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TAHUN KE VIF No. 206.       

    

ManMaMNaan Churehill Sudah Berobah 1 padjok Done : 3 : 

) Seperti Kanak”? | Gatot Punja 
IL djualan: 
1 RUU Diterima Par- 

3 . 

IL Rahasia 
| Tambang. Emas Dike- 

lemen 
(P- RLU.U. untuk menetapkan Un 

temukan Diwilajah 
Purwakarta 

njampaikan keterangannja kepada PI. Aneta, bahwa ja tetap bermaksud untuk menemui Kartosu- | danp2 Darurat No. 19/1951 ten 

DARI PNI Propinsi Djawa Ba 

akan supaja ia kembali kepada penghidupan normaal. Domine Gerungan jang dilahirkan di Me- | tang pemungutan padjak pendju : : h T Oi 

: Rerhenti-Penjerahan Tries- 
rat didapat kabar, bhw hari Sela- 

berumur 62 Tahun erangkan selan bahwa ia pada tanggal 25 September j.l. telah menerima surat jang Jalan disetudiui oleh sidang Par 
oleh seorang wakil Kari tosuwirjo dari K , 1ingan, tetapi surat tersebut dibubuhi stempel .pos Djakarta. Dalam su- lemen pleno terbuka hari Kemis : 

ut “ 2 

te Ke Italia Adalah Ke- 
S3 | sa Gatot Mangkupradja berangkat 

salahan Besar ye Djakarta untuk menemui De 

jang menurut Gerungan sekarang ce kan dikantor perdana menteri, isinja menurut kesimpulan terkandung | kemaren. Persetudjuan - diambil 
Hota iria akan maksud baik daripada domine Gerungan itu. Dengan diterimanja surat itu domine Gerungan me- | setetih angauta fraksi PKI H. Su 
rangannja dan iapun kini sedang berusaha untuk meentjari dijalan bagaimana dapat mewudjudkan maksudnja itu. Di- | pardan mengadakan pemandang 

utnja, bahwa karena ja tidak Pe ago Tek ema La 2g 2 aga yo Ia Dena 1 Bg ag umum jang Bag aan su i " meraka 
berkorban dalam usahanja untuk keselamatan rakjat Indonesia dan diika bukan kemauan Tuhan, maka ia pasti |p ja masimum  pendjualan jang Ba Pan Aa . Wan Partai, dan meminta ban abali dengan se'amat. Temu Hare Gerungan Hang mentjari djalan bagaimana ia dapat melaksanakan maksudnja Ab ntan padjak pendjualan se KORESPONDEN PI ANET - Se nah at Hani dang yani lannja kepada Pemerintah Pusat 

itu. Karena ia tidak mempunjai uang untuk perdjalanannja itu, maka berusaha supaja dapat diizinkan ikut serta dengan satuan | besar Rp. 50.000.- hendaknja di es yani Sea yna mag Kiai ia mani perah it ame Oa | diperdjuangkan supaja pemuda2 tentara jang melakukan tugasnja didaerah, dimana geronibolan DI mengadakan gerakannja dan dari sana ia akan berusaha ber- ubah mendjadi Rp. 100.000.- se| barat baru2 ini di London hanja di 1 Pi an daan ima | jang tergabung didalam ,,Badan temu dengan pemimpin DI itu, demikian keterangan domine Gerungan. ne BN Ag Ann an Kan mas Pa Bit Sa aa aa Kana Menag oanja Senen | Usaha. Pedjusng .. Nasosak Yadi HA na asa “Isi dibebaskan dari padjak pendju | dapat. Kalau kita membatja harian2 Inggeris surat2 kabar ini ter- | resia”, jang ada dibawah 'pimpi 
. kenal sebagai jang paling banjak mengetahui didunia maka da- | nan Gatot  Mangkupradja dan 

patlah ditarik kesimpulan, bahwa putusan fihak Barat jang seko- ' V4, Somantri, diperbolehkan mem 
njong2 menjerahkan one ,,A” Triesta kepada Italia merupakan sua aka exploitasi tambang, atau be 
tu kesalahan besar. 1 

2 as $ alan serta menghasapkan, bahwa 
Sega | "kabinet jang sekarang mendja 

Aru S ertin da lankan politik fiscaal sebagai se 
Pa sa TN Pa Me LONA buah alat tadjam guna memper kerdja di Exploitasi  Pertamba 

    

  

erungan Bertekad Ingin | 
tartosuwirjo Sendiri 
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Kemungkinan Besar Ia Akan 
    

La kemakmuran rakjat. 'ngan. Sebagaimana diketahui, di kepada Adenauer dan kanselir itu daerah Purwakarta” telah dikota : Dari pembitjaraan2 dengan pen 
pemandangan: umum itu 

   
   

   

“kring Djakarta 

| tidak didjawab oleh Menteri. Per 

4 Vishinsky " BB 

  pawai dengan membawa poster: Vi 

Menteri Minta Maaf 
Belum Bisa Beri 

Susunan Kem. Pertahanan 
Keterangan Menteri Tobing Tentang Hal2 

Jang Hangat 

UNTUK KONPERENSI pers hari Kemis Menteri Penera- ngan Dr. Lumban Tobing dibandjri oleh | ri 60 per : 
an para wartawan jang sudah lebih dulu 
soal2 jang pada waktu ini sedang 
Gapat umum. Karena Menteri sendiri berhalangan (menurut Pn 
rangan menghadiri sidang Kabinet untuk  menjusun keterangan 
Pemerintah kepada Parlemen sekitar 
reuh pada tg. 28/10 jad), djawab 
diberikan setjara tertulis, jang ban 

...Soal2 jang merdjadi - pertanja 
an pers ialah sek'tar pertahanan | 
antaranja sekitar Peraturan Peme 
rintah tentang penghapusan ke 
dudukan KSAP, dan sekitar AU 
RI: sekitar peristiwa 17 Oktober: 
sekitar soal Atjeh: sekitar soal2: 
luarnegeri, antaranja mengenai 
perundingan2 dengan Djepang 

| dan soal Irian Barat: sekitar soal2 f. 
- perekonomian dan keuangan dan 

soal penerangan. 
Pertahanan. 

Atas pertanjaan sekitar soal P.P. 
mengenai susunan Kementerian Per 

tahanan dan penghapusan kedudukan 
KSAP, Menteri minta maaf (tidak 

“memberi keterangan), karena berpen 

“dapat, bahwa pekabaran2 jang pre 
matur mengenai sesuatu hal jg pen! 
ting sering2 kali bukan membawa 
kebaikan jang diharapkan. Ditegas- 

kannja, bahwa dalam hal ini Peme | 
rintah sungguh2 melakukan segalay! 
kebidjaksanaannja. | 

Dalam pada itu dibenarkan, bah | 
wa Polisi Djakarta Raya telah dikon 
sinjir. untuk djangka waktu jang be 
lum dapat diterapkan terlebih dulu. 
Konsinjasi ini adalah latihan routine, 
dan bahwa ini kebetulan mulai ber 
laku pada tg. 17 Oktober, adalah se 
mata-mata suatu co-incidentie. Me- 
ngenai soal Atjeh dikatakan, bahwa 
baiklah menunggu laporan Pemerin ' 
tah kepada Parlemen tg 28/10 nan 
ti. 1 Sei 

Menteri dalam pada ' itu bantah 
kabar2 jang menjatakan, bhw Men 
teri Pertahanan akan menambah ke Kekuatan Djepang (atau kesedia- 
'kuatan Tentara dengan 8000 orang 
jang diambil dari PERBEPBSI. 

Pada djawaban2 itu oleh Men- 
teri dilampirkan djuga surat Men | nurut 
teri Pertahanan kepada DPR tgl. 
22/10 jang menjatakan, bahwa 
benar Menteri Pertahanan telah 
mengeluarkan instruksi kepada 
Pd. KSAD jang maksudnja meng 
hentikan | langganan 'atas beaja 
pemerintah kepada ssk Sumber, 
Abadi, Pedoman dan Indonesia 
Raya untuk peredaran  dikala- 
ngan para tahanan SOB di- 
kamp2. Salah satu dari alasan: | 
nja ialah, karena menurut penda | 
pat pemerintah ssk. tersebut ba- 
njak memuat keterangan2 jang 
tidak konstruktif, bahkan sering. 
djuga memuat hasutan2 jang me 
ngeruhkan suasana, sehingga da- 
pat menghalangi usaha perbaik- 
an  rochani dari para tawanan 
SOB. Sebagai - diketahui, PWI | 

hampir sebulan 
“jang lalu menanjakan soal ini, 
jang belum mendapat djawaban. 

Pertanjaan2 sekitar soal AURI 
dan sekitar peristiwa 17 Oktober 

Tidak sadja di Jugoslavia ada demonstrasi2. Djuga di Roma telah terbit 
demonstrasi2 mengenai. masalah Trieste. Tapi orang2 Italia disini menga- 

jubagya putusan Inggris-Amerika untuk menjerahkan daerah Zone A ke- 
pada Italia itu. Djadi' terang kebali 
slavia jang menentangnja. Tampak serombongan orang2 Italia jang ber- 

sukkan 

' perdjandjian 

| rugian perang? 

  

Golak Trieste Mudah Me- " Dalam 

ledakkan 

Eropa 
WAKIL SOVJET UNI dalam PBB, Andrei 

Rebo dalam Dewan Keamanan 
rus bertindak untuk mentjegah 
erah Eropah Selatan jang mudah meledak itu. 
bahwa sengketa sematjam itu ak 
Eropa. ,,Bila perang sekali mele 
nia akan djuga terlibat”, kata Vis 

  

Trieste Agak) 
Reda ! 

Jugoslavia Setudjui Konp. 
5 Negara 

DUTA BESAR Yugoslavia di 
Washington, Vladimir Popovic, 
menerangkan pada hari Rabu, 
bahwa Yugoslavia telah meneri 
ma baik suatu undangan dari Ti 

2. ga Besar Barat untuk mengada 

kan dari demonstrasi2 orang2 Ingo- 

ra Trieste (Hiduplah Trieste). — 

Keterangan Soal 

Dewasa Ini 

disampaikan,,. sekitar 
ramai mendjadi persoz .sekitar   pemberontakan Daud Beu- 
an Menteri atas pertanjaan2 itu 
jakrja 7 halaman tik rapat. 

dalam rangkaian soal 
-pertahanan” jang pada umum- 
aja tidak didjawab oleh- Menteri 
dengan alasan seperti “diatas tadi. 

, pa Luar Negeri. 
Atas pertanjaan, mungkinkah 

Djepang bersedia mengadakan 
perdjandjian bilateral dengan In- 
donesia jang nilainja lebih tinggi j 
dari perdjandjian  Frisco, dan 
mungkinan bagi Indonesia, jang 
prinsipnja telah menolak perdjan 
djian Frisco, untuk menerima 

bilateral jang  ku- 
rang atau setinggi-tingginja sama 
dengan Frisco, Menteri  mendja- 
wab, bahwa memang. mungkin 
mengadakan perdjandjian bilate- 
ral jang nilainja buat Indonesia 
lebih tinggi dari  perdjandjian 
Frisco 1951. 

Pertanjaan: Bagaimana pendi- 
rian Indonesia terhadap “kabar 
terachir mengenai keterangan 
Hatayo Ikeda, utusan istimewa 
Yoshida, bahwa Djepang berse- 
dia memperbesar  pasukan2-nja 
dari 110.000  mendjadi 350.000 
orang untuk mentjukupi ,.saran” 
Amerika? Apakah Pemerintah 
Indonesia tidak berpendapat, ba- 
hwa, djika kabar itu benar, ini 
berarti: 1. Djepang memang be- 
kerdja giat untuk mempersendja- 
tai diri kembali dengan bantuan 
USA, 2. dan berarti djuga, selain 

bali di Asia, mengurangi djuga 

'annja) untuk memberi ganti  ke- 

“Pertanjaan tsb. didjawab: Me 
artikel 51 dari ' Piagam 

PBB tiap2 negara berhak akan 

nampak sudah 

amumkan kedutaan 

menimbulkan bahaja perang kem 

kan suatu konperensi 5 negara 
mengenai masalah Trieste. Ditam 
bahkannja, bahwa Italia dalam 
pada itu belum memberitahukan 
keputusannja tentang hal ini. 

Sementara itu pembesar2 Ame 
rika di- Washington menjatakan, 
bahwa ketegangan 
dan Yugoslavia mengenai Trieste 

agak berkurang 
dan, bahwa kemadjuan pesat te 
lah tertjapai dalam usaha menje 
lenggarakan suatu konperensi 5 
negara untuk menjelesaikan perti 
kaian tersebut. Pembesar2 itu me 
njatakan, bahwa laporan2 jang 
diterima dari  Belgrado menun 
djukkan, bahwa pemerintah Yu 
goslavia telah dengan resmi me 
njetudjuinja, meskipun ketentuan 
jang terachir belum diselesaikan. 

(Antara-UP). 

| Mafjet Lagi 
SEBUAH  kemunike jang di 

Inggeris di 
Kairo hari Rebo - mengatakan, 
bahwa rundingan hari Rebo ten 
tang masalah daerah Terusan 
Suez tidak berhasil mentjapai 
persetudjuan. Rundingan berikut 
nja akan diadakan setelah keada 

jan itu dipeladjari lebih landjut 
oleh pemerintah2  Inggeris dan 

lam komunike Inggeris tadi. Pe 
ngumuman itu telah dibenarkan 
oleh menteri Salah Salim dari 
Mesir, jang dengan agak sengit 
menerangkan kepada pers: ,,Ka 
mi tak berhasil mentjapai perse 
tudjuan mengenai soal2 jang di 
rundingkan”. 

persetudjuan. 

tukan. 

Suez bila terdjadi agressi. 
Dalam soal itu 

njetudjui  kembalinja 

geris menuntut 
termasuk djuga 
Tengah jang dinjatakan 
PBB sebagai korban agressi.   mengadakan pertahanan sendiri. 

| Dalam pada itu Pemerintah Indo 
tetap waspada akan baha 
ang "mungkin timbul dari 

     

  

tumbuhnja kembali militerisme 
idinegera manapun — djuga. Indo 
nesia menghendaki — perdamaian 
'dan tetap berpendapat, bahwa 
bersendjataan kembali membawa 
kita pada djalan buntu. Pemerin 

  
but. (Antara-AFP). 

  

tah Indonesia telah menegaskan 
pula kepada Pemerintah Djepang 

persendja 
tagn kembali ini akan kemampu 
an negara itu untuk  membajar 

konsekwensi daripada 

kerugian perang. 

antara Italia | 

Mesir, demikian ditambahkan da ' 

Soal jang gagal mentjapai 

Sebelum pengumuman tersebut 
tadi, kalangan Mesir jang berkua 
sa katakan, bahwa rundingan ha 
ri Rebo itu akan bersifat menen 

Satu2nja soal jang masih be 
lum mentjapai persetudjuan ada 
lah soal datangnja kembali pasu 
kan2 asing di daerah Terusan 

pihak Mesir 
berpendirian, bahwa ia dapat me 

pasukan 
asing hanja kalau salah satu ang 
gota dari perdjandjian keamanan 
Arab diserang. Tetapi pihak Ing 

supaja pada itu 
negara Timur 

oleh 

Rundingan Inggeris-Mesir kini | 
telah matjet karena tidak mentja 
pai persetudjuan dalam soal terse 

" 9 253 Perang Di 
Selatan 

Vishinsky, hari 
memperingatkan, bahwa PBB ha 
menjalanja api peperangan di da- 

Diperingatkannja, 
an dapat mendjalar keseluruh 
dak di Eropa, maka seluruh du- 
hinsky. 

Selama perdebatan sengit ham 
pir 4 djam di Dewan Keamanan 
wakil Amerika, James J. Wads- 
worth, menjatakan kepada si- 
dang, bahwa tiada suatu peme- 
rintah jang begitu besar perhati- 

| tan dari pada Amerika Serekat 
juntuk berusaha mentjapai perda- 
maian bagi daerah 'Trieste, jang 
gaduh itu. Tapi dalam pada itu 

| dikemukakannja, bahwa perdeba 
|tan di Dewan Keamanan akan 
| hanja 

  

dingan2 penting” mengenai soal 

rakan. 

  

(nja rentjana usaha negeri2 Barat 

| 

| London 'achir minggu jl. 
imenjelenggarakan konperensi 5- 
i negeri dengan ikut sertanja Italia 
dan Yugoslavia guna 

jmenjelesaikan masalah Trieste. 
Pembitjaraan ditunda. 

Kemudian dengan suara 9 pro, LT 
anti (Sovjet Uni) sedang Lebanon 
blanko, sidang menjetudjui usul Co- 
lombia supaja perdebatan mengenai 
masalah Trieste ditunda untuk mem 
berikan waktu kepada negeri2 Ba- 
rat (Amerika, Inggris dan Peranijis) 
guna merundingkan serta menjelesai 
kan masalah tsb bersama2 dengan 
Italia dan “Yugoslavia. - 

  

Hakuman 
Berat 

Mulai Did /atuhkan Kpd 
Ked'ahatan” 

|. DALAM sidangnja hari Rebo 
kemaren dulu, Pengadilan Negeri 

| Djakarta telah mendjatuhkan hu 
kuman pendjara 12 tahun, sesuai 
dengan tuntutan Djaksa, atas di 
ri Ruslani, seorang perampok 
jang pada suatu malam dalam 
tahun 1952 dipersalahkan telah 
mendjalankan kedjahatan dengan 
menggunakan sendjata pistol, ja 
itu membegal serta merampas 
uang seorang bernama Suwandi 
sewaktu orang itu sedang berdja 
lan dengan tunangannja didjalan 
Lembang, Djakarta. Ketjuali Rus 
lani, putusan hukuman pendjara 
selama 5 tahun telah didjatuh 
kan pula atas diri Suhardjo, jang 
dipersalahkan telah Ba On 
kan sendjata pistol kepada Rus 
pn guna melakukan kedjahatan. 

Dalam  mendjalankan rolnja 
itu, perampok Ruslani telah me 
lepaskan tembakan jang menje 
babkan luka2nja Suwandi sewak 
tu orang ini mentjoba  mengha 
langi maksud djahat Ruslani, te 
tapi beberapa saat kemudian, pe 
rampok tersebut dapat ditangkap 
oleh seorang anggota tentara jang 
kebetulan liwat  didjalan . Lem 
bang. Seperti diketahui, belum 
lama berselang Djaksa Tinggi Su 
narjo telah mengeluarkan instuk 
si kepada para Djaksa di Djakar 
ta untuk memadjukan tuntutan2 
berat terhadap segala perkara ke 
djahatan jang  dimadjukan dide 
pan sidang pengadilan negeri. 

Karena appel hukuman 
tambah berat. 

gi di Djakarta dalam sidangnja 
beberapa hari jang lalu telah me 
nambah hukuman dari 15 tahun 
mendjadi 20 tahun pendjara, atas 
diri Mursalam bin. Mendje, satu 
dari 2 perampok dan pembunuh 

: jang telah naik appel sesudah per 
karanja diputuskan oleh Pengadi- 
lan Negeri Dakarta jang mendja 
tuhkan hukuman terhadapnja se 
lama 15 tahun, (Antara). 

  

membahajakan kesempa- | 
|tan2 baik akan berhasilnja ,,run-| 

tersebut jang kini sedang dibitja-| 
Wadsworth - menjatakan: 

'demikian berhubung dengan ada 

jjang telah dikerdjakan oleh men-/ 
'teri2 luar negeri 3-Besar Barat di |ngz 

untuk | dan 

  

   

   

  

langsung (b 

Sementara itu Pengadilan Ting ' 

dikemukakan pula, bahwa hasil pa 
djak ditahun 1952 adalah 704 dari 
penghasilan negara, sedang  padjak 
pendjualan 1952 jg besarnja Rp 
$70.000.000:— . menduduki tempat 
ke-4 dari rentetan padjak. Untuk ta 
ihun 1953 diterangkan bahwa djum- 
lah pendapatan padjak adalah 7276 

|dari penghasilan negara, sedang pa- 
djak pendjualan jg diperkirakan Rp 
500.000.000.—  mentjapai kedudu- 
kan No. 3 daripada rentetan pa- 

'hdjak seluruhnja. Menteri Keuangan 
Ong Eng Die dalam mendjawab H. 
|Supardan menerangkan, bahwa pe- 
(merintah dapat menjetudjui saran2 
jg diadjukan. Sidang dihadiri 126 
anggauta, Menteri Keuangan dan 
Presiden Direktur Iuran Negara. 

(Antara). 

—J ordania 

Mendesak 
'Supaja Lemb. Arab 
Kaksanakan Pakt Kke- 

amanan Bersama 

“ SIDANG istimewa Panitia Po 
'litik Lembaga Arab pada hari Ra 
Ibu telah dibuka di Amman de 

an pidato perdana menteri Jor 

hi tugasnja jang termaktub da 
'Pakt Keamanan, jaitu mem 

tu negara al anja jang di 
1 gan imekan pasu 

kan2 bersendjata. Dalam pidato 
nja itu perdana menteri Jordania 
selandjutnja mengusulkan suatu 
agenda pembitjaraan jang luas 
mengenai soal ini, dimana ia an 
tara lain menghendaki, supaja 
Panitia mengirimkan delegasi un 
tuk menindjau desa Ouybia, ja 
itu desa diperbatasan  Jordania 
jang baru2 ini diserang oleh pi 
hak Israel, dan kota2 perbatasan 
lainnja, termasuk Darussalam. 

Usui2 Jordania. 
Selandjutnja Jordania menghen 

daki pula, supaja dalam sidang 
Panitia Politik Lembaga Arab ini 
masalah Palestina ditindjau setja 
ra luas, djuga. 'dalam hubungan 
dengan pembitjaraan dalam De 
wan Keamanan PBB. Pun dalam   | Sanu ini Jordania menguraikan 
langkah2 jang . diusulkannja, ke 
'mudian . mengadakan  tindjauan 
umum terhadap keadaan militer 
nja dan achirnja berseru kepada 
negara2 Arab anggota Lembaga 
supaja memberi bantuan sesuai 
dengan jang telah ditentukan da 
lam pakt keamanan bersama. 

Penindjauan ke Ouybia. 
Setelah - sidang pembukaan ber- 

achir, Mulki menerangkan - kepada 
pers, bahwa Panitya telah menerima 
baik agenda jg diusulkannja. Dika- 
takan, bahwa para delegasi pada ha 
ri Kemis ini akan mengundjungi de 
sa Ouybia untuk. mengadakan tin- 
djauan setempat terhadap insiden 
Jordania/Israel jg terachir. Para de 
legasi itu akan kembali ke Amman 
pada sore harinja. Pada pembukaan 
sidang diadakan pula -upatjara meng 
heningkan tjipta untuk memperinga 

serangan Israel terhadap Ouybia. 
(Antara—AFP). 

Party Konserp: ti 

Togors Perjah?   
PM WINSTON . CHURCHILL, 

' menteri luar negeri Anthony Eden 
dan menteri pertahanan Lord Alex- 

| ander dari Inggris hari Rebo me- 
ngundjungi rapat dari Panitya uru- 
san .masalah2 luar negeri - Fraksi 
Partai Konservatif dalam Parlemen, 
dimana. dibitjarakan masalah perse- 
tudjuan dengan Mesir. 

Meskipun dalam komunike sesu- 
dahnja tidak ditundjukkan  tanda2- 
nja, namun dari kalangan2 jg dapat 
mengetahui dapat didapat 

mentjegah — terdjadinja 

dalam partai mengenai masalah tsb. 
Diduga bahwa sebagian dalam par- 
tai Konservatif menentang ditanda 
tanganinja perdjandjian dengan Me- 
sir jg menetapkan “ ditariknja. pasu- 
kan2 Inggris “dari daerah Terusan 
Suez. 

    

menterian pertahanan Birma pada 

akan mampu mempertahankan 

| Moulmein dan sekitarnja terhadap 
Iserangan2 jg mungkin dilakukan   tanjaan2 sekitar soal2 ini dima- 

    

oleh kaum pemberontak Karen, jg 

sebuah lagi didekat perbatasan Bir- 
ma/ Thai, dari mana mereka akan 
melantjarkan serangan2nja terhadap 
Kyaimaraw, kira2 12 mil sebelah 
tenggara Moulmein. 

'kan, bahwa kaum pemberontak Ka 
|ren dan pasukan2 Kuomintang telah 
membangun kembali sebuah landa- 

|san terbang didekat Ansrer, kira2 50 
untuk 

| 

mil sebelah utara Rangoon, 

Keadkay kaum pemberontak di- 
daerah Birma Selatan pada waktu 
jang achir2 ini agak kurang djelas 
berkenaan dengan berita2 jang me- 

| Pasukan Karen & Kuomintang Bersekutu Lagi? 
SEORANG DIURUBITJARA ke kabarnja telah mengadakan perseku 

|tuan dengan pasukan2 Kuomintang 
: : “ “didaerah tersebut. Keterangan djuru ' 

hari Rebo menjatakan kejakinannja, ' pitjara tersebut dimaksudkan sebagai 
bahwa pasukan? pemerintah Birma komentar atas kabar2 jang mengata 

ngatakan, bahwa pemimpin? kiri jg 
terkemuka dan pemimpin2 pemberon 
tak Karen baru2 ini telah mengada- 
kan pertemuan di Donzayit, kira2 60 
mil sebelah utara Rangoon' untuk 
membitjarakan alasan2 jang mendja 
di dasar diadakannja — persekutuan 
antara kaum pemberontak Karen 
dan pasukan2 Kuomintang di Bir- 
ma, (Antara — AFP), 

  

Kan 

  

Lema Kabuda 
Baraviaasoh Gaga Tem Kunstanan Wetonseheygan" 

jOa0 Indang 

    

ti korban2 jg djatuh sebagai akibat | 

kabar i 
bahwa menteri2 tsb berusaha untuk 

perpetjahan' 

djabat2 Foreign Office di Lon- 
don demikian korespenden PI 
Aneta, pertjajalah . kami. bahwa 
keputusan itu belakangan disesal 
kan oleh menteri sendiri. Tetapi 
tidak djudjur, sebagammana pula 
diterangkan oleh beberapa harian 
Inggeris, menjalahkan hal terse 
but chusus kepada John Foster 
Dulles, meskipun semua orang 
jakin, bahwa  Dulles sebenarnja 
kurang memiliki ketangkasan di 
plomatik. 

Eden menjokong sepenuhnja putu 
san itu dan sampai kini masih tetap 
demikian. Oleh ketiga menteri kini 
dikirim undangan kepada Italia dan 
Yugoslavia untuk mengadakan kon- 
perensi mengenai soal tsb dan tam- 
paknja seolah2 Tiga Besar terlibat 
dalam kedudukan seperti seorang 
bigamist, jg harus duduk bersama- 
sama dimedja #makan dengan kedua 
Orang istrinja. Pertemuan — sema- 
tjam itu tentu sadja tidak” menje- 
nangkan, andaikata kelak djadi di 
langsungkan, karena inipun masih 
belum pasti. Sedianja para menteri 
tadi akan mengachiri perundingan 
hari Minggu. siang. Tetapi perundi- 
ngan baru selesai kira2 pukul 5 pe- 
tang karena mereka masih menanti 
kan djawaban dari Roma dan Bel- 

grado atas usul mengadakan konpe- 
rensi mengenai Trieste itu. 

Tetapi jg dinanti-nantikan tak kun 

djung datang dan karena itu mere- 
ka terpaksa mengambil keputusan 
untuk menjelesaikan soal itu mela- 
lui saluran2 diplomatik” biasa. Ke- 
mudian mereka mengundjung djamu 
an. makan di Downingstreet 10 dgn 
perdana menteri Churchill. Selama 
djamwan makan 'ini mereka memper 
bintjangkan djuga soal2 politik, de- 
mikian “menurut fjerita orang di 
London. 

Tjita-tjita Churchill. 
Sebagai diketahui  Churchill 

mengemukakan lagi tjita2 jang 
merupakan kegemaran  baginja 
untuk pergi langsung ke Moskow 
menemui rekan Malenkov dalam 
usaha untuk mengachiri perang 
dingin. Foster Dulles menjatakan 
berkeberatan atas maksud Chur 
chill itu, dan desas desus menja 
takan, bahwa perlawaran Dulles 
itu menggembirakan kabinet Ing 
geris, karena ahli negara jang su 
dah tua itu agaknja kini sudah 
kurang sempurna djalan fikiran 
nja. 

Sifat wkna-kanak ? 
Demikianlah terdengar di London 

' desas-desus dan dalam kalangan2 ig 
mengetahui, bahwa ketika Adlai 
Stevenson belum selang berapa lama 
ini mengundjungi London — dalam 
perdjalanan pulang ke Amerika, ia 
idiundang makan " oleh Churchill. 
Stevenson menerima baik undangan 

itu, tetapi sebelumnja ia telah diper 
|ingatkan, bahwa perdana 
sudah semakin tua dan djangan ki- 
ranja menganggap sebagai sungguh2 

apa jg diterangkan oleh Churchill, 
Pada awal djamuan makan itu Chur 
chill mengetok. gelasnja dan angkat 
bitjara. Tjeramahnja itu berisi dan 

- brilliant”, sehingga meninggalkan 
“kesan jg dalam pada Stevenson. Ia 
berkata kepada orang jg duduk di 
sebelahnja: ,,Sungguh, orang tua ini 
masih tetap tangkas.” Tetapi sangat 
memilukan hati, ketika Churchill se 
perempat djam kemudian angkat bi 
tjara lagi dan berhenti lagi berbitja 
ra untuk kemudian dilandjutkan pu 
la setengah djam sesudah itu. 

  
j Benar akan berhenti? 

Karena itu tidak 'mengheran- 
kan, bahwa fihak Barat agak ra- 
gu2 kalau Churchill mengusul- 
kan akan pergi langsung ke Mos 
kow. Orang pada hakekatnja cha 
watir apabila ia membuat sesua- 
tu djandji jang sebelumnja tidak 
diketahui oleh seorangpun djuga 
dan jang selain daripada itu tidak 
akan “dihargai oleh siapapun. 
Oleh sebab itu di London” orang 
berkejakinan, bahwa Churchill 
dalam beberapa bulan ini akan 
meletakan — djabatan, apabila 
Eden telah sembuh kembali sepe 
nuhnja dan menjerahkan pertang 
gungan djawab pemerintah kepa- 
da Eden. 

Sementara itu sebuah nota ba 
ru telah diserahkan Iagi kepada 
Moskow dengan usul untuk meng 
'adakan pembitjaraan tgl. 9 No 
ipember ini di Lugano mengenai 
'masalah2 Djerman dan Austria, 
. tetapi tidak seorangpun pertjaja, 
bahwa Moskow - akan memberi 
kan djawaban jang memuaskan. 
Inisiatif Churchill untuk menga 
dakan pembitjaraan tingkat ting- 
gi tanpa agenda sekarang sudah 
mendjadi  kenjataan dan fihak 
Rusia dapat menolak setiap alter 
natif, sebegitu lama mereka ke 

| tahui, bahwa usul  Churchill itu 
“disimpan dalam peti es tetapi ti 
.dak dihantjurkan. 
| Peranan Djerman. 

Kali ini besar sekali peranan Djer 
man dalam konperensi para mente- 
ri. meskipun negeri itu tidak turut 
hadir, Naskah  djawaban kepada 
"Moskow lebih dulu diberitahukan 

  

menolak dengan keras rentjana ta- 

menteri | 

waran2 perdjandjian2 - djaminan se- 
mula kepada Rusia. 

Adenauer memandang - rentjana 
djaminan2 itu membahajakan bagi 
masjarakat pertahanan Eropa, meng 
ingat meskipun baru kemungkinan 

bahwa apabila rentjana itu disetu- 
djui oleh Rusia, maka pemerintah 

di Paris akan lebih lama pula me- 
nanti penundaan ratifikasi masjara- 
kat pertahanan Eropa. Berhubung 
dgn, itu para menteri memperhati- 

kan sepenuhnja pendapat Adenauer 

itu dan menghapuskan ajat2 menge- 
nai perdjandjian2 djaminan. 

Korea dan masalah2 lain. 
Dalam soal politik Korea fihak 

Inggris mentjapai hasil gilang-gemi- 
lang. Dulles menjetudjui mengada 
kan konperensi politik dengan Lima 

Besar, ditambah “dengan Korea Uta 
ra dan Selatan. Pada umumnja 
orang memandang hal ini sebagai 
langkah permulaan pengakuan Re- 
publik Rakjat Tiongkok oleh Ame- 
rika Serikat, tetapi dari Washington 
datang berita2, bahwa soal itu tidak 
benar. Persengketaan  Arab—-Israel 
merupakan pokok pembitjaraan pu- 
la dalam konperensi, tetapi sesudah 
mentjela sikap Israel, para menteri 

meneruskan masalah itu kepada De 
wan Keamanan, jg pada waktu ini 

sedang memperdebatkan masalah ter 
sebut. Tetapi teranglah kini, bahwa 
Israel sekarang tidak begitu disukai 
oleh Tiga Besar Barat daripada ta- 
hun 1948. Agaknja mereka insjaf, 
bahwa negara2 Barat pada waktu 
ini lebih banjak memerlukan nega- 
ra2 Arab daripada Israel. 

  

mukan satu daerah jang mengan 
| dung erisen a.l. emas, perak, ti 
mah dan bruinkool. 

Maksud Gatot ialah supaja Pe 
merintah membuka exploitasi itu 
dan menempatkan pemuda2 dari 
U.P:N.I. di pertambangan tsb. 

Diterangkan selandjutnja, bah 
wa sudah hampir satu tahun pe 
muda2 U.P.N.i. meminta dengan 
perantaraan B.R.N. Propinsi su 
paja dapat ditransmigrasikan ke 
daerah. Sumatera, akan tetapi 
sampai sekarang permintaan me 
reka itu belum terlaksana. 

Dalam pada itu pemuda2 ini 
tidak diam melainkan mentjari 
objek2, dan. achirnja - diketemu 
kannja tempat dimana logam2 
itu terdapat. 

Gatot tidak mau memberitahu 
kan tempat - ertsen ini sebelum 
bertemu dengan pemerintah. 

(Antara). 

TINDAKAN2 INGGRIS DI 
GUIANA BENAR? 

Henry Hopkinsen, menteri ne- 
gara urusan masalah2 djadjahan 
dalam suatu komperensi pers ha- 
ri Rabu menjatakan bahwa pers 
temuan2-nja dengan segala fihak 
di Guiana Inggris telah mejakin- 
kan dirinja lebih kuat dari . pada 
sebe'umnja bahwa tindakan2 pe 
merintah Inggris jang tjepat dan 
tegas dikoloni ini ,,seluruhnja da- 
pat dibenarkan”. Lebih djauh, 
stidak sadja demikian tapi djuga 
itu penting sekali”. 

  

  

  

  
Wakil Presiden Amerika Serikat, Richard M. Nixon, jang pada 21 Ok- 
tober dalam kundjungannja ke Indonesia tiba di Djakarta, menjampaikan 
gambar Presiden Eisenhower kepada Presiden Sukarno sebagai kenang2- 
an.. Gambar: Presiden dan Njonja Sukarno sedang melihat 
siden Eisenhower dgn. penuh perhatian. : 

gambar Pre- be 
Ditengah wakil Presiden. Nixon.   

    India Usulkan Reses 
Dalam Perundingan? Komi- 

si Repatriasi Di Korea 
Alasan? Pemboikotan Wakil? Polan- 

dia Dan Tjeko 

INDIA HARI Kamis kemaren mengusulkan 
Repatriasi 5 Negara2 Netral, mengadakan 

agar Komisi 
reses tak terbatas ka- rena para tawanan perang fihak Utara non-repatriasi masih tetap 

tidak mau mendengarkan pendjelasan2 dari para opsir fihak Uta- 
ra. Demikian UP. Dalam itu anggauta2 Komisi tersebut dari Po- 
landia dan Tjekosloyakia hari Kamis mengachiri 
dan telah menghadiiri sidang Komisi. 

: kia, 
mulai mem. tjam agar para tawanan perang ti- 

dengan dak mau mendengarkan 
djalan tidak menghadlirinja. Ada ! san2. 

Sebagai diketahui, mereka ini 
tiga hari jang lalu 
boikot sidang2 Komisi 

pun alasannja ialah menurut beri 

boikot mereka, 

menakut-nakuti dan mengan- 

pendjela- 

Karena ini wakil2 kedua negara 
ta2 dari UP sebelumnja ialah ka tsb mengusulkan agar pasukan? In- 
rena wakil2 Polandia dan Tjekos dia bertindak tegas terhadap organi 
lovakia ,,menghendaki tindakan2 |sasi terror itu, Tapi anggauta2 Ko- 
kekerasan” untuk 
wanan perang 

memaksa ta | misi lainnja tidak setudju, 
fihak Utara tsb. | kan dalam sidang Komisi sebelum- 

sedang- 

mau mendengarkan pendjelasan2. | nja telah tertjapai kata bulat, demi 
Alasan2 mengapa mem- | kian wakil2 kedua negara ini, bahwa 

boikot. | 
Dalam pada itu atas pertanjaan: 

wartawan2 NCNA kepada 
tsb didapat kabar bahwa alasan me 
reka untuk 

reka tidak mau ikut 

didalam keadaan dimana para tawa 
nan perang oleh sebuah organisasi 

wakil? terror dipaksa 
lam kamp dan dirintangi ntuk me 

tidak ' menghadliri si-, ngambil kesempatan 

dang2 Komisi itu-ialah karena me-| ngarkan pendjelasan2, bertanggung kan2. India diberi kekuasaan untuk 

untuk tinggal dida- 

guna mende- 
maka pasu- 

djawab terhadap keputusan jg mau) bertindak dengan tegas. 
diambil oleh sebagian terbesar ang) Belakangan anggauta2 Komisi Iin 
gauta2 Komisi jg oleh kedua wakil nja tidak setudju, demikian wakil2 
itu dianggap bertentangan dengan ' Polandia dan Tjekoslovakia, dengan 
ketentuan2 jg sudah ada. Selangjut| alasan akan terdjadi 
nja oleh kedua wakil itu dinjatakan| ini wakil2 . 
bahwa: sebab mengapa para tawa-| mendjawab bahwa djustru 
nan perang dari fihak Utara tidak | mematahkan organisasi terror 

Atas 
telah 

dengan 

inilah 

korban, 
ini mengatakan 

mau mendengarkan pendjelasan2 ia| akan dapat ditjegah terdjadinja kor 
lah karena adanja organisasi terror| ban2 dalam kalangan para tawanan 
didalam ' kamp2 
orang2nja Chiang 

jg disusun 
Kai-shek 

a13 
oleh! perang. Demikian keterangan2 para 
dan| wakil Polandia dan  Tjekoslovakia 

Syngman Rhee. Mereka ini, demiki'l kepada wartawan2 NONA. 
an wakil Polandia dan Tjekoslava- (Antara), 
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- atas tempat duduk sopir terdapat 

-gunakan umpamanja kalau dipasang 

  

Kundjungan Nixon 
  

— — — — — Djumlah orang-crang penting Amerika jang telah me- 
ngundjungi Indonesia dan negara-negara tetangga kita sudah banjak. 
Penting-ringkasnja kundjungan itu sedikit banjak mengandung maksud- 
maksud tertentu untuk kepentingan Amerika sendiri. Walaupun tamu- 
tamu Amerika itu setelah kembaii kenegaranja menjusun pelaporan guna 
pedoman pemerintahnja, rasanja Amerika belum puas djuga. Ini terbukti 
dengan kundjungannja wakil presiden Amerika Serikat Nixon. Jang kita 
ketahui dari pelbagai berita jang dapat kita tangkap menjatakan, bahwa 
kundjungan Nixon itu merupakan kundjungan goodwill jang sudah se- 
wadjarnja disambut deagan tjukup goodwill pula. Walaupun demikian 
anggapan orang tidak dapat dihilangkan begitu sadja mengenai maksud 
kundjungan Nixon itu. Apalagi djika kita selami keterangan Nixon sen- 
diri waktu mau meninggalkan Amerika Serikat. Diantaranja Nixon me- 
njatakan, bahwa tudjuan kundjungan itu untuk mendengarkan masalah- 
masalah serta keluhan mereka dan mengumpulkan bahan-bahan mengenai 
ketidak-senangan jang ada atau mungkin timbul guna mendjadi laporan 
kepada presiden Eisenhower untuk didjadikan pedoman didalam meng- 
ambil keputusan-keputusan dalam beleid pemerintahan Amerika. 

Berdasarkan keterangan Nixon sendiri kita bisa meng- 
ambil kesimpulan, bahwa kundjungan itu tidak bisa dipisahkan dengan 
langkah-langkah pemerintahan Amerika Serikat. Djadinja kundjungannja 
di Indonesia itu mengandung maksud djuga untuk mendengarkan apa- 
apa jang bisa dibawa dan kemudian dimasak sebagai bahan penting 
untuk melangkah kedepan. Dalam hubungan ini patut djuga kita ke- 
mukakan, bahwa mengenai Indonesia jang patut diketengahkan dalam 
pembitjaraan dengan Nixon ialah masalah-masalah iang langsung me- 
ngenai kehidupan rakjat sehari-hari jang ingin akan kemakmuran. Tegas 
nja masalah ekoromilah jang wadjib mendapat prioriteit pertama dalam 
rangka pembitjaraan dengan tamu dari Amerika Serikat itu. Masalah 
ini kita tekankan, karena perputaran roda ekonomilah mendjadi sendi 
kekuatan kita. 

Zonder tedeng aling-aling kita membutuhkan bantuan 
jang dapat memadjukan ekonomi. Dan sendirinja bantuan itu djanganlah 
mengikat. Karena datangnja Nixon itu mau mendengarkan apa-apa jang 
dapat dibawa pulang, maka ketjuali bantuan seperti jang kita maksudkan 
diatas, maka mengenai hasii bumi Indonesia jang patut mendjadi per- 
hatian Amerika Serikat diantaranja ialah karet.  Djanganlah Amerika 
Serikat sebagai penghasil karet sintetis mengukuhi pendiriannja. Djika 
Amerika Serikat toh mau mendengarkan suara Indonesia, maka Indonesia 

menjerukan pada Nixoa hendaknja mengenai harga karet ini Amerika 
Serikat menjelami kehendak Indonesia dan sendirinja merobah pendiri- 
annja. Sebenarnja masih banjak sekali soal-soal jang parta- dikemukakan 
dalam pembitjaraan dengan Nixon. Karena soal ekonomi iang mendjadi 
sumber kemakmuran rakjat itu, menurut hemat kita jang paling penting, 
maka soal itulah jang kita tekankan disini, 

2 

Kaber Kata 

»Nogo“ Istimewa 
Bis Darmawisata Jang Serba Lux — 
Diperlengkapi Koelkast — Pembangkit 

Tenaga Listrik Dan Pemasak Air Panas 
(Oleh: Wartawan Kita) 

DALAM LAPANGAN pembangunan sekarang ini, bukan 
sadja kebutuhan prinsipieel dari pada rakjat perlu diperhatikan, 
tetapi sedapat mungkin perlu djuga orang berusaha untuk dapat 
mengikuti perobahan2 zaman modern dengan  pendapat2 baru, 
sesuai dengan kebutuhan jang d.perlukan oleh masjarakat. Kini 
di Semarang Perusahaan Bis ,,Nogo” telah berhatsil membangun 
bis darmawisata modern dengan segala alat jang dapat menjedia- 
kan kebutuhan2 berdarmawisata, mengingat pula adanja perkum- 
pulan2 jang seringkali memperhatikan usaha darmawisata ke tem- 
pat2 jang indah di Indonesia. Dalam Bis tersebut a.l. perlengkapan 
perlengkapan jang dapat dituturkan ialah sbb : 

  

Bentuk Bis tadi ada lebih tinggi 
dari Bis2 biasanja. Ruang dalamnja 
ada luas dan teratur demikian rupa. 
sehingga dapat ditempati Lk. 30 

  

orang. 'Tempat2 djendela dibangun 
seperti orang duduk dalam kereta 
api kelas 1. Tas2 ketjil dapat ditaroh | «., .»... Be ke sa 
diatas tempat duduk, sedang dari Kementerian Penerangan Djakarta 

ventilasi ,jang.tjukup untuk -menjing- 
kirkan hawa.panas jang mungkin: 
terdapat didalam biss dengan tiada 
usah membuka djendela jang /terbi- 
kin dari katja. Di atas Bis tadi ter- 
dapat licht agregaat jang berkekua-! 
tan 1000 watt. Alat ini dapat diper- 

rena didakwa menggelapkan - uang 
sebanjak lebih dari Rp. 1.000-000- 

nerangan. 
Dengan adanja ketjurangan tadi, 

Sir-pong tidak berani tafsirkan, apa- 
kah keadaan Kementerian Penera- 
ngan akan djadi lebih Terang atau 
tambah Gelap. 

Tapi dasar manusia kok massss, 
banjak djuga jang memang sengadja 
lebih suka tjari tempat2 jang GE- 
LAP. Misalnja seperti apa jang: ter- 
djadi baru2 ini di kamar 19 Hotel 
jgklas I di Solo, ada seorang pegawai 
tinggi dengan seorang ..teman isti- 
mewa” jang menginap setjara Gelap- 
Gelapan. 

Tapi bukan menggelapkan uang 
lhoo, tjuma menggelapkan............ 
surat kawin. Hemmmm, hemmmm, 

grahan tempat tudjuan darmawisata 
tak dapat aliran listrik, sedangkan 
dibelakang bawah terdapat pipa jg. 
mengeluarkan air panas. - Selainuja 
itu ada bak jang merupakan koel- 
kast, hingga bagi erang jang meng- 
ikuti darmawisata, kalau membawa 
minuman2, minuman? jani dapat di- 

bikin dingin dengan sepotong ijs jg. 
dapat bertahan lama dalam koel- 
kast tadi. Ditengah? perdjalanan, 
minuman dingin atau panas tadi da- 
pat diambil, 

Keistimewaan lainnja 
hemmmmm............ 

Keadaan2 lainnja jang dapat di- 7 2 

kata istimewa ialah veer dari Bis) kemis AN Mata kesan umum 
Kadi sengadja dibikin soepel (lem IpNy, sar. Sidik Djojosukarto  me- 
bek) dan dibagian -mukanja diberi ngundjungi ,.Suara Merdeka”, dan 
schokbreker, hingga gontjangan2 jg. 
mungkin terdjadi dalam perdjalanan 
dapat diperketjil demikian rupa sam-. 
pai penumpang tidak banjak terasa. 

Dalam pertjakapan wartawan kita 
dengan sdr. Ong Bian Eng a.l. di- 
katakan, bahwa diseluruh Indonesia, 
bari”kali dsi ..Nogo” dapat berusaha 
ke arah tersebut. Untuk keperluan 
darmawisata, ,,Nogo” baru menjedia 

kan sebuah bis jang semuanja akan 
berdjumlah 4 buah. Kal8u pertjo- 
baan2 tadi nantinja membawa man- 
faat baik, djuga diniat untuk meng- 
adakan trajek bis dengan bis2 mo- 
dern. Carrosserrie Bis tadi dibikin 
oleh Tan A King di Malang jang 
menelan beaja Rp. 25.000.—. 

Kesopanan terdjaga. 
Untuk mendjaga tata tertib, un- 

tuk sopir2 maupun pembantu2nja te- 
lah dipakai orang2 jang dapat di- 
pertjaja dan dapat berlaku sopan 
santun untuk melajani segala kebu-| 
tuhan jang diperlukan - dalam dar- | 
mawisata.” Usaha2 membangun da- | 
lam lapangan lalu-lintas setjara mo- | Penang an 

RATJUN UTK. MEMBERAN- dern masih terus dikedjar hingga | 
Indonesia tidak akan terlalu terhe- TAS ANDJING GELAN- 

DANGAN. lakang dengan lain2 negara tetang- - 

Untuk memberantas andjing2 ge- ga, bahkan kalau mungkin jang le-' 
bih madju. Mungkin kalau izin su- landangan di Semarang kotapradja 

Semarang telah memutuskan untuk dah keluar, pertjobaan pertama 
akan diadakan ke Solo pada hari dalam kerdjasama dengan polisi 

| mengambil tindakan2 tegas.  An- Minggu j.a.d., demikian sdr. Ong. 
diing2 itu akan diberantas dengan 
mempergunakan daging jang telah 
diratjun. Penempatan daging jang 
diratjun ini akan dilakukan dengan 
berhati2 agar tidak ada manusia jg. 
mendjadi korban. Tindakan ini ter- 
paksa diambil, karena dari pihak 
umum tidak banjak diperoleh ban- 

ditanja oleh rekan Wahjoedi, bagai- 
mana pendapatnja tentang kundju- 
ngan Nixon, ia hanja mendiawab: 
.Saja tak punja pendapat apa2”. 
sLha kundjungan pak Sidik ke Se- 
marang mau apa?” Djawabnja sing- 

kat: Saja tjuma mau 'gyari tahu- 
pong Djagalan, tapi sajang kebetu- 
lan tutup”. ,,Lantas?” desak rekan 
Suara Merdeka” ini. ,Ja, saja lalu 
ganti haluan, tjari sate kambing di 
Kapuran. Menjesal sate hatinja su- 
dah habis”. | 
Tjuma sekian sadja interview ki- 

lat rekan Wahjoedi dengan Sidik 
Djojosukarto. Dari interview politik 
melontjat ke interview makanan! 

Komentar Sir-pong: WEI, wel, wel,   

  

MEMPERBESAR PRODUKSI 
BAHAN. MAKANAN, 

Sdr. Soekotjo Pringgoputro dari 
Balai Besar Penjelidikan Pertanian 
di Bogor jang pada waktu ini ber- 

akan diadjukan dimuka hakim, ka-: 

Menggelapkan uang jang sebetul- 
nja harus digunakan untuk bikin Pe- 

    

Djauh, merangkap anggauta Dewan 
lever Ltd., Tuan SJ» yan den Bergh 

  

Pada hari Sabtu pagi di paberik Colibri di Surabaja telah dilangsungkan 
suatu selamatan untuk pegawai paberik tersebut jang berdjumlah kira2 
1000 orang. Pesta ini diadakan berkenaan dengan pembaharuan setjara 
modern dan perluasan paberik itu, jang memungkinkan penghasilan sa- 
bun dan cosmetic mendjadi beripat-ganda. Gambar menundjukan kepala 
kerbau jang sedang ditanam dihalaman paberik, dengan disaksikan. oleh 
directie N.V. Unilever di Indonesia dan Contact-directeur untuk Timur 

Pengurus N.V. Unilever dan Uni- 
(berdjas putih dan tjelana hitam) 

  

Pesaran2 Kapal B 

A.G. di Hamburg beberapa hari 

Dua kapal serupa itu pula, jang 

Rantjangan2 pesanan jg. 
masih tak tentu2. 

Pada minggu-minggu- belakangan 
ini didalam koran-koran luar negeri 
banjak didjumpai berita-jang menga 
takan, bahwa pada waktu ini oleh pe 

merintah Indemasia sedang dilaku- 
kan perundingan dengan paberik2 ka 
pal diluar negeri mengenai pembiki 
nan kapal-kapal baru untuk Indone- 
sia. 

Belum lama ini berita-berita seru 
pa itu terdapat didalam surat-surat 
kabar Swedia. Dari pihak jang ber- 
kuasa kita mendapat keterangan. 
bahwa berita2 itu bersangkutan dgn 
rantjangan2 jang masih tak tentu? 
jang perundingannja masih bersifat 
sementara dengan pihak jg bersang- 
kutan. 

Keadaan devisen Indonesia pa 
'da waktu ini belum mengizinkan 
pengeluaran jang besar2 untuk 
pesanan tersebut. 

Sekarang orang sedang menun- 
djukan pikiran kearah kredit atau 
mengadakan kontrak kompensa- 
si, dimana pihak kita memesan 
kapal2 pada negeri2 jang mau 
membeli barang2 export Indone-: 
Beji 'banjak dari pada djum- 
lah dari jang ditentukan didalam 
perdjandjian dagang jang telah 
ada. 

Kesukaran mendapatkan 
pegawai kapal. : 

Menurut keterangan jang kita per 
oleh, Perusahaan Pelajaran Nasional 
Indpnesia (Pelni) menemui kesukar- 
an Besar dim mendapatkan pegawai 
bagi kapal2nja jang berangsur? sele 
sai. Buat mendapatkan anak kapal 
tidak begitu besar 'kesukarannja, ta 
pi jang sangat sukar ialah mendapat 
kan masinis. Belakangan ini telah di 
peroleh 13 orang djurumudi Djer- 
man. 
Kesukaran ini disebabkan oleh ke 

giatan industri di. Eropah Barat jg 
pada waktu ini sangat membutuhkan 

orang2 jang berdiploma masinis. Pu 
la orang2 tersebut lebih suka beker 
dja didarat dari pada dikapal. 

Takut hari tua. 

Tentang tawaran pekerdjaan di In 
donesia, pihak masinis itu mengata- 
kan bahwa soal gadji tidak mendja- 
di keberatan baginja, sebab gadji jg 
diberikan Indonesia adalah lumajan. 
Mereka menaruh keberatan akan be 
kerdjia di Indonesia, karena takut se 
sudah sepuluh tahun misalnja, mere 
ka akan terdesak oleh orang2 Indo- 
nesia jang sedang dilatih untuk men 
djadi masinis. Seorang masinis jang 
sewaktw bereimur 40t ahun harus 
mentjari kerdja di Eropah, sesudah 
10 tahun bekerdja di negeri panas, 
kerapkali menemui kesukaran. Bila 
masinis2 Djerman itu diberi djami- 
nan bahwa mereka tidak akan diper 
hentikan sebelum patutnja pensiun, 

barangkali akan ada jang mau be- 
kerdja di Indonesia. Demikian kete- 
rangan jang diperoleh ,,Antara” di 
Amsterdam. 

BERMULA MENOLAK SEKA- 
RANG MINTA MASUK 

W Nek 

Menurut keterangan jang diper- 
oleh P.I.-Aneta dari pihak pengadi- 
lan negeri Semarang hingga kim 
djumlah penduduk peranakan Tiong 
hoa 
mentjabut pendatfarannja ' menolak 
djadi warga negara Indonesia sudah 

mikian soal ini masih tetap terbatas 
masuk dalam tjatatan sadja karena 
sebelumnja ada perundang-undangan 
jang. ditetapkan oleh pemerintah me- 
ngenai soal kewarga negaraan go- 
longan jang semula menolak itu te-. 

gia, sedang dalam pelajaran menudju Indonesia. Dc 1 
selebihnja, jaitu dari sepuluh kapal jang dipesan di Belgia, akan 
selesai dalam bulan-bulan jang akan datang. 

- pemilihan umum dikatakan, 
GPII akan ikut aktief dalam pelak-' 

jang mengadjukan pernjataan | 

ratusan orang. Tetapi sekalipun de-' 

Peln: Makin Madju 
erangsur Selesai — 

Tapi Sukar Mendapatkan Peszawai2 
Ahli Pelajaran 

. PADA BAGIAN pembikinan kapal dari Ottenser Eisenwerke 
berselang telah diluntjurkan ke- 

air kapal motor ,,Pasoso” jang dibuat oleh paberik tersebut, atas 
pesanan pemerintah Indonesia. D emikian : 
dam. Kapal kedua jang serupa typenja (571 bruto registerton), 
»Pasigi” namanja, telah pula melakukan pelajaran  pertjobaan: 

Antara” dari Amster- 

dibikin oleh paberik kapal di Bel- 
Delapan kapal 

GPII Harus 
Berpolitik 

Dgn Dasar2 Islam Jang 
Ada—Peringatan Win- 
don GPII Semarang 

DENGAN DIHADLIRI oleh 
Dr. Parjono, Residen diperbantu- 
kan Kantor Gubernur Subekti 
Pusponoto dan beberapa pembe- 
sar lainnja pada hari Rebo ma- 
lam jbl., GPII tjabang Semarang 
telah memperingati berdiri genap 
Sewindu G.P.L4., bertempat di- 
gedung Madrasah Pungkuran, Se 
marang. Pertemuan tadi dibuka 
oleh Moh. Ridwan Fadhil jang 
setjara singkat menuturkan mak- 
cud dari pada pertemuan tsb. 

Sesudah dibatjakan ajat dari 

kemudian sdr. Balja Umar, ketua 
umum GPII wilaiah Djawa Te- 
ngah menguraikan dengan pan- 
djang lebar, sedjarah perdjuangan 
GP selama 8 tahun. Dengan me 
njinggung ajat Our'an jang diba- 
tjakan tadi, pembitjara menjata- 
kan, bahwa keadaan Ummat Is- 
lam sekarang ini ada djauh dari 

djurkan supaja terhadap satu dan 
lan golongan Ummat Islam dja- 
ngan membanggakan diri. Perta- 
njakan jang mengatakan, apakah 
GPII mendjadi anaknja Masjumi 
didjelaskan tentang berdirinja G. 
P.LI. dan Masjumi. 

GPII telah berdiri sendiri setjara 
merdeka, tetapi mempunjai hubung- 
an kerdja sama dengan Masjumi. pa- 
da waktu mana gembong2 pemuda 
jang lama dan baru pada tgl. 2 Okt. 
1946 berkumpul di Djakarta diba- 

| wah pimpinan Mr. Kasman. Dengan 
mendjelaskan tentang arti kata ge- 
rakan, selandjutnja disinggung pula 
mengenai larangan? jang terdjadi di 
Tegal dan Kragan (Lasem) pada 
waktu diadakan peringatan2 oleh 
GPII. 

katakan, bahwa pembitjara mesti bi- 
tjarakan politik dan anggauta GPII 
harus berpolitik dengan dasar2 Is- 
lam jang ada dan bekerdja  collec- 
tief/constructief untuk kepentingan 
masjarakat pada umumnja. 

Keretakkan dalam ummat 
Islam. 3 

Selandjutnja ditambahkan pula, 
bahwa didalam. kalangan Ummat 
Islam memang ada keretakan. Te- 
tapi hal demikian ini terdjadi bukan 
sewadjarnja dan pembitjara  berke- 
jakinan, bahwa Ummat Islam akan 
bersatu kembali dengan dasar2 Al- 
Ouran dan Ketuhanan. Mengenai 

bahwa 

sanaannja dan segala keperluan un- 
tuk maksud tadi sudah tersedia. Di- 
tambahkan bahwa 

kemenangan bagi GPII, demikian 
Balja Umar. 
Kemudian oleh sekretaris umum 

sdr. M. Damhari Abdullah didjelas- 
kan mengenai organisasi GPII sela- 
ma berdiri 8 tahun. 

GIWANG DAN MARKIS DI- 
BAWA TERBANG. 

Sepasang giwang emas 
kan 9 butir mata berlian milik njo- 

  
njah S.S. Smg. telah dibawa kabur ' 
oleh L. jang djuga berumah di Smg., 
jang semula berdjandji akan men- 
djualkannja. Perhiasan tersebut ber- 
harga Rp. 4000.—. 

At-Ouran oleh sdr. Moh. Za'in, 

pada apa jang dikehendaki. Dian | 

Fihak jang berwadjib mela- ' 
rang membitjarakan soal politik. Di : 

kemenangan | 
N.U., PSII dan Masjumi datain pe- | 
milihan umum nanti, itupun berarti, 

bertabur- ! 

ada di Semarang, dalam pertjakapan 
nja dengan P.I.-Aneta, mengatakan, 
bahwa maksud kedatangannja di Se- 
marang ialah untuk menindjau be- 
berapa daeyah Djawa Tengah,” ten- 
tang hasil pertanian. Dikatakan se- 
landjutnja, bahwa di Balai Besar Pe- 
njelidikan Pertanian di Bogor, kini 
telah ditjoba dengan penanaman 
suatu djenis padi jang belum ada di 
Indonesia ini dan agak gampang da- 
lam penanamannja. Djenis padi jang 
baru itu, akan diusahakan pula pe- 
nanamannja didaerah  Djawa Te- 
ngah. Diterangkan, bahwa di Djawa 
Tengah ada seluas lebih kurang 
2.000.000 ha. sawah dan tegalan jg. 
telah ditanami padi, Produksi padi 
ini belum lagi dapat memberikan 
hasil jang tjukup untuk kebutuhan 
masjarakat Djawa Tengah jang ba-   lebih dari njaknja pada waktu ini 
15 djuta djiwa, 

tuan dalam hal pmberantasan  an- 
djing2 gelandangan. 

ANGGAUTA M.M.C. TER- 
TANGKAP. 

Tritunggal jang bertugas di Ke- 
dungdjati baru2 ini, ketika menge-| 

pung sebuah rumah didukuh Sambi- 
roto telah dilempari dengan sebuah 
granat dari dalam rumah. Untung 
granat ini tidak dapat mengenai sa- 
sarannja hingga tidak menimbulkan 
korban dari fihak Tritunggal. Se- 
mentara itu orang2 jang berada da- 
lam rumah terus melarikan diri, dan 
pengedjaran jang dilakukan Tritung- 
gal berhasil menangkap seorang ber- 

nama Taruno, anggauta. gerombolan 
M.M.C. Penangkapan terhadap 
orang ini Tritunggal dapat mensita 
djuga sebuah sendjata Stengun dan 
3 houderbak jang masih penuh ber- 

tap dianggap menolak, sesuai de-! Sementara itu sepasang markis jg. 
ngan instruksi/peraturan pihak ke- bermata 8 butir intan milik njonjah 
menterian dalam negeri jang pernah P. dikampung Petelan telah digelap- 
dikeluarkan. | Kan oleh D.  Markis ini berharga 

Diterangkan, bahwa kesulitan2 jg. ' Rp. 600.— dan D. hingga kini be- 
diderita oleh golongan ini jang ter-, lum dapat diketemukan. Selandjut- 
utama adalah keinginan untuk ,.men|nia seorang lelaki bernama S. telah 
delegeer” uangnja di Nederland. Ba-| ditahan oleh jang berwadjib karena 
njak diantara mereka ini jang mem-j telah melakukan penggelapan atas 
punjai keluarga atau anak jang ber- sebuah tjintjin dari emas dan s- 
ada dinegeri itu untuk menuntut pe- | buah arlodji waterproof milik K. 

dikampung Pederesan Smg. 
HASIL KOMPETISI P.S.LS. 
Kesudahan kompetisi PSIS jang 

berlangsung pada pekan minggu j.l. 
sbb.: 

Tgl. 17 Okt: Polisi 2 — Garni- 
z0en 2 1—5:. TCS 3 — Union 3 
Jamil“ SSS IV —— Polisi IV s0 
(w.o.). Tgl. 18 Okt.: Tjahaja Smg. 1 
— Union II 4—2, Polisi ILI -— Po- 

ladjaran dan maksud ,,mendelegeer” 
uang di bank2 jang tertentu disana, 

adalah untuk meringankan dan me- 
lantjarkan perongkosan anak2 atau 
keluarga jang beladjar dinegeri itu. 
Tetapi jang demikian itu tidak da- 
pat didjalankan, sebab mereka bu- 
kan warga negara Indonesia.  De- 

ngan begini, maka tjara mengong- 
kosinja hanja dilakukan setjara pe- 

    isi peluru, 

  

agiriman2 biasa pada setiap waktu. ris III 1—5, 

  

B3 Luar LASIS 

- 

sOL0 
RENTJANA KUNDJUNGAN 

PRESIDEN KE SOLO. 
Seperti pernah dikabarkan, pa- 

da Hari Pahlawan tanggal 10 No 

pember jad. ini Presiden Sukar- 

n0 akan memperingati Hari Pah- 

lawan tersebut di Kota So, dan 

akan tinggal di Solo selama dua 
hari tiga malam. 

|. Menurut rentjana, atjara kun- 
djungan Presiden di Solo itu ada- 

Hah sbb.: 
Selasa 10 Nopember : 

Djam 17.60 Presiden ditunggu 
kedatangannja dilapangan terbang 

| Panasan (Kartasura). Dari Pana- 
san terus menudju ke-Lodii Gan 
drung (kediaman Walikota). 

Diam 20.60 — 21.00 Presiden 
mengutjapkan pidato mengenai 
Hari Pahlawan bertempat di Ho- 
tel Dana. 
“.Djam 21.30 — 24.— Malam 
kesenian, djuga bertempat di. Ho- 
tel Dana. 
Rebo 11 Nopember: 
'Djam 09.00 — 11.00 Peresmi- 

an Pembukaan Patung Ronggo- 
warsito oleh Presiden dimuka 
Museum. Radyopustoko Sriweda- 
ri. 

Djam 16.00 — 17.00 Peresmi- 
an Pembukaan ,,Paviljun Brawi- 
djaja” di Rehabilitation Centre 
Djebres. 

Djam 19.30 — 20.30 Presiden 
mengundjugi Fancy Fair ', dise- 
lenggarakan oleh Madjelis Per- 
musjawaratan Wanita Surakarta. 
Tempatnja masih akan ditentu- 
kan. 
Kemis 12 Nopember 

Djzam 09.00 — 11.00 Pidato 
Presiden dirapat Pemuda Peladjar 
digedung Wajang Orang Sriwe- 
dari, 

Djam 11.00 Presiden menudju 
ke-Tawangmangu untuk berjsti- 
rahat. 
Dium'at 13 Nopember: 

Djam 11.00 Presiden kembali 
ke Djakarta dengan pesawat ter- 
bang dari lapangan terbang Pa- 
nasan, 

RAPAT PERWAKILAN TJA- 
. BANG SARBUKSI. 

Pada tgl. 17 dan 18-10 jl. SAR- 
BUKSI (Sarekat Buruh Kehutanan 
Seluruh Indonesia) Tjabang - Sura- 
karta telah . melangsungkan  Rapai 
Perwakilan Tjabangnja jg pertama 
bertempat di Kantor Djawatan Ke- 
hutanan Daerah Surakarta, jg a.l. 
dihadliri pula oleh utusan Ranting? 
Sarbuksi wilajah Tjabang Surakarta, 
Sobsi Tjabang Solo, Dewan Pusat 

uksi, dan Tjabang Sarbuksi se- 
r daerah Surakarta. 

“Dalam rapat tsb a.l. telah disusun 
Program-kerdja baru jg akan dilak- 
'sanakan dalam waktu 2 tahun, me 

ii soal2 sosial-ekonomi,  perlua- 
san anggauta dll. Djuga telah diam 
Pns untuk menjokong' Pro- 
|gram Kabinet Ali-Wongso dan me- 
ngutuk usaha2 memetjah dikalangan 
persatuan buruh kehutanan. Rapat 
djuga telah membentuk Dewan Tja- 
bang baru dengan S. Brotowirjatmo 
sebagai Sekertaris Umum I. 

PANITYA PORKSLA. 
Untuk menghadapi Pekan Olahra 

.ga dan Kesenian Sekolah Landjutan 
“Atas (PORKSLA) Djaws Tengah, 
jg. akan berlangsung di Magelang 
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KUNDJUNGAN KE DESA2. 
UDJUNG2. 

Ketika pada tg. 14 Oktober j.l. 
oleh para peserta konperensi -Djawa- 
tan Pendidikan Masjarakat seluruh 
indonesia diadakan penindjauan ke- 
lesa Udjung2  ketjamatan Salatiga 
jang didjadikan objek penjelidikan, 
naka kesan jang didapat dengan 
singkat sebagai berikut : "Desa 
Udjung2 bukannja desa pertjobaar 
2. Desa Udjung2 bukannja desa jg. 
telah djadi, 

Desa Udjung2 terletak dalam dae- 
rah minus, seperti desa? Jainnja ta- 
dinja statis. ' Tetapi usaha Pendidi- 
kan Masjarakat dapat berdjalan pa- 
da fase pertama. Setelah berdjalan, 
perubahannja tjepat. : 

Dalam tahun 1952 S.R. il men: 
djadi.S.R. dengan kelas IV, pada 
tahun 1953 sebetulnja dapat diga- 
lang kelas V, tetapi karena per- 

belum diperkenan- 
kan. Pada tahun 1950 hanja ada 1 
tempat kursus P.B.H., th. 1952 — 2 
tempat dan th. 1953 merata, tiap 
dukuh mempunjai sebuah kursus, 
semua turut kursus P.B.H, Pamong 
Desa jang dulu buta huruf sekarang 
hampir selesai terberantas buta hu- 
rufnja. P.B.H. direntjanakan selesai 
dalam tahun 1953. Selandjutnja da- 
lam tahun 1953 telah diadakan kur- 
sus kewanitaan: K.K.O.D. (Kursus 
Kemasjarakatan Orang 
K.P.U. bag. A. T.P.R.: pembangun- 

an djalan2: pembangunan gotong ro- 
jon,g piring tjangkir dsb. Kesenian 
dulu belum diorganisasi. Isinja se- 

karang dilaraskan dengan pendidi- 
kan. 
Kesimpulan: Pertumbuhan desa 

Udjung2 sehingga mentjapai tingkat 
jang dimiliki pada dewasa ini, tak 
lain dan tak bukan jalah karena 
masjarakatnja sudah mulai bangun 
jang sudah mempunjai toko2 didesa 
sendiri. Segenap Pamong Desa me- 

wudjudkan sebuah team jang kuat, 
jang mampu djuga mentjiptakan 
teamwork jang baik. Salah satu 
faktor baik jang terlihat jalah, bah- 
wa dalam menjelenggarakan peker- 
djaan gotong-rojong tidak terlalu 
membeda-bedakan antara Pamong 
dan rakjat. 

DITEMBAK MATI. 
Ketika baru2 ini oleh jang berwa- 

djib dilakukan pemeriksaan  ditem- 
pat (plaatselijk onderzoek) didesa 
Ngasinan ketjamatan Bawen, dima- 
na terdakwa G. telah melakukan 
pembunuhan setjara kedjam, maka 
dengan mendadak G., walaupun ia 
di-borgol tangannja, telah mentjoba 
melarikan diri. Peringatan dari jang 

berwadjib tidak di-indahkan, sehing 
ga terpaksa tembakan dilepaskan 
dan G. menemui adjalnja. 

KUDUS 
KURSUS KADER ANSOR. 
Besuk pada tgl. 25-10 sampai 

30-10-53 G.P. Ansor wilajah Dia- 
wa-Tengah akan mengadakan kur- 
sus-kader bertempat di Kudus dgn. 
di-ikuti oleh 40 tjabang seluruh Dja 
wa-Tengah. Ketua  penjelenggara 
adalah: Sdr. Sofwan Amary, sedang 

para gurunja ialah: Idham Cholid, 
Zaifuddin Zr. A. Ch Widjaja, N.B. 
Sjahid. 

BLORA 
SUSUNAN PENGURUS 
MOHAMMADIJAH. 

Pada rapatnja jg dihadiri oleh ik. 

  

    dalam bulan Nopember :.».1. di So- 
lo kini telah dibentuk Pan'iya POR- 
KSLA Daerah Surakarta jg susunan 
nja sbb: Ketua I: Masduki (S.P.K.h 

Ketua II: masih akan di-isi, Seker- 
taris I: Sukarno (SMA C). Sekerta- 

    

ris Ik: Suwartono (S.P.K.), Keua- 
ngan: Suhardi, Moch. Suwarno 
(Exelsior), Suwandi (S.P.K.), dan 

Anas (Exelsior). Disamping itu ma- 
sih diperlengkapi dengan Bagian2. 

  

KEGANASAN GEROMBOLAN 

Membakar dan 
rong. 

mengga- 

Gerakan operasi di sekitar daerah 
Bumiaju jang dilakukan oleh 6 pe- 
leton pasukan dari Bataljon 507 pa- 
da tgl. 18 Oktober, telah mendapat- 

Ta hasil sebagai berikut: 1 putjuk 
'owengun dan 3 houderbak peluru 
'bren kita rampas: 9 orang anggauta 
gerombolan tertembak mati serta 3 
orang . anggauta gerombolan lainnja 
luka2 dan dapat kita tawan. Dalam 

I pada itu pasukan kita dapat melihat 
dengan djelas bahwa diantara para 

' pemimpin mereka itu terdapat  se- 
'orang jang “berkulit putih. 

Selandjutnja dalam aksi gerombo- 
lan jang terdjadi pada tgl. 20 Okt. 
ibl. dapat dituturkan sbb.: - djam 
21.45 segerombolan pengatjau jang 

terdiri dari kurang lebih 100 orang 
memasuki ' Ketjamatan ' Larangan, 

daerah Brebes. Mereka melakukan 
pembakaran  rumah2 serta penggu- 
'rongan harta benda rakjat. 

Kerugian jang diderita rakjat du- 
lam aksi gerombolan itu adalah: 30 
rumah rakjat terbakar, Harta benda 
seharga Rp. 6000.-— digarong: 5 
ekor kerbau mati dan seorang pe- 
muda mendapat luka2. 

Sebelum bala bantuan dari pasi- 
kan kita datang, gerombolan telah 
lenjap dari Larangan. ' Dalam pada 

'itu sepasukan Banteng Raiders jang 
melakukan gerakan pembersihan pa 
da hari itu djuga didesa  Tileketok, 

daerah Kawedanan Margasari, telah 
berhasil menemukan 1 karabijn, 1 
seinpistool, 2 granaat launser, 1 mor 

Mier 2 inch dan beberapa ransel. De- 
mikian berita dari Biro Penerangan 
Divisi. 

  
KEBAKARAN BESAR DI 

BANDJARMASIN. 

Sedjumlah 80 buah rumah di Ker 
tak Baru dalam kota Bandjarmasin 
musna dimakan api kebakaran, jg. 

'berkobard ari djam 13.00 hingga 
“14.00 Selasa siang. Kantor kotabe- 
sar dan PHI ditempat tersebut un- 
tung tidak ikut terbakar. Korban dji 
wa tidak ada. Semua rumah2 jg ter- 

“bakar itu adalah kepunjaan orang2 
| Indonesia. Kerugian kira2 setengah 
| djuta rupiah. Api datangnja dari se 

buah rumah ketjil. Keterangan? Ie- 
bih djauh belum diperdapat. 

140 orang, pada tgl. 19 Oktober '53, 
maka Muhammadijah telah dapat 
memperbaharui susunan pengurus 
“Ranting Ngawen (Blora) sbb: 
| Ketua: Sdr. Abd. Chamid, Wk. 

Dewasa): 

Mimbar Djum'at: 
aw. amar. sen. 

Oleh 
ewean 

memutuskan 
Asfary r.a). 

ja, budjukan dan lain-lainnja 
dak kelihatan oleh mata ke 
anggauta pantjaindera. J.m. 
rangkan tentang arti ,,sihir” 
rut bahasa Arab artinja: 
nji tempat pengambilannja.” 

Sebetulnja tentarg perkataan 
ssihir” ini oleh bangsa Indonesia 
sudah dikenal, dan sudah men 
djadi bahasa Indonesia, dan oleh 
sementara orang2 | Indonesia te 

lah dipertjaja adanja, dan diper 
tjaja pula  bahaja dan gunanya. 
Pada hakikatnja ,.sihir” itu sepan 
djang penjelidikan para ahli il 
mu ruhany, adalah bermatjam2 
dan  bertingkat-tingkat: tetapi 
jang akan kami uraikan disini 
jalah sihir-jang biasa diperguna 
kan orang untuk membudjuk, 
menipu dan merusak. Sihir jang 
sedemikian itulah menurut kete 
rangan para ahli pengetahuan 
agama didjelaskan: ,,Sesuatu jang 
diperoleh dengan djalan atau tja 
ta lebih dulu meminta bantuan 
kepada ruh-ruh jang djahat, ka 
rena perbuatan sihir itu tidak | 
akan mungkin diperbuat oleh ma 
nusia sendiri, dan perbuatan itu 
tidak mungkin pula dilakukan 
oleh orang jang tidak serupa dja 
hatnja dengan ruh-ruh jang dja 
hat itu.” G 

Ilmu sihir. 
Sihir jang kami njatakan itu 

sesungguhnja sudah diketahui dan 
diperkuat orang sedjak beberapa 
abad jang telah lampau: dan 
orang dapat melakukannja (mem 
buatnja) itu dengan pengetahuan, 
jalah ilmu sihir. Karena sepan 
djang peraturan TUHAN, tidak 
mungkin djadi ada suatu perbu 
atan jang dilakukan orang de 
ngan tidak disertai ilmu pengeta 
huan. Djadi tentang ,.sihir” itu 
ada ilmunja sendiri, dan orang 

    
jang dapat membuat atau menger 
djaka hir itu tentu telah mgm 
punjai unja. Pula sihir itu di 

n dikenal bukan oleh 
segolongan bangsa sadja, tetapi 
segenap “bangsa manusia dimuka 
bumi ini kiranja .telah banjak 
jang mengenalnja. 

Dalam Al-Our'an ada didapat 
beberapa ajat tentang peristiwa 
sihir jang dilakukan dan diper 
buat tukang? sihir dikala Fir'aun 
(Pharao) di Mesir  merrhadapi 
mu'djizat Nabi Musa a.s. Dengan 
ini djelaslah, bahwa ilmu sihir 
itu puluhan abad jang lampau 
telah diketahui dan dilakukan 
orang. 

Firma Allah S.w.T. 
Tentang sihir ini, oleh ALLAH 

S.w.T. telah  dinjatakan dengan 
FirmanNja dalam Al Ouran, 
jang artinja - antara. lain: ,,Dan 
tidaklah mereka (para guru si 
hir) itu dapat memberi -bahaja 
akan seseorangpun dg sihir, mela 
inkan dengan  idzin ALLAH.” 
S. Bagarah a. 102). : 

Ajat ini dengan djelas menja   
litu tidak akan 
takan, bahwa para tukang sihir 

mungkin dapat 
memberi bahaja atau membikin 
melarat akan seorang lain de 
ngan sihirnja jang telah dibang 
gakan itu, melainkan  semuanja 
itu dengan  perkenan ALLAH. 
Ajat ini mengandung pimpinan, 
bahwa tiap-tiap orang hendaknja 
mendjaga kepertjajaannja kepada 

“Ketua: Sdr. Suwardi, Penulis: Sdr. ALLAH jang Maha Esa, Maha 
Sukardi, Bendahari: Sdr. Djitotaru- , Kuasa dan Maha 
dji, Pembantu: Sdr. Hardjosumarto. | nganlah terpedaja 

Dalam rapat tsb hadir pula pengu|( machluk jang 
rus Muhammadjjah Tjb. Blora Sdr. 

Suhirman HW dan konsul Muham- 
madijah Daerah Pati Sdr. Sukarno 
HW. 

Setelah diberikan beberapa we- 
djangan mengenai ke Muhammadi- 

jahan, maka oleh Sdr. Sukarno HW 
di kupaskan pula setjara  pandjang 
lebar tentang Agama Islam dengan 

kehidupan manusia. : 

|. RALLY SEPEDAMOTOR 
IL... PASAR MALAM SMG. 

Pada hari Minggu tanggal 25 Ok- 
tober 1953, akan diadakan Raily 
Sepeda motor dengan 91! peserta da- 
ri Djawa Tengah dan Timur. Traject 
ke I, untuk klas UH akan berangkat 

djam 13.00 malam dan untuk klas 
I, djam 14.30 malam. Start dari 
halaman Kantor Kota Pradia, dan 
Finish didepan Hotel Du Pavilion. 

| (kira2 djam 6.00 pasi). Traject ter- 
'sebut akan melalui Magelang, Djoc- 
ja, dan Solo dengan djarak djauh 

1282 kilometer. Traject ke Il, untuk 
iklas I dan II berangkat djam 7.00 
|pagi. Start dari muka Kantor Gu- 
“bernur (Gedung Papak) dan Finish 
di S.M.A.  (Djl. Oei Tiong Ham) 
(kira2 : djam 13.00 siang.  Traject 
akan melalui Kudus, Rembang, Blo- 
ra, Wirosari, Godong, Mranggen, 
dengan. djarak djauh 262 kilometer. 
Sampai di Finish S.M.A. “akan di- 
adakan Assotelatie Vaardigheid dan 
Remproef dan malamnja diadakan 

pembagian hadiah2 para Pemenang. 
Djago2 dari Surabaja sudah ada ig. 
datang, untuk siap sedia turut Rai- 
ly tersebut. 

RALLY BETROUWBAAR- 
HEIDS PRESTATIERIT : 

Ikatan Msetor Indonseia jang me- 
ngadakan rallye pada tgl. 22 No- 
pember 1953 untuk Jajasan 17 
Agustus, R.S. Tiong Hoa I Wan, Ja- 

jasan Gedung2 Sekolah Kudus me- 
ngabarkan bahwa menurut keputu- 

san, rallye tadi akan diikuti oleh 
140 buah mobil, sedangkan kelebih- 

sebagai tjadangan. Berhubung  de- 
ngan banjaknja orang jang mendaf- 
tarkan, maka angka semula jang di- 
tetapkan 120 mobil mendjadi ditam- 
bah demikian rupa, sehingga tidak 
sampai mengetjewakan para pengi- 
kut. Jang ikut serta a.l, terdapat ba- 
njak orang2 jang memegang djuara2 
di Djawa Tengah, Djatim dan Dja- 
bar, 

. Selainnja itu, Sweepstake pun di- 
adakan" dengan hadiah 1 mobil Hill- 
man, 2. Sepeda-motor Velocette 350 
Ce, 3. Sepeda motor undapp 259 
cc., Scooter, bromfiets dll. jang me- 

narik. Pusat pendjual sweepstake: 
Ho Boen Ping, Purwodinatan Uta- 
ra Ll, 4, 6, 8 Smg., telp. 855 Smg.   
annja pendaftaran akan dimasukkan 

Penting, dja 

dianggap dapat 
memberi manfa'at dan menolak 
melarat. 

Keadaan sihir ditanah Arab 
Sepandjang riwajat: ditanah Arab 

pada masa sebelum diutusnja- Nabi 

Muhammad s.a.w. — menilik  ba- 
njaknja riwajat jg berkenaan dengan 

oleh sedjenis. 

Dusa Ber-Sihir : 
H. Munawar Chalil 

Tidak akan masuk ke Surga, orang jang membiasakan memi- 

num arak, dan orang jang pertjaja dengan 

rahim? (H.R. Ibnu Hibban 

Sihir, dan orang. jang 

dari s. Abi Musa Ak- 

asa " . 

PERKATAAN ,,SIHIR” menurut lughat artinja jalah tipu da 
l jang serupa itu dengan halus, ti 

la dan tidak terasa oleh salah satu 
d. Muhammad Rasjied Ridha mene 

itu, jalah: ,,Bahwa 
Tiap2 sesuatu jang halus dan tersembu 

sihir itu menu 

Nasib Gedung 
Gadjah Mada 
Dibitjarakao Oleh Seksi 

PPn or Kk, 

DALAM rapat Seksi Pendidi- 
kan Parlemen hari Selasa diputus 
kan untuk mengirim delegasi ke- 
pada Menteri PPK, guna me- 
minta pendjelasan lebih landjut 
mengenai ,,ontwerp” pembikinan 
gedung Gadjah Mada jang menu- 
rut pengetahuan Seksi sampai ki- 
ni belum dibikin dan mengenai 
masalah Guru Besar Asing jang 
dibutuhkan oleh universitet terse 
but. Sesudah itu Seksi bermak- 
sud akan mengadakan rapat ker- 
dja dengan Menteri PPK. Dele- 
gasi itu terdiri dari wakil ketua 
Seksi Z. Abidin Achmad dan ang 
gauta2 Sutarto serta Nawawi. ... 

Dalam pada itu Seksi Pertahanan 

dalam rapatnja hari Selasa mende- 
ngarkan laporan dari wakil Perbeph 
si mengenai masalah penampungan 
para bekas pedjuang bersendjata ke- 

dalam masjarakat. Sehabis mempela 
djari laporan itu lebih landjut, Seksi 
-akan mengadakan rapat kerdja dgn 
Pemerintah, mungkin hari Kemis ma 
lam jang akan datang. : 

  

SIARAN R.R.. TRITUNGGAL 
Semarang, 24 Oktober 1953: 

Djam 06.10 Ouintet Hot Club of 
France: 06.45 Biduan terkenal: 07.15 
Hidangan Carry: 07.30 Suara Momo 
dan Siput: 07.45 Lecuona Cuban 
Boys, 12.05- Permainan piano, 12.15 

Orkes Peter Yorke: 12.30 Ping As- 
tono diiringi S. Dharnoto: 12.45 
Lagu2 Maluku: 13.15 Gesekan Bio- 

la: 13.40 Anekawarna Indonesia, 
14.00 Rafhan siang: 17.05 Taman 
Kusuma asuhan Pak Djangkung, 
17.45 Musik Salon 18.00 Obrolan 

Pak Patrol: 18.15 Lagu2 gembira: 
18.30 Orkes Puspa Kentjana: 18.45 
Samsidi dan Sajekti: 19.30 Lagu2 
barat dan timur hidangan Tossema, 
20.15 Ichtisar Pers: 20.30 Orkes Ha 
wajian Suara Istana, 21.15 Pilihan 
Pendengar Klasik: 22.20 Hiburan 
malam hid. O.K. Panorama: 23.06 
Tutup. 

Surakarta, 24 Oktober 1953: 
Djam 06.03 Frankie Yancovic de- 

ngan orkesnja: 06.15 Ruangan ge- 
rak badan: 06.45 Sekitar tanah air, 
07.15 Lagu2 Tionghoa: 07.45 Piano 

Solo: 12.03 Sekuntum Melati: 12.45 
India gembira, 13.00 Duka Elling- 
ton dengan orkesnja: 13.15 Dari 
Texas: 13.45 Penghantar makan 
siang oleh O.K. Ksatrija, 17.05 Du- 

nia kanak2: 17.45 Rajuan Pemudi: 
18.15 Hari P.B.B. disambut oleh 
sdr. Soetaris 18.30 Sekitar 
kelapa: 19.15 Kontak dengan pen- 
dengar: 19.30 Bingkisan  penjiar: 
20.15 Ichtisar Pers, 20.30 Wajang 
Kulit samalam suntuk tjer.: DEWA 
RUTIJI,: 21.20 Wajang Kulit (landju- 
tan), 05.00 Tutup. 

Jogjakarta, 24 Oktober 1953: 

Djam 06.10 Orkes Sidney. Torch: 
06.30 Varia Nusantara: 06.40 Serba 
serbi ketimuran: 07.10 The Luton 
Girls Dinah Shore dll.: 07.40 Sa- 
melan Bali: 12.05 Rangkaian lagu? 
Instrumental, 12.30 Suara Jitno   sihir2, sihir itu sudah berkembang 

biak dan berpengaruh dim. masjara: 
kat bangsa Arab se umumnja- Ke 

pertjaiaan mereka kepada sihir2 itu 

rupa-rupanja tebal dan kokoh dijuga. 
Maka kedatangan Nabi Muhammad 
saw. pada - masa-itu antara lain 
memberantas kepertjajaan orang ke- 
pada sihir-sihir para tukang “sihir. 
Oleh Nabi s.a.w.. dengan tegas di 
njatakan, bahwa orang jg pertjaja 
kepada sihir, bahwa sihir itu dapat 
mendatangkan - guna. dan menolak 
bahaja, dan sihir itu dapat dipergu 
nakan untuk... ini dan untuk...... 
itu, jg sesungguhnja diluar kekuatan 
dan kekuasaan manusia, 

kan dan ingkar kepada TUHAN 
Jang Maha Esa. Pula, orang jg se- 
demikian itu adalah orang  berdji- 
wa kotor: dan orang ig suka mem- 
buat atau melakukan sihir itupun 
orang ig berdjiwa kotor djuga. Se- 
landjutnja menurut penjelidikan pa- 
ra orang “ahli “ilmu djiwa, orang ig 
dapat disihir atau' dipengaruhi oleh 
sihir, itu adalah “orang jg berpera- 
ngai djahat, berbudi rendah dan ber 
kelakuan busuk. Lebih tegas: orang 
ig berdjiwa kotor djuga. Adapun 
orang ig bertauhied dengan arti jg 
sebenarnja, berdjiwa — bersih-murni, 
berbudi luhur dan berperangai baik, 
djangankan akan dapat disihir, se: 
dangkan terpengaruh  sadja tidak 
akan mungkin! 

Pesan Nabi Muhammad 
S.a.w. 

Berhubung dengan itu, Nabi Mu- 
hamnad s.a.w. telah menjampaikan 
pimpinannja kepada para ummatnja, 
antara lain pernah bersabda jg arti 
nja sebagai ig tertera diatas, ig mak 
sudnja bahwa orang ig pertjaja pa- 
da sihir itu tidak akan ' menerima 
Karunia ALLAH kelak dihari ke- 
mudian. Bahkan beliau  s.a.w. per- 
nah djuga bersabda, ig artinja: ,,Ba 
rang siapa jg pertjaja kepada tukang 
tilik atau tukang sihir, sedang ia la- 
lu pertjaja kepada. omongannja, ma 
ka sesungguhnja ia telah menging- 
kari pada apa jg diturunkan atas 
Muhammad s.a.w.” 

Maksudnja: Orang ig pertjaja ke- 
pada tukang sihir, kalau sihirnja da 
pat berbuat begini... dan begitu 
KA » maka sungguh ia telah me 

ngingkari akan wahju Al Ouran ig 
telah diturunkan kepada Nabi Mu-   hammad s.a.w. 

berartilah , 
ia berbuat durhaka, mempersekutu-' 

Nien dll.s 13.10 Dendang Minang- 
kabau: 13.40 Roberto Inglez dengan 
orkesnja: 14.00 Krontjong siang oleh 
O.K. Rajuan Sukma, 17.00 Musik 
sore hari, 17.45 Rajuan Pulau Ha- 
wati 18.05 Merdu meraju dikala 

matahari terbenam, 18.30 Tjatatan 
dua pekan studio: 19.15 Bingkisan 
malam Minggu: 19.30 Berita Regio- 
nal: 19.40 Merdu meraju oleh Eddy: 

20.15 Hiburan malam oleh O.K. 
Peni, 21.15 Ujon2 Monosuka lang- 

sung dari Ngabean: 22.15 Ujon2 
Monosuko (landjutan): 24.00 Tutup. ' 

-TJIREBON 
  

MADJUKAN KLOBOT, 
Pada tg. 19 Oktober 1953, Kan- 

tor Sosial Kabupaten Tjirebon telah 
menjerahkan uang modal sebanjak 
Rp. 750.— (tudjiuh ratus limapuluh 
rupiah) kepada Badan Sosial Desa 
Bringin ketjamatan Tjiwaringin un- 
tuk dipergunakan bagi perusahan klo 
bot jang hasilnja akan disediakan un- 
tuk penderita2 bentjana alam (angin 
besar) didesa tsb. jang berdjumblah 
85 orang kepala keluarga (206 dji- 
wa). 

SK OME     KONOMI 
HARGA EMAS. 

Di Djakt. tg. 21 Okt”emas No. 1 
Rp. 42.75 pembeli, 'idem No. 2 
Rp. 42.40. Di Surabaja harga pen: 
djual Rp. 42.50. Di Singapura emas 
lantakan per tail Str. $ 152 pemb./ 
158 pendj. Di Bangkok per baht 
weight 374 ticals. Di Bombay per 
tola 80 rupecs 7 annas. 

  

Alhasil, sepandiang pimpinan Is- 
lam, orang jg pertjaja kepada omo- 

ngan tukang sihir, dan orang ig min 
.ta disihirkan oleh tukang sihir utk. 
' kepentingannja, pula orang ig mem 
buat sihir atau tukang  menjihir 

orang lain, itu tidak akan diakui se 
bagai ummat beliau s.a.w., karena 

'ia telah mengingkari wahju ALLAH 
ig telah diturunkan atas beliau, dan 
kelak kemudian ' tidak. akan meneri- 
ma. bahagian Karunia ALLAH 
S.w.T. didalam  SurgaNja. Oleh se: 

bab itu kepada kaum Muslimin ka: 
mi berseru, djanganlah pertjaja ke- 
pada sihir! 

  

Parlemen Dengan Menteri : 

pulau 
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Doctor Cheddi Jagan dari parai nja, njonja Janet Jagan, ndja. diadi perhatian Umum 
amanan tersebut, « 
pembatalan undang2 dasar 

.Kereta - A 
Berdjalan Diatas 
Tapi Tak Mungki 
Radar" Jg M 

»Revolusi Dalam 
(Oleh: Korrespondan K 

BERHUBUNGAN 

L. Wenner-Gren, untuk mengang 
satu rel sadja, 
tuk umum, 
kan oleh Wenner-Gren, menjata kan 
Merdeka” di Eropa, 
banjak negeri dan 
jang dibuat buat keperluan perindusterian, 
rel jang tinggi dari 

Kepastian dimana 
waktunja -pertjobaan itu akan di 
lakukan belum dapat diumum 
kan. Tapi besar 
tempat jang dipilih “ialah Ruhr, 
dimana pengusaha2 industri Djer 
man sedang mempertimbangkan 
pemasangan rel jang tinggi dari 
tanah antara pelabuhan sungai 

lama lagi sudah akan . un Pembesar2 dari perkumpulan pakar jang : 
kepada wartawan uara 

bahwa telah diadakan perundingan engan. model pertama dari »kereta-pi terbang” itu, 
akan terbang diatas tanah” dalam tahun depan. 

dan bilay Gerbong2 sematjam ini mem 

pabrik badja jang tak djauh le 
taknja dari situ. 
.»Kereta-api terbang” itu akan ' 

dipergunakan untuk mengangkut 
kepabrik2 badja bidjih2 besi jang 
dibawa ke Dortmond dengan ka 

1 
pal. 

Keputusan  terachir mengenai 

progressip di Guiana Inggris dan isteri- 
mendjabat sekertaris dari partai itu, adalah men- dulam pertentangan : . Doctor Jegan jang 

oleh pem 
telegram kepada dewan perwakilan dari P.B Nuntut supaja perkaranja terhadap pemerintah Inggris segera diselesaikan. 

, 35 pi Terbang 
1 Rel Dgn Ketjepatan Kilat 
n Tabrakan — Punja ,Mata 

engagumkan — 

: 1 DENGAN memakai ,,k K Masa jang ditjiptakan oleh seorang pengusaha Bean Ban . : 

ih ti kut bih tjepat dan dengan ongkos lebih penumpang serta 

dalam waktu tidak 

kemungkinan | bisa memindahkan 

| 

Rhijn di Dortmond dan sebuah ' 

|ongkos pembongkaran barang da 

   
   
   
   

   

  

   

  

   
   

politik didaerah jang ketidak- 
baru2 ini memperotes terhadap 

erintah Inggris, telah mengirimkan 
-B. di New York, jang me- 

Akan Merupakan 
a Kereta-Api?2 
ita Di Eropa) 

Duni 

Swedia, Areal 
e 

murah, jang berdjalan diatas 

punjai alat2 istimewa jang dina 
makan ALWEG automat, jang 

kan gerbong itu keatas ban angin pada saat ger | 
bong itu diluntjurkan dari relnja 
jang tinggi dari tanah itu. 2 

Pendapat ini, jang dipand: 
oleh insinjur2 kereta-api sebagai 
suatu hal jang ,,sensasionee|”, be 

sangat memurahkan | 

    
    
    

ri kereta-api kegudang. Baik ba 
rang ataupun penumpang tidak 
perlu lagi pindah dari kereta-api 
kemobil pada achir rel kereta-api. 

Ta' bisa tabrakan. 

Menurut sumber2 
djenderal Bennike dalam notanja 
menambahkan bahwa  Inggeris, 
Perantjis dan Amerika Serikat, 
jang pada tahun 1950 menanda- 
tangani pernjataan bersama ten- 
tang Timur 
menjetudjui usul tadi. 
Diduga bahwa utusan Libanon 

akan memberitahukan usul ten- 
tang pembentukan pasukan? in- 
ternasional itu kepada delegasi2 
negara2 Arab lainnja dalam 
Panitya Politik Liga Arab jang 
pada hari Rebo ini mulai: bersi- 
dang di Amman untuk membi- 
tjarakan insiden2  diperbatasan 
Jordania/Israel. 

Pasukan2 Irak dan Syria ber- 
gerak kearah Darusalam. 

Sementara itu Radio Damas- 
kus malam - Kemis. beritakan 
bahwa pasukan2 Irak dan Syria 
telah meliwati perbatasan Jorda- 
nia dan kini sedang bergerak 
kearah Darusalam. Menurut 

Siaran radio tadi, pasukan Irak 
malam Kemis djuga akan ti- 

ba di Darusalam, sedangkan pa- 
sukan2 Syria dan Mesir ditung- 

gu  kedatangannja hari Kemis 
Pasukan2 itu dikerahkan un- 
tuk memenuhi permintaan ban- 
tuan Jordania, demikian ditam- 

bahkan oleh siaran radio tadi. 

Eisenhower menjetudjui ditun- 
danja semua bantuan kepada 
Israel. 

Dalam pada 
Eisenhower 

itu Presiden 
dalam  konperensi 

pers hari Rebo menerangkan, 
bahwa keputusan pemerintah 
Amerika untuk menunda semua 
bantuan kepada Israel telah di- 
ambil dengan memperoleh per- 

setudjuannja jang penuh. Eisen- 
hower memberikan keterangan 
itu atas pertanjaan pers. (Anta- 

'#ra-AFP) : 
| Seterusnja berita2 jang menju- 
sul tentang demonstrasi di An- 
nam mewartakan bahwa demon- 
strasi itu terdiri dari 3000 orang. 
Mereka ini mendesak pendjagaan 
pendjagaan polisi dan berkumpul 
didepan kantor PM Jordania sam 
bil berteriak ,,hantjurkan Israel”. 

Padjak Pere- | 
Tengah, bersedia | 

| Ditengah-tengah kota mereka itu 

Pasukan Internasional 
“Diusulkan Untuk Mendjaga Batas | 

— Arab-Israel 
Pasukan2 Iran Dan Syria Bergerak Keaxrah 

Darussalam 

PEMBENTUKAN SEBUAH kesatuan internasional guna mendja- 
15 Perbatanang antara Israel dan negara2 Arab telah diusulkan kepada 

ibanon dalam sebuah nota dari djenderal major Vagn Bennike, kepala 
staf Komisi Gentjatan Sendjata PBB di Palestina, demikian 
sumber2 jang biasanja mengetahui di 
an internasional ini jang akan berada dibawah pengawasan PBB akan 
diberi tugas memelihara perdamaian dan kenetralan didaerah? demiliteri- 
sasi, dan dengan demikian meniadakan sebab2 pertikaian. 1 

menurut 
Damaskus pada hari Rebo. Pasuk- 

dara 
Rentjana Uncang2 Menge- 
na.nja Uiterima Parlemen 

. DALAM sidangnja pada hari 
Rebo malam dengan suara bulat 
(parlemen telah menerima baik 2 
ranfjangan undang2 tentang pa- 
djak peredaran. R.U.U. jang per- 
tama jalah mengenai penetapan 
undang2 darurat tentang meng- 
adakan padjak peredaran 1950 
dan undang2 darurat tahun 1950 
tentang tambahan dan perubahan 

sebagai undang2. Selandjutnja R. 
U.U. jang lainnja ialah mengenai 
penetapan undang2 darurat no. 
18 tahun 1951 untuk membatasi 
masa berlakunja undang2 padjak 
peredaran 1950 sebagai undang2. 
Sidang jang membitjarakan kedua 
R.U.U. tersebut berdjalan tjepat 
karena untuk itu tidak ada peman 
dangan umum dari fihak anggau- 
ta. 

Setelah oleh menteri keuangan 
dr. Ong Eng Die dimadjukan be- 
berapa perobahan ketjil, maka 
kemudian dengan suara bulat ke- 
dua RUU itu diterima baik oleh 
parlemen. 

Pada pokoknja maksud diadakan- 
nja padjak peredaran itu jalah untuk 
memperluas pendapatan negara. Pa- 
djak peredaran merupakan suatu 
padjak pemakaian jang meliputi se- 
banjak "mungkin bilangan barang? 
jang dipakai atau terpakai habis di 
Indonsia. 

Sementara itu dim. sidang terse- 
but oleh ketua mr. Sartono telah 
diumumkan masuknja mosi mr. Tan 
Po Goan dengan kawan?nja jang 
mendesak kepada pemerintah untuk 
segera mentjabut kembali surat djak- 
sa agung kepada PWI kring Djakar- 
ta disekitar soal pemberitaan. Se- 
lain dari itu diumumkan pula ma- 
suknja usul interpelasi Tjikwan de- 

| Menchikov, 

undang2 padjak peredaran 1950 

  

  

        
Beria Masih 
. Di Rusia 
MARSEKAL : Lavrenti Beria 

kini masih ada di Soviet Uni dan 
akan diperiksa sebelum achir ta- 
hun ini, demikian dikatakan oleh 
seorang sumber jang dekat sekali | 
dengan kedutaan Soviet di India 
kepada djuru-warta AFP hari 
Rabu. Sumber tersebut menjang- 
kal segala desas-desus bahwa Be 
ria telah melarikan diri. Nichel 

duta besar oviet 
baru untuk India, tiba di New 
Delhi hari Rabu ini. Pertanjaan 
mengenai Beria diatas dilakukan 
berkenaan dengan kedatangan ini. 

(Antara—AFP). 

Kaum Muslimin 
Jugo Bertekad 
Melawan Tiap ,, Agresi 

Italia” Di Trieste 
RAIS UL ULAMA (pemimpin 

keagamaan) kaum Muslimin Ju- 
goslavia, Hadji Abrahim Effen- 
diya Fejic, hari Selasa berdjandji 
bahwa seluruh ummat Islam di- 
negeri tadi siap melakukan per-   lawanan bersendjata, apabila pa- 
sukan2 Italia memasuki Trieste. 
Dalam keterangan jang diberikan 
nja kepada harian Jugoslavia 
»Borba”, ditempat kedudukannja 
di Sarajewo, Hadji Abrahim me- 
nerangkan bahwa ummat Islam 
di Jugoslaviz, jang terdiri dari: 
1.500.000 djiwa itu, sudah pasti 
akan menuruti panggilan Presiden 
Tito, apabila serdadu2 Italia seka 
li lagi mentjoba ,,mengindjak bu- 
mi sutji negeri kita” Jugoslavia. 

(Antara—Reuter). 

  

dibitiarakan dalam sidang pleno ma- 

2 

Pi SRpaN An AN oa TAN. 
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kan diatas adalah orang-orang 
pandai. Pada umumnja mereka 
itu, bahkan ada pula jang mema 

Penghambat" Komunisme Rumania 
Golongan Kristen Ortodox & Intelektuil Bersikap Apatis— 

| Tapi Kebebasan Menganut Agama Tak Digan ggu Gugat 
(Oleh : Sugiono) 

PEROBAHAN STRUCTUUR masjarakat dan ketatanegaraan di Rumania dari structuur 
dan pemerintahan feodal kepada structuur dan pemerintahan komunis dianggap 
rakjat adalah perobahan jang sangat tjepat dan sangat mengedjutkan. Golongan jang saja maksud 

okki segolongan 

pemeluk agama Kristen Ortodox dan orang-orang kaum tjerdik 
tersebut tidak/belum bisa mengikuti perobahan jang sangat tjepat 

ng tidak menghendaki adanja structuur masjarakat dan ketatanega- 
raan seperti sekarang ini. Hal inipun mudah dimengerti karena kedua golongan ini merupakan go- 
longan jang pada waktu jang lampau mempunjai kedudukan dan memegang rol penting didalam 
masjarakat dan pemerintahan. Dengan adanja perobahan seperti sekarang ini berarti mereka kehi- 
langan kedudukan atau kekajaa 

Dengan berhasilnja revolusi di 
Rumania jang mengakibatkan dja 
tuhnja kekuasaan pemerintahan feo- 
daal itu, maka berarti pula kedudu- 
kan dan hak milik kaum feodaal itu 
terantjam. Semua tanah disita dari 
tangan mereka dan dibagikan setja- 
ra adil kepada rakjat jang tidak 
mempunjai tanah. Tetapi “bagaimana 
pun djuga, pemerintah Rumania se- 
karang inipun belum berhasil pula 
menjelesaikan pembagian tanah ter- 
sebut, sebab pemerintah menghada- 
pi kesulitan2 jang tidak mudah di- 

atasinja dan harus memakai kebi- 
| djaksanaan. Rumania merupakan ta- 
nah pertanian jang 
907 dari penduduknja 
petani. 

lebih kurang 
terdiri dari 

rupakan golongan feodaal dalam 
negara Rumania sekarang ini, rupa? 
nja sukar sekali diinsjafkan akan 
arti tjita2 sosialisme dalam sesuatu 
negara. Hal inipun mudan pula di- 
mengerti, karena mereka itu sudah 

terlandjar biasa hidup mewah dan 
tiada kekurangan suatu apapun dju- 

wa sosialisme tidak berar'i mela- ' 
rang orang hidup mewah dan tidak 
menghendaki adanja kemiskinan, na 
mun rupa-rupanja golongan tersebut 
belum djuga mau menelan tjita2 pe- 
merintah Rumania tersebut. ! 

Sikap apathis. 
Aksi menentang adanja s'rustuur 

ketatanegaraan itu tidak dilakukan 
setjara terang?an oleh golongan ter- 
sebut, melainkan aksi jang nyata di 
lakukan oleh mereka itu didjalan- 
kan pula setjara ,,dibawah tanah”, ' 
buat saja masih belum dapat menge- | 
tahui. Tetapi jang terang jalah bah 
wa pemerintah Rumania sendiri ti 
dak berhenti2nja mengadakan pem- 
bersihan terhadap anasir2 jang di- 
anggap membahajakan negara. Tin- 
dakan2 keras ini diambil, guna men- 
djaga kemungkinan2 adanja aksi jg. 
njata dari pihak mereka itu. De- 
ngan tindakan? jang keras Jari pe- 
merintah Rumania inilah maka pa- 

golongan ini, sedang jang memegang tampuk pimpinan pemerintahan pada waktu itu 
orang tuan tanah jang menguasai tanah paling sedikit 10.000 EL.A. 

ga. Meskipun telah didjelasxan bah i 

projek ini mungkin akan didasar | Kereta?-api ALWEG jg pertama kan atas ,,pertimbangan2 strate @iharapkan akan bisa berdjalan dgn gis”, kanan Pa Kanan In en Aa en - imi sudah semakin banjak ditum | Kan NN 
pahkan pada usaha2 penjelidikan Aa Ne aan ND 
euitem yar model kereta-api jang pai sekurang?nja 210 mil sedjam. baret Pekan ap Magi Tea dari kereta2-api ' jg di e » g aka : : : : Aa 
dibuat dimasa depan, telah didja | kan atas pokaka ringan itu didasar: lankan dengan resmi pada tem | diatas mana kereta-api itu didjalan pat pertjobaan Fuehlingen Heath, 1 kan dan tonggak tempat gantungan dekat Cologne, pada tgi. 8 Okto nja akan berlobang dan djuga di ber tahun jang lampau. buat atas pokok2 aero-dynamic. 

| missi diplomatik 

Mendjaga rahasia. 
Pertimbangan2 strategis ini, ig 

oleh pembesar2 ALWEG Company, 
singkatan dari Axel L. Wenner- 
Gren, tidak hendak  diperbintjang- 
kan lebih pandjang, telah menjebab 
kan mereka untuk mengambil lang- 
kah2 pendjagaan agar rahasia2 pem 
bikinan Kereta-api itu djangan sam 
pai botjor keluar. Diperoleh ketera 
ngan, bahwa beberapa orang pega- 
wai, jg ditiurigai melakukan mata2 
utk sebuah negeri asing” tlh di pe- 
tjat dari pekerdjaannja. Untuk pe- 
kerdjaan penjelidikan sadja telah di 
tanam beberapa djuta dolar. Pega- 
wai2 jg dipekerdjakan pada penjeli 
dikan itu terdiri ahli2 bangsa Swe- 
dia, Amerika dan bangsa2 lainnja. 
Kemadjuan2 luas telah diperoleh se 
lama beberapa bulan belakangan 
ini. Ada kemungkinan, bahwa padg 
suatu ketika hanja  kereta-api" AL- 
WEG sadja jg mendjadi system pe- 
ngangkutan, jg diperlengkapi sepe- 
nuhnja dengan metode  meng-klasi- 
Jisir serta. memasang kereta-api, 
-pembongkaran . pada tempat  ter- 
achir. (terminal clearance), penuka- 
ran kemudi ditengah djalan, pemua 
tan serta pembongkaran barang2 be 
sar, kemudi otomatis,  pendjualan 
kartjis setjara otomatis dsb.nja. 

P. 

Gerbong2 istimewa. 
System itu seterusnja terdiri dari 

alat penghitung “ dari elektris, alat 
mengingat otomatis, jg bisa meng- 
gantikan tenaga djuru2 tulis. 
| Banjak dari metode2 tambahan 
ini ditjiptakan di Amerika Serikat, 
dimana Wenner-Gren telah memben 
tuk kongsi ALWEG Transit: Com- 
pany, jg merupakan tjabang dari 
kongsi Penjelidik 'ALWEG di Co- 
logne. 5 , 

Berbagai matjam gerbong kereta- 
api, semuanja dipasang sekeliling 
rel jg tinggi dari tanah itu, telah 
atau sedang dibuat. Gerbong2 utk. 
penumpang akan dibuat pandjang- 
nja kira2 16 meter, tapi ukuran pan 
djang itu mungkin akan dirobah ke 
mudian. Ruangan2 untuk bagage, 
dapur serta kamar ketjil, akan di 
buat disamping gerbong itu, sehing 
ga atap dari gerbong itu dapat di 
buat tidak lebih tinggi dari sanda- 
ran tempat duduk penumpang. 

Untuk ruangan barang, 
kamar dingin dan : 
pengangkut hewan, telah direntjana 
kan tiga matjam gerbong satu utk. 
muatan barang2 besar, satu untuk 

disamping 

barang2 jg dipak, dan satu lagi utk. 
pengangkutan barang2 segala rupa. 
Bentuknja hampir menjerupai kereta 
gandengan jg ditarik dengan truk. 
Masing2 gerbong itu dapat memuat 
barang sampai 40 ton, menurut tak 
siran sekarang. Seperti halnja dgn. 

. semua gerbong2  ALWEG, 
. bong2 inipun akan di buat darj alu- 

: minium. 

Pendapatan baru jang ,,sen- 
. sasioneel”, 

Hampir semua dari gerbong2 
itu diperlengkapi pula dengan ro 
da2 jang disangkutkan lebih ting 

“gi dari tanah, dan jang dapat di 
turunkan bila hendak mendjalan 
kan gerbong itu diatas rel biasa. 
Ada pula diantara gerbong itu 
dibuat supaja bisa berdjalan di 

ngan gotjangan 

ruangan untuk 

ger- | 

Suatu. tjara mendjaga keselama- 

berteriak ,,hantjurkan imperials- 
me”. Tapi sebelum mereka itu 
sampai digedung kedutaan Ing- 
gris mereka dapat didesak kem- 
bali oleh polisi. f 

Dikabarkan bahwa untuk meng 
hadapi demonstrasi itu  Legiun 
bersendjata pendjagaan Arab tih 
ditempatkan disekitar semua ge- 
dung-gedung, perusahaan2 dani 

casing, untuk 
memperkuat pasukan pendjagaan 
kepolisian biasa. 

Lebih djauh diwartakan bahwa 
hari Rabu djuga telah diserukan   tan telah ditjiptakan pula, jg menu- 

rut insinjur2 ALWEG boleh di ka- 
takan dapat menghindarkan semua 
kemungkinan terdjadinja tubrukan: 
Bahaja kereta-api itu keluar dari rel 
»hampir tidak mungkin.” 

Alat pemberi tanda dari satu dju- 
rusan tidak diperlukan sama sekali. 
Pendjaga2 kereta-api itu hanja perlu 
mentjatat dan mengawasi kemudi ' 
otomatis dari kereta-api itu. Se- 
buah ,,alat pendjaga bahaja di mu 
ka” menjinarkan tjahaja jg tak da- 
pat dilihat dihadapan masing2 kere 
ta-api itu dan  memberhentikannja 
sebelum melewati tiap2 bahaja jg 
menanti dari muka. Pun alat itu da 
pat pula menghindarkan kereta2- 
api jg menjusul dari belakang ber- 
djalan terlampuk dekat dari pada- 
nja. 

Insinjur2 ALWEG merasa ja 
kin, bahwa ,,kereta-api terbang” 
itu tidaklah hanja suatu angan2 
dimasa depan jang tidak akan 
tertjapai. Sebagian besar dari pe 
kerdjaan penjelidikan itu terletak 
atas bahu dua orang insinjur 
Djerman, Dr. Josef Hingkin dan 
Herr. George Holzer. 

Belum semua dari pendapat2 
jang ditjiptakan oleh kongsi 
ALWEG itu telah mendapat per 
findungan undang2 pateni, dan 
karena itu pulalah insinjur2nja 
belum bersedia  membitjarakan 
setjara luas mengenai  pendjetas 
an2 tekniknja. “Tapi mereka ti 
dak sabar untuk mengemukakan 
beberapa keuntungan jang diper. 
oleh dari system pengangkutan 
ALWEG dibandingkan dengan 
kereta-api biasa. — Keuntungan2 
itu adalah sbb.: . 

  
Beberapa keuntungan, 

1. Kereta2 api ALWEG bisa 
mentjapai lereng2 jang tingginja 
sampai 15”. Lereng paling ting 
gi jang bisa ditjapai oleh kereta- 
japi biasa di Amerika Serikat ha 
nja 5,89”, dan di Djerman 4? 

| 2. Kereta2 api ALWEG tidak 
(mengganggu para penumpang de 

i serta angguk2 
jang didapati pada kereta2 biasa. 

3. Kereta2 api ALWEG tidak 
|perlu mengurangi ketjepatannja 
pada bengkolan2, tapi akan bisa 
meluntjur melaluinja seperti pe 
sawat terbang dengan tidak usah 
menurunkan ketjepatannja. 

untuk mengadakan pemogokan 
umum. 

3 BESAR DECEMBER AKAN 
BERUNDING LAGI DI PARIS. 

Para menteri luar negeri A.S., Ing 
geris dan Perantjis akan mengadakan 
perundingan soal2 dunia lagi, pada 
waktu mereka berada di Paris untuk 
menghadliri sidang Dewan Menteri 
Pakt Atlantik dalam bulan Desem- 
ber. 

Seorang djurubitjara kementerian 
luar negeri Inggeris — mengatakan, 
bahwa ia tak dapat memberikan kom 
posisi delegasi Inggeris dalam sidang 
Pakt Atlantik itu. 

  

dah tentu akan sangat penting 
artinja ditempat2 dimana harga 
tanah sangat tinggi dan dimana 
orang tidak bisa pula mendapat 
tanah dalam djumlah banjak, mi 
salnja dikota-kota. 

5. Kereta2 api ALWEG tidak 
hanja ditarik oleh satu kepala 
kereta api sadja. Masing2 ger 
bong mempunjai motor Sendiri 
untuk menariknja. Ruangan? ter 
buka diantara gerbong2 ALWEG 
tidak didapati. Hembusan angin 
dari muka kurang sampai sete 
ngah dibandingkan dengan jang 
terdapat pada kereta2 api biasa. 

6. Ongkos pemasangannja lima ka 
li lebih rendah dari ongkos pema- 
sangan kereta-api dibawah tanah 
dan seperdua dari ongkos pemasa- 
ngan kereta-api biasa. Ongkos pe- 
meliharaannja, istimewa untuk rel, 
djuga djauh lebih rendah dari peme 
liharaan kereta api biasa. 

7. Kereta2-api ALWEG dapat 
mengangkut barang sampai empat 
kali lebih tjepat dari kereta2-api bia 
sa jg mempunjai tenaga sama besar, 
Misalnja kereta2-api ALWEG ha- 
nja sedikit memerlukan tenaga tam- 
bahan untuk mentjapai ketjepatan 
200 mil sedjam bila dibandingkan 
dengan kereta2-api biasa, jg berdja 
lan dengan ketjepatan 50 mil se- 
djam. 

Pembesar2 ALWEG  selandjutnja 
mengatakan, bahwa menurut taksi- 
ran mereka system  pengangkutan- 
nja akan dapat mengangkut barang 
serta penumpang dengan tarif jg 
djauh lebih rendah dari tarif peng- 
angkuan dengan kereta2-api biasa. 
Dalam perhubungan djarak pan- 
djang, maka kereta2-api ALWEG   “Relnja jang hanja satu itu ti 

dak banjak memerlukan tempat 
Juntuk memasangnja. Hal ini su 

»KAMI TELAH mengadakan per 
tukaran fikiran setjara terus-terang 

mengenai berbagai persoalan. Dan 
didalam hal ini saja rasa bahwa ke- 
dua pihak dapat saling mengerti 

(pendirian  masing2nja”, — demikian 
Perdana Menteri Mr. Ali Sastro- 
amidjojo setelah selesai dengan per- 
temuannja dengan Wakil Presiden   djalan-djalan biasa, Nixon Rebo sore. 

  

  akan bisa mendjadi . saingan besar 
Ibagi alat pengangkutan udara. 

Sesuai rentjana, Nixon kemaren 
telah EN kundjungan ke- 
hormatan “selama 40 menit” pada 
P.M. Ali ditempat kediaman Perda- 
na Menteri ditemani oleh Duta Bz- 
sar A.S. di Djakarta dan setelah itu 
Wakil Presiden A.S, ini mengada- 
kan pula kundjiungan kehormatan 
kepada ketua D.P.R. 

ngan kawan2nja disekitar perekono- 
mian. 
Bilamana usul interpelasi itu akan 

sih akan ditetapkan 

waktunja “oleh panitia permusjawa- 
ratan parlemen. (Pia). 

da umumnja golongan tersebut se- 
lama ini bersikap diam “dan tidak 
menundjukkan suatu sikap jang me- 
nentang terhadap pemerintahan se- 
karang ini. Malahan mereka ini se- 

lebih  landjut 
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unkbnnn Yara 

Harga Sebel 

ian ke IT 1953, berhubung dengan 
padi dan tidak sedikit 
propinsi Djawa Barat, 

sar antara 10 dan 1376 untuk tiap 

tara 3 dan 770. 
disetiap daerah keresidenan Djaw 
tahun 1953 Rp. 1,66 per liter. 

Harga bahan2 makanan  lainnja 
memperlihatkan penuruanan rata?! 

sebesar antara 10 dan 1579. Akan 
tetapi, demikian laporan itu, dibalik 
itu semua harga barang2 keperluan 
hidup sehari2 lainnja seperti barang2   klontong, textiel dsbnja tetap tinggi 
dan tetap berada diatas kekuatan 
atau kemampuan membeli (koop- 
kracht) rakjat banjak, terutama para 
petani didesa2, sehingga dengan de 
mikian keadaan perekonomian rak- 
jat tetap lemah, tidak lebih baik da 
ri pada dulu2: 

Harga sekarang 24 kali 
dari pada harga sebelum 
perang. 

Untuk membuktikan ini laporan 
resmi itu selandjutnja menegaskan 
dengan disertai statistiek2 dan gra- 
fiek2, bahwa dari kesimpulan djuni- 
lah angka2 index ditimbang dari 
harga 19 matjam bahan makanan 
terpenting di Djawa Barat  ternjata 
dalam triwulan ke II 1953 ini agak 
lebih tinggi dari pada dalam triwu- 
lan ke II tahun 1952, perbandingan- 
nja adalah 2437 lawan 2347, kalau 
kita ambil triwulan NI tahun 1938 
sebagai standaard 100. 3 

Soal gangguan keamanan. 
Gangguan keamanan didaerah2 ter 

tentu tetap merupakan penghalang 
terbesar terhadap usaha memperba 
njak produksi dalam lingkungan pel 
bagai sektor perekonomian terpcn- 

ting. Gangguan keamanan menjebab 
kan merosotnja produktiviteit kerdja 
pada buruh dan akibatnja merosot- 
nja produksi. 

Ini terdapat pada perusahaan2 per 
kebunan besar seperti karet, teh dan 
kina jang rata2 mentjatat kemundu 
ran 2096 dari djumlah produksi da- 
lam triwulan ke II tahun 1952. Jang 

   
Harga? Sudah 24 Kali 

lalu ,,gereserveerd” dalam pembitja: 
raaan2. 

Takut menjatakan penda- 
patnja. 

Pernah “saja ..mengundjungi . se- 
orang jang tergolong terkemuka da- 
lam golongan tersebut dengan susah 
pajah memantjing dengan pertanja- 
an-pertanjaan agar ia mau mendja- 
wabnja. Ia adalah seorang jang 
mempunjai kedudukan penting da: 

lam kalangan perguruan tinggi di- 
sana. Mula2 ia menundjukkan rasa 

n mereka. Pada umumnja tuan-tuan tanah adalah terdiri dari pada 
adalah se- 

Tetapi dengan adanja pemerin 
tah Komunis Rumania sekarang (tahan jang dipimpin olzh seorang 
ini melarang sama sekali terhadap | revolusioner dan masih muda 
Orang-orang jang memeluk aga- | pula jaitu Ch. Cheorgiu Dey se- 
ma. Larangan itu mungkin akan | bagai perdana menteri, maka tin- 
menimbuljan kesulitan-kesulitan | dakan-tindakan kearah menjehat- 
jang lebih besar lagi dari pada kan keadaan didalam negara Ru- 
kesulitan jang dihadapi sekarang mania akan dapat dilakukan se- 
oleh pemerintah Rumania. |tjara lebih keras dari pada jang 

sudah-sudah. Ch. Cheorgiu Dey 
Tetapi apakah sebab-sebab ke- (adalah orang kuat di Rumania 

(tidak puasan dari golongan kaum sekarang ini, jang benar-benar se 
1Kristen Ortodox dan kaum inte- tjara tegas mengutuk Amerika 
ilektuil di Rumania itu? Seperti | sebagai negara imperialist dan de 
telah saja katakan diatas, dengan ngan terus terang membentji feo 
adanja struktuur baru dalam ke- |dalisme jang telah memegang ke 
tata negaraan sekarang ini, maka kuasaan di Rumania. Sikap jang 
sudah barang tentu mereka me- demikian ini adalah berdasarkan 
rasa kehilangan sebagian besar | pengalaman jang sangat pabit 

Kdua golongan tersebut jang me-| dari pada hak-haknja sebagaima- jang pernah dialami olehnia sela 
na mereka mempunjai hak-hak 'ma Rumania berada dibawah pe 
jang sangat besar selama regime 'merintahan kaum, feodaal. Sela 
feodaal. Sebenarnja hal demikian 'ma itu ia harus mendjalani hu 
sudah biasa dimana-mana tempat kuman jang sangat berat akibat 
dimana orang mengalami perobah | dari pada usaha pembrontakan 
an-perobahan jg tidak dianggap (jang dipimpin olehnja. Dan dia 
sesuai olehnja. lini memang pengaruhnja sangat 

|besar dikalangan kaum buruh di 
Jang terang, hak-hak mereka ' Rumania. 

jang hilang akibat structuur baru Bukannja tidak mungkin bah 
itu jalah misalnja dalam lapang- wa untuk membrantas anasir-ana 
an ekonomi mereka sudah tidak sir jang dipandang ' membahaja 
berpengaruh dan tidak berkuasa kan negara akan diambil tinda 

:lagi. Structuur ekonomi di Ruma- : kan-tindakan jang lebih keras da 
nia sekarang ini sudah. barang ri pada jang  sudah-sudah. Hal 
tentu tidak memungkinkan bagi ini mergingat adanja perang 
mereka untuk menguasai sebagi- dingin jang bertambah meruntjing 
an besar dari kekajaan alam se- ' diantara blok Sovjet Russia de 
perti sebelum revolusi. Pengura- ngan blok Amerika Serikat, jang 
ngan hak-hak dan kekuasaan jg memungkinkan golongan itu da 
Sangat mendadak dan setjara tje- pat mendjadi kolone kelima da 
pat itulah menjebabkan tidak se- (ri pihak musuhnja. Kemungkinan 
nangnja golongan tersebut terha- : demikian memang ada sebab me 
dap pemerintahan Komunis di reka berpendapat, hanja dengan 
Rumania sekarang. Dan inilah kekalahan pihak komunislah me . 
pula salah satu sebab, bahwa soal reka akan mendapatkan kembali 
pembagian tanah di Rumania kekuasaan dan hak miliknja jang 
hingga kini belum dapat disele- selama ini ..disita” oleh pemerin 

tah Komunis. saikan. 

MENURUT LAPORAN Pereko 

pula hasil tanaman 
s maka dibandingkan dengan harga rata2 da- 

lam triwulan ke I, harga beras dalam triwulan ke II turun sebe- 

harga beras pada triwulan ke II tahun jang 

um P erang 
onomian Djawa Barat triwu- 
tjukup memuaskannja panen 

palawidja — diwilajah 

liternja. Dibandingkan dengan 
lalu, tarunnja itu an- 

Keadaan harga rata2 tiap liter dipasar2 umum 
a Barat dalam triwulan ke II 

Usaha2 berwadjib belum 
ada hasilnja. 

Berbagai usaha perbaikan pihak 
berwadjib untuk kepentingan pereko 
mian rakjat belum tampak ada ha 
silnja. Usaha2 ini mungkin tertum- 
buk pada kesulitan2 jang sungguh 
sukar untuk dapat diatasinja, antara 
lain dalam menghadapi sektor2 per 
dagangan jang sedjak berabad2 la- 
manja kokoh kuat ada ditangan mo 
dal bangsa asing (Belanda, Tiong- 
hoa). sedangkan disamping itupun di 
lapang perekonomian lainnja, bah- 
kan didalam sektor pertanan modal 
asing itu telah berakar sampai diplo 
sok2 didesa2, baik berupa idjon mau 
pun berupa penanaman modal asing 
seperti menjewa tanah dan mengusa- 
hakan tanah pertanian rakjat bangsa 
Indonesia, 

Selama kepintjangan-kepintjangan 
seperti tsb. diatas belum dapat di 
lenjapkan, selama itu pula harga? 
hasil bumi tidak mungkin akan me 

( muaskan, sedangkan dibalik itu har 
ga barang2 konsumsi jang diperlu 
kan.oleh petani dan didatangkan da 
ri kota2 seperti textiel, barang2 ke- 
lontong dsbnja harus dibajar dgn 
harga jang se-tingginja dan pada 
umumnja ada diatas kemampuan 
membeli dari rakjat petani jang ba 
njak djumlahnja itu, sehingga dgn 
demikian marge keuntgngan tgrbe 
besar bukan djatuh kpd. tangan para 
petani Indonesia, melainkan kepada 
tangan para pedagang atau pihak ber 
modal jang biasanja ada dikota2. 

Demikian antara Jain pendapat 
umum dan kesimpulan dari laporan 
perekonomian Djawa Barat triwulan 
ke HH tahun 1953 ini, jang terdiri 
atas 32 halaman itu. 

Dapat diterangkan, bahwa laporan 
berisi segala statistiek2 dan grafiek 
beserta keterangan2 mengenai pro- 
duksi dipelbagai lapangan seperti per 
tanian rakjat, perkebunan rakjat, per 
ikanan darat, perikanan laut, kesim   paling menjolok mata ialah kemun ! 

duran produksi dalam sektor teh rak   jat jaitu tidak kurang dari 5075. 

P. M. Ali Dan Nixon  Bertukar 
ngenai pertemuannja dengan Wakil 
Presiden Amerika Serikat ir, 
Ali menjatakan bahwa Nixon telah 
menjampaikna salam Presiden Eisen- 
howet kepadanja dan menerangkan 
maksud perdjalanannja sekarang ini 
jang terutama dititik-beratkannja ke- 
pada mengadakan hubungan  good- 
will diantara bangsa dengan hangsa. | 

Atas pertanjaan2 selandjutnja me-j Ditambahkan oleh Mr. Ali Sas-' 

P.M. | 

pulan produksi, kehewanan, kehuta- 
nan, koperasi, inspeksi perekonomi 
an dan perkebunan2. (Antara). 

Fikiran 
troamidjojo, bahwa inilah jang per- 
tama kalinja didalam sedjarah Ame- 

|rika Serikat jang wakil-presidennja 
mengadakan perdjalanan kedaerah2 
Pasifik. Dan R. M, Nixon jang ber- 
asal dari daerah barat Amerika Se- 
rikat ini banjak mengetahui tentang 
persoalan2 didaerah Pasifik. (Antas 
ra), 

tjuriga terhadap saja dan setiap per- 
kataan jang dikeluarkan nampak di- 
atur setjara berhati2 benar. 

Ketika saja mengatakan terus te- 
rang bhw saja adalah seorang warta 
wan dari Indonesia jang ingin me- 
ngetahui segala sesuatu tenrang ke- 
adaan Rumania ' jang sewadjarnja, 
maka barulah orang tersebut mutai 
berbitjara agak merdeka, - mesizipun 
masih banjak kata2 jang disembunji- 
kan. Saja sempat berbitjara dengan 
orang ini lebih kurang dua diam 
lamanj.a  Banjak kata2 isi hatinja 
jang selama ini tersimpan rapat2 di 
keluarkan, untuk pengetahuan saja 
sendiri. Dengan menjesal pula saia 
tidak dapat menjampaikan ,,tjerite- 
ra” dari orang tersebut kepada para 
pembatja, karena saja sudah terian- 
djur memegang teguh djandji saja 
jang saja  sanggupkan kepadanju, 

gadis2 Rumaria ini 

  

Rekan Sugiono (dibawah tanda panah) waktu di Bukarest digambar ber- 
sama wanita2 Rumania dengari pakaian nasionalnja. 

  
Banjak diantara 

jang menjatakan kepada rekan Sugiono ingin ikut 
ke Indonesia. (Foto: Sugiono) 

  

Jang Dulu Sudah I   bahwa semua pembitjaraan itu tidak 
akan saja umumkan.  Hanja daput 

pergolakan perasaan jang ada pada 
segolongan orany2 tersebut .terha- 
dap perobahan struktuur masjarakat 

dan ketata negaraan Rumania pada 
waktu sekarang ini, sebagaimana te- 
lah saja tjeriterakan diatas. 

»The Black Church” 
Meskipun golongan tersebut tidak 

merupakan golongan jang terbesar 
dalam masjarakat di Rumania, na- 
mun sungguh tidak dapat diabaikan 
oleh pemerintah Rumania, karena 
golongan jang dipandang tidak besar 
ini djustru mempunjai pengaruh ig. 
tidak ketjil didalam masjarakat pada 
waktu jang lampau dan tentunja pa- 
da waktu sekarang djuga. 

Pengaruh dan kekuasaan golongan 
Kristen Orthodox ini memang ma- 
sih nampak bekas2nja, jaitu dengan 
'adanja geredja2 jang ada hampir di- 
tiap2 kota, ja bahkan ditiap2 desa. 
Malahan di ,,kota Stalin” jaitu di- 
ibu kota propinsi ,,Stalin” masih 
terdapat sebuah geredja besar jang 
terkenal dengan nama ,,/The black 

Church” jang umurnja kira2 sudah 
delapan ratus tahun. Geredja terse- 
but sekarang ini masih dikundjungi 
pula oleh penganut2 agama terse- 
put. Didalam undang2 dasar negara 
Rumania, memang dinjatakan bah- 
wa Orang diberi kebebasan untuk 
memeluk agamanja masing2. Sam- 
pai dimana kebebasan orang meme- 
lnk agamanja itu tidak dapat me- 
njelami setjara dalam, tetapi jang 
terang jalah bahwa orang tidak di- 
ganggu gugat untuk mengundjungi 
geredja2, bahkan geredja2 disana 
hingga sekarang ini   
'nja revolusi di Rumania. 

  

Inai kemerdekaan 

  

menghendaki structuux baru se- 
| perti sekarang ini. Kebidjaksana- 
an demikian sudah barang tentu 
atas dasar faktor-faktor dengan 

|adanja kenjataan, bahwa s-long- 
an Ortodox memang tidak boleh 
dianggap sepi, Dan sangatlah ber 
bahaja apabila andaikata pemerin 

    

saja bajangkan, bagaimana besarnja | 

masih dalam 
'keadaan utuh sama sekali dan tidak 
“mendapat kerusakan2 akibat petjah- 

Dengan ditjantumkannja dida- 
lam undang-undang dasar menge 

beragama itu, 
ini adalah merupakan kebidjaksa 
naan dari pada orang-orang jang 

tahun 1954, Kementerian agama 
besarnja djumlah pelamar tjalon 

Pendaftaran 

Djemaah Hadji 1954 
Hanja Menerima Pendaftaran Orang2 

'ernah Mentjalonkan 
Diri Sebanjak 30.000 

DALAM INSTRUKSI bersama tentang urusan hadji musim 

Tjalon 

mengumumkan, bahwa mengingat 
Djemaah hadji dalam musim ba- 

dji 1953 jang karena undian dan sebagainja tidak dapat diberang- 
katkan sebagai tjalon hadji, ialah I.k. 30.000 orang, 
menghindari keketjewaan2, kesulitan2 dan 
menghadapi musim hadji jang akan datang, 

dan untuk 
sebagainja dalam 
maka untuk musim 

hadji 1954 tidak diadakan pendaftaran baru untik menerima pe- 
lamar jang belum pernah mendaftarkan diri. 

Mereka jang telah mendaftarkan 
sebagai pelamar dalam tahun 1953, 
akan tetapi karenag udjian/pemerik- 
saan/undian atau hal lain2 tidak 
djadi diberangkatkan ' sebagai tjalos 
hadji, dan masih berhadjat pergi ha- 
dji dalam tahun 1954, diharuskan 
membaharui. pendaftarannja. 

| Selandjutnja segala sesuatu dilak- 
sanakan menurut peraturan? ians 
berlaku mengenai urusan hadji mu- 

“sim tahun :4953, ketjuali djika di- 
bawah ini atau dikemudian diro- 

(bah. 
|. Penjelidikan sjarat2 

ma sebagai pelamar 
untuk diteri- 
tjalon - hadji 

  

Anti. Korupsi 
Di Pakistan 
"egawai2 Negeri Didaftar 

Hak Miliknja 
PEMERINTAH Pakistan telah 

anna Langen kepada semu? 

pegawai2 negeri, agar memberi- 
Lan keterangan2 mengenai 

kapuskan korupsi  didjawatan 

ngemukakan harta mereka jang 
dapat bergerak atau 
bergerak pada tgl. 
1947 ketika Pakistan didirikan 
dan sekarang, Baru2 ini perdana 
menteri Mohammad Ali mone- 
rangkan kepada parlemen, bahwa 
pemenintahnja akan berusaha se- 
keras-kerasnja untuk memberan- 
tas korupsi dikalangan pemerin- 
tahan, (AFP).   

hak milik mereka dan sanak ke- 
Juarganja jg terdapat pada achir 
kulan Nopember jang diduga me | 

2 

pemerintah Pakistan. Para pega- 
wai tadi telah diminta untuk me- 

tak dapat 
14 Agustus 

1954, “pada waktu pembaharuan 
pendaftaran harus dilakukan dengan 
setjermat2nja, dan walaupun pela- 
mar sudah mnetjukupi sjarat2 dan 
sudah lulus dalam udjran/pemerik- 
saan/undian dalam musim 1953, ti- 
dak dapat diterima untuk musim 
1954 djikalau pada waktu pemba- 
haruan pendaftaran tidak 1agi men- 
tjukupi sjarat2nja. 
Ouotum untuk tahun 1954 bagi 

daerah2 jang tidak mempunjai sisa 
pelamar tjalon hadji musim 1953, 
akan diberikan kepada daerah jang 
masih mempunjai banjak sisa pela- 
mar tjalon hadji musim 1953. 

Pembaharuan pendaftaran  terse- 
but dimulai pada tanggal 1 Nopein- 
ber 1953 sampai pada hari penutu- 
pan jang akan diumumkan dikemu- 
dian hari dan diselenggarakan olen 
instansi2 
berlaku untuk musim 1953, 

. Kepala kantor urusan agama  di- 
kabupaten, atau kota-besar “dan dae- 
rah. jang setingkat itu pada tiap2 
achir bulan sesudah dimulainja pem- 
baharuan pendaftaran segera mengi- 
timkan laporan kepada kementerian 
agama bagian urusan hadji (di Oja- 

|Ian Kwitang No. 19 Djakarta) ten- 
| tang djumlah pelamar  tjalon hadji 
jang telah membaharui pendaftaran 
dalam bulan jang lampau, “ dibagi 
atas laki2 dan wanita, demikian 

instruksi Kementerian agama me- 
ngenai urusan hadji musim tahun 
1954, 

    

MARK CLARK DITAWARI 
| KEDUDUKAN KEPALA 
| SEKOLAH MILITER. 

Diendral Mark Clark, bekas pangli' 
| ma tertinggi pasukan2 PBB di Timur 
| Djauh hari Selasa mendapat tawaran 
kedudukan ketua (persiden) Citadel 
Military College jang terkenal di 
Amerika Serikat, 

  

menurut peraturan2 jang .  
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Bisa didapat pada agen-agen dibawah ini : 
AMBARAWA Sdr.  SIAUW THIAM HOE 
AMPEL SUS B3 TOWEEYATMO 
BARENG (KUDUSs. »'ABDOELDJALIL 
BANDJARNEGARA 3 NUMAN 
BATANG »..LAUW TJIEN GWAN BLORA 3 , »  OEI TIANG SIOE 
BOJOLAKI “tu ». S. SUMASTO 
BREBES : Sdr. SUKADI 

BUJARAN (DEMAK) TOKO ,,MATARAM”" 
DIOKTA "Pen Sdr.  R. S. RADIJO DJOKIA . ».  TIENG TIK KIE 
JAPARA Toko Djamu Tjap Djago KALIWUNGU Persatuan Pemuda Penggangur 
KEBUMEN KY »... SAEBANI KEDUNGDJATI : 2 HARDJOPRATNITNO KENDAL 3 ISKANDAR MASRURI KENDAL 5 M. ROMDON 
KLATEN 9 WIRJOSUTEDJO 
KUDUS 5 KWIK KOK HIEN 
KUDUS... 2 5 LIE HWIE YAUW KUTOARDJO Tu SUWANDI 
MAGELANG Sa TAN KING SIEN MUNTILAN ci KOO YONG TIWAN MRANGGEN (SEMARANG) 5: S. KUNTJORO 
PARAKAN F: LIE PEK HAN 
PATI Jai ee M. ABDOELKADIR PETJANGAAN ». HARDJOSUDARMO PEKALONGAN 3 LAUW THIAM BIE PURWOKERTO da K. SUROREDIO PURWODADI (GROBOGAN) : ISMOENIARNO PURW& Io TOKO ,,KARTOSENTONO” PURWOREDJO i 3 OEMAR HASAN REMBANG 3 KOO KIOE HAK SOLO TOKO ,.LAUW" 
SOLO 3 Sdr. NJ. HANDIMAN SRAGEN - 2 HARSO SALATIGA : 5 R. SOEROJO TELAWA »  R. SUPARDI TJEPU 3 OEI KHING SWIE TEMANGGUNG 2 YANG CHANG LIN TEGAL REX CAFE 
TJIREBON TOKO ARFAN 
UNGARAN Sdr. NGADENAN 

WELERI 3 TJIOOK TJENG THOAN WIROSARI wi M. SUKADIS 
WONOSOBO Ea SUKIRMAN 

Toko ,,AWET" Dil. Lodojong 32 
d/a Kantor Djapen Ketjamatan 
Djekulo 
Kauman Tengah 4 33 
Djl. Raja (Muka standplat Bus) 
Dil. Rumah Sakit : 
d/a Djapen Ketjamatan . 
d/a Sudarno Mantri Pulisi 

Wonosari 

Kenekan PB 1/186 
Gladak Pengutahan 1 
Djl. Klenteng 184. 

Djl. Renville 17 

Djl. Raja 120 
Pekaoman 
Djl. Raja 120 
Djl. Raja 58. 

Dji. Raja 137A 
Timur Bui 26 
Djuritan 34 
Djl. Raja 31 

Pasar Lama 34 
Toko ,,ANA" 
d/a. Kant. Kewedanan 
Djl. Grogolan 5 
Djl. Karang Andjing 9 
Hardjowinangun 5 
Djl. Pandekluwih 1 
Djl. Plaosan 
Djl. Plabuhan 11 
Pasar Pon 
Djl. Panti 110 

Djl. Tuntang 47 

Djl. Ketapang 

Gajam Kidul 77 
Djl. Djagabajan 225 
Pudak Pajung “Mriteran 

Muka P.T.T. 
Djl. Raja 212 
Peg. Rumah Gadai Negeri. 
Tukang Blangkon Aloon2 2, 

DRONE PERANAN 

  

  
Pakailah Erasmic Brillianti- 
ne diwaktu pagi. Nistjaja 
sampai malam rambut Tuan 

terap rapi dan menarik. 
Lagi pula Erasmic sedap bau- 

“nja dan tidak membuat 
rambur djadi lekar. 

   

Naa 

    

     
     

     
     

    

  

Se SL AL TA TT TA TA 

Suatu penjelidikan pada tabeat 
dan peribadimu akan menerang- 
kan kehidupanmu, tjara bagaima 
na kau dapat memperbaiki kedu- 
dukan persoonlijk dan penghidu- 
pan seluruhnja. Segala hal diraha 

'siakan. : 

M. S. Rahat 
Occultist. 

Seteran 109 — Semarang. 
Djam bitjara:  9—12 Pagi 

5—7 Sore 
NN AA LM LA   

    

DJALAN DEMAK NO. 18, 
— SEMARANG. — 

  

Boekhouden 2 X 1 minggu 
TEPUNG KELAPA. 

Dalam dapur kaum Ibu di Indo- 
nesia, setiap hari tentu diperguna- 
kan pemakaian kelapa sebagai tjam- 

(Hitung Dagang, Mem. Buku. 
Pengetahuan/ Ilmu Dagang). 
Bahasa Inggris 2 X 1 minggu 

puran2 untuk memasak lauk pauk 
dil. Ada kalanja jang diambil hanja 
santennja sadja, adapula jang mein- 
pergunakan daging kelapanja. Tapi 
jang terang, kelapa itu harus dipa- 
rut lebih dahulu seperti kebiasaan di 
beberapa daerah Indonesia. Meng- 

Bahasa Blanda 2 X 1 minggu 

(Translation, Conversation dll.) 
Pendaftaran dapat “dimulai 
hari. : 

Cursus ,,SAMPURNA" 

Memberi peladjaran sor&€/malam 

42 djam Rp. 25,— 

a 2 djam Rp. 15,— 

a 2 djam Rp. 15,— 

anna 

    

Untuk Jengganan2 ,,Suara 

AGEN HARIAN . 

Pembajaran uang lengga- 
nan baru dianggap sjah, ka 

    ingat kesukaran? dan terlalu banjak 
membuang waktu untuk memarut, 
maka sebuah perusahaan Indonesiz 
di Minahasa telah berhasi' mempro- 
duksi sematjam - Tepung Kelapa. 

Di Djual 

Tepung ini telah diperiksa djuga i oleh Balai Penjelidikan Kimia di Bo | Rugdekafm. : Tn pa Tah Mae gor, dan hasilnja tetap memuaskan. | “@Kuatan : 7. ,n Tjara2 mempergunakan tepung ke. | Merk 
lapa dari perusahaan ini, terdapat 
djuga pada resep2 jang ada dalam 
tiap2 doos jang didjualnja, hingga 
memudahkan bagi sipemakai. Lebih 
landjut pembatja dipersilahkan mem 
batja iklannja jang dimuat pada ha- 
ri ini. 

  
PURWODINATAN 34, 
SEMARANG 

UDJIAN PENJARINGAN 
Pada tanggal 20 Oktober jl. di 

Semarang telah diadakan udjian 
penjaringan terhadap 25 Orang pe- 
gawai negeri dalam karesidenan Se- 
marang dari golongan HI dan IV, 
jang setelah lulus dalam udjian pe- 
njaringan itu akan meneruskan pe- 
ladjarannja pada kursus B.' di Ma- 
lang. Adapun menurut keterangan, 
dalam udjian penjaringan ini, telah 
diberikan soal2 mengenai ,.eenhoof- 

Eksema- kaki 
. disembuhkan dan gatal 

NN AN Ne NN rt 

BEDAK DAN BALSEM 

PUROL 

  

1 Weegbrug baru 

: Indonesian General 
Constructie Service 

Sien Djwan Hien Trading Coy. | 

It LK Se ba 

RE Ak 

ni oleh sdr. Handiman. 

| Tidak mengakui lagi Sdr. SARDJONO | 
mendjadi agen Suara Merdeka 

Merdeka” jang biasanja melalui 
Sdr. SARDJONO 

Djalan Wetan Panti 110 — Solo, 
maka dgn ini diberitahukan, bahwa mulai tgl. 1 OCTOBER 
1953 j.l. Sdr. tsb. sudah TIDAK DIAKUI LAGI mendjadi - 

»SUARA MERDEKA” LAGI. 
LA URUSAN PENAGIHAN DAN PENGIRIMAN KORAN HARAP PARA LENGGANAN DARI WETAN PANTI 110. 

| suka berhubungan langsung dengan SDR. HANDIMAN. 
ini N.. B. 

lau kwitansi ditanda tanga- Harian ,SUARA MERDEKA? 

SEGA- 

Hormat kami £ 2 

Tata Usaha   
SEMARANG. 

  

  f 

Sweepstake 

Masih tersedia di Suara Merdeka aRp.5.- 
Hadiah2 berharga disediakan. 
Daftar Pengikut2 Tjatur dapat dilihat di kentor 

. 

SUARA MERDEKA 
  

Sinche 

dalam maupun Juar, 

anak2, 

  
dig dan collegiaal bestuur”, pereko- 
nomian negara dan pengetahuan 
umum lainnja, ? A 

  Belikanlah buku2 karangan 

  

   

   

    

: , ! Prangbakat : 
MANA aa anna Naa nan Rp. 5—! 

1 2? Lesn? 1h? | Latihan Pengetahuan Tjapek? Lesu? Letih? |kasinan Pengetahuan Rp1 S1 
| “ Lantaran bekerdja keras | Latihan Berhitung ... Rp. 5.— ! 

| sepandjang hari tidak | Latihan Bahasaku ... Rp. 5.50 
Ke berhenti. Malam mau ' Kuntji Latihan 

#/ tidur makan 2 tablet: |Bahasaku ........ tia SP) 2.50 
Sma San Ongkos kirim 1546, sedikitnja 

MAHA TONIK—— (rp 1.50 
Beli banjak dapat potongan. 

Toko Buku PAK ROES 
Pasar Djohar — Semarang. 

  
Besok pagi segar kembali, tambah 
sehat tambah kuat. 

Terdjual disemua toko obat. 
KEKKKKA ANN 

  

  ! Berikut kuntjinja. 

  

    

Belumkah Tuan setap hari 
membatja 

»9uara 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”, , 

Tanda tangan 

Guntinglah 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. se) Patah 

MN MAA RA AL 

INGINKAH ANAK2 TUAN LULUS DA- 
LAM MENEMPUH UDJIAN SMP. SGB. 

  

JNI MALAM D.M.B. 

REX 10.—1805- 21.— 
ORION — 10.—18:05-21— 

AG. 

COLOossaL, 

“@vo 
 VaDis” 

TECHNIFOLOP 

Harga tempat untuk malam: 

Rp. 4.50 — Rp: 3— — Rp. 1.— 
(Kenaikan harga di-idzinkan oleh 
Kantor Pengendalian Harga tgl. 
20/2'53 No. 521/KP/13142/ 8511). 

Siang hari: HARGA BIASA. 

  

INI MALAM D. MB, 
DJAGALAN 6.45—845 (17 th. 

  

Film serial jang menarik, penuh per 
kelahian mati2an untuk merebut! 
harta-benda jang terpendam. 

... : Djie Goe San 
Djam bitjara: Pagi 9—11 Sore 4—7 

di Yoko Ubat ,,NGO HOK TCNG" 
Gang Pinggir No. 1 — Se marang — Telp. 1658 

Dapat menjembuhkan den gan tjepat segala penjakit, baik 

Praktijk untuk : Orang2 lelaki, 

    

    

    

| 
| 
| 

METROPOLE 14.30-18.30-21.15100”/. Garansi Tidak Luntur 

   

  

"taranja sama sekali tidak berba-.. 

  

MAN AT 

muda dan 1 wanita, tua, 

Rambut putih 
djadi Hitam 

ISTIMEWA 
ATAS SEGALA 
KEISTIMEWAAN 

MOHAMED SADIK DIOHRI 
KEPRABON KULON-15/D SOLO 

     
      

Semir ini adalah pendapatan baru 
&timewanja ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- 

haja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- » : 
nja dalam seluruh dunia. : 

Harga Rp. 4,50 4 
per pak. Pesanan bisa kirim ke-' 
seluruh Indonesia. Semua Agen2 “ 
harga sama. 

Mentjari Agen' baru selurub 
Indonesia.   

  

  

Tersedia lagi 

TEPUNG KELAPA 

DESICCATED COCONUT 
keluaran 

UDESCO 
(Sukur Desiccated Coconut Factory) 

jang telah turut dalam Pameran Pekan 
Raya Internasional ke 1 di Djakarta. 

Keperluan unt uk Perusahaan/Rumah Tangga. 

Pesanan2/Keterangan2 bisa didapat dari Agen: 

Perusahaan ,,PISOK” 

  

Purwodinatan Utara III 
Tel. 372-2041. 

Gondolaju No. 4, Tel. 

:» Djalan Marpangat No. 
Ber 379,2 

No. 4, B 

766.   13, 

   
    

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oi!) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
rambutnja dim 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 
dak Gatel tidak djatu Jama2 rambut mendjadi kriting gampang 
pakai 10096 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2 
Laki2 Perempuan boleh pakai 
harga Rp. 15.— $ | 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih: kesena | 
ngan dalam perhubungan SEXUEEL “antara Laki? dan 
Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan terbatas). 

  

dan Muka bikin 

Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 

Bisa Dapat Beli 

World Famous Tabib Fachrudia 

Pada: 

14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

  

24 tak 

J atur 

Chasiatnja mengagumkan 
dapat ditandingi 

sebagai 

p. Doos. 

MOONLIGHT - Cream 

supaja   Tjantik, 

  
ANGGUR OBAT PUTERI tjap 51 merupakan 
suatu hasil terbesar dalam dunia pengetahuan 
modern. Anggur Obat ini sangat mudjarab untuk 

menjembuhkan Jeucorrhea, : | 

Naa putih atau merah dan haid (djalannja bulan) | 

tidak teratur. | 

mengeluarkan darah 

sekali, 

oleh 'anggur-anggur obat. | 

lainnja, selainnja leucorrhea dan haid tidak ter- | 
jang tersebut diatas. ANGGUR | 

EX| OBAT PUTERI tjap 51 dapat menjembuhkan 
»| dengan tepat dan pasti penjakit2 sebagai berikut: 

I perut sakit, waktu haid tempat peranakan 

8 ngin, darah berkumpul pada suatu tempat hingga 
Sl menerbitkan sakit bagaikan ditusuk-tusuk, haid 

di- 

#l terhenti, kaki tangan linu, kepala pusing, mata    
Pusat Pendjual 

Yoko 

berkunang-kunang, kurang darah, 
« mah dan sebagainja. 

Obat SIN BAN 

berbadan le- 

Agen Semarang: Toko Hway An Tong Gg. Warung 3. 

SAN 
Djl. Songojudan 14 - Telp. 2028 u. - Surabaja. 

x 

  

   THEATER 
SOLO Main djam : 9.30 pagi - 5 sore - 

Tanggal 22-28 Oktober 1953 
FILM TERACHIR. DARI MARIA MONTEZ 

sTHIEF OF VENICE” 
(ROBINHOOD ITALIA) 

(13 th keatas) 

AAN ANTARA ANA 

1 malam - 9 malam 

  

  

  

  

    

  

MIGHTY @UIET 
AROUND HERE! 

WONDER IF MIBAS 
Mun Is    

    

| Jie | 
:| HANDEL 
I ARRIVES 
1 BACK 

|. AT THE 
KIPNAP 

4 cai... 

  

   

  . 

        

    
   

sHes 
GONE — KEY! 
SOMEBODY'S 
COMIN' 

tepi Jasa 
(we BEL Guer 

P Na 

    

              

  p 

|   

  

    

Jug “Handel t 
rumah ketjil para pentjulik........ 
    
ling ini. Saja ingin mengetahui apa- 
"kah keponakan Midas masih dalam 
keadaan baik, 

    
  

elah tiba kembali di- 

— Adalah tenang sekali di sekeli- 

— Dia telah pergi — Hee. 
Ada orang jang datang kesini. 
— Ngihee. Ngihee. 
— Sstt. Diam Trigger. 

  

Roy 

el MN pu 

  

» Ta Hi f 5 

mendekati 

  

   

| Roy Rogers 42    
  

Roy dibelakang pintu, dan 
Jug Handel telah, siap menjambut 

| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 

Pembatasan Aliran 

“.. Listrik. 
Setelah dipertimbangkan dengan Panitya Pembagian Aliran 

Listrik maka semua pemakai aliran listrik, jang berdiam di- 

dalam Karesidenan? Semarang, Magelang, Solo dan Daerah 
Istimewa Djokjakarta diharap dengan sangat, supaja sesu- 

dahnja membatja pengumuman ini, didalam minggu2 ja.d., 

suka menghemat sebanjak mungkin atas pemakaiannja ali- 

ran listrik. 

Disebabkan karena lamanja musim kemarau pada waktu ini 
maka fihak Djawatan Pengairan terpaksa mengurangi seba- 
njak-banjaknja pembagian air jang diperlukan oleh Sentral 

Listrik kami di Djelok. 5 

Dengan adanja bantuan dari sentral2 kalori kami, maka pe- 
mutusan2 aliran listrik dapat ditiadakan, bilamana semua 

pemakai aliran listrik, jang berdiam didalam Karesidenan? 
tersebut diatas, mulai sekarang ini segera menghemat pe- 

makajannja listrik, sebanjak Ik. 1570 dari pemakaiannja se- 
karang ini. | 
Haraplah diperhatikan dengan benar2, supaja djangan sam- 
pai ada lampu2, perkakas2 listrik dll. sebagainja, jang dipa- 

kai dengan tidak ada perlunja, penerangan2 reklame (sesu- 
dahnja toko ditutup) supaja dipadamkan, penerangan2 bios- 
kup jang ada diluar (pada waktu diadakan pertundjukan) 
supaja djangan dinjalakan. 

Electriciteitmij. Aniem N.V. 
No. PUG 29/3/19 
Mengetahui dan setudju 
Gubernur Djawa-Tengah 

B/ Sekretaris 
(Kartono)   

    

ALUR 

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 
  

  

"GPH 

Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang su- 
dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen- 

diri bahwa KEKUATAN SIAHWAT semakin hari mulai semakin ku- 
rang, tidak merasa puas. 
Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- 
urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah- 
wat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- 
nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas tjapai 
dan djengkel, pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja hilang, 
malas dan kusut pikirannja. 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- 

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

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

dan Rp. 25.—, 
Harus tambah 1570 ongkos kirim ,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG. 
Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114, R. Obat ,,KARUHUN” Djokja dan 
Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat 

Tjirebon. . 
  

Se AA 

  

MERAANELAO ERA ERA KEKE AUEKAUNYECNYEPERRUEURUN Eat. 

  

Balsem KETONGGENG dan IKAN 

  

     

Bisa dapat dibeli di PASAR MA- 

LAM GRIS, stand 12A dan 

   
  

k, ( mesti dapat Hadiah seperti : 
& RA NN Sepeda, Rok, Kain batik, Mantel 
2 FE pp — MA $ PE Larirtum se- dan sebagainja, 

GALA KIR ! 

VI | Musrapua, klan 
#4 Fa rah Pargoni Silahkan tjoba peruntungannja 

—5———-—5—— Harga Rp. 1.50 dan kwalitet tetep 

  

— 
nat La MENANAM MEN REM saeenaaN   

  

    

  

ad CITY CONCERN CINEMAS - 
L U X HOWARD DUFE—MARTA TOREN— 5 5 — GEORGE BRENT 

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

The.shocking story of illicit border trafic in human cargo! 
emikat dan Gempar ! 

GRAND KOMALASARI - MOCH. MOCHTAR — 
He fa ea A. RAMLIE—M. P. ANOM ZAINAL 

w I M U R I A N As Menanti 
Pandan Berbunga ! 

Permusuhan antara pulau Tenggara dan pulau Natuna! Mana adalah 
turun'temurun jaitu pusaka dari Nenek Mojang mereka! ... 

Perkelaian heibat dgn. Harimau-Bugja dan Ikan Tjutjut. 
Penuh sensatie diselingi dgn. lagu2 kepulauan jg. merdu! 

  

Ini Malam d.m.b. fu. 17 ih.| 

Ini malam Premiere fu. 13 th.| 

  

2 Ka ma Ji 

SN Ogan, Nan 
5 0 — “3 Ia DN PAUS 
berbareng “3 

ROYAL 
5.30 -7.30-0.30 | 

Penuh sensatie! 
Menarik ! 

Memikat! 
Menggem:- 

perkan! 

     

  

e F &SUSAN CABOT-verag s00” 
sada ANT NEUMANN « ey aa meses ma GERALD ORAYSON ADAM 5 « "etass « LUONARD GOLOSI kya 

    

  

R O Xx Y Ini: Malam Premiere (u. segala umur) 
Bong Ye FILM TIONGKOK 

.Ngo Mei Fei Chian Sieh' xe s 
Silat lawan Silat! Pedang lawan Pedang! Wasiat lawan 
W asiat ! Pembasmian pendjahat-pertempnran ig. heibat! Be OA PENAMAAN | 
        SARANA, ? : 

Bantulah P. M. 1. 
ALLEN, 

Typ Pertj. ,SEMARANG”, EN 

1 

AO al SN    


