staf @. Masing2 setjara 
. vertikal: mempunjai Kesatu- 
ian2 Corps2 dan Lembaga2 
i sendiri, .iakni kesendjataan2 
idan.djawatan2. Dengan kete- 
tapan2 “baru isb, maka. tiga 

| Staf itu ditiadakan, pimpinan 
(seluruh Tentara disatukan dim 
satu Staf Umum, jg langsung 

    

sendjataan2 | 
D sbg. badan2 penglaksana. 

  

rium, 

| tralisasi 

bidjaksanaanDImUsaha Pem 
— Oleh: A.H. Nasution: Kolonel — 

(Chusus Utk ,,Suara Merdeka” Dan Harian? Lainnja Se-Assosiasi) — 

hadap masalah kebidjaksanaan pembangunan Tentara. Banjaklah pertanjaan? jang diutaras 

sekali suggestie?”atau usul? untuk penundjuk djalan, Hendak dibawa! 

kemana Tentara kita? Tidak dapat dibantah, 
pi djanganlah ditinggalkan sifat? dan djiwa nasional. 
ngunan Tentara? Sudahkah wak tunja untuk mementingkan tehnik kemiliteran? 
mau mempergunakan misi militer asing? Dan banjak lagi pertaujaan? dan pernjataan? 

bangunan Ten 

Dilarang Kutip. 
k 

bai) 

| 
terachir ini menundjukkan perhatian umum jang besar sekali ters 

  

bahwa kita harus menudju taraf internasional, tetas : 
Sudahkah waktunja sntuk memulai Perabas: ' 

Mengapa masih). : 
jang banjakii 

: 1 v Yep 

puan militer misalnja RV RT, 
a. Djepang, . Birma, . dst... Memang, 

»laternasiona?” itu ternjata dike- 
lirukan terutama dilapangan pen 

territorial. “Satu dan lainnj 
sesuai dengan usul2 dari suatu 
Komisi Perentjang Angkatan 
Darat. : h. FE Lu 

2 | nja mempeladjari ilmu perang, 

: $ » 1 | jang dengan sendirinja seperti. 
Sandaran2 bagi garis taing ilmu, ia bersifat internasio- 

| tri djuan pemerin rah: inal, akan tetapi ia dipergunakan 

menurut keadaan tempat “dan 
| : , | Bana : : | 5 Meat 1 | waktu. Hmunja jang internasi- 
| Garis2 tudjuan jang ditentu- onal, tapi  mempergunakannja 
kan oleh Pemerintah seperti ter jang nasional. Dan djelaslah 
sebut diatas haruslah disandar bahwa hanja ada satu dasar, jak- 
tan kepada. taraf2 keadaan dan ni dasar Naura jang Haa 
Ten pN politik sbb.: nal. Kebutuhan militer, adalah 

. Menjelesaikan soal2 keama menurut ukuran kebutuhan jang 
nan dalam negeri selekas mung nasional, jang ditentukan oleh po 
Be Nora terbebas sitik nasional : 
selekas mungkin, Kekuatan militer, organisasi 

| 2. Menjelesaikan akibat? per- ia dit dok Kana Pen 2 Di dan kekuatannja ditentukan oleh 

ngan program.rehabilitasi dan 
rekonstruksi dari Pemerintah. 

3, Menjusun tenaga pertaha- 
han nasional jang sebaik2nja 
dan sekuat2nja untuk. backing 
politik Negara, baik kedalam 
mapun keluar. 

Dalam hal itu memperguna- 
kan TNI sebagai intisari. Dan 
menglikwideer selekas mungkin 
kebutuhan terhadap bantuan 
asing. ui 

4, Menjesvsikun diri kepada 

onal, dalam hubungan ' politik 
nasional. Dan program jang ma- 

napun jang “akan . dikerdjakan, 

sudah tentu dilaksanakan atas 
dasar DSIWA NASIONAL, Kare- 
na inilah sumber  kekuatannja. 
Pada saat djiwa nasional diabai- 

kan, pada saat itu mulailah kega 

galan, karena hilanglah. kekua- 

tan hatinja. Ideologi Negara kita 
mendjadi sumber kekuatan batin 
untuk segala progrom . Negara 

(Gidikan, jakni dalam hal perlu- & 

kebutuhan dan kemampuan nasi- ' ' 

kebutuhan2 jang njata dari po 
Itik Negara dan kepada. ke- 
mampuan jg njata dari kekua- 

tan Negara (financieel, materi. 
eel. dan personeel). 

Empat faktor2 jang njata, 
jang tidak bisa diabaikan, dan 

jang setjara objektif dihadapi 
sebagai keharusan. Hal2 kenja 
taan2 tersebut .tiadalah akan 
berobah, djika Menteri ataw 
pimpinan berganti. Persoalan2 
jang dihadapi tiadalah bero- 
bah. Setjara objektif dipaksa- 

raan jang dalam hal tjara2 
dan waktunja bisa  berbeda2 
tapi pada pokoknja. tidak. Per- 

soalan2 tersebut adalah seder- 
hana dan djelas, selama diba- 
Has baru. pada: taraf tehnis, 
akan tetapi ternjata ja imen- 

djadi sulit dan 'kabur, kalau 
ditarik kepada taraf politik, se 

hingga tidak tertjapai  keten- 
tyan2 iang tjukup buat menje- 
lenggarakan sehingga banjak 

sembilan pedoman jang 'njata | 

katinja program2 penjelengga- | 

kita, djuga dilapangan" pertaha- 

nan. 
Dan dalam hal pendidikan ini, 

jang mengadjar kepada pemenu: 

han thd kekurangan? tclihisch, 
timbullah kechawatiran, kalan? 

diadakan segi? dan sendi? kedji- 

wa'an. 
i 

| Kebutuhan nasional. 
! 

| Sudah waktunjakah Kita me- 

“mulai dengan pembangunan Ten 

tara kita atas dasar xemata2 

kebutuhan dan kemampuan na 

sional? 
Dalam tiap2 organisasi aks 

selalu terdapat dua aliran jan: 

berhadapan, jang satu lebih be 
rat mempertahankan ja1g su 

dah ada, tempo2 “ mecurakan 

konservatif, jang lain jedbih »e 

rat orientasi kepada jang 'akan 

datang tempo2 berupakan cang 

progressif. Jang satu lebih m3 

megang kepada djasa2 GimasaZ2 

jang lalu, jang Tam lebih meme 

gang kepada dyasa2 jang dipet 

Jukan dimasa2 jg. akan datang 

dipimpin oleh KSAD. Pura In- 
Ispektur dan Direktur dari-ke- 

dan djawatan2 
berad, langsung dibawah KSA 

“Seterusnja wilajah Indone- 
sia dibagi atas tudjuh territo- 

masing2 dibawah : se- 
| orang Panglima, untuk desen- 

penglaksanaan pro- 
'gram2 Tentara. Kesatuan2 ber 
tindak “dalam resimen2 dan 
daerah2 beranak kepada Sub- 

djuga “dalam . hal kebidjak- 

waktu dan tenaga jang terse- | sanaan ketentaraan kita inipuy 

dia tidak atau belum bisa “di- 

manfactkan. | Achirnja tentu haruslah ada 
perseimbangan antara kedua 

nja, antara jang konse:vatif 

dan jang progressif, antara Jg 

statis dan jang dinamis, dnta- 

ra jang pelan2 dan jang mem- 
buru waktu. 
Belum waktunja, 

  Taraf Internasional 
dan djiwa nasional. | 

Sudah waktunjakah kita me 

ningkat kepada taraf internaSio 
inal? Tetaplah awas, Supaja! sat ) 5 

| terpelihara djiwa nasional Seat! TK Ba aa enn 

Na au. Pe naek belum selesai penjelesaian ex 

atas dasar kekeliruan, mungkin ' pedjoang, karena belum tegas 

dengan sengadja, mungkin . ti- politik luar negeri, karena pe- 

dak. Karena taraf internas'onal, lum tegas politik pertahanan, 

itu tidak ada.-Jang ada tjuma | kcrena belum ada undang2 per 

perhitungan kebutuhan nasional |tahanan, karena Irian belum 

dan perhitungan kemampuan kembali, .dsb.. Jang lainnja 

nasional, jang berobah2 pula da | la ' djustru karena hal2 sebab. ter- 

ri masa ke masa dgn dialannja| sehut, maks merasa perlu. SC- 

politik nasional. Politik na-|jekas mungkin menjesuaikan 

sional dari masa ke Kn Tentara kita kepada kebutu- 

meminta sjarat:- sjarat X€PA| han keamanan, kebutuhan poli 
da politik dalam negeri, paelitik : te dsb. Dan Hatama pada itis 

luar :negeri, politik pertahanan | diclaslah pula, bahwa org anPa 

pelitik kemakmuran, Cab. Dah sasi jang sekarang tidak se- 
dengan demikian .menentukan | aa Ta Na Pala Na 

pula djumlah2 pembiajaan dan | da ai s aa 3 MEA Mi 

Iain9 keperluan untuk penglak-| lagi tiadalah sesuai cengan” 

: mampuan financieel, materieel 

dan personeel. Dislas: bahwa 

  

  

  

etapa tjepatnja rocket2 jg dilepas- 
kan dari sebuah pesawat jet menudju ke" sasarannja. Gambar atas 

“sendiri: dengan ledakan jang bersinar, rocket2. meninggalkan in- 
1 sebuah pesawat jet type F—94 Starfire. Gambar 

tengah: rocket2 setelah meningalkan .induk-pesawat dengan ke- 

' fjepatan luar biasa menudju sasarannja. Gambar bawah: Induk 
pesawat hampir2 diselubungi oleh asap tebal jang/ ditingalkan oleh 
rocket2 jang ' dilepaskannja “itu. Rocket2 tsb chabarnja dapat 
menghantjurkan pesawat2 pem'bom 'jg sebesar-besarnja, Gambar2 
dibawah dibuat waktu diadakan latihan pertjobaan jg berlang- 
sung diatas pegunungan California Wfru baru ini. 

  

samaan politik tersebut. Sesung | 

guhnjalah, bahwa politik terse- : an: 

Neggra tidak bisa membiajai- 

nja, memperalatinja dan mem- but tidak pernah dapat dirumus 

kan dengan mendalam, berhu- 

bung belum “pernah tertjapai berikan kader2 pimpinan jang 

| kestabilan pimpinan Negara jg seperlunj 

tjukup “kesempatan untuk mem hadapi tahun 1953, dengan me 

perdalamnja. 'rosotnja kemampuan Negara: 

mendjadi hanja 75 a 8045 dari 

sebermula, . maka persoalan 
Sekali lagi taraf internasional 

itu tidak ada. Kebutuhan dan Ke- | 

Tentara mendjadi lebih mende- 

sak.meminta penjelesaian, 
mampuan militer kita adalah lain 

| dari pada kebutuhan dan kemam-     
disektor militer sahadja, djuga 

disektor2, Si AN Tn an 

daannia. Alat2 Negara, 

n jikkan — masalah2 nja. menundj MAS 

jang sama, jang mendesak akar 

perlunja KW 

(organisasi) dan kwantiteit (ka 

kuatan). Adalah politik . bus 

rung unta, kalau dihindari be 

laka persoalannja. .. Mau tidak 
mau masalahnja. harus dipes 

tjahkan, kalau tidak sekarang, 

maka besok atau lusa. Semang 

kin lama ditangguhkan semang 
kin berat persoalannja. 

njata ialah bahwa persoalann) 

harus dipetjahkan, sebaiknja 

selekasy 
tjaranja, 
mungkinan. 

    

# 

Bagaimana bantuan asii 
Sudahkah  waktunja 1tul 

menjadakan bantuan asing das 
lam pendidikan? 3 

Dalam hal ini, maka sel: 
Tentara masih merasakan, ' 

'sih perlu tenaga - ten 
|asing untuk pendidikan. dil 
ngan militer-teanis, Mem 
|naga jang tjukup pend 
dan Pengalaman pada kita te 

| mat ketjil, sebagai akibat sed 
rah kita dimasa jang lalu, | 
hingga tenaga2 jang sedik 
pun teramat penting untu 

  
organisasi. pai 

Rentjana pendidikan jang nor 
mal oleh bangsa? asing 

| djakan dalam 5 tahun, jakn 

punjai kader2 ahli jang tju'!   mua bagian dan 

(Disambung 

Ore 
Ma 

hal IV) 

terdapat ketua aliran tesebut 

kata je. 2 

a. Lebih9 dalam meng 

Persoalan waktu ini bukanlah " 

ketentuan2 kwaliteit 

$ a 

mungkin. “Bagaimana - 
tentu ada pelbagai ke 

ngisi posisi2 jang vital didalam 

lam .tempo sekian untuk LN 

buat pendidik2 dan ahli dise 
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1 (Sambungan halaman 3). 

   

    

   
   

    
    
   

  

   
   

    

   

    

   

    
   
    

      

   

  

    
      

    

    
   

   
   

   

        

   

  

   

  

   
    
   

   

    

  

   
   

     

    
      

      

   

   

    
     

   
    
   

    

    

         

MANA ANGK. PERANG? 
ganisasi kita. Waktu jang pen 
dek itu memaksakan untuk pen 
didikan2 massal, jang hanja bi 

| sa didalam negeri dan pendidi- 
kan2 setjara terpilih dan ter- 
batas diluar negeri. 

| regeri jang mana, itu adalah 

's30al politik terutama, 

| adalah suatu fatsal dari politik 

sangkut. Soal tehnis tentu tak 
dapat pula diabaikan,  menge- 
nai faktor waktu, faktor djum- | 

dasar pedoman2 jang telah di- 
erikan oleh Pemerintah pada 

tahun 1951 telah tersusun Ren 
tjana 5 tahun, jang .memung- 
'kinkan tertjapainja opdracht 
tersebut dari Pemerintah de- 

patan2 jang diberikan pu'a 
oleh Pemerintah. Peristiwa2 
terachir ini membuktikan, ba- 
hwa dalam hal ini perlulah pe- 
nindjauan kembali. 

Peralatan tentara. 
Soal memperalati Tentarapun 

adalah lebih mendjadi soal po- 

.. itik daripada soal keuangan. 

|. Kemungkinan memperoleh per- 

 senfijataan diluar negeri, ternja 
'ta terutama ditentukan oleh 

“politik luar negeri dari negara 

jang tersangkut terhadap. kita. 

Karena adalah seharusnja, bah 
wa negara tsb. lebih mefglahulu 
Ikan kepentingan Tentaranja 

| ngan sekutu?nja dan baru ke 
'“'mudian sekali kepentingan2 ne- 

gara2 jang lain. 
. Dalam perlombaan persendja 
taan seluruh dunia dewasa ini, 

“untuk menjosong perang dunia 

jang ke III jang diramalkan dan 

“diperhitungkan, maka semua ne 

in. Selama soal ini belum diper- 

- dalam setjara politik, maka tia 

. da akan mungkin didapat kebi- 

djaksanaan jang , tegas dalam 

hal peralatan ini, jang kini mu- 

lai sulit adanja. 

- Perundang2an pertahanan 

—. Meridjelang penjuSunan. per- 
“undang?Zan pertahanan, maka 

& baiklah lebih dahulu diingat, 

| bahwa ketjuali segi2nja jang 

tehnis dan juridis, perlu idiba- 

“has segi2nja jang moreel-ideo 

“logis. Walaupun artikel2 dim. 

'Undang2 Dasar menentukan, 

bahwa Pemerintah jang mengu 
rus pertahanan, akan tetapi da- 

lam perkembangan Tentara ki- 

ta sedjak 1945, tetaplah diper 

“ soalkan pada batinnja untuk 

sumpah pradjurit, apakah Se- 

bagai alat Pemerintah, alat Ne- 
ira atau alat Rakjat. Indone- 

Dalam kalangan intern Ten 

sedjak 1945 hal2 ini senan 

a dengan hangat dipersoal- 

jang tidak pula bisa dipi- 

kan dari riwajat lahirnja 

“dan tumbuhnja Tentara Nasio- 
.nal Indonesia, dari TRI dengan 

    

  

   

     

  

   
    

   

      

   

  

   

  

   

     
     
     
     

   

    

   

  

   

   
   
    

    

   

  

    

      

| lasjkar2 rakjat, dari BKR dan 

“badan? perdjoangan Rakjat. 

.Dan almarhum Panglima Besar 
udirman telah memberikan se- 

'kedar pegangan2, baik dalam 

'amanat2nja maupun dalam si- 

cap2 dan tindakan2-nja dalam 
pelbagai keadaan. Maka dgn. 

desakan keadaan, supaja pem 

mungkin sonder menanti- 

An Konstituante, maka perlu- 

1 segi moreel-ideologis tsb. 

rdalam/ sedalam2nja. Buat 

u seorang Perwira adalah 

"soal jang maha penting apakah 
pahnja ditudjukan kepada 
orintah, kepada Kepala Ne 

gara, kepada-Konstitusi atau ke 

da Rakjat. 2 : 

1 Korsi Pimpinan djuga 

8 dipersoalkan. 
Akan tetapi rupanja soal siapa2 

orang jang menduduki kursi2 pim- 

pinan, pada dewasa ini lebih2 lagi 

jadi persoalan, dari pada soal 

k2 mengenai Kebidjaksanaan 
Ternjatalah 

4 

tenaga2 pimpinan 

Jan persoalan ini sudah dengan 

irinja membawa sesuatu kegon- 

ngan Tentara dan membawa ke- 

bukan dikalangan politik, seperti 

chalajak ramai memaklumi“ pada 

benarkan, 
ini. Disatu pihak harus 

bahwa soal siapanja 

-amat penting pengaruhrja terha- 

pertumbuhan Tentera seterus- 

dan mungkin pula 

mbuhan Negara seterusnja. 

| tetapi dilain pihak haruslah 

narkan pula, bahwa soal perse- 

gan tidak boleh sampai mem- 

3hi soal organisasi. Dan diji- 

soal pokok2 pembangunan 

1 “ditingkahi. terus-menerus 

    

   
   
   

   

        

   

    
   

            

ja, jakni bahaja kalau? politik 

HENDAK DIBAWA KE-| 

Bantuan dari dan didalam | 

1 karena | 

perbantuan militer sedemikian | 

luar negeri negara2 jang ter- | 

“lah, faktor bahasa dsb. Atas| 

ngan mempergunakan kesem- | 

sendiri, kemudian baru kepenti-: 

3 haus kepada persendjata- 

an UndangZ, demikian selej 

terhadap 

soal2 kursi, maka timbullah 

  

Akan menikah anak kami 

&   £ 
Alchamdullilah, dengan kurnia 

Terima kasih. 

Moeljono 
ni 

dengan 
: - 2 : 

..' Soetanti 
pada tanggal 13 Nopember 1952. 

slamet pada tg. 3/11-52 djam 10.47 pagi Putra: 

Mohd Asharie“ 
Pada Zuster HEIDEMA dan djururawat dari PANTI WILASA 

# jang telah menolong dengan memuaskan kami haturkan banjak 

MILONO 
dengan isteri.   

PET 

TUHAN telah lahir dengan 

Keluarga M. CHORSAN 
Suburan 15 Semarang. 

  

        

  

      

  

   

» 
   

D PD 

andingan 
9 PX AN ») 4 

Pertanc 

Distrik, mulai djam 16.30. 

Psi Ss. 
SAPTU, 8 NOPEMBER 1952 

XI TJIREBON 
MINGGU, 9 NOPEMBER 1952 

VOCRVERKOOP pada: 

AMERICAN SALON, Peko 

|KI. H dan III. 

   

  

Pert. distrik 
P.S.S.I. 

3 2 

Kes.2 Semarang Pekalongan, Tji 
-rebon dan Sumedang telah bertemu 
satu sama lain dalam pertandingan2 
halve-competitie dari PSSI rayon- 

| tournooi dan jg menang akan ber 
hadapan dengan pemenang dari per 
tandingan - Bandung—Subang dan 
Djakarta—Bogor. . 

Pekan j.l. di Tjirebon telah ber 
temu kes. Sumedangsdengan Peka 
longan dan Tjirebon dengan Peka 
longan: Dalam pertandingan tsb. Su 
medang menang 2—1 dan Tjirebon 
main seri (0—0). - Stand kompetisi 
sementara kini sbb.: Pekalongan da 
pat 3 bidji, Sumedang 2, Tjirebon 1 
dan Semarang 0. 3 

Setelah menang 2—1 terha- 
dap Semarang, sajang Pekalo- 
ngan kalah 2—1 dari Sume- 
dang, satu kemenangan atau 
seri dari Pekalongan 
pertandingan di Tjirebon itu, 

dapat memperkuat kedudukan- 
nja. Karena kalah dari Pekalo- 

ngan, Semarang kehilangan 2 

angka, tapi karena Pekalongan 
dikalahkan oleh Sumedang, 

kans buat Semarang masih ada, 
walaupun hanja tipis sekali. 

Pada achir pekan ini di Sta- 
dion Semarang akan dilang- 
sungkar pertandingan rayon 
terachir, ialah: tg. 7 Nop. Se- 
marang—Tjirebon, Ttg. 8 Tji- 
rebon—Sumedang dan tg. 9 
Sumedang—Semarang. 

Diatas kertas Sumedang di 
pihak unggul, jaitu telah kan 
tongi 2 bidji sedang Tjirebon 
hanja 1 dan Semarang 0. Ka- 
lau dalam pertandingan di Se 
marang nanti, Sumedang me- 
nang dua2nja, maka 6 bidji 

dapat dikumpul dan ingesla- 
gen, atau 1 kali menang dan 1 
kali serie berarti dapat kum- 
pulkan 5 bidji, sedang 'Tjire- 

'Hbon hanja mendapat 4 bidji 
paling tinggi. Nomer dug ada 
lah Tjirebon ig kalau menang 
2 kali dapat mengumpul 5 bi 

dii, sedang Sumedang paling 
tinggi 4 bidji. Dan paling bun- 

ma sekali. 
Untuk dapat ikut tournooi PSSI 

djadinja Semarang harus 

rang uitgeschakeld. Tapi bola 

tjemas lebih dahulu, apalagi 
rang main atas lapangan sendiri 

nang.   
    

   
   
   

iri Tentara, atau tertera kera Hi " 

mpuri politik.. Dan “djika ! NY ig mewaki'i Mesir dalam 
ampe! terdjadi, maka gon- tournamen tennig internasional 

dasar2 kenegaraan de | di Chili, telah memperoleh ke- 

menangan dalam babak perta- 

! ma dari pemain Chili, Ricardo 
  

Rogers103::”: 
Balbiers dengan Ter 6-4 

  

Di Lapangan STADION Semarang, untuk merebut Kedjuaraan | 

DJUMA'AT, 7 NOPEMBER 1952 | 

— 

XI SUMEDANG — XIP. 

A. GAOS, Pasar Djohar, Semarang. 
Sdr. DOEIMAN, ,,Suara Merdeka”, Semarang. 

Djaw. Kesedjahteraan Ang. Perang (Djakad). : 

Anggauta2 P.S.LS. (dengan menundjukan kwitansi terachir) 
dan Anggauta? Ang. Perang mendapat potongan 504, untuk 

P.S.LS, » 
LEOLPLOSL LEE LELELLEKEEE ET 

dalam : 

tjit adalah Semarang jg tak 
dapat mengumpulkan bidii sa 

menang 
2 kali pertandingan ini, 1 kali me 

nang dan 1 kali serie berarti Sema 
tak 

ada matanja, maka kita tak perlu 
Sema 

boleh dipertjaja Semarang akan me 

Tennis. 

Pemain tennis Jaroslav Drob 

  

& OPEN 

kbola Besar 

XI TJIREBON 

XI SUMEDANG 

s.i.Ss. 

djan, Semarang. 

  

  

ADVERTENTIE dd. 22 Octo- 
ber 1952 No. 3/3092 

Sudah terisi 
Harap pada para pelamar2 

mendapat priksa dan mengha- 

turkan trima kasih. 

  

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien). ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja., 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9—12 

Sore 5—7 

Didjuat Murah: 
Satu SEPEDA BERMOTOR 

  

PATRIA-W.K.C. 
Bikinan Pabriek SOLINGEN 
(DJERMAN) Keadaan ma- 
sih baru. : 

GANG PINGGIR 58 
SEMARANG.     

  

  

PERABUT 
untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat. dilever dari persediaan 
dgn. harga pantas. Djuga djual: 
BANTAL, GULING & KASUR. 

Toko DJOHAR 
Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 
  

Sepak bola. 

Achir pekan jg lalu kes. Bin 
tang Timur Djakarta telah me 
lawat ke Surabaja, berhada- 
pan dengan kes. Assjgbaob ta 
mu dari Djakarta itu kalah: 

"34 dan melawan kes. Angk. 
Darat menang 2—1. 

Pertandingan . kedjuarean 
' PSSI zone II antara kes. Su- 
“bang lawan kes. Bandung ber 
achir serie 2—2. Minggu jad. 
pertandingan tsb akan diula- 
ngi. , 

Pertandingan sepakbola in- 

ternasional antara kes. Yugo- 
slavia dan kes. Mesir jg diada 

kan di Belgrado, berkesudahan 
5—0. 2 

  
mondo Boucher tlh membuat 

p BRP N Rb. 

merk: , 

Berenang 
Penjelam Italia Letnan Rai- 

'rekord dunia baru menjelam 

| sebagai kodok dalam air. Bou- 
char berhasil menjelam 39 me 

| x kementerian Pertahanan Staf 
kesempatan kepada Pem: 

' mendjadi: Ah 
: Perwira Pengawas 

MH. Sjarat? Penerimaan: 
a 

   
a 

"UK 

untuk 

3 2 | 

Umur: antara 17 s/d 25 

5. 

6. 

HI. Atjara Pendidikan: 
1. Lamanja pendidikan: 

b 
: Th i 

3. 
disediakan oleh A.U.R.I, 

4. 
Letnan Muda Udara I. 

5: 
— Sersan Udara. 

IV. Tjara melamar: 

jang 

Djakarta. ' 

a. 
b. 

jang disjahkan. 
c. Surat keterangan 

d. 

ngetahuan umum, 
VI. Pendaftaran 

SAT . 

  

  

  

Setelah Bersalin 40 Hari sa 

Seluruh tubuh brasa lebih ring-| 
kas dan enteng, tjahaja muka 
kliatan banjak lebih muda dan 
gembira, kesehatan bertambah- 
tambah, dan anak jang mung- 
gil itu mendjadi montok dan 
sehat benar. Semua ini Njonja 
dapat membuktikan dengan mi- 
num: ,. 

DJAMU HABIS BERSALIN : 
Tjap Portret Njonja Meneer: 

Semarang. 
Mintalah Daftar Harga seka- 
rang.    

MA TR 3 

LAN U 
EN ra BULAN 

SEMARANG 

Toko Pedamaran 90 

Agen2: Depok 36B, Mataram 

414, 697, 210, 942, 632, Lemah- 
gempal 52, Petekan 36, Darat 
33, Pontjol 88, Dj. Demak 12, 

Labuan 14, Gg. Tjilik 19, Ber- 
gota 10. , : 
  

  

t 
  

LOTERIJ UANG Rp. 16 14 
Rp. 9—, 4 Rp. 5— Trekkl. & 

porto VRIJ. VITANOL untuk la- 
ki2, VITARIN untuk perempuan 
Rp. 20.— 3'ds. Rp. 57. lem" 
bek, dingin lekas tjape, tulang2 
sakit, ada nafsu kurang tenaga, 

makan 3 ds. tangg. dapat tena- 

ga muda. VITANOL EXTRA KE- 
RAS Rp. 60.— untuk laki2 ada 
umur atau jang sangat lembek. 
RENA PILL. datang bulan ti- 
dak beres Rp. 58.— BUSTERIN 
bikin kentjeng, segar, montok 

buah dada, lembek Rp. 20.— 3 
ds. Rp. 57— OBAT KOEKOEL 
Rp. 20.— SCHOONHEID, ZALF, 
POEDER “4 Rp. 10— Besar 

Rp. 17.50. RIGASTA PILL. ta: 

han lama (nikmat) Rp. 20— 3 

ds. Rp.51/—. SORGA ISTRI PIL- 
LEN tanggung dapat bikin istri 

kembali seperti gadis Rp. 20.— 

3 ds. Rp. 57— SUIRINE PHL. 

tangg. baik kentjing gula-nier 

eiwit, niersteen Rp. 20— 3 ds. 

Rp. 57—. Porto Rp. 2.—. Ma- 

ra sedia lain2 obat. Prijse. 

gratis. 

Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM 

    4 ter dibawah permukaan air 

dari kepulauan Capri di Italia. 

Gg. Tengah. 22 Semarang 

        ILLING ME WON'T SAVE 
E KNOWS YOU LOOTED 
MNE/ HE'S COMING 

WITH A U.5. MARSHAL/ 

   
    

membunuh saja tak 

(eps Y Your TH' ONE WHO RUINED 
: NiY NY PLANG, KOGERS!/ IL BoN'T 

tahu bahwa kamu telah melakukan pentjurian 

la sedang menudju kemari, dengan seorang matshal peme 

      
     

CARE ABOUT TH' OTHERS/ 
   

  

        /c OM ACCOUNT O' YOU, THEM 
MINERS GOT NY SOLb-- 
METER L FOOLEP JOHN HOP 
BY CASTIN' IT INTO 
BALLS AN' SHOOTIN' IT UP 

HERE TO MY MINE / 

        

  

1 
  

   
2 maa 

akan menjelam John 
ditam- 

atkan “kamu ! 

  

— Karena kamu, peker 
dja2 tambang sekarang me 
miliki emas, setelah sekian 
lama aku  bersusah-pajah 
menipu John Hope, mem 
buat emas itu djadi pelu- 

tu2 dan menembakkannja 
keatas bukit! ! 

Setelah 

orang 

— Akan kuminta 

pekerdja tambang jg membawa emas 

dan achirnja aku akan” mendjadi 

   ULL SETTLE WitH YOU FOR 
BUTTIN' IN, ROGERS! THEN 
ULL TKACK DOWN TH: 
MINERS AN' BEA RICH MAN/ / - 

pertanggungan 

Ujawabmu atas perbuatanmu, Rogers. 

itu, akan kubinasakan kedua 

kaja!! 

Bintara Pengawas Li 
  

saan: Warga negara Indonesia 
2 jalon Perwira: 

  

jang sederadjat dengan itu. 
- Tjalon Bintara:    

jang sede: leradjat dengan itu. 

  

Belum kawin, berbadan sehat dan tinggi badan seku- 

rang-kurangnja 1,55 meter. 
Berkelakuan baik, jang dinjatakan dengan surat kete- | 

rangan dari Pamong Pradja dan Polisi setempat. 
Bersedia mendjadi tentera dengan ikatan dinas seku- | 

rang2-nja selama 5 tahun, setelah tammat dari pendi- | 

a. untuk Tjalon Perwira kira-kira 2/2 tahun. 
: 2 » Bintara kira-kira 1» tahun: 

Tempat pendidikan: Kalidjati. - 1 

Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata ter- j 

tib tentara dan diharuskan tinggal dalam asrama jang | 

Tjalon Perwira jang lulus akan diangkat sebagai 

Tjalon Bintara jang lulus akan diangkat sebagai 

1. Pemuda2 jang mempunjai hasrat untuk mengikuti pen- 

didikan tersebut harus mengadjukan surat lamaran, 

dialamatkan kepada: 
nistrasi Personil M.B.A.U. di Merdeka Barat No. 8 

Surat2 lamaran harus disertai dengan: 
Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri. 

Salinan idjazah serta daftar angka2 hasil udjian 

berkelakuan baik dari Pamong 

Pradja dan Polisi setempat. | 

Surat persetudjuan orang Tua atau Wali bagi me- 

2 reka jang belum mentjapai umur 21 tahun. | 

V. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 tersebut diatas akan di- 

pilih dan dipanggil untuk mengikuti udjian2 badan dan pe- 

ditutup pada tanggal 15 Nopember 1952. 

Djakarta, 1 Nopember 1952. 

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA 
S. SURYADARMA 

: Komodor Udara. 

  

Permuda Kembali F 

   
     
      

  

   

   

   
    
    

    

    

   
    

  

   

   
Angkatan Udara memberi 
ndonesia untuk dididik 

jaion beridjazah 

gian B atau idjazah sekolah 
Dengan sabun biasa 

beridjazah 
an B atau idjazah sekolah 

ahun. 
menderita lebih rugi, sebab 

pakaian lekas kojak 
karenanja. Ini berarti 

bukan menghemat! 

  

  
oo IS 
Pahan pakaian le 

ditjurji dengan sabun biasa. 

| « pakaian lekas kojak! Maksud - 
hemat dengan pengeluaran 
uang itu sebaliknja Njonja 

kas kojak sebab 

Tjontohlah saja! Sebab meng- 

hemat bahan pakaian dan uang! 

Hemat jang bijaksana,” kalau 

Njonja menrjutji dengan sabun 

Tjap Tangan, jang dapat dipertjaja! 

Njonja akan merasa, berapa 

halus busahnja itu untuk: 

segala rjurjian jang 

kasar sampai kepada 
jang halus. 

Hemat dengan bahan pakai 

ditjuiji dengan sabun Tjap    
  

Kepala Djawatan Admi-   
Tetap keras 

sampai sisanja 
jang terachir! 

Bugtan UNILEVER,   
Ka EA AA Sama aa OT PAS EL AN 

  

Selalu sedia. ONDERDELEN ASLI dari: 
DODGE, FGRD, CHEVR. JEEP dan lain-lain Auto 
Europa. 5 

'PENGUMUMAN 
Dengan akte tg. 4 Oktober 1952 No. 18 dibuat dihadapan No- 

taris pengganti Tan A Sioe di Semarang telah didirikan per- 

seroan terbatas ,,N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ DJIE W9 

FAT” berkedudukan di Semarang (Gang Warung 18) jang te- 

lah disjahkan dengan surat putusan J. M. Menteri Kehakiman 

tg. 25 Oktober 1952 No. J. A. 5/132/2. 

Supaja langganan2 dan mereka jang berkepentingan menge- 

tahui adanja. 

| 

  

  

Direktur 

,,N.V. Handel Maatschappj DJIK WO FAT” 

TANG TING TJIAUW. 

  

  

PN Re 

| Obat Batuk Caterive Siroop 
Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk 
seperti: Bronchitis, sakit batuk panas dan dingin, sakit 

leher, suara serak, asthma dan sakit tenggorokan d.l.l. 

Harga per botol Rp. 5.— 
Pusat pendjual: 

Toko obat 

NGO HOK TONG 
Gang Pinggir 1 Semarang. 

Telp. 1658. 

Pena aa PA 

Terbikin oleh: 

SENLO CO 
HONGKONG     

  
  

ym CITY CONCERN CINEMAS mp 
Lux djam5 pertundjukan' pengebisan urtuk :nzk2 

  

Wal Coler b 

Disbapa »PINOCCHIO 2 Nek soto 

LUX... ini malam d- m.b. (u. 17 tah.) 

“ 715-9.15 besok malam Lux 5.!5- 7.15- 9.15 

berbareng Lucille, Ball - John Agar - Patricia: Vedina 

La 
bt & 

indra »Ihe Magic Carpet” £ 
11579. IBABUT WASIAT TERBANG) . 

Es in Super cinecolor cc « 

1001 New thrills! Menarik - Heibat - Mengagumkan!.. 

Evelyn kere »IRON MAN“ 

GRAND berhubung succes besar diperpandjang 

5. T.- 9.- satu malam (u. segala! um,), 

The3Stooses “. 
1 Besok malam Armando Goyena - Tessie Ouintara 

premiere (13 tahun) Rosa Rosal 

»,Princesa Basahan” 
ROYAL ini malam d. m.b. (u. 17 tah) 

51 9 Marta Toren — Jeff Chandler : 

"DEPORTED" 
ROXY ini malam d. m. b. (u. Seg. um.) 

Tam 9.— A.' Usman - Siti Salmah - Sri Murnisti 

SITI AMINAH" 

.Akan datang: 
Jeff Chandler an 

   
sabun jang paling hemat untuk segala tjutjian! 

        Akan datang ,P O Ei SIE GJOK Il" 

Aa ANDRI 

  
  

    

KURSUS : LISAN 
,ADMINISTRATIE-KANTOR” 

Dibuka tg. 15 Nopember 1952, Waktu Sore. 

Tammat 3 bulan. 

(Dictaat diberi Pertjuma. Pembajaran sampai tammat R. 

EXTRA-LES: Bhs. Inggeris jg. Practies). 

Pendaftaran disertai uang R. 5,—: mulai Sekarang di S.R. 

Latihan Bandjarsari, sebelah kanan Djawatan Air Minum Su- 

rdkarta — Djam 1 s/d 6 sore. 

Djuga berikan Kursus2 tertulis, 

Prospectus bole diminta. 

    

40,— 

INSTITUUT ,HASRAT” 

Surakarta. 

ed 

  

PE LL am aa AL LO AL AL 

Lelang Ketjil 
Pada hari DJUM'AT, tanggal 14 NOPEMBER 1952 akan 

diadakan lelang ketjil dari Daerah Hutan: 

PATI 
Lelangan dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

HOTEL PESANTENAN, PATI 
Adapun jang dilelangkan ialah kaju2 Djati pertukangan 

jang terletak dipenimbunan2: 

DJEPARA, BAJURAN, 

DJUANA dan BATANGAN 

Daftar kapling dapat diperoleh di kantor Daerah Hutan 

Pati. 

! 
  

    
aa 
    

    

      
     
     

  

    

  

     

  

    
    
    
    

    
    
     
     

  

  

   

   

  

Bette Davis - George Sanders — Kini Malam 

Anne Baxter — Celeste Holm BM Premiere 

INI ITS ALL ABOUT WOMEN - AND THEIR HAENI ap di 

MALAM 7.00 - 9.00 peveats CS 

D.M.B. 2 peme- YME STOK 
: nang Aca- Senin & 

demy A- — REVENGE 3 

R EX ward di. KILLINGS— 3 

4.45 dim sebu- ANO RW 

' ab film'ak- BEN HO 
7.00 si jg luar MIL ARE MG. 

9.15 biasa me- j 

(17 th) narik | y 

Sebuah tar 
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