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MISS Luscious Denise Perrier 
dari Perantjis 
gelaran Miss 
1953 ketika Seni 
don diadakan p 

     

     

      

   
    

   

ga Miss 
Mesir, r 
Miss Manel dari 
Seilan. Pemen Miss 
Perrier m “1.460 

dollar dan sebual erak. 
Mengenai perlombaan  ketjanti- 

kan itu lebih djauh U.P. mengabar ERP: 
kan, bahwa wanita? tjantik dari ne 
gara? Seilan, Amerika, Swedia, Fin- 
landia, Denmark, Norwegia, Monte 
Carlo, Israel, Mesir, Swiss, Inggris, 
Junani,  Nedertand, ntjis dan 
Djerman saling mengadu ketjantikan 
sambil mengajunkan lenggang leng- 
goknja. Perlombaan dibagi dalam 
dua bagian, jalah pertama dengan 
mengenakan ,,eveningdress” dan ke- 
mudian dengan mengenakan pakai- 
an berenang jg terdiri dari satu ba- | 
gian. Tapi ketika Miss Mariana Pa- 
paclia dari Mesir tampil kemimbar 
ia mengenakan pakaian “berenang 
model Bikini ialah pakaian berenang 
jg sangat sedikit menutupi badan. 
Pada saat itu djuga djurupotret me 
ngerumuninja — untuk — mengambil 
gambar ,putri 1001 “malam” dari 
Kairo itu. Ketika ditanja kenapa ia 
menggunakan pakaian model Bikini, 
didjawabnja, bahwa ia tak mempu- 
njai pakaian berenang model lain, 
dan djuga karena dengan mengguna 
kan model Bikini ' sematjam 'Ttu ia 
pernah 5 kali memperoleh kemena- 
ngan dalam perlombaan ketjantikan. 

Melihat, bahwa Miss Mariana 'itu 
mendapat - perhatian pada djurapo- 
Iret, maka .kemudian lain? peserta 
lari bertjepat2an kekamar masing? 
untuk menukar pakaian dan dalam 
waktu pendek sadja, semua peserta 
sama mengenakan .pakaian renang 
model Bikini, sehingga para djuru- 
potret mendjadi kewalahan 

    

  

   

    

  

  

(Kalau WM Bidadari (Tenan 
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marang jang diadakun pada hari Sela 

bar atas: Wk. BMI Mr Woangsone 
samudera  di-aloon2. 

rian jang meagadakan pawai kelilin 

  

ert. 5—Hari 
S 

Beberapa snapshots dalam hari Peringatan Pertempuran 5 Hari di Se- 
isa petang 1gl. 20 Okt. 19535. Gam- 
'20ro. waktu berbitjara dalam rapat 

Inzet: Sdr. Martadi, salah seorang anggauta Ang- 
katan Muda ikut menggermibieng semangar rakjat. Gambar bawah: ha- 

g kota dengan membawa sembojan: 
Peliharalah, Semangat Perdjoangan. 

(Foto: ,,Suara Merdeka) 
  

Mau Mainka 
Bung Tomo Tak Setudju   (Anta ra—UP). 

  

SEKURANG2NJA 12 ORANG. 
TEWAS, DALAM KETJILA- 

KAAN TERBANG. 4 
Sebuah pesawat terbang DC 3 

jang mengangkut wartawan2 dan 
pemain? musik, jang akan.meng. jaminan . 
hadiri peresmian bendungan Rio 
Grande dibatas Mexico-A.S.,' ha- 
ri Senin telah menubruk sebuah 
puntjak gunung dan hantjur ter- 
bakar, di Mexico. Ketika itu 
tjuatja berkabut. 2 $ 

Menurut berita2 pertama, se- 
kurang?nja 12 orang telah tewas. | 

POLANDIA ADJUKAN PRO- 
TES KEPADA PBB. 

Polandia telah mengadjukan se 
buah nota kepada Sekretaris 
Djenderal PBB, karena sebuah 
kapal Polandia, bernama ,,Praca” 
telah ditangkap oleh Tiongkok 
Kuominfang. dan anakbuahnja 
ditahan di Taiwan. Sebelum itu, 
pemerintah Polandia telah me- 
njampaikan protes tentang insi- 
den ini kepada kedutaanbesar 
Amerika Serikat di Warsawa. Di 
peroleh keterangan bahwa Polan 
dia  mempertanggung-djawabkan 
Amerika Serikat atas kedjadian 
tadi. 17 anak-buah kapal Polan- 
dia tadi terdiri dari orang2 Tiong 
hoa dan mereka akan dimadju- 
kan kemuka pengadilan militer 

demikian 
Bung Tomo, 
aspek jang membajangkan suatu 

ika oleh pihak Belanda. Dan di 

supaja lowongan kepala2 daerah 
Sangka Seal ani nabi Ta sen 
Partai 
wan Menteri jang -pokoknja tid a 
bat, karena soal itu- 
bagi rakjat 

peng 

antara lain isi 
tampaklah “adanja 

usaha pihak tertentu jg dimasa 
ig lalu mendjadi pelopor. gera 
kan pembentukan negara2 bone 

pandang dari sudut psvchologis, 
maka usaha tersebut adalah ber 
bahaja bagi bentuk Negara Ke 
satuan jang telah kita pilih se 
|djak Proklamasi 17 Agustus 1945 
dan akan berbahaja pula bagi 
persatuan bangsa kita, bila tun 
tutan pihak2 . tertentu tersebut 
dipenuhi oleh pemerintah. : 

Djalan tengah. 
Untuk mengatasi kesulitan2 'jg di 

hadapi oleh pemerintah dalam hal 
ini, maka Bung Tomo mengandjur- 
kan suatu djalan tengah, “antara 
lain sebagat berikut: 

Pemerintah Pusat hendaknja mu- 
lai sekarang mengisi. lowongan 
tingkatan atas jg terdapat  dipulau 
Djawa dengan tenaga2 tjakap jg di 

ambil dari suku2 bangsa Indonesia   di Taiwan. 

  

Code Crarabelan Atjeh 
Dapat Disita Oleh Tentara— Keris & 

Klewang 

MENURUT KOMINIKE harian Subterritorium Atjeh, jang 
diumumkan hari Senin, keadaan 
perti berikut: Dalam gerakan pembersihan pada tg. 15 jang Jalu, 

seksi obrig dari kompi 512 9 jang menudju Padang Idji, me- dua 
nemukan re'2 kereta api dibongkar oleh gerombolan dan rumah2 
penduduk dibakar. Seorang peng 

Code rahasia gerombolan 

Pada tg. 17 Oktober satu pele- ' 
ton tentara dan Mobrig berpatro- | 
Ii ke Blang Ara di Atjeh Utara, ' 
kemudian jerang markas ge- 
rombolan. Sepuluh orang gerom- 
bolan tewas dalam pertempuran, ! 
sedang alat2 mereka dan sebuah 
kode rahasia dapat disita. Dalam tembak-menembak pa- da tg. 17-10 jang lalu di Tjot Ga 
2. aa pasukan kita dan pi 
ak gerombolan, pihak gerombo' 

elarikan diri denga SANA ing 
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tangkap. Gerombolan jang 
makai pakaian seragam  hidjau' 
itu, meninggalkan djuga 100 bi 
tir peluru buatan Djepang, di: 
beberapa bilah parang dan kle- 
wang. Pe ng ling Sarang2 gerombolan di Atjeh 
Pidie kita serang djuga pada Gam 
itu, korban mereka belum dapat 
diketahui. , Ng Marta 

. Dari Kutaradja didapat kaba 
bahwa pada tgl. 16 jl. sepasuka 
Mobrig jg dibantu oleh tentara te- 
lah menduduki kampung Are dan 
Garut. Tembak-menembak dengan 
pihak gerombolan berachir dengan 
larinja pihak gerombolan  kediw 
san Kotabakti.. Dari kaum gerom- 
bolan jg djumlahnja Ik. 200 orang 
dapat ditawan 30 orang, sedang be- 
berapa dokumen code rahasia dapat 
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djuru- | 

Dirampas 

Atjeh pada waktu ini adalah se- 

atjau dapat ditawan. 
sendjata lengkap. Pasukan ' Mobrig 

tentara jg mengadakan patroli 
di Blang Ara, daerah Lhok Seuma- 
we, pada tgl. 17 jl. telah menjerbu 
markas gerombolan berachir dengan 
tewasnja 10 orang pemberontak dan 
dirampasnja alat2 mereka. 

Menurut berita dari Lhok Sukon, 
3 buah djembatan antara Lhok Su- 
kon dan Lhok Seumawe telah di pu 
tuskan oleh kaum gerombolan. 

Demikian RRI Kutaradja. 

Rakjat Indonesia telah mengirimkan surat 5 

didaerah jang bersangkutan dan bukan pula suatu dja 
, saerah2 tersebiik.i sat ena : 

Djika ditindjau lebih dalam, jg bukan Djawa. Terutama 
surat ngan2 kepala daerah. 

Bekas ,,Boneka' Belanda" 
n Peranan? 
Pengangkatan Kepala2 

Daerah Dari Tenaga Asli Daerah 

BERHUBUNG DENGAN adanja suara2 jang menghendaki 
harus diisi oleh 

maka Bung Tomo, Ketua 

diluar Djawa 
diri, 

kepada Dc 
k menjetudjui pendapat terse 

enurut Bung Tomo bukanlah “soal pokok 

Abah 5: Ba Kai APA 

lowe- 

Bahkan lebih baik lagi bila peme 
rintah mengadakan - mutasi2, agar 
dapat memberikan kesempatan kepa 
da pembesar2 dari luar pulau Dja- 
wa (jg bukan dari suku Djawa) utk. 
mendjadi Kepala -  Daerah-Kepala 
Daerah dipulau Djawa. 

Dengan demikian. akan: lenjaplah 

segala sesuatu jg dapat merintangi 
perkembangan serta kemadjuan pem 
bangunan Negara kita jg bersangkut 
paut dengan soal administrasi peme 
rintahan. 

Mungkin orang2 jg berpemanda- 
ngan sempit akan  membajangkan 
adanja kesulitan2 jg akan dihadapi 
oleh pembesar2 dari suku bukan 
Djawa jg. akan ditempatkan di-dae- 
rah2 dipular Djawa, disebabkan me 
reka akan memperoleh pelbagai rin 
tingan dariglingkungannja atau pa- 
ling tidak Stan tidak ' memperoleh 
bantuan jg sewadjarnja. 

Suatu tiontoh. 
Hal jang demikian itu tidak usah 

dikewatirkan, mengingat: 

a. Bhw. banjak ambtenaar? bukan 
suku Djawa jang tjakap dan berpen 
didikan sama dengan kepala? daerah 
suku Djawa jang kini mendjabat 
kepala2 daerah dipulau Djawa. 

Bila tenaga2 sebagai itu ditempat- 
kan dipulau Djawa, maka didalam 
waktu singkat pasti mereka itu da- 
pat  mendjalankan  kewadjibannja 
dengan baik. 

b. Bahwa lingkungan tidak akan 
melihat suku-apa jang mendjadi ke- 
pala daerah, dapat dibuktikan an- 
tara Jain dengan kedudukan jang ki 
ni diserahkan kepada Mochtar bin 
Praboe Mangkoenegoro (bukan su- 

karesidenan Bodjonegoro. 

c. Bahwa adanja partai2 
mengikat para anggautanja dengan 
ideologie mereka masing2, akan da- 
pat membantu kepala daerah dari 
suku apapun djuga, asal mereka 
mendjadi anggauta sesuatu partai 
jang capabel didaerah itu. 

Perlu kebidjaksanaan. 
Oleh karena semuanja itu, ma   Periu perhatian chusus 

dan pusat. 
eh Dikabarkan seterusnja, bahwa se- 
li |telah berkundjung ke-instansi2 mili 

ter dan lain2nja didaerah Atjeh, ha 
Iri Sabtu jg lalu rombongan Kem. 
Ba jg dipimpin oleh Suto- 
mo Djauhar Arifin telah mengada- 
ikan pertemuan dari hati kehati dgn. 
para ulama daerah Kotaradja. Dian 
tara jg hadir kelihatan Tk. Hasan 
Krueng Kalee, Tk. Makam  Gam- 
ipong Blang, Tk. Lampisang, Tk. 
|Abdussalam “ Meuraxa, Tk. H.M. 
Said dan Tk. Mhd. Ali Pangl. Pol. 
“Setelah diadakan pertukaran piki 
an setjara ramah-tamah, oleh Djau 

har Arifin diberikan penerangan se 
kitar perkembangan negara RA. se 
mendjak dahulu hingga sekarang. 

Ketika ditanja tentang kesan2nja 
mengenai Atjeh, Djauhar Arifin me 
nerangkan, bahwa pada waktu ini 
dan dimasa jg akan datang keadaan 
Atjeh memerlukan perhatian jg chu- 

|sus dari pemerintah pusat. Demiki- 
an RRI Kotaradja. (Antara),   rombolan tsb hanja 30 orang jg ber 

ka sekali lagi Bung Tomo meng 
'harapkan  kebidjaksaan pemerin 
tah untuk segera menempatkan 
tenaga2 jang tjakap dari suku2 
selain suku Djawa sebagai Kepa 

    

| dor Udara 

'terian 

ku Djawa) sebagai Kepala Daerah !: 

  

Mutasi Dim 
Territoriam? 

Kepala2 Staf 

PRESIDEN/Panglima Terting- 
gi Sukarno hari Selasa kemarin 
telah menerima KSAP Djenderal 
Major Simatupang, KSAD Kolo 
nel Bambang Sugeng, KSAL Ko 
lonel Subiakto dan KSAU Komo 

Suriadarma dalam 
suatu pertemuan jang diadakan 
di Istana Merdeka. Pertemuan | 
antara  Presiden/Panglima Ter 
tinggi dengan kepala2 staf itu 
berlangsung Lk. 50 menit lama 
nja. Tidak didapat keterangan 
apa jang telah dibitjarakan dida 
lam pertemuan tsb., akan tetapi 
menurut dugaan  pembitjaraan2 
berputar disekitar soal reorgani 
sasi dalam Angkatan Perang jang 
sedang didjalankan dewasa ini. 

Sementara itu dari sumber 
jang mengetahui ,,Antara” men 
dapat keterangan, bahwa dida 
lam rangka  reorganisasi Angka 
tan Perang itu termasuk  djuga 
mutasi dari beberapa orang per 
wira menengah pada putjuk pim 
pinan territorium. Sebagai lang 
kah pertama jang telah diwudjud 
kan adalah antara lain pemindah: 
an Let. Kol. Suwondo ke Kemen 

Pertahanan di Djakarta. 
Seperti. diketahui, Let. Kol. Su' 
wondo dahulu mendjabat kepala 
staf territorium V Djawa Timur 
jang kemudian 

dari djabatan tsb. (Antara). 
dinon-aktipkan 

  

' Resolusi 
Blok A-A 

Ditolak 
Perdebatan Dalam PBB 

Mengenai Masalah 
Maroko 

PANITYA Politik PBB hari 
Senin jbl. telah menolak resolu 
Si jang  diadjukan oleh Blok 
Asia-Afrika, mengenai masalah 
Marokko: Ressolusi ini ditolak de 
ngan 28 suara lawan 22 dan 9 
suara blangko. Seperti diketahui, 
resolusi Blok A—A ini menghen 
daki supaja didalam tempo 5 ta 
kun Marokko diberi kemerdeka 
an, supaja hukum militer disana 
ditjabut kembali, supaja orang2 
tawanan politik dibebaskan dan 
supaja dilakukan pemilihan ber 
dasarkan hak memilih universil. 

Amandemen India, Indone- 
sia & Burma. 

...Setelah resolusi. Blok A—A 
tadi ditolak, maka delegasi2 In 
dia, Indonesia dan Burma menga 
djukan amandemen2 terhadap 
apa jang disebut resolusi kom- 
promi jang diusulkan oleh Boli 
via. Amandemen 3- negara Asia 
tadi menghendaki supaja diakui 
lah hak bangsa Marokko untuk 
menentukan  nasibnja dan supa 
ja terdjamin hak bangsa Marok 
ko akan lembaga2 politik demo 
krasi jang bebas. (Antara-UP). 

  

a. Membuktikan, bahwa de 
jang ' ngan tiada membeda-bedakan su 

ku2 dan daerah2, bangsa Indone 
sia diseluruh Indonesia benar2 
diperintahkan oleh seluruh bang 
sa Indonesia. 

b. Sekali gus memberantas usa 
ha2 pihak tertentu jang dengan 
kedok matjam2 hendak menim 
bulkan provinsialisme sempit gu 
na kepentingan mereka sendiri, 
dengan tidak memikirkan kesela 
matan seluruh ' Tanah Air dan 
rakjat. 

Cc. Membantu tumbuhnja kehi 
dupan kepartaian jang sehat, De   la2 Daerah dan Pendjabat2 pen 

tang lainnja dipulau Djawa. 
Tindakan demikian, berarti: 

mikian antara lain isi surat Bung 
Tomo jang disampaikan kepada 
Dewan Menteri. (Antara). 

Presiden Berunding Den | 

Bukan Surat Edaran 
(Tapi Seruan P ersoonlijk 
Djaksa Agung Tjuma Mengadjak 
Pers Utk Meredakan Suasana 
Bukan Suatu Antjaman Atau Ke- 
kangan Pada Pers—Kata Men- 
. teri Kehakiman 

PADA HARI Selasa pagi ke moren diparlemen telah diadakan 
rapat kerdja gabungan antara sek siZ dalam negeri dan penerangan dar seksi kehakiman dengan menteri2 
man mengenai surat djaksa agung kepada PWI. Sesudah rapat itu selesai, ketua seksi dalam negeri dan « 
St. Makmur, menerangkan kepada pers, 
man mr. Djody Gondokusumo telah memberikan pendjelasan me- ngenai isi daripada surat djaksa agung itu. : 

- balasan kepada PWI dan merupakan 

wan itu ialah, karena keruntjingan 
Suasana dalam masjarakat diluar 
“pers. Djaksa agung mengadjak kepa 

tindak. 

penerangan dan kehaki- 

penerangan, — Sjamsuddin 
bahwa menteri ' kehaki- 

“Surat itu menurut menteri bukan 
lah suatu surat edaran, “ melainkan 

Surat .partikelir,” jg “berisikan seru 
an persoonlijk — (beroep) daripada 
diaksa agung kepada para wartawan 
umuranja. 

Sebagai alasan bagi djaksa agung 
untuk berseru kepada" para warta: 

da pers untuk membantu pemerin- 
tah melenjapkan ketegangan “ dalam 
masjarakat itu. Dengan surat tsb 
djaksa agung mau menundjukkan 
kehendak pemerintah “untuk beker 
dja sama dengan pers, “dan -ia mau 
menundjukkan pula, bahwa peme- 
rintah. tidak mau mempergunakan. 
pasal2 dalam undang2 untuk 'bertin 
dak terhadap pers, sungguhpun  pe- 
merintah diberi kekuasaan oleh ke- 
lentuan2 dalam undang2 untuk ber 

Pemerintah, demikian diterangkan 
oleh menteri kehakiman setandjut- 
nja, tidak mau mempergunakan ke- 
tentuan2 tsb dan karena itulah pe- 
merintah mengadjak pers untuk me 
redakan suasana. Surat djaksa agung 
itu bukanlah suatu antjaman atau 
kekangan terhadap. kemerdekaan 
pers. 

Mr. Djody Gondokusumo mene- 
rangkan pula kepada rapat, bahwa 
jg dimaksudkan dalam surat djaksa 
agung terhadap pidato? daripada 
anggauta2 parlemen itu ialah penjia 
ran jg tidak melukiskan »Zuivere 
Weergave”. Ditegaskan oleh. mente- 
ri, bahwa pemerintah tidak berkebe 
ratan dimuatnja pidato? pihak opo- 
sisi oleh pers, sekalipun selengkap- 
nja (extenso). 

Ka — Penjiar an RRI 
. Sjamsuddin St. Makmur selan- 

djutnja menerangkan, bahwa men 
teri penerangan Lumbantobing te 
lah memberikan pendjelasan me 
ngenai kebidjaksanaan pemerin- 
tah terhadap penjiaran RRI. 

Pemerintah ingin memperguna 
kan radio itu sebagai alat pene- 
rangan untuk "mendekatkan rak- 
jat dengan pemerintah. Dalam pe 
njiaran radio itu dimuat  djuga 
suara2 pers oposisi, tetapi dibu- 
buhi komentar. Persangkaan bah 
wa suara oposisi tidak disiarkan 
RRI adalah tidak benar. Menteri 
menjatakan, bahwa instruksi jang 
melarang disiarkannja berita2 jg 
bersifat oposisi, pada waktu ini su 
dah tidak ada lagi. Selandjutnja 
menteri penerangan  mendjandji- 
kan akan memperhatikan Segala 
persoalan2 didaerah jang dihadapi 
oleh pers. 

Menteri kehakiman berdjandji 
akan mengadakan pemeriksaan ter 
hadap tindakan jang diambil oleh 
alat2 kekuasaan di Bandung ter 
hadap madjalah ,,Aliran Islam”, 
jang telah diperiksa kopinja sebe 
tumnja ditjetak. Djuga didjandji- 
kan oleh menteri2 untuk meng- 
ambil langkah2 berhubung dengan 
adanja tindakan2 dari alat2 ke. 
kuasaan di Semarang, jang mela- 
rang fihak oposisi melakukan kri 
tik2 terhadap pemerintah. Selan- 
djutnja menteri menerangkan, bah 
wa kedaerah2 telah dikirimkan 
instruksi2, supaja djangan salah 
interpretasi terhadap surat djak- 
sa agung termaksud. Sjamsuddin 
St. Makmur atas pertanjaan mene 
rangkan pula, bahwa ada dianta 
ra anggauta2 seksi jang meminta 
kepada menteri supaja mentjabut 
kembali Surat Djaksa Agung tsb. 

Hak Djaksa Agung. 
Permintaan 'ini oleh menteri 

didjawab, bahwa 'itu tidak terma 
suk kompetensinja dan “bahwa 
Djaksa Agung mempunjai hak 
untuk. mengambil tindakan2. pre 
ventif. Apalagi, bahwa sifat dari 
pada surat Djaksa Agung itu sa 
ma sekali tidak bersifat kekangan 
atau antjaman melainkan hanja 
seruan belaka, demikian ketera 
ngan menteri.  Sjamsuddin St. 
Makmur menerangkan, bahwa se 
telah rapat itu, ia mendapat ke 
san, bahwa kedua menteri itu 
bersikap .,tegemoetkomend” seka 
li. Ia menganggap perlu bahwa 
segera ada undang2 ' pers jang   mengatur kemerdekaan pers. 

IMesiden Mi- 

. 

  (Pia). 

       

  

lono Sakit 
Karena Tidak Tahan 
Hawa Di Amerika? 

BERITA jang kita terima dari 
Washington menjatakan, bahwa 
residen Milono jang kini ada di 
Washington dalam rombongan 
delapan orang residen dan bupa 
ti jang diundang State Depart 
ment, sudah sedjak tgl. 8 Okto 
ber dirawat dirumah sakit Sabley 
Memorial Hospital Washington. 
Ia dinasehatkan  supaja kembali 
ke Indonesia sadja, sebab tidak 
tahan hawanja atau terus ke 
A.S, Menurut rentjana semu 
la residen Milono ingin mempela 
djari djuga Boys Town jang ia 
ingin fjiptakan di Semarang. Da- 
lam pada itu orang2 lainnja da | 
ri rombongan tersebut kini meng 
ikuti kursus2 jang diadakan oleh 
Washington International Centre, 
tjabang dari State Department. 

KWOMINTANG AKAN TERI- 
MA LAGI PESAWAT2 DJET 

-DARI AMERIKA. 
Berita2 pers Kwomintang me- 

ngatakan pada hari Senin, bahwa 
dalam beberapa hari jang akan 
datang ini angkatan udara Kwo- 
mintang akan menerima pengiri- 
man ke-4 pesawat2 djet dari A.S. 
Dikabarkan selandjutnja, bahwa 
sedjumlah penerbang2 Kwomin- 
tang jang baru sadja menjelesai- 
kan latihan2nja di A.S. pada 
achir bulan ini akan kembali ke 
Taipeh. 

LULUS UDJIAN 
VERSITER. 

Fakultet Pertanian dari Universitet 

Indonesia di Bogor, —mengabaykan. 
bahwa pada bulan Oktober 1953, te 
lah lulus udfian sardjana-muda ling 
kat pertama djurusan pertanian Ab- 

dullah Hidir: sardjana-muda tingkat 
pertama djurusan kehutanan Siahaan 
Mepul dan Moh. Weiss (cum laude): 
sardjana-muda djurusan — kehutanan 
W. Oen Tjeng Hien, Demikian beri 
ta jang disampaikan kepada ,,Anta 

JNI- 

    

   
  

: Rentjana 

rea. 

Djawaban tersebut, jang dika 
watkan pula kepada ketua Ma 
djelis Umum PBB, Vijaya Lak 
smi Pandit, menjangkal apa jang 
dinjatakan oleh nota A.S. tertang 
gal 14 Oktober, bahwa wakil Ko 
rea Utara, djenderal Nam II, da 
lam perundingan? perletaksa sen 

  

Indonesia 

Dim Bahaja? 
Bila Indo China Sampai 
Djatuh Ketangan Ko- 
munis - Kata Mansfield 

SENATOR Mike Mansfield, ang- 
gota. demokrat menerangkan — hari 
Minggu di New York sesudah tiga 
minggu melakukan perdjalanan stu- 
di kedaerah2 medan perang, bahwa 
Indochina adalah sama pentingnja 
dengan Korea dan dalam beberapa 
hal bahkan lebih penting, karena le 
tak strategi dari daerah tsb. Sena- 
tor Mansfield jg mendjadi anggota 
panitya senat untuk urusan luar ne 
geri menerangkan kepada pers, bah 
wa. Amerika Serikat harus  melan- 
djutkan pemberian" bantuan kepada 
Peranijis “guna menghadapi pasu- 
kan2 komunis di Indochina. Senator 
Mansfield menerangkan, bahwa apa 
bila fihak komunis menguasai Indo- 
China, maka Pilipina, Indonesia 
dan Asia Tenggara akan terlibat da     ra . lam bahaja besar (AFP—Pia). 

  » 

  

,. 

Pada hari Sabtu sore telah tiba di Kemajoran dari Christchurch' pesa- 
wat KLM. Liftmaster jang telah memenangkan 

  
perlombaan . London- 

Christehurch baru2 “ini. Pesawat tersebut jang bernama Dr. Ir. Damme 
dikemudikan oleh pengemudi Kooper. Gambar: Menteri perhubungan 
Ir. Rooseno memberikan selamat kepada Kooper. 

  

Adjakan Pemuda Rak- 
jat Djawa Tengah 

Supaja Pemerintah Segera Bertin- 
dak Tegas Terhadap Grombolan? 
SIDANG DEWAN DAERAH Pleno ke-II Pemuda Rakjat 

Djawa Tengah jang dilangsungkan di Magelang dari tg. 16 s/d 18 
Oktober jl. telah mengambil beberapa resolusi. Antara lain me 
ngenai keamanan mendesak kepada pemerintah supaja lebih tegas 
untuk setjepat-tjepatnja besama- sama rakjat menghantjurkan pem 
berontakan D.J./Td. dan gerombolan2 bersendjata lainnja. 

Supaja pemerintah memperhatikan 
nasib para pengungsi jang mendjadi 
korban daripada keganasan terror 
D.L/T.I.I. dan gerombolan2  ber- 
sendjata lainnja dan mengadjak or- 
ganisasi2 rakjat untuk membentuk 
panitya penolong korban D.L./T.LI. 
Mengenai peristiwa 17 Oktober di- 
desak kepada pemerintah  supaja 
mengadakan  penjelesaian dengan 
menghukum orang2 jang tersangkut 
didalamnja dan terhadap  pendja- 
bat2 dalam pemerintahan sipil dan 
miilter jang tersangkut dalam peris- 
tiwa tersebut supaja dituntut dimu- 
ka hakim dan selandjutnia dipetjat 
dari djabatannja. 

Mengenai pelaksanaan  Hak2 de- 
mokrasi didesak kepada pemerintah 
supaja memberi keleluasan kepada 
organisasi2 dalam mengadakan ra- 
pat2, misalnja dengan mentiadakan 
peraturan2 .idzin untuk berapat. Di 

  

DEWAN KEAMANAN hari Se- 
nen kemaren dulu telah  bersidang 
atas permintaan 3 Besar Barat, gu- 
na  membitjarakan ketegangan jg 
terdjadi antara Israel dengan negu- 
ra2 Arab jg berbatasan dengan ne- 
gara Jahudi ini. Wakil Libanon, 
Charles Malik,  menjatakan bahwa 
ia akan menolak atjara sidarig, apa- 
bila pokok atjara tadi hanja dinama 
kan ,,Masalah Palestina” sadja, tan 
pa menjebut-njebut perintjian selan- 
djutnja, Dalam permintaannja kepa 

  

  

da Dewan Keamanan, 3 Besar Ba- 
rat tidak menjebut-njebut 
nja insiden2 

terdjadi- 
tertentu, jg mengaki- 

batkan diadjukannja permintaan ta- 
di. Seperti diketahui, 3 Besar sedang 
berkonperensi di London, waktu ter 
djadi serangan pasukan Israel terha 

dap desa Jordania Gubya, jg menje- 
babkan 66 orang penduduk 

dan 9 Juka2. 
tewas 

Wakil Libanon menghendaki supa 

ja pokok atjara tsb tadi chusus me 

njebut terdjadinja tindakan? kekera 
san tentara Israel terhadap Jordania. 
Wakil Sovjet Uni, Andrei  Vishin- 
sky, menjokong pendirian Libanon 
dan menghendaki supaja pokok atja 
ra disusun dengan kata2 ,,jg biasanja 
dipakai oleh diplomat2 Barat apabi- 
la mereka  membitjarakan politik 
Sovjet.” Wakil Inggris, Sir Gladwyn 
Jebb, berpendapat bahwa tidak bi- 
djaksanalah untuk merintjikan ga- 
ris2 besar daripada perdebatan ig 

kuman ma» semmmbgrab 

an , 

tx , he 

yan Kasstat ar MW stanseharpan 

h P 
” 

n 

Masalah Palestina Dalam Dewan Keamanan 
akan datang, sebelum diketahui 
factsnja, 

Untuk mengetahui seluk-beluknja, 
maka sebaiknja kepala komisi per- 
letakan sendjata — Palestina,  Djen- 

deral-major  Vagn Bennike, diun- 
dang untuk memadjukan laporan ke 

pada Dewan Keamanan. 
Permintaan tadi dikabulkan, dan 

sidang jg berlangsung “selama 212 
djam ini ditunda sampai hari Selasa   kemaren (Antara-—UP), 

minta pula supaja pemerintah meng 
hapuskan sensur2 terhadap poster2, 
slogan2, plakat2 dan teks2 pidato 
daripada organisasi2, demikian pu- 
la penghapusan thd. undang2 SOB 
untuk kemudian diganti dengan un- 
dang2 jang nasional dan berisi peng 
hargaan terhadap hak2 azasi rak- 
jat.. 

Pemuda Rakjat tidak ikut mengada 

kan pentjalonan dalam pemilihan 
umum, tapi akan ikut aktif dalam 
penjelenggaraan panitya2 pemilihan 
umum setempat serta memberi pene 
rangan2 kepada rakjat dan massa pe 
muda mengenai masalah pentingnja 
pemilihan umum. 

Beberapa keputusan lain antaranja 
mengenai kepentingan2 bagi golo- 
ngan pemuda tani, pemuda peladjar 
dan pemuda buruh, dalam hal mana 
akan diadakan gerakan? penanaman 
tanah2 kosong, usaha untuk menda 
patkan alat2 pertanian dan bibit ta 
naman jang murah, mengadakan ak 
Si penuntutan terhadap pemerintah 
untuk mengadakan pengendalian har 
ga buku2 dan mendirikan asrama2 
peladjar. Djuga bagi pemuda2 buruh 

supaja diberikan dispensasi dan pem 
bajaran gadji/upah penuh, diwaktu 
mengadakan sidang2 organisasi dan 
akan menempuh udjian sekolah dsb, 

Sementara itu diperoleh  ketera- 

ngan, bahwa diseluruh Djawa Te- 
ngah pada dewasa ini terdapat 60 tja 
bang dan persiapan tjabang Pemuda 
Rakjat dengan djumlah anggota se 
banjak 32.134 orang termasuk dian 
taranja 1.699 orang putri. (Pia), 

  

  
Rahasia ? 

Kemungkinan 3.-Besar Barat 
Akan Usulkan Komp. 7- 
Negara Tentang Korea 

TENTANG DJAWABAN RRT dan : 
A.S. untuk mengadakan konperensi pendahuluan di Panmunjom 
pada tanggal 26 Oktober jang akan datang, lebih landjat Reuter 
mewartakan, bahwa dalam naskah djawaban jang dikirimkan ke- 
pada A.S. dengan perantaraan Swedia itu dinjatakan pula, bahwa 
dalam pertemuan di Panmunjom tersebut RRT dan Korea Utara 
berhak membitjarakan soal komposisi dari konperensi politik Ko- 

Korea Utara atas usul 

f 

djata menghendaki pembatasan 
'konperensi politik pada ke-2 be 
lah fihak jang berperang. 

Siaran radio  Peking jang da 
pat diterima di Hongkong me 
ngatakan, bahwa dalam notanja 
Chou En Lai mendjelaskan, bah 
wa Madjelis Umum PBB sendiri 
telah menjetudjui, bahwa Rusia 
dapat ikut serta dalam konperen 
si politik itu. Karenanja, konpe 
rensi tak dapat dibatasi pada fi 
hak-fihak jg berperang sadja. 

Lebih landjut dalam siaran itu di 
katakan, bahwa dalam fatsal ke-2 
nota RRT itu sekali lagi menuduh, 
bahwa Madjelis Umum PBB telah 
menolak mempertimbangkan — andju 
ran2 jg beralasan dari RRT dan Ko 
rea Utara, supaja - memasukkan 
lain2 negara jg berkepentingan da- 
lam konperensi. Dan ini disesalkan. 

Fatsal ke-3 dan ke-4 dalam surat 
Chou En Lai itu memuat persetu- 
djuan untuk mengirim wakil dalam 
konperensi pendahuluan di Panmun- 
jom pada tgl. 26 Oktober. Achirnya 
dikatakan, bahwa pemerintah RRT 
berpendapat, bahwa pembitjaraan2 
pendahuluan harus bitjarakan soal 
tempat dan waktu konperensi politik 
dan RRT akan memegang hak utk. 
membitjarakan soal komposisi dari 
konperensi itu. 

Siaran radio. Peking seterusnja me 
ngatakan, bahwa nota sematjam itu 
telah dikirimkan kepada A.S. oleh 
Korea Utara dengan perantaraan 
RRT dan Swedia. Demikian Reuter. 

Rentjana rahasia ? 
Sementara itu AFP wartakan da 

ri Washington, bahwa seorang dju- 
rubitjara state departmeng pada jha- 
ri Senen menjatakan bahwa para 
menteri luar negeri 3-Besar dalam 
konperensinja di London tidak mem 
peladjari sesuatu rentjana jg baru 
mengenai komposisi dari Konperen- 
si Politik Korea, Keterangan tsb di 
berikan, berkenaan dengan tersiar- 
nja berita2 dari London, jg menga- 
takan, bahwa 3-Besar telah menjetu 
djui suatu rentjana rahasia” dan 

Supaja diadakan konperensi 7 nega- 
ra tentang Korea. 

Sidang komisi netral Ko- 
rea dibatalkan. 

Sementara itu komisi netral 
urusan Repatriasi di Korea hari 
Selasa kemarin mengumumkan, 
bahwa sidang jang menurut ren 
tjana diadakan pada hari itu te 
lah dibatalkan. 

Menurut keterangan jang dipe roleh di Munsan, mungkin seka 
li sebabnja ialah karena wakil? Tjekoslowakia dan Polandia jang 
duduk dalam komisi tadi, telah 
memboikot sidang ini. 

Kedua anggota komisi tadi ha 
ri Senin jl. dengan marahnja meninggalkan sidang, ketika keti 
ga anggota lainnja (dari India, 
Swis-dan Swedia) menolak per 
mintaan pihak Utara, supaja 1800 orang tawanan perang Uta 
ra dipaksa menghadiri pemberi 
an pendjelasan2, dengan maksud 
supaja mereka mau direpatriasi 
kepihak Utara. (UP). 

  

Klembak 
Tiongkok 

Vendesak Kedudukan 
klembak Kedu 
(Oleh : Korr. Kita) 

DARI KALANGAN a 
klembak diperoleh ke 
bahwa dari perseroan dagang di 
Djakarta dan Semarang kini th didatangkan 300 ton klembak da 
ri Tiongkok. Seminggu jang baru lalu sebagian sudah tiba dipela buhan Semarang dan sekaran 
baru ditjarikan pembeli didaerah 
Kedu, sebagai bahan untuk men 
tjampuri rokok menjan. 

Umumnja pedagang di Mage lang tidak berani membeli klem 
bak keluaran Tiongkok setjara 
besar2an seperti jang sudah. Klem bak dari import ini harganja me 
rosot. ' Kwaliteit baik semula Rp. 8.500 per kwintal, sekarang 
turun mendjadi Rp. 6.900. 

  

Pergilah 
Sendiri! 

Reaksi Amerika Menge: 
nai Niat (hurchill Ke 

Moskow 

PEMBESAR2 Amerika Serikat Se 
nen ini mengatakan berhubung dgn. 
berita bahwa PM Inggrk Churchill 
bermaksud mengundjungi Perdana 
Menteri. Sovjet Malenkov, bahwa 
Churchill akan pergi seorang diri sa 
dja. Kata pembesar? tadi, Amerika 
berpegang teguh kepada pendirian- 
nja, bahwa tak akan ada manfaatnja 
lah untuk mengadakan perundingan 
pada tingkat tinggi. dengan Malen- 
kov, djika  Sovjet dan RRT tidak 
memperlihatkan dalam perundi- 
ngan2 pada tingkat rendahan, bhw 
mereka sungguh2 bermaksud beker   dja untuk perdamaian. (UP). 

a
 

akan mengusulkan ' kepada Peking . - 
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' Kebidjaksa naan 
  

Maa Ma Mama: menua Dalam 

pada tenaga daerah. Agar . Supai 
nja pemindahan seperti 3 
laskan, bahwa kegembiraan tsb, 
dsb.-nja. Dan perlu di insjafi djuga. 

sn am tulisan kemaren kami djelaskan, bahwa kami 
. merasa gembira melihat adanja rentjana pemindahan jang bersumber 

.masjarakat turut merasakan penting- 
jang kami gambarkan, perlu kiranja kami dje- 

bukamnja berdasarkan semangat daerah 
. bahwa usaha pemerintah tsb. me- 

uurut paham kami merupakan kebidjaksanaan jang didasarkan atas ke- 
njataan-kenjataan. Ljadinja, djika kenjataan-kenjataan itu dikemudian 
hari menghendaki serta meraberi gambaran lain dengan sendirinja segala 
Sesuatunja jang mengenai pemindahan didasarkan 
Dengan lain perkataan sifat pemindahan sekarang 
arah perbaikan jang bersifat sementara. 

atas panggilan waktu. 
merupakan usaha ke- 

Dan sewaktu-waktu bisa di- . 
« robah dan disesuaikan Gemgan kehendak waktu. 
SS — — 5 Dimasa pembangunan seperti jang didengungkan, ma- ka tenaga daerah sangat    

   tinggalkan begitu sadja. Mudj 
tung dari pimpinan desa itu 

'e gat pentingnja. Apalagi daerah-daerah jang ter- pentjil dan djauh dari kota (desa), maka tenaga daerah tidak bisa di- 
-mundurnja desa sebagian besar tergan- 

Gjuga. Biasanja rakjat desa tidak banjak 
tjingtjong. Mereka mudah dihela kearah kemadjuan, asal sadja jang 
diberi tugas pimpinan itu benar-benar mengenal pada rakjat jang di- 
pimpin. : 
— — — — — Demi kepentingan 
alami kesulitan, maka segala usaha 

nusa dan bangsa jang baru meng- 
jang masuk akal hendaknja diterima 

semestinja. Sebaliknja usaka jang masih samar-samar dan kurang tegas 
dimintakan perhatian, 
pengharapan kami 

supsja lekas-lekas diambil tindakan. Demikianlah 
dan kami tetap menjetudjui langkah-langkah serta 

usaha pemerintan mengenai pemindahan dan tingkat bawah sampai atas dengan tjatatan, bahwa usaha serta kebidjaksanaan pemerintah itu me- 
gipakan tindakan sementara sambil menanti pulihnja suasana seperti 
jang diharapkan. 

Kabar 
mn 
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Gubernur Berbaris 
Mengenang Pahlawan 

Pawai Raksasa Menjer ugati Pertem 
puran 5 "Hari 

BERDUJUN-DUJUN orang 
Semarang, baik jang merupakan barisan2 jang akan 
maupun orang2 jang akan mende 
dengan peringatan prtem 
jang lalu. Sedjak djam 

Di Semarang 

datang membandjiri Aloon2 
ikut pawai, 

ngarkan rapat umum berkenaan 
an S5 hari melawan Djepang, sewindu 

3 siang hari Selasa, djalan raya Aloon2 
Tengah telah tertutup untuk semua kendaraan, dan ditengah2 dja lan ini berdiri sebuah mimbar jan 
Sang Merah-Putih. Tidak mempe 

g agak tinggi, dibawah lambaian 
rdulikan terik panasnja matahari 

pada waktu itu, barisan2 telah berkumpul teratur pada tempatifja masing2 sebelumnja djam 4. Setejah 
lamu agung beserta para pembe 
lailah rapat umum dengan kata 
ku Ketua Panitya. 

  

DISIPLIN - SRIMBITAN. 
Semarang bikin Tugu Muda, mak- 

sudnja untuk mengenang dan mem- 
peringati djasa para Pemuda. Pemu- 
da jang bertekad bulat berdisiplin 
badja anti pendjadjah. 

Di park sekeliling Tugu Muda di- 
beri papan2 dengan tulisan terang: 
»Dilarang mengindjak rumput. Pa- 
sal 499”. Dimaksud untuk memberi 
peraturan, mengadjak orang ber- 
disiplin, “ supaja tak mengindjak-in- 
diak rumput. 

Tapi aneh bin adjaib, saban nix- 
lam, banjak orang, terutama jare 
srimbitan enak sadja duduk? dan 
mengindjak-indjak rumput jang su- 
naa diberi peringatan tanda Gisialin 
tadi. 2 
Komentar Sir-pong: Entah, apa 

(orang2 tadi sudah tak kehat disiplin, 
atau memang hendak anggap sepi 
papan peraturan tadi, jang memang 
agak kurang tegas dan djelas bunji- 
nja. 22 

Menurut 'penjelidikan “ juridis 
Sir-pong, memang papan larangan 
tadi kurang Iengkap, sebetulnja ha- 
rus ditulis djelas: Dilarang meng:n- 
djak rumpu:. Bisa dituntut menurur 
pasal 499 Wx.S. (Wet van Strsf- 
recht). : 

Atau kalau ingin lebih lengkap 
lagi, harus ditambah pasal 499/551 

Dan kalau ingin pendjelasan, pc- 
langgaran ini bisa- dikenakan huku- 
man denda paling banjak Rp. is.— 

Sir-pong tjuma tanja: Apa me- 
mang orang2 srimbitan itu kurang 
disiplin, atau sengadja tidak riau 
berdisiplin, karena bunji pusal2uja 
kurang disiplin alias kurang terang 
(tak ada W..S.-nja), atau memang 
peraturan ini dilanggar, karena te- 
rang tak ada jang mengatur per- 

caturan itu dan merasa tak akan bisz 
dituntut (sebab tak ada W.v.S.nja). 

Barangkali sadja, uang denda 

- pe 

Rp. 15.— dianggap tidak mahal, sa- 
ma mahalnja kalau orang2 srimbi- 

ini tan nongkrong dilain ditem- 
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GEROMBOLAN DIUSIR. 

Beberapa majat ditinggel- 
kan “ 

GEROMBOLAN bersendjata ter- 
diri dari Ik. 50 orang jang datang 
dari djurusan Gunung Babakan pa- 
da tgl. 15 Okt. jbl. tengah malam, 
telah membakar rumah2 penduduk 
didesa2 Pasir, Pandjiang dan Buaran 
diketjamatan Salem. Setelah pasukan 
kita datang, gerombolan itu segera 
melarikan diri, sedangkan rumah 
penduduk jang telah dibakar — ada 
10 buah. Pada hari itu djuga djam 
17.30 gerombolan memasuki desa 
Tiibuaja. Didesa ini gerombolan te- 
lah menembak seorang murid seko- 
lah, hingga mendapat luka2- Tetapi 

“setelah patroli kita datang, gerom- 
bolan terburu2 melarikan diri. 

Sementara itu satu Peleton pasu- 
kan kita dibawah pimpinan  Pem- 
bantu Letnan Ali Kasmudi ketika 
mengadakan gerakan patroli dari 
Kawungaten kedesa Sarwadadi  Ke- 
#jamatan Sidaredja, pada tg. 15 Okt. 
diam 9.30 telah mendjumpai 1 pc- 
leton gerombolan bersendjata, — dan 
terdjadi pertempuran jang “berlang- 
sung hingga diam 10.45. “Achirnja 
gerombolan melarikan diri kedjuru- 
san Timur,  dgngan meninggalkan 
4 orang majat amggautanja dan 4 
houderbak peluru mereka dapat kita 
rampas. Patroli kita dalam keadaan 
selamat. Bersama harinja djuga, se- 
pasukan patroli kita lainnja jang da- 
tang dari Gandrungmangu, setibanja 
di Sidadadi, ' Kawedanan Sidaredja 
melakukan vuurcontact dengan fi- 
hak gerombolan. Tetapi tak lama 
kemudian gerombolan lari kedjuru- 
san Timur dan meninggalkan se- 
orang majat, demikian berita dari 
Biro Penerangan Divisi. 

"Peliharalah 

Mr. Wongsonegoro dan tamu 
sar setempat datang, maka dimu- 
pembukaan dari sdr. Tjipto, sela- 

Kemudian tampil kemuka mimbar 
seorang wakil dari ex Angkatan 
Muda sdr. Martadi. Pembitjara me- 
riwajatkan sedjarah singkat dari per 
tempuran 5S hari. Para hadlirin di- 

bakar semangatnja dengan kata2 js. 
Fboiapa2 untuk diadjak kembali ke- 

djiwa persatuan, jang pernah kita 
miliki dalam tahun 1945. Diperingat 
kan kembali. semangat perdjoangan 

bangsa kita, dengan bambu runtjing 
' merebut kekuasaan? Djepang jang 
masih bersendjata lengkap.  Rang- 
kaian kata2 dari pembitjara jang te-! 

pat mengenai sasarannja, disambut 
dengan tepuk tangan oleh para ha- 
diirin. 

ji Pembitjara selandjutnja dalam ra- 
“pat umum ini jalah Walikota Hadi- 

subeno, Komandan KMKB Major 
Sudiarto dan jang paling achir Mr.! 
Wongsonegoro. Begitu Mr. Wongso-! 
negoro naik keatas mimbar, maka 
sambutan tepuk tangan pata ha- 
dlirin terdengar riuh sekali. Setelah 
suasana agak tenang barulah "Mr. 
Wongsonegoro memulai dengan pi- 
datonja, jang pada garis besarnja sa- 
ma dengan pidato jang diutjapkan 

pada malam resepsi peringatan pa-| : 
! Pada tgl. 19 Okt., da Senen malam di Balai Kota. « 

Sesudah pidato Mr. Wongsonegoro 
selesai, kemudian terus diadakan pa- 
wai menudju ke Tugu Muda. Bari- 

san pertama dari pawai terdiri dari 
Korps Musik, kemudian barisan ta- 

nur Budiono, 
setempat. 

tih jang besar2 ukurannja, dd tr 

dak kurang dari djumlah S0 ouah. 
Lalu disusul dengan barisan? dari 
murid2 sekolah, orgainsasi2 pemu- 
da, Djawatan2 dan perkumpulan? 

,lam Wilajah Kota Besar? 

5 Bra 34537, 34299, 33814, 33050, 
mu agung jang diikuti oleh Guber-! 

dan lain2 pembesar 
Achirnja - barisan pandut 

dengan membawa Sang Merah Pu Dalam rapatnja pada tgl. 18 Okt. 

jibL, bertempat disalah satu ruangan 

  

lainnja. Tidak ketinggalan djuga ba- 
risan dari murid2 Tionghoa dengan 
pakaian putih birunja. Pada kepala2 
barisan ketjuali terkibar bendera Me 
rah Putih, djuga bendera dari 
ganisasi mereka masing2. Adapun 
slogan2 jang terdapat dalam pawai 
itu semuanja sama, a.l. berbunyi: 

Semangat Perdjoang- 
an Gedung Bodjong 89 adalah 
gedung jang bersedjarah”: ,.15 — 20 
Okt. 1945 Menindas pemberontak 
facis Djepang”. Diantara barisan? 

itu jang kelihatannja seram, jalah 
barisan dari Pemuda Banteng R.I. 
jang berpakaian serba hitam dengan 

ikat kepala kain hitam dan beika- 
lung saputangan merah, sedangkan 
pemimpin barisannja berambut pan- 
djang. Pawai ini pandjangnja kurang 
lebih sampai 2 km. 

Patut pula ditambahkan, 

selama resepsi, rapat umum dan pa- 
wai peringatan pertempuran S5 hari 
ini, fihak PFN sibuk mengambil op- 
name2 untuk diabadikan # mendjadi 
film jang akan diputar dalam atjara 

Gelora Indonesia. 

DJEMAAH HADIJI. 
Fihak PHI mengabarkan, bahwa 

kapal hadji ,TYNDAREUS” jang 
pada 22 Okt. akan datang di Tan- 
djong Priuk, ditunggu kedatangannja 
dipelabuhan Semarang pada tgl. 
24 Oktober j.a.d. Kapal ini memba- 
wa Djemaah Hadji jang berasal dari 
Kabupaten: Pati 38 orang, Kebumen 
162 orang, Magelang 81 orang, Se- 

marang 19 orang dan dari Tegal 4 
orang. Mereka jang perlu menginap 
di Semarang disediakan tempat di 
Kampong Mlaju (Lengkong Sop). 

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi di Smg. jang ter- 

tjatat oleh Dunlop & Kolff pada tgl. 
20 Okt. 1953 sbb.: Kapok C pem- 
beli 850 bin. Okt./Nop. dan pen- 
djual 900 bln. Nop./Des. z.v. dan 
pembeli 875 bln. Des.: Bidji kapok 
pembeli 52 bin. Nop./Des. ' dan 
nom. SI bin. Okt./Nop.: Kopi Rob. 
Kampong pendjual- 730: Kopi Rob. 

Ond. WIB/I pembeli 910, pendjuai 
915: Kopi Excelsa rom. 975, Kedele   

  

  

pmi Bulelen kedjadian 206: Gendjan 
pendjual 190: Kedele hitam pendjual 
200: Tepung gaplek nom. 60: Ga- 
plek kedjadian . 50 dari desa Z.z.: 
Djagung putih pendjual 125 pema- 

sukan bin. Okt.: Katjang glondong 
terpilih pendjual 205 bln. Nop./ 
Des.: Katjang osee tidak terpilih 
pendjual 260 bin. Nop./Des.:  Ka- 
tjang merah pendjual 170: Katjang 
hidjau toatjeh pendjual 220: Pali 
goni pendjual 4.25 per kg., Karung 
HC Green pendjual 4.30 per Jem- 

| “bar. 

1 . ball. Adapun susunan pengurusnja 
Or-. 

bahwa f 

—
 

    
PENGURUS BARU 

PARINDRA, | 
Belum selang beberapa lama Pa-' 

    

POLISI GADUNGAN 
TERTANGKAP. 

Baru-baru ini, Kepolisian Sura 

milihan pengurus baru. Hasil dari- 
pada pemilihan itu sbb: ketua sdr. 

Dr. Soedomo, wakil ketua sdr. Sa- 
dono, sekertaris sdr.' Gani, .wakilnja 
sdr. Soebgkti, bendahara sdr.. Doer- 
jat, wakilnja sdr Harjoto, sedang pa 
ra ketua falah sdr, Jusuf Moestafa 
ketua seksi politik, sdr. Radijo ke- 
tua seksi penerangan, sdr. Sadono 
ketua seksi ekonomi, sdr. Kahar 
ketua seksi pendidikan, sdr. Hasan 
Kawadja ketua seksi . sosial-buruh, 
sdr. Joewono seksi Sarjawirawan, 
sdr. Doeriat seksi pertanian dan nj. 
Radio ketua seksi wanita. $ 

MAGELANG 
KETUA D.P.R.D.S. KABUPA- 

TEN DILANTIK. 
Jusuf Subagiono (Masjumi)  ang- 

gauta DPDS telah dipilih mendjabat , 
ketua DPRDS kabupaten Kebumen. 
Pelantikan dilakukan  oleh- residen 
Kedu R. Muritno jang mewakili Gu 
bernur Djawa Tengah. Upatjara jg 
dilangsungkan diruangan sidang DP 
RDS kabupaten Kebumen baru? ini 
dan mendapat perhatian besar. Resi 

den Kedu dalam pidatonja antara Ia 
in mengatakan, bahwa dengan ter- 
bentuknja DPRDS diseluruh Indone 
sia, berarti hidupnja kembali demo 
krasi. Selandjutnja dikatakan, keulet 
an adalah salah satu faktor, djika 
kita menghadapi pekerdjaan jang su 
lit. Residen mengandjurkan, bahwa 
kepentingan umum harus diutamakan 
dari pada kepentingan perseorangan 
atau golongan, demi utk. kepenting- 
an negara dan bangsa. 
297 TAWANAN SOB AKAN 

DIBEBASKAN. 
Atas perintah Panglima Divisi Di 

pongoro 297 tawanan SOB diantara 
nja 67 dari Nusokambangan Tjila- 
tjap dalam bulan Oktober ini akan 

dibebaskan, setelah mereka mering- 
kuk kurang lebih satu setengah ta- 
hun dalam pendjara. 

PEKALONGAN 
PENRINGATAN ULANG 

TAHUN D.P.R.D.S. 
Perajaan peringatan hari ulang ta 

hun jang ke III D.P.R.D.S. Kota Be 
sar Pekalongan, telah dilangsungkan 
pada tg. 18 Oktober 1953 bertempat 
diruang sidang dj. Dagang 3. Peringa- 
tan tsb. mendapat perhatian djuga da 
ri pemerintah propinsi dan pusat. Da 
lam perajaan hari ulang tahun tsb te 
lah dipamerkan beberapa hatsil2 jg 
telah ditjapai dalam 3 tahun dan be 

berapa rentjana pembangunan jang 
memakan beaja sebesar 14 djuta. Se 
bagai kelandjutan perajaan tsb pada 
tg..19 Oktober 1953 atas usaha Ke- 
tua SEBDA Kota telah diadakan se 

-kedar perajaan untuk memperingati 
berdirinja D.P.R.D.S. jang dihadliri 
oleh segenap pegawai/Pekerdja “a- 

L.N. di Gedung bioscoop U.P. 
Solo, sewaktu pemuda tersebut se 
dang melihat biascoop. : 

.. Orang ini memiliki kartu Ga- 
pebi (vrijkaart Lena 
ta, jang didapatnja dari 
si ,,Gapebi” Ska dengan djalan 
penipuan, jalah menjatakan diri- 
nja sebagai pembantu Reserse Ke 
pala Seksi 7 Kepolisian Djakarta 
Raya, jang beriugas selama 3 bu- 
lan di kota Solo. 

Berkat kerdja sama jang erat 
diantaranja directeur perusahaan 
'bioscoop di kota ini dengan ke- 
polisian setempat, maka setelah 
fihak kepolisian mempunjai buk- 
ti-bukti jang tjukup bahwa per- 
buatan orang itu adalah mengaku 
aku sahadja untuk keperluan jg 
tjurang, maka lalu diadakan pe- 
(nangkapan oleh jang berwadjib. 

Setelah diadakan penggledahan 
ditempat tinggalnja, maka pada- 
nja terdapat beberapa stempel jg 
“dipalsukan olehnja ialah stempel 
dari suatu sekolah Akademi, 

' stempel dari suatu sekolah S.M.A. 
Negeri, dan lagi-sebuah stempel 
(dari suatu instansi kepolisian pal 
su. Terdapat pula  disampingnja 
itu, surat2 jang sifatnja palsu. 
Menurut pengakuannja setelah di 
adakan vooronderzoek, dia me- 
ngaku sebagai pekerdjaannja jang 
tetap ialah mendjadi guru pada 
suatu sekolah menengah atas di 
kota ini (sekolah mana, fihak ke- 
polisian tidak mau menjebutnja), 
tetapi sekolah tersebut bukan mi- 
lik pemerintah). : 

Pengusutan lebih landjut ma- 
sih diteruskan oleh jang berwadjib 
mungkin masih ada djuga perbu- 
atan2 lain jang bersifat penipuan 
dari pemuda tersebut. 

LAGI CORPS WASIT GEGER. 
Persoalan corps wasit di Dja- 

karta belum selesai, kini datang 
lagi berita sekitar corps wasit di 
Surakarta jang djuga mempunjai 
persoalan jang sama. Menurut ke 
terangan dari sekretaris corps wa 
sit Solo-(Mawas), ketika diada- 
kan pertemuan untuk menerima 
oleh2 Medan dari beberapa pe- 
main Persis, semua wasit jang ter 
gabung dalam Mawas en bloc me 
ngundurkan diri dari Persis, oleh 
karena tidak dapat menjetudjui 
beleid pengurus Persis. Walaupun 
demikian para wasit sebagai per 
seorangan masih tetap bersedia 
memimpin suatu pertandingan se 
pakbola, djika tenaganja dibutuh 
kan. Dengan adanja peristiwa ini 
sangat disajangkan, bahwa djalan 
nja roda competitie jang hampir 
menjelesaikan pertandingan ronda 
pertama terpaksa belum dapat di 
teruskan lagi. 

DJEPARA 

SIDANG D. P. R. D. S. 
Pada tgl 15-16/10-53 bertempat 

dipendopo Kabupaten 
Djepara telah mengadakan sidangnja 

  

  

    
KEANS Pa ak 

TJOTJOKAN KARTJIS P.M.S. 
tjotjokkan kar- 

tjis P. M. S. sbb.: , 
31568, 29186, 31482, 29213, 
30440, 32046, 29728, 31402, 
Tgi. 20 Okt. ialah: 
33343, 32780, 33770, 33454, 

30205, 
“3 

Se “muanja 19 orang, jang hadlir ada 13 
orang anggauta. 

Sidang dipimpin oleh sdr. Ali Mas 
hoeri sebagai ketuanja. Dalam kata 
pembukaannja ia mengandjurkan ke 
pada sidang, agar supaja sidang jang 
ke XII ini dapat mengambil bebera 
pa keputusan jang bermanfaat bagi 
Rakjat. 

Sdr. Bupati selaku Kepaja Peme- 
rintah Daerah dalam kata sambutan 
nja sekedar menguraikan  djalannja 
Pemerintahan terutama dalam usaha 
pembangunan sering2  mendjumpai 
keseretan, disebabkan karena keuang 
an jang tidak mengizinkan. Namun 
demikian toh soal pembangunan da 

pat berdjalan terus dan hasilnja da 
pat memuaskan. Kemudian beliau 

34639, 
34619. 

BASKETBALL INDONESIA 
BERDIRI. 

Kantor Papak Semg. oleh pemuda 
pegawai/peladjar penggemar Olahra 
ga telah berhasil membentuk dan me 
resmikan berdirnja kumpulan Olah- 
raga Basketball Indonesia dng mema 
kai nama Persatuan Olahraga Sema 
rang jang merupakan seksi Basket-   
ialah sdr. Abidin, ketua, sdr. Pargo 
no, wk. ketua sdr. Tukijat, penulis 
sdr. G. Saldi bendahara, : kompetisi 
pertandingan sdr. Aboebakar, Soetris 
no, Moh. Chanan dan comm. umum 
sdr. Soelindro. Alamat pengurus se- 
mentara d/a sdr. Toekijat, Kantor 
Papak kamar 43a Semg. Perlu dike 
tahui, ketjuali chusus di sekolah2an, 
kumpulan tsb adalah satu?nja per- 
kumpulansOlahraga Basketball Indo 
nesia jang pada waktu ini berdiri di 
antara masjarakat Olahraga di Se- 
marang." : : 

PERTEMUAN RAMAH 
TAMAH. 

Diperoleh kabar bahwa baru? ini 
bertempat di Kim Wan Kie Gg. 
Pinggir telah dilangsungkan malam 
pertemuan antara P.P.S.S, dan peng 
usaha2 pemerahan susu (melkerijen) 

tah akan kuat dan lantjar usahanja 
apa bila dapat backing dari D.P.R.D. 
S.nja. 

djui/memutuskan antaranja: Usul 
dari Nj. Dwidjokusumo jang maksud 
nja menjokong surat resolusi dari D. 
P.R.D.S. Bodjonegoro  supaja hari 

ri berkabung nasional. Dalam pemu 

co. 
Menjetudjui rentjana D.P.D.- soal 

sar 24 djuta rupijah. 

  

rindra tiabang Jogja telah menga- karta telah menangkap seorang 
dakan rapat untuk mengadakan pe- pemuda berumur 22 th. bernama | 

Surakar 
organisa- | 

D.P.R.D.S. | 

  

Duta beser Indonesia di RRT, Arnold Mononutu (jang paka! pitji), tam- 
pak setibanja di Hongkong disambut oleh T. Tarbidin Suriawinata, kon- 

sul-djenderal Indonesia di Hongkong (tengah) dan A. J. Jack, 
1 “ anggauta marine Hongkong. 

seorang 

'Sarkowi ,,Ahli Gula” 
 Prawirotaman 

Berhasil Bikin ., Pabrik Gula” Untuk 

Bikin Gula Pasir Sendiri 
(Oleh : Pembantu Kita Di Jogja) 

KALAU KITA sekali tempo mau masuk kedalam pasar, kita 
dapat melihat sampai berapa djauh kebutuhan umat manusia, mu- 
lai dari kebutuhan jang paling penting bagi penghidupan sehari-ha 
ri sampai jang nampaknja tidak berarti. Meskipun demikian, 
orang2 jang ingin mentjari penghidupan dengan membuka peru- 
sahaan ketjil2an, tidak banjak jang bisa memilih, mergusahakan 
barang matjam apa jang mempurjai consument banjak, jang djus 
tru dipasar masih kosong. Umumpja orang hanja melihat, kalau 
ketjap, umpamanja,: jang sangat madju, ia lalu mendirikan peru- 
usahaan ketjap. Demikian djuga dengan halnja lain2 barang... 
Petani-petani sendiripun mempunjai tjara demikian. Kalau ditahun 
ini, harga kedel& madju, semua petani lalu-sama menanam ke- 
dele, sendirinja ditahun jang mendatangi harga kedele mendjadi 
turun. Demikian djuga halnja dengan lain2 hasil bumi. 

Meskipun kebiasaan demikian su- 
dah mendjadi djuga kebiasaan men- 
djatuhkan harapan mereka, ternjata 
sampai sekarang belum djuga me- 
rasa kapok. Djustru disinilah Jetak- 
nja kegagalan2 " dalam perdjuangan 

perekonomian kita. Orang  hanja 
meniru sadja apa jang sudah ber- 
djalan, dia tidak mengetahui, bahwa 
dalam lapangan itu, dia ada orang 
baru, jang tentu sadja kalah biasa, 
kalah pengalaman dan masih banjak 
lagi. Sebaliknja dia tidak mengetahui 
bahwa succesnja tiap2 usaha,  ke- 

tjuali tergantung kepada keuletan, 
jang sangat penting adalah kedjituan 
nja melilih lapangan usahanja. 

Ttapi diantara mereka jang ba- 
njak itu, kita kenal seorang angku- 
tan baru, jang mempunjai sipat? 
berbeda dari jang lain2. Dia belum 
tengah umur, tidak pernah djuga 
mengindjak sekolah menengah atau 
vak. Meskipun mendjadi penduduk 
Prawirotaman (Jogja) tetapi dia ti- 
dak termasuk orang jang banjak du- 
wit dengan mobil2nja jang mengki- 
lap. Dia hanja penduduk biasa. 

. Sarkowi, demikianlah — namanja 
pemuda itu, mengetahui, bahwa 
sampai sekarang pabrik gula datam 
daerah Jogjakarta belum ada jang 
bekerdja lagi. Ia mengetahui bahwa: 
'di Ponorogo, di Kudus, di Pati. di 
Djepara, djuga di Jogjakarta senairi 
sedjak dahulu orang - sudah bisa 

  

SINGKAT DJATNG.   'jang ke XII. Djumlah anggauta kesef 

“banjak 162 orang, diantaranja 

menjerukan kepada sidang, Pcmerin 

Selama 2 hari membitjarakan be- 
berapa soal, sidang dapat menjetu- 

tgi 18 September 1948 didjadikan ha |pil/militer Karesidenan 

ngutan suara 9 pro, 2 contra, 1 blan 

pemindjaman uang credit jang dita- |dikerdjakan 
warkan oleh Pemerintah Pusat sebe   

— Djumlah guru2 S.R. dalam wila 
jah Kab. Tjilatjap jang te h beridja 
zah Kursus “Ulangan P:ndidikan 
Djasmani (KUPD) hingga szat ini se 

135 
guru putra dan 27 guru putri. Djum 
lah sebanjak itu ialah guru? jng te 
lah mengikuti kursus ulangan KUPD 
jang dilakukan di Sumpijuh, Gumilir 
Klampok dan Purwokerto. Pada wak 
tu ini (lichting ke 23) jang diadakan 
di Purwokerto dan dimulai sedjak 
tanggal 8/10 jl. dan selesai tg. 21/!0 
ini, kab. Tjilatjap mengirimkan 14 
orang guru, 

— Sedjak tg: 16-10-53 jbl, latihan 
Kader Olah-Raga jang diusahakan 
oleh Inspeksi Pendidikan Masjarakat 
telah dimulai dan diikuti oleh 24 
orang kader dari wilajah Kab. Tjila 
tiap. Lama Jatihan 2- minggu. 
Matjam mata peladjaran jang dibc 
rikan, ketjuali pelbagai tjabang olah 
raga, djuga diberinja peladjaran pe- 
ngetahuan tentang geding-Djawa. 
— Tanggal 15-10 jbl. djembatan Sora 
ju antara Bokatedja dan Klampok jg 
"baru sadja selesai telah dibuka de- 
ngan disaksikan oleh pembesar2 si- 

Banjumas. 
Djembatan tsb adalah jang hantjur 
pada waktu clash ke II hingga perlu 
-dibikinkan baru, dengan model Wil 
ly-brug jang  penjelesaiannja 10054 

oleh Genie-Bangunar, 
Tentara dengan biaja V2 djuta Ru- 
pijah. . - 

  di Semarang dan dikundjungi oleh 
berbagi-bagi dokter chewan dari 
Djawatan Perchewanan Propinsi Dja 

wa Tengah, Karesidenan Semarang 
dan  Djawatan Perchewanan Kota 
Besar Semarang. 
Maksudnja pertemuan tadi ialah 

untuk mempererat perhubungan an- 

Pemintalan .,Djantras 
Akan Diperbaiki Organisasinja 

  
tara pengusaha2 pmerahan susu de- 
ngan Kepala Djawatan Kechewanan 
masing2, serta mengadakan kerdja 
sama untuk membanteras buruh pe- 
ngantar susu jang tjurang (meutjam- 
puri air susu) dalam, melakukannja 
pekerdjaannja. 

N.U. MENGHADAP WALI 
f KOTA. : 

Dua orang utusan “Partai Nah 
dlatul Ulama Tjabang Semarang 
Achm. Zein dan Maksum, hari 
Sabtu pagi jbl. telah menghadap 
Walikota Hadisubeno, untuk me 
minta keterangan berkenaan de 
ngan adanja pentjalonan Panitya 
Pemilihan Umum KBS. Partai 
ini merasa tidak diberi fahu dan 
tidak diundang pada rapat pemben 
tukan Panitya Pemilihan Umum 
jang  baru2 ini diselenggarakan 
dalam rapat antara partai dan 
organisasi2 di Semarang. 

Salah seorang dari utusan tadi 
setelah mengadakan pertemuan 
dengan Walikota — menerangkan, 
bahwa tidak diundangnja N.U, 

likota persoonlijk, tetapi kesalah 
an orang jang diserahi untuk pe 
kerdjaan itu. Oleh Walikota di fi 
andjurkan, agar N.U, tjabang Sc 
marang mengirimkan daftar tja 
lonnja. langsung ke Gubernur se |1 
bagai daftar susulan, !   

nja diterangkan 
drijfspolitieknja 
ngan pemerintah 
indahkan. Selain organisasinja maka 
djuga penempatan dan perluasan me 

sin2, keadaan perburuhan dsb perlu 
diperbaiki karena semuanja itu me- 
njebabkan 
tidak mentjapai tingkatan jg di ha- 
rapkan. 

5 4 nja perhatian terhadap perusahaan 
itu bukanlah kesalahan dari Wa Tar telah kebutuhan 

kita akan persediaan dan produksi 
benang jg sedapat2nja dipenuhi oleh 

Seperti diketahui masih banjak be- 
nang-tenun kebutuhan 

PERUSAHAAN PEMINYALAN ,,Djantra” di Kebon Laut, 
Semarang sedjak beberapa waktu jang lalu dilapu'rkan keadaan 
nja kurang memuaskan. Hal ini mendjadi alasan bagi Menteri 
Perekonomian Mr. Iskag untuk. mengundjungi perusahaan terse 
but sewaktu ia mengadakan perdjalanan penindjauan ke Sema 
rang dan Djawa Timur baru2 ini, dengan disertai oleh Mr, La 
tief Sekretaris Dewan Ekonomi dan Keuangan. Perhatian ini ter 
utama ,disebabkan karena NY ,,Djantra” merupakan perusaha 
an tjampuran dimana pemerintah mempunjai kepentingan sedjum 
lah bagian terbesar dari seluruh kekajaannja. Saham2 lainnja di 
miliki oleh perusahaan2 vartikelir, antara lainnja Jacobson v.d, 
Berg. Demikian keterangan jang diperoleh dari pihak Kementeri 
an Perekonomian. 

bandingan dengan pemintalan ,Ne- 
britex” di Pasuruan jg seluruhnja 
adalah perusahaan partikelir (asing) 
dan, sebagiannja dimiliki perusahaan 
Inggris. Pemintalan ,,Nebritex” ini 
ig diuga dikundjungi oleh Menteri 
Perekonomian, pada umumnia ber- 
djalan dengan baik sekali. Pengala- 
man jg diperoleh dalam perusahaan 
.Djantra” dan tjontoh baik dari 
,Nebritex” akan dapat diperguna- 

,kan oleh industri pemintalan pada 
umumnja dan perusahaan peminta- 
lan negara jg sedang didirikan di 
Tjilatiap pada chususnja. 

Tentang perusahaan tsb selandjui- 
bahwa dalam be- 
ternjata — kepenti- 
agak kurang di 

produksi dan efficiency 

Hal lain lagi jg menjebabkan ada- 

industri tekstil 
Achirnja diterangkan bahwa Ke- 

menterian Perekonomian sedang 
mentjari djalan  sebaik2nja supaja 
soal2 disekitar perusahaan —Djan- 
tra” segera dapat diselesaikan dgn. 
tjara jg akan lebih sesuai dengan ke 
pentingan nasional. 

ndustri pemintalan dalam negeri. 

industri da- 
am negeri jg perlu. di-import. Da- 
am hubungan ini diambilkan per- 

membuat gula tebu merah daripada 
tebu rakjat. Dan ia tahu pula, bah- 
wa gula pasir jang sangat dibutuh- 
kan orang, harganja sangat tinggi, 
sebaliknja — harga gula tebu rakjat 
itu sangat rendah. 

»Kalau orang bisa mengadakan 
finishing bedrijf untuk membuat gula 

tebu rakjat, mendjadi gula pasir” ..... 
Dan inilah pikiran jang telah meim- 

bangkitkan, hingga dia dengan segala 
pikiran dan energienja dipusatkan 
kesitu. 

Dengan setjara kebetulan, sekali2 
ia pernah melihat 
gula, dan dengan tjara kebetulan 
djuga ia mempunjai beberapa kena- 

lan, bekas pegawai2 pabrik gula jg. 
sekarang sama  mendjadi pengang- 
gur. Kepada mereka diadjaknja me- 
metjahkan soal itu. 

Sudah bukan rahasia lagi, bahwa 
untuk mendirikan finishing bedrijf 
seperti ditjita2kan itu, harus ada 
mesin? bermatjam2, dan untuk itu, 
tentulah tidak akan bisa terbajar 
olehnja, bila harus membeli mesin2 
baru, karena dia tidak ingin tjita2- 
nja ini diperluas mendjadi bentukan 
perkongsian sebelum ada wudjutnja. 

Dengan lain perkataan, dia ingin 
oekerdja sendiri sadja, ketjuali de- 
ngan advies2nja Kantor Perindustri- 
an. 

Dia mengetahui bahwa dibeberapa 
tempat terdapat timbunan besi2 tua, 
jang sebagian besar berasal dari pa- 
brik2 gula. Demikianlah dengan ke- 
sabaran jang sangat luar biasa dia 
mengumpulkan beberapa puluh  po- 
tong besi tua jang dipilih dari peda- 
gang2 besi tua disana sini, termasuk 
djuga di Ponorogo, kemudian di- 

alat2 jang sangat sederhana sekali. 

Berbulan-bulan 
ting tulang. 

Berbulan-bulan — dia membanting 
tulang sedjiak matahari terbit sam- 

pai matahari terbenam, dan achir- 
nja susah pajahnja Sarkowi ternjata 
tidak sia2, karena sekarang dalam 
.werkplaatsnja” jg sebetulnja  ber- 
wudjut loods pandjang,  hanja dgn. 
dinding sebagian sadja, telah berdiri 

Satu pabrik gula” jg sangat  lutju, 
1g semuanja berasal dari potongan2 

dari - sana “sini itu. “ 

Sebagai jg sudah direntjanakan se 
mula, ,pabriknja” — menjelesaikan 
halfproduct (gula tebu merah) ig di 

belinja dari sana sini, akan kemudi- 
an setelah melalui beberapa ,,me- 
sin2” jg sangat sederhana, malahan 
sebagian masih harus dengan bantu 
an tenaga orang, achirnja mendjadi 
gula pasir, meskipun belum meru- 
pakan kwalitet jg paling baik: Dan 
ig terutama, dalam kalkulasinja, pro 
duksinja bisa didjual lebih murah 
daripada harga pasar dari gula pasir 
ig sepadan kwalitetnja. 

Sarkowi masih berusaha terus un 
tuk menjempurnakan  pabriknja”, 
dan orang menaruh kepertjajaan be 

sar sekali, hahwa dia akan berhasil, 

tidak sadja mempertinggi mutu gu 
la pasirnja, tetapi djuga ia berniat 
disamping membuat gula pasir dari 
pada gula merah, djuga akan meng 
giling tebu, supaja dengan demikian 
.Pabriknja” tidak terlalu menggan- 
tungkan kepada gula2 tebu dari sana 

sini, jg tempo2 mengalami  kesuli- 
tan dalam soal angkutannja, hingga 

terpaksa ,,pabriknja” beristirahat, ti 
dak giling.” 

DIANIAJA. 

Pada hari Senen siang jbl. dihaia- 
man Setasiun Djurnatan telah terdja 
di perkelaian antara 2 orang, ma- 
sing2 nama H dan A. dimana achir   nja A telah memukul H. dengan se 
potong besi sehingga dengan menda 
pat luka2 hebat perlu diangkut :ke 
|RSUP. Sebab2nja pertengkaran tadi 
ibelum diketahui djelas, tetapi H. 
memberi keterangan, bahwa ja telah 

| terpukul dulu. 

KONPERENSI L.P,P,U. 
Mulai hari Rebo tgl. 21 Okt. 1953, 

.di Semarang telah diadakan konpe- 
rensi oleh Lembaga Pendidikan Pe- 
.ngetahuan Umum - Seluruh Indone- 
| sia jang dihadliri oleh I.k. 44 Kepala 
iLPPU dari seluruh Terr. Indonesia 
dibawah pimpinan — Maj. Tarmudjo. 
Maksud dari pada  konperensi tadi 
al. jalah membentangkan masaalah 

| pendidikan sistim peladjaran dll. un- 
tuk tahun 1953/1954 dan berlang- 

|sung sampai pada tgl. 23 Okt. Ke- 
mudian setelah selesai diadakan dar- 

mawisata ke Tjandi2 jang ad. akan! 

mengundjungi Tjandi Mendut dan 
lempat2 jang bersedjarah, 

keadaan pabrik”   
Aa aa Ana 

monteur sendiri dirumahnja dengan sesuatu 

! t 

memban- | 

besi tua jg dikumpulkan dan dipilih ' gi 

| 

| 

| 

  

Okazaki Lihat Angka? 
Terlalu 

Taksiran Indonesia 
ec... Dan Birma 

“Tinggi : 
Katanja Kebesaran 

Kemahalan 
Sulit Untuk Mentjapai Understanding Dalam 

: Waktu Singkat 
MENTERI LUAR NEGERI Djepang Katsuo 

Senin menerangkan, kini ia lebih kuat maksudnja 
ha mentjapai pemetjahan jang memuaskan 

Okazaki bari 
untuk berusa 

terhadap soal2 jang 
menghalangi perhubungan norm al antara Djepang dan tiga nega 
ra jang terpenting di Asia Tenggara. Jang dimaksudkannja ialah 
Pilipina, Indonesia dan Birma jang ia telah kundjungi berturut-tu 
rut awal bulan ini. Keterangan 
radio jang ditudjukan kepada ketiga negara tsb., 
Tokio. 
Ia terangkan, bahwa maksud 

perdjalanannja jang terutama ia 
lah untuk. memperoleh ketera 
ngan2 ditempat mengenai keada 
an. dimasing2 negeri dan untuk 
mengadakan pertukaran pikiran 
setjara bebas. Menurut. Okazaki, 
ia telah mentjapai maksudnja itu 
dengan sepenuhnja. Berdasarkan 
pembitjaraan2 jang telah ia laku 
kan dengan pemimpin2 negara2 
tsb. ia kini lebih kuat maksudnja 
untuk berusaha mentjapai peme 
tjahan jang memuaskan terhadap 
soal2 jang menghalangi  perhu 
bungan . normal itu, termasuk 
soal2 pembajaran ganti kerugian 
perang dan  perdjandjian perda 
maian. : 

Setelah mengundjungi ketiga ne- 
geri itu ia berpendapat, bahwa Dje- 
pang dan negeri2 tersebut mengha 
dapi soal-soal jang serupa, dan da- 
lam pada itu, djuga mempunjai tji- 
ta-tiita jang serupa pula. Saja ber- 
pendapat, demikian Okazaki, bah- 
wa kerdja-sama antara kita bukan 

sadja akan memungkinkan, tetapi 
djuga akan mempertjepat pemetja- 
han kesukaran2 kita bersama dan 
mempertjepat pelaksanaan tjita-tjita 
kita bersama pula. Mengenai situasi 

tsb. diutjapkannja dalam pidato 
demikian UP 

  

  

— SI GRUNDEL — 
NU sesudah “memperingas: 
PERTEMPURAN  3-HARI, 
mudah2an party2 di Sema- 

rang serentak menghentikan 
adanja PERTEMPURAN LI- 

Sport 
PERTANDINGAN SEPAK- 

    
    internasional ia tambahkan, bahwa 

dengan kerdja-sama itu perdamaian 
di Asiapun dapat dipelihara dan 
dengan ini diberikanlah pula sum- 
bangan bagi keamanan dan perda- 
maian seluruh dunia. Tanggungdja- 

wab jang kita pikul memang besar, 
kata Okazaki. 

Mengenai perdjalanannja itu sen- 
diri Okazaki katakan, bahwa ia te- 

lah mentiapai understanding untuk 
melakukan pembitjaraan? jang lebih 

konkrit selandjutnja mengenai soal2 
jang dihadapi. Kepada panitia luar 
negeri madjelis rendah ia terang- 
kan, bahwa dia atau pembesar? ne- 

gara? jang telah ia kundjungi tidak | 
menjebut-njebut angka jang pasti 
jang harus dibajar oleh Djepang se 
bagai ganti kerugian perang. 

Ketika di Pilipina ia mendapat kej 
san, bahwa negeri itu tjondong utk ! 
meratifisir perdjandjian Frisco, teta 
pi putusan terachir mengenai pemba 
jaran kerugian perang harus menung 

gu pemilihan umum dalam bulan 

Nopember jang akan datang. Kata- 
nja, pembesar? Pilipina bersikap sim 
patik terhadap keterangan? menge- 
nai keadaan Djepang dalam hubu- 
ngannja dengan pembajaran kerugi 
an perang. Mereka pahami, kata Okz 
zaki, bhw Djepang tidak akan mung 
kin untuk memikul beban? jang be- 
rat, dan bahwa makin pandjang 
djiangka pembajarannja, makin mu- 
dah pula bagi Djepang. 

Taksiran Indonesia. 
Mengenai Indonesia ia katakan, 

pembesar2 Indonesia menaksir keru 
gian2 jg dideritanja karena pendu- 
dukan Djepang dengan angka2 jg 
besar. Kata Okazaki,” lebih banjak 
waktu diperlukan untuk mentjapai 

understanding. Ia mengha- 
rap, perundingan jg konkrit akan 
mungkin kiranja sesudah ,,fact find- 
ing mission” Indonesia selesai mela 
kukan tugasnja. Ia tegaskan djuga, 
bahwa antara kedua negeri tidak 
ada perbedaan pendapat mengenai 
perlunja- diadakan perdjandjian per- 
damaian bilateral. Tentang Birma 
ia katakan, bahwa  djalan pikiran 
Birma mengenai soal pembajaran 
ganti kerugian perang itu sangat po 
sitif. Menurut pendapatnja, taksiran 
Birma berdjumlah 4 miljard dollar 
itu adalah terlalu besar. 

Berbitjara tentang  ping-pong 
Djepang, Ramanujam mengata 

kan bahwa banjak pemain2 Dje- 
pang jang telah dapat disamakan 
dengan pemain2 ping-pong inter 
nasional. Dia sendiri merasa ka- 
gum pada pemain2 Djepang mu- 
da, bagaimana mereka bermain 
dan bagaimana mereka memukul 
bola, seperti Satoh, Fuji dan Ha- 
yashi. Ja menjatakan bahwa ke- 
dua mahasiswa dari Shi Shu Uni- 
versity Tomita dan Ogimura ada- 
lah jang paling baik dalam per- 
tandingan kedjuaraan dan karena 
nja Djepang memperoleh keme- 
pangan dengan mendapatkan Ba 
roda Cup. 1 

PEKAN LALU-LINTAS. 
Untuk memadjukan dan memeli- 

hara tata tertib lalu lintas dalam 
Kotabesar Smg., maka atas inisiatin 
Kepala Polisi Kares. Smg. telan di 
bentuk Panitya Pekan £.ali: Lintas. 
Pekan talu-lintas akan dimulai pe- 
da awal bulan Desember j.a.d. dc- 
ngan tudjuan agar segenap pendu- 
duk dan kendaraan2 benar? meng- 
insjafi akan pentingnja mentaati per- 
aturan2 lalu-lintas, untuk menghin- 
darkan ketjelakaan2. Panitya terdiri 
dari Ketua: Johny Anwar (Kom 
Pol. II), wakil ketua I dan !I: dari 

fihak CPM dan sdr. Karin (Potis 
Lalu-lintas): penulis: Iskandar, ben- 
dahara, Tan Gan Tjwan, bag. per: 
lombaan: Ramelan (IMS) dan pene- 
rangan sdr. Suprobo. 

SITDOWN STRIKE, 
Pada tgl. 20 dan 21 Okt. 1953, 

SBIM tjb. Semarang telah  meng- 
adakan aksi sitdown strike jg. ma- 
sing2 dimulai pada djam 9 dan djam 
8 pagi jang berlangsung 2 djam di 
3 perusahaan2, jaitu De Arbeid, 
C.A.V. dan De Vries Robbe/ Lindete 
ves Semarang. Aksi tadi didjalan- 
kan, karena madjikan menolak un- 
tuk mengadakan perundingan dan 
aksi tadi akan didjalankan terus 

sampai madjikan suka berunding. 
SBIM menganggap, ' bahwa keputu- 
san P4 Pusat jang mengikat pada 
tgl. Il Agustus 1953  hanja chusus 
ditudjukan kepada SBIM tib. Djem- 
ber dan Madjikan N.V. Transport 
Onderneming ..Djember”, tetapi fi- 
hak madjikan memperhatikan djuga 
andjuran dari pada P4 Pusat, agar   segala sesuatu mengenai perselisihan 
dirundingkan oleh Pusat SBIM dan 

BOLA BESAR. 
Beberapa waktu jang lalu pernah 

dikabarkan tentang . kedatangannja 
BBSA (Djakarta), Tionghoa (Sura- 
baja) jang akan mengadakan pertan- 
dingan segi tiga dengan Kes. Ta 
Chung Sze Semarang. Karena Kes. 

( Tionghoa Surabaja berhalangan un 
tuk datang, maka sebagai gantinja 
telah didatangkan Kes. dari Solo 
terdiri dari pemain2d HW/HWM/ 
TNH. Dengan demikian, maka usa- 
ha dari fihaknja Pasar Malam Sema 
rang untuk menjelenggarakan  per- 

tandingan sepakbola pada achir bu 
lan ini telah berhatsil dengan atjara 
nja menurut keterangan sbb.: 

Tgl. 30-10: Ta Chung Sze — Kes. 
Solo. (Komb. HW/HWM/TNH). 

Tgl. 31-10: BBSA — Kes. Solo. 

Tg. 1-11: Ta Chung Sze — BBSA. 
Pertandingan? tadi akan” dilang- 

sungkan dilapangan Stadion Smg. 

KAMPIUN PING-PONG ASIA 
AKAN ADAKAN PERTAN- 

DINGAN LAGI 
Kelima negara terkenal pengge 

mar ping-pong seperti: Djepang 
Hongkong,  Veitnam,  Formosa 
dan Tiongkok akan bertanding de 
ngan salah satu negara Europa pa 
da hari2 akan datang, demikian 
diterangkan oleh T.D. Ranga Ra 
manujam Sekr. dari Federasi Ping 
pong.se Asia. 1 

Ramanujam selandjutnja mg- 
ngatakan bahwa pada tahun 1954 
nanti pemain2 Asia pasti akan 
mengikuti Pertandingan Kedjua- 
raan Ping-Pong Sedunia jang di- 
adakan di Inggris, dan sebagai di 
ketahui pada tahun 1952 kedjua- 
raan dibawa pulang ke Timur 
oleh Djepang. 

KOMPETISI P. S. I. S. 
Roda kompetisi sepakbola  PSIS 

kelas I mulai tgl. 24 dan 25 Okto- 
ber 1953 telah berlangsung lagi 
dengan atjara sbb.: 

Sabtu, tg. 24-10: Ta Chung Sze — 
Poris I, Stadion: Romeo 2 — SSS 
2, Seteran Garnizoen . 3— “Union 

3, Kalisari, SSS 4 — Poris 4, Pan- 
danaran. Tgl. 2516: SSS d5 
Union I, Stadion Polisi 2 — Ta 
Chung Sze 2, Kalisari, Poris 3 — 
SSS 3, Seteran. 

Pertandingan2 kompetisi seluruh 
Kesebelasan pada tanggal2 31 Okt. 
dan 1 Nopember 1953 dihentikan, 
berhubung dengan adanja pertan- 
dingan2 sepakbola jang diselengga- 
rakan oleh Pasar Malam Semg. di 
Stadion. R 7 Dio 

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 
Semarang, 22 Oktober 1953: 
Djam 06.10 Irama pagi: 06.45 

The Loss Cords: 07.15. Slow wals: 
07.30 Gesang dan Annie Landouw, 
07.45 Orkes Purba: 12.05 - Orkes 
Studio Djakarta: 12.30 Untuk Kaum 
Wanita, 13.15 Siteran siang oleh 
Karawitan Studio, 13.40  Siteran 
siang (landjutan): 17.05 Lagu2 ka- 
nak2: 17.10 Dongengan kanak2: 
17.45 Krontjong Aseli oh ORI: 
18.15 Suara bersama Periarg Suks- 
ma, 18.30 Hidangan Staf Musik 
T.T. IV, 19.30 Peladiarar Gending: 
20.30 Mimbar Islam, 26.45 Buah 
tjipt. Ismail, 21.15 Laras Madyo hid. 
Karawitan Studio, 22.2) Krontjong 
Aseli hid. Tossema: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 22. Oktober 1953: 
Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 —- 

07.45 Genderan pagi: 12,03 Musik 
ruangan, 12.15 Waltz dari Strauss: 
12.45 Riang gembira dengan Suara 
Istana: 13.15 Lagu2 dari lajar: pu- 
tihs 13.45 Suara Marjanah dan 'Sa- 
rimanah: 14.00 Indonesia gembira: 
17.05 Njanjian bersama: 17.45 Mim 
bar Islam, 18.15 Selection: 18.30 Se- 
tengah djam dengan Tangkai Seru- 
ni: 19.30 Siapakah Johann Strauss: 
20.30 The Moon Islanders: 21.20 
Puspa ragam oleh R.O.S.4 22.15 Ge- 
ma malam oleh Rajtlan Pertja: 23.09 
Tutup. $ 

Jogjakarta, 22 Oktober 1953: 
Diam 06,10 Piano tunggai, 06.30 

Varia Nusantara: 06.40 Lambaian 
pulau Hawaii, 07.10 Hidangan Baty 
Snow dll: 07.30 Pelbagai orkes 
Krontjongs 10.00 Ujon2 dari Puro 
Paku Alaman: 12.00 Hiburan tengah 
hari berupa suara Abdulgani dan 
Ratna: 12.30 Konsert siang: 13.15 
Imbauan Miliza Korjuss 13.40 Per- 
mainan hobo: 14.00 Hidangan siang 
oleh O.K. Puspa Kentjana, 17.00 
Gelanggang PODOMORO, 13.05 
Gesekan biola: 18,30 Taman Hara. 
pan Bangsa, 19.30 Berita Regional, 
19.40 Hidangan saringah oleh Siswo 
Budojo: 2015 Rajuan — bersama: 
20.30 Puspa Suara oleh Tjahaja Mu- 
das 2115 Mimbar Islam: 21.30 Im- 
bauan malam oleh Segar Djelita,   B.M.I., dalam mana 3 perusahaan 

tadi tergabung. . 
22.15 Motjopat oleh Danjang Mata- 
rain, 23.00 Tutup.  
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| goslavia di Djakarta. 

' Schmeling  banjak 

  

, RADIO ARLODII. Tamy 
“Willard A. Dodge dari | ngk 
rat Amerika sedang. mentjo 
buah Radio Arlodji. suatu 
tjil jang bisa dibawa sepi 
mengenakan, arlodji 
Untuk penjempurnaan “ penerimaan | 

sebuah alat suara, dipasang djuga ga | 
pengeras suara jang bisa d 
dalam daun telinga, Pen 

el Ambil Stelling. Diperba: 

  

MENURUT REUTER dari 
Arab pada hari Rebo akan 

Senin. Sidang istimewa ini telah 

Jan Mulki, mungkin akan 
t bahwa sebaiknja ia 

  

hari Senin j. |. 
| disebut disini bahwa Jordania 

Tank? Italia 
“Siapkan Diri 

tasan JItalia-Jugoslavia 

. SEBUAH dipisi infanteri dan 
dua dipisi lapis badja Italia pada : 'apatan alat radio ketjil ini sangat berfaedah | bari Selasa pagi telah mulai me- 

  

bagi perhubungan milit 

  

Tawaran' 
Pelatih 

Keolah Ragaan Di In- 
donesia Menarik Perha- 

“. tian Di Eropa . 
Sebagaimana diketahui, bekas 

djuara dunia tindju Max Schme 
ling jang baru2 ini udj 
ke Indonesia atas undangan 

. INDOSO (Indonesia Sports Orga 
| nisation) telah kembali di Djer 

— man Barat, Di Indonesia ini Max 
Schmeling selain turut memim 
pin pertandingan2 tindju interna 
sional, pun  menjaksikan pertan 
dingan2 sepakbola internasional 
jang dimainkan kesebelasan Yu 

Max 

membitjarakan 

Sekembalinja di Djerman, 

| 3 tentang keadaan keolahragaan di Ir 
| 1 donesia,.dan telah pula membawa 

surat2 kabar jg memuat berita2 ke- 
olahragaan di Indonesia. Hal itulah 

j ig menjebabkan perhatian orang2 
2 Djerman terhadap perkembangan 

- $ keolahragaan di Indonesia. Ini di 
1 buktikan dengan diterimanja surat 

oleh PSSI dari seorang pelatih Djei 
man, Orsi Willy Lankes jg bertem 
pat tinggal di Dusseldorf jg mena 
warkan diri untuk mendjadi pelatih 
kesebelasan PSSI. Dalam suratnja 

  

& 
4 - 

3 
: kepada PSSI itu ditjeritakan, bahwa 
menurut kesan2 jg di sampaikan 

(ngambil kedudujan2 didaerah 
- | Gorizia disepandjang perbatasan 
antara Italia—Jugoslavia. 
dipisi lapis badja tadi, 
»Ariete” dan Folcore” diperleng- 
kapi dengan tank-tank Sherman 
dan Patton buatan Amerika jang 
didatangkan didaerah perbatasan 
untuk memperkuat dipisi infante 
ri ,Mantavo” jang telah ditem- 
pan didaerah Gorizia sedjak 

nbul krisis mengenai Trieste se 
bulan jl. 

Dua 
jaitu dipisi 

Segera setelah dipisi-dipisi baru 
Italia itu mengambil kedudukan, 
mereka mulai mempersiapkan 
kubu-kubu pertahanan meriam 
dan pertahanan2 lainnja.  Be- 
berapa daerah jang diduduki pa- 
sukan-pasukan itu telah dinjata- 
kan sebagai daerah-daerah mili- 
ter terlarang bagi orang-orang 
dari luar. Sementara itu pemuda: 
pemuda Italia membawa bendera 
bendera dan sembojan-sembojan 
ani Tito dan anti kominis pada 
hari Selasa jl. mengadakan de- 
monstrasi dipusat kota Roma 
hingga mereka dibubarkan oleh 
polisi (Ant. Reuter). 

Dipersend jatai 

Dari Udara? 
Sekitar Kedudukan 
Pembrontak2 Karen   -! Max Schmeling, keolahragaan di In! 

| 1 donesia kini sedang madju pesat. In 
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“4 donesia membutuhkan pelatih2 dari 
luar negeri, dan orang2 Indonesa | 
adalah sangat ramah-tamah. Karena ' 
itu ia tertarik untuk”) memadjukan 
tawaran sebagai pelatih. j 
Sebagaimana diketahui, selain Or- 

si Willy Lankes itu, telah pula me- 
nawarkan diri seorang pelatih Yugo 
slavia, Anthon  Pogancic jg baru? 
ini turut datang dengan Kesebelasan 
Yugoslavia sebagai pelatih. Tawa- 
rannja itu diterima baik oleh pengu 
rus PSSI dan kini sedang dilakukan 
surat menjurat dengan Belgrado. 

Mengenai tawaran dari Orsi Willy 
Lankes itu belum diambil suatu ke 
putusan, 

  

Presiden Amerika Serikat, 
Eisenhower dan Presiden Mexi- 
co, Ruiz Cortinez, hari Senin te- 
lah meresmikan bendungan disu- 
ngai Rio Grande, jang merupa- 
kan tapalbatas antara kedua ne- 
gara ini. Bendungan ini adalah 
salah satu bendungan jang terbe-   sar didunia. 

SELAMA beberapa minggu 
jang Jalu ini, diatas daerah Tha- 
ton (150 mil sebelah timur Ra- 
ngoon) tiap2 malam tampak  se- 
djumlah pesawat terbang jang 
tak diketahui kebangsaannia, de- 
ngan terbang rendah. Demikian- 
lah menurut laporan2 jang dite- 
rima di Rangoon dari Thaton. Se 
terusnja diwartakan bahwa kaum 
pemberontak Karen, jang dika- 
barkan bersekutu dengan pasu- 
kan2 Tiongkok Kuomintang di 
Birma, achir2 ini bertambah 
menghebat kegiatan2nja. 

x 

Menurut dugaan, pesawat2 ter 
sebut tadi kepunjaan ,,Chinese 
Air Transport - Corporation” 
(CATCO), milik bekas djenderal 
Amerika Claire Chennault 

Chennault, dengan ,,Harimau2 
Terbang”nja, ketika perang 
Tiongkok-Djepang bekerdja un- 
tuk Chiang Kai Shek. 

(Antara-AFP) 

  

Kehidupan Buruh Di 
Negara? Djadjahan 

v 

: 

Telah Merosot Sam 
adaanja Didjaman 

pai507, Dari Ke- 
Sebelum Perang 

DALAM SIDANG Kongres WFTU (GSS) jang ke-3 di Wina 
ketika malam Senin jl. 
kretaris djenderal SOBS 
nai perkembangan 

SI, 
telah dibatjakan laporan oleh wakil se- 

SI, RUSLAN WIDJAJA SASTRA menge- 
gerakan serekat buruh dinegeri2 djadjahan dan 

setengah djadjahan, ialah pokok ke-3 dalam atjara Kongres. Pada 
pembukaan pidatonja, Ruslan mengatakan bahwa dalam tempo 4 
tahun semendjak diadakan kan Kongres WFTU jang ke-2, 
dan sjarat2 kerdja kaum buruh 
djadjahan telah merosot tarafnja. 

Dibeberapa negeri djadjahan atau 
setengah djadjahan, upah sebenarnja 
(real wages) telah merosot hampir 
5076 djika dibandingkan dengan ta- 
raf sebelum perang. Dinegeri2 djadja 
han dan setengah djadjahan, pengang 
guran dan setengah. pengangguran | 
mendjadi nasib berudabaNh Na. 
orang laki2 dan wanita. Sjarat2 ker 
dja luar biasa beratnja dan upah ren 
dah. Dibanjak negeri terdapat sistim 

| kerdjapaksa dalam berbagai2 bentuk. 
buruh sangat Keadaan perumahan 

, buruk. Kaum pekerdja dan pendu- 
duk tani, merupakan kira2 8545 dal 
ri penduduk negeri2 djadjahan atau 
setengah djadjahan, tinggal digubug2 | 
jang dibuat dari tanah atau kaju atau 
pun dari bahan apapun djuga jang 
bisa didapat. Disegala daerah dja- 
djahan terdapat diskriminasi berdasar | 
kan warna kulit: hal ini tampak pada 
upah, keadaan sosial dan hak2 poli 
tik buruh. Misalnja, di Rhodesia Uta 
ra pekerdja tambang bangsa Afrika, 
upahnja hanja 1/20 dari upah jang 
diterima pekerdja bangsa Eropa utk 
pekerdjaan jang sama. Di Kenya, hc 
nja 1/50. 3 ? 

Menurut Ruslan, sebab utama da- 
ripada keadaan hidup jang sangat 
buruk ini ialah politik rampok jang 
dilakukan kaum imperialis. 

Beberapa angka bandi- 
ngan. : 

Ruslan kemudian mengatakan 

kehidupan 
dinegeri2 djadjahan dan setengah 

djahan ada 1.000.000.000 lebih, 
atau sama dengan 7076 dari 
djumlah penduduk dunia kapita- 
lis seluruhnja. 

Tetapi, produksi industri me- 
reka hanja merupakan 5” dari 
produksi industri dunia kavitalis. 

Modal asing jang ditanam di- 
negeri2 ini hanja ditudjukan ke- 
pada perkembangan bahan2 men 
tah jang murah, terutama ba- 
|han2 strategis bagi negara2 pen- 
djadjah. 

| Sebaliknja, djadjahan2 dan se- 
tengah djadjahan didjadikan pa- 
sar jang dikuasai oleh kaum mo- 
'nopoli, untuk mendjual barang2 
mereka, didjadikan sutber2 un- 
tuk memeras Jaba maximum. 

. Misalnja di Malaya, ,,74 dari 
uas tanahnja (jang dikerdjakan? 
— Red, Ant). 

| Sesudah perang dunia II tam- 
pil kemuka dengan tjepatnia mo- 
dal Amerika, dinegeri2 djadjahan 
& 4 djadjahan, Trust minjak ta 
iah. Amerika, Standard Oi”, 
menarik laba rata2 39 sen dollar 
lari tiap2 dollar jang ditanamnja 
Jinegeri2 tadi. 
- Dalam tahun2 1950 dan 1951, 
monopoli2 Tuggris jang mengua- 
jai timah Malaya membajarkan 
dividend2 antara 7096 sampai 

2:
 

  
bahwa djumlah penduduk nege-4 1007 kepada pemegang2 saham 
ri2 djadjahan 

  

dan setengah dja- f mereka, 

      

Syria Siapkan Ku- 
— bu? Pertahanannja 

Akan Melawan Tiap Agresi Israel Dgn 
Ke” Gempuran Radikal 
Golak Timur Tengah Makin Genting Meruntjing | 

dania, untuk mempertimbangkan tindakan kolektif guna 
sekali mengachiri agresi, jang dengan terang2an dan ber-ulan: 

Hakukan oleh Israel”, demikian diumumkan di Kairo pada hari 

|rundingan antara wakil-wakil negara2 Arab. PM Jordania, Fazi 
pergi ke New York djika wakil2 di PBB 

|manan membitjarakan insiden2 perbatasan Jordania—lIsrael. 
|wan Keamanan atas permintaan A.S., Inggris dan Perantjis pada 

mulai mn nge aan insiden2 tersebut. Perlu 

  

Kairo, panitia politik Lembaga 
ersidang di Amman, ibu kota Jor- 

g2 di- 

ditetapkan sesudah diadakan p 

hadlir pada waktu Dwan Kea- 
De- 

anggota PBB. 

Irak akan mengirim ke | 
Jordania 150.000 dinar | 

Dari Baghdad dalam pada itu dari 
kalangan jang dapat diketahui dida- 
pat kabar, bahwa utusan Irak ke 
sidang panitia politik Lembaga Arab 
mungkin akan dipimpin oleh P.M. 
Irak sendiri jakni Fadil Jamali. Pe- 
merintah Irak bermaksud mengirim 
dalam beberapa hari lagi djumlah 
sebesar 150.000 dinar ke Jordania 
sebagai bantuan memperkuat perta- 
hanan didesa2 dalam daerah perba- 
tasan. 

P.M. Libanon, Abdullah ai, se- 
mentara itu sesudah mengadakan si- 
dang kabinet di Beirut pada hari Se- 
nen djuga mengumumkan, bahwa 
panitia politik Lembaga Arab akan 
bersidang pada hari Rebo ini “di 
Amman. Ja mendjandjikan, bahwa 
dalam sidang panitia tsb., jang ja 
akan hadliri sebagai wakil Libanun, 
akan diambil tindakan? praktis. 

Dalam pada itu menurut peng- 
umuman. resmi di Damascus pada 
hari Senen menjatakan, bahwa Syria 
kini telah memperkuat sistim-perta- 
hanannja sepandjang perbatasan Is- 
rael sedang Komando Syria didae- 
rah perbatasan telah diberi instruksi 
untuk mengelakkan setiap agressic 
jang dilakukan oleh Israel dengan 
tidak usah menunggu perintah mar- 
kas besar tentara Syria. Dalam pada 
itu menurut Reuter dari Kairo, 
Djenderal Major John Glubb Pasha, 
Komandan Legiun Arab dalam state- 
mentnja kepada Pers jang diterima 
di Kairo pada hari Senen menerung- 
kan bahwa pendapat umum di Io: 
dania menghendaki tindakan pem- 
balasan sesudah terdjadi insiden? & 
perbatasan — Israel-Jordania — baru? 
ini. Menurut Glubb kemarahan rak- 
jat tak akan hilang sebelum iegiun 
Arab mengadakan  tindakan2 pem- 
balasan dan “jika ini dilakukan ir 
ka  perletakan  sendjata sekarang 
akan berachir dan permusuhan an- 
tara Israel dan Jordania akan dilan- 
djutkan. Tindakan2 pasukan bersen- 
djata Israel untuk menghantam se- 
buah desa Arab sama sekali tak da- 
pat dibenarkan, demikian Glubb. 

Tindakan radikal. 
Sementara itu menurut berita? 

dari Amman pada hari Senen maka 
20 orang anggota parlemen Jorda- 
nia telah meminta supaja di adakan 
sidang parlemen istimewa untuk 
membitjarakan tindakan? pertaha- 
nan jang radikal”, termasuk pelak- 
sanaan Pakt Pertahanan Kolektif 
Arab dan diperkuatnja Barisan Pen- 
diagaan Nasional Jordania. Pakt tsb. 
menetapkan bahwa antara Mesir, 
Syria, Libanon, Jordania, Irak, 
Arab Saudi dan Yaman diadakan 
persekutuan militer, politik dan eko- 
nomi. Pada tanggal 17 Djuni j.. 

Mesir telah mengeluarkan  dekret 
mulai berlakunja persetudjuan tsb. 
jang telah ditanda-tangani dalam ta- 
hun 1950. S 

Bantuan A. S. kepada 
Israel akan dihntikan ? 

Selandjutnja menurut AFP da- 
ri Washington, pemerintah A. S. 
telah memberi tahun Israel bahwa 
semua bantuan keuangan A. S. 
akan dibatalkan djika pemerintah 
Israel tidak menghentikan peker- 
djaan memindah pengaliran su- 
agai Jordan sepandjang perbatas- 
an dengan Syria. 

Kalangan jang dapat mengeta- 
hui dan jang dekat dengan peme- 
rintah A.S. mengatakan bahwa 
kementerian luar negri A.S. meng 
anggap projek Israel itu sebagai 
pelanggaran persetudjuan perle- 
takan sendjata di Palestina. 

Dikatakan bahwa pemberitahu- 
an pemerintah A.S. tersebut telah 
dikirim ke Israel kira2 2 minggu 
jl. Menurut kalangan tersebut 
putusan A.S. tentang penghentian 
bantuannja kenada Israel itu tlh 
diambil sesudah pemimpin komisi 
perletakan sendjata dari PBB di 
Palestina, djenderal Vaguen Band 
ke dari Denmark, djuga meminta 
supaja pmerintah Israel segera 
menghentikan pekerdjaan tsb. 

  

DUTABESAR MESIR DAN 
PORTUGAL MENGUNDJU- 
NGSI KETUA PARLEMEN. 

Duta Besar Mesir Al Fabmi El 
Amroussi hari Senin dari pk. 11.30 
sampai 12.00 mengadakan kundju- 

ngan perkenalan dengan ketua Par- 
lemen Mr. Sartono. Pada pertem- 
muan itu hadir djuga wakil ketua II 
Arudji, wakil ketua III Mr. Tadjud- 
din Noor dan ketus Seksi Luar Ne- 
geri Mr. Hamid Algadrie. Sesudah 
kundjungan Duta Besar Mesir, maka 
datang pula berkundjung Duta Por- 
tugal Dr. Caroof Pedro Tinto Fer- 
reira, jang diterima oleh ketua Mr. 
Sartono dan para wakil ketua II Aru 
dji dan wakil ketua III Mr. Tadjud- 
din Noor. 

DALAM SIDANGNJA pada 

telah membitjarakan soal ketera- 
agan pemerintah mengenai peris- 
iwa Atjeh jang akan diutjapkan 

pat Dewan Perwakilan Rakjat 
lalam pekan jang akan datang. 
Perumusan keterangan pemerin- 
tah tersebut diserahkan kepada 
suatu panitia ad hoc jang terdiri 
dari menteri PP & K menteri da 
lam negeri, menteri pertahanan, 
menteri kehakiman dan menteri   

oma 

    

  

Presiden Nadiib jang berpakaian pijama, dalam rumah sakit di Alexan- 
dria, kini tampak berbitjara dengan djendral major Amir Abdul-Ha- 
kim, panglima besar dari angkatan Perang Mesir, Presiden Nadjib dja- 
tuh sakit dalam  kundjungannja dikota pelabuan ini. Orang kata bah- 
wa ia sakit karena tjapai dan menderita sakit gindjal. 

PAR AR NN 

(Industrialisasi Negara? Terbelakang 
Untuk Memperbaiki Imbangan Daja-Penukaran 

| | (Oleh. Pembantu Ekonomi Kita) 

) TERUTAMA SEDJAK PERANG jl. daerah2 produksi bahan2 mentah berusaha untuk meng- 
| Industrialisir negaranja. Rentjana umum dari negara2 tersebut adalah 
|sendiri, dan kalau mungkin untuk mengeksport pula hasil2 pabriknja. 

untuk mengolah bahan2nja 
Selandjutnja dimaksudkan 

luntuk mengurangi pemasukan barang dari luar negeri, untuk sebanjak mungkin menggantikan ba- 
' rang import dengan produksi dari industri dalam negeri. Sebagai negara2 Asia lainnja, djuga In- 

» 

  

  

  

sudah madju didalam gelanggang 

Imbangan jg pada waktu ini 
dapat digambarkan dengan angka2 

  

Dunia Djaeh Dari Rasa 
Damai Serta Tenteram 
Kita Harus Awas Dan Tinggalkan Op- 
timisme Jang Tak Beralasan— Nasehat 

2... Mr. Wongsonegoro 
: (Oleh: Wartawan Kita) 

DALAM PERTEMUAN dengan para wartawan di Semarang 
pada Selasa siang jbl. dikantor Gubernuran, Wakil Perdana Men 
teri I Mr. Wongsonegoro antara Jain menerangkan, bahwa kesuli- 
tan2 jang dihadapi negara dewasa ini adalah dari adanja gelom- 
bang dunia jang begitu rupa, hingga diseluruh dunia terasa djauh 
dari rasa tenteram dan dam?i. Kalau kita tidak awas2, maka kita 
akan terpukul oleh gelombang2 itu dan akan menambah kesuka- 
ran-kesukaran, baik jang bersifatrieel, maupun jang psychologis. 
Hendaknja djangan meninggalkan dasar optimisme jang beralasan, 
tetapi djuga tidak perlu merasa pessimistis untuk menudju kearah 
Indonesia jang kita tjita2kan, de mikian Mr. Wongsonegoro jang 
selandjutnja membentangkan ten tang kemungkinan2 perkemba- 
ngan industri di Indonesia pada masa jang akan datang. 

  

Dalam hubungan dengan per- 

kembangan industri dikatakan, 

bahwa buat sementara Pemerintah 

tidak dapat menolak masuknja 
modal asing, karena penolakan 
ini akan memperlambat perkem- 
bangan?2 selandjutnja. Penanam- 
an modal asing ini harus dengan 
sjarat2 tidak disertai konsesi2, 
dan harus berdasar komersiil za- 
kelijk. “Tawaran penanaman mo- 
dal dewasa ini jang banjak sekali 

Birma Tetap 
Menuntut 

Evakuasi Seluruh Gerilja 
KMT Pari Wiljahnja 
SEORANG djurubitjara peme- 

rintah Burma mengatakan pada 
hari Senin, bahwa berita2 pers: 
dari Bangkok jang mengatakan 

1950 sebagai 100, maka gambaran 
eksport 

1948 68 
1949 68 

1950 100 
“1951 144 
1952 102   
Melihat angka2 index ini kita 

mendapat gambaran bagaimana 
perkembangan - dasar-penukaran 
(ruilvoet) berlangsung bagi Indo- 
nesia. Teranglah bahwa tahun jg 
lampau angka ini atau biasa dise- 
but ,.termof trade” kita bertam- 
bah merosot. Apalagi bila kita 
ketahui bahwa tahun 1953 ini 
membawa perkembangan harga 
jang tidak lebih baik dari 1952. 
Setjara populer dapat dikatakan, 
bahwa termof trade itu menetap- 
kan beberapa kg barang eksport 
harus kita produceer untuk dapat 
membeajai 1 kg barang import. 
Disini ternjata bahwa makin la- 
ma kita harus menjediakan lebih 
banjak barang bagi eksport, dji- 
ka kita hendak mengimport se- 
djumlah barang jang sama. 

Gambaran kebalikannja dari 
perkembangan — dasar-penukaran 
ini sudah tentu adalah jang berla 
ku bagi negara2 jang sudah ma- 
dju, baik negara2 industri di Ero- 
»ah, terutama Amerika Sarekat. 
Bagi negara? itu, hanja tahun 
1951 membawa dasar penukaran 
jang negatief, jaitu ,karena masa 
itu merupakan tahun baik bagi 

lalulintas perdagangan. 

sangat merugikan itu paling 
index dari tingkat harga 

baik 
eksport 

dan import Indonesia, sebagai dimuat dalam laporan tahunan terachir 
| dari de Javase Bank dahulu. Djika kita mengambil tingkat harga th. 

mendjadi berikut: 
import dasar-penukaran 

76 90 
83 89 

100 100 

138 104 
133 78 

Korea. Keadaan segera berbalik, 
jaitu bersamaan dengan timbul- 
nja perubahan dalam imbangan 
lalu-lintas perdagangan antara ne 
gara produsen bahan-mentah dan 
negara industri, seperti ternjata 
dalam perkembangan sedjarah 
singkat setelah perang. 

Sedjarah. 
Selama tahun? pertama sesu- 

dah perang, tidak ada aktiviteit 
industri jang besar, karena pabrik 
pabrik dalam negara2 jang tidak 
langsung terkena bentjana perang, 
harus merubah produksi militer- 
nja ke produksi barang? kebutuh- 
an sipil. Perubahan ini sangat 
menghambat perluasan produksi. 
Di negara2 Eropah terdapat fak- 
tor penting lain jang mengham- 
bat peluasan, jaitu  kerusakan2 
besar akibat perang. Pada masa 
itu terdapat hanja sedikit barang 
industri untuk perdagangan inter 
nasional, karena disamping usa- 
ha untuk memutarkan lagi appa- 
rat industri setjara normal, ma- 
sing-masing negara  pertama2 
hendak mentjukupi dahulu kebu- 
tuhan barang rakjatnja. Dengan 
terbatasnja produksi, harga ba-   bahan mentah disebabkan angin han-bahan mentah tinggal rendah 

  

hari Selasa malam dewan menteri | 

»leh perdana menteri dalam ra- | 

bahwa Burma telah menjetudjui 
suatu rentjana untuk mengeakua 
sikan sedjumlah 2.000 orang ge. 
rilja Kwomintang tidaklah benar, 
Dikatakannja, bahwa Burma te- 
tap menghendaki penarikan kem 
bali seluruh pasukan2 Kwomin- 
tang dari wilajahnja dan tak 
akan dapat menjetudjui evakuasi 
djumlah jang sedemikian ketfjil- 
ja itu.   Ditambahkannja, bahwa Bur- 

ma tak akan menjerang sesuatu 
tempat berkumpul dari serdadu2 
Kwomintang jang bersiap2 hen- 
dak berevakuasi. Berdasarkan 
alasan itu, pesawat? terbang ang- 
katan udara Burma tak akan 
membom tempat2 tertentu didae- 
rah Monghsat, jang merupakan 
markas besar pasukan2 Kwomin- 
tang dan mungkin tempat pe- 
ngumpulan untuk evakuasi itu, 
dengan batas waktu 15 Nopem- 
ber. 3 : 

Seperti diketahui, menurut tak 
siran pemerintah Burma, diwila- 
jahnja kini berada sedjumlah 
12.000 orang gerilia Kwomin- 
ting. (Antara-Rueter) 

40.000 Pa- 
sukan Ho 

Bergerak Membendung 
Operasi Perantjis 

30.000 pasukan2 Perantjis dan 
Vietnam Bao Dai, jang terdiri da 
ri pasukan2 infanteri dan pasu- 
kan2 lapis badja, kini sedang me- 
lakukan serangan dari 3 djurusan 
terhadap pasukan2 Vietnam Ho 
Chi Minh jang terdiri dari 40.609 
orang, jang mempertahankan diri 
dibukit2 padas sekitar Thanh 
Hoa, Vietnam Tengah, Serangan 
Perantjis jang dimulai dengan 
pendaratan ditandjung Rond, dan 
kini bergerak melalui djalan raja 
Mandarin (jang menghubungkan 
Saigon dengan Hanoi) hari Senin 
berada pada djarak 13 mil dari 
perbentengan Thanh Hoa. 

Iring2an pasukan jang kedua, jang 
djuga bergerak melalui djalan raja 
tadi, kini berada pada djarak 25 mii 
dari kota Thanh Hoa, iring2an jang 
ketiga, bergerak melalui djalan raja 
no. 39, melalui bukit2 jang kaja 
akan wolfram, terletak diperbatasan 
antara Vietnam Utara dan Tengah. 

Daerah pertahanan ' Vietnam Ho 
ini merupakan sebuah segi-tiga jang 
letaknja 65 mil sebelah selatan Ha- 
noi. 

Menurut pembesar2 militer Peran- 
tjis, daerah ini merupakan kuntji 
bagi seluruh Perang Indotjina dan 
operasi ,.Seagull” ini merupakan of- 
fensif tunggal jang terbesar jang 
pernah dilakukan oleh pihak Peran- 
tjis di Indotjina. 1 

Pihak Perantjis mengakui, bahwa 
pasukan2 Vietnam Ho jang mem- 
pertahankan daerah ini bertempur 
dengan gagah berani. 3 

Menurut laporan2 Perantjis jang 
terachir, pihak lawan hingga saat itu 
sudah kehilangan 190 orang tewas 
dan kira2 40 orang lagi diduga te- 
lah tewas pula, didaerah  Thanh 
Hoa. (Antara-UP). 

  
lagama, Selain dari itu kabinet da 
lan prinsip telah  menjetudjui 
|pembukaan  fakulset kedokteran 
|di Makassar mulai tahun penga- 
| djaran 1954 — 1955. Berhubung 
dengan berachirnja masa djabat- 

lan para direksi bank negara Indo 
Inesia dan bank industri negara, 
| pemerintah telah memutuskan 
luntuk mengangkat anggauta2 di- 
|reksi baru, jakni untuk bank ne- 
|gara Indonesia Mr. Abdul Karim 
sebagai acting presiden direktur 
dan sebagai direktur2 Gondosu- 

dari Djepang, terutama golongan 
partikelir dan rupa-rupanja tidak 
menitik beratkan pada soal2. ke- 
amanan di Indonesia. Atas perta- 
njaan, apakah kegiatan Diepang 
untuk menanam modal disini ti- 
dak merupakan. udang dibalik 
batu. Mr. Wongsonegoro  mene- 
rangkan, bahwa Pemerintah me- 
nindjau soal. tadi setjara luas. 

Ta” ada keinsjafan. 

Mendjawah pertanjaan mengenai 

konsinjasi anggauta2 kepolisian dan 
angkatan perang - didaerah Diakarta 
Raya mulai tgl. 17 Oktober. ibl., de- 
ngan tegas dinjatakan oleh Mr. 
Wongsonegoro, bahwa konsinjerin 
bada Waktu tersebut tidak ada sama 
sekali. . Ketjuali dalam menghadapi 
nerajaan2 pada'hari2 besar jang ter- 
tentu, biasanja alat2 negara tersebut 
memang dikonsinjir. Adapun - me- 
ngenai peristiwa 17 Oktober, soal- 
nia tetap akan diselesaikan - melalui 
dijalan hukum dan orang2 jang ber- 
tanggung diawab mengenai peristiwa 
ini akan diadjuakn dimuka hakim. 
Tentang penghapusan djabatan 
KSAP dikatakan, bahwa ini adalah 
hasil penindjauan jang telah dilak:.- 
kan oleh Panitya Negara terhadap 
susunan - Kementerian Pertahanan. 

Dalam sidang Parlemen jang akan 
datang rentjana  Undang2 Susunan 
Kementerian Pertahanan akan ter- 
masuk dalam atjara jang dapat prio- 
riteit. 

Mutasi pendjabat. 

Dalam mendjawab pertanjaan di 
sekitar mutasi Gubernur2, Mr. Wong 
sonegoro menegaskan bahwa kini jg. 
telah diputuskan oleh Kabinet baru 
penggantian Gubernur  Sumaters 
Utara Abdul Hakim, jang diganti 
oleh Mr., Amin Nasution. Mengenai 
diri Residen Subekti Poesponoto jg. 
kini diperbantukan pada Kantor Gu 
bernur Djawa Tengah, menurut Mr. 
Wongsonegoro Residen d.p. ini te 
lah diusulkan oleh partainja untuk 
mendjabat Residen Koordinator Dae 
rah Atjeh. Sementara itu Residen 
Subekti sendiri telah menjatakan ke- 
beratan atas kepindahannja didaerah 
tsb. kepada Mr. Wongsonegoro. So- 
al mutasi ini memang sedanz dalam 
penindjauan, dan tidak sadja muta- 
si2 mengenai para Gubernur, Resi- 
den dan Bupati, tetapi djuga menge- 
nai para pendjabat2 dan pegawai? 
lainnja diseluruh Indonesia, jang 
akan disesuaikan dengan tjita2 the 
right man in the right place. 

Soal sekitar surat dari Djaksa 
Agung kepada PWI diterangkan oleh 
Mr. Wongsonegoro, bahwa maksud 
Djaksa Agung bukannja akan mem- 
batasi kemerdekaan pers, tetapi se- 
kedar menundjukkan djalan,” agar 
pers tidak akan ,,in aanraking de- 
ngan wet”. Telah dua kali ini surat 
edaran Djaksa Agung mengalami sa- 
lah tafsiran. Jang pertama surat 
edaran mengenai larangan tentang 
membitjaarkan soal politik dimes-   djid2, surau dll., dan jang kedua 'su- 
rat kepada PWI itu. Djaksa Agung 
ada ahli dalam hukum2, tetapi tidak 
ahli dalam menjusun redaksi surat 
edaran, hingga maksud2nja jg. baik 
itu mudah menimbulkan salah tafsi- 
ran, demikian Mr. Wongsonegoro. 

(Wirjo serta Mr. Hadiono Kusumo 
| Utojo, sedangkan untuk bank in- 
dustri negara sebagai presiden 
direktur Suwirjo dan sebagai di- 
rektur2 Mr. Sumanang dan Mr. 
Sukasno, Dalam direksi bank in- 

.dustri negara Mr. Sumanang pula 
sebagai wakil ' presiden direktur. 
Margono Djojohadikusumo jang 
'dahulu mendjabat presden direk- 
itur kedua bank tersebut kini di- 
angkat sebagai ketua dewan pe- 
ngawas bank negara Indonesia. 
Selandjutnja kabinet memutuskan 

Kenalkan: Tokoh? Tja- 
tur Internasional 

Siapa Jang Akan Boleh Menantang 

Botwinnik? 
BERITA MENINGGALNJ A seorang kampiun tjatur dunia 

A. Aljechin di Lisabon pada bulan April tahun 1946, sangat 
menggemparkan penggemar2 tjatur dunia. Kongres daripada Per 
himpunan Tjatur Sedunia (F.LD.E.) pada tahun 1947 jang dilang 
sungkan di Hilversum (negeri Belanda) telah mengatasi persoalan 
lowongnja djuara tjatur dunia i 

se 

Pada tahun 1948 telah dipu 
tuskan untuk mengadakan per 
tandingan kedjuaraan tjatur du 
nia jang 
tempat, jalah di Den Haag dan 
di Moskow. 

nia jang namanja sudah banjak 
dikenal seperti: 
dari Sovjet Uni M. Botwinnik, 
P. Keres, Smyslov dan kampiun 
dari Amerika Serikat Samuel 
Reshevsky dan djuga bekas djua 

dari negeri Belanda. ' Kampiun 
Amerika Reuben Fine pada wak 
tu itu tidak ikut. 

Pertandingan 
diatur atas dasar demokrasi, dan 
systeem  keolahragaan jang cor 
rect. Prinsip2 demokrasi jang di 
pakai disini didasarkan bahwa 
setiap pemain tjatur dapat mem 
peroleh kesempatan bertanding 
untuk dapat keluar sebagai penan 
tang djuara tjatur dunia. 

Dan tiap2 djuara tjatur dunia da- 
pat mempertahankan kedjuaraannja 
pada tiap2 4 tahun sekali. Kemudian 
ditetapkan pembagian 'zone2, dar 
dunia ini dibagi dalam beberapa zo- 
ne. Tiap2 anggota dari Perhimpunan 
Tjatur Sedunia dapat bertanding da 
lam zone2 tsb, dan pemenang2 da- 
lam pertandingan zone dapat ber- 
tanding dalam pertandingan inter 
zone. 5 

Dalam menetapkan zone2 ini ba- 
gi Eropa diketjualikan, dan Eropa 
dibagi dalam 3 sub zone dan ma: 
sing2 sub zone dapat mengutus 5 
kampiun sub zonenja dalam pertan 
dingan inter zone. 

Pertandingan zone jg pertama “ka 
li diadakan pada tahun 1947. Ke 
mudian pada tahun 1948 diadakan 
pertandingan inter zone di Stock- 
holm. Pada tahun 1950 diadakan 
pertandingan antara kandidat djuara 
tjatur dunia di Budapest. 

Pemenang2nja adalah — Grand 
Master Tjatur dari Sovjet  Bron- 
stein dan Boleslavski. Dalam semi 
finale Bronstein tlh keluar sbg orang 
ig. mempunjai wewenang sebagai pe 
nantang djuara tjatur dunia. Kam- 
piun dunia pada waktu itu adalah 
M. Botwinnik jg diharuskan menga 

“ dakan 24 party pertandingan untuk 
mempertahankan kedjuaraannja. 
(Pertandingan ini diadakan di Mos- 
ikow dan memperoleh perhatian jg 
besar “dari seluruh dunia, terutama 
dari para penggemar tjatur. 

  
P.M. Akan Beri Keterangan Soal Atjeh 

untuk mengangkat dewan penase 
hat bank Indonesia jang terdiri 

dari RH Kusman ketua, A. A. 

Achsien. Ir. Sosrohadikusumo 
M. I. Dauley, S. Gondokusumo, 

:Mr, Jusuf Wibisono, I. Tedjasuk- 
mana, O, Rondonuwu dan Soele. 
Achirnja kabinet telah mende- 
ngarkan laporan sementara men- 
teri luar negeri Sunarjo tentang 
perdjalanannja ke Perserikantan 
Bangsa-Bangsa, 

dilangsungkan di dua 

Peserta2 pertandi | 
ngan ini adalah tokoh tjatur du | 

kampiun tjatur | 

ra tjatur dunia Dr. Max Euwe, | 

kedjuaraan ini |tov, Petrosian, 

ni dengan satu keputusan, meng 
adakan pertandingan2 tjatur antara djago2 tjatur jang keluar de 
sen angka2 terbaik dalam pertandingan perebutan kedjuaraan du AL 

Setelah pertandingan2 sengit ber- 
laku, maka Botwinnik dapat keluar 
dengan angka 12 — 12 dan menu: 
Yut peraturan Perhimpunan  Tjatur 
edunia maka Botwinnik masih men 

dapatkan wewenang memakai gelar 
djuara tjatur dunia. 

Pada bulan2 belakangan ini, per- 
| hatian penggemar tjatur sedunia di 
tudjukan pada pertandingan tjatur 
Internasional jg diadakan di Zurich 
dan Shaffhausen, Zwitzerland. 

Pertandingan ini bermaksud untuk 
menentukan siapa jg akan memper- 

loleh wewenang mendjadi penantang 

Botwinnik, sebagai djuara dunia. Pe 
menang2 dalam  Tournamen Inter 
zone di Stockholm diantaranja 

| Grand dari Sovjet Uni seperti Ko- 
Geller, Taimanov, 

Auverbach, Grand Master dari Swe- 
dia Stahlberg, Grand Master dar 

Hongaria Szabo Laszlo, Grang 
Master dari. Yugoslavia Svetozar 

Gligoric, jg telah memperoleh wewe 
nang untuk mendjadi peserta akan 
bertanding tournamen jg diadakan 
di Switzerland ini. 

Peserta2 ini akan disatukan 
dengan pemenang2 dari pertan 
dingan inter zone di Budapest 
antara lain, Bronstein, Boleslav 
sky, Korea, Smyslov, dan kam 
piun dari Argentinia  Nojdortf, 
kampiun dari Amerika Samuel 
Reshevsky, dan bekas djuara tja 
tur dunia Dr. Max Euwe. 

Melihat peserta2 ini maka per 
tandingan  tjatur — internasional 
jang . dilangsungkan di Switzer 
land itu, termasuk pertandingan 
jang terbesar jang belum pernah 
diadakan didunia jini. 

Bagi penggemar2  tjatur per 
tandingan ini dapat  diperguna 
kan sebagai peladjaran, bagaima 
na theori pembukaan diadakan, 
begitupun taktik dan strategi me 
nurut kesenian tjatur dibuat. 

Untuk Indonesia hal ini masih 
agak kurang dikenal  ketjuali 
»leh ahli2 tjatur, sebab baik su 
tat2 kabar maupun  madjalah2 
ijarang jang memuat tehnik per 
mainan dari masing2 peserta se 
lama pertandingan di Switzerland 
itu berlangsung. 

Dan apabila diikuti pemberi 
taan2 dalam surat2 kabar ternja 
ta, bahwa Smyslov memperoleh 
banjak kemungkinan untuk ke 
luar sebagai pemenang menan 
tang Botwinnik, dan kedua2 kam 
piun tjaur ini adalah dari Sovjet 
Uni. 

BUKU PUTIH PERISTIWA 
MADIUN DISITA. 

Oleh jang berwadiib di Sura- 
aja, atas perintah atasan dalam 

minggu jang lalu telah dilakukan 
pembeslahan2 terhadap buku jg 
dinamakan ,,Buku Putih” tentang 
peristiwa Madiun jang dikeluar- 
Kan sekretariat Agitprop CC. PKI 
Djakarta. Disalah satu toko buku 
di Petjindilan (Surabaja) telah 
disita 18 exmplaar, Dalam buku 
perundingan antara Van Mook 
itu antaranja dimuat gambar2 
dan Wakil Presiden Hatta dalam 
tahun 1948 dan gambar2 ".nem- 
bakan mati sementara orang jang 
tersangkut dalam peristima Ma- 
dian itu, Vai 

  

|donesia mempunjai rentjana jangsedemikian. Keinginan untuk merubah 
| sudah berabad2 umurnja itu ber pangkal pada beberapa sebab pokok dan keharusan 
Selain untuk menampung kelebihan tenaga kerdja, tindakan kearah industrialisasi ini adslah untuk . 
mendjaga kelangsungan persediaan barang pada waktu keadaan kegentingan internasional. 
jang paling mendesak adalah keharusan untuk mengimbangi stabilitet kedudukan 
hasil bahan mentah, jang selalu digontjangkan oleh pasarar internasional. Jang mendjadi tudjuan 
djangka pendek dari negara2 terbelakang ini adalah untuk memperbaiki imbangan daja-penukar- 
an (ruilverhouding, jang dinjata kan dalam angka dasar-penukaran) terhadap negara2 industri jg 

i 

  

jang 
ekonomis. 

struktur ekonomi 

Tetapi 
daerah peng- 

djuga, karena kurangnja perhati- 
an dari daerah2 industri. 

Baru dalam th. 1950 dengan ber- 
korbarnja perang Korea,  kesdaan 
berobah membawa harga2 baik bagi 
bahan2 mentah terkena semua tinda- 
kan menekan harga ini, maka si- 
berachir dalam th. 1951, deagan .di- 
dirikannja organisasi2 pembelian di 
negara2 industri, jang tidak mau 

'Imelampaui batas harga jang merska 
tetapkan. Djuga tidak lagi dilakukan 
pembelian ' jang tergopoh2 — untuk 
menambah persediaan strategis. Ka 
rena bagian terbesar dari konsumsi 
bahan2 mental terkena semua tinda 
kan penekanan harga ini, maka Si 
tuasi harga segera berubah untuk te- 
rus menurun. Diharapkan pasaran 
bahan-mentah ini dapat kita tempat- 
kan pasaran barang? industri dan 
tengah selesai (halffabrikaten). Ge- 
rakan harga disini tidak begitu tje- 
pat djalannja, meskipun membaha- 
jakan djuga bagi kita. Untuk ba- 
rang? industri, akibat kenaikan ong- 
kos pokok berlangsung lebih Jama 
daripada bahan mefitah. Jang ter- 
acbhir ini sangat dipengaruhi 2lek 
fluktuasi2 besar. Dalam teori me- 
mang benar, bahwa sesudah bevera- 
pa waktu, penurunan harga 
mentah akan diikuti pula oleh penu- 
runan pada barang2 industri. 

Bahwa hal ini tidak selamanja ke- 
djadian dapat dibatja didalam ,,Ft- 
me” jang menjatakan, bahwa ham- 
pir tidak mungkin pabrik2 ban di 

Amerika Serikat akan menurunkan 
harga pendjualannja. Meskipun di- 
akui, bahwa djatuhnja harga2 karet 
telah lebih memurahkan pembikinan 
ban, tetapi tidak dapat diharapkan 
bahwa harga2 ban akan turun. Se- 
bab dari harga ban jang stabil itu 
kabarnja terletak dalam soal2 per: 
buruhan. disana. Dari tjontoh ini kw 
ta boleh menarik kesimpulan, bah- 
wa dengan penurunan dalam pene- 
rimaan dari eksport, semua harga2 
import otomatis akan turun. Ke- 

pintjangan jang merugikan inilah 
membuat negara2 produsen bahan- 
mentah ingin terlepas dari ikatan- 

gantungannja terhadap negara2 in- 
dustri. Dengan. industri jang dapat 
menampung produksi bahan mentah 
nja sendiri, dasar-penukaran negara2 
terbelakang tidak lagi dapat diper- 
mainkan. 

CORPS PELADJAR SUKARE- 
LA SOKONG TUNTUTAN 

PERPEPBSI. 

Dalam siarannja jang disampaikan 
kepada pers, Pimpinan Pusat Corps 
Peladjar Sukarela atas nama seluruh 
anggautanja menjatakan solider. ter-.. 
hadap tuntutan Perbepbsi jaitu pen 
tjabutan P.P. No. 1/1952, 

Tuntutan Perbepbsi tersebut dinja 

takan adil serta beralasan (redelijk) 
dan wadjib mendapat perhatian dari 
Pemerintah. 

Corps Peladjar Sukarela serta men 
desak kepada Pemerintah untuk me 
laksanakan tuntutan Perbepbsi tsb. 

Hubungan 

Diplomatik 
Antara Inggris-Iran Akan 

Dibuka Lagi 

PERHUBUNGAN diplomatik 
antara Iran dan Inggris mungkin 
akan dibuka kembali dalam wak 
tu sesingkat mungkin, demikian 
menurut kalangan2 diplomatik 
hari Senin di London. Sementa 
ra itu kalangan “kementerian luar 
negeri menerangkan, bahwa Ing 
geris menghendaki dibukanja kem 
bali perhubungan diplomatik de 
ngan Iran dalam waktu jang se 
singkat mungkin, tetapi menol: 
untuk menerangkan bagaimana 
dan kapan soal tersebut akan di 
rundingkan. . 

Kalangan2 diplematik di London 
menjatakan dugaan, bahwa sikap 
berhati2 dari fihak resmi ini meru 
pakan petundjuk untuk mempermu- 
dah perundingan2 jg mungkin se- 
dang berdjalan pada waktu ini. De- 
ngan dibukanja kembali perhubu: 
ngan diplomatik antara London dan 
Teheran, akan memungkinkan bagi 
pemerintah Inggris untuk melandjut 
kan pembitjaraan langsung menge- 
nai soal minjak Iran dan tidak lag 
melalui negara ketiga, demikian di 
terangkan oleh kalangan resmi. Ka- 
langan2 tadi menerangkan, bahwa 
langkah2 mungkin telah diambil 
oleh kedua belah fihak untuk mem 
buka kembali kedutaan besar di kt- 
dua ibukota masing2. Dalam keada 
an seperti ini maka diadakannja 
kembali kontak antara London dan 
Teheran setjara biasa akan melalui 
salah satu dari dua negara, jak- 
ni Swedia jg mewakili kepentingan 
Iran di Inggris atau Swiss jg mewa- 
kili.kepentingan2 Inggris di Iran, de 

mikian kalangan2 diplomat. (AFP). 

SEDJUMLAH 40 putjuk surat 
jang dikirimkan 38 tahum jang Ia 
lu baru sadja diterimakan dibebe 
rapa tempat dekat Chaleroi. Su- 
rat2 itu telah dikirimkan oleh ser 
dadu2 Belgia kepada keluarganja 
selama perang dunia pertama, ta 
hun 1914—1918, dan bara2 ni 
diketemukan dikelder di Limborg 
(Nederland). Pembesar2 pos Be- 
landa segera mengirimkan sarat? 
ita kepada kantor pos Belgia un- 
tuk dibagikan, S 
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2 II maka de 
TJERAMAH SHRI RAM. . | BER 1953 jl. Sdr. tersebut sudah « TIDAK: 

Dihadapannja para anggauta Per-|f AGEN HARIAN »SUARA MERDEKA”. himpunan Theosofie dan para LA URUSAN PENAGIHAN DAN PENG Jangan, pada bari Selasa petang fol. (| YARAP PARA LENGGANAN DARI WE Sbri Ram, Presiden T Ce 
Society seluruh dunia telah meng-| 
adakan tjeramah mengenai "pelbagai 
soal jang terdjadi pada dewasa ini, 
bertapa di Lodxs Theosofi, dil. 

e. Biauw Tjoan Smg. I -pan : 5 
djang lebar Falak emakan waktu Ini oleh sdr. Handiman: 

  

“NB. S4 
|. Pembajaran uang lengga- 

nan baru dianggap sjah, ka 

man
n 

       

  

li — PENTING UNTUK SOLO 
lengganan2 ,,Suara Merdel Ka jang biasanja melalui | 

Makan Sar SARDUONO TA 
(00000. Dijalan. Wetan Panti 140 — Solo, Ph , 

ngan ini diberitahukan, bahwa mulai tel. 1 OCTO- 

lau kwitansi ditanda tanga- Harian SUARA MERDEKA" , 1 uh 
SEMARANG. Au 

      

       TAN PAN 

Tata: Usaha   
  

tentang adanja “rasa” persaudaraan f ——————— ana diantara kalangan bangsa dan bina-| |... 2 tang2, hingga bagi orang jang mem-| 
perhatikan soal tadi, perdamaian ig.|| 
abadi dapat tertjapai. Manusia dika- 
takan dapat hidup berdampingan de-| 
ngan damai dan hal ini diumpama-| 
kan sebagai matjam2 kembang jang || 
ditempatkan dalam vaas. Dikatakan | 
selandjutnja, bahwa bangsa Timur | 
dalam soal" Ketuhanan -ada lebih 
mendalam pendapatnja dari pada 
lain bangsa. Dengan menitik-berat- 
kan kepada keadaan2 “jang timbul 
dewasa ini diseluruh dunia, beliau | 
mengandjurkan kepada segenap ang- | 
gota Theosoof untuk dapat menga-| 
tasi semua itu dengan mengambil 
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kedudukan seperti diumpamakan . di . 
puntjaknja Ka dimana .achirnja. 3 
segala sesuatu jang baik | dapat di- 4. 
alirkan kearah sebagaimana mesti-| 5, 
nja. Kalau para anggauta tidak da-| 
pat memperkembangkan pendapatnja | 
untuk kebaikannja masa jang men- 
datang, mereka akan ketinggalan da 
lam perdjoangan selandjutnja jang 
berdasarkan dengan pendapat2 mo- 
dern, Demikian a.l. jang dikemuka- 3 
kan dalam tjeramah tadi. . 5 

Pada tgl. 23 Okt. sni beliau akang TR A Aaa 
bertolak ke Djakarta dan kemudian Djangan Putus Pengharapan. 
menudju ke India, j AA WAHID NAIK PANGKAT. 

Astroloog 
Rebo 'pagi bertempat “dilapangan 

Kalisari Smg. telah diadakan upatja-f ... 
ra kenaikan pangkat pada 21 orang Njang sudah sepuluh tahun ber- 
anggauta2 dari Intendans Terr. IV. |oraktek di Indonesia. 
Pangkat jang tertinggi “jang diberi-| Hal bisa menerangkan soal Peng- 
kan dalam upatjara ini jalah sampai jbidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
ke Pembantu Letnan, Kesehatan dsb. 

TUNTUTAN S. B. P. P. Bni Mb bin Rp. 15.— 
SBPP tjb Semarang mengabarkan, Piampitan 39 — Semarang, bahwa pada tgl 1 Okt jbl SBPP th | papi gram 9-12. Sore dina 7 

mengadjukan tuntutan umum  menge 
nai perbaikan nasib. Tuntutan tadi 
sudah diberi djawaban oleh Djw Pe 
labuhan Semg. pada tgl 6 Okt. dan 3 Sa 
VWHI pada tgl. 13 Okt. jang dalam Ne TPA 3 Shan daa 
prinsipnja dikatakan ditolak seluruh , "1 3 
nja. Dalam rapatnja SBPP pada tgl 
17 dan 18 Okt achirnja diputuskan 
untuk mendesak, agar madjikan sege 
ra membuka perundingan, karena 
tuntutan tadi disetudjui oleh buruh 
jang menjatakan sanggup mendjaran 
kan segala konsekwensinja. 

Dr, ROESTAMADJI 
Ahli penjakit kulit 
Kalisari 7, — Tilp. 1028 

SEMARANG 

pDjam bitjara : 

Pagi djam 7.sampai 8.30 
Sor€ djam 5 sampai-6.30 

Mulai Tg. 22 Oktober 1953 

RAK TII Jacobson v.d. Bere & Co. N.V. 
An an 3 BP Mada aa at Ra sa 
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INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI RODJIrUN 
|. Dengan ini kami keluarga Soetedjo mengutjapkan banjak If 
| terima kasih kepada Dr. The Bing Tjo, Dr. Koestedjo, Dr. I 
| Liem Tjay Tie dan Djururawat, Bapak2, Ibu2, Saudara2 F 
.sekalijan jang telah memberi pertolongan dan jang turut me- |) 
njumbangkan tenaga, fikiran, karangan bunga dan sebagai- | 
nja, waktu pemakaman ana k/tjutju/ saudara kami : 

SOEGIJANTO 
| sewaktu sakit hingga meni nggalnja di Rumah Sakit St.- Eli- 
|sabeth Semarang pada tg. 18 Oktober 1953. 

Kami jang berduka tjita : 
1. Keluarga SOETEDJO 
£ 

:Semarang, Pendrikan Tengah 2 

    

  

  GI SEPERTI 

- INI MALAM -D.M.B. 

mms (RF X 10. — 18505551 

      
        

| 3 forton — 10.—1805-21— 
KEUNGGULAN |METROPOLE 14.30-18.30-21.15 

Mn COLOSSAL 

Me: GUO 
PAN 

    
TECHNICOLOR IN 

AN BULAN Harga tempat untuk malam: 
Pep. 450 5 Rp: 35 wae Be Aa 

Ta (Kenaikan harga di-idzinkan Tn 
Kat "3 Kantor Pengendalian Harga" tgl. 

TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 ' 297253 No. s21/KP/13142/8511). 
AGEN? Be Siang hari: HARGA BIASA. 

Petjinan 78, Tugu Kidul 7, INI MALAM PREMIERE 
Ae in na dantan | DJAGALAN 7. -9.— (17 th0 7 
5. Jpgu Ku lon 54. 2 

AGEN? SURAKARTA: 
Tjojudar 141, Ngapeman 15 Vies 
Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- | Neko N 
sar Nusukan 4, Pasar Kii- | gek ata 
won 142, Widuran 67, Me- "T TAUREG VENGEANCE 

— 2 Lea aan Film serial jang menarik, penuh per 

EN? MAC Er ANG: kelahian mati2an untuk merebut 

TN Dir Na Patin 906, 13. ' harta-benda jang terpendam. 
“1 Ha » Je " , an Tn tan 

45 SSI IA AL AR LA MM LE 

Belumkah Tuan setiap hari 
membatja 

Suara Merdeka“ ? 

"SEMARANG 

  

     

    

Silahkan mentjatatkan nama Tuan, dan mulai tgl. 23/10-53 Tuan 

dapat terima tjuma2 hingga achir bulan ini. Uang lengganan an 
tuk bulan November '53 harus dibajar' dimuka (vooruitbetaling). 

Lengganan Tengah bulanan tidak dilajani. 

Dengan hormat, : 

Bersama ini saja minta ditjatat mendjadi lengganan Harian 
»Suara Merdeka”... age 

5» at - Danneeneannawenan kanan . Mata Ku aan Bal emban 

  

n Na Si Ken Aa Ha an NE aa GB OB On sae kana bia ATA tia Penataan BILA NT Jaran anarki una dan Hala 
. 

Mulai tel: "... Be Ab bh ai urai G Ter kena ubin RON BAN Bon an Kana Tea goni aa ab aan ria ahatak 

y 

Tanda tangan 

Guntingtah formulier diatas ini tempelkan pada kartupos dan ki- 

rimlah-kepada : ,,Suara Merdeka” sDjl. Purwodinatan- Utara 11A 
Semarang,atau kirimkan langsung kepada Agen Suara Merdeka ' 
ditempat Tuan. td , 

Sa TS AA TA TS TS TE 2 AA A2 TA “TA “Ta $ “Ta 0 “$$ “ay 

    

         
       
         

           
    

   

  

      

        

   35 WIRONO 
» SOEMANTRI 

Kg SOEGIANTI 
- SITI KADAR- 

| WATI (Kitty aa 
Soetedjo) IN 

     
   

     

  

     

Te AR Ta 

SENATOR 
    

    
    

     
Se tan , ETAN PANTI 110 | sosophical | L suka berhubungan langsung dengan SDR. BANDIMAN, | 

tvpe EL 3530 sya 

PA HX-518 A (portable)  — 

SE 0. Ak DAPAT DIBELI PADA: ” RADIO 

  

-. Pa i MAGNETOFOON 

Rp. 10500.— 

| —- RADIO GRAMOFOON 
) Rp 8000.— 

MASCOTTE 
Semarang: Dj. Seteran No. 26-Tilp, 1948 - Solo: Dj. Slamet Rijadi 126-Tilp.. 278 

recorder) 
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entar —. 

VITANOL EXTRA KERAS. 
Rp. 60.— untuk laki2 ada umur 
VITANOL tanggung dapat kasih 
laki-laki tenaga baru, tidak bukti, 
uang kombali! Rp. 20— 3 ds. 
Rp. 57.— RIGASTA untuk Iaki2 
tahan lama (nikmat) Rp. 20.— 
SORGA ISTRI PILL. utk. prem- 
puan tanggung tjukup menjenang 

  

ikan Rp. 20— 3 ds. Rp. 57.— 
Buah dada lembek??? BUSTE- 
RIN dapat bikin segar, kentjang 
dan montok Rp. 20— EXTRA 
KERAS Rp. 75.- BLOEDDRUK' 
TINGGI, kepala pusing?? SA- 
NATORIN tangg. dapat lekas 
tulung Rp. 20— VOCANOL 
batuk kering, darah, sesak, TBC || 
tanggung lekas baik Rp. 20.— | 

SCHOONHEIDSPOEDER, 
ZALF Rp. 10.— Porto Rp. 3.— 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang. 
Agen Semarang Plampitan 22 

» Solo Tjojudan 70A. 
». Kudus Bitingan lama 74. 

  

Aa 

“M. S. RAHAT 

Seteran 109 — Sen 

  

Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia “dan dapat banjak pudji- 
an. Specialis untuk Wasir (Aam- 
beien) ASTHMA KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Pe- 
njakit. ZONDER OPERATIE. 

Dj. bitjara (Pagi 9—12 
(Sore 5—7 

aa LS AL Aa LL LO LI 

  

Biang 
SE. 

Tak ada' obat jang 
ITebih-baik daripada 

BEDAK DAN BALSEM 

PUROL 
. (birumah obat & Toko? 

KAKAK KAK KEK KEKE KKR 

  

  

    Inn 

  
  

  

    Roy Rogers Al N' 

  SEA Pn ) Aan : 

  

Obat kuat» bekerdja obat ini” abis memakai obat 
ini 24 DJAM. Sana 

GOLES Kidneying Tablat 
GOLES Kidneying Tablets, suatu obat kuat buat lelaki, me- 
nguatin badan dan menguatin urat perut, menambahkan da- 
rah, ia akan menahankan segala penjakit, badan' bertambah 
sehat dan menguatin buah pinggang, urat jang sudah kendor 
mendjadi kuat kembali, jang tidak nafsu makan djadi nafsu. 

Makanlah obat ini Goles Kidneying Tablets selama- 
nja, atau Tuan biasakan makan obat ini, bukan sadja 
menghilangkan segala penjakit, djuga bukan sadja ba- 
dan bertambah kuat pun ketjintaan isteri lemah men- 
djadi semangat, darah tambah mendjadi kuat. 

GOLES Sistering Tablets 
(UNTUK WANITA) 

Perempuan2 muda adalah biasanja kuat dan manis tjahaja- 
nja, djika keturunannja kurang sehat, atau kurang rawatan 
waktu baji, djuga bisa badannja kalah dengan orang jang se- 
tengah tua, apalagi Orang Perempuan jang sudah tua atau 
setengah tua, darah kurang, badan kurang kuat, djika mem 
punjai anak baji, aernja susu kurang, keturunan djuga tidak 
kuat, ibunja djuga segala penjakit bisa timbul. 

Obat Goles Sistering Tablets, bisa menolongi, segala penja- 
kit, jang ta' sehat, badan lemah, sakit pinggang, datangnja 
bulan jang ta' ACC, perut selalu memules, darah kurang, 
makan ta' nafsu, muka selada putjat, badan lemah dan rupa- 
rupa penjakit. “atu 

Djika memakan obat ini terus-menerus, bukan sadja mena- 
hankan segala penjakit, djuga membalikkan tjahaja jang mu- 
da kembali. 
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Sweet Friend 
(OBAT LUAR) 

Mabok dalam gelombang pertjintaan, lupa akan segala-gala- 
nja, Demikianlah diumpamakan oleh orang dahulu kala tentang 
butanja tjinta sematjam itu. Tetapi banjak lelaki jang djatuh tjin- 

| ta pada perempuan, tetapi tidak dapat memikat hati si-Perempu- 
| an. Itu adalah disebabkan badannja ada lemah, tidak mentjukupi 

kepuasan perempuan. .,Goles Sweet Friend” 
memperdalamkan pertjintaan masing2 kemandjurannja ialah me- 
nguatkan badan, tahan berdjuang dengan selama-lamanja. Setelah 
pakai ini obat semuanja memudji kekuatannja. 

teristimewa untuk 

  

GOLES Chetai Tablets 
(OBAT KEPUTIHAN) 

. Penjakit keputihan adalah suatu penjakit jang sangat berba- haja kepada wanita karena ia bisa melemahkan badan, mengu- rangkan tenaga dan ketjantikannja, serta menjebabkan berbagai2 kesakitan dalam badan, sehingga menderita seumur  hidupnja. .GOLES CHETAI TABLETS” obat teristimewa untuk menjem- buhkan penjakit ini, djika siapa jang berpenjakit demikian sege- ralah makan obat ini tentu penjakit itu dapat disembuhkan dalam masa jang singkat. 

  

  

2 : GOLES Phavlor T 
(OBAT BATUK DARAH) 

Menjembuhkan segala penja kit jang sudah lama ataupun ba- 

  

kedjajaan Tabib didunia. 

asas MEMANEN -15 : ame 
Agent: Hway An Tong Gg. Warung no. 3 Semarang. 

Fie Min Yok Fong Gg. Warung no. 10 Semarang. 
Eng Tay Ho Dj. Pekodjan no. 191 Semarang. 
Ngo Hok. Tong Gg. Pinggir no. 1 Semarang. 

  

   

ablets 

ru, Batuk darah, kering (T.B.C) dapat lekas disembuhk 

. makan obat GOLES PHAYLOR TABLETS. Salah satu obat dari 

Menggem- ut         

  

   

  

    

SOMEBODY 
Ad HOLLERIN' 
M0) "HELPIN / 

  

CA ILcAME N My surros Y F1 cant veLu Anymore YON V wueRe were you X NA Snack PA FROM UP 1700 SLOW... | | ANP 7 -CANIT G0: : ML HAVE YOUR KIPNAPPERSZ / UP YONDER! 
   HELD PRISONER BY |SOMEWkERE 

   

    

sini sadja.        — Keledai saja djalannja sangat ' 
pelahan2.......... saja menunggu  di- & 

YOU TAKE TILBA BACK Y RIGHT, ROYI 
TO TOWN, JACK! I'M 
BACKTRACKING HER 
TKAIL TO.THAT SHACK!    

Penting, 
chusus untuk kaum Ibu & Bapa 

madjalah bulanan untuk keluarga 

"BHAKTI 
Membintjangkan dan isi petundjuk-2 dan pemetjahan kesu- | 
litan-2 dilapangan pendidikan. 

    

   

  

ukuran 16 X 23 cm. 

tebal ' 24. -— 32 halaman. 

Nomor lepas: Rp. 2,50 
Lengganan : Rp. 2,— (satu bulan ). Rp. 10— @4 th). 

sa Rp. 6,— (satu triwulan). Rp. 184— (4 th). 

» Penerbit. : Jajasan Penerbitan ,,DJIWA BARU" 
Kirimlah segera uang untuk berlangganan kepada : 

Tata Usaha ,,BHAKTI” 
Djalan Mahameru 11 

JOGJAKARTA.   
  

RADJA OBAT KAT VIRMRANOL 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
2gan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (cenuw). 
Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10095 berhasil. Harga 

  

    

Botol Rp: 20.-—. Djuga ada sedia lain? Obat jang .mandjur. 2 
Pil gembira istimewa buat laki ....coooccoooooo Jah aa BEA ek KUA : Rp. 15.— 
Pik Wiramin buat perbmpuan LL AS 9 25.— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ...... Pa BA pt TENG sena ag 1 Oka 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
Ojerawat No.1 Rp205 No 2 Da PN anak . TO— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ..... 0. 10— 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp CX2CeM ....oo.io.oooodcoo—o.o.oo #o.do1. » 10.— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk w....iooooococoo 2. 10.— 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1074. 

TABIB WAHID MAWN, Tambiong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 
Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 

Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko Seth. 16 Ilir Jurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin, 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

& » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
sa » Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 
s5 » Eng Njan Ho Petjinan 75' ,, 
” «# Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 

    

SKA... 

  

              

| Kursus Malam Radio Tehnik 
TEORI dan PRAKTEK — 6 BULAN. 

Sampai dengan Pesawat Super Heterodyne lengkap dengan | 
Automatic Volume controie & Magic Eye. | 

Diselenggarakan oleh : 

ORGANISASI BURUH UMUM 
Bagian Pendidikan. 

Rombongan ke-6 dimulai pada tgl. 2 Nopember 1953 
40 tempat, uang kursus Rp. 20,— sebulan. 
Uang pendaftaran Rp. 10,—. | 
Mulai sekarang dapat mendaftarkan diri pada : | 
Sekretariat Karangsaru 20 Semarang T cIp. Sm. 1548, |       
  

  

ad CITY CONCERN CINEMAS je | 

kate Ini Malam Premiere fu. 17 th.| 
HOWARD DUFF—MARTA TOREN— 

H5 9 GEORGE BRENT 

SaLEGAL ENTRY" 
Based on actual files of the U. S. Dept. of Justice! 

Heibat dan Gempar ! 

GRAND Ini Malam Penghabisan fu. 13 th.) 
Aa agan G2 LEILA MARENO—JESUS RAMOS 

Oo 29 TARZAN PHILIPINA" 
39 $ e Heibat dan Gempar ! 

  

  

Besok Malam KOMALASARI— MOCH. MOCHTAR 

sTIMURIANA" Dana Perahu ! 
  

  

  

            

  

1 ie Laguna SA Be 
san bisi | “Tone Nan 3 NN Ke 

Pap Mere ANU MN WK 
5 A9. ha : 

berbareng 

ROYAL 
5.30 57,302 9.30 

  

Penuh sensatie! 
Menarik ! 

Memikat!     

  

Pd “ : AN-CABOT-vicroR 3oRy 
moxtni & KLM MEUMAMN « txxy sc mranan m GERALO DRAYSON ALAM » race w LEONARD GOLDST LH -. 

- 
. 

Iss perkan ! 

ara Bae penerang CO s 

R OXY - Ini malam Premiere fu. 13th) « 
KOMALASARI — MOCH. MOCHTAR — 

pas) 220 AL A RAMLIE-—M. P. ANOM ZAINAL 

st IMURIAN As Menanti 
Pandan Berbunga ! 

Permusuhan antara pulau Tenggara dan pulau Natuna! Mana adalah 
turun-temurun jaitu pusaka dari Nenek Mojang mereka! ,., 
  Laka amarasan 

      

  

  

  

  

-— Saja, tidak “kuat ber- —. Dimana para pentjulik — Engkau memb 
— Tolong. 

awa Tilda kem- — Djeritan itu terdengar lagi —  tereak2 lebih - lama lagi menawan engkau? bali ke kota, Jack. Saja hendak men- 
Ada orang meminta tolong. dan tidak dapat berdjalan —— Disulam rumah gubug di- tjari djalan bekas ' ajedjaknja — Suara itu datangnja dari sebe-  setapakpun djua. suatu. tempat disana. menudju ke rumah gubug itu, 
lah sana — Ajo ditjari, — Tilda. — Baik, Roy. Saja akan mendja- 

ga supaja dia mendapat sesuatu ma- 
kanan. “Lekas! 

Tanggal: 21 Okt. 1953 

D Marilyn Monroe 
in 

Tik We're Not Married' 
S0L0 17 th “keatas 

CELL 
EL 

“Bantulah P. MI.       

BERAU 

Typ Perti. ,SEMARANG”,


