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RRT DAN KOREA UTAR 
mastikan akan timbulnja perseng 
dak mendesakkan tuntutan mere 

Pintu Pan Mun Jom? 
Chou En Lai Berkeras Minta Hadlirnja 

INesar:2 Netral Di Konp. Politik Korea 

A hari Selasa kemaren dulu me 
ketaan2 jang keras karena hen 
ka, bahwa negara2 netral harus 

  

    

  j an nan Tg an 1 3 oketaan Keras Dimuka Peringatan 
uran: : LH. Nawawi : Persengl Pert. 5—Hari 

-— 

KALANGAN DIPLOMATIK di Washington pada hari Selasa mengadakan spekulasi ten Ke Mekah menghadiri konperensi politik mengenai Korea. Perdana menteri tang kemungkinan Amerika Serikat akan mengurang ipasukan2 i"fanterinja di . Eropa dengan |RRT Chou En Lai dalam nota2 terpisah jang telah disampaikan memperbesar kekuatan angkatan udaranja disana. Spekulasi 'itu didasarkan kepada djawaban2 5 | kepada Amerika Serikat hari Senin menerima baik usul Amerika | | diberikan oleh menteri pertahanan Amerika S t, Charles Wilson, dalam konperensi pers pa HADII  NAWAWI adalah fl untuk mengadakan pertemuan di Panmunjom pada tg. 26 Okto 
penduduk kampung Tiiheulang, 
desa Sukasari, ketjamatan Ka- 
rangtengah — (kabupaten  Tjian-- 
djur). Ia mengaku sudah ber- 
umur 205 tahun. Tubuhnja ma 
sih sehat dan gemuk, tapi su- 
dah bongkok. Ia hanja makan 

da hari Senen. Sewaktu ditanja tentang kemungkinan dikurangi "ja djumlah  kesatuan2 infanteri Amerika Serikat di Eropa, jang kini kira2 meliputi 6 divisi, Wilson mendjawab, bahwa kemente ' riannj 2 belum mendapatkan keseimbangan jang terbaik diantara berbagaibagai angkatannja, jang 
sebaik2nja pula. 

fiber jad, untuk membitjarakan rentjana2 mengenai konperensi po 
Ititik jang akan datang ini. $ 

dapat mendjamin pertahanan ,,dunia merdeka” dengan Akan tetapi Chou En Lai menegas hari Senin menanjakan kepada pihak 
3. : Ikan, bahwa meskipun adanja ten- komunis untuk ketiga kalinja, fasili 

tangan dari pihak PBB dan Amerika | teit2 apa jang akan diperlukan utk 
Serikat, Korea - Utara dan .RRTjpertemuan di Panmunjom itu. Seba 

  

Baru2 ini Wilson menjatakan @dania rentjana untuk mengurangi $ - “.. 
7 Ike Ketjam Ieebkmaan bahwa Amerika Se jumlah angkatan darat A.S. jg ki- 

                

8 pentingan kemakmuran bersama. 

“kan kembali 

Totaliteris Otaliterisme 
HARI SENIN presiden Eisen 

hower  mentjela totalitorisme 
jang agresif” karena keangkuhan 
nja, hasutan2nja, mementingkan 
Ciri dan sikap menghina terha 
dap manusia sebagai orang per 
seorangan. Dalam pernjataan2 
jang dengan terang ditudjukan 
terhadap pemerintah  diktarorial 
Rusia, Eisenhower katakan, bah | 
wa setiap orang jang fjinta akan 
kemerdekaan mengetahui benar2 
betapa besarnja bahaja totaliteris 
me, djandji2nja jang muluk2 dan 
praktek2nja jang kedjam. 

Istimewa orang demikian ber 
hati2 benar terhadap totaliterisme 
jang demikian agresifnja jang ki 
ni mempropagandakan politik 
memetjah belah jang membaha 
jakan diantara golongan dengan 
golongan, bangsa dengan bangsa 
dan rakjat dengan rakjat. 

Atas perintah presiden Adolfo 
Ruiz Cortinez di Texas telah di 
dirikan sebuah dam internasional 
jang pembikinannja memakan bi 
aja sebanjak 7 djuta dollar, dan 
Eisenhower terangkan, bahwa pro 
jek itu merupakan suatu tjontoh, 
hingga seberapa djauh semua ne 
gara2 dapat bekerdjasama, de 
ngan tjara jang damai, berdasar 
kan harga menghargai untuk. ke 

(PIA.) 

rikat mempunjai - terlalu banjak 
pasukan2- diluar — negeri. Ditam 
bahkannja pula, bahwa pemerin 
tah Eisenhower ” akan membuat 
suatu kesalahan besar, bila tetap 
berdiri diatas keputusan2 jang di 
ambil oleh pemerintah jang men 
dahuluinja. : 

Sendjata2 baru bawa pero 

Dalam konperensi pers pada hari 
Senen itu Wilson menjatakan, bah-j 
wa penjempurnaan 'alat2 sendjata ' 
baru dalam djangka waktu jg pan- 
djahg akan membawa pengurangan j 
dalam kekuatan Amerika di Eropa. 
Akan tetapi Wilson dalam pada itu 
tidak mau memberikan keterangan 
lebih landjut tentang statementnja 
ini, dan hanja menundjukkan terdja 
dinja perobahan2 fundamentil jg di 
akibatkan oleh sendjata2 atom, 
alat2 sendjata jg dapat dikemudikan 
dan pesawat2 terbang jg lebih tje- 

        

di Eropa, melainkan tugas kita utk. 
mempertahankan ,.dunia merdeka”, 
demikian Wilson. (Antara—AFP). 

Dulies tak tahu menahu. 
Sementara itu Menteri luar negeri 

3.S., John Foster Dulles hari Senen 
dalam sebuah konperensi pers menja 
takan ia tidak tahu mena aa   

Komando Aksi Serekat Buruh Per 
tietakan Bandung hari Selasa telah 
ambil putusan menghentikan aksi re 
mogokannja untuk sementara. Putu 

- san ini diambil setelah-pihak pemeria 
tah (P4D) kemarin mengeluarkan 
andjuran jang ditudjukan" kepada pi 
hak buruh dan pihak pengusaha. 

Dalam pada itu, putusan dari Bh 
Pusat masih belum diterima. Kepada 
pihak pengusaha - diandjurkan oleh 
P4D supaja memberi kesempatan kec 
pada buruhnja untuk bekerdja kem 
bali. 

. 

Djendral! KMT 
. 

Di Tangkap 
Dituduh Djadi Pemim- 
pin Penjelundup Tjandu 

Diwilajah ihai 
LETNAN DJENDERAL Low 

Chin Chen dari divisi ke-93 pa 
sukan2 Kuomintang, jang sisa2 
nja kini masih bergerak di Bir 
ma sebagai pasukan2 gerilja, te 
lah ditangkap didaerah Muang 
Thai Utara dan dibawa ke Bang 
kok. pada hari Senen, demikian 
dikabarkan diibu-kota Thai pa 
da hari Selasa. Ja ditangkap atas 
tuduhan mendjadi pemimpin sua 
tu organisasi penjelundup tjandu 
gelap, jang mengadakan operasi 
didaerah Kengtung dan Ghieng 
mai. Ia kabarnja akan dikirim 

ke Taiwan, 
Sementara itu kuasa usaha Birma 

di Bangkok, U Tin Muang, menjata 
“kan pada hari Selasa, bahwa. tiap2 
pasukan Tiongkok Kuomintang jg 
masih tinggal di Birma setelah ope- 
rasi penarikan mundur pada tgl. 15 
Nopember j.a.d. selesai, akan men- 
djumpai perlawanan jg lebih hebat 
dari pasukan2 Birma. Seperti di ke- 
tahui, pada hari Djum'at jl. Ameri- 
ka Serikat, Muang Thai dan Tai- 
“wan telah “menarida-tangani suatu 
persetudjuan di Barigkok mengenai 
penarikan mundur sedjumlah 2.000 
orang serdadu2 Kuomintang dari 
Birma, sedangkan menurut ketera- 
ngan pembesar2 Birma, djumiah pa 
sukan2 Kuomintang jg ada diwila- 
jah Birma ada Mak 12.000 
orang. U Tin Muang selandjutnja | 
menjatakan, bahwa Birma akan me 
landjutkan rentjananja untuk menjo ! 
kong Madjelis Umum PBB dalam 

Bulan 

  

peri 

.. Konperensi 
| MENTERI LUAR NEGER | 
Pa di si djelis 
mengatakan tentang soal perundi 
Gikirim kepada pemerintah 
»pemerintah Inggeris si Vict akan menjetudjut “undangan 

So 

ber jad. di Lugano diadakan pert 

Dalam - statementnja itu jang 
dikeluarkan sesudah para anggo 
ta madjelis rendah Inggeris me 
mengemukakan pelbagai pertanja 
an Eden selandjutnja — mengata 
kan, bahwa djika Sovjet meneri 
ma baik undangan tsb maka ia 
jakin, bahwa mungkin mentjapai 
kemadjuan  penjelesaian  soal2 
Djerman dan Austria." 

Soal Trieste. 
Tentang soal Trieste Ederi menge 

mukakan bahwa sajang sekali statut 
tetap bagi wilajah Trieste tak per- 
nah dapat diadakan. Tetapi ,.kesala 
han tak terletak pada kita”, demiki 

an Eden. Ia memperingatkan bahwa 
dalam bulan Maret 1948 Perantjis, 
A.S. dan Inggris telah mengeluar- 
kan suatu pernjataan jg mengandjur 
kan supaja seluruh wilajah  Trieste 
baik zone A maupun zone B diberi 
kan kepada Italia. Dalam tahun2 se 

sudah itu pemerintah2 A.S. dan Ing 
gris dengan 'kerdja sama  pemerin- 
tah Perantjis selalu berusaha mem- 
permudah tertjapainja  penjelesaian 
setjara damai antara Italia dan Ju- 
goslavia, tetapi perasaan nasionalis- 
me dalam kedua negara tadi terbuk 
ti terlampau kuat untuk mengizin- 
kan suatu penjelesaian jg dapat di 
terima oleh kedua pihak. Demikian 
keadaannja ketika dim. bulan Agus 
tus jl. persengketaan tentang Trieste 
timbul lagi dengan hebatnja. State- 

ment2 dan pidato2 kedua pihak ma 
kin lama makin keras dan suasana 
mendjadi sangat berbahaja. 

Maka pemerintah — Inggris' untuk 
menghadapi keadaan jg djika dibiar 
kan akan mendjadi lebih berbahaja 
telah mengambil keputusan jg telan 
diumumkan pada tgl. 8 Oktober ji. 
dan jg menurut pendapat. umum 
adalah putusan jg radikal. Putusan 
itu, demikian Eden selandjutnja, ada 

    
  

nasi dengan lauk-pauk sekedar- 
nja, ia minum air biasa dari ba 
tok kelapa ig dibuatnja sebagai 
mangkok. Hadji Nawawi tidak 
suka makan daging, “makanan 
ig panas2 dan pedas, air es dan 

ni berada dibawah komando NATO | 
di Eropa. Lebih djauh mengenai ma 
salah ini Dulles menjatakan bahwa 
satu Jangkah telah diambil kedjuru- 
san Konperensi Politik tt. masalah 
Korea ini — jalah bahwa fihak 

| mengharap akan memperbintjangkan 
| masalah negara2 netral jang maha 

sulit dalam pertemuan di Panmun- 
jom nanti. 

Ikan oleh Radio Peking perdana men 
Dalam naskah notanja jang disiar 

gai biasanja, pertanjaan ini hanja di 
ketahui sadja oleh negara2 komunis 
dengan tidak mendjawabnja. (Pia — 
UP). 

  

air panas pun tidak disenangi- 
nja. Ia mengatakan telah 4 ku- 
li pergi ke Mekkah untuk naik 
hadji dan pernah: bermukin se- 
lama 2 tahun 6 bulan ditanah 
sutji. Ia punja 2 anak laki2 da- 
ri istrinja jg terachir: Ketika ke 
pala Djawatan Penerangan Tji- 
andjur dan Komandan Kompi 
Bat. 310 letnan Kosasih datang 
mengundjungi manusia jg ter- 

tua didunia 'itu, maka sang ha- 
dji hanja bisa. menerangkan: 
,Saja telah dewasa tatkala dja- 
lan kereta api di -Tjiandjur mu 
lai dipasang, tatkala terdjadi 
gempa bumi jg terbesar sehing- 

ga mesdjid agung Tjiandiur am 
bruk, tatkala — R. Sabiruddin 

RRT telah menjetudjui usul untuk 
mengadakan pertemuan di Panmun- 
jom. Dulles beranggapan bahwa ne- 
gara2 jg ikut serta dalam Konperen 
si Politik itu ialah sebagai jg telah 
ditetapkan oleh PBB, tapi” dengan 
sendirinja ia tidak dapat mentiegah 
wakil2 RRT untuk  memadjukan 
masalah itu. 

Sekitar masalah Trieste. 
Mengenai masalah ini Dulles me 

njatakan bahwa hingga kini belum 
ada rentjana tetap tentang waktu 
pengunduran pasukan? A.S. dari 
zone A Trieste, meskipun A.S. dan 
Inggris sama sekali tidak mempu- 
njai fikiran untuk menarik kembali 
keputusannja untuk menjerahkan 
zone tsb kepada Italia. : 

#iteri RRT itu mengatakan, bahwa 
RRT. jakin, bahwa pembitjaraan2 
mengenai hadirnja — negara2: netral 
merupakan sjarat mutlak. dan tidak 
bersifat memutuskan tempat dan 
waktu konperensi politik itu. Pada 
tanggal 10 Oktober RRT/Korea Uta 
ra mengirimkan sebuah nota kepada 

Amerika Serikat dalam mana mereka 
mengusulkan diadakannja konperensi | 
pendahuluan bertempat dibekas tem | Kolonel Ben Limb, ' seorang 
pat perundingan2 jang bersedjarah, :. . 
dan tiga ba koki si Washington wartawan Korea Selatan yang di 
setelah mengadakan “pertukaran pi-, tempatkan dim PBB, pada malam 
kiran dengan ke 16 negara2 jang tu- Selasa menjatakan, bahwa peme 
rut berperang di Korea menerima | rintah Korea Selatan telah mene 

Ibaik usul itu, dan mengusulkan tgli rima djandji' dari Amerika Seri 
#26 Oktober sebagai tanggal pertemu kat dan negara2 Serikat lainnja, 
jan tadi. Sebaliknja dalam djawaban bahwa negeri2 ini akan ikut ber 

Korea Sit Da- 

pat Djandji 
Amerika Akan Mem- 
bantunja Bila Petjah 

Perang Lagi   
Beberapa snapshots dalam hari Peringatan Pertempuran 5 Hari di Se- 
marang jang diadakan pada hari Selasa petang tgl. 20 Okt. 1953. Gam- 
bar atas: Wk. P.M.A Mr Wongsonegoro waktu berbitjara dalam rapat 
samudera di-aloon2. Inzet: Sdr, Martadi, salah seorang dnggauta Ang- 
katan Muda ikut menggenihicng semangat rakjat. Gambar bawah» ba- 
risan jang mengadakan pawai keliling kota dengan membawa sembojan: 

an Salah Kita 
Eden Bela Politik Inggris Me- 

genai Kegaduhan Trieste 
«Berharap Hendaknja Rusia Suka Ikut 

nja jg pokok bukanlah masalah 
Trieste sendiri. Masalahnja ialah 
untuk mengembangkan suatu rentja 
Da strategi ig kokoh guna pertaha- 
nan Eropa Selatan, jg di dalamnja 
perlu pula dimasukkan Turki, Juna 
ni, Jugoslavia dan Italia. 

(Antara—UP). 

Lugano 

Inggeris Anthony Eden dalam 
endah Inggeris pada hari Selasa 

ingan 4-Besar dan nota jang telah 
“Jet pada hari Minggu jbl. bahwa 

berharap bahwa pemerintah So- 
supaja pada tanggal 9 Novem- 

emuan para menteri luar negeri”. 

ingat bahwa ada orang2 Slovenia 
karena putusan itu harus hidup di 
bawah pemerintahan Italia dan ada 
orang2 Italia harus hidup dibawah 
pemerintahan Jugoslavia. Tetapi ha 
rus di-ingat bahwa usaha2 jg ber- 
ulang2 untuk mentjapai persetudju- 
an atas dasar ethnologia telah gagal 
semua. Pembagian daerah Trieste 
menurut perbatasan kedua zone ada 
ilah djalan jg paling praktis dan se- 
perti telah diumumkan tindakan pa 

Ida tgl. 8 Oktober itu diharapkan 
akan menghasilkan suatu penjelesai- 
an jg terachir. Eden achirnja menja 
takan bahwa pemerintah Inggris sa- 
ngat tak menjetudjui gerakan mili- 
ter jg dilakukan oleh kedua pihak 
'mengingat bahwa gerakan? itu ha- 
nja dapat menimbulkan ketegangan 
dan penghasutan pendapat umum. 

(Antara—AFP). 

  

Selasa pagi dengan “menumpang 
: pesawat terbang KLM dari Kemajo 
ran telah berangkat menudju' Wina 
Tjugito, Sekretaris Biro Organisasi 
dan anggota Pleno DPP SBG, dan 
anggota Komite Administrasi Serikat 
menudju Budapest Tuk Subijanto, 
Buruh Transport Pelabuhan dan Per 
ikanan Sedunia. 2 

Klembak 
Hei 

Tiongkok 
Mendesak Kedudukan 

Klembak Kedu 
(Oleh : Korr. Kita) 3 

DARI KALANGAN pedagang 
klembak diperoleh keterangan, 
bahwa dari perseroan dagang di 
Djakarta dan Semarang kini dh 
didatangkan 300 ton klembak da 

  

soal ini. (Antara—AFP). "lah kurang sempurna djika meng-|ri Tiongkok. Seminggu jang baru 
j 1 Bun kaa lalu sebagian sudah tiba dipela . 2 buhan Semarang dan sekarang 

  

  
jang dibawa oleh Para Peladjar 

   
€ 

Seperti djuga jang pernah diadakan di Semarang, Minggu pagi jl. di 
Bandung telah diadakan demonstratie minta diturunkan harga2 buku oleh 
Pura Peladiar Bandung, jang terdiri dari murid2 sekolah rendah, me- 
nengah dan Mahasiswa jang berdjumlah kira2 20.000 orang dengan mem- 
bawa poster2 menudju kerumah kediaman Gubernur. Gambar: Poster2 

pada hari demonstratie tersebut, 

  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. 

4 Argentina 

  pat dari suara. Tanpa me tu-| Mengenai masalah konperensi Ti- mendjadi bupati Tjiandjur. Sa- Ninja, Washington telah memberitakan tempur di Korea “apabila perang djuan2 Nato, Wilson . selandjutnja ' ma negara tentang Trieste Dulles|! ja dizaman itu masih kuat me- Nlbahwa dalam pembitjaraan di Pan-' petiah lagi. Kolonel Limb menam menjatakan, bahwa. tudjuan! ini da menjatakan bahwa idee tentang kon|f mikul 2 blek pasir”. Demikian Nemunjom itu keanggotaan konperensi bahkan, bahwa Korea Selatan lam beberapa djangka waktu tidak ' perensi ini belum mendjadi resmi|l hadji Nawawi, jg tidak bisa Pepotitik hanja akan dibitjarakan djika menganggao persatuan Korea se akan mempunjai harga seperti 3g Se dikalangan pemerintah A.S. Lebih! memperlihatkan bukti? lainnja #lau sesuai dengan larangan sidang ' hagai satu2nja penjelesaian jang karang ini lagi. Dan jg pegting ja djauh mengenai masalah Trieste inilf dan jang kini sudah pikun umum. PBB agar negara2 jang tidak kin basi masalah Korea lah bukan djumlah pasukan? jg ada , Dulles mengatakan bahwa masalah || (kinds) turut perz adiri k AN Na da Isasi se 
. 2 perang menghadiri konperensi Dikatakan, bahwa netralisasi se   

  

PERSELISIHAN2 A.S.-ARGEN- 
TINA TELAH DAPAT | 

  

itu. 

Dalam nota terachir Chou En 
Lai mengatakan, bahwa RRT/Ko- 

rea Utara telah bersepakat — untuk   DIATASI. 
Perselisihan2 antara A.S. dan 

Argentina telah dapat diatasi sa 
ma sekali, berkat 
goodwill Milton “Eisenhower 

baru2 ini, demiki 
presiden Juan Peron mengataka 
Berbitjara dimuka rapat umum 
di Buenos Aires, Peron memudji 
presiden Eisenhower, - jang tel 
mengirim  saudaranja - untuk 
ngurangi ketegangan antara ALS. 
dan Argentina. : 

dl ORANG MABOK KAR MAKAN IKAN ASIN 
BERATJUN? 

41 Orang penduduk Sumedang 
hari Senin terpaksa harus diperik 
sa-dan diobati oleh dokter, karena 
mabok2 setelah memakan - ikan 
sepat asin jang beratjun. Dikabar 
kan, bahwa mereka itu telah mem 
beli ikan sepat asin itu ditoko. Pi 
hak berwadjib telah mensita se- 
tengah karung ikan asin jang di- 
anggap mengandung rafjun itu 
untuk diperiksa lebih landjut. 

    
    

   

      

     

    

   

    

   

  

   

  

(Seruan PM 
Chen Cheng 
Kepada Masjarakat | 
Tionghoa Sedunia 
PERDANA menteri Chen 

Cheng dan ketua Central Yuan 
Tiongkok Nasionalis hari Selasa 
mengirim pesan2 kepada masjara 
kat2 Tionghoa diseluruh dunia 
dalam mana  diandjurkan untuk 
melipat ganda usaha2 ,,supaja pe 
rang salib keselamatan anti-ko 
munis segera  mentjapai keme 
inangan”. Sementara itu persia 
an2 dilakukan untuk merajakan 

hari ulang tahun - pertama dari 
»Hari Tionghoa diseberang Lau 
tan” pada esok harinja. 

Dalam pesannja perdana men 
teri Chen Cheng menekankan 
akan arti perajaan hari tsb., ja'ni 
untuk mempersatukan seluruh ke 
kuatan masjarakat Tionghoa dise 
berang lautan dalam perang anti 
komunis. Chen  mengandjurkan 
supaja orang2 Tionghoa disebe 
rang lautan menginsjafi ,.perbua 
tan2 chianat . orang2 komunis 
Tionghoa” dan supaja bersatu di 

kundjungan | 

(nis tidak akan mengalah begitu sadja 

mengirimkan. waki2nja untuk me- 

emui wakil2. Amerika Serikat di 
anmunjom pada tgl. 26 Oktober 

-a.d. Akan tetapi ia menebak 
bahwa pemerintahnja masih berpen 

Irian, bahwa penjelesaian masalah 

anggotaan merupakan sjarat jg le 

Cou En Lai   
bih mutlak “daripada penentuan tem 
pat dan waktu konperensi itu diada 
kan. Pemerintah RRT, demikian di 

tambahkannja, dengan ini menjata- 
kan tetap ' mempertahankan  hak2 
nja untuk mengadjukan soat konpo 
sisi konperensi politik itu untuk di 
selesaikan dan diperbintjangkan da- 
lam pembitjaraan2 ini. Hanja Ame 
rika Serikat, RRT dan Korea Utara 
akan menghadiri sidang di Panmun- 
jom itu dengan wakil2 semua nega- 
ra2 sekutu jg turut perang di Ko 
rea. : 

Ketegasan nota Chou En Lai ini 
membuktikan, bahwa pihak Komu- 

dalam tuntutannja agar negara2. ne 
tral djuga diperbolehkan  menghadi 
ri konperensi politik, suatu soal, jg 
dapat merubah sidang di Panmun- 

jom itu mendjadi sidang jg di-ulur2- 
kan jang sama. seperti perdjuangan 

selama dua tahun itu untuk mentja 
pai persetudjuan gentjatan sendjata 
ditempat. itu djuga. 

Sebelumnja pihak komunis telah 
mengusulkan, agar Rusia, India, Pa 

kistan, Birma dan Muang Thai meng 
hadiri konperensi itu. Usul ini dito 
lak oleh sidang umum PBB meski-   belakang djenderal Chiang Kai 

Shek dalam  perdjoangan mela ' 
| wan komunisme, dalam rangka 
menunaikan tugas - maha besar | 
kearah pembangunan kembali na 
sional. 

Chou Shu Kai optimistis. 
Duta Tiongkok Nasionalis di Pr 

lipina Chou Shu Kai hari Selasa me 
njatakan optimismenja bahwa: Tiong 
kok Nasionalis akan merebut kem- 
bali daratan Tiongkok, dalam wak- 
tu dekat, demikian United Press da 
ri Manila. 

Optimisme bertambah besar dan 
setiap orang jakin bahwa saatnja ti 
dak djauh lagi bahwa kita kembali 
didaratan Tiongkok”, kata Chou ig 
haru. sadja kembali dengan pesawat 
terbang di Manila pada Selasa siang 

  
  dari Taipeh. (Pia—UP). 

pun menjetudjui hadirnja Rusia, dji 
kalau RRT, Korea Utara hendaki un 
tuk mengundang pemerintah Soviet. 
Dalam notanja hari Senin itu 

Chou En Lai tidak menentukan, ne 
gara2 netral mana jang hendak di 
undang oleh RRT dalam konperensi 
politik itu. Akan tetapi ja menaruh 
perhatian besar terhadap Asia, keti 
ka ia mengatakan, bahwa konperen 
si harus disertai oleh negara2 netral 
jang berkepentingan, istimewa nega 
ra2 netral di Asia jang berkepen- 
tingan. | 

Perdana menteri RRT, itu selan- 
djutnja berpendirian, bahwa prinsip 
dihadirinja konperensi "politik oleh 
negara2 netral sudah mendapat per 
setudjuan dari sidang umam PRB 
ketika disetudjui “turut: sertanja Ru 
sia. Sementara 'itu, perwira? PBB 

  
  

tua IT Gerakan Pemuda Islam Indo' 
nesia, djaksa tinggi R. Soenario me 
njatakan kepada P.I. Aneta, bahwa 
pemeriksaan perkara itu di ikutinja 
dengan penuh perhatian. Diterang- 

kan selandjutnja, bahwa peristiwa 
itu bersangkutan dengan keamanan 
negara, sementara pembitjara ber- 
pendirian, bahwa keamanan adalah   

Buchari Dapat Dihukuln: Mati? 
MENGENAI perkara Buchari, ke soal jg terpenting sebelumnja dapat rontakan 

mentjapai kemakmuran. 
Dilihat dari segi hukum  djaksa 

tinggi Soenario menerangkan, bhw 
(kalau tidak ada faktor2 jg meringan 
ikan, terhadap terdakwa dapat dima 
Idjukan tuntutan hukuman mati. Me 
(aurat pembitjara, tindakan memban 

tu suatu perkumpulan jg terlarang 

jg terang hendak melakukan pembe 

  

terhadap pemerintah ' jg 
sjah, lebih berat hukumannja dari 
pada mendjadi anggota sadja, kare ' 
na seseorang jg dituduh — mendjadi 
anggota sesuatu perkumpulan jg ter 
larang, setinggi-tingginja, menurut 
kitab undang2 lama, jg sekarang 
mungkin sekali sudah ditambah, da 
pat didjatuhkan hukuman pendjara 
selama 6 tahun, (Pia),   

  

Lembaga Komidajaas 
Kan Batawessth Canoemokan 

Les OK miran an Metunguherasn 

maksa 

nganama 

  

-. kan. 

pada itu mengatakan bahwa pendiri 

menandjiung Korea Selatan ada 
lah tidak ,,accepabel?” untuk Ko 
rea Selatan. (Antara-AFP). 

Sementara itu pemerintah Korea 
Selatan pada “hari Selasa meng- 
umumkan bahwa Korea Selatan 
akan memboikot pembitjaraan2 pen 
dahuluan Konperensi Politik Korea 
Jg menurut rentjana akan dimulai 

di Panmunjom pada hari Senen jad, 
djika pihak Utara tetap menghendaki 
akan membitjarakan soal2 lainnja 
ketjuah tentang tempat dan waktu 

Konperensi Politik “ jg ' direntjana- 

— Djurubitjara Korea Selatan ' dalam 

annja 'telah' lama: diketahui orang, 
dan bahwa menteri luar: -negeri 

Pyung Yong Tae dalam hubungan 
ini telah mendapat djaminan2 dari 

Washington bahwa pemerintah Ame 
rika akan menghormati pendirian 
pemerintah Korea Selatan itu. 

(Antara—AFP). 

REAKSI DIERMAN TIMUR 
TERHADAP NOTA 3-BESAR 

KEPADA SOVJET. 

Kantor berita Djerman Timur 
ADN pada hari Senin menjata 
kan, bahwa  djawaban 3-Besar 
atas nota Sovjet. tertanggal 28 
September tidak memuat penda 
pat jang konkreet terhadap usul2 
Sovjet. 

Dikatakannja, bahwa — usul2 
Sovjet jang  konkreet mengenai 
penjelesaian masaalah — Djerman 
telah diabaikan dan hanja menja 
takan kesediaan untuk mengada 
kan konperensi para menteri luar 

Petiharalah Semangat Perdjoangan.   (Foto: ,,Suara Merdeka) 
  

Goodwill 

rangkan, bahwa 

agan tjukup goodwill pula. ,,Dan 
dap. kundjungan: demikian itu ter 
uasilkan akan lebih baiknja per 
ngan Amerika Serikat, tetapi pe 
rat tidak ada direntjanakan”, de 

Dikabarkan seterusnja, bahwa wa 
kil presiden - Amerika Serikat Ri- 
chard:M. Nixon “tiba di Djakarta 
hari Rebo pagi kemaren menurut 
kabar dari kantor penerangan Ame 

rika Serikat. USIS akan mengikuti 
rentjana perkundjungan jg ditetap- 

kan sebagai berikut: 
Sementara berada-di Djakarta ia 

akan tinggal di istana presiden seba 
gai tamu negara. 

Hari Kemis pagi ini Nixon dan | 

rombongannja terbang ke Jogjakarta | 
untuk meletakkan karangan bunga 
di makam pahlawan dan berkun-j 
djung ke tjandi Borobudur. Malam | 

nja ia akan didjamu oleh presiden ! 
Soekarno sebagai tamu negara. | 

Hari  Djum'at ia akan Pena   negeri 4-Besar di Lugano pada 
tg. 9 Nopember jang akan da 
tang, untuk memberikan kesem 
patan kepada pemerintah Sovjet 
memadjukan — pendapat2nia me ! 
ngenai masaalah2  Djerman Saad 
Austria. | 

djung ke tempat istirahat presiden 
di Tjipanas sebagai tamu presiden 

Soekarno dan wakil presiden Hatta. ! 
Malamnja dutabesar A.S. untuk In- 
donseia, Hugh S. Cumming Jr. me-! 
ngadakan djamuan makan untuk: 

menghormati kedatangannja. 

Inilah kali pertama seorang wa- 

  | : $ 
Th. 1956 Beras Tjukup 

' Menurut Ment. Sadjarwo 
Indonesia Bakal Tidak Per- 

lu Irnaport Beras Lagi 
SELAMA LIMA HARI di 

rensi dari panitia penasehat bagi 
si di Asia Selatan dan Asia Teng 
nama panitia penasehat rentjana 
oleh kantor penerangan India di 
kok pembitjaraan jalah ' kemadju 
Asia Selatan dan Asia Tenggara. 
utusan2 dari India, Australia, Bir 
Indonesia, Laos, Nepal, Nem Se 
geris, Malaya, Singapura, Ameri 
land dan bank internasional untu 
nindjau2. 

Konperensi jang berikut akan 
diadakan di Canada, mungkin 
dalam bulan September 1954. Se 
buah laporan jang telah disusun 
mengenai ' konperensi ini akan 
diumumkan dalam bulan Desem 
ber. Dalam laporan ini a.t. dika 
takan: bahwa Indonesia dalam 
tahun 1952/1953 telah mengu 
rangi import  berasnja sampai 
300.000 ton, ' sedangkan dalam 
tahun jang lalu diimport 600.000 
ton. Saluran2 irigasi dengan djum 
lah pandjang 1.50.000 KM. telah 
dibuat sedang selandjutnja telah 
dimulai dengan  penglaksanaan 
rentjana irigasi — untuk Kaliman | 
tan Selatan untuk mengairi da 
erah seluas 200.000 HA. Moto 
risasi kapal2 nelajan telah dimu 
lai penglaksanaannja. — Produksi 
hasil2 minjak tanah telah diper 
besar. 

Menteri Sadjarwo dimuka 
All India Radio. 

Seterusnja Menteri pertanian Sa- 
djarwo, jang telah memimpin dele- 
gasi Indonesia pada konperensi pani 
tia penasehat" rentjana Colombo te-   

New Delhi telah diadakan konpe 
perkembangan ckonomi kopera- 

gara, jang lebih terkenal dengan 
Colombo, demikian dikabarkan 
Djakarta. Jang merupakan po- 

an. jang diperoleh negara2 di 
Dalam. konperensi ikut serta 

ma, Kambodja, Kanada, Sailan, 
aland, Pakistan, Keradjaan Ing- 
ka Serikat dan Vietnam, Thai- 
k pembangunan diwakili oleh pe 

  

lah mengutjapkan — pedato dimuka 
All India. Radio. Menteri Sadjarwo 
dalam pedatonja menjatakan, bahwa 

sebelum perang ternjata antara pro- 
duksi dan konsumsi beras di Indone 
sia sudah -hampir tidak dapat dise- 
imbangkan. "Pendudukan — Djepang 
dan perdjuangan kemerdekaan telah 
menghapuskan “keseimbangan ini sa 
ma sekali. Dalam tahun 1952 harus 
diimport 600.000 ton beras dalam 
tahun ini 300.000 ton. Boleh dikata 
kan bahwa Indonesia dalam tahun 
1956 akan dapat mentjukupi kebu- 
hannja akan beras. Dalam hal ini di 

perhitungkan pula penambahan pen- 

duduk dalam satu tahun sebesar ! 
1.200.000 djiwa. 

Menteri Sadjarwo menjatakan le- 
bih landjut, bahwa pemerintah Indo- 
nesia berharap dalam kerdjasama de ! 
ngan negara2 tetangga memadjukan | 
projek2. perikanan, Djuga dalam Ia 

pangan penjelam mutiara Indonesia 
memberikan kemungkinan baik. 

Achirnja menteri Sadjarwo menja- 
takan pengharapannja, bahwa rentja 
na Colombo ,,merupakan suatu fak 
tor jang baik bagi kemadjuan nega | 
ra2 dalam bagian dunia ini”, derniki 
kian Sadjarwo. 

  

PM MR. ALI SASTROAMI DJOJO 
kedatangan Wakil Presiden 

Amerika Serikat ke Indonesia pada hari Rebo pagi kemaren ada- 
tah “sebagai suatu -kundjangan go-odwilt-jang 

2 : sega F3 e 

Apa Maksud Nixon? 
Utk Mendengarkan ,, Keluhan? Asia” 
Guna Laporan Pada Eisenhower 

Mari Kita Sambut Dengan Tjukup 
Kata 

Sastroamidjojo 
PM Al 

& 

atas pertanjaan  mene-' 
R.M. Nixon dari 

akan disambut des 
adalah sewadjarnja djika terha- 

dapat harapan untuk bisa meng- 
hubungan diantara Indonesia de- 
mbitjaraan sesuatu soal jang be- 
mikian Perdana Menteri. " 

kil presiden Amerika berkundjung 
ke Indonesia. Sebelum meninggal- 

kan A.S., Nixon menjatakan bahwa 
tudjuan — perkundjungannja “adalah 
dua: 

Pertama, .,,Mengharapkan — agar 
bangsa2 Asia mengerti bahwa mi- 
nat A.S. terhadap masalah2 serta 
ijita2 mereka, sama, besarnja dengan 
minat A.S. terhadap masalah2 serta 
tjita2 bangsa2 lain. 

Kedua, ,,Untuk mendengarkan ma 
salah2 serta keluhan” mereka dan 
mengumpulkan bahan2 mengenai ke 
tidak senangan jg ada atau mungkin 
timbul, guna mendjadi lapuran kepa 
da presiden untuk didjadikan pedo- 
man didalam mengambil keputusan? 
dim. beleid pemerintahan Amerika.” 

»Presiden Eisenhower”, demikian 
kata Nixon, »menganggap perdjala- 
nan ini sebagai suatu perdjalanan jig 
harus lebih ditjurahkan kepada mem 
peladjari sikap serta pandangan pe- 
merintah2 serta rakjat2 lain, dan bu 

ikan untuk "menjatakan kepada mgje 
ka apa jang harus mereka Wkukan.” 

Wakil presiden Nixon adalah sa- 
tu2nja tokoh jang dapat mewudjud 
kan peladjaran2 jang diperolehnja da 
lam perdjaMman ini kedalam politik 
pemerintah AS, karena ia memegang 
dua peranan dalam susunan pemerin 
tahan. 

Dialah pegawai tinggi satu2nja ig 
duduk dalam badan eksekutip dan 
duduk pula -dalam badan legislatip. 
Sebagai wakil presiden ia mewakin 
presiden Eisenhower, dan dengan de 
mikian ia harus menghadiri setiap 
rapat kabinet jang diadakan dan ber 
tindak sebagai ketua diika presiden 
Eisenhower tidak dapat hadir, Ia diu 

|ga bertindak sebagai ketua senat AS 
sehingga dengan demikian ia tahu 

| benar akan tata tertib dan selukhe 
'Juk kongres. 

Menurut pidapat Arthur  Krock, 
pemimpin umum biro Washington 
dari New York Times, Nion ada 
lah orang jang paling tahu akan se 
gala sesuatu di Washington”, (Pia). 
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Rp 1 Djuta 
Digelapkan 
Oleh Pegawai Kern. 

Penerangan 
. MENURUT keterangan 
jang diperoleh PI. Aneta 
dari djaksa tinggi R. Soena- 
rio, perkara seorang” pega- 
wai kementerian penerangan 
di Djakarta, bagian keuang- 
an bernama MRI, jang 
didakwa telah menggelapkan 
uang kementerian tersebut 
sedjumlah lebih. dari satu 
djuta rupiah, tidak lama lagi 
akan  dimadjukan  kemuka 
pengadilan — negeri. M.R.L. 
dalam pemeriksaan ternjata 
telah — menggelapkan uang 
tersebut selama waktu 1950 
dan 1953,       

« 

ia
n 
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“&. NM Kebidjaksanaan 
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— — — — — Dalam tulisan kemaren kami djelaskan, bahwa kami 
merasa gembira melihat adanja rentjana pemindahan jang bersumber 
pada tenaga daerah. Agar supaja 'masjarakat turut merasakan penting- 
nja pemindahan seperti jang kami gambarkan, perlu kiranja kami dje- 

“laskan, bahwa kegembiraan tsb. bukannja berdasarkan semangat daerah 
dsb.-nja. Dan perlu di insjafi djuga, bahwa usaha pemerintah tsb. -me- 
nurut paham kami merupakan kebidjaksanaan jang didasarkan atas ke- 
njataan-kenjataan. Djadinja, djika kenjataan-kenjataan itu dikemudian 
hari menghendaki serta meraberi gambaran lain dengan sendirinja segala 
sesuatunja jang mengenai pemindahan didasarkan atas panggilan waktu. 
Dengan lain perkataan sifat pemindahan sekarang merupakan usaha ke- 
arah perbaikan jang bersifat sementara. Dan sewaktu-waktu bisa di- 

s Tobah dan disesuaikan degan kehendak waktu. 
— — — — - Dimasa pembangunan seperti jang didengungkan, ma- 
ka tenaga daerah sangat pentingnja. Apalagi daerah-daerah jang ter- 

: pentjil dan djauh dari kota (desa), maka tenaga daerah tidak bisa di- 
tinggalkan begitu sadja. Madju-mundurnja desa sebagian besar tergan- 
tung dari pimpinan desa itu djuga. 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. | 8 
— —T — — — Demi kepentingan nusa dan bangsa jang baru meng- 
alami kesulitan, maka segala usaha jang masuk akal hendaknja diterima 
semestinja. Sebaliknja usaka jang masih samar-samar dan kurang tegus 
dimintakan perhatian, supaja lekas-lekas diambil tindakan. Demikianlah 
pengharapan kami 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- 

jang diharapkan. 
rupakan tindakan sementara sambil menanti pulihnja suasana seperti 

  

  

'- KabarKora 

lan ini berdiri neng Breringang 
Sang Merah-Putih. mempe 
pada waktu itu, barisan2 telah be 

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- 
djak rumput. 

Tapi aneh bin adjaib, saban niu- 
lam, banjak orang, terutama jang 
srimbitan enak sadja duduk2 dan 

dah diberi peringatan tanda. disiplin 
tadi. : pd rani : 

Komentar -Sir-pong:.. Entah, apa 
orang2 tadi sudah tak kenal disiplin, 
atau memang hendak 
papan peraturan tadi, jang memang 

tadi kurang icngkap, sebetulnja ha- 
rus ditulis djelas: Dilarang meng:n- 
djak rumpu:. Bisa dituntut menurut 
pasal 499 Wv.S. (Wet van Strst- 
recht). 
Atau “kalau ingin lebih lengkap 

lagi, harus ditambah pasal 499/551 
W.v.S. 

Dan kalau ingin pendjelasan, pe- 
anggaran ini bisa dikenakan huku- 
man denda paling banjak Rp. iS.— 

Sir-pong tjuma tanja: Apa me- 
2 mang orang? srimbitan itu kurang 

disiplin, atau sengadja tidak mau 
berdisiplin, karena bunji pasai2nja 
kurang disiplip alias kurang ierang 
“(tak ada W.v.S.-nja), atau memang 
peraturan ini dilanggar, karena te- 
rang tak ada jang mengatur per- 
aturan itu dan merasa tak akan bisa 
dituntut (sebab tak ada W.v.S.-nja). 

Barangkali sadja, uang denda 
Rp. 15.— dianggap tidak mahal, sa- 
ma mahalnja kalau orang2 srimbi- 
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j tan ini nongkrong dilain ditem- 
1 PeNu ie neha ea 2 si 

Tijang kok maaasss!!!!.........     -— 
- 

  

GEROMBOLAN DIUSIR. 

Beberapa majat ditinggal- 
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, Pandjang 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 
Tjibuaja. 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 
mengadakan gerakan patroli dari 

" Kawungaten kedesa Sarwadadi Ke- 
tjamatan Sidaredja, pada tg. 15 Oke. 
djam 9.30 telah mendjumpai 1 pe- pembeli 
leton gerombolan bersendjata, dan 
terdjadi pertempuran jang -berlang- 
sung hingga djam 10.45.  Achirnja 
gerombolan melarikan diri kedjuru- 
san Timur, dengan meninggalkan 
4 orang majat anggautanja 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 terpilih  pendjual 

Kawedanan Sidaredja Des.: di Sidadadi, 
melakukan vuurcontact dengan  fi- 
hak gerombolan. Tetapi tak lama 
kemudian gerombolan lari kedjuru- 
san Timur. dan meninggalkan ses 
orang majat, 
Biro Penerangan Divisi, 

  

mengindjak-indjak rumput jang su- 

BERDUJUN-DUJUN orang datang 
Semarang, baik jang merupakan barisan2 
maupun orang2 jang akan mendengarkan 
dengan peringatan prtempuran S hari 
jang lalu. Sedjak djam 3 siang hari Selasa, 
Tengah telah tertutup untuk semua kendaraan, dan ditengah2 dja 

jang agak tinggi, dibawah lambaian 
rdulikan terik panasnja matahari 
rkumpul teratur 

masing2 sebelumnja djam 4. Setelah Mr. 
lamu agung beserta para pembesar setempat datang, maka dimu- 
lailah rapat umum dengan kata pembukaan dari sdr. 

      
agak kurang tegas dan djelas bunji-' 

anggap sepi' 

le 
f 

nja. 
Menurut - penjelidikan juridis h 

Sir-pong, memang papan larangan ' 

  

Gubernur Berbaris 
Mengenang Pahlawan 

Pawai Raksasa Memjesir gati Pertem- 
puran 5 Hari Di Semarang 

membandjiri Aloon2 
jang akan ikut pawai, 

rapat umum berkenaan 
melawan Djepang, sewindu 

djalan raya Aloon2 

pada tempatnja 
Wongsonegoro dan tamu 

Tjipto, sela- 

Kemudian tampil kemuka mimbar 
seorang wakil dari ex Angkatan 
Muda sdr. Martadi. Pembitjara me- 
riwajatkan sedjarah singkat dari per 
tempuran 5 hari. Para hadlirin di- 
bakar semangatnja dengan kata2 js. 
berapi2 untuk diadjak kembali ke- 
djiwa persatuan, jang pernah kita 

miliki dalam tahun 1945. Diperingat 
kan kembali semangat perdjoangan 
bangsa kita, dengan bambu runtjing 

merebut kekuasaan2 Djepang jang 
masih bersendjata lengkap.  Rang- 
kaian kata2 dari pembitjara jang te- 

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

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,, ..imaka 
sambutan tepuk tangan, ..para: ha 

dirii terdengar riuh sekali, ' Setelah 
suasana sagak tenang barulah Mr. 
Wongsonegoro memulai Pp 

  

  

- dengan pi- 
datonja, jang pada garis besarnja sa- 
ma. dengan pidato 

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- 
mu agung jang diikuti oleh Guber- 
nur Budiono, dan lain2 pembesar 
setempat. Achirnja barisan pandu 
dengan membawa Sang Merah Pu- 
tih jang besar? ukurannja, dan ti- 
dak kurang dari djumlah 50 ouah. 
Lalu disusul dengan barisan2 dari 
murid2 sekolah, orgainsasi2 pemu- 
da, Djawatan2 dan perkumnulan2 
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 or- 
ganisasi mereka masing2. Adapun 
slogan2 jang terdapat dalam pawai 
itu semuanja sama, a.l. berbunji: 
»Peliharalah Semangat Perdjoang- 

an? Gedung Bodjong 89 adalah 
gedung jang bersedjarah”, ,,15 — 20 
Okt. 1945 Menindas pemberontak 
facis Djepang”. Diantara barisan2 
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, bahwa 
selama resepsi, rapat umum dan pz- 
wai peringatan pertempuran S5 hari 
ini, fihak PFN sibuk mengambil op- 
name2 untuk diabadikan # mendjadi 
film jang akan diputar dalam atjara 
Gelora Indonesia. 

DJEMAAH HADJI.     

t 

Fihak PHI mengabarkan, bahwa 
kapal hadji ,TYNDAREUS” jang 
pada 22 Okt. akan datang di Tan- 
djong Priuk, ditunggu kedatangannja 

dipelabuhan Semarang pada  tgi. 
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. 
ketika 20 Okt. 1953 sbb.: Kapok C pem- 

beli 850 bin. Okt./Nop. dan pen- 
djual 900 bln. Nop./Des. z.v. dan 
pembeli 875 bin. Des.: Bidji kapok 

52 bin. Nop./Des. dan 
nom. S1 bln. Okt./ Nop.: Kopi Rob. 
Kampong pendjual 730, Kopi Rob. 
Ond. WIB/I pembeli 910, pendjuai 
915, Kopi Excelsa nom. 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 

205 bin. Nop:/ 
Katjang osee tidak terpilih 

pendjual 260 bin. Nop./ Des.: Ka- 
tjang merah pendjual 170, Katjang 
hidjau toatjeh pendjual 220, Tali 
goni pendjual 4.25 per kg., Karung 

demikian berita dari HC Green pendjual 4.30 per lem- puri air susu) 
bar, 

' Oleh: segenap .pegawai/Pekerdja da- 

13599 

jang didtjapkan' 
“pada. .malam resepsi peringatan ' pa- 

| ANEKADJAUA TENGAH 

Belum selang beberapa lama Pa- 
rindra abang Jogja telah menga- ' 
dakan rapat untuk mengadakan pe- 
milihan pengurus baru. Hasil dari- 
pada pemilihan itu sbb: ketua sdr. 
Dr. Soedomo, wakil ketua sdr. Sa- 
dono, sekertaris sdr. Gani, wakilnja 
sdr. Soebekti, bendahara sdr. Doer- 
jat, wakilnja sdr Harjoto, sedang pa 
ra ketua jalah 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. Doerjat 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 

   

|. Orang ini memiliki kartu Ga- 

  

Baru-baru ini, Kepolisian Sura | 
karta telah menangkap seorang 
pemuda berumur 22 th. bernama 
L.N. di Gedung bioscoop U.P. | 
Solo, sewaktu pemuda tersebut se 
dang melihat bioscoop. 

pebi (vrijkaart bioscoop) Surakar 
ta, jang didapatnja dari organisa- 
si ,Gapebi” Ska. dengan djalan 
penipuan, ialah menjatakan diri- 
nja sebagai Lpanobgnn Reserse Ke 
pala Seksi 7 Kepolisian Djakarta 
Raya, jang bertugas selama 3 bu- 
lan di kota Solo. 

  

Duta besar Indonesia di RRT, Arnold Monontttu (jang pakai piti'i), tam- 
pak setibanja di Hongkong disambut oleh T. Tarbidin/Suriawinata, kon- 

sul-dienderal Indonesia di Hengkong (tengah) dan A. JI. Jack, 
anggauta marine Hongkong. 

seorang 

  Berkat kerdja sama jang erat 
 diantaranja directeur perusahaan 
bioscoop di kota ini dengan ke- 

maka setelah Sarkowi ..Ahli Gula” polisian setempat, 
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 Unggainjar maka pada-   bernur Djawa Tengah. Upatjara jg 

dilangsungkan diruangan sidang DPj 
RDS kabupaten Kebumen baru? ini 
dan mendapat perhatian besar. Resi 

den Kedu dalam pidatonja antara la 
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 
Sa Han ot stand nina Te Sta 

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 “dihadiri: 

| 
i 

  
£ Jam wilajah Kota Besari « 
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ISA 8114 PE LE 

RESOLUSI. 

»Konperensi - Muslimat . . seiuruh 
Djateng belum lama berselang telah 
mengambil sebuah resolusi jang | 
mempertimbangkan a.l. bahwa saat 
sekarang masih sangat  kuranenja 
hasil perbaikan achlak jang melalui 
pendidikan di Sekolah: banwa lu- 
hurnja generasi baru jang tinggi ni-: 
lai budi pekertinja akan mendjadi 
dasar pertumbuhan masa.  Meng- 
ingat, DaLwa instruksi tentang pe-! 
misahan waktu latihan olahraga pu- 
tera dan puteri belum nampax nja- 
ta, maka memutuskan: Mendesak 
kepada Menteri Pendidikan Penga- 
djaran dan Kebudajaan atas terlak- 
sananja instruksi tsb. Kepada para 
guru dan Penilik Pendidikan Djzs- 
mani diseluruh Indonesia supaja 
memperhatikan kepentingan jang 
termaktub dalam pemisahan iatihan 
olahraga putera dan puteri, 

KES. P.S.LM. KE MAKASAR. 

Pada tanggal 26 Oktober ditung- 
gu kedatangannja kesebelasan P.S. 

LM. dari Jogjakarta jang diperkuat 
dengan pemain2 dari Surakarta dan 
Semarang akan mengadakan bebera 

pa pertandingan melawan kesebela- 
san2 di kota Makasar. 

  

Kedatangan PSIM di Makasar itu 
adalah atas undangan Persis( Maka 
sar) jang dalam hal ini bekerdja sa- 
ma dengan perkumpulan wanita La 
timodjong Makasar. Hasil bersih da 

tandingan2 ini akan dipergunakan 
oleh perkumpulan wanita tersebut 
untuk mendirikan sekolah ,,Taman 
Indrya”. 

DARMAWISATA P.P.S.S. KE 
BATU RADEN, 

Sabtu dan Minggu tgl. 24/25 Ok- 
tober 1953 j.a.d. Persatuan Pemera- 
han Susu Semarang akan mengada- 
kan darmawisata ke Baturraden Pur- 
wokerto dengan tudjuan untuk me- 
nindjau pemeliharaan hewan (Vee- 
fokkerij) dari Djawatan Perchewa- 
nan Propinsi Djawa Tengah dengan 
menumpang otobis Guntur. 

Berangkat dari Duwet 58 
hari Sabtu djam 9 pagi. 

Diandjurkan kepada pengusaha2 
pemerahan susu jang belum mendaf- 

itarkan namanja suka datang kepada 
sdr. Lauw Ngo Sie Duwet 58. 

PERTEMUAN RAMAH 
TAMAH.. 

pada 

(osepARA 

ri pendjualan kartjis menonton per, 

nja terdapat rapa 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 landiut 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.” t h 1 

to y 4 
Aka 
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SIDANG D. P. R. D. $. 
Pada tgl 15-16/10-53 bertempat 

dipendopo Kabupaten D.P.R.D.S. 
Djepara telah mengadakan sidangnja 
jang ke XII. Djumlah anggauta kese 
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. 

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 pembanzunan da 
pat berdjalan terus dan hasilnja da 
pat memuaskan. Kemudian beliau 
menjerukan kepada sidang, Pemerin 
tah akan kuat dan lantjar usahanja 
apa bila dapat backing dari D.P.R.D. 
S.nja. 
Selama 2 hari membitjarakan be- 

berapa soal, sidang dapat menjetu- 

djui/memutuskan antaranja: Usul 
dari Nj. Dwidjokusumo jang maksud 
nja menjokong surat resolusi dari D. 
P.R.D.S. Bodjonegoro  supaja hari 
tgl 18 September 1948 didjadikan ha 
ri berkabung nasional. Dalam pemu 
ngutan suara 9 pro, 2 contra, 1 blan 
co. 

Menjetudjui rentjana D.P.D. soal 
pemindjaman uang credit jang dita- 
warkan oleh Pemerintah Pusat sebe 
sar 2”2 djuta rupijah. 

3 

Sdr. Bupati selaku Kepaja Peme- 

a 

Meskipun kebiasaan demikian su- 
dah mendjadi djuga kebiasaan men- 
djatuhkan harapan mereka, ternjata 
sampai sekarang belum djuga  me- 
rasa kapok. Djustru disinilah letak- 
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 angka- 
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. 
Ne Pi 

Sarkowi,. “demikianlah — namanja 
pemuda: “itu, mengetahui, “bahwa 
"sampai sekarang pabrik gula dalam 
“daerah Yogjakarta belum ada jang 
bekerdja lagi. Ia mengetanit bahwa 
di Ponorogo, di Kudus, di Pati. di 

sedjak dahulu orang: sudah bisa 

  

SINGKAT DJATENG. 
— Djumlah guru2 S.R. dalam wila 
jah Kab. Tjilatjap jane teh beridja 
zah Kursus “Ulangan " P -didikan 
Djasmani (KUPD) hingga sait ini se 
“banjak 162 orang,: diantaranja 135 
guru putra dan 27 guru puiri. Djum 
lah sebanjak itu ialah guru? j-ng 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. 21/10 

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 
'tjap. Lama latihan 2 minggu. 
Matjam mata peladjaran jang dibe 
rikan, ketjuali pelbagai tjabang olah 
raga, djuga diberinja peladjaran pe- 
ngetahuan tentang geding-Djawa. 
— Tanggal 15-10 jbi. djembatan Sera 

'ju antara Bokatedja dan Klampok j 

  
  
Ibaru sadja selesai telah dibuka de- 
,ngan disaksikan oleh pembesar2 si- 
' pil/militer Karesidenan — Banjumas. 
|Djembatan tsb adalah jang hantjur 
pada waktu clash ke II hingga per!u 
dibikinkan baru, dengan model Wil 

ily-brug jang penjelesaiannja 10014 
dikerdjakan oleh Genie-Bangunar. 
Tentara dengan biaja 14 djuta Ru- 
pijah. 

  

  

nja kurarg memuaskan. Hal ini 
Perekonomian Mr. 

rang dan Djawa Timur baru2 
tief Sekretaris Dewan Ekonomi 

lah bagian terbesar dari seluruh 

an Perekonomian. 

Tentang perusahaan tsb selandjut-   
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) 
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- 
tara pengusaha2 pmerahan susu de-' 
ngan Kepala Djawatan Kechewanan 
masing2, serta mengadakan kerdja 
sama untuk membanteras buruh pe- 
ngantar susu jang tjurang (mestjam- 

dalam melakukannja 
pekerdjaannja, MA | 

  

  
“industri pemintalan 

nja diterangkan bahwa dalam be- 
drijfspolitieknja — ternjata — kepenti- 
ngan pemerintah agak kurang di 
indahkan. Selain organisasinja maka 
djuga penempatan dan perluasan me 
sin2, keadaan perburuhan dsb perlu 
diperbaiki karena semuanja itu me- 
njebabkan produksi dan efficiency 
tidak mentjapai tingkatan jg di ha- 
rapkan, 

Hal lain lagi jg menjebabkan ada- 
nja perhatian terhadap perusahaan 
ini ialah kebutuhan industri tekstil 
kita akan persediaan dan produksi 
benang jg sedapat2nja dipenuhi oleh 

dalam negeri. 
Seperti diketahui masih banjak be- 
nang-tenun kebutuhan industri da- 
lam negeri jg perlu di-import. Da- 
lam hubungan ini diambilkan per- 

miliki oleh perusahaan2 vartikelir, 
Berg. Demikian keterangan jang diperoleh dari pihak Kementeri 

Pemintalan ,, Djantras 
Akan Diperbaiki Organisasinja 

PERUSAHAAN PEMINYA LAN »Djantra” di Kebon Laut, 
Semarang sedjak beberapa waktu jang lalu dilapurkan keadaan 

mendjadi alasan bagi Menteri 
Iskag untuk mengundjungi perusahaan terse 

but sewaktu ia mengadakan perdjzlanan penindjauan ke Sema 
ini, dengan disertai oleh Mr. La 
dan Keuangan. Perhatian ini ter 

utama disebabkan karena NV ,,Djantra” merupakan  perusaha |. 
an tjampuran dimana pemerintah mempbunjai kepentingan sedjum 

kekajaannja. Ssham2 lainnja di 
antara lainnja Jacobson v.d, 

bandingan dengan pemintalan ,,Ne- 
britex” di Pasuruan 
adalah perusahaan partikelir (asing) 
dan sebagiannja dimiliki perusahaan 
Inggris. Pemintalan  ,,Nebritex” ini 
ig djuga dikundjungi oleh Menteri 
Perekonomian, pada umumnja 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 
Tjilatjap pada chususnja. 

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, 

. Prawirotaman 
Berhasil Bikin ,, Pabrik Gula” 

- 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. 
orang2 jang ingin mentjari penghidupan dengan membuka peru- 
sahaan ketjil2an, tidak banjak jang bisa memilih, mengusahakan 
barang matjam apa jang mempunjai consument banjak, jang djus 
tru dipasar masih kosong. Umumnja orang hanja melihat, kalau 
ketjap, umpamanja, jang sangat madju, ia lalu mendirikan peru- 
usahaan ketjap. Demikian djuga dengan balnja lain2 barang... 
Petani-petani sendiripun mempunjai tjara demikian. Kalau ditahun 
ini, harga kedel€ madju, semua petani lalu sama menanam ke- 
del€, sendirinja ditahun jang men datangi harga kedele 
turun. Demikian djuga halnja dengan lain2 hasil bumi, 

Djepara, djuga di Jogjakarta sendiri! 

jig seluruhnja 

Untuk 

Meskipun demikian, 

mendjadi 

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

Dengan setjara kebetulan, sekali2 
ia pernah melihat keadaan pabrik 
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 bedriji 
seperti ditjitadkan itu, harus ada 
mesin2 bermatjam2, dan untuk itu, 

tentulah . tidak akan bisa  terbajar 
olehnja, bila harus membeli mesin? 
baru, karena dia tidak ingin tjita2- 
nja ini diperluas mendjadi bentukan 
perkongsian sebelum ada wudjutnja. 
Dengan lain perkataan, dia" ingin 
vekerdja sendiri sadja, 'ketjuali “de 
ngan advies2nja “Kantor Perindustri 
an. 2 3 I 1 kiki Fe & 

Dia mengetahui bahwa 'dibeberapa 
tempat terdapat: timbunan 'besi2. tua, 
jang sebagian besar berasal: dari pas 
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- 
monteur sendiri dirumahnja dengan 
atat2 jang sangat sederhana sekali. 

Berbulan-bulan  memban- 
ting tulang. 

Berbulan-bulan dia membanting 
tulang sedjak matahari terbit sam- 
pai matahari terbenam, dan achir- 

  

“ 

»Karaktervorming” 

Anak-Anak 
Perlu Mendjadi Dasar Utama Sys- 

teem Pendidikan Kita 
Tjeramah S. Brodjonagoro 

DALAM TJERAMAHNJA digedung Dwi Warna Magelang 
mengenai systeem pendidikan baru, S. ' Brodjonagoro pemimpin 
harian Laboratorium Pendidikan Universiteit Gadjah Mada mene 
rangkan, bahwa dalam menghadapi keadaan sekarang ini, tidak-be 
rat dalam pendidikan bagi anak2 kita harus ditudjukan pada ,,ka- 
raktervorming”. Menurut pembitjara untuk mengadakan systeem 
jang sebaik-baiknja, maka ada 5 faktor jang harus kita kenal ja- 
itu faktor2 anak, guru, masjarakat, alat2 dan tjita2, 

  Kalau dizaman  pendjadjahan 
pendidikan anak2 ditudjukan un 
tuk mendjadi tjalon2 pegawai 
rendahany maka tudjuan pendidi 
kan kitalkekarane jalah untuk | | 
membimbing manusia susila jang 
tjakap dan bertanggung djawab 
tentang kesedjahteraan  masjara 
kat dan negara. Dalam merenung 
kan akan pertumbuhan anak2 

wa tiap2 anak merupakan kepri 
badian (persoonliikheid) jang da 
lam kodratnja ' mempunjai pem 
bawaan atau bakat jang diberi 
kan padanja diwaktu lahir. Ma 
ka adalah kewadjiban kita setiap 
orang untuk memperhatikan apa 
jang terkandung dalam sanubari 
anak2 dan kita harus ' memberi 
kesempatan kepada mereka itu 
untuk mengembangkan pembawa 
annja dengan setjara teratur. 

Jang penting pula untuk diketahui, 
kata Brodjonagoro seterusnja, jalah 

bahwa tiap2 manusia jang lahir ada 
lah machluk sosial jang dalam per- 
tumbuhannja menudju kearah hidup 
bersama. (sociale samenleving), dima 
na diperlukan adanja daja moree! 
dan daja kesuliaan. Kalau kedua da 
ja ini tidak ada, maka keadaannja 
akan mendjadi seperti sekarang ini: 
pengatjauan, pembunuhan dsb. Dan 
ini disebabkan pula karena tidak ada 
nja ,,morele verhouding”. Anak2 ki 
ta harus tahu tentang ,,sociale sa- 
menleving” jang berdasarkan ,,more 

le verhouding” dan kalau ini kita pe 
lihara dengan baik atas dasar ketjin 

taan dan keadilan, maka ketentera- 
man akan terdjamin, demikian Bro 
djonagoro, 

Dengan pandjang lebar pembitja- 
ra seterusnja memberi keterangan? 
tentang dasar pendidikan kita seka- 

rang. Dikatakan, bahwa pendidikan 
kita sekarang harus dibawa kepada 

dasar .Pantjasila jang bukan sadja me 
rupakan filsafat negara, melainkan 

adalah pula merupakan filsafat pen- 
didikan dari bangsa kita. 

Serahkan nilai kebudajaan 
kepada anak-anak. 

Berbitjara tentang pendidikan da- 
lam hal. kebudajaan  (cultuurpae- 
dagogie) Brodjonagoro mengandjur- 

kan, supaja dalam pendidikan di se 

kolah2 kepada anak2 diserahkan ni 
lai2 kebudajaan,. agar djika sudah 
dewasa kelak mereka dapat mentjip 
takan nilai2 kebudajaan baru. Ma- 
sjarakat “kita Sekarang “hidup dalam 
suasana pembangunan: Pendidikan: 
pengadjaran .dan -kebudajaan: jg kita 
serahkan Mapada angkatan muda ha 
rus. sesuai Tengan” kehidupan masia- 
takat: dewasa Tni jairu “masjarakat jg 
ingin cmentjiptakan nilai2 hidup bal 
ru. Demikian" Brodjonagoro jg sel 
landjutnja:' pada 'achir “tjeramahnja 
antara lain mengatakan, bahwa un- 
tuk menjelenggarakan pendidikan jg 
sesuai dengan - perkembangan dan 
kebutuhan 'masjarakat perlu adanja 
kerdja sama: antara fihak keluarga 
murid dan sekolah. 

TJIREBON 
RAPAT UMUM MASJUMI. 

    

  nja susah pajahnja Sarkowi. ternjata 
tidak sia2, karena sekarang dalam 
.werkplaatsnja” jg sebetulnja — ber- 
wudjut loods pandjang, hanja dgn. 
dinding sebagian sadja, telah berdiri 
»Salu pabrik gula” jg sangat lutju, 
J8 semuanja berasal dari potongan2 
besi tua jg dikumpulkan dan dipilih 
dari sana sini itu. 

| Sebagai jg sudah direntjanakan se 
mula,  ,pabriknja”  menjelesaikan 
halfproduct (gula tebu merah) jg di 
'belinja dari sana sini, akan kemudi- 
an setelah melalui - beberapa .me- | 
sin2” jg sangat sederhana, malahan” 

IS Psebagian masih harus dengan bantu 
an tenaga orang, achirnja mendjadi 
gula pasir, meskipun belum meru- 
pakan kwalitet ig paling baik. Dan 
jg terutama, dalam kalkulasinja, pro 
duksinja bisa didjual lebih murah 
daripada harga pasar dari gula pasir 
jg sepadan kwalitetnja. ! 

Sarkowi. masih berusaha terus un 
tuk menjempurnakan »pabriknja”, 
dan orang menaruh kepertjajaan be 
sar sekali, bahwa 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 
»babriknja” 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. dimaha achir 
nja A telah memukul H. dengan se 
potong besi sehingga dengan menda 
pat luka2 hebat perlu diangkut ke 
RSUP. Sebab2nja pertengkaran tadi 

“belum diketahui djelas, tetapi H. 
memberi keterangan, bahwa ia 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- 
Pe anuan Umum Seluruh Indone- 
sia jang dihadliri oleh I.k. 44 Kepala 
LPPU 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 a.l. akan 
mengundjungi Tjandi Mendut dan 

5   
t 

  

Bertalian dengan konperensi Ma- 
sjumi wilajah Djawa Barat, pada tgl. 
18 Okt. jl .dengan bertempat dihala 
man Kabupaten Tjirebon jg dihadiri 
oleh k.I. 15.000 orang. Masjumi te- 
lah mengadakan rapat umum. Ra- 
pat dipimpin oleh Mochtar Mutta- 
guin. Selaku pembitjara pertama Nj. 
Rochimah a.l. mengandjurkan agar 
kaum wanita Islam memperdjuang- 
kan hak dan kepentingannja. 

Pembitjara - kedua adalah Ketua 
S.B.LI. Djawa Barat Mochtar Go- 
zali. Dan sebagai pembitjara ketiga 
ialah Isa Ansari. 

Selaku pembitjara 
Natsir a.l. mengatakan, bahwa Um- 
mat-Islam sedang diudji. Dari itu 
harus berpegang lebih teguh lagi pa 
da Allah dan djangan petjah belah. 
Selandjutnja — Natsir memperingat- 
kan, bahwa banjak kali golongan ke 
tjil dapat mengalahkan golongan 
besar. 

PEKAN LALU-LINTAS. 
Untuk memadjukan dan memeli- 

hara tata tertib lalu lintas dalam 
Kotabesar Smg., maka atas inisiatip 
Kepala Polisi. Kares. Sms. telan di 
bentuk Panitya Pekan Lalu Lintas. 
Pekan .Lalu-lintas- akan dimulai pa- 
da awal bulan Desember j.a.d. de- 
ngan tudjuan agar segenap pendu- 
duk dan kendaraan? benar? meng- 
insjafi akan pentingnja mentaati per- 
aturan2 lalu-lintas, untuk menghin- 
'darkan ketjelakaan2. Panityu terdiri 
dari Ketua: - Johny Anwar (Kom 
Pol. II), wakil ketua I dan !I: dari 
fihak CPM dan sdr. Karin (Po'is: 
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. 11 Agustus 1953 hanja chusus 
ditudjukan kepada SBIM tjb. 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 
B.M.I.,. dalam mana 3 perusahaan   tempat2 jang bersedjarah, tadi tergabung. 

kita, maka akan kita lihat, bah | 

  

— SI GRUNDEL — 
Naa sesudah memperingar: 
PERTEMPURAN S- HARI, 
mudah2an party2 di Sema- 
rang serentak menghentikan 
adanja PERTEMPURAN LI- 
DAH 

    

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 23 Oktober 1953: 
Djam 06.10 Biola dan piano: 

06.45 Victor Silverster's String for- 
dancing, 07.15 Irama ringan: 07.30 
Njanjian Sal Saulius: 07.45 Orkes 
Charlie Spivak: 13.15 Nien: 13.40 
Instrumentalia: 14.00 Hiburan siang 
oleh O.K. Merpati: 17.05 Taman Pe- 
ladjar: 17.45 Njanjian Ratna dengan 
irama aneka: 18.15 Tjahaja Kema- 
la: 18.30 "Orkes Halle: 19.30 Piano 
tunggal: Sri Lestari: 19.45 Lagu? Pu 
lau Pertja oleh R.O.S.: 20.30 Ke- 
sehatan lahir dan batin: 20.45 Tem- 
bang Tjiandjuran: 21.15 Hiburan 
Malam .hid. O.K. Irama Merdeka: 
22.20 Hiasan Malam oleh Suara Ke- 
lana, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 23 Oktober 1953: 

Djam 06.15 Dari Malaya: 07.15 
Sam Saimun dan Ratna: 07.45 Ta- 
ngo dan Polka: 12.03 Irama” begu- 
nia, 13:45 Penghantar makan siang 
oleh O.K. Tjepaka Putih: 17.05 Du- 
pia kanak2, 17.45 Ruangan Pemuda 
Pemudi: 18.15 Mimbar Pembangun- 
an: 18.30 Setengah “djam dengan 
Gema Saparus, 19.30 Pilihan Pen- 
dengar, 20.30 Irama gembira oleh 
Kemala Djaja: 21.20 Klenengan 
mat-matan, 22,15 Klenengan mat- 
matan (landjutan): 23.30 Tutup. 

“Jogjakarta, 23 Oktober 1952: 

Djam 06.30 Varia Nusantara: 
06.40 Orkes Alfredo Eric Coates: 
07.10 Njanjian Arab: 07.30 Dengar- 
lah Benny Goodman Dorcen Lundy 
dil.: 12.05 Pengisi Waktu: 315 
Soal2 disekitar rumah tangga: 13.40 
Suara siang oleh Gema Teruna, 
14.15 Sebuah tjipt. Bizet: 17.00 Ta- 
man Putra: 17.45 Serba-serbi sore 
hari, 18.15 Soal Pendidikan: 19.40 
Ditaman Sastera. Genderan malam 
oleh Kel. Kes. Djawa Studio: 21.15 
Obrolan Pak Besut: 21.30 Warna- 
warni malam hari oleh O.RJ. leng- 
kap: 22.15 Warna-warni (landjutan): 
23.00 Tutup. 

  

TJOTJOKAN KARTJIS P.M.S. 
Pada tgl. 19 Okt., tjotjokkan kar- 

tjis P. M. S. sbb.:   
terachir Moh. 

31568, 29186, 31482, 
30440, 32046, 29728, 
Tgl. 20 Okt. ialah: 
33343, 32780, 33770, 
34537, 34299, 33814, 

BASKETBALL INDONESIA 
BERDIRI. 

Dalam rapatnja pada tgl. 18 Okt. 
jbl., bertempat disalah satu ruangan 
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- 
ball. Adapun susunan pengurusnja 
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 satu2nja per- 
kumpulan Olahraga Basketball Indo 
nesia jang pada waktu ini berdiri di 
antara masjarakat Olahraga di Se- 
marang. 

|. N.U. MENGHADAP WALI 
KOTA. 

30205, 
29734, 

292135 
31402, 

33454, 
33050, 

34639, 
34619. 

Dua orang utusan Partai Nah dlatul Ulama Tjabang Semarang Achm. Zein dan Maksum, hari Sabtu pagi jbl. telah menghadap Walikota Hadisubeno, untuk ms minta keterangan berkenaan de ngan adanja pentjalonan 'Panitya Pemilihan Umum KBS. Partai ni merasa tidak diberi tahu 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. 
tu bukanlah kesalahan dari Wa 
likota persoonlijk, tetapi kesalah 
an Orang jang diserahi untuk pe kerdjaan itu. Oleh Walikota di 
andjurkan, agar N.U. tjabang Se 
marang mengirimkan daftar tja 
lonnja langsung ke Gubernur se 
bagai daftar susulan,    
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untuk mengurangi pemasukan barang dari luar negeri 

     

  

5 1 4 | a .. i Cs 2 1 Hi yen 
H d | t 4 . li Za “18 $ N » i 4 3| Syria Siapkan Ku- | (Andustrialisasi Negara? Terbelakang 

bu? Pertahanannja Me Mega ki Tobangan..Dajh-Pp stik apa ai 1) " 5 an Ni 1 : 1 25 : (Oleh Pembantu Ekonomi Kita) Akan elawan tia gres Israel Ugn 
UTA , 

! a Hn A2 "4 |... TERUTAMA PA RE jl, daerah2 Produksi hahan2 mentah berusaha untuk meng- Gempur an Radik al Industrialisir negaranja. Rentjana umum dari negara2 tersebut adalah untuk mengolah bahan2nja 
ai P3 ma : Na SU | sendiri, dan kalau imungkin untk mengekspor pula hasi pabriknja. — Selandjutnja dimaksudkan olak Timur Tengah Makin Genting Meruntjing' ng import dengan produksi dari industri dalam nepe uk Sebanjak mungkin menggantikan ba- 

Pe ea i rang import dengan 2 1. 09 Bra Naa aam Negeri, Sebagai megara2 Asia lainnja, djuga In | MENURUT REUTER dari Kairo, panitia politik Lembaga an baba murai bee pangkal pada paanan Untuk merubah struktur ' ekonomi ” jang Arab pada hari Rebo akan ersidang di Amman, ibu kota Jor- Sai aa Mete ba Aan pada beberapa sebab pokok dan keharusan “ekonomis, 1 dnnia, “ mempertimbangkan tindakan kolektif guna sama f sebagi sa Na alat ”. Daan -. ya, an kan kearah industrialisasi ini adalah untuk 
Dania, mes itangp el topan pen rn gn ng 

| men jaga Henna ag : Tn arang pa 39 waktu keadaan kegentingan internasional. Tetapi lakukan o! Israel”, demikian diumumkan di Kairo pada hari 1 jang paling AN Gary . to. di aa ban Ka Mbangi stabilitet kedudukan daerah peng: 
( sdpaitadkkanyang Mag" Tea batam da ai 

(hasil bahan Ta p, jang Lan 2 Na ah Pasaran internasional. Jang mendjadi tudjuan 
AON Saran In bah. Mentan bentan MNGN 3 djahka, pendek .n ee at alah Untuk memperbaiki imbangan daja-penukat- Id, mungkin akan pergi ke New York jika waki2 di PBB an (ruilverhouding, jang dinjata kan dalam angka dasar.penukara n) terhadap negara2 industri jg rpendapat bahwa sebaiknja ia hadlir pada waktu Dwan Kea- Pa aa V | manan membitjarakan insiden2 perbatasan Jordania—Israel. De- 

  Presiden Nadjib jang berpakaian pijama, dalam rumah sakit di Alexan- 
dria, kini tampak berbitjara dengan djendral major Amir Abdul-Ha- din Tera kurangnya” paMi 

. : 22 Pen na 5 AN , Mana 29 : San -. : Imbangan jg pada waktu ini sangat merugikan itu , 1 : 5 5 eamanan atas permintaan A.S., Inggris dan Perantjis pada | kim, panglima besar dari angkatan Perang Mesir. Presiden Nadjib dja- | IDang Maa Aga UMR paling baik |amdari daerah2 industri. 
Senin j. L mulai membi tjarakan insiden2 tersebut. Perlu tuh sakit dalam  kundjungannja dikota pelabuan ini. Orang kata bah- dapat digambarkan dengan angka2 index dari tingkat" harga eksport | Baru dalam th. 1950 dengan ber- 

dan import Indonesia, sebagai dimuat dalam laporan tahunan 
'Idari de Javase' Bank dahulu. Djika kita mengambil c 
'1950 sebagai 100, maka gambaran mendjadi berikut: 

terachir wa ia sakit karena tjapai dan menderita sakit gindjal. ah 
, an 1 , AP Fe 29 tingkat harga ih. 

korbarnja - perang Korea, keadaan 
berobah membawa harga2 baik bagi 

(disebut disini bahwa Jordania bu kan anggota PBB. 
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e 2 Tana Ti 5 : 5 , bahan? mentah terkena semua tilida- 

Jordania 150.000 dinar |» & 2 e | 1948 Ma aa “ampeitkkaran kat menekan: banya Sih NAN “ K3 . 2 : Dari Baghdad dalam pada itu dari | : Dj h D | R 949 68 83 ' berachir dalam th. 1951, dengan di: 
I RADIO A RLODIL Te : in Tank Italia fkalangan jang dapat diketahui dida-! unia Te au ari asa in 100 100 89 dirikannja organisasi2 pembelian di 

 Wilarg 4 Dokek Jaka ef Ss k Di : |pat kabar, bahwa utusan Irak ke —.. AN t t 2 1951 744 138 an Maa Na 1 jang tidak Ma 
PR Badan 1 $ sidang panitia politik Lembaga Arab D . & 1 T , . 6 melampaui batas harga jang merska t g ga ANTAD P 5 102 133 1 5 : 
Su) buah PEN Pn En ap “na 1 mungkin akan dipimpin oleh P-M., — amai er Za en eram “ 78 tetapkan. Djuga tidak lagi dilakukav 

ijil jang “Bisardi 
mengenakan arlodj 
Untuk penjempurna 
swara, — dipasang « 

4 pengeras syara jat 
dalam 

bungan militer. 

    

  

      

    

      

3 . teling Pendapatan 
ot alat radio ketjil ini sangat berfaedah 

  

Peran 
Pelatih 

Keolah Ragaan Di In- 
! donesia Menarik Perha- 

tian Di Erova 
Sebagaimana diketahui, bekas 

Ujuara dunia tindju Max Schme 
ling jang baru2 ini berkundjung 
ke Indonesia atas 

. INDOSO (Indonesia Sports Orga 
| nisation) telah kembali di Djer 
4 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 
goslavia di Djakarta. 

Sekembalinja di Djerman, Max 
! Schmeling banjak  membitjarakan 

tentang keadaan keolahragaan di In 
4 donesia, dan telah pula membawa 

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

menjebabkan perhatian orang? 
Djerman terhadap perkembangan 

| keolahragaan di Indonesia. Ini di 
$ buktikan dengan diterimanja surat 
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»| Ambil Stelling  Diperba- 
tasan J#talia-Jugoslavia 

ngambil 

antara  Italia—Jugoslavia. 

patkan didaerah Gorizia 

bulan jl. 

mereka mulai 
kubu-kubu pertahanan 
dan pertahanan2  lainnja. 

sukan-pasukan itu telah dinjata- 

ter terlarang bagi orang-ora 
dari luar. Sementara itu pemuda- 

bendera dan sembojan-semboja 
anti Tito dan anti kominis pada 
hari Selasa jl. mengadakan de- 
monstrasi dipusat 
hingga mereka dibubarkan oleh 
polisi (Ant. Reuter). 

Dipersen djatai 

SEBUAH dipisi infanteri dan 
dua dipisi lapis badja Italia pada 

bari Selasa pagi telah mulai me- 
kedudu7jan2 didaerah 

Gorizia disepandjang perbatasan 

Dua 
dipisi lapis badja tadi, jaitu dipisi 
»Ariete” dan Folcore” diperleng- 
kapi dengan tank-tank Sherman 
dan Patton buatan Amerika jang 
didatangkan didaerah perbatasan 
untuk memperkuat dipisi infante 
ri ,Mantayo” jang telah ditem- 

sedjak 
timbul krisis mengenai Trieste se 

Segera setelah dipisi-dipisi baru 
Italia itu mengambil kedudukan, 

mempersiapkan 
meriam 

Be- 
berapa daerah jang diduduki pa- 

merintah Irak bermaksud mengirmi 
dalam beberapa hari lagi  djumtah 
sebesar 150.000 dinar ke Jordania 

|tasan. 

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. Ia mendjandjikan, bahwa 
dalam sidang panitia tsb., jang ia 
akan hadliri sebagai wakil Libanon, 
akan diambil tindakan2 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 agressie 
jang dilakukan oleh' Israel " dengan 

tidak usah menunggu perintah mar- 

jitu menurut Reuter dari Kairo, 
Djenderal Major John Glubh Pasha,   kan sebagai daerah-daerah mili-     

   
           

   

  

pemuda Italia membawa bendera" 

Komandan Legiun Arab dalam state- 
mentnja kepada Pers jang diterima 

Kairo pada hari Senen menerang: 
bahwa pendapat umum di Io: 

ad menghendaki tindakan pem- 
san sesudah terdjadi insiden? & 

perbatasan — Israel-Jordania — baru? 
na Roma |" IL. Menurut Glubb kemarahan rak- 

at tak akan hilang sebelum tegiun 
Arab mengadakan  tindakan2 pem- 

balasan dan “jika ini dilakukan ms: 
ka  perletakan sendjata sekarang 
akan berachir dan permusuhan an- 
itara Israel dan Jordania akan dilan- 
djutkan. Tindakan2 pasukan bersen- 

|Irak sendiri jakni Fadil Jamali- Pe- 

sebagai bantuan memperkuat perta-| 
hanan didesa2 dalam daerah perba-| 

P.M. Libanon, Abdullah Yafi, se-| 

kas besar tentara Syria. Dalam pada 

teri I Mr. Wongsonego: 
tan2 jang dna 
bang dunia jang 

  

Birma Tetap 
Menuntut 

Evakuasi Seluruh Gerilja 
KMT Pari Wil:jabnja 
SEORANG djurubitjara peme- 

rintah Burma mengatakan pada 
hari Senin, bahwa berita2 pers 
dari Bangkok jang mengatakan 
bahwa Burma telah menjetudjui 
suatu renfjana untuk mengeakua 
sikan sedjumlah 2.609 orang ge- 
rilja Kwomintang tidaklah benar, 
Dikatakannja, bahwa Burma te- 
fap menghendaki penarikan kem 
bali seluruh pasukan2 Kwomin- 
tang dari wilajahnja dan tak 
akan dapat menjetudjui evakuasi 

Kita Harus Awas Dan Tinggalkan Op-| 
timisme Jang Tak Beralasan— Nasehat 

Mr. Wongsonegoro 
(Oleh: Wartawan Kita) 

DALAM PERTEMUAN dengan para wartawan di Semarang 
pada Selasa siang jbl. dikantor Gubernuran, Wakil Perdana Men 

goro anfara lain menerangkan, bahwa kesuli- 
negara dewasa j 
gitu rupa, hingga diseluruh dunia terasa djauh 

dari rasa tenteram dan dam?i. Kalau kita tidak awas2, maka kita 
akan terpukuP oleh gelombang2 itu dan akan menambah kesuka- 
ran-kesukaran, baik jang bersifat rieel, maupun 
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 kemungkinan?  perkemba- 
ngan industri di Indonesia pada masa jang akan datang. 

ini adalah dari adanja gelom- 

jang psychologis. 

Dalam hubungan dengan per- 

kembangan industri dikatakan, 

bahwa buat sementara Pemerintah 

tidak dapat menolak masuknja 
modal asing, karena penolakan 
ini akan memperlambat perkem- 
bangan2 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 
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- 

mendapat gambaran 
perkembangan 
(ruilvoet) berlangsung bagi Indo- 
nesia. Teranglah bahwa tahun jg 
lampau angka ini atau biasa dise- 
but ,,termof trade” kita bertam- 
bah merosot. 
ketahui bahwa 
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 
Disini ternjata bahwa makin la- 
ma kita harus menjediakan lebih 
banjak barang bagi eksport, dji- 
ka kita hendak mengimport se- 
|djumlah barang jang sama. 

perkembangan 
ini sudah tentu adalah jang berla 
ku bagi negara2 jang sudah ma- 
dju, baik negara? industri di Ero- 
nah, terutama Amerika Sarekat. 
Bagi negara2 itu, 

jang negatief, jaitu 
itu merupakan 
bahan mentah disebabkan angin 

2 

Melihat angka2 index ini: kita 
bagaimana 

dasar-penukaran 

Apalagi bila kita 
tahun 1953 ini 

1 kg barang import. 

Gambaran kebalikannja dari 
dasar-penukaran 

Kanja tahun 
1951 membawa dasar penukaran 

arena masa 
tahun baik bagi   

Korea. Keadaan segera berbalik 
jaitu bersamaan dengan timbul. 
nja perubahan dalam imbangan 
lalu-lintas perdagangan antara ne 
gara produsen bahan-mentah alam 
negara industri, seperti Terb Uta 
dalam . perkembangan dadikran 
singkat setelah perang, ca 

Selama: tahun2 per 3 dah perang, tidak ada  aktiviteit industri jang besar, karena pabrik 
pabrik dalam negara? jang tidak 
langsung terkena bentjana perang 
harus merubah produksi militer: nja ke produksi barang2 kebutuh- an sipil. Perubahan ini sangat menghambat perluasan produksi 
Di negara2 Eropah terdapat fak- tor penting lain jang mengham- 
bat peluasan, jaitu kerusakan? 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 ertama2 hendak mentjukupi dahulu kabaa tuhan. barang rakjatnja, Dengan 
terbatasnja produksi, harga 'ba- han-bahan mentah tinggal rendah 

  

Kenalkan: Tokoh? Tja. 
tur Internasional 

pembelian jang tergopoh2, untuk 
menambah persediaan strategis. Ka 
rena bagian terbesar dari kensumsi 
bahan? 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 barang2 industri dan 
tengah selesai (halffabrikaten). Ge- 
rakan harga disini tidak begitu fje- 
pat djalanria, meskipun membaha- 
jakan djuga bagi kita. Untuk 
rang? industri, akibat kenaikan ong- 
kos pokok berlangsing lebih Jama 
daripada bahan mentah. Jang ter- 
achir ini sangat dipengaruhi | olek 
fluktuasi2 besar. - Dalam teori me- 
mang benar, bahwa sesudah beoera- 
pa waktu, penurunan harga bahan 
mentah akan diikuti pula oleh penu- 
runan pada barang2 industri. 

Bahwa hal ini tidak selamanja ke- 
djadian dapat 'dibatja didalam ',,Ti- 
me” jang menjatakan, bahwa ham- 
pir tidak mungkin pabrik2 ban di 
Amerika Serikat akan menurunkan 
harga pendjualannja. Meskipun di- 
akui, bahwa 'djatuhnja hharga2 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 ki- 
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 

ba- - 

: Siapa Jang Akan Boleh Menantang oleh PSSI dari seorang pelatih Djer : . $ “djata Israel untuk menghantam se- |: : 3 1, Irangkan, bahwa Pefherintah me- nja sendir 5, @asar-P enukaran negara2 man, Orsi Willy Lankes jg bertem Dari Udara? buah desa Arab sama sekali tak da- na jang sedemikian “kefjil ni son tadi setjara luas. Botwinnik? terbelakang tidak : lagi. dapat diper- 
| pat tinggal di Dussejdorf jg mena pat dibenarkan, demikian Glubb. pan an 3 : 7 maipikark Sekitar Kedudukan 

Pembrontak2 Karen 
Ditambahkannja, bahwa Bur- 

ma tak akan menjerang sesuatu 
tempat berkumpul dari serdadu2 
Kwomintang jang bersiap2 hen- 

warkan diri untuk mendjadi pelatih 
kesebelasan PSSI. Dalam  suratnja: 

4d kepada PSSI itu ditjeritakan, bahwa 
4 menurut kesan2 jg di, sampaikan 

, 

  BERITA MENINGGALNY A seorang kampiun tjatur dunia 
A. Aljechin di Lisabon pada bulan April tahun 1946, sangat 
menggemparkan penggemar2 tjatur dunia. Kongres daripada Per 

  

5 2 ' 

Tindakan radikal. ita see kekanan 
menurut berita? 

# 

Me mbah - pertanjaan mengenai CORPS PELADJAR SUKARE- Sementara itu     

    

    

  
    
     

   
    

   

   
   

  

   

   
    

    

   
   

  

: ie nsou | Sari Amman pada hari Senen maka : : on Hn kepolisian dan |himpunan Tjatur Sedunia (F.LD.E.) pada tahun 1947 : LA SOKONG TUNTUTAN Max Sehmeling, keolahragaanvdi In!” SELAMA beberapa minggu |»5 orang anggota parlemen, Jorda-|dak  berevakuasi. — Berdasarkan La ai grangia 2 Mas Pk di sanam Gea ana telah menga Na ana PERPEPBSI. 
'Wonesia kini sedang madju pesat. In jang lalu. ini, diatas daerah Tha- nja.telah meminta, supaja di: adakan alasan itu, pesawat2 terbang 'ang- ' Rovamulak tek IT Oktober (bi de. 'lowongnja djuara “ tjatur: dunia ini dengan satu kepu , "meng Dalam siarannja jang disampaikan #onesia membutuhkan pelatih? dari iron (150 mil sebelah timur Ra- (sidang, parlemen, istimewa, suntuk |katan udara Burma tak akan Yam gas dinjatakan — oleh Mr. adakan pertandingan2  tjatur “antara djago2 tjatur jang keluar de (kepada pers, Pimpinan Pusat Corps ar negeri,,dan orang2 Indonesia|. Yani KN 3ewp s5 membitjarakan ,tindakan2 pertaha- | membom tempat2 tertentu didae- Wones an bahwa: konsinjering Imean angka2 ik.dalam pertandingan perebutan kedjuaraan d Peladjar Sukarela atas nama seluruh 

| pdalah sangat ramah-tamah. Karena 28001 tiap2 malam tampak  Se-| nan jang radikal”, termasuk pelak-|rah Monghsat, jang Merupakan Nnadnosvakah terumi Nuak ada semena : 7 U. kanggautanja menjatakan solider 'ter- 
situ ja tertarik untuk... .memadjukan ( jumlah. 1 sawat terbang jang sanaam: Pakt:: Pertahanan, Kolektif |markas besar pasukan2 Kwomin- | org juali dalam menghadapi 1 "JAGO Setelah - pertandingan) : hadap tuntutan Perbepbsi “jaitu pen 

awaran sebagai. pelatih. coltak diketahui kebangsaannja, de- Arab dan diperkuatnja Barisan Pen- tang dan mungkin tempat pe- nara eta Att sengiti ber- $ 1 EC Kasiuibris D3 heran lamp ter LS pada t : ku, maka Botwinnik | D0 jabutan P.P. No: 1/1952. Tn 
Sebagaimana diketahui, selain Or- ngan terbang rendah. Demikian- | diagaan Nasional Jordania: Pakt tsb. ngumpulan untuk evakuasi itu, PEN bear Jang 12 Pada tahun 1948 telah Pang aa AKA BOP WINA Japat keluar Tnrunetiran Perbepbsi tersebut 'dinja Laba AN : Tatan 5 " tentu, biasanja' alat2 negara tersebut (tuskan untuk mengadakan per dengan angka 12 — 19 y : Si Vera Lankes itu, telah pula me- lah. menurut. laporan2 jang dite- menetapkan bahwa antara Mesir, dengan batas” waktu 15 Nopem- memang dikonsinjir. Adapun me- tandingan kenamaa tjatur Ea Hut peraturan Ban maa takan adil serta beralasan (redelijk) Dawan - seorang pelatih Daya rima di Rangoon dari Thafon. Se | Svria, Libanon, Jordania, Irak, (ber. : : ngenai peristiwa 17 Oktober, soal-Inia jang dilangsungkan di dua pSedunia maka Botwinnik masih ade dan wadjib mendapat perhatian dari 

slavia, Anthon Pogancic jg baru2 terusnja diwartakan bahwa kaum | Arab Saudi dan Yaman diadakan Seperti diketahui, menurut tak Inja tetap akan “diselesaikan melalui tempat, jalah di Den Haag dan "dapatkan wewenang Memakai za Pemerintah. 'ini turut datang dengan kesebelasan pemberontak Karen, jang dika- |oersekutuan militer, politik dan eko- siran pemerintah Burma, diwila- djalan hukum dan orang2 jang ber- Corps Peladjar Sukarela serta men , 5 : , : ah : 6 : djuara tjatur dunia. Yugoslavia sebagai pelatih. Tawa |barkan bersekutu dengan pasu-|nomi. Pada tanggal 17 Djuni 3. -ahni Pane : 5 : : . 20” |di Moskow.  Peserta2 pertandi desak kepada P intah untuk Ni Pa 2 1 & 5 1 jahnja kini berada sedjumlah | tanggung diawab mengenai peristiwa Cg : | Pada bulan2 belakangan ini . |desak kepada Iemerintah untuk me #rannja itu diterima baik oleh pengu| kan2 Tiongkok Kuomintang di| Mesir telah mengeluarkan dekret 12.000 orang  gerilia Kwomin- Jini akan diadjuakn dimuka hakim. ngan ini adalah tokoh tjatur du | hatian penggemar tjatur Na laksanakan tuntutan Perbepbsi tsb. 
Tus PSSI dan kini sedang dilakukan 
surat menjurat dengan Belgrado. 

Mengenai tawaran dari Orsi Willy 
ankes ita belum diambil suatu ke 

nia jang namanja sudah banjak |". 5 : 
dikenal seperti:  kampiun tjatur 'udjukan pada Pertandingan tjatur 
dari Sovjet Uni M. Botwinnik, | 'mernasional je diadakan di Zuricb 
P. Keres, Smyslov dan kampiun | dan She nnan an, Lafttegiand, 

mulai berlakunja persetudjuan tsb. 
jang telah ditanda-tangani dalam ta- 
-hun 1950. . 

Menurut dugaan, pesawat2 ter 

Birma, achir2 ini bertambah 
menghebat kegiatan2nja. : 

Tentang penghapusan djabatan 
KSAP dikatakan, bahwa 'ini adalah 
hasil penindjauan jang telah dilak.- 
kan oleh Panitya Negara terhadap 

ting. (Antara-Rueter) 

Hubungan   Bni Te : Sa , : |. Pertandingan ini bermaks 
UD . sebut tadi kepunjaan Chinese La an Ma gg 40.000 Pa- susunan. Kementerian Pertahanan. Mena NN | menentukan siapa jg an atengag 

: : : Air | Transport Corporation Selada e AFP d Dalam sidang Parlemen jang akan ai En si 5 £ ks | JUA | oleh wewenang mendjadi penantang e e 
| Presiden “ Amerika Serikat, |((CATC), milik bekas  djenderat |. Selandjutnja menuru a- sukan Ho datang rentjana ' Undang2 Susunan g 3 "unid 21. MAX. EUWE,:| Botwinnik, sebagai “djusrg dunia. Pz Di lom atik 
$Eisenhower dan Presiden Mexi- | Amerika Claire Chennault z1 Washington, pemerintah A. S. bas Kementerian Pertahanan akan ter-| Sari negeri Belanda. - Kampiun menang2 dalam Tournamen Inter p 
#co, Ruiz Cortinez, hari Senin te- telah memberi tahun Israel bahwa Bergerak Membendung | masuk dalam atjara jang dapat prio-| Amerika Reuben Fine pada wak | zone di Stockholm diantaranja : 

lah meresmikan bendungan disu- Chennault, dengan ,,Harimau2 | semua bantuan keuangan A. Ss. 0 : Pp 5 " “nreit tu itu tidak ikut. : .. |Grand dari Sovjet Uni seperti Ko- Antara Inggris-Iran Akan 

ngai Rio Grande, jang merupa- | Terbang”nja, — ketika — perang pakan dibatalkan djika pemerintah Ma mana tapa $ . Pertandingan kedjuaraan ini | tov, Petrosian, Geller, Taimanov, Dibuka Lagi kan tapalbatas antara kedua ne- |Tiongkok-Djepang bekerdja un- |Israel tidak menghentikan peker-| 30.000 pasukan2 Perantjis dan Mutasi pendjabat. |diatur atas dasar demokrasi, dan s Auverbach, Grand Master dari 5. 
dia Stahlberg, Grand” Monas WS. 
Hoagaria Szabo  Liszlio, Gran 
Master dari Yugoslavia Mn 

djaan memindah pengaliran su- 
agai Jordan sepandjang perbatas- 
an dengan Syria. 

Vietnam Bao Dai, jang terdiri da 4 : 
ri pasukan2 infanteri dan pasu-| Dalam mendjawab pertanjaan di 
kan2 lapis badja, kini sedang me- | sekitar mutasi Gubernur2, Mr. Wong 

gara ini. Bendungan ini adalah 
salah satu bendungan jang terbe- 

sar didunia. 

tuk Chiang Kai Shek. 

(Antara-AFP) 

systeem  keolahragaan jang cor 
rect. Prinsip2 demokrasi jang di 
pakai disini ' didasarkan bahwa 

PERHUBUNGAN diplomatik 
antara Iran dan Inggris mungkin   

  

IKehi dupan patah Di 
Negara? Djadjahan 

| Telah Merosot Sampai504, : 
adaanja Didjaman “sebelum Perang 

Dari Ke- 

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 
sutusan A.S. tentang penghentian 
bantuannja kenada Israel itu tlh 

lakukan serangan dari 3 djurusan 
terhadap pasukan2 Vietnam Ho 
Chi Minh jang terdiri dari 40.209 
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. 

sonegoro menegaskan bahwa kini jg. 
telah diputuskan oleh Kabinet baru 
penggantian ' Gubernur — Sumatera 
Utara Abdul Hakim, jang diganti 
oleh Mr. Amin Nasution. Mengenai 

kini diperbantukan pada Kantor Gu 
bernur. Djawa Tengah, menuru: Mr. 
Wongsonegoro Residen d.p. ini te 
lah diusulkan oleh partainja untuk 

rah Atjeh. Sementara itu Residen 

beratan atas kepindahannja didasrah 

diri Residen Subekti Poesponoto jg. 

mendjabat Residen Koordinator Dae 

Subekti sendiri telah menjatakan ke- 

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, dan 
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- 

Gligoric, jg telah Memperoleh wewe 
nang Tana mendjadi “peserta akan 
bertanding tournamen j, : 1 
Se Peran Ui Gadakan 

| Peserta2 ini akan disatukan 
dengan | pemenang? dari pertan 
dingan inter zone di Budapest 
antara lain, Bronstein, Boleslav 
sky, Korea,  Smyslov, dan kam 
piun dari Argentinia Nojdorf 
kampiun. dari Amer ia 
Reshevsky, dan bekas djuara tja 
tur dunia Dr. Max FEuwe 

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 menolak- 
untuk menerangkan — bagaimana 
dan kapan soal tersebut akan di 
rundingkan. & 

    

      

    

    

                          

   

    

    

    

    
   

diambil sesudah pemimpin komisi Kalangan2 diplomatik di London : 1 ) 1) Iring2an pasukan jang kedua, jang |tsb. kepada Mr. Wongsonegoro. So- | tang i : Melihat peserta2 ini maka per . : 
DALAM SIDANG Kongres WFTU (GSS) jang ke-3 di Wina | peletakan sendjata cdari PBB di |ajuga bergerak melalui djalan raja |al mutasi ini memang sedang dalam Naah Sa pertandingan inferi andiggan “Garut Internaatei menjatakan dugaan, bahwa sikap 

Palestina, djenderal Vaguen Band 
ke dari Denmark, djuga meminta 
supaja pmerintah Israel segera 
menghentikan pekerdjaan tsb. 

tadi, kini berada pada djarak 25 mii 
dari kota Thanh Hoa: iring?an jang 

ketiga, bergerak melalui djalan raja 
no. 39, melalui bukit2 jang kaja|n : 
akan wolfram, terletak diperbatasan|lainnja diseluruh Indonesia, jang 

antara Vietnam Utara dan Tengah. |akan disesuaikan “lengan tjita2 the 
Daerah pertahanan - Vietnam Ho right mam in the right place, 1 

ini merupakan sebuah segi-tiga jang | ag PSA ERA 15 

letaknja 65 mil sebelah selatan Ha- 
noi. 

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 lagi 
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 ke- 
dua ibukota masing2. Dalam keaia 
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). 

'penindjauan, dan tidak sadja mute- 
si2 mengenai para- Gubernur, Resi- 
den dan Bupati, tetapi djuga menge- 

nai para pendjabat2 dan pegawai? 

jang dilangsungkan dj Switzer 
land itu, termasuk pertandingan jang terbesar jang belum 
diadakan didunia isi, pair 

Bagi penggemar? 
tandingan ini dapat i 
kan sebagai peladjaran, jatah 
na theori pembukaan diadakan, 
begitupun taktik dan Strategi me 
nurut kesenian tjatur di 

Untuk Indonesia Be 
agak kurang dikenal  ketjuali 
oleh ahli2 tjatur, sebab baik su 
rat2 kabar maupun madjalah2 
djarang jang memuat tehnik per 
mainan dari masing2 peserta. se 
lama pertandingan di Switzerland 
itu berlangsung: ditk 

Dan apabila kut i 
taan2 dalam surat2 Nagan 
ta, bahwa Smyslov . Memperoleh 
banjak kemungkinan untuk ke 
luar sebagai ' pemenang menan 
tang Botwimik, dan kedua? kam 

ketika malam Senin j.l., telah dibatjakan laporan oleh Wakil se- 
kretaris djenderal SOBSI, RUSLAN WIDJAJA SASTRA, menge- 
nai per a 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 Kongres WFTU jang ke-2, kehidupan 
dan sjarat2 kerdja kaum buruh dinegeri2 djadjahan dan setengah 
djadjahan telah merosot tarafnja. 

djahan ada 1.000.000.000 lebih, 
Dibeberapa negeri djadjahan atau atau sama dengan 7070 dari 

setengah djadjahan, upah sebenarnja djumlah penduduk dunia kapita- h(real wages) telah merosot hampit Iis seluruhnja. 

50”o djika dibandingkan dengan ta-| “Tetapi, produksi industri me- 
raf sebelum perang. Dineser2 “diakjai nia hanja merupakan 576 dari 
han dan setengah djadjahan, pengang | Produksi industri dunia kavitalis. 
guran dan setengah penganggurani" Na odal asing jang ditanam di- 
mendjadi.nasib berpuluh-puluh djuta Bab Uli beria ditudiukan “ke: 

orang laki2 dan wanita. Sjarat2 ker | 18 yi nanja Gi an ana 
dja luar biasa beratnja dan upah ren Ba aa terutaran aa 
dah. Dibanjak negeri terdapat sistim : Pen 1 
kerdjapaksa dalam berbagai? bentuk. ar un bagi negara2 pen- 

ladjah. Keadaan perumahan bug sangat 
buruk. Kaum pekerdja dan -pendu- 3 1 

al sa Sebaliknja, djadjahan2 dan se- 
'engah djadjahan didjadikan pa- 

Dalam menetapkan zone? 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 
Soal sekitar surat dari  Djaksa mudian : 4 5 . Hb SA j mu pada tahun 1948 diadakan 

Agung kepada PWI diterangkan oleh pertandingan inter zone di Stock- Mr. Wongsonegoro, bahwa maksud |holm. Pada tahun 1950 diadakan Djaksa Agung bukannja akan mem-| pertandingan antara kandidat djuara 
batasi kemerdekaan pers, tetapi se- tjatur dunia di Budapest 
kedar menundjukkan djalan, agar| Pemenang2nja adalah “ Grand pers “tidak akan sin aanraking de- aster Tjatur - dari Sovjet Bron- 
ngan wet”. Telah dua kali ini surat | sein dan Boleslavski. Dalam semi 
Na Djaksa Agung mengalami sa-' finale Bronstein tlh keluar sbg orang 
lah tafsiran. Jang pertama surat ig mempunjai wewenang sebagai pe edaran mengenai larangan tentang nantang djuara tjatur dunia. Kam: 

    

    

  
tjatur per 

  

  
DUTABESAR MESIR DAN 
PORTUGAL MENGUNDJU- 
NGI KETUA PARLEMEN. : 

Menurut pembesar? militer Peran- 

Duta Besar Mesir Al Fahmi Bl tjis, daerah ini merupakan kuntji 

Amroussi hari Senin dari pk. 11.30 bagi seluruh Perang Indotjina dan 

sampai 12:00 mengadakan kundju- operasi ,Seagull” ini merupakan of- 

ngan perkenalan dengan ketua Par- fensif tunggal jang terbesar jang 

lemen Mr. Sartono. Pada pertem- pernah dilakukan oleh pihak Peran- 

muan itu hadir djuga wakil ketua II tjis di Indotjina. : 

Arudji, wakil ketua III Mr. Tadjud- Pihak Perantjis mengakui, bahwa 

din Noor dan ketus Seksi Luar ra Le NA urai mem- Aa aa ata 

eri Mr. Hamid Algadrie. Sesud pertahankan daerah ini ertempur j membitjaarkan soal .po itik dimes- piun Hihi dad 7 

Kurdi Duta Besar Mesir, maka dengan gagah berani. SANA djid2, surau dll., dan jang keduaLbn: (33 Nenek 7 Ba as aa, 

fatang pula berkundjung Duta Por- Menurut laporan2 Perantjis'- jang rat kepada PWI itu. Djaksa Agung dakak'24 party pertandingan untuk 

tugal Dr. Caroof Pedro Tinto Fer- terachir, pihak lawan hingga saat itu ada ahli. dalam hukum2, tetapi tidak mempertahankan Kintabaomnja. 

reira, jang diterima oleh ketua Mr. sudah kehilangan 190 orang tewas ahli dalam menjusun redaksi Surat Pertandingan ini diadakan di Mos- 

Sartono dan para wakil ketua II Aru dan kira2 40 orang lagi diduga te- edaran, hingga maksud2nja jg. baik kow dan Miemberoleh “perhatian ig 

    
duk tani, merupakan kira2 8596 dal 
ri penduduk negeri2 djadjahan atau 

  

    

IK 1 ) na Nan 5 45 vaki , Tadjud- lah tewas pula, didaerah Thanh itu mudah menimbulkan salah tafsi- h dari “sel : piun tjaur ini adalah dari : setengah -djadjahan, tinggal digubug2 | sar jang dikuasai oleh kaum mo- | dji dan wakil ketua III Mr s Na esar dari seluruh dunia, terutama : ri Sovjet 

eng du dari (imaH Ka Ka tah nopol ON untuk mendjual barang2 | din Noor. Hoa. (Antara-UP). ran, demikian Mr, Wongsonegoro.  Yari para penggemar tjatur. PPn 
pun dari bahan apapun djuga jang | mereka, didjadikan sumber2 un- : c 
bisa didapat. Disegala daerah dja-| tik memeras laba maximum. 5 £ t 4 2 aa DURISTIW A 

djahan terdapat diskriminasi berdasar| Misalnja di Malaya, ,,74 dari an eTrL ereran £ an ' oa t eh Oleh j berwar SITA. kan warna kulit, hal ini tampak pada | 'yas tamahnja (jang dikerdjakan? " ” ch jang berwadjih di Sura- 2 : 
upah, keadaan sosial dan hak2 poli 

tik buruh. Misalnja, di Rhodesia Uta 
ra pekerdja tambang bangsa Afrika, 

| upahnja hanja 1/20 dari upah jang 

baja, atas perintah atasan daki 
minggu jang lalu telah dilakukan 5 
pembeslahan2 terbadap buku ie 2 Se 
.dinamakan ,, Buku Putih” tentang 

— Red. Ant). 
Sesudah perang dunia II tam- 

(pil kemuka dengan tjepatnja mo- 

“wirjo serta Mr. Hadiono Kusumo 
Utojo, sedangkan untuk bank in- 
dustri negara sebagai presiden 

agama, Selain dari itu kabinet da 
lan prinsip telah — menjetudjui 

telah membitjarakan soal ketera- pembukaan  fakultet kedokteran 

  

  

DALAM SIDANGNJA pada : untuk mengangkat dewan penase 
hari Selasa malam dewan menteri hat bank Indonesia jang terdiri 

B diterid kerdja b Er itk | dal Amerika, dinegeri2 djadjahan , Pe na aa Gd ia : an : 2 an eristiwa Madiun 5 SEDJUMLAH 40 putjuk surat ma Kan ea aaahane Han mika  igan pemeriah mengenai pet | Makasar mui Jahan pont diaktr Sunio dan sebaga di Ida RH Kusman ketua, A. A. portiya Mim Jang dio | oa MpgIMLangO ud sara Unja 1/50. iah Amerika, standard . Oil”, |tiwa. Atjeh' jang @kan diuijapkan dengan berachirnja masa djabat- Sukasno. Dalam direksi bank in- chsien, “Ir. 'Sosrohadikusumo Djakarta. Disalah satu toko buku |" paru sadja diterimakan dibebe sleh perdana menteri dalam ra- 
Perwakilan Rakjat “Menurut Ruslan, sebab utama da. | menarik laba rata2 39 sen dollar an para direksi bank negara Indo dustri negara Mr. Sumanang pula M- 1. Dauley, $. Gondokusumo, di Petjindilan (Suraba a) telah rapa tempat dekat Chalerol, us ai bani “Hi i ri ti: ' Hkanamni: . Dewa 1 : : 5 : : | ai : isits rat i 

ipang ia Telah politik Tn neo gt Ka Pa at Nker. uk jang akan datang. (Ann dan bank industri negara, sebagai wakil presiden direktur. Mr. Jusuf Wibisono, I. Tedjasuk- Hn Pa Be lam buku Kada2 Bela banat MA ama 
dilakukan kaum imperialis. “| Dalam tahun2 1950 dan 1951, | Perumusan keterangan pemerin- | pemerintah : 2 Kana ag Pa jang mana, O. Rondonuwu dan Soele. itu #muran fi dimi Yan Aa selama Pe dunia pertama, ta 

Beberapa angka bandi- | nonopoli2' Inggris jang mengua- |tah tersebut diserahkan kepada |untuk mengangkat anggautaZ an enajabat presden direk- Achirnja kabinet telah mende- dan Wakil Presiden Hn gambar2 | han 1914—1918, dan baru2 ' ini reksi baru, jakni untuk bank ne- 
| gara Indonesia Mr. Abdul Karim 

tur kedua bank tersebut kini di- ta dalam 
angkat sebagai ketua dewan pe- 

ngarkan laporan sementara men- . 
Ar2 onem- 

suatu panitia ad hoc jang terdiri a 
teri luar negeri Sunarjo tentang 

diketemukan dikelder di 
dari menteri PP & K menteri da 

ngan. 
(Nederland). 

jai timah Malaya membajarkan 
Ruslan kemudian mengatakan 

Limburg 
Jividend2 antara 7076 sampai 

tahun 1948 dan gamh Pembesar2 pos Be-       : : : : $ i 5 : bakan mati sementara $ : 1 Bea : ibn Genit metan i egeri, menteri pertahanan, | sebagai acting presiden direktur ngawas bank negara Indonesia. perdjalanannja ke Perserikantan er Orang jang |landa segera mengirimkan surat2 

bab AA gi Lg oat j dedi 8 sadis menteri kehakitina dan menteri pa sebagai direktur2 Gondosu- Selandjutnja kabinet memutuskan | Bangsa-Bangsa. dina Ta (alam peristima ” Ma- itu kepada kantor pos Belgia un- 
tuk dibagikan,  
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2... PENTING UNTUK SOLO : HN umk EM tape: Pan em ai Untuk tenggunan2 Suara Merdeka" jang biasanja melalu —- MAGNETOKOON earaen | | Penting, | 2 s 6 “Djalan Wetan Panti 110 Solo, tvpe 13530 5 ap. UU, chusus untuk kaum Ibu & Bapa | PAN INKA KAT MAT bea de an ini diberitahukan, bahwa mulai tgl, 1 OCTO- 
: madjalah bulanan untuk keluarga | TJERAMAH SHRI RAM. || BER 1953 il, Sdr. tersebut sudah TIDAK MENDJADI Dug ci RAD ITO GR hibihadapannja para anggauta Per-|) AGEN HARIAN ,,SUARA MERDEKA” LAGI. SEGA- AS SA Bad NT 99 himpunan Theosofie dan para “Ih HA URUSAN PENAGIHA N DAN PENGIRIMAN KORAN L/ TEKI At ortable) — Rp. 8000.— Shngan, Pada bari Selasa petang jbl.1P ' HARAP PARA LENGGANAN DARI WETAN PANTI 110 Lan p is 9 Society Seluruh. dunia telah meng-|| SUK berhubungan langsung dengan SDR. HANDIMAN, Xx DAPAT.DIBELI PADA: ) RADIO ,MASCOTTE 2 dal jerar #ngenai pelbagail! Ba Hormat kami & Sa pi Na “ Di, Slamet Rijadi Ti | intjangkan dan isi pe juk-2 je 

adakan, Neroah Mapan oelbnsi| | “Bembajaran uang lengga- : Semarang: Dj. Seteran No. 26-Tilp. 1948 - Solo : Dj. Slamet Rijadi 126 Tilp. 278 an da 1 aa 2 dan pemetjahan kesu- | Mamasa Peang ag il nan baru dianggap sjah, ka Tata Usaha 1 pinnnan . itan-2 dilapangan pendidikan. Be Biauw Tjoan Smg. Dengan pan-|| lau kwitansi ditanda tanga- Harian ,,SUARA MERDEKA” | 
ukuran 16 X 23 cm. djang lebar jang memakan waktu|l ni oleh sdr. Handiman. - SEMARANG. . 
b: 24 39 balam: 118 djam, beliau membentangkan| —— PA anta ag , - - tebal “24 — 32 halaman: tentang adanja rasa persaudaraan) ——— mean 

Nomor lepas: Rp. 2,50 | 
diantara kalangan bangsa dan bina-| . 

NA . 2 fl R V4 | 
tang2, hingga bagi orang jang mem- 2 - Di : Anas An ab na BNN PMR, SERA UL AMAN TTL TARAAAL 7 MEA 

Lengganan $ Rp. TAN (Gara Pa . na na ("2 2), | 

perhatikan soal IL. penferagiaa jo 1 NK EN NA AN EN PI INI 
Rp: 6,— (satu triwulan). Rp. 18— (1 th). | 

Pai ai pa At net INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI RODJI UN " 
" Ta 5 5 takan dapat hidup berdampingan de-IW | Dengan ini kami keluarga Soetedjo mengutjapkan banjak | 

Penerbit j Jajasan Penerbitan ,,DJIWA BARU ngan damai dan hal ini diumpama-|W terima kasih kepada Dr. The Bing Tjo, Dr. Koestedjo, Dr. $$. 
Na k berl kepada : 

kan sebagai matjam2 kembang jang|M Liem Tjay Tie dan Djururawat, Bapak2, Ibu2, Saudara2 I 
INNTPAN| sepera, Dang “ulihik Ben eanan Kena ditempatkan dalam vaas. Dikatakan | sekalijan jang telah memberi pertolongan dan jang turut me- 3. Ha 3 AT | selandjutnja, bahwa bangsa Timur | |.njumbangkan tenaga, fikiran, karangan bunga dan sebagai- d 

Tata Usaha »BHAK l 3 | 
“tai ja Ketua 2 mh nja, waktu pemakaman anak/ tjutju/saudara kami : £ 

Djalan Mahameru 11 | lain bangsa, Dengan menitik-berat | M” SOEGIJANTO 
Bm ina | kan kepada keadaan2 jang timbul|W sewaktu sakit hingga meninggalnja di Rumah Sakit St. Eli- f 

TABEL Sa | 
dewasa ini diseluruh dunia, beliau|W sabeth Semarang pada tg. 18 Oktober 1 GS, 

Kena 
mengandjurkan kepada segenap ang-| NM 

Pa se Pe ae DAA 

  

gota Theosoof untuk dapat menga- 
tasi semua itu dengan mengambil 
kedudukan seperti diumpamakan dif 2. 
puntjaknja gunung, dimana achirnja | 3. segala sesuatu jang baik dapat di- 4. 
alirkan ke arah 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- 
kan dalam tjeramah tadi. 

Pada tgl. 23 Okt. ini beliau akan 
bertolak ke Djakarta dan kemudian 
menudju ke India, 

NAIK PANGKAT. 
Rebo pagi bertempat dilapangan 

Kalisari Smg. telah diadakan upatja- 
ra kenaikan pangkat pada 21 orang 

- anggauta2 dari Intendans Terr. IV. 
Pangkat jang tertinggi - jang diberi- 
kan dalam upatjara ini jalah sampai 
ke Pembantu Letnan. : 

. TUNTUTAN S. B. P. P. 
. SBPP tjb Semarang mengabarkan, 
bahwa pada tgl 1 Okt jbl SBPP tIh 
mengadjukan tuntutan umum menge 
nai perbaikan nasib. Tuntutan tadi 
sudah diberi djawaban oleh Djw Pe 
labuhan Semg. pada tgl 6 Okt. dan 
VWHI pada tgl. 13 Okt. jang dalam 
prinsipnja dikatakan ditolak seluruh 
nja. Dalam rapatnja SBPP pada tgi 
17 dan 18 Okt achirnja diputuskan 
untuk mendesak, agar madjikan sege 
ra membuka perundingan, karena 
tuntutan tadi disetudjui oleh buruh 
jang menjatakan sanggup mendjauan 
kan segala konsekwensinja. 

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

Djam bitjara :. ' 
Pagi djam 7 sampai 8.30: : 
Sore djam 5 sampai 6.30 
Mulai Tg: 22: Oktober 1953 

PRAKTIJK LA- 
GI SEPERTI 

BIASA. 

   
Sem 

Te SL LL LL LL 

Djangan Putus Pengharapan. 

A. WAHID 
Astroloog 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. 
Hal bisa menerangkan soal Peng- 

Kesehatan dsb. 

Consult Rp. 15.— 

Plampitan 39 — Semarang. 
Pagi, djam 9-12. Sore djam 5 -7   
-. TA TA TA TE LK 

RAIN 
BI UN 
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INI MALAM D.M.B. 
Te (REK 10. —1805- 21.— 

| en Tn AA. 

3 ORION 10.18.05—21— 

    

  

METROPOLE 14.30-18.30-21.15 
AG 

"DVO 
 VaDis” 

KEUNGGULAN 
# Lebih Sedap 
x Lebih HP : 
& Lebih Mustadjab 

ni UL 

  

ni Ka | 

?- NJONJA (aa TECHNICOLOR 
ANN ngk MUI | Harga tempat untuk malam: 

2d PET UNI Tom | Rp. 4.50 — Rp. 3— — Rp. i-— 
(Kenaikan harga di-idzinkan oleh 
Kantor. Pengendalian Harga  tgi. 
20/2'53. No. 521/KP/13142/85t1). 

Siang hari: HARGA BIASA. 

TOKO Pedamaran 90, Telp. 900: 
Semarang. 

AGEN? DJOKJA: 
—  Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 

“Ketandan 4,  Lempujangan 
Wangi 80, Kintelan 94, 
Tugu Ku Ion 54. 

AGEN? SURAKARTA: 
Tjojudan 141,. Ngapeman 15 
Dji.- Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan 4, Pasar Kli- 
won 142, Widuran 67, na 

Tn KN “DFilm serial jang mi€narik, penuh per 
GELAN kelahian matilan untuk merebut Ba Ta ? Peninan 96, 13. '"harta-benda jang terpendam. 

k PEN Sa Bumn - 

SE AL AHA AL LA LL LH LK 

Belumkah: Tuan setiap hari 
membatja 

  

INI MALAM PREMIERE 
DJAGALAN 7. —9.— (47 tha 

    

  

“3 

TAUREG VENGEANCE 

  

  

Kami jang berduka. tjita : 
1. Keluarga SOETEDJO : 

     

  

hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, | 

2 | Rp. 57-— RIGASTA untuk taki2 

iIbeien) ' ASTHMA . KEPUTIAN,   
»Suara Merdeka" ? 

Silahkan mentjatatkan nama Tuan, dan mulai tgl. 23/10-53 Tuan 
dapat terima tjuma2 hingga achir bulan. ini. Uang lengganan un- 
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”, 

Penbasesnasenngsa au enaneaneangn kena un nana an ena naana BD & sewenunuuannenanannsasasanananann 

P0, coc. omarununananannanuanununna Kanana asupan nn ana nana anunaa nana na uan ye "co. omenuanunangannanaanu sana serangana nana ana   Tanda tangan 

Guntingtah 'formulier diatas ini tempelkan pada kartupos dan ki- 

rimlah kepada: ,,Suara Merdeka” Djl. Purwodinatan Utara 11A 
Semarang, atau kirimkan langsung kepada Agen Suara Merdeka 
ditempat Tuan. 5 

8 
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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. 

  

  

sidik 
£ 
1 

GOLES Kidneying 

Makanlah obat ini Goles 
nja, atau Tuan biasakan 

dan bertambah kuat pun 

rupa penjakit. mewanaa 

hankan segala 
da kembali. 

Obat kuat: bekerdja-obat ini abis memakai obat 
: ini 

GOLES Kidneying Tablets 
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. 

menghilangkan segala penjakit, djuga bukan sadja ba- € 

djadi semangat, darah tambah mendjadi kuat. 

GOLES Sistering Tablets 
(UNTUK WANITA) 

Perempuan? 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 selalu 

Djika memakan obat ini terus-menerus, bukan sadja mena- 
penjakit, juga membalikkan tjahaja jang mu- 

         

   

24 DJAM. 

Tablets, suatu obat kuat buat lelaki, me- 

Kidneying Tablets selama- 
makan obat ini, bukan sadja 

ketjintaan isteri lemah men- 

putjat, badan lemah dan rupa- 
Na BAE “Ih 

  

tahan lama (nikmat) Rp. 20.— 
SORGA ISTRI PILL. utk. prem- 
puan tanggung tjukup menjenang 
kan 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 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialis untuk Wasir (Aam- 

IMPOTENTIE dan lain2 Pe- 
njakit. ZONDER OPERATIE. 

Dj. bitjara (Pagi 9—12 
(Sore 5—7 

ALLAH AN ALAM 
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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 sSi-Perempu- 
an. Itu adalah disebabkan badannjar ada lemah, tidak mentjukupi 
kepuasan perempuan. ,,Goles Sweet Friend” teristimewa untuk 
memperdalamkan pertjintaan masing2 kemandjurannja ialah me- 
nguatkan badan, tahan berdjuang dengan selama-lamanja. Setelah 
pakai ini obat semuanja memudji kekuatannja. 

  

EP 

rangkan tenaga dan 

buhkan penjakit ini: 
ralah makan obat ini 
masa jang singkat. 

(OBAT KEPUT!IHAN) 

. Penjakit keputihan adalah suatu penjakit jang sangat berba- haja kepada wanita karena ia bisa melemahkan badan, 

kesakitan dalam badan, sehingga menderita 
»GOLES CHETAI. TABLETS” 

S Chetai Tablets 

Fe 5 . Tae ketjantikannja, serta menjebabkan berbagai2 
seumur  hidupnja. 

A : obat teristimewa untuk menjem- 
djika siapa jang berpenjakit demikian sege- 
tentu penjakit itu dapat disembuhkan dalam 

  

: 

      

  

amen ce arema " 

GOLES Phaylor Tablets 
(OBAT BATUK DARAH) 

Bag Menjembuhkan segala penja kit jang sudah lama ataupun ba- 

fu: Batuk darah, kering (T.B.E.) dapat lekas disembuhkan kalau 

“makan obat GOLES PHAYLOR TABLETS. Salah satu obat dari 
kedjajaan Tabib didunia. 

si Ha 
    

  

Agent: Hway An Tong.Gg. Warung no. 3 Semarang. 
Fie Min Yok Fong Gg. Warung no. 10 Semara ng. 
Eng Tay Ho Djil. Pekodjan no. 101 Semarang. 
Ngo Hok Tong Gg. Pinggir no. 1 Semarang, 
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RADJA OBAT KAT VIRANOL 
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- 
agan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 
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 lain2 Obat jang mandjur. 

  

Pilegembira tatimewa buat laki ditoniao niken enakan rani Rp. 15.— 
Ptk Viren bun ber APNAN AN AA rana lada SN anna an Naela 2 Naam 
Minjak Tanpkursadjaib buat: IAKI2 Woveone 0nd onde dekor sen pan naanaka asam 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
djeraseat, NO5 Le Rn DO ND Di AA EN anakan ai Naa 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... 2 AA aa 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp EXZCEM .ere»o rona conanasan sana asanenaa 2 1O.— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .. 10 me 

  

Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1095. 5 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 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. 

ti Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
0 Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 
dabad House, Nonongan No. 77 Solo, 

  

     
   

  

Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 
Toko Jilani, Dj. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko Seth. 16 Ilir lurung 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. 

P » Tek An Tong Petjinan 81, .., 
» » Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 
5 » Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 
. » Hok An Djl. Raja 114 Magelang, 
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Kursus Malam Radio Tehnik | 
TEORI dan PRAKTEK — 6 BULAN. 

Sampai depgan Pesawat Super Heterodyne lengkap. dengan 
Automatic Volunte' controle & 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 Telp. Sm. 1548. 
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— CITY CONCERN CINEMAS jam 

L U X HOWARD DUFF—MARTA TOREN— 
557. 501— GEORGE BRENT 

dLLEGAL ENTRY 
Based on actual files of the U. S, Dept. of Justice! 

Heibat dan Gempar ! 

GRAND Ini Malam Penghabisan (u. 13 tb.) 

5-7. 9.— 

  

Ini Malam Premiere Ju. 17 th.| 

-DEILA MARENO—JESUS RAMOS 
O 29 TARZAN PHILIPINA" 

99. » Heibat dan Gempar ! 
  

Besok Malam KOMALASARI MOCH. MOCHTAR 

,TIMURIANA" Menanti 
Pandan berbunga ! 

Ini Malam 
d.m.b. 3 

tu. 17 th.) 

INDRA 
Oo 1 —9,— 

berbareng 

ROYAL 
5.30 — 71.30-19.30 

  

jera SATA Pata 

RA AMA 

  

     

    

Penuh sensatie!     Menarik ! 

Memikat! ff 
Menggem- PA TN 

perkan! »£.- SUSAN CABOT- victor yo2p” |     
  ALI MEUMANA 

5 
tea "me GERALD DRAYSDN ADAMS - nan LE OARD) GOLDST Lag 

  

      

  

   
    

  

Ada orang meminta tolong.   
TO WAIT 

    
   
   

  

   

ANOTHER STEP! 

tereak2 lebih lama 
dan 

-— Suara itu datangnja dari sebe- ' setapakpun djua. 
lah sana — Ajo ditjari, — Tilda. 

-— Keledai saja djalannja sangat 
pelahand. Lo. saja. menunggu di- 
sini sadja. 

tidak dapat berdjalan 

  

  

   
    

  

   
   
         

   

  

TRAIL TO THAT SHACK! 

/ 
4 F | 

— 

PS FS aa 
(911 M3 Li 

I: Wi @/ 

4 Wi    A 
Dimana para pentjulik 

menawan engkau? 
— Didalan rumah gubug di- 

suatu tempat disana. 

lagi 

tjari djalan bekas ajedjaknja 
menudju ke rwnah gubug itu. 

        

  

  
— Engkau membawa Tilda kem- 

bali ke kota, Jack. Saja hendak mer- 
jang 

— Baik, Roy. Saja akan mendja- 
ga supaja dia mendapat sesuatu mao- 
kanan. Lekas! 
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| - 
MY BURROSY | 1 CANIT VeLt ANY. MORE WHERE WERE YoU NINA suacK N | You TAKE TILPA BACK Y RICE, Rov | ROXY Ini malam Premiere fu, 13 th.) Too sLow... | LAND 1 caNiT Go HELD PRISONER BY: |somewHere | | To Town, Jack! TM Ji see sure | KOMALASARI — MOCH. MOCHTAR - TLL HAVE YOUR KIPNAPPERSZ / UP YONDER! | | BACKTRACKING HER N GETE AP Ha 7, —9, — A. ek P, ANN ALAN : La 

Tn I M U R I A N A Paridan. Berbagi! 
Permusohan antara pulau Tenggara dan pulau Natana ! Mana alalah turantemuron jaita pusaka dari Nenek Mojang mereka! ,,, 
  

  

   2 Tanggal: 21 Okt. 1053” 

Marilyn, Monroe 
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rt, Were Not Married' 8001 arrie 
17 th keatas 

md Sa 

bantulah P. ML 
PARUNG 

Typ Pertj, ,SEMARANG”,


