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tang reaks jang Te sedap 
: omatik negara? 

esiden itu, War- 

pertemuan pena Hari PBB di 

edj w aki dipo” 
at itu Bt bngeran Ameri- 

ndjadjahan besi 
gung djawab atas ke- 

bahwa ,banjak 
ia merasa darah |P 
Ke sa-.. 

adan 

entoiaki ntuk 
mudah. Se- 

  

seolah? Republik 
-sendir?”.     

    

    

     
   
   

  

   
   

   
     

  

   
    
    

   
            

          

    
      

   
   

  

    

   

  

   
         
     

g kedua 
la, Iran ! 

eri jang 
a, serta 

erharap 
adilan akan 

tjita2 kedua | | torsebut terhadap angg 

    

  

    
   

  

Pa UN : 
pertikaian Indonesia - | 

lampau jang 
dengan dua aksi militer ter 

hadap Republik “Indonesia, 
djuga karena Presiden Sukarno dgn 
tegas menolak imperialisrae Gan X0 

tetapi 

  

            

   

     
   
     
   

     

    
   

  

   
    

    

  

Darat. Henna Pestaan 

  mah disebelah, 

djauh djaraknja. - Kebakaran 
Iebih besar, tetapi jang lebih djauh, 

Pee amanapan pentingnja, tidak me 
.nimbulkan reaksi jang sama dengan | 
kebakaran disebelah rumah sendiri. 
Demikianlah kenjataan geographi. 

  

' Maka sudah selajaknja dan tepai- 
lah, bahwa tetangga kami di Asia-| 

merupakan pokok | 
-pikiran kami, dengan tidak mengu- 
lah jang harus 

   

  

angi perhatian kami terhadap ba- 
gian lainnja dari dunia, 5 

Mengenai reaksi jang tidak sedap | 
dari kalangan? kor ps diplomatik 
Barat atas pidato Presiden itu, war- 
tawan Antar a” teringat kepada ns- 
patah Belanda jang berbunji: 
de schoen 
Berlakunja pevatah Belanda dalam 

2 hubungan. ini ialah mengingat, bah- | 
(wa wegara2: Barat: ita 
ialah termasuk negara? 

Tontal jeng besar, jg    

re , 1 e3 g 1 6 

kerengan Brussel dan Roma,      

    

    

   
    

  

   

Menurut kesan Mr. Ichsan, penin- 
djauan jang @ilakukannja itu adalah 

“Iberfaedah sekali terutama dalam me 

perwakilan? diluar negeri dengan ti- 
dak perlu mengadakan surat menju- 

'rat dengan Kementerian Luar Negeri 
2 Djakarta jang menurut katanja, 
berhubung dengan kesukaran perhu- 
bungan. selalu terlambat mendapat 
penjelesaian. : 

Dilihat dari sudut organisatoris, 
|) menurut Mr. Icksan pada umumnja 
semua perwakilan di Eropa Barat itu 
berdjalan dengan baik dan dalam hal 
ini perwakilan di London jang sa- 
|ngat mendapat penghargaan. Dengan 
kundjangannja itu, katanja, ia telah 

  
erkembangan2 disa- | dapat membereskan soal perselisihan 
harap, 

k 
| ketjil baik dikalangan pegawai? staf 

| sendiri maupun dari ny aan staf 
Kedus: “2 

lan? asing Jainnja. 
Metturtik Ne, 2 Han kon 

    5 26 wat dan di 

en. pera Itu Aa. 25 59 kebawah, Se- 
bagai diketahui. pegawai pada per- 

  

lah kl. 1290 orang dan sekarang te- 
ah dikurangkan mendijadi Ik. 650, 
sedang sanneringscomnsissie tersebut 

sedjumlah 250 orang sadja. 
|. Olen Mr. Ichsan selandjutnja dite- 

Ba uh bahwa setelah mengundju- 
perwakilan2 di Eropah Barat itu, 

'nan penindjauan dinegara2 Asia, ja- 
itu pada perwakilan2 di Cairo, Bag- 
dad, New Delhi dan Karachi 
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Pendidika 
dan Penerangan. : 

   6 aja ia 
“Pimtu .Djauh,. jaitu Bangkok, 

4 Rangoon Singapore, Hongkong, To- 
   dan  Peking pada kira2 bulan 

aka achirnja djuga perwakilan2 di 

mendapat giliran. 
13 Mengenai mutasi2 dikalangan ke- 
S3 Dea Indonesia diluar ne 

  

  

     

  

3 san an vartikelir. 
Setelah diadakan pembitjaraan de- 

ngan seksi PPK parlemen, ternjata,   Bi. Pergur uan Tinggi Ea ba- 

  

Ira Pengur 
tikelir akan mendapat 

| menghadi 
| |aung 

| Nopember sore j.a.d, 
Sem 

an 

      

  

  

  

bahwa se- 
(buah kebakaran ketjil disebuah ru- 

£ mengandung bahaja 
aa jang menghadliri jang ebih besar daripada kebakaran 

| besar mengenai seluruh-blok kota jg 

jang 

ngatasi kesulitan2 jang dihadapi oleh | 

Ta Remas mengadakan perdjala- 

pada 
kira2 bulan Desember jad., seterus- 

akan mengundjungi negara2 

A ril tahun jad. Menurut. rentjana 

egara Amerika" dan Australia akan 

pa Pengusaha Perguruan Tinggi par 
tikelir. Demikian pengumuman Ke- 
menterian PPK jang selandjutnja nja 
takan, bahwa oleh karena itu ten- 
tang inti dan tudjuan penetapan ter- 

: sebut perlu diberikan pendjelasan le- 
andjut. Untuk keperluan itu pa- | 

tara itu penetapan menteri 
tsb. diatas dinjatakan belum akan 

! didjalankan dulu, hanja pertolongan 
“Iserta bimbingan kepada sementara 

| 
| 

| 

  

i Komisi Istimewa akan d 

er aa Luar Negsii Hg 
harii ini Jah erada kembali di Pa 

  

      kekwasaann eka ndises 
dan su dtteng Ur oleh 
arus kebangunan bang- 
'sa2 berwarnardan Asia 
dari Maroko “8 ampai ke 
Wladiwostok, jaag sedang dan. 
telah membebaskan diri dari kekuasa 
an kolonial menudju: 
lebih lajak dan bi 
menghadapi ,,soak' jan 
oleh Presiden Sukarm 
benar garis jang tegi antara. sikap 
negara2 Barat dan Asia. 

Achirnja perlu dik itakan, bahwa 
wakil? diplomatik negara? Asia telah 
bertepuk tangan padi:  achir pidato 
Presiden, dan mereka 
but pidato “Presider 

njataan setudju.- 

   

  

   

    

   

dilukiskan 
itu tampak 

     

      

    

   

u dengan per- 
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CASEY HENDAK ME 
DJUK MESIR. 

Menteri luar negeri Australia, Ca- 
sey, hari Rebo ji menerangkan di. 
Rangoon, bahwa ia : sangat harap Me 
sir bisa mentjapai " penjelesaian dgn 
Inggeris. 5 

Casey jang selama. 
IT ada menteri negar: 

MBU-   

  

   
   
   

i Timur Te- 

“past, trekke hem aan”. Umum PBB. “na 

ngah, berada di Rangoon dalam per | 
.Wie |djalanan. ke Paris (buat Neng 

Selandjutnja. Case ' menjatakan, 
bahwa minggu depan 

ding dengan na Mesir di Kai 
YO mengenai keadaan di Timur Te- 
TA — Ant.- -Rtr. 5 i 

  

   
   

     
      

    

   

    

   
    

  

LAPORAN2 SEKSI 
Tentang anggaran belandja 

£ selesai. 

Didapat kabar, bahwa laporan se- 
mua seksi parlemen tentang pembi- 
tjaraan mengenai rentjana anggaran 
belandja 1950/1951 sudah selesai dan 
diserahkan kepada bagian2 parlemen. 

Bahagian2 telah -membitjarakan 
rentjana anggaran Kementerian Pe- 

kerdjaan Umum-Tenaga dan perusa- 
haan negeri pergbangkit tenaga lis- 
terik. Anggaran Kementerian Perta- 

nian dan. pusat perkebunan negara 
telah dibitjarakan. 

Permintaan seksi PPK ke- 
pada Kementerian PPK. 

. Seksi PPK parlemen telah memin- 
ta kepada pemerintah supaja me- 

nunda berlakunja peraturan Kemen- 
- 'terian PPK tentang perguruan ting- 

wakilan disana itu tadinja berdjum- 

mengusulkan pengurangan sampai 

bahwa maksud 'baik dalam penetapan ' 
| Menteri PPK tertanggal 29 Agustus 
"51 mengenai penuntun sementara ba 

Perguruan Tinggi Partikelir jang me 
um mang dimintanja akan Panah 

PUN en Ani terus, — Ant 

| gi partikelir. Dalam pada itu seksi 
| tersebut pun menjatakan siap un- 
tuk bersama2 Kementerian . PPK 
meniridjau Keadaan perguruan? ting- 
gi partikelir, mengenai nilai pela- 
djarannja, organisasinja dan seba- 
gainja. Menurut keterangan Z. A. 

Achmad, ketua seksi PPK, penin- 
djauan serupa itu perlu untuk me- | 
ngetahui adanja atau tidak adanja 
exces jang tidak diharapkan dika- 
langan perguruan tinggi partikelir 
tsb. jaitu suatu - penilikan sebagai 
imbangan dari pada permintaan sek- 

telah menjam- 

er ang dunia | 

da.akan berun- | 

  

   
   

  

|tikan berita2 jang mengatakan bah- 

Isoiet ingin ob kai! 
— bali masalah2 inter. 

nasional 
Dgn. Amerika Serikat. 

banjak pengaruhnja itu dalam ta- 
djuk rentjananja pada hari Rebo jl. 
membenarkan, bahwa menteri luar 
negeri Sovjet dalam statement-nja 
baru2 ini telah menjatakan kesedia- 
an pemerintah Sovjet untuk menin- 
djau kembali semua masalah2inter- 
nasional jang penting dengan Ame- 
rika Serikat. 

Sebagai telah dikabarkan, menteri 
luar negeri Sovjet, Andrei Vyshins- 
ky, pada minggu jang lalu telah tne- 
ngatakan kepada duta-besar Ameri- 
ka, laksamana Alan Kirk, sebelum 

ia kembali ke Amerika Serikat, bah- 
wa Sovjet Rusia bersedia menerima 
tindakan2 untuk memperbaiki hubu- 
ngan2 utara kedua negeri tersebut. 
Ant. — UP. 

DELEGASI INDONESIA KE 
YOUTH WELFARE SEMINAR 

DI SIMLA. 
| Berangkat 27-10 jad, 

Dari Kementerian “PPK. didapat 
kabar, bahwa delegasi Indonesia un- 
tuk Youth Welfare Seminar di Simls 

| jang diketuai Sujonoatmo, akan be 
rangkat tanggal 27 Oktober ini de 
ngan pesawat 

dan dengan Indian Line ke New 
Delhi terus ke Simla, Ketjuali ang- 
gota delegasi Hartono “Yjitrotaruno 
jang berangkat dengan biaja sendi- 
ri, delegasi ini dibiajai pemerintah. 
Ant. 

  

  

Nasionalisasi Industri 
.minjak Birma 

Korresponden di New Delhi dari 
harian Inggeris ,,Daily Telegraph” 
(konservatif) hari Rebo jang lalu ka- 
arkan, bahwa perdana menteri Hr 

ma, Thakin Nu, hari Selasa mene- 
rangkan pemerintah Birma - hen- 
dak nasionalisasikan industri . mi- 
njak Birma. Menurut, korrespon- 
den tadi, Thakin Nu mengatakar 
bahwa kini diadakan sah 

  

  

ngan maksud pemer in batu pegang sa- 
tu per tiga dari modalnja kongsi mi- 
njak itu. Ant. AFP, 

Pa ena TAK ja TAN” 
APUSAN. (LA. 

5UPERNUR-L JAND EA 
SUDAN 

Menurut kalangan jang lajak di- 
pertjaja pada hari Senin jang laiu, 

Inggris tak akan mengakui sesuatu 
tindakan Mesir, untuk menghapus- 
kan  djabatan Gubernur-Djenderai 
Sudan. 

Inggeris dng. 

  

saksama memperha- 

wa Mesir tak lama lagi mungkin 
akan berusaha membatalkan pe- 

ngangkatan gupernur-djenderal Ing- 
gris di Sudan jang sekarang ini, Sir 
Robert Howe. 

Didapat keterangan, apabila Mesir 
mengambil sesuatu tindakan jang 
bertalian dengan status Sir Robert, 
maka pemerintah Inggris akan sege- 
ra mengumumkan pernjataan. resmi 
tentang hal itu, 2 

Diterangkan selandjutnja, bahwa 
Sir Robert akan diberi instruksi su- 

   

  

   

Mingguan Sovjet ,, New Times” jg 

K.L.M. ke Calcutta | 

  

Sebulan 

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota, 

NK AKA Ra lt 
Btjeran 0...» 0,60 

ADPERTENSI : 
1 milimeter. 1 kolom... BR 0.80 

  

TAHUN Yu — NOMOR 
  Pa aan an aa Para 

2 31 

Rundingan Inggeris - — Iran 
| akan dilandjutkan? 

diadakan lagi. 

Perintah Mossadegh kepada Hassi- 
bi supaja terbang ke Amerika mem- 
besarkan harapan buat itu. Hassibi 

adalah anggota terpenting dari ko- 
misi minjak Iran jang dibentuk be- 
berapa lama jang lalu. 
Tindakan Mossadegh itu memper- 

lihatkan, ia menerima usul baru uri- 
tuk petjahkan djalan buntu dalam 
rundingan hari Selasa dengan pre- 
siden Truman, Acheson dan pempe- 
sar Amerika lainnja. 

Hassibi adalah achli minjak dari 
pemerintah Iran dan kini ada di Te- 
heran. — UP. 

3 Usul Amerika baru, 

Menteri luar negeri Amerika Se- 
rikat, Dean Acheson, hari Rebo jang 

jIalu telah mengadakan pembitjara- 

an dengan perdana menteri Iran, 
Mohammad Mossadegh. 

Acheson dalam pembitjaraan itu 
mengadjukan  usul2 Amerika baru 

dengan maksud diadakan lagi rundi- 
ngan antara Inggeris dan Iran me- 

Suasana membesarkan Ta 
EMBESAR? Iran hari Rebo jang lalu memperlihatkan 
memphesarkan hati mengenai kemungkinan rundingan Tino 

  

ngenai sengketa minjak. 
Menurut. kalangan jang menge 

hhui, Amerika Serikat usul 
usahakan sumber2 minja 
dengan bantuan: tehnisi 

dibawah pengawasan suatu dire 
jang netral. — Ant. AFP. 

     

  

  

Pemilihan dimulai 
Inggeris 

Kampanje peruunan umum dil 
geris hari Rebo ini berachir 
Kemis ini dimulai dengan per 
dengan kemungkinan partai konser- 
vatif memperoleh kemenangai 

Winston 'Churchill mer 
dalam suatu pidatonja, ba 

|dak Menrhendakt (Ha Bagan 

Ka lagi mendapat “kesemi 
tuk bantu mentjegah per 
ketiga. Ant. UP.   
  

    

Gambar ini Nak pesawat rem adik salah satu pesawat yet, jang 
“Gipergunakan oleh @ngkatan laut Amerika Serikat di Korea untuk 

lawan Komunis. 
mer 

  

Front 

lam Selasa dan malam Rebo jl. 
menerus, hingga korban 

Seterusnja komunike tadi mengata- 
kan, bahwa serangan pemboman ta- 
di dilandjutkan hari Selasa pagi. 

Tank? PBB serang Kumsong.   
paja melandjutkan tugasnja..Inggris 
berpendirian bahwa, baik persetudju- 
an Condominium — dari tahun 1299 
maupun perd djian Inggris-Mesir 
dari tahun 1936 masih tetap berla- 
ku, dan tidak bisa. dibatalkan oleh 
Mesir. — Ant. Rtr. 

    

  

PRINS CARL DARI SWEDIA 
MENINGGAL. 

Prins Carl dari Swedia hari Rebo 
pagi jang lalu telah meninggal dunia 
dalam usia 90 tahun. / 

40 tahun Mana ia 'mengepalai 
Palang Merah Swedia: Mendiang     Si kepada kementerian guna menun- 

da dulu berlakunja peraturan terse- 
but. — Ant. 

Prins Carl abah sudara mendiang 
Radja Gustaf V dan ajah mendiang” 
Ratu Astrug dari Belgia. Ant. UP. 

              

Komunike. Tentara ke-8 mengu- 
mumkan hari Rebo itu bahwa tank2 
PBB jang berpatroli pada hari Rebo 
ini telah mentjapai bagian2 iuar ko- 
ta Kumsong, dengan mendapat perla- 
wanan ringan dari lawan. 

Anasir2 PBB berhasil menghan- 
tjurkan beberapa buah kubu2 per- 
tahanan meriam dan melepaskan 
tembakan2 meriam kearah pusat ko- 
ta, 

Disebelah barat ,,Lembah Bundar” 
(Punch Bowl”), pasukan2 PBB te- 
lah pukul mundur serangan pertjo- 
baan Tan Utara, Diterangkan meter 

ri Front Korea pasukan2 PBB mela- 
kukan gerakan2 patroli dan berhasil   
mempertahankan kedudukan mereka. 

— Buruh pelabuhan Part: Said mena 
Inggeris akan ambil tindakan keras   

s Perguruan Tinggi Par- | 
undangan 

“Hi suatu pertemuin dige- 
menterian PPK pada tgl. 5 

La 3 AUM buruh pelabuhan Port Said, Mesir, hari Rebo jang lalu tak 
hendak membongkar 2 buah kapal barang Inggris jang mengangkut 

alat2 perang dan kapal Italia ,/Titenia” serta kapal-barang Perantjis 

,Mainam”, walaupun muatan kedua buah kapal tersebut belakangan ini 

bukan untuk pasukan-pasukan Ingg is. 

Pekerdja2 menerangkan bahwa me 
reka tidak mau bekerdja pada kapal2 ' 
Italia dan Perantjis tadi, karena cha 

watir djangan2 pembesar2 Inggeris | 
akan memaksa mereka untuk mem- 
bongkar kapal2 Inggeris. 

“Ibrahim Zaki dapat peri- 
ngatan. ! 

Dari Kairo diwartakan bahwa ko- 
mandan tentara Inggeris di Suez te- 

lah memberi peringatan kepada gu- 
bernur : Suez,. Ibrahim Zaki al Kholi, 

bahwa akan diambil tindakan2 keras, 

djika Zaki tidak memberi perintah 
kepada buruh pelabuhan untuk meng 
.achiri pemogokan mereka. 

R.A.F. awasi gerak-gerik 
: kesatuan Mesir. : 

Kementerian angkatan udara Ing- 
'geris mengumumkan malam Rebo, 
bahwa pesawat2 RAF' (angkatan uda 
ra keradjaarn Inggeris) mengadakan 

patroli terus menerus untuk menga-. 
wasi kesatuan2 tentara, Mesir dide- 
kat daerah Terusan Suez, 
Dikatakan bhw menurut laporan2 

jang diterima kementerian tadi maka 
2 orang Mesir telah mendapat luka2 
tembakan, karena mereka tak mau 
  

Lembaga K-ovdajaan Indonesia 

Kon Batavisasch Ganc otschap 

  kai 
    avi aa Kun: tan MA Kena, 

berenti waktu dipanggil oleh serda- 
'du2 pendjagaan pangkalan angkatan 
| udara Inggeris di Kabrit, 

| R,A.F, akan mengangkut 
| : brigade ke-19 Inggeris. 

|. Kementerian tadi menerangkan se- 
landjutnja bahwa komando. RAK uru 
san pengangkutan telah mengambil 
tindakan2 utk melantjarkan pengang 
kutan anggota2 brigade infanteri ke- 
19 dari Inggeris ke Timur Tengah. 
Dikatakan bahwa hal ini akan meru- 

pakan pengangkutan terbesar dari 
| anggota2 tentara dengan mengguna- | 
kan pesawat2 terbang, jang pernah 
diselenggarakan oleh RAF dalam 
waktu damai. Selandjutnja dikata- 
kan bhw markas besar ,,air-group” 
ke-205 angk. udara Inggeris mem- 

bantah tuduhan2 bahwa mereka te- 
lah memberi perintah kepada pesa- 
wat2 jg mendjalankan patroli untuk 
mendjatuhkan surat2 selebaran, 

Kantor Pabean digeledah 
Inggeris. 

30 Serdadu Inggeris jang dipimpin 
oleh seorang opsir, hari Rebo jl. telah 
menggeledah kantor pebian Mesir di 
Port Said, katanja untuk mentjari 
sendjata. Mereka tidak menemukan   

Lapa jang mereka tjari, lalu mengun- 
" durkan diri. - 

Dari Suez ke Gaza. 
Dalam pada itu ,,Al Misri” menga- 

barkan bahwa, kem. luar negeri dan 
kem. angkatan darat  Inggeris kini 
sedang mempeladjari kemungkinan 
untuk memindahkan pasukan2 Ing- 
geris dari daerah Terusan Suez ke- 
daerah Gaza di Palestina, 

Kata harian tadi, djika pemindah- 
an ini dilakukan, maka tjita2 kebang 
saan Mesir akan diakui dan akan di 
akui pula tuntutan Inggeris akan 
pertahanan daerah Laut Tengah ba- 
gian timur serta dilindunginja Dae- 
rah Terusan Suez. 

Peking andjurkan Mesir 
bersatu dengan Sovjet. 

Radio Peking hari Rebo jl. mengu- 
tip karangan jang dimuat dalam su- 
ratkabar ' resmi RRT. ,,People's 
Daily”, jang mengatakan bahwa an- 
tjaman2 Inggeris dan Amerika itu 
hendaknja memungkinkan negara2 

Timur Tengah untuk mengetahui, si- 
apa kawan siapa lawan, 

Kemudian harian Peking tadi me- 
ngatakan, bahwa Sovjet Unilah jang 

bersahabat dan menjokong negara2 
Timur Tengah dalam perdjoangannja 
menudju kekemerdekaan dan kebe- 
basan. Bukan kebetulan sadja, kata 
surat kabar tadi, bahwa Sovjet ber-   sikap manis terhadap Iran dan Me- 
sir. — Ant.-AFP, $ 

Korea : 
  

2 Malam berturut-turut Pyongyang 
dihantam 

Korban penduduk 
ENURUT siaran Radio Moskow pada hari Rebo jang lalu, jang me- 
ngumumkan komunike Korea Utara, kota Pyongyang "ke 

menderita serangan? Nan Na 

sipil sangat besar 

    

  

    

   
   

  

mna 

terus 

      

8 MIG hantjur, 2 ,,mungkin” 
10 rusak, 

Seterusnja diumumkan 6 1 
tara ke 8, bahwa ketika hari $ 
sa angkatan udara PBB b 
menghantjurkan & buah 
pemburu jet MIG, 2 buah mi 
hantjur pula, sedan ngkan 10 k 
gi mendapat kerusakan? D 

lah hasil pertempuran udara : 

pesawat2 PBB dan kira2 45 
wat Utara jang datang menjer 
kara XtuilUNiKe tadi, 

Komunike Amerika tadi selan 

nja mengatakan, bahwa dalam j 
tempuran tadi pihak PBB Pora 
3 buah pesawat.pembom B-29 da 
buah pesawat Thunderjet 

Dikatakan pula, bahwa sebagian 
besar dari pesawat B-29 m , 
kerusakan2 dalam pertempu 
Gi, tetapi berhasil menunai 
gasnja, jaitu membom dan n 

baki sebuah lapangan terbang 1 
Pertempuran tadi terdjadi, 

pesawat2 Utara menjambut kec 
ngan penjerang2 tadi. 

Berita UP jang menjiarkan ko- 
munike markas-besar armada udara 
ke-5 Amerika mengataka : 
pesawat2 pemburu PBB 

ini telah tembak djatuh seb 
sawat MIG Utara sedang 
buah lagi mungkin telah 
djuga, ketika. terdjadi perte 

| udara 3- kali diatas Kored: Barat- 
Laut. Pada pihak “PBB, pesawat 

| Sabreyet Amerika ditembak djatuh, 

Komandan “Korps tentara 
laut USA. di Tokyo, 

Komandan Korps. tentara laut 
Amerika" Serikat, Djenderal Clifton 
B. Gates, hari Rebo jang lalu telah 
tiba di Tokyo dan segera mengada- 
kan pembitjaraan dengan Djende 
Ridgway, komandan pasukan? 
di Korea. : 

Gates sedang mendjalankan kun- 
djungan#eliling kemarkas2 tentara 
laut Amerika di Timur Djauh, dan 
ia akan mengundjungi Kor ca, pula, 
Ant, — AFP. 

   
HA:    

      

menern. 

Tit    

    

    

   
     
   

SUNGGUH? ON IA 

“Seorang penonton bioskop di Sri- 
wedari dikursi loge' deretan  belam 
kang, tertidur dan baru terdjaga ses 

telah habis pertundjukan dan 5 oreng 
penonton terachir ' akan meninggal 
kan loge. 

Mungkin karena film “Don't Pa 
ble with strangers” dalam. babak 
achir beberapa kali putus, dan “yg 
nonton . tidak. jamleng' atau msih 
speculasi! 
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Tan" an 
— BUNG KARNO KE BAN- 
.. DUNG DAN S.BAJA 
C RESIDEN Sukarno, pada tanggal 

29 Oktober akan datang ke Ban- 
| dung, diantaranja akan ir dalam. 
| 'upatjara pembukaan djembatan Tji 
. tarum di Djajeuhkolot (ata, Haa 

Li Pa 
Sementara itu aka kabar pula, 

“bahwa pada kundjungan keBandung : 

tempat latihan perwira? Chandradi- 

- oleh angkatan kedua. 
“Tentang djembatan Tjitarum di 
Djajeuhkolot itu dapat diterangkan, 
blhwa setelah hantjur ketika masa 

z  Pbumihangus” pada tahun 1946 sam- 

| pai masa pendudukan tentara Be- 
Janda pun belum dibangunkan kem- 

bali, sehingga selama itu lalu-lintas 
kendaraan. bermotor terpaksa mem- 
pergunakan djembatan kereta - api. 
Pembangunan kembali djembatan 

itu sekarang dikerdjakan oleh Dja- 
“watan Pekerdjaan Umum selama ki- 
ra "h Lega 

2 

Data perdjalanannja ke Maluku 
Presiler Sukarno dkan singgah di 
Surabaja pada tg: 10-11 untuk mele- 
takkan batu pertama tugu peringa- 
tan pahlawan dikota itu. Pada ma- 
lam harinja Presiden akan mengu- 
tjapkan pidato berkenaan dengan , 

. hari pahlawan “itu dimuka para un- 
"dangan. 

Keesokan  harinja tanggal 11/11 
Presiden landjutkan perdjalanan ke 

“Makassar dan pada tanggal 12/11 da- 
ri Makassar terus terbang ke Am- 
bon. Rentjana perdjalanan Presiden 

. tetap seperti jang telah diumumkan 
terlebih dulu. Ant. 

PANITIA PERANTJANG 
DI - LANTIK 

  

Prof. Mr. Dr. Saponyi 
: ketua. 

Panitia Perantjang  perdjandiian 
internasional biasa antara Indonesia. 
dgn Belanda kemarin telah dilantik 
oleh P, M. Sukiman bertempat. di 
Pedjambon. Hadlir didalam upatja- 
ra tsb. Wakil P. M. Suwirjo, dan 
menteri Luar Negeri ' Subardjo. 

Segera setelah pelantikan itu se- 
lesai maka oleh panitia perantjang 
tsb diadakan rapat jang “pertama 
kalinja. - Sebagai diketahui ketua 
panitia Prof. Mr. Dr. Supomo, dan 
angautanja terdiri atas Praweto 

' Ma sasmito, Mof. Yamin, Mr. 

Tan Po Gwan, Mr. Sutikno Slamet, 
Mr. A. M. Tambunan, Dir. Z. Zain, 
Letkel. Dahlan Djambek, Asrarudin 
dan Mochran bin Hadji Al.— Ant. 

34 ORANG INDONESIA DI- 
TANGKAP DI MINDANAO 
Menurut berita pers 34 orang In- 

“donesia telah ditahan oieh pohsi di 

  

mereka menjelundup kepulau Seia- 
tan dengan setjara- tidak sah. 

Mereka ditangkap seininggu jang 
lala. — Ant: 

ini Presiden akan datang pula ke- | 

muka jang sekarang sedang diikuti & 

Tong Tjing Leng. L J. Kasimo, Drs: | 

Cotabato  Mindano atas tuduhan: 

  

Ca ola Parlement: 
  

M2 

Tentang uang saham. 

| Menteri mendjelaskan lagi bah- 
wa uang saham tidak dipungut” de 
ngan paksa, dan djika masih ada 
anggauta jang berpendapat bahwa 
saham itu dipungut dengan paksa 
atau setengah paksa, pemerintah me 

berpendapat demikian. 
Sebagai | pendjelasan mengenai 

uang tsb menteri membatjakan su- 
rat dari Bank Negara Indonesia Pu- 
sat jang menerangkan, bahwa Bank 
tsb telah menerima uang R 60.288. 
937,20 untuk keperluan beaja para 
djemaah dan orang2 Arab jang hen 
dak pulang kenegerinja, diantaranja 
sudah termasuk uang saham, dan 
uang tsb distor pada Javasche Bank 
serta Bank R.I. tjabang Djakarta. 
Dari djumlah itu jang R 4.626.713.10 
dipergunakan bagi djemaah2 jang 
sudah diangkut kapal2 Kongsi Tiga, 
tetapi jang tidak sampai ke Djeddah 
karena pembatalan djemaah, sedang 
R 6 djuta diberikan sebagai porse- 
kot kepada P.H.L. pusat guna mem- 
bajar kembali perongkosan tjalon2 
djemaah dari daerah Sumatera (ke- 
tjuai Sumatera Utara), Kalimantan 
Barat dar Maluku. Sisanja masih 
ada di Javasche Bank dan di BRI 
tjabang Djakarta, dan tidak pernah 
terdjadi 
Djakarta Loyd, demikian pokok 
surat tsb. 

  
isi 

Penjaringan. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa: 
kini sedang dikumpulkan berapa 
djumlah pelamar untuk pergi hadji. ! 
tetapi menurut taksiran diantara 25 | 
sampai 30.000, sedang pemberian 
idjin.guna 10.000. orang itu, menurut | 
pemerintah, didasarkan: 1. penjaring 

Lan supaja perdjalanan djangan sia2 
| karena kebodohan, kemiskinan, -pe- | 
|njakitan dil, 2. kekuatan-tenaga de 
viezen negara dan keadaan iklim ig | 
panas di Arabia, bahkan jang menu | 
rut timbangan Duta  Rasidi sudah | 
sedang djika dikirim 6060 djemaah | 
sadja. Menurut menteri kursus2 da 
lam “perdjalanan antara “Indonesia 
dan Djeddah dapat dilakukan Ta 
baik pada-tahun jl. : 
Diterangkan djuga, bahwa. uang 

administrasi dari Kongsi Tiga untuk 
kepentingan PHI banjaknja  R 509. 

090. dengan melalui. Kementerjan 
Agama, hingga kini sudah diserah- 
kan kepada PER 450-009 runiah, 
kekurdagannjo segdjumlah .R- 509.400 
rupiah dipotong oleh Kementerian 
Agama guna perongkosan inventaris 
atau penggantiannja.. Dalam hubung 
an ini diterangkan, bahwa pembaja 
ran 10 prosen dari harga ticket oleh 
Kongsi Tiga tidak pernah ada perse 
tudjuannja. 

  

  
  

Girarkarto. 

    

    

                    

    
   

    

     

   

      

        

                        

   

        

   

     

                          

     

Pada rapatnja "Rapat Kerdja” 

'#jabang2 Sarekat Buruh Pasar dan 

Pembantaian (SBPP) jang dikundju- 

ngi oleh wakil2 Dewan pimpinan 

tjabang SBPP wilajah Karesidenan 

(Surakarta serta Komisaris Djawa 

Tengah, wakil D.P. Pusat SBPP dan 

“wakil Sobsi Komisariat daerah VI, 

“telah memutuskan:- 

Mendesak kepada Pemerintah2 da- 
erah: 

a. Supaja ditinjau kembali kepu- 
tusan2 atau rentjana2 perubahan 

dalam dagrah Arutonoom dan setjara 

Uniform dilakukan | dilaksanakan 
peraturan2, pedoman2 dan  petun- 
djuk2 jang telah ada dari Kement. 

“DN. bag.. Autonomi dan Desentrali- 

sasi. 
b. Supaja diantara Bagian2 Peker- 

djaan Umum daerah,  diadakannja 
bagian  pekerdjaan  ”Peng ghasilan ' 

Daerah”. 
c. Supaja  setjara resmi dibentuk 

adanja ,,Panitya hersehikking” Dae- 
rah dan atau Panitya chusus Peren- 
tjana Urusan  Pasar/Penghasilan2 
daerah. 

Sebagai diketahui Djawatan Pa- 

sar sesudah Autonomi Kabupaten 
Gidjalankan, merupakan: Bagian da- 
ripada Pemerintah daerah, atau Sek- 

“si daripada bagian keuangan. Hal | 
“ini dipandang tidak sedjadjar, teru- 
Pama dipandang dari sudut pegawai. 
Kalau Kepala Bagian bisa termasuk 

IV B, sebagai Kepala Sectie dari ba- 
gian paling pol masuk III C. 

“ Untuk segera dapat penjelesaian, 
maka delegasi SBPP telah menga- 
dakan perundingan2 dengan Peme- 
rintah daerah, diantaranja dengan 
Pem. daerah Kabupaten Bojolali dan 
Karanganjar. (Kor.).. 

TRUCK TERGULING MEMBA- 
— WA KORBAN DJIWA - 
Pada tgi. 20/10 petang Ik. djam 

17.30 sebuah truck AD 514 kepunja- 
an  transport-onderneming »TJAN- 
DRA" jang disewa oleh pihak keten 
taraan untuk keperluan pengangkut- 
an ke Patjitan, waktu tiba di djem- 
batan Gudangdondong telah tergu- 
Tah 

iantara Penaah ag itu seorang 
meninggal seketika itu djuga, 7 

“orang luka berat dan 6 lainnja luka 
- ringan. Diantara korban terdapat 8 
anggauta tentara. 

Menurut keterangan fihak polisi 
“truck tsb. dikendarai (disopiri) oleh 
seorang anggauta tentara, “sedang 
menurut peraturan jang lazim dalam 
sewa menjewa kendaraan harus di- 
kendarai oleh sopirnja sendiri. Ter- 
njata bahwa si-pengendara tidak 
mempunjai rijbewijs. 
. Sementara itu dari Wonogiri dida- 
pat kabar, bahwa seorang jg mening 
gal itu adalah seorang peladjar S.M.- 
A. disebabkan ia terdjepit drum2 mi- 
njak jang diangkut didalam truck 
tersebut. — (Kor), , | 

  

SBPP. Menuntut Uniformiteit 
PP. 39 DAN PEMBUBARAN 

f DPRDS 

  

'tjarakan pada sidang DPRDS Kota- 
| besar Surakarta tgl. 29/10 jad. ialah 
i mengenai PP 39. dan pembubaran 
DPRDS. 

Usul segera dibubarkannja DPRDS 
setelah diadakan Pemilihan Umum 
dan diadakan Peraturan Pengganti 

PB 30. 
Tentang Hiburan Rakjat jg akan 

diselenggarakan oleh ' Pemerintah 

akan mendjadi atjara jg hangat pula. 
Termasuk atjara djuga pengesjah- 

an pemberian subsidi kepada : Polikli 
niek Panti Walujo, Balai Kesehatan 

| Muhammadiyah masing2  sebanjak 
FR. 2.000.-— dengan pembajaran ber- 
angsur2 tiap bulan menurut keadaan 
keuangan kas Balaikota. Selain itu 
untuk Balai Pengobatan di Kauman 
sebanjak R. 100.— tiap bulan. Selan- 

(djutnja mengesjahkan Panitya Pena- 
Pa Perumahan rakjat dan Bouw- 
kas. — (Kor.). 

.ENAM PENOSOHAN BERAS 
DITUTUP : 

  

  

Sedjumlah 6 dari 8 penosohan be- 
| yas dikota Surakarta, atas perintah 
' Pusat Djawatan Perindustrian, telah 

| ditutup, karena bertentangan dengan 
| sjarat2 jang sudah ditentukan. Selan 
djutnja tentang pendirian pabrik pe- 
nosohan beras itu oleh jang berwa- 
djib tidak disetudjui. , 

Djumlah penggilingan beras didae 
rah Surakarta hingga bulan Agustus 
S1 ada 5 di Wonogiri, 3 di Sragen 
dan 1 di Klaten. ' 

Salah satu dari penggilingan beras 
di Wonogiri sedjak tgl. 8 Sept. jl. 
oleh Djawatan Perindustrian daerah 
Surakarta ditutup, karena melaku- 

kan pendjualan beras kepada lain 
orang jang telah ditetapkan dengan 
tidak persetudjuan Djawatan tsb. 
Akan tetapi mulai tgk 12 Oktober 

untuk sementara waktu penggilingan. 

beras tadi dibuka kembali, karena 
masih menjelesaikan penggilingan 
beras untuk BAMA. — (Kor.). 

IBU JANG DURHAKA 
Pada tgl. 20/10 ji. didukuh Tegal- 

gede (Karanganjar) terdapat baji te 
lah mati. Menurut penjelidikan baji 
tsb. baru sadja dilahirkan dan mati- 
nja karena dimakan andjing (?). 
Muka dan tangannja kiri telah.rusak 
sekali. 

Setelah diadakan Henisitdikan le- 
bih Jandjut maka polisi telah menang 
kap seorang djanda umur 35 th. dan 

.atas pertanjaan polisi ia menerang- 
kan habis melahirkan baji pada djam 

20.00 tgl. 19/10. Jang masih mendjadi 
pengusutan, jalah bagaimana mati- 
nja baji tsb. 

Djuga tersangkut dalam soal itu 
seorang dukun baji, an berita 
dari Surakarta, ,   

F 

njerahkan soal itu pada mereka Jep 

penjerahan uang kepada 

Menteri Agama tjoba menangkis 
| kritikan Parlement 

ENTERI dn dalam sidang terbuka Parlemen tgl. 
beri djawaban atas pemandangan umum terhadap djawaban' Peme 

rintah jang pertama atas interpelasiAmelz cs mengenai penundaan Dje- 

“maah Hadji. Silat djawaban Pemerintah itu pada pokoknja ialah memberi 

jelasan lebih landjut mengenai keterangan? jang diberikan sebagai . 
djawoban atas interpelasi itu pada sidang 17-10 jl. 
“Sidang dipimpin oleh wakil ketua YII Mr. Tadjuddin Noor, 

23- 10 jl mem 

Ketika diterima berita 
pasti: 3 

Oleh menteri ditegaskan, 
ketika diterima kabar pasti, 
di Saudi Arabia tidak ada wabah pe 
njakit menular, sudah tidak ada ke 
mungkiman memberangkatkan  dje- 
maah hadji lagi, karena berita pasti 
itu diterima pada tg 18-8, : sedang 
ibadat Wukuf terdjadi 11 Septem- 
ber, dan persewaan kapal sudah di- 
batalkan. Dalam hubungan inipun di 
terangkan,« bahwa perwakilan di 
Djeddah sama pendapatnja dengan 
Pemerintah, jaitu menunggu dulu ha 
sil penjelidikan misi kesehatan Me- 
sir, tetapi berlainan dengan keduta- 

bahwa 

rangkan, bahwa djumlah kapal jang 
tadinja akan disewa tjukup banjak- 
nja, pemerintah tidak sependapat de 
ngan Mr. Daljono bahwa . ukuran 
ichlas harus semata2 berdasar aga- 
ma, tidak boleh berdasar nasional. 
Mengenai tambahan guotum 100 dje 
maah dari Djawa Timur diterangkan 
bahwa pemberian idjin itu tidak me 
ngenai perseorangan tapi dalam ika- 
tan dengan -P.H.I-— Ant. 

  

Menteri Pekerdjasn 
UmumjTenaga men-   

Diantara atjara2 jang akan dibi-- 

dapat ketjelskaan 
Kemarin dulu mobil Menteri Pe- 

| Kerdjaan Umum / Tenaga, Ir, Ukar 
|Bratakusumah, mendapat ketjelaka- 
: an di Puntjak. Mobil tsb terselip dan 
“masuk djurang. Ir. Ukar, isteri dan 

| 4 orang anak serta sopirnja menda- 
pat luka2. Mereka kesemuanja di- 
angkut kerumah sakit Bogor. Mere- 
ka melakukan perdjalanan dari Ban- 

| dung ke Djakarta. Berita itu tidak 
| menjebutkan bagaimana luka?nja. 
RD. 

PEMBITJARAAN RENTJANA 
U.U. PENGGANTI P.P. 39 

TAK LANTJAR. ' 
Rentjana undang2 tentang pemben 

tukan dewan2 daerah sebagai peng- 
Hganti peraturan Pemerintah no. 39 
ternjata tidak Iantjar pembitjaraan- 
nja dalam bagian2 Pariemen sehing- 
ga rentjana tsb. jang menurut atjara 
semula akan dibi iarakan dalam  si- 
dang pieno hari ini terpaksa diun- 
durkan lagi pembitiarzannja pada 
waktu jang masih akan ditentukan 
pula. 

Kabarnja pengunduran waktu 'itu 
disebabkan karena 5 dari 8 bagian 

    

bukan fraksi Pemerintah masih de- 
mikian djauh perbedaannja sehingga 

soalnja belum masak untuk dibitja- 

  
rakan dalam sidang pleno. — Ant. 

"FRONT SOBSI DLM. KEM. 
PERBURUHAN" — 
Kekewatiran ,,keng Po” dan 
keterangan Mr. Soemarno. 

Dengan kepala ,,Front Sobsi” ha- 
ran Djakarta ,,Keng Po” kemarin 
dahulu memperingatkan kepada pe- 
merintah, supaja bersikap awas ter- 
hadap infiltrasi kaum komunis jang 
menempati kedudukan? penting da- 
lam kantor? pemerintah, al. dalam 
Kementerian Perburuhan, t 
Berhubung dengan ini Sekretaris 

Djenderal kementerian tsb. Mr. Soe- 
marno menerangkan bahwa kekawa- 
tiran sk. tersebut ,,sama sekali tidak | 
berdasarkan kenjataan” — Ant, 

. 

mentjapai 

bahwa . 

  
an di Cairo jang mengandjurkan ke: 
berangkatan djemaah. Setelah mene- | 

| : AKNDKULATIN KEKJAT 

MR. utoJo KUNDJUNGI 
PELABUHAN PRIOK 

Telah: mengundjungi pelabuhan 

Pandjung Priok Duta Besar R.I. di 
Australia Mr. Utojo. Ia disertai Mr, 
R.A. Asmaun, Kepala Hubungan Eko 
nomi Luar Negeri Kementerian Per- 

ekononian dan Wakil Dagang Aus- 
tvalia di Indonesia Anderson. Oleh Ir, 

Apontoweil, inspektur djenderal uru- 
san pelabuhan diperlihatkan keadaan 
Wdipelabuhan seperti pekerdjaan pem 
buatan pelabuhan cosster didekat 
Westergracht, keadaan gudang2 ba- 

ru dan lama serta kesibukan memuat 
dan menurunkan barang di dan dari 
kapal-kapal,  penjelesaian masalah 
kongesti dan usaha2 lainnja untuk 

menambah efficieney pekerdjaan di- 
pelabuhan serta pekerdjaan2 pemba- 

ngunan lainnja. 

Kepada pengantar2nja, “Mr. Utojo 
menjatakan kepuasannja atas. kun- 
djungan ini dan berpendapat, bahwa 
buruh pelabuhan di Indonesia tidak | 
kurang keras bekerdjanja dari buruh 
pelabuhan di Australia. 

Anderson, wakil dagang Australia 
menjatakan, bahwa Indonesia beker- 

dja dalam djurusan jang baik dalam ' 
urusan pelabuhan ini. — Ant. , 

ae i 

| 
t 
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KH Dn penasehat 
pembikinan pilem Dipo- 

' nagoro 
Atas permintaan wakil ,,Persari” 

Abdulkarnen, jang kini ada di. Jogja 
untuk mengadakan persiapan2 pem- 

bikinan pilem ,,Diponagoro” seperti 
pernah kita kabarkan, Ki Hadjar De 
wantara telah bersedia utk mendja- 

di penasehat pembikinan pilem tsb. 
Dalam hubungan itu maka KHD 

menerangkan bhw menurut seorang 

penulis Belanda kenamaan, jakni 

H.H. van der Kem, dalam buku ka- 
rangannja ditegaskan bahwa Dipo- 

nagoro itu adalah sbg. .cen “histo- 

rische Hamletfiguur.” 
Seperti diketahui KHD kini ada di 

Jogja untuk beristirahat atas nasi- 
hat Prof. Dr. Asikin. Dengan demi- 
kian maka KHD tak dapat mengun- 
djungi rapat2 Parlement. Di Jogja 

KHD dirawat oleh Dr. Sumbadji. 

? # 
Perlu kita tambahkan disini bahwa 

Toleh pelukis Trubus, jang mentjipta- 
kan gambar Ibu Kartini, KHD telah 

diabadikan dengan lukisan jang ting 
ginja 14 meter. 

  

rian ekonomi di Osaka, tentang 

Karet Rakjat Indonesia) Sumatera 
sebagai berikut: 

Pengiriman bahan? mentah, jang   

berpendapat bahwa pendapat2 dari: 
pelbagai fraksi Pemerintah maupun' 

diperlukan untuk pembuatan ba- 
rang? sebagaimana dikehendaki oleh 
Indonesia, pada achirnja akan me- 

njebabkan . Djepang memonopoli ba- 
han? mentah dari Indonesia, karena 

nja embargo perdagangan dengan | 
negara? diluar blok Barat sudah ten- 
tu tak mungkin. Sekalipun kini em- 

hapuskan, kemungkinan perdaga- 
ngan itu ketjil sekali akibat dari pa- 
da tidak adanja pengangkutan. 

Pasaran jang terbesar bagi bahan2 
mentah Indonesia, seperti karet, ada- 

lah Amerika dan orang djangan me- 
upakan, bahwa modal Amerika be- 
kerdja dengan efficient. Dalam hubu- 
ngan ini " diperingatkannja, bahwa 
karena efficiency itu kaum modal 
Amerika akan lebih suka  menjalur- 
kan bahan2 mentah jang diperlukan 
ke Djepang untuk selandjutnja di- 
prcdusir 

produksi dengan upah buruh jang 
rendah akan lebih murah. 

Selain itu Di ag Nur djuga meli- 
hat akibat2 dari pada sikap Djepang 
Cajam penggantian kerugian perang 
itu “kepada keadaan didalam negeri. 

Industri? kefjil dalam nege- 
ri lumpuh. 

Akibat2 itu antara lain adalah de- 
ngan mengalirajabahan? mentah In- 
donesia ke Djepang dan nesia 
kelak hanja akan menerima hasil? 
produksi di Djepang jang mutunja 
tentu lebih baik dari pada dibikin 
dalam negeri sendiri serta harganja 
djuga lebih murah, maka industri? 
ketjil dalam 'megeri tidak dapat ber- 
golak. 

  
La 

“Selain itu dengan-sendirinja bang- 
sa Indonesia akan mendjadi konsu- 
men belaka. 

Beberapa waktu jang lalu pernah 
djuga datang seorang wakil dari 
Shin «- Nomura Trading Coy Ltd. di 

| Osaka kepadanja untuk mengadakan 
| hubungan mengenai soal2 mesin jang 

  

  

Pesawat pengangkut baru Lockheed Super Constellation adalah pesawat 

datang jang terbesar dan dapat mengangkut 110 penumpang dan dapat 
Letjepatan 1400 mil sedjam. 
  

EWAN Menteri 

Kabinet telah menjetudjui pula 

pembentukan Dewan Pengukuran 
dan Pembuatan Peta, jang bertugas 
mengkoordinir segala pekerdjaan pe- 
ngukuran dan penggambaran peta 
dalam wilajah negara Indonesia. 

Menteri Penerangan Arnold Mono- 
nutu menerangkan kepada pers, bah- 
wa soal beras dewasa ini telah men- 
dapat perhatian Pemerintah sepe- 
nuhnja dan akan ditindjau lagi se- 
tjara integral. Untuk maksud ini ka- 
“binet pada hari Selasa jang akan da- 
tang akan mengadakan sidang cha- 
sus untuk membitjarakan segala so- 
al disekitar situasi beras dewasa ini. 
Antara Jain akan ditindjau pula ke- | 

dudukan BAMA sekarang, 

Atas pertanjaan Menteri Mononu- 
tu mengatakan, bahwa soal? luar ne- 

geri pada sidang kabinet tadi ma- 
Jam tidak dibitjarakan, dan akan di- 
bitjarakan dalam sidang kabinet hari 
Sabtu pagi jang akan datang. Sete- 
lah itu oleh Pemerintah akan diada- 
kan perternuan dengan Panitya Per-   musjawaratan Parlemen, — Ant, 

  

mengumumkan, 
terachir Dewan Menteri telah menjetudjui pembentukan Komisi Pe- 

njelesaian Hutang Negara jang diketuai oleh Mr. Sugiarto dari Kemen- 
terian Keuangan. Komisi itu bertugas mengurus hutang? serta piutang? 

Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta dulu jang berasal dari 
zaman pergolakan dan sebelum tahun anggaran 1950. 

Komisi Penjelesaian Hutang Negara 
bahwa pada sindangnja jang 

  

PERTJOBAAN2 LOK2 BARU 
MEMUASKAN 

Mengenai perdjalanan2 pertjobaan 
dgn lokomotip2 baru, bagian Traksi 

dari Djawatan Kereta Api menerang 
kan, bahwa itu sedjak beberapa hari 
telah dilakukan, baik di Djawa Ba- 
rat maupun di Djawa Timur, dan ter 
njata memuaskan. 

Di Djawa Barat perdjalanan pertjo 

baan telah diadakan antara Djakarta 
dan Bandung, baik melalui trajek Su 
kabumi, maupun melalui Purwakar- 

ta. Ternjata menurut keterangan itu, 
lokomotip2 tsb. dengan tiada menga 
|lami kesukaran? bisa memasuki tro- 

wongan2. Lampegan (dekat Sukabu- 
mi) dan Tjisaat (dekat Purwakarta). 

Pada djalan2 jang datar lokomo- 
tip'itu ditjoba lari hingga mentjapai 
ketjepatan antara 80 dan 85 Km, se- 
ajam. 

Lokomotip2 jang diturunkan di Su 
rabaja telah ditjoba antara Solo dan 
Madiun dan djuga dengan ketjepatan   hingga 80 Km. — Ant, 

DES 

Kupasan saran2 pihak Djepang 
Tentang pembajaran kerugian perang 

ENGENAI berita jang disiarkan oleh ,,Sangyo Keizai Shimbun”, ha- 

pembitjaraan penggantian kerugi- 
an perang jang akan dimulai kira-kira tanggal 20/10 antara wakil? Indo- 
nesia dan Djepang, Dahlan Nur, ketua PPKRI (Persatuan Perkebunan 

Utara mengutarakan pendapatnja 

  

bargo itu untuk Indonesia telah di- La: 

Cisana, “berhubung ongkos | 

. diperlukan. dalam produksi karet 
|rakjat. Disafjangkan sekali, demikian 
|Dahlan selandjutnja, bahwa jang di- 

|ltawarkan itu bukanlah mesin2 jang 
"bisa menghasilkan eindproduct dari 
|karet, akan tetapi sekedar mesin2 

sebagai inana diketahui dengan ada- | jang tjuma memperbaiki hasil karet 
| belaka. 

Perlu dikabarkan lagi, bahwa di- 
|waktu belakangan ini djuga para pe- 

agang Tionghoa, jang mengadakan 
| hubunga an dagang dengan Hongkong 
dan Singapura sangat “berhati-hati 
dalam memesan barang dari kedua 
bandar itu, mengingat kemungkinan 

mengalirnja barang? Djepang ke In- 
donesia kelak, jang harganja diduga 
akan lebih murah dari pada barang? 
jang didatangkan para saudagar se- 
karang, Menurut keterangan jang di- 
peroleh, nsereka kini hanja memesan 
barang? jang tjuma diperlukan se- 
kali, anftaranja sebagian besar bahan 
makanan. — Ant. 

PKR. PERMAI DAN MURBA 
BANJAK TITIK PERSA- 

MAANNJA 
Mengenai kemungkinan adanja 

persatu-paduan antara Murba, Per- 

mai dan Partai Kedaulatan Rakjat, 

didapat keterangan dari pihak Per- 
maai dan PKR, bahwa fusi itu sa- 
ngat mungkin bisa Iekas diadakan 
berhubung dengan banjaknja titik 
persamaan dalam dasar? politik an- 
tara ketiga partai tersebut. Dalam 
pada itu pihak Murba belum berse- 
dia memberi keterangan. — Ant. 

  

  

  

Jetisekarta. : 

R30.000,- Telah diterima untuk 
beaja Erosi   

B 

mikian keterangan jang diperoleh 

Menurut  rentjana, untuk  irosi 
beteugeling itu diutamakan daerah2 
Gunung Kidul “untuk tanah seluas 
200 HA, Kulon, Progo/Adikarto 25 
HA, Sleman 50 HA dan Bantul 25 
HA: 

Sementara itu telah diterima pula 
uang sebanjak R 45.000,— atau se- 
paro dari rentjana beaja R 90.000,— 
dari Rentjana Kesedjahteraan  Isti- 
mewa. jang dimaksudkan “untuk Pe 
rusahaan Tanah Kering di-desa Ga 
ding, Wonosari. Kekurangannja diha 
rapkan dalam waktu jang pendek pu 
la dapat diterima seluruhnja. 

Seperti diketahui, perusahaan ta- 
nah kering didesa Gading itu jang 
luasnja 8 HA dibuka sedjak tahun 

INSTRUKTUR PENERBANG 
AURI GUGUR 

Markas Besar AURI mengumum- 
kan bahwa tg. 22 Oktober jl. djam 
10.50 telah gugur instruktur pener- 
bang AURI bernama William Dougias 
Beamer, seorang warganegara Ame- 
rika Serikat, ketika mendapat ketje- 
lakaan dengan pesawat terbangnja 
F-51 mustang dipangkalan udara 

  

  Kalidjati. Ketjilakaan tsb disebab- 
kan pesawatnja mendapat kerusak- 
an motor ketika bertolak (take off) 
dan ketika pengemudinja tjoba la- 
kukan pendaratan darurat pesawat 
tsb djatuh dan kemudian terbakar. 
Djenazahnja diangkut ke Bandung. 
Instruktur tsb meninggalkan seorang 
isteri dan 2 orang anak jang pada 
waktu itu berada di nana, — Ant, 

PERTJOBAAN ,,MORELE 
HERBEWAPENING"'. 

Panitya Inter “Djawatan Pembe- 
rantasan Pelatjuran di Bandung ke- 
sana dulu pagi mengadakan tjera- 
mah tentang pelatjuran dan penja- 
Kit kelamin jang. diuraikan oleh Prof 

| Dr. Sutopo dari Surabaja. 
Perhatian dari djawatan2, organi- 

sasi2 rakjat dan kepolisian nampak 
tjukup. Uraian Dr. Sutopo itu dite- 

kankan kepada peringatan besarnja 
bahaja penjakit  syphilis 
penangan negara dan keturunan 
bangsa. 

Menurut Dr. Sutopo penjakit itu 
dapat berdjangkit dalam orang se- 
dang sangat produktif, jaitu pada 
umur antara 25 sampai 30 tahun. 

P Diterangkan selandjutnja bahwa 
disamping pengobatan dengan berba- 
gai tjara untuk memberantas penja- 
kit kelamin itu, diuga sekarang se- 
dang ditjoba satu methode ..merele 
herbewapening”. -— Ant. 

  
i: ang mAe- 

  
  

Danjemas 

D.P.D. Kab. Banjumas telah ren- 

tjanakan berdirinja Bank Pasar dgn 
rentjana modal R. 100.000. Sebagai 

langkah pertama ada 6 buah Pasar 
jang akan mendapat pindjaman ma- 
sing2 R. 5000.—. 

Maksud Bank itu ialah sekedar un 
tuk meringankan beban pedagang2 
ketjil (bakul), djuga untuk mengu- 
rangi djumlah mendreng (woeker). 
Pada tutupan bulan September tahun 
ini B.R.I. Purwokerto kabarnja telah 

menjerahkan/mengoperkan uang pin- 
djaman jang masih berada ditangan 
para pemindjam (rakjat) sebanjak 
R. 3.8177,50 kepada Bank Pasar tsb.   

  

  
  

agar penagihan selandjutnja diurus 
oleh Bank itu. Status Bank Pasar itu 
kelak akan merupakan badan sete- 
ngah resmi. — (Kor.). 

KURSUS KADER KOPERASI. 
Besok pada tgl. 29 Oktober j.a.d. 

ini dikota Banjumas akan dibuka la- 

gi kursus ,,Kader Koperasi” angkat- 
an ke-III, Kursus itu akan diikuti 

oleh 40 or ang terdiri dari utusan pel 
bagai Ketjamatan dan Desa. Para 

cursist tsb. akan diberi didikan 'a.l. 
theorie dan ideologie koperasi, un- 

dang2 dan anggaran dasar koperasi, 
pembukuan “koperasi, ilmu  perda- 
gangan dan perusahaan, soal pin- 
djam memindjam dll. Lama kursus 
satu bulan. — (Kor). 

AUTO-BUS “LIE SOEN" MEN- 
DAPAT KETJELAKAAN. 

Baru-baru ini didekat desa Pager 
Alang. antara. Banjumas- Buntu te- 
lah. terdjadi ketjelakaan ngeri, dari 
auto-bus ,,Lie Soen”. 

Auto-bus itu memuat penumpang 

24 orang,.dan 4 orang diantaranja ka 
barnja meninggal seketika itu djuga, 
sedang lain2nja luka2. Perlu diketa- 
hui, bahwa selama & 3 bulan tahun 
ini auto-bus ,,Lie Soen” telah menga- 
lami 2 kali ketjelakaan. — (Kor.). 

BERGOTONG ROJONG 
MEMBUAT RUMAH 

SEKOLAH 
Berhubung dengan kesulitan? da- 

lam soal perumahan tempat memberi 
peladjaran anak2 sekolah, kini atas 
usahanja penduduk didaerah ketja- 
matan Kaliangkrik, kabupaten Mage 
lang, telah dibikin sebuah rumah se- 
kolah dan pendopo ketjamatan Kali- 
angKrik. Pembikinan tsb. dikerdja- 
kan oleh rakjat setjara gotong ro- 
jong, biajanja didapat dari pengum- 
pulan uang “hasil pendjualan klem- 
bak penduduk jang setiap kg dipu- 
ngutnja dua sen. Pengumpulan uang 
tsb. dimulai sedjak sesudah clash ke 

dua, hingga sampai saat ini telah da 
pat dikumpulkan ribuan rupiah, Ant, 

AA Oa ba Kya 

R.100.000.- Untuk Bank Pasar 
  

HAMPIR SEMUA PERKARA 
PENTJULIKAN TERBONG- 

KAR 
Menurut tjatatan polisi dari djum- 

lah 24 pentjulikan dikota Surabaja 
telah terbongkar 21lperkara dan di- 
dapatkan dakwa2. Dalam hal OSH 
dan IKT tidak bisa didapatkan ke- 
terangan2, berhubung sesudah orang2 
itu dibebaskan kembali oleh: jang 
mentjulik terus meninggalkan kota 
Surabaja “karena takut. Seorang 
bernama TTS telah kedapatan mati 
di Djalan Gersik sesudah ditjulik. 
Dalam perkara penghabisan ini po- 
lisi menahan 5 dakwa bangsa Tiong- 
hoa dan seorang Indonesia. 
Dalam 24 kedjadian itu telah di- 

tjulik 20 orang Tionghoa, seorang 
anak perempuan Belanda, Jenny Ge- 
vers dan tiga gadis Indonesia. Tiga 
perkara sudah diserahkan kepada 
Djaksa dan akan diadili. 

Dari tjatatan itu dan djumlah dak 
wa2 ternjata, bahwa sebagian hesar 
pentjulik2 dan jang ditjulik adalah 
orang2 Tionghoa. “Pemimpin kedja- 
hatan itu umurainja bangsa Tionghoa 
dan mereka ini menggunakan ,,ele- 
men2 ketjewa'. Uang tebusan jang 
dituntut oleh  pentjulik2 itu antara 
7000 rupiah dan R 41.000.060. — Liem 
Swie Hwa umpamanja “ (keluarga 
Liem Seeng Tee, pabrikan rokok) 
telah diminta supaja. bajar 1 djuta 
rupiah, GUT R 300.000.-——-, TTTdjuga 
sebanjak itu dan HEM nja. —- Ant. 

DJEMAAH HADJI TIBA 
Sedjumlah 1000 orang lebih dje- 

maah hadji Indonesia jang tiba ke- 
marin dulu siang dengan “kapal 
»Tarakan” di T. Priok, “kemarin ba- 
ru akan turun ke daratan, demikian 
menurut kementerian Agama. Ant. 

SUKAR 
Sedjak bulan September dan te- 

rutama dalam Oktober sekarang ini 
Gjiumlah peranakan Tiongnoa jang 
telah mengadjukan permintaar. ' ime- 
nolak mendjadi warga negara Indo- 
nesia makin lama makin NAK 
hingga kira2 400 orang. 
Menurut tjatatari pengadilan nege- 

ri Gi Bandung, dalam waktu 2 bulan 
ini ada 244 permintaan jang telah 
disjahkan oleh hakim sedang kira2 
150 permintaan lagi masih akan di- 
tanda-tangani. 

Dapat diterangkan bahwa sebelum 
bulan September djumlah peranaltan   

  

Tionghoa “ jang menolak mendjadi 

beteugeling 
BAJA jang diterima untuk Rentjana Kesed jahteraan Istimewa dari 
Kementerian Pertanian untuk program erosi beteugeling tahun 1951 

ini telah diterima R 30.000,— dari beaja seluruhnja jg besarnja 
000.— bagi daerah Istimewa Jegjakarta. Penerimaan uang sekian scge 
ra akan digunakan, mengingat pentingnja keperluan tersebut tadi. De 

R 60. 

dari Djawatan Pertanian Daerah. 

jang lalu dan dimaksudkan untuk 
mentjari dan menjelidiki rabuk2 dan 
tanaman2 matjam apa jang “dapat 
dihasilkan oleh tanah2 “kering jang: 
terutama banjak terdapat didaerah 

Gunungkidul itu. 
Tahun jang lalu diterima beaja pu 

la sebanjak R 90.000,—, tetapi ten- 
tang hasilnja belum nampak, 'sebab 
paling sedikit untuk mengetahui se 
kitar hasil2 itu diperlukan waktu 

5 tahun. 
Tetapi sebaliknja, djika dapat di- 

ketemukan hasil2nja tidak sedikit 
pula keuntungan bagi penduduk da- 
erah Gunung Kidul chususnja, da- 

erah2 tanah kering lain pada umum 
nja untuk bertjotjok tanam. 

Prof. Sardjito beri tjeramah 
Dengan bertempat dipendopo Balai 

Kota, kemarin telah diadakan tjera- 
mah oleh Balai Pengetahuan jang di 
ketuai Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo. 

Pada malam itu Prof. Dr. Sardjito 
menguraikan tentang perdjalanannja 
di Eropah dan sekitar perundingan 

Unesco di Paris. (Oleh2 dari sidang 
Unesco sudah pernah kita muat. Be- 
gitu pula hadiah Unesco kepada In- 
donesia. — Red.). 

Selain daripada itu ditjeritakannja: 

pula hasil penindjauannja di Israel. 
(Verslag selengkapnja menjusul). 

DEWAN PEMERINTAH DAE- 
RAH DAN SOAL BERAS 

UNTUK PEGAWAI 
Kemarin Dewan Pemerintah Dae- 

rah Istimewa Jogjakarta telah me- 
ngadakan sidang jang dipimpin oleh 
Ketua DPR Abdul Hamid seiaku wa- 
kil dari Wakil Kepala Daerah SP 
Paku Alam jang kini sedang berada 
di Djakarta. Sidang terutama membi ' 

tjarakan sekitar akan adanja pemba 
gian beras untuk para pegawai oto- 
noom dan negeri dikota Jogja. 

Menurut keterangan sdr. Abdul Ha 
mid, jang harus  dipetjahkan jalah 
soal2 pengangkutan beras untuk Jo- 

gja jg kini masih berada digudang2 
Semarang dan Magelang, sedangkan 
waktu telah mendesak. 

Sementara itu dari kalangan lain 
didapat keterangan, bahwa untuk pa 

ra pegawai otonoom dan pegawai ne- 
geri beserta keluarganja jang banjak 
nja 83.342 orang diseluruh kota Jo- 
gja, diperlukan tiap bulannja 624.315 
Kg, jaitu 7,5 Kg untuk tiap djiwa. 

Beberapa ratus ton telah terdapat 
persediaan dari beras itu, tapi keku- 
rangannja masih harus diselesaikan 
karena masih ada diluar daerah. 

KONPERENSI DINAS DJA- 
WATAN SOSIAL 
DJAWA TENGAH 

Kemarin bertempat disalah satu 
ruangan dari Kantor: Perwakilan 
Kementerian Sosial Jogjakarta telah 

dilangsungkan “ konperensi" “dinas 
Djawatan Sosial seluruh Djawa-Te- 

ngah, termasuk pula Djawatan Sosi- 
al daerah Istimewa Jogjakarta. 

Konperensi itu terutama untuk 
membitjarakan soal bimbingan sosial 
dan untuk mentjari tjara2 jang sa- 
ma dalam mendjalankan tugas itu. 

Selain hadlir para inspekteur di- 
karesidenan2, datang djuga inspek- 
teur bimbingan sosial dari Bandung. 

PEMILIHAN ANGGOTA2 
DPR KABUPATEN 

Beajanja R. 1 009 006.— 
Sesudah selesainja pemilihan ang- 

gota dan pembentukan Dewan Per- 
wakilan Rakjat daerah Istimewa Jo- 
gjakarta, maka menurut rentjana se- 
gera akan diadakan pemilihan ang- 
gota2 dan pembentukan DPRZ2 didae- 
rah kabupaten seluruh Jogjakarta. 

Pemilih didaerah2 kabupaten ini 
menurut taksiran akan memakan bi- 
aja Ik. R 1.:000. 000.— (satu djuta 
rupiah), jang akan dimintakan ke- 
pada Kementerian Dalam Negeri. 
Ant. 

JOGJAKARTA DAN SURA- 
KARTA 

Masing? butuhkan 700 guru 
SR: 

Menurut keterangan kantor in- 
speksi sekolah2 rakjat daerah Jogja 

dan Surakarta, dalam tahun jang 
akan datang ini direntjanakan untuk 
mendirikan gedung2 sekolah baru di- 
tiap2 kabupaten sebagai usaha me- 

ngatasi kesukaran2 mengenai ge 
dung2 sekolah. ' Menurut 'rentjana 
tiap2 kabupaten akan mendapat. le- 
bih kurang empat buah gedung baru. ' 

Selandjutnja ' dapat dikabarkan 

bahwa untuk daerah Jogja masih di- 
butuhkan Ik. 700 orang guru sekolah 
rakjat sedang ' didaerah Surakarta 
djuga “masih dibutuhkan Ik. 700 
orang. Ant. : 
orang. “Guna mentjukupi keperluan 
tsb. kini sedang giat diselenggara- 
kan kursus2 guru “dibeberapa tem- 

    
  

3 Ka 
TPA NP LUPA 

pat. -— Ant. 

MEMILIH! 
warga negara Indonesiat hanja ada 

11 orang. Apakah mereka itu akan 
mendjadi warna negara RRT atau 
warga negara . Tionghoa Kuo  Min- 
tang belum terdapat keterangan. 

Dari pihak ' golongan peranakan 
bangsa Asia lainnja “sampai seka- 
sekarang belum ada kabar. Mengenai 
golongan peranakan Belanda (seba- 
gai diketahui atas mereka ini berlaku 
systeem aktip) setelah terpadat kete 
rangan bahwa sedjak.permulaan ta- 
hun ini sudah ada 381 orang pera- 
nakan Belanda ' jang memadjukan 
permintaan untuk mendjadi warga 
nagara Indonesia, — An & 

« 
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25 TIMUR TENGAH. 

“dan. Komisi tadi telah mengusulkan 

'Gub, 

“dan tersebut diatas tadi hari Rebo: 

Magelang, 

“kbagijo, Patikradja Banjumas.. 

' terima. Djanganlah 
“hati dan menjangka bahwa 

ta Jah se 
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“ dapat tempat. Sabarlah. Begitu pu- 

«masih akan ibu periba dan menung | 

pt RN TEKA IPAR 

: an set. dan « per 
1 tjatur merupakan: an-. 
Er: atau menge 

anan : 

  

Aa. & $ 
| Antjaman memang .mengan va 

| dung : maksud hendak bikin tje - 
“laka, "tetapi kalau hukum tja- 
tur ditepati”, apa jang dian- 

g tjankan tidak akan terdjadi. 
“ Sebaliknja kalau hukum tja 

ur tidak ditepati mapan 
“man mesti datang: siapa jan 

“salah selah, (de wet der akun . 
“ tigheid) bertijalan dalam per- 
mainan Tegrup aan Sani? 
angan 
Dengan begitu imbangan an 
9 siapa jg salah dan siapa 

'jang “tidak salah terdjamin,: 
I oleh karenanja competitie da- 

pat berdjalan terus dgn aman 
“| dan tenteram. 
Pabean di masjarakat ? Djuga 

Gisini ada keinginan ber-com- 
“ petitie dgn aman dan tenteram, 
tetapi kalau antara antjaman 

. dan hukuman tidak ada im- 

bangannja, maka dalam dunia 
tjatur hal itu bukanlah lagi 
suatu permainan (spel), mela- 
inkan hanjalah. suatu »main2” 

belah: (Spielerei). k 
Wiraningrat.       

"AMERIKA TERUSKA “PEM. 
BENTUKAN KOMANDO 
Djurubitjara kementerian Juar ' 

negeri Amerika Serikat, "Mc. Der- 
mott, hari Rebo jl mengatakan bah 
wa Amerika Serikat dengan “kerdja 

5 agan genit 
kedua pihak 

  
| Pertemuan hari Kemis kemarin itu 

jang dilangsungkan di “Panmunjom | 

pada Gdjam 11.00 pagi merupakan 

pertemuan pertama antara delegasi2 
'gentjatan sendjata kedua pihak se- 
mendjak ' perundingan? di Kaesong 
diputuskan oleh pihak Utara 23 Au- 
Rea, ang lalu. 

Dalam notanja jang diadjukan ke- 
pada pihak PBB oleh djenderal Nam 
II dari pihak Komunis men nsjahkan 
5 pengertian ' jang telah tertjapai an- 

| tara para opsir penghubung dan pu- 
la sebuah turunan dari persetudjuan 
8 pasal jang lebih dulu telah dira- 
tifisir itu, jalah: 1) istilah pasukan 

k bersendjata jang disebut dalam per- 
setudjuan berarti grombolan2 orang2 
bersendjata baik jang berada diba- 
wah: pengawasan atau perintah resmi 
maupun jang” tidak. Djika terdjadi 
Suatu insiden militer, dan pemerik- 
saan itu menundjukkan bahwa dalam 
insiden itu terlibat pasukan? bersen-' 
djata dari satu pihak maka pihak 

Jini tidak akan melepaskan diri dari 
tanggung-djawab. 2) pemeriksaan 
mengenai insiden2 demikian itu akan 
dilsiukan bersama. 3) persetudjuan 
jang telah tertjapai antara para op- 
Sir penghubung 22 October jang lalu   bersama 6 negara lainnja “hendak 

meneruskan pembentukan komando 
Timur Tengah —— Ant. UPs 

merupakan bagian terpenting dari 

" PANMUNJOM $ 

jatan 

SKEDAULATAN RAKJA "rr? 
  

       

   
   

sendjata 

bertemu lagi 
5 Pengertian disjahkan Utara 

1 engGAsI Utara hari Rebo jang lalu telah meratifiseer persetu- 
jan telah tertja 23, antara para opsir penghubung mengenai 

'antuk konperensi gentjatan sendjata. 
perundingan gentjatan Ta ini telah ditetapkan hari 

Se- “daeral hi n Pi Tan peraturan 

"perti dik ia 
Kemis Beta atas usul pihak P BB. 

lakan berlaku selama perimaieamid 
|gentjatan sendjata, 4) persetudjuan 
"jang telah diratifisir ini mengganti 
segala persetudjuan2 jang lama me- 
ngenai tempat perundingan dan dae- 
yah netral Kaesong. 5) pesawat? mi- 
liter dari kedua pihak tidak boleh 
terbang, diatas ' tempat konperensi, 
ketjuali djika keadaan tjuatja. atau 
tehnis memaksa penerbangan demi- 
kian itu. 

Sementara itu radio Peking-dalam 
siarannja hari Rebo jang lalu me- 
njatakan, . bahwa delegasi Utara 
mengharapkan. tertjapainja suatu 
gentjatan sendjata di Korea, asalkan 
Amerika TA ANA tuntutan2 
benar dan pantzs. Dgn mengutip pen 1 
dapat” komando Utara sebagai di- 
wartakan oleh koresponden NCNA. 
radio Peking menjatakan, djika ha- 
rapan Utara 'itu tidak terlaksana, 
maka mereka mungkin skan melan- 
djutkan perang di Korer dan akan 
bersiap2 pula untuk melakukan pec- 
rang jang lama jang-nantinja akan 
“berachir dengan kemenanga in pihak 
Utara .— Ant, AFP. 

5 Kimpat masalah terpenting. 

3 £ 

U. P. mewartakan dari Tokio, bah- 
wa 4 masalah terpenting jang kini   persetudjuan tetap antara delegasi 

| kedua pihak, persetudjuan mana 
  

Pembatakin persetudjuan 
Condominium 

Ta' akan pengaruhi pemerintahan Sudan 
UBERNUR Djenderal Sudan Sir Robert Howe Rebo jang lalu da- 
lam suatw rapat dihadiri oleh ' pembesar? Sudan mengatakan, bah- 

wa pembatalan perdjandjian antara Inggeris dan Mesir serta pembatalan 
persetudjuan condominium itu sama sekali tidak akan (Pap ena pe- 

- merintah atas Sudan. » 

Disamping itu riowe” mengemuka-: 
kan, bahwa ia tidak dapat .menjetu- 
Gju usul2 jang diadjukan oleh ko- 
misi untuk perobahan konstatusi Su- 

supaja pemerintah -atas Sudan dila- 
kukan oleh suatu komisi 'internasio- 
nal selama -zaman pentjaroba- Kkcas 

rah kemerdekaan Sudan. : 

Menurut kalangan jang mengeta- 

hukandaikata seruan komisi tadi ke- 
pada PBB itu punja kemungkinan 
akan dipertimbangkan oleh P B B, 
maka seruan itu perlu disetudjui oleh 

jendral terlebih dulu sebelum 
bisa dikemukakan kepada PBB seba- 
gai suatu seruan.resmi. Komisi Su-   
jang lalu djuga bersidang untuk me- | 

nindjau keadaan berhubung dengan | 
adanja pernjataan Gub. djendral ta- 
di-- Ant. AFP. 

“tinggi Amerjka “di Beirut, 

- Ggemonstran, 

: pengawasan polisi. 

  

Mahasiswa Lib:non 
sokong Mesir 

19.000 Mahasiswa balai perguruan 

ibukota 

Libanon, hari Selasa jl. telah ' me- 

ngadakan demonstrasi sebagai per- 
njataan Simpati mereka “terhadap 

Mesir, jang menentang Inggeris itu. 

Polisi. berusaha 'supaja mereka 
Gjangan sampai keluar dari  hala- 
man. universiteit” hingga “timbul: 
perkelahian antara polisi dan kaum. 

jang menjebabkarni be- 
berapa mahasiswa mendapat luka2. 

Sementara itu mahasiswa2 dari ba- 
lai perguruan tinggi lain2-nja "ber- 

, demonstrasi didjalan2 pula, dibawah 

| penghentian tembak-menemba k, 

dihadapi oleh para delegasi gentja- 
tan sendjata “dalam  perundingan2 
nanti ialah: pertama, penentuan sat 
ris demarkasi, kedua, peraturan? 

dan 
bagaimana bertindak terhadap ps- 
tanggaran2,/” ketiga,” persotudjuen 
tentang tuikar-menukar . tawanan2 
perang, dan ke-empat, ,,nasehat2 ke- 
pada pemerintah2 ” mereka masing2 

Gjika tertjapai perdamaian tetap di 
Korea”, 

seba Dri diketahui, 
pertama, jaitu 
garis demarkasi, 

tentang pasal 
masalah penentuan 

bulan Djuli jang lalu. Sebuah pani- 
| tya ketjil telah dibentuk pada bulan. | 
Agustus jang lalu untuk m emetjah- | 
kan masalah “Gemarkasi ini, tetapi 
usaha ini tidak berhasil ketik Ta pe 
yundingan2 diputuskan “pada abhir 
bulan Agustus'jang lalu. —— Ant. 

INGGERIS LA. 
SERILJA MALAJA. 

  

TENTARA 
WAN 

.dan 12 serdadu mendapat Taka et 
Pada pihak gerilja, 5.orang tewas | 

dan beberapa orang luka2.. Polisi 
bersendjata malam 

-dakan pendjagaan2 sekeliling Kuala 
Tumpur, 

orang jang keluar atau masuk kota   — Ant. UP. tadi... — Ant.-UP. 

Suatu 'iring2an kendaraan militer | 

Inggeris hari Senen jl. telah diserang | 
yoleh pasukan gerilja di Selangor Uta | 
ra, hingga 10 serdadu Inggeris tewas | 

Selasa jl. menga- | 

    

  
Inilah -gunbar Hyde Park diman 

ru dinegara tersebut. 

menjerang, tidak 

   
HYDE PARK. 

d pemimpin? partai di Inggeris melaku- 
kan. kampanje dalam menghadapi pemilihan umum jang dimulai kema- 

Conservative 

berdjauh-djauhan. 
dan Labour sama2 “bitjara, serang- 

(Poci, RO). 
  

AKIN rela Kepata ts. 
Tris — nakimn £i 

Attlec mengatd 
selurahnja, dan h 
lain, seperti Bey 
Kan perdialanan be 

Meskipun belu: 
gang pemerintahan 
an Churchilk aks 
Wa kelebihan su 

   

son MK 

to' yang   

    

Apabila Conservative 
nang dalam pem 
ka: perubahan da 
internasiondl akan ter 

Per ramng 
mempererat perhui 
geris dengan Ameri 
hubungan lebih-era 

  

    supaja lebih -banja 
Lakan diberikan "ker 
b - 
hreTis, Supaja-leb 
pada sekarang ini. 

  

dan menggeledah “setiap | 

| 

fakan menrber 
kedua delegasi te- |: | 

| lah menghadapi djalan buntu sedjak | 

| 

Kedua: Sebar 

maka: Chur 11 

  1 A m       

  

  

        

-DJAWABAN SURAT 
Surat perkenalan jang sampai di- 

'medja ibu antara lain dari: Mashud, 
Tedy, Solo, Murjadi,  Jo- 

gja, Sunarso, Bausasran Jogja, Su- 

ag
 

Aga Widio Suhartono: 
1 Jang ibu maksudkan dengan, tin: 
ta Gambar ialah tinta Tjina itu. 

Mulailah ! 1 
2.. Subagijo. Penggeli- nalnan belum 

la bagi anakku Sutikno Hadi. 

3.Namuan D. Djokja. 

Suratmu “ketiga tiganja telah ibu 

  

  anak berketjil 
surat2 

dari putera ibu ada jang lari ketem- 
pat sampah. Semua ibu simpan ba- 
Ak - baik. 

Anakda agaknja seorang: anak jg 
keras hatinja, Segala karangan, se- 
Bas Surat mengenaj tulisan ibu ten- 
tang penghormatan pada guru, dapat 
memberi kesan bahwa anak selalu 
tergesa-gesa memutuskan: Sesuatu. 

Perbaikilah mulai sekarang. Pun: 
isi penggeli hatimu masih kurang 
tjotjok dengan Kawanku.  Sjairnja 

gu tempat. 

4, Sunarto. — Jogja.   Gambar. karikaturmu sudah ibu" te 
"rima. Masih harus ibu tebalkan agar 
dapatdibuat klise. Baik semua Bam” 
“baranmu. Tunggu dimuat. 5 

. 5. Suwata, 
| Karanganmu tentang daan, ke 
pada orang tua terlalu berat. Buat- 

5 ematjam itu jang berupa tjerita 
ringan. Djadi bukan budi-pekerti. — 
Tjobalah ! 

Sekian dulu ajawaban ibu ! 
“Bu NING,. 

, k 2 Berita kawanku. 
Mulai minggu ini Kawanku keluar 

pada hari Djum'at. Hendaknja anak2 
maklum. Dan penutupan sajembara 
karangan jang ibu umumkan jang 
lalu itu ada kekeliruan sedikit. 
.Sajembara ditutup. pada tanggal 

12 Desember. Djadi tidak 12 Nopem- 
# ber, , 

Sekian. “ IBU. 

  

Na 
mean Med AO 

A 

. (Kiriman dari Tedy, Solo). 
5 Saja ada dalam kuda, « 

“. Saja ta' ada dalam belalang, 
ada dalam kera e 

pi.ta' ada dalam binatang. 
“Siapakah saja ? 

pi Apakah jang berdiri ditengah ko- 
ta Bogor dan berdiri ditepi sungai 

“ 2 On 2 4 

“tete 

Pajatan sungguh: bagus. Ta 

  

. MENUDJU 

    

KE P.O.N. 
Kisah perdjalanan pembatja nKawanku" 

P: AGI jang ta” mudah kulupakan. 
Mengapa?. Karena pagi itu, tg. 

18 Oktober: aku berangkat ke me- 
dan laga. E, djangan adik kira me- 
dan perang Tho! Bukan dik. Aku be- 
rangkat kemedan laga dimana aku- 
bertanding guna mendjundjung ting- 

gi nama kotaku. Kebanggaan hati- 
ku te ada jang membandingi. : 

Orang tuaku amat bangga pula. 

Tetangga serta kenalan diberi tahu- 
kan oleh mereka pada tgl. tsb. aku 
berangkat untuk berlomba, dan jang 
teristimewa berlomba ke Djakarta. 
Sungguh kawan dan adik2. Gamba- 
ram kota Djakarta sungguh tampak 
djelas. Aku belum pernah mengun- 
djungi ibu kota jang katanja ramai 
sekali. 

Nah, semalam sebelum aku be- 
rangkat, ibu telah siapkan bekal ba- 
giku. Jah, semalam ibu ta' dapat ti- 
dur. Entah karena kutinygalkan 
untuk beberapa hari ataukah karena 
bangga karena  anaknja- -akan ber- 
lomba? Mungkin djuga ibu ta da- 
pat tidurs karena — kupesan.' supaja 
membangunkan aku pagi2 betul. 

Ajah dan “ibu mengantarkan aku 
ke setasiun Tugu. Pada pagi itu se-. 
tasiun jang biasanja belum begitu 
ramai tampak istimewa  sibuknja. 
Bukan hanja kesibukan orang atau 

anak2 jang akan berangkat ke Dja- 
karta, tapi djuga kesibukan orang 

pada pemimpin rombongan. Begitu 
pula halnja dengan orang tuaku. 

Kereta upi berangkat... Kulambui- 
Ikan tanganku untuk mengutjapkan 
selamat tinggal kepada bapak dan 
ibuku: Nah, selama "perdjalanan ta? 
henti-henti. kita bernjanji riang Sam- 
bil ketawa gelak2. Diantara pemain 

lawak sehingga. perdjalanan jang 
Kadjauh itu sama sekali tw terasa be-' 

Pemandanyan  disepandjang 
“henti2 

aku“ bertanja kepada bapak pemim- 

pik rombongan jang kebetulan seo- 
rang Guru, tentang hasil bumi dae- 
rah Banjumas, Pekalongan dan lain 
tempat lagi. 

Ta' terasa. olehku bahwa hari te- 
lah sendja. Kita mengindjak daerah 
Djakarta” kata pemimpin. rombo- 
ngan. Kami 

rat. 

tua jang menjerahkan anaknja ke-. 

“pun banjak terdapat: penjanji dan 1pe 

berkemas. Sampai di 
Setasiun Gambir (Djakarta) tampak 

kut puteri dipisah -asramanja- Di- 
asrama aku seyera berkenalan dgn 
sdudara2 kita dari Sulawesi 
Stnda Ketjil. Ta' ada bedanja tjara 
“merdeka bergaul. 
“Sebentar sadja tampak" seperti 

teman satu “kelas dan banjak kude- 
ngar dari mereka. 

Adik2, disana aku tidur diatas... 
kasur. Aduh, bajangan jang semula 

terdapat padaku . sungguh mleset. 
Kukira kami akan ditidurkan diatas 
tikar. Tapi... @dik2, air amat Su- 

kar didapat. Kamu berebut dulu diika 
hendak mandi. Bagi anak jang malas 

maka tentu ta akan ada persediaan 
dir. 
“Maka anak 19, terlambat bangun- | 
nja terpaksa hahja tjutji muka sa- 
dja. Dan adik2! Apa jang kita ma- 
kan pagi. Roti dan Susu. Enak bu- 
kan,! Jah, memang enak sekali, La- 
pi waktu aku “enak2' makan, tiba? 
teringat. olehka- akan adikku jang. | 
kutinggalkan dirumah. 

Pagi hari tanggal “19 kami me- 
nindjaw lapangan Ikada jang sedang 
dipersiapkan untuk 

harinja diadakan latihan difille. 
Aduh, bagus. sekali tjaru mereka 

L melatih. Dan imi akan kutiru bersa- | 
ma kawan&gku djika aku telah kem- 
bali ke Djokja. 

Nah, adik2 tentang djalannja per-' 
Hombaan. baiklah kutjeriterakan ke- 
lak ajika aku kembali ketengah 
anik. 

Sampai bertertu lagi. menteku. 

Dwid. 

      panitya  pendjemput. Kami diang- 
kat dengan truck, bis, dan matjam2 

“kendaraan PRE RUDY asrama, Pengi- 

dan | 

  

| 

| 
| 

| 
berlomba, Sore. | 

| 
| 
| 

2 
| 

  

     

   
    

   

  

SJAIR « 
KESEHATAN 

Waktu matal Hak pagi, 

Sinar sang suit 

Kana atau us di 
     

  

ANA i 

Segra “kelap 
“Tar pPAanNgdI MEhie 

Pun 2 eetomba disitu: 

    

  

Tak NN goa rasa lesu dan $ 
Agar dapat menambah. keseha 

LELUTJON 
DISEKOLAH. 

Guru: Ti, mengapa engkau tak per- 
& nah dud ditengah?" Selalu     

dipinggir sadja? 

Ja pak guru, karena saja tas 
kut kalau ada NM 0o.m OK. 

AKAN BEPERGIAN. 

Puti: 

    

   

Iba' “To Harilah dokar jang ko: 
Song! lekas jati! 

Toto: Bu, dim -Mmana tak ada do- 
"Gkar kosong. semua sudah. ada 

jang mengendarai. 

Ibu: Ach kau anak terlalu. itu ku- 
sirnja, tahu!!! 

DIRUMAH. j 
Ajah: he Tin, itu surat. dari 'siapa . 

lagi? Kam tedalu inasih Ke- 

tjil sudah “Peladjar berkiri- 
man2 surat. 

Tin tidak pak ini surat dari Bu 
GNing. 

Ingin  me- 

muliki sebuah 

mobil “Ford ? 

Peladjarilah le 

bih dahulu ra- 

“hasia  mesing- 

nja” 

Inilah 

bar sebuah. Ho 

gan 

bit” model: ter- 

buharu. 

  

kata ibu. 

Kalau Churchill 

Tangan-merdeka bagi USA di Tiongkok 
Keadaan di Asia akan lebih djelek 

(Oteh I. Hutauruk). 

25 Okftoker, 
tai Manan ikan campazne. 

ci ling 
59: Fali. 

Dj: ga dari Conserv atv @ Pariy mengada- 
begitu ita. 

an ber ar 

25 Oktober, 

      

   

      
    
   

   
    

  

   

            

    

  

Pzity dl Parlemer 

  

- aa nengn 

pada nomer 
“dapat 

| wa nantinja 
Wikistan akan 
Tam hal 

menang : 

hari pemilihan umum di Ingge- 

Pe. 
eseluruh deserah, ada 1090 mil 
Nan pula temaa?-nja jang 

partai mana jang akan meme- 
tetapi besar 

Wning Street. Orang menduga, bah- 
ada kira2 50, 

- kemungkin- | 

  

Dari Redaksi: 

Tulisan. disamping adalah 
dari wartaisan kita.di London 
dan baru kita muadtkan seka- 
rang. karena kasip datangnja. 

Pokoke isinja” mengenai soal2 
ju berhubungan dgn. pemilihan 
wnatn hi Inggeris, jg kampag- 

hnenja selesai - kemarin. Meski- 
pun demikian Inkisan soal tsb. 
jang terdapat didalam. kara- 
ngancatu memberi pengertian 
kepada kita betapa djalan - dan 
hebatnja pemilihan umum “di 

Ingyeris itu: Soal itu berguna 
'sekali bagi kita. 

    

    
  

bertindak terhadap Tiongkok untuk 
dendara. 

Tiongkok ini 2 at 
membalas 

Kebebasan di    

     
   

     

  

  

  

K   
Rentjana ini meliputi pembelian 

309 baah penggilingan tebu jang me- 
raakai tenaga hewan dan 40 buah de- 

mungkin | dilakukan di India, pula 
akan dibeli 40 mesin Diesel dari 
Amerika Serikat, Eropah atau Dje- 
pang. 

Dibawah projekt “ini djuga akan 
Gi-impor pupuk Ammonium phospha- 
te dll. alat2, jang memakan biaja 

$ 85,000. Biaja “jang akan dipikul 
oleh ' pemerintah Indonesia dalam 
projekt ini, berdjumlah sedjuta ru- 
piah dan dipergunakan untuk pembu- 
atan kawah2, pengangkutan se- 
tempat, pertjobaan, penerangan dil. 

Dikatakan, bahwa penanaman tebu 

jang dikerdjakan oleh petani ketjil 

ling menguntungkan di Indonesia 
dan besar pula artinja di Djawa Ti- 
mur, didaerah mana dalam tahun ini 
tanah setuas 11.000 hectare telah di- 
tarami Gengan tebu, sedangkan di- 
seluruh Djawa luas tanah jang dita- 
nami tebu adalah 13,000 hectare. 

Hasil tebu se-hectarenja kira2 .80 
ton, jang biasanja dapat menghasil- 

Ikan kira2”6 ton gula merah. 
Dad prosa tk si 

seanterongj 
gula 

Gelap abdi 
BR en nk Lead Sp 0 0, 
Can en gran, Jua. aki - 
Man Da ar Up Tua In   
Maksud  projekt ini'ialah untuk 

(memperlipatganda penghasilan gula 
|Gari tebu jang ditanam oleh petani 
ketjil, dengan memperbaru alat2 jg. 
sudah tua. 

Diharap pemakaian 
penggilingan 

| dapat menghasilkan 

dua matjam 

| panen seharga 4 djuta rupiah. 
| Adapun pembagian alat2 jang di- ! 
(peroleh dari projekt ini adalah sbb:: 

-  Djawa Tirsur: karssidenan Kediri 

"40094, karesidenan Malang 2004, ka- 
residenan Besuki 1574, 

Madiun 10 Surabaja 54x, dan Dja- 
wa Tengah 10545, 
alat2 ini akan didjual kepada kope- 
rasi pertanian “atas kredit djangka 
pandjang, demikian Eca. 

ditahan oreh pem itah 1 ke- 
tika PM. Attlee mengu 1g “Was 
hington I:k. 8 bul: 
Djadinja, bila Churchill meme- ! 

  

   kembali, maka persoalan Ti- 

akan @iserahkan kepada Ame- 
rika Serikat, 
Ketiga: 

rinta 
mur 

Sebagai akibat 
diatas, Pase S akan 

bantuan di mur 
Salah satu bat dari ini ialah, bah- 

situasi di India-dan Pa- 
makan dipertadjam. Da- 

     

ini 

   ang Pakistan. 

tkedua jalah, bahwa nantinja 
akan lebih leluasa bertin- 

& “Tnao China. untuk usananje 
atam gerakan Ho Chi Minh. 

Djadinja, kemenangan  Churenil! 

dak 

  

   
Lnanti akan lebih mendjelekkan kea- 
|Gaan dinegara2 Asia, termasuk Indo- 
i'nesia, dan keadaan di Afrika (Mesir, 

  

"terdjadi di Asia, 

serta daerah2 djadjahan disana). 
Perang? 

Dengan makin eratnja hubungan 
antara Inggeris dengan USA nanti- 
nja, tidak “perlu ketegangan antara 
blok Sovjet “dengan blok Ainerika 
makin 'tadjam. “Churehill “sudah 2 
kali berkata: 
Stalin” (kalau sudah 
rintahan). 

Artinja ia akan berusaha sekuat2- 
nja mentjegah - timbulnja perang 
dunia ketiga. 
arti kesengsaraan. rakjat 
seperti djuga bagi bangsa2lain. 
tapi-Inggeris lebih2 merasakan aki- 
batnja, seperti sesudah perang per- 
tama dan kedua jang lalu. 

Lain daripada itu clash antara ko- 
munis dengan blok Barat tidak akan 

Te- 

Maka Churchill akan mentjoba  se- 
kuat usahanja untuk  menghindar- 
kan clash itu, 

dari- | 

Pengah..! 

Inggeris akan berdiri di | 

Saja akan menemui | 
dalam peme- | 

Sebah peperangan ber | 
Inggeris, | 

tetapi di Eropah. ' 

'Dutabesar Lakshmi Pardit 
berhenti 

Pemerintah India pada hari Rebo 
telah menerima baik permintaan ber- 
henti. dari Njonjah Lakshmi Fandit 
selaku Guta-besar India di Amerika 

kat dari Mexico. 
Kementerian luar negeri India me- 

njatakan, bahwa . Nj. Pandit telah 
“meletakkan djabatannja sebagai du- 
ta-besar itu untuk mentjalonkan di- 
ri lagi dalam parlemen. 

Menurut kabar2 tidak resmi Nj. 
Pandit akan tiba kembali di New 
Delhi pada pertengahan - bulan No- 
vember jang akan datang, untuk me- 
ngadakan kampanje bagi pemilihan2 
umum pada buian Djanuari 
depan. Ant - UP. 

    

    ' Kongklusi. 
| Labour Party mengakui bahwa Im- 
|perium Inggeris jang begitu besar 
| dahulu itu, sekarang ini sudah tidak 

ada lagi. 
| Conservative Partynja “dalam hati- 
| nja berkata, bahwa Imperium ' itu | 
biarpun sekarang sedang berkurang 
betul, masih “dapat 

bali. 
Ini berarti, “bahwa  daerah2 dja- 

djahan Inggeris jang masih ada se- 
perti Malaya, Afrika, Kalimantan 

Utara dll. tidak akan dapat diharap- 
kan merdeka dan berdiri sendiri dgn 
dijalan damai. 

Satu2nja djalan ialah revolusi. 
Adajah bibit kekuatan- untuk itu 

didaerah2 tsb.? 
1 London, 16 Oktober 1951. 

dibangun kem- 

  

Olah Olah Ra ga 

Hasil pertandingan2 PON hari ketiga 
ATLETIK. 

Dalam perlombaan: atletik 
diselesaikan « ,,dasa-lomba, 
kamp) 

round aticet dari Djawa Barat AF. 
Matulessy dengan bidji kemenangan 
3100, 

Selain itu telah selesai pula. per- 
lombaan lontjat djauh putera jang 
dimenangkan oleh Lim. Jing Lam da 
ri Djakarta dengan lontjatan 6.56 M, 
jang masih djauh dibawah ' rekord 
Indonesia. (Rekord Indonesia atas na 
ma H. Alrasjid 7.08 M.— Rekord 
PASI 1950 atas nama Lim ' sendiri 
6,59 M, sedang rekord dunia atas na 
ma Jesse Owens 8.13 MJ). 5 

Dalam perlombaan lari 400 NI ba- 
bak pertama, J. Timisela dari Dja- 
wa. Barat mentjapai waktu 53 detik 
jang berarti perbaikan rekord Indo 
nesia atas nama Adam Saleh 54.6 
detik. Rekord jang. dibuat: Timisela 
dalam perlombaan PASI 1950 di Ban 

telah 
( tien- 

dung ialah ' 54.2 detik. (Rek, dunia 
45.9 detik). 

Hasi2 perlombaan atletik hari ke- 
dua lengkapnja sbp : 

BAGIAN DASA LOMBA: 
Lari 110 M — Gawang — 
(Dasalomba). 4 
Oedin Sumatera “Tengah -.-. Ach. 

Zainuddin Djawa-Barat 21,3. Joseph 
Kal ST 2041 Halapiry: Kal. ST 
19,2. A. F' Matulessy ' Djawa-Harat 
17,5, Gay Supangkat  Djawa Timur 
21,5. 
Lempar 'Fjakram (dasalomba) : 
Oedin Sum.-Tengah 21.71.5. A. K, 

Matulessy” “Djawa-Barat  81.13.--, 
Ach. Sainuddin Djawa Barat 24.645. 
Gay Supangkat Djawa-Timur. 24.32. 
Joseph Kal.-S.T. 18.89. Halapiry Kal. 
SO TO01 i 

Lontjat Tinggi 
(Dasalomba) : : 

Oedin Sum, Tengah 2,55. ALE, Ma- 

dengan galah — 

jang dimenangkan oleh all- . 

tulessy-Djawa-Barat 2:90. Ach, Zai- 
nuddin Djawa-Barat 2.70. Gay  Su- 
'pangkat Djawa-Timur 2.60. Joseph 
Kal.'S:T, —. Halapiry Kal” S.T. 2.60. 
Lempar Lembing — (Dasalomba): 
Oedin Sum. Tengah 32.88. A.F. Ma 

tulessy Djawa-Barat 43.95, Ach. Zai- 
nuddin Djawa-Barat 37.60. Gav Su- 
pangkat Te (Timur 43.15. Joseph 
Kal S.T 38.875. Halapiry Kal. S.T. 
31.30. 

| Lari 1509 M.— (Dasalomba): 
Oedin Sum. Tengah "3 Aceh. 

| nuddin Djawa Barat 6.33. A, P, Ma- 
|tulessy Djawa Barat 6. 11. Joseph 
|Kal. S.T. peta Gay Supangkat Djawa 
| Tengah 6.33: Halanirv Kal. S.T. 6133, 

BAGIAN PUTERA : 
Lari 1500 M : 

1. Tanod Polii Sul. Utara 4.47. N. 
Ndalipsing! Sum. Ut. 4.46.5: 2. Totho 
Subiarto Djak. Raya 4.47. Moch Amin 
Sul. Sel.:4.48.3: 3. J. Bernardus Ma- 
luku 451. Wahjono Djaw. Tengah 
451.2, 4. lt. Abd. Madjid Djaw. Ba- 
rat 451,7. Robert Polii Su. Utara 
4.584, 5, AL Harun Djawa Tengah 
4.518. T. Bundarman Djak. Raya 
Haa 6. Abd. Rachim Sum. Utara 
4.54.3. Hanafiah Kal. S. T. 5.50. 

Lari 200 M — Putera: 
Sumadi Mukajin Djak. Raya 24.4: 

Muslim 'Djak. Raya 24.2: " Martin 
Kemhuan Sul. Ut. 24.6: Rivai Djaw. 
Timur 24.3: Dany Diaw. Barat 24.7: 
3, Titalepta Djaw. Barat 24.4. 

Lari 110 M — Gawang: 

FHlendarsin Djaw. Tengah 17,5: Na- 
sir Rosidi Djaw. Tengah 18.7, A. F, 
Matulessy Djaw. Barat”17.7: BR. Et- 
fendi Djak. Raya 19.6) Abd. Askar 
Djawa Barat 19.3: Timorason Kal. 
On elo. 

Lari 400 M: 

Soehono Djaw. Barat 57.8, Djono 
Djawa Timur 57.85..Ch. Mohipe Sul, 
Utara 58.2, Hho Bing Siet Djawa 

Lai 

  
   

SEE NG UEA Serta, PR 

Memperlipatganda 
petani ketjil 

Produksi ditaksir 78.000 ton seharga R120.000 000, — 
ANTOR pusat ECA di Washington telah 
jang diadjukan oleh pemerintah Indonesia dengan perantaraan FA 

Missi OUnusus Teknik dan Ekcenomi untuk Indonesia, dan jang dimaksud- 
kan unink memperlipatganda produksi gula petani ketjil serta memper- 
baik kwalitetnja gula konsumpsi di Indonesia, 

ngan tenaga mesin, pembelian mana | 

ini, adalah usaha pertanian jang pa- ! 

perlengkapan ECA ini | 
hasil penamba- | 

han 2,100 ton gula pada tiap2 waktu | 

karesidenan - 

Penggilingan dan. 

tahun | 

Tetapi Churchill dengan | 

2 HALAMAN 8 

produksi gula 

menjetudiui sebuah usul 

PERKEBUNAN2 ASING DI- 
“KEMBALIKAN 

Perkebunan? kornsessi “Langsa I, 

(Langsa II dan Kemuring jang dise- 
Jenggarakan oleh PPN tg. 
ber telah diserahkan kepada pemi-. 
liknja kembali. Vereenigde Indische 
Cuituur Ondernemingen (NVVICG), 

Sebagai landjutan pengembalian ke- 
bun? kepunjaan bangsa asing dibagi- 
an Atjeh Timur, 

Sebelumnja ini, 
jang lalu, wakil? Societe Financiaire 

dan Angio Gantung, Rimba Sawangg 
Rantau, Sungei Iju, 

Upak, Meudang Ara, SurgeiLiput, 
Semadam, Tanggulan, Gedung Bia- 
ra dan Mopoli. 

Kebun getah Serbadjadi, djuga su- 
Cah dikembaliKan kepada Serbadjadi 
Rubber Cultuur Maatschappy. 

Menurut keterangan, kebun? jang 
sudah 'diterima oleh Angio Date 
akan “dipachtkan kepada anemer? 
sedang Sociste Financiaire akan me- 
ngusahakannja sendiri. — Ant. 

HARGA EMAS. 
Di Djakaria. 

Tertjatat tgl. 24/10 Tn R3 .00. 

  

  
Eanas No, Li. 1 31,25 

4 MAN AN AA mana 29,50 
5 Me Ma an AN Ra 228,5 

Di Medan. 
Enga ane NE R 2050 

& 5 ta Sea 2 Teng Ga 

HARGA KARET. 
bi Djakarta. 

Tjatatan tgl 2#“Okt. djam 17.00. 
Sheet No. 1 roh. Nop Nan R. 8.60 

2 5» 2 1 Ia nanas ABI 

| : Pn Be Nae Tara TE Tao 
& fob. Nopempbei (1223 

NEO Ma lap Ama UN Bl aa Mr 

Di Singapura. 

  

  

SAPEe NOT ON Ra Strs 45k 
3 OA Len ena unta Oka 
Ma an BN naa » 14675 
PE na ME at 1 1325 

KEP EL aa H ani Kal aa an PA 

Di Medan, 
SNP b NO Ar An ae ate Rina 

» 2 : 125 
aa 3 6.8 

Slab T 

Tengah 59.5, Djoko Soempeno Djak. 
Raya 61.3: J. Sumeisey Sul. Ut. 622, 
J. Timisela Djaw. Barat 53.-, H. Ka- 

| pojes Sul. Utara 55.5, Rasidjan Djaw. 
Teng. 55.8:.Liem.Jan Bik.-Djaw. Tim. 
579, A. Rachman Sul. Sel. 57.38, Eddy 
Nat Sem. Utara 61.7. 

Lari: 100 M —- Putera: : 
Lie Sim Hie Diawa Barat 1.8: 

Jan Wagitu Sul. Utara 11.7: Sumadi 

|Mukajin Djak. Raya 11.9: W. Runtu- 
kahu Sl. Utara. 11.9: Teuku Anwar 

| Djak. Raya 12.-, Muslim Djak. Raya 
12-, Milaan bjaw. Tengah 115 

| Abdul Hais Kal. S.T. 12, Soenawan 
nul sel Ik 

Lontjat djauh — Putera: 
Liem Jing Lam Djak. Raya" 6.a6: 

  
Soetrasno 'Djaw. Timur 6.53, Ari 

Muladi Djak. Raya 6.35. 
BAGIAN PUTERI. 

Lari 200 M — Puteri: 
M. Peilouw Djak. Raya 80.1: C. Ma- 

nuhuttu Bul." Cel. 81.-5 Marlien Djaw. 
| Te gah 31.5, Oey Siauw Djun AN 
maya 30.2: F Leasa al Raya 380.3 
Liem Sian Bien Djaw. Timur 31.1. 

| Lari 1090 M — Puteri: 

Dja. Timur 14.2: Landing Kal. S. T: 
142, M. Peilow Djak. Raya 145. 

Lari 110 M — Gawang (Serie Vj: 

Djaw. Tim' 58.4: 
Tengah 62.- 

Kedudukan masing2 pengikut per- 
lombaan ,,10” (dasalomba) ialah shbi 

TERETAN F. Matuiessy Djawa' Barat 
3700 bidji kemenangan: '2. Gay Soe- 
pangkat Djawa Timur 3093 bidji ke- 
menangan:: ' 3. Joseph Kalimantan 
Sel./Timur 2755 kemenangan, 4. Zai- 
nuddin Djawa Barat 2591.kemenang- 
an, 5. Halapiry Kalimantan Sel./Tim. 
2454 kemenangan: 6. Uidin Sumatera 
Tengah 19Y5 kemenangan. 
Bolatangan: : 

Pertandingan bolatangan, antara 
regu Djawa Tengah melawan Djawa 
Barat berachir,.9 -7 untuk kemenang- 
an Djawa Tengah. Pertandingan ini 
adalah antara kedta, regu jang men 
derita Kehalahan dalam babak pers 
tama utk menentukan djuara ke-ItI 

Bulutangkis: 
Pertandingan bulutangkis 

regu2 Sunda Kstjil melawan 
mantan Selatan / Timur jang berke- 

Wagimin Djaw. 

antara 

Selatan. Pertandingan? Benua 
an puteri antara Djakarta —- Suma- 

Djakarta Raya 1-0. 

Djakarta dalam pertandingan ini 
diwakili" oleh . Nona Kam Sioo.Nio, 
sedang Sumatera Selatan oleh Nona 
Barlian.  'Kesudahan ' pertandingan 
11-4, 4- ti) 11-10. 

Pertandingan kedua single puteri 
berlangsung antara Sulawesi Selatan 
— Djawa Timur, berachir 1-0 untuk 
Djawa Timur. Sulawesi Selatan da- 
lam Sertandingan 'itu diwakili oleh 
Nona S. Roring, sedang Djawa Timur 
oleh Nj. Teng Koeg Liong. 
dahannja adalah O-t1, 0-11. 

Pertandingan mixed double antara 
regu Djawa Tengah melawan Suma- 
tera Utara berachir 1-0 untuk Dja- 
wa Tengah. Pasangan Djawa Tengah 
terdiri dari Nona The Yoe-Wa/ Tan 
Hiok Sioe, Sumatera Utara terdiri 
dari Nona B. Batangtaris/Sie Wan 
Min. Pertandingan 
1547, 15712. 

Pertandingan antara Djawa Timur 
“— Sulawesi Selatan berachir 1-0 
untuk Djawa. Timur jang diwakili 
oleh pasangan Nj. Teng Koen Liong/ 
Ong Tiauw Tjiong, sedang Sulawesi 
Selatan oleh Nj. Sastroy /.Pde Siong, 

Kesu- 

  Lim (kedudukan 19- 4, 19- 0). 

22 Okto- 

psda 4 Oktober 

Tanah Terbang, 9 

Johanna Mamesah ""Sul, Ut. 14.2: 
Darwati Djaw. Barat '14.-: Osy Siauw 
Djun Djaw. Barat 14:38: Triwulan, 

Pais Sul. Sel. 57.8, Pan Hwie Yong: 

Kalis: 

sudahan 2-1 untuk kemenangan Kal. 

tera. Utara jang dimenangken oleh 

berkesuda han : 
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| 

anehan bahasa, jaitu dalam . berita 

tentung penangkapan Seorang Indo- | 

nesia di Mindanao, Jang menjelundup | 
ke Philipina du setjara tidak sjah. 

0. Berabe kepengin tahu, apakah ada 
Ldjuga jg menjelundup setjara sjah ? 

Dan kalau adu, apakah tidak ditang- 
"ikan? 

t 2 

' Ketika. mendengarkan pidato sam- 

butan P.B.B: oleh Bung Karno, wakil 
| negeri2 Barat merengut. Wakil ne- 

“ “geri2 Timur bertepuk tangan. “ 
L Dijadi lecesimpudannja, apa ig mem- 

“buat Barat sedih» membuat Timur 
yembira, Sambung mBah Nur : Ka- 
lau Barat melarat, Timur mesti ma- 
mur! — Belum tentu mBah, sahut 
Bung Eratng: 

Menurut berita angga di Ban- 
dung ada-orang Tionghoa jang me- 

njatakan ingin Ujadi warga negara 
Endonesia, ada pula jang tidak. 

Itu normual. Tapi jang tidak nor- 
: Ada jang kabarnja belum ta- 

kian djadi warga -negara R.R.I. 
kah “Kuo Min Tang. 
antas apa namuanja, kalau bukan 

tiapdiay, bukan pula" paklay ? 

Sa? 
3 

  

Ada orang Tionghoa jg mentjoba 
menjelundupkan emas. didalam ko- 

tak. Diluar nampaknja seperti kotak 
“tjoklat, kiranja didalamnja berisi 80 
batang emas. jg total beratnja 11 kg, 

demikian hasil pe meriksaan pegawai 
pabean. 
Komentar mBah Nur: Makeanja ' 

diangan suka pertjaja kepada kulit- | 
nja, periksa dalu isinja. 

Tapi, apabila diluarnja Kuo Min 
Tang, didalamnja R.R.T,- Diluarnja 
R.R.T., didalamnja Kuo Min Tang... 

Sa dapat tahu! 

PERABE 

  

RAKJAT- MURBA 
DITANGKAP. 

Mengenai beriia 4! orang jang 
mendarat di Kalimantan Tenggara 
jang diduga-duga infiltrasi atau pc- 
larian anak buah Kahar Muzakar, 
Komisaris Muda Mahmud menerang- 
kan bahwa 4 orang itu sama sekali 

tidak ada sangkut pautnja dengan 
Kahar Muzakar. 

Mereka" adalah anggauta: dari 
Laskar Rakjat Murba dipisi Teng- 
korak Putih” sebuah gerakan gelap 
jang sedjak beberapa bulan - jang 

lalu sudah diresmikan sebagai ang- 

galta2 tentara. 
Karena pihak kekuasaan disana 

merasa ragu2 dan tjuriga maka un- 
tuk menjelesaikan lebih djauh kini 
ke-41 orang tersebut masih ditahan 
di, Kota Baru, ibukota Kalimantan 
Tenggara, - Demikian keterangan 
Kom. Muda Mahmud. — Ant. 

Siaran RADIO 
DIUM'AT, 26 OKTOBER 1O57. 

Gelombang: 12,25, 59, 2 dan 122,4 m. 
12.15 Siaran dari mesdjid besar 

Jogjakarta 
Ruangan untuk rumah tangga 
Consert siang oleh ORJ dbp. 

  

gl A35 
14.00 

Nicolai 
17.05 Krontjong sore oleh OKE.” .. 

Bromo 
“1745 Ruangan Angkatan Perang 

Peladjaran njanji Pemuda 
Tjeramah Kebudajaan kita 
Siteran malam oleh Gamelan 
studio Jogjakarta 
PON hari ini 
Obrolan Pak Besut RN 
Gema malam oleh Segar, 

“Djjelita 

ida Fakultet Ekonomi 

Berabe hari Ini mendjumpai ke- | 

biar pegawai pabean sukar bi- 

LULUS PADA FAKULTET. 
EKONOMI. 

Telah lulus udjian' Propaedeutis pa 

Perguruan 

Tinggi R.I, jang diadakan baru2 ini 

menurut sekretariat fakultet tsb. ada, 

| Jah sbb:: O. Saoedi, Loekman, S. Pa- 

| mungkas Kartosudirdjo, W.H. Maka- 

liwe, "Liem Tjiauw Sien, 

Djwee, Ng. Kin Liong, M. Djoko Soe- | 

domo, Sitti Donur Karmeini Pohan, 

Soetjipto, Soedarna Sastrasubanda, 

R. Soejoedno Brotodihardjo, Bam- 

bang Sentanu, Suwarin Djajengka- | 

rio, Arymurthy, Abdulgani, Hasan | 

Basri dan Kwik Hok Hoo. — Ant. 

PERSATUAN TANI NASIO- | 
'NAL INDONESIA. 

Akan berkonggres. 

Persatuan Tani Nasional Indonesia | 

(PETANI ). bermaksud menga- | 

  

  

  marang pada tg. 

1951 jad. 
Hal2 jang akan dibitjarakan al. 

tentang politik agraria, perkreditan 

dan badan hukum  (rechtspersoon), 

kader tani, wanita tani dll. —Ant. 
  

' PENJELUNDUP EMAS TIONG 
HWA DITANGKAP 

Menurut Kempen, baru2 ini men- 
|darat di Kemajoran sebuah pesawat ' 
(terbang jang antara lain membawa ' 

| 
| 

1 

| dua orang “Tionghoa sebagai-penum- ' 
ipang, bernama Wong Hay Ngian dan 

| Wong. Nam Kuan. Diantara barang 
| jang mereka bawa terdapat 2 buah 
kotakan dari karton berisi soklat dan 
lain2 makanan jang masing2  dipe- 
gangnja. Ketika diperiksa olei n-pega- 

| wai bea ditempat tersebut. dan. isi 
' kedua kotakan itu dikeluarkan maka 
terasalah bahwa kedua kotakan jang 
telah kosong itu adalah sangat berat, 

tidak sesuai dengan beratnja karton. 
Ketika diperiksa lebih teliti, maka 

terdapatlah bahwa kedua kotak ter- 
sebut disebelah bawah berlapis dua 
dimana masing2 tersembunji 30 ba- | 

| tang emas. dengan djuraiah berat se- 

|kira 11 kg. 

41 ORANGNSISA LASKAR 
tial ini segera dilaporkan kepada 

diaksa agung jang segera memberi 
perintah untuk “menangkap kedua 

| orang Tionghoa tsb. dan kini mereka 
' berada dalam tahanan untuk diperik- 
sa lebih djauh. — Ant. 

3 PERAMPOK DIHUKUM 
BERAT. - 

Berita terlambat dari Siantar me- 
Ingabarkan, bahwa baru2 ini disana 
joleh pengadilan negeri telah “didja- 
tuhkan hukuman 18 tahun pendjara 
potong tahanan kepada tiga orang 
jang melakukan perampokan dan 

pembunuhan: 

  

Ketiga' orang ini telah merampok 

uang sedjumlah R. 42.000.— jang di 
bawa oleh seorang Belanda jang be- 
kerdja dikebun Sidamanik dekat Pe- 
matang Siantar beberapa waktu jl. 
untuk membajar gadji buruh kebun 
tsb. Setelah uang dapat mereka ram 
pas, Belanda itu lalu dibunuh. —Ant. 

RALAT : : 
Dalam berita tentang perletakan 

batu pertama dari usaha mendirikan 
gedung P.T. Gadjah Mada terdapat 
perkataan : ,,pembersihan”, seharus- 
nja berbunji ,,pembelian” (Red.). 

  

  

      

      

Tan Kiat 

dakan konggresnja jang Ke II di Se- | 

9-10-11 Desember” 

Pertaiinan Ma Tenuah 
untuk pertahankan 

negara2 Arab 
| Menurut 'kalangan. jang mengeta- 

Ra pada hari Rebo-jang lalu, ketju- 
ali Mesir belum ada dikirimkan un- 
|dangan2 kepada.negara2 Arab untuk 
likut serta dalam organisasi ,perta- 
ihanan Timur Tengah. . 

Menurut-kalangan tadi, Amerika, 
Inggris, Perantjis dan. Turki tak la- 

| ma lagi akan memberitahukan kepa- 
|da negara2- Arab, bahwa keempat 
'negara tadi akan melandjutkan 'dju- 

ga. usala mereka untuk menjusun 
organisasi pertahanan - Timur Te- 

ngah, walaupun Mesir menolaknja. 
"Kalangan tadi dengan tegas me- 

ngatakan, bahwa organisasi dimak- 
sudkan untuk memperkokoh .negara2 
|Arab djuga. 

Sementara itu U P mewartakan 
|dari Paris. bahwa “djurubitjara ke- 
| menterian Juar negeri Perantjis te- 
“ah membantah berita jang menga- 
takan bahwa Amerika, Inggris, Pe- 
rantjis dan “Turki telah menarik 
(kembali -undangan2 mereka Kepada 
Israel dan “ negara2 Arab, untuk 
menggabungkan diri'dlm organisasi 
pertahanan daerah Laut SENEAA ba- 

| gian Timur, 
| Kata djuru-bitjara tadi, Israel dan | 
negara? Arab ketjuali Mesir belum 

lagi disampaikan undangan, djadi di- 
sini tidak bisa dikatakan bahwa un- 
dangan telah ,,ditarik kembali". 
Ant: — AFP. 

N DELEGASI DAGANG 
. KE- DJEPANG. 

mian tanggal 25-10 
| Djepang 
jang diketuai oleh Mr. Asmaun dan 
jang akan mengadakan perundingan- 
dagang di Tokio. Anggota? delegasi 
adalah A. Ponson (Kementerian Per- 

ekonomian) dan Hardiman (Kemen- 
terian Kerekonomian). Sebagai pena- 
sehat dalam delegasi ini Mr. Lukman 
Hakim dan L. Swaan, masing? d: 

“rektur dan wakil direktur Javasche 

Bank. Kepala missi diplomatik In- 
donesia di Djepang akan menundjuk- 

berangkat ke 

kan-salah seorang dari stafnja un- 
tuk turut dalam delegasi ini sebagai 
anggota, sedangkan P. Mijnarends 

|dari bagian ekonomi missi RI di Dje- 

1 

  |bakaran padang 

  

Kebakaran raksasa 
dipadang rumput 

Australia 
Kebakaran dipadang rumput Ter- 

ritorium Utara Australia, hingga ha- 
ri Rebo jang lalu telah menghabis- 
kan segala bentuk tanaman didaerah 
jang luasnja 14 djuta acre (1 acre— 

40.5 are) sedangkan didistrik Victo- 
ria River apt masih terus menjala- 
njala sepandjang djarak 200 mil. 

Menurut seorang pengurus dari se- 
buah firma daging jang terkenal jg. 
baru sadja datang dari daerah jang 
tertimpa bentjana tadi, barisan pe- 
madam api sungguh menghadapi tu- 
gas jang sangat sulit. Mereka beker- 
dja dalam terperatur 110”F. 

Dikatakannja bahwa selama 40 ta-| 
hun ini ia mengenal daerah Utara 

tadi, 
bakaran demikian dahsjatnja. Be- 
rapa ekor ternak jang mati-terba- 
kar, belum lagi diketahui. 

Ketika pada minggu jl. timbul ke- 
rumput di New. 

South Wales, djumlah kerugian se- 
|kurang2nja ada 1 djuta pound ster- 
(ling. Ant. Kan ank 

  

RATU NARRIMAN BANTU 
BENTROKAN DENGAN 

INGGERIS. 
Ratu Narriman telah menjokong 

£ 800 untuk keluarganja orang2 Me- 
sir jang tewas dalam keributan ba- 

|ru2 ini di daerah Terusan Suez. 

| radja 
Puteri Fawzia dan Faika, saudari 

Farouk, masing2 membantu 

|£ 500. buat maksud serupa. Ant. Rtr. 

Menurut Kementerian  Perekono- | 

delegasi-dagang Indonesia | 

  

NEGARA2 ARAB TIDAK ME- 
RAJAKAN HARI PBB. 

Harian2 Syria dalam tulisan jang 
| dikurung dengan pinggiran hitam ha 

ri Rebo jl. tjela keras PBB di Hari 

PBB. 
Harian2 tadi menjatakan tidak per 

tjaja kepada PBB. Kedjadian2 di Pa- | 
telah mejakinkan | lestina dan Mesir 

dunia Arab bahwa PBB kemukakan 
piagamnja djika kepentingan nega- 
ra2 besar ada tersangkut, tetapi pi- 
agam ini diindjak2.djika mengenai 
kepentingan negara? ketjil, demikian 
dikatakan oleh harian2 tersebut. 

Sidang Lembaga Arab baru2 ini 
telah mengambil putusan bahwa ne- 

  

| pang itu akan diperbantukan sebigai ' gara Arab tidak akan merajakan 
| seorang ahli. — Ant, Lari PBB. — Ant.-Rtr. 

SEKARANG PRIMIERE Djam: 5 — 7 — 9. 

Rod 

  

  

“PANHANDLE" 

CAMERON sebagai 

pembunuh adiknja, 

Drama pemuda gagah-berani, hidupnja diisi dita wanita jang berlain- 

3 17 TH. 
  

BROEDERSWRAAK. 
JOHN SANDS 

akan dibalas! 

mentjari 

belum pernah ia melihat ke-' 

  an Ssifatnja. Jang satu ,,lantap-keras”, jang lain , Jlemah-lembut”. Si- 

apakah jang dipilih sebagai teman hidupnja jang | sekal?? 

Romance menarik, pentih laku gerak jang mengikat. ai 

8 240 - 10. | 

  

  

  

   

  

   

    

241- 10. 

Ini tjap kasikan Tn untuk kwaliteit 

tjat jang terbaik. 

DIMINTA AGENT 
Jang Actief untuk 

Daerah Djocja 

BUAT PENDJUALAN 
SATU TANGAN 

    

  

  

  
  
  

  

    NN dana sa 5 yi 
Ae Ae PCAS AW 

HALAMAN 4 
markas 

  

PERATURAN2 KERAS. 
Untuk mentjegah timbulnja | 

kerusuhan?. | 
Pembesar2 Mesir telah mengada- | 

| 
| 

| 

| 

LOTOR MALAM:INI : 

"DAUGHTER OF DON O”" 
(TAMMAT). 

kan peraturan2 keras di Kairo. Is- 
kandaria dan kota  lainnja, untuk 
mentjegah timbulnja kerusuhan? se- 
telah dikeluarkannja larangan terha- 
dap demonstrasi2 dalam segala ben- 
tuk, oleh menteri dalam negeri Fuad 

Siradjuddin Pasha. | 
Polisi kabarnja diberi instruksi un- | 

tuk bertindak dengan kerasnja Ta 

| 
| d 

BAGIAN KE-II. 

243-010. 

  

  

  

hadap segala matjam pertjobaan un- 
tuk mengganggu tata-terib hukum. 
Ant, — UP. Baru datang: 

         
KEPERLUAN SEHARI - HARI. @e Segala matjam alat dan tam- 

Li Semaraup. pu? radio dgn. HARGA BARU ' 

Tjatatan di Semarang minggu ini: jg. menguntungkan pembeli. 
(hitung kg). | 
Berasueilmng no II aah R. 3.20 | @ Versterkers- dan Spcakers. : 

3 tuban mo aa 2.75: | ih 
Katjang: hidjau Bara @ Pengisi Accu (laadgelijkrich- ' 1 

Kedete mutih Sana 11005, | ter). 
: Matan MN Sa 2RO : 1 

PYA LEGO Re Ke aula ata “en @ Radio Philips dan Erres-paling 8! 

Bawean putih AN - Tn baru. 
. merah: no, lx ya ea : 

ada KEPUN YA Site Ta sa) MIKROFOON  KOMPLEET. ' 

$ TEA Wen Oak AP TO “Ta 
Ikan kering: djambal ........ nana : 242-10. 

2 Kg KOP ag AU Ba 
3 2 PAhuS Liat 10-11 

PS OAT VA Pena Sa Batre 
Pe aN te SN aa Sai ke Da0    

      

     

     

    

MAHA AGUNG dalam tiap keadaan 

Rangkanja sekuat badja, telapak-ban- 
nja liat-ulet, kembangannja-wadjik 
mentjegah tiap bahaja tergelintjir....... 
Jang demikian itu berarti: ,,Keuntungan 
sebesar-besarnja, dan perongkosan 
usaha seketjil-ketjilnja . 

Diseluruh dunia lebih banjak 
tonnage diangkut dengan ban- 
truck-Goodyear dari pada 
dengan lain merek. 

  

  

€ 

Untuk DJOKJAKARTA dan SURAKARTA: 

RIS TRADING CO, TOKO A B.C. dan 
TOKO KILAT di DJOCJA dan TOKO ONG 
ci SOLO. 
Selandjutnja Aygen-2 diseluruh Indonesia.     
    

  

    

Pakailah kesempatan ini untuk turut serta dalam sa- 
jembara jang terbesar ini ! Pengiriman lebih dari satu 
diperbolehkan, asal Tuan memenuhi sjara??' jang telah 
diumumkan dalam surat: kabar dan pelekat-pelekat 

di toko-toko, 

  

     

  

MN Saad ba 

1 
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