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F3 afau tanah partikulir untuk peru 
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2. laka, Demikian AFP. (Antara) 

“-—. 
DAAD Memperlihatkan Muslihat Pem- 

berian Bantuan Dari Udara 
KORPS PASUKAN Perawatan Udara dari Djawatan Angku- 

. fan Angkatan Darat dibawah La urnan Lts. Sumpono pada hari 

RUU Larangan ! 

Mereka ini menganggap bahwa 

. Orang jang beragama Islam tidak 

“ terbesar 

- siang hari. 
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“NW Suara Merdeka”, . 
Hetami. . 
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   Larangan nah Liar 

    

makaian lanah S 

    
tjara Tak Bi 

     

  

    

    

   ok2 dari pada R.U.U, ada 

4 Barang siapa dengan 
rhak, untuk keperluan 

maksud apapun dju 

    

    

      

  

“tanah swapradja jang be 
| bas, tanah milik daerah swatan 
“tra, tanah erfpacht untuk perta 

i tanah — konsesi-pertanian 

sahaan kebun besar, dihukum de 
ngan hukuman kurungan selama- 
 lamanja 3 bulan atau denda seba 
njak-banjakrja Rp. 500.-. 

Segala benda, rumah, 

kukan perbuatan tsb, jg terdapat di 
“atas tanah jg dipakai itu, dapat di 
rampas. Jg dimaksudkan dengan 
memakai tanah” ialah dengan nja 
ta2 menduduki, mempergunakan 

—atau menguasai tanah itu atau mem 
punjai tanaman, rumah atau bangu 
nan lain diatasnja, dengar” Tak 
mempersoalkan apakah r' 
bangunan itu ditempat" 
gunakan sendiri atau: 

Ketentuan2 tsb di... adak berla 
ku terhadap pemakaian tanah jg su 

'ataa 
di per 

dah ada-pada hari mulai “berlaku- | 
nja undang? ini. Sedjak mulai berla 
kunja “undang2: ini, maka  ..ordon- 
nantie- onrechtmatige. occupatis van 
eronden” - dan besluit — Luitenant 
Gowverneur Generaal Hindia Be- 
landa 8/6-48 no, 1 ditjabut. 
“Undang? ini berlaku djuga didae- 

rah-daerah swapradja. (Antara). 

Harus Orang: 
Islam 

Jang Boleh Djadi Kepala. 
Negara Pakistan 

FRAKSI Liga Muslimin dalam 
Parlemen Pakistan hari Kamis di 
duga telah mengambil keputusan | 
tentang mesaliah Kepala Negara 
Pakistan. Menurut AFP diduga 
Kepala Negara Pakistan haruslah 

Fraksi ita kari Kamis sedang me- 
rundingkan tentang fasal2 dalam: 
UUD sebelum masalah ini setja- | 
ra resmi dimadjakan dalam Par- 
lemen. Fasal dalan UUD menge 
nai agama dari Kepala Negara ti 
dak sadja ditenfang oleh anggau- 
ta2 Parlemen jang beragama Hin 
du, tapi djaga oleh beberapa ang 
gauta dari Liga Muslimin. 

ketentuan jang menetapkan bah- 
wa Kepala Negara itu-harus se- 

perlu, mengingat bahwa sebagian 
dari anggauta2. Parle- 

men Pakistan adalah orang? Is- 
lam. Penegasan oleh sebuah ke- 
putusan dari Parlemen hanjalah 
merupakan suatu formalitet be- 

Purwodinatan Utara 
Redaksi 1228, Rumah 1798 Srag. 

Lengganan sa ar dimuka) Rp. 10.— dim kota Sing. 
| I.— luar kota Smg. (ditambah Rp. 0.30 utk. meterai). 

| Adv, Rp. 0.80 per m.m. kol, Harga etjeran 60 sen per lembar 

orhak 

emakai tanah negara jang | 

bangunan | 
dan tanaman, milik orang jg mela-| 

No. 11 A, 

dministrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
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seorang opsir tentara India, — jang Gambar dari Panmunjom. Tampak 
bertugas mendjaga para tawanan sedang menjampaikan salam berpisah 
kepada beberapa orung bekes tawanan bangsa Tionghoa. dan Korea 

Utara jang akan kembali kenegeri mereka masing. Tawanan2 ini dulu- 

nja mula2 menolak untuk dipulangkan' kenegara mereka. 

  

Pemerintah Indonesia 

Tak Beraliran Komunis 
Ir. Abu Hanifah Bantah Adanja Pembunuhan 

1000 Orang Dalam 1 Bulan 

DR. ABU HANIFAH, ketua delegasi Indonesia pada Perse- 
Yikatan Bangsa2, atas pertanjaan koresponden P.I. Aneta di New 

York tentang pendapatnja berkenaan dengan tulisan jang dimuat 
dalam madjalah mingguan ,,Life” mengenai ,,1000 pembunuhan 
daiam waktu 1 bulan”, antara lai n mengemukakan bahwa madja- 

“Ish itu mengatakan pemerintah Indonesia untuk sebagian ber- 

“aliran komunis”. Diterangkan selandjutnja bahwa pemerintah In- 

| Halia   

Idamaian tetapi djuga mengingat | 

   
   

gosla via Men 

LAS 

- $ Se 
Untuk kami soal jang pokok | 

bukanlah pemasukan pasukan? | 
Italia dalam zone-A tetapi penje 

Irahan pemerintahan zone tsb ke 
(pada Italia. Italia tak mempunjai 

'Ihak atas wilajah itu”, demikian | 

Tito. Tito selandjutnja mengata | 
|Ikan, bahwa djika penjerahan itu 
dilangsungkan maka putusan Ju- | 

S (goslavia tak akan berobah untuk | 
mengirim  pasukan2 ke zone-A | 
tidak hanja mengingat kewadji | 
ban melindungi perdjandjian per | 

pembelaan kepentingan Jugosla | 
via. 5 | 

Perantjis menawarkan dja- 
sa2 baik. f 

Sementara itu Reuter mewarta | 
kan, bahwa komentator radio | 
Belgrado pada malam Djum'at | 
telah mengumumkan, bahwa Pe 
rantjis telam menawarkan ,dja 
sa2 baik” dalam menemukan da | 
sar bagi konperensi 5 negara ten 
tang soal Trieste. | 

Semua pihak jang berkepen 
tingan telah setudju, bahwa penje 
lenggaraan konperensi antara wa 
kil2 Perantjis, Inggeris, A.S., Ita 
lia dan Jugoslavia, adalah bergu 
na tetapi mereka mempunjai pen 
dapat jang. saling berlainan me 
ngenai dasar konperensi itu. 

Jugoslavia telah mengadjukan 
usul2nja, tetapi bersedia mempe 
ladjari usul2 lain, dikemukakan 
oleh pihak mana pun. Dalam pu 
tusannja pada tgl. 8 Oktober ne 
gara2 Barat tetah membikin su 

masuki Italia—Ju- 
| 2 7 jerbu 
| Tito Tetap Pada Tekadnja Semula 

DJIKA pemerintahan zone-A daerah bebas Trieste dioper oleh | 
| Jugoslavia akan dju- ga memasuki zone tsb. terlepas 

litu dengan sekali gus dapat me 

“an € 

k Selandjutnja Dr. Hanifah menge 
mukakan akan pelbagai soai2 
jang tidak begitu tepat dalam ka 
rangan madjalah — tersebut. Da 

lam hubungan ini dikatakan, bah 

wa menurut  madjalah “itu oleh 

Darul Islam: telah -di bunuh...! 900 
orang, ditjulik 100 orang, dibakar 

6.300 rumah dan dirampok 
10.500 rumah penduduk”, hal 
mana menurut Dr. Abu Hanifah 
angka2 tersebut . mungkin benar 

'dalam tahun jang lampau, akan 
tetapi tidak dibenar djika dikata 

kan telah dilakukan dalam bu 
lan2 jang terachir ini. 
“Dr. Abu Hanifah kemudian 
mengadjukan pertanjaan ,.Bagai 
mana kita dapat mengharapkan, 
bahwa sebuah negara jang baru 

ngendalikan keamanan dan keter 
tibannja? Usaha2 kita untuk me 
ngembalikan keamanan dan ke 
tertiban hingga kini tetap dilaku 
kan dengan giat. 
Mengenai kedjadian2 di Atjeh, dr.   Abu Hanifah setelah terlebih dahulu 
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Djun'at telah mengadakan $ 1 
hasil memuaskan didaerah Pasar 
mendapat perhatian tjukup banjak dari komandan Militer Kota 

- Djakarta Raya let. kol. Akil, komandan pasukan 
jor Kemal, wakil2 dari bagian2 dari SUAD dan pers. Latihan jg. 
pertama diadakan oleh DAAD 

. Korps Pasukan tersebut 

    

Maluki 
KEAMANAN didaerah Maluku | 

| RMS fasa 

ada 
    

   

   

   

     

tidak djadi soal lagi. 
telah lenjap dalam @ 
dan politis. Daerah 

    
      

lah suatu daerah jang teraman 
di Indonesia: Demikian perban 
tu komisaris besar R. A asu 
ki, kepala polisi propinsi ai 
sian rn luku ke d re 
kannja jang baru pembantu ko 
misaris besar Moh. aa Gisaksi 

          

  

        

      

   
   

  

sipil dan mihter dilapang 
met Ryadi pada hari Rene 

R. Agus Basuki adalah kepala ' 
polisian propinsi Maluku jg te 
datang sedjak tahun 1951 di Am- 
bon dan diatas “puing “keruntuhan | dak sadja barang2 seperti sabun, he 
akibat gerakan RMS: turut memba- 
ngunkan kepolisian negara di Malu Me dut kambing. 
ku. Sekarang ia dipindahkan ke Dja " 2 Pa 
watan Kepolisian Pusat. Pak 

Gubernur, Maluku - Mr. Latuha 
hary dalam kata sambutannja al, 
njatakan: keamanan adalah jg ter 
penting bagi kehidupan masjarakat.” (takan, bahwa 
Demikian djuga keamanan didaerah 
Maluku jg telah dipulihkan oleh mi 
liter, sekarang dipertahankan oleh 
polisi, hal mana haruslah dibangga 
kan. Demikian gubernur Maluku. 
Upatjara di achiri dengan defile ke 
satuan2 Mobrig dan polisi 

dan berlangsung dari djam 9 sampai 12 

23 pingfield sedjauh 600 meter. 
T na2'jg beraneka warna 

  

   

(Antara), Pasukan Perawatan Udara kita. 

ing” 

ingen” jang ber- 
a). Latihan ini 

  

pasukan2 resimen 7 ma- 

ini diikati oleh 252 kompi dari 

Latihan 'ini adalah diperumpama- 
(kan suatu bataljon jg terdjepit kare 
|ha Akibat pertempuran, sehingga ter 
| putus hubungannja dengan ibu pasu 
| kannja. Maka dengan daja upaja ig 
| telah ditentukan mereka dalam ke- 
'adaan pajah itu harus mengetahui 
(bagaimana  tjaranja untuk mengadi- 
Ikan bantuan setjukupnja dari ibu pa 
|sukannja dan dalam hal ini bagai- 
mana mereka dapat bantuan dari 
|udara dengan korps pasukan pera: 
iwatan udara. Selama latihan pesa- 
| wat udara jg menggambarkan pem- 
iberian bantuan kepada bataljon tsb. 
|telah melakukan (drop) sedjumlah 9 
' drop dengan parachut jg berma- 
'tjam-matjam warna. dan bentuk: 
'Dan pelemparan ini dianggap berha 
“sil karena semua drop telah djatuh 
“dalam daerah jg telah ditentukan 

War- 

dari chuts 
“tsb untuk memberikan tanda kepa- 
da pasukan jg ada didaratan, apa 

san atau kerandjang. Dalam drop2 

“jg telah dilakukan pada hari itu fi- 

tetapi djuga -ras dan ' sebagainja, 

Sedjarah dropping. 
Dalam keterangannja' kepada 

pers, Its. Sumpono telah menga- 
meskipun latihan 

lini adalah jang pertama kalinja, 
|tetapi pada prakteknja pasukan2 
(kita jang telah bertempur di Am 
bon, Djawa Barat dan .Atjeh te 
Hlah menggunakan tjara pengirim 
lan bantuan dengan pesawat uda 

donesia pasti tidak beraliran komunis, bahkan tidak untuk sebagi- 

|dap pemerintah -dan berhasil untuk - 

kah jg dibuangkan didalam bungkul| 

atu kelalaian. Dan kelalaian ini 
sekarang harus diperbaiki. Semua 
usul mengenai dasar konperensi 
tsb. harus - diletakkan atas dasar 
jang sama sekali baru dan ag 
ambil arah jang berlawanan 'de 
ngan dasar dalam pengambilan 
putusan tsb. $ 

Usul2 itu harus didasarkan ker. 
internasional dan bu 
pen-dikte-an dan fait 

accompli. Perantjis agaknja me 
rasa berkewadjiban untuk mem 
beri sumbangan da'am mentjari 
penjelesaian -jang sebaik mung 
kin. Kami berharap, bahwa usa 

mengingatkan . bahwa daerah ini 
bahkan ketika pemerintah Belanda 
masih menguasai Indonesia, sangat 
menjulitkan pemerintah itu, kemu- 
dian mengatakan bahwa kekatjau- 
an2 disana ditimbulkan oleh para 
pemimpin tertentu jg setjara perse- 
Oorangan tidak merasa puas terha- 

dja sama menghasut rakjat Atjeh. 
# : 1 kan atas 

Ia mengakui bahwa rakjat Atjeh 
tidak merasa puas dengan keadaan | 
dewasa ini di Indonesia, akan tetapi 

pemerintah berdaja upaja dengan se: 
kuat tenaga untuk mengadakan pe- 
robahan2 dalam keadaan tsb, se-|hanja akan berhasil dan sesuai 
hingga dengan demikian rakjat| dengan konsepsi keadilan. hak2 

dan kepentingan Jugoslavia. De 
mikian komentator tsb. 

(Antara-UP). 

Atjeh dapat diberi kepuasan. 
Achirnja dr. Abu Hanifah me- 

njangkal berita madjalah Life jg me 
ngatakan bahwa satu bataljon ten- 
tara telah memihak gerombolan 
pemberontak di Atjeh. (Pia). HUKUM MATI DI KOREA 

|. UTARA.   Dewan Perwakilan Tertinggi Ko- 
RAPAT FRAKSI2 PEMERIN- 'rea Utaratelah menjetudji hukuman 
TAH DENGAN PEMERINTAH mati jang “didjatuhkan atas diri 10 

Djum'at pagi bertempat digedung orang anggota pemerintah Korea 
Dewan Menteri Pedjambon telah di Utara, jang dalam bulan Agustus jl 
langsungkan rapat fraksi2 pemerin- telah dipersalahkan berchianat ter- 
tah untuk membitjarakan dan mene hadap negara. Demikian diwartakan 
tapkan perumusan2 dari keterangan pada hari Kemis oleh Hsin Hua. 10 
pemerintah jang. akan diberikan pa Orang Korea Utara tsb pada tang- 
da parlemen tg. 28 Oktober jg akan gal 6 Agustusj I. atas putusan penga 
datang mengenai peristiwa Atjeh.ydilan militer di Pyongyang menda- 
Dalam rapat tsb tiap fraksi ada me-| pat hukuman mati- berdasarkan tu- 
ngirimkan wakilnja sedang kebanjak' duhan melakukan pekerdjaan mata2 
an dari menteri2 turut hadir P.M.fbagi kepentingan A.S. dan berkom- 
Ali sendiri tidak dapat hadir karena plot untuk menggulingkan pemerin- 
turut dalam perdjalanan Wakil Pre-jtahan. “Dalam pemeriksaan 'itu 2 
siden Nixon ke Bogor. 7 orang lainnja mendapat hukuman 

pendjara. 

  

  PRESIDEN S. B. TJEKO 
MENINGGAL DUNIA. 

Radio Paraha Kemis malam meng 
umumkan, bahwa presiden serikat bu 
ruh umum Tjekoslowakia, Gustave 
Klement pada hari Kemis petang te 
lah meninggal dunia. 

Lagi gambar waktu Wakil Presiden 
Nixon sedang  berdjabatan tangan 
dengan anak2 jang datang menjam- 
butnja  ditjandi Borobudur 
perdjalanannja ke Jogjakarta bersa- 
ma dengan Menteri Luar Negeri, Mr. 

Sunario. hari Kemis pagi.     

  

dalam |. 

YA
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Djuga 

apakah pasukau2 Italia memasu ki alau tidak zone tadi, demiki 
an pena Jpragen Jogosla via, 

| Kemis di Belgrado. ea » rita 
itu, Tito mengatakan, bahwa ha sil ko si 2 menteri tuar 5 eps ri 3-Besar - Barat di Lon doa baru? uperensi para nteri Tuar 

| bagi Jugoolavia. : 

Josip Broz Tito, pada kari 
jang disiarkan oleh Tanjug 

ini adalah tak memuaskan 

London ,,Ka- 
salan” Bensin 
5600 Taksi Tak Djalan 
— Lalu Lintas Lumpuh 
LEBIH DARI 6.000 buruh 

pendjual bensin jang sedang mo 
gok tidak memperdulikan permin 
taan2 pemerintah agar mereka 
mela tkan pekerdjaan dan 
memutuskan uptuk terus mogok 
sehingga membahajakan kelum 
puhan bagi la'u lintas di London, 
Keadaan genting memuntjak se 
tiap djam. Separuh dari 5600 
taksi di London Kemis malam 
tidak berdjalan. Hampir «tidak 
ada garase jang terbuka. London 
Transport, suatu — organisasi rak 
sasa jang mengusahakan 8.000 

Uus dan mobil mengurangi dinas 
nja Kemis malam dengan 2570 
menghemat bensin. Apabila pe 
mMOgokan berkepandjangan terus, 
maka kaum militer akan diperin 
tahkan untuk melajani depot2 
bensin, 
Kabinet pada hari itu djuga mem 

bitjarakan situasi. Sir Walter Monck 
ton, menteri perburuhan menerang- 
an dalam madjelis rendah, bahwa 
apabila pemogokan masih berlang- 
Sung terus, maka perindustrian akan 
mengalami kerugian besar dan me- 
nimbulkan pengangguran di mana- 
mana.” Ya mendesak kepada kaum 
buruh jg turut menginsjafi bahaja jg 
mendatang itu. Ta memperingatkan 
betapa rakjat turut ' menderita aki- 
bat pemogokan itu dan minta kepa 
da mereka supaja melandjutkan pe- 
kerdjaan agar pengaduan dan keluh 
kesah mereka dapat diurus. 
“Seorang djurubitjara — perusahaan 

kereta api Ingeris menerangkan, bah 
wa pengiriman barang2 dan paket 
akan dihentikan mulai hari Djum'at. 
Dibeberapa wilajah pengiriman pa- 
ket2 telah mulai dihentikan. 
“D vatan pos mengumumkan, bah 
W2, akan menanti “.satu- dua hari 
lagi,” akan tetapi pengangkutan su- 
rat2 djuga akan dihentikan. 
Seorang. djurubitjara National As- 

sociation of Funeral Director (peru- 
sahaan pengangkutan majat)  mene- 
rangkan, bahwa banjak pemakaman 
untuk Djum'at dan Sabtu terpaksa 
ditunda. Pendjabat2 bagian istime- 
wa dari Scotland Yard telah menda 
pat peri untuk “ memperhatikan 
perk mbangan, karena diduga bah 
wa dibelakang lajar pemogokan ini 
berdiri orang? “komunis. (Reuter). 

  

HATsir, INDUSTRI MOTOR 
INGGRIS. 

Industri motor Inggris kini dapat 
menghasilkan deviezen hampir seba- 
njak | djuta pound sterling tiap 

hari, demikian kata Duke of Edin- 
burgh hari Rebo, ketika ia "membu- 
ka pameran tahunan tentang “kenda- 
raan2 baru Inggris di London. Dan 
tahun ini industri motor Inegris 
mengharapkan dapat memproedusi: 
Lk. 400000 kendaraan. 

Agresi RRT“ 
Di Asia Tgr? 
Barat Susun Rentjana 
Pertahanan Bersama 

. INGGERIS, Perantjis dan Ame 
rika pada prinsipnja sependapat 

gerai suatu aksi bersama gu 
menahan kemungkinan agresi 
kedjurusan Asia Tenggara, 

      
na 

  

   
   

demikian didapat kabar dari ka 
langan2 jang lajak “dipertiaja di London pada hari. Kemis: Rentja 
Ta kabarnja baru pada 

.dan belum dapat dikatakan 

    

    

    

resmi. Tjara fihak negara2 Barat mengadakan reaksi dekan : 

'gresi kedjurusan — tenggara dari 
fihak RRT, kebarnja an diper timbangkan sedjak butan Djanu ari IE Ini Para 

   

  

hkan: perdana menteri 
sendiri kabarnja telah men 

:urankan perhatian terhadap so al jang bertalian dengan pertaha nan terhadap ,,antjaman” RRT 
nja telah mengirim mar” 
John Harding, kepala 
jaan . de “ke. Mel 

g mengetahui, bera 
pa .besar bantuan jang dapat di berikan oleh negara? Common 
We: Amerika berpendapat 
bahwa antjaman di Indo Tina, se 

  ang ini sesungguhnja merupa 
kan antjaman pula bagi Tn 
nan Australia dan karena itu di 
anggap perlu sekali mengadakan 
suatu sistim pertahanan regional,   “ 

6 NEGARA ARAB anggota 
PBB jani Mesir, Irak, Libanon, 
Arab Saudi, Syria dan Yaman 
pada hari Kemis telah mengadju 
kan permintaan kepada Dewan 
Keamanan PBB untuk menempat 
kan dalam atjara sidang suatu 
tuduhan bersama jang baru ten 
tang ,,agresi angkatan perang 
Israe?”. Usul ini, jang dikirim ke 
pada ketua Dewan Keamanan, 

pada hari Rebo jbl., meminta 
supaja ditempatkan dalam atjara 
pembitjaraan tentang ,,agresi ang 
katan perang Israel terhadap Jor 
dania di Ouibya, Shugbi dan Bu 
drus, jang telah menimbulkan 
korban paling. sedikit 66 orang 
jang tak berdosa tewas dan keru 
ian benda besar pada, tgl. 14 

djalan 15 Oktober jbl, mengingat 
AFP selandjutnja mendapat kete-   Ira jang dilakukan — oleh Korps 

  

William Borberg dari Denmark, 'rangan dari kalangan PBB jg dapat 

Inggeris. (UP). 

  

:dalam Tweede 

seberang lautan), anggauta parle 

"ma. T.T. VU 

   

  

Belanda 

Tetap 
Ngotoi 

Mau Terus Kuasai 
Irian Barat 

DALAM. laporan sementara 
Kamer Belanda 

tentang anggaran belandja Over- 
zese Rijksdelen (bagian keradjaan 

men pada umumnja menganggap 
tindjauan lebih - dalam mengenai 
Irian Barat pada dewasa ini tidak 
pada tempatnja. 

Banjak sekali anggauta parlemen 

Belanda menjetudjui sikap pemerin- 
tah Belanda, bahwa kedaulatan atas 
Irian Barat de facto dam de jure ada 
lah pada Nederland. Beberapa ang 
gauta menganggap penerangan ten- 
tang Irian Barat kurang tjukup. Di 

  

terang2an 

dan berada 

Birma. 

Masalah Pem- 

bentukan DPR? 
Pendjelesan Seksi DN 

MengenaiOtonomi Daerah   andjurkan supaja pemerintah Belan 
da memberikan keterangan tentang 
perdjalanan Menteri Luns dan 
Kernkamp beberapa waktu jg lalu 
ke Australia dan Irian. Demikian 
Antara dari Amsterdam. 

  

DJALAN RAYA BENGKULU 
— MANNA TERTUTUP 

Dari Bengkulu P.L-Aneta  mem- 
peroleh kabar, bahwa karena hudjan 
terus menerus dikawedanan Tais di 

Bengkulu Selatan, “maka desa Air 
Teras telah mengalami bandjw jang 

menjebabkan  terendamnja — djalan 
raja antara kota Bengkulu dan kota 
Manna di Bengkulu Selatan. 

Sebagai akibat hudjan ini telah 

nutup djalan raja di KM 14 sampai 
KM 19 dari djurusan Tais baru2 ini. 
DPU telah mengerahkan tenaga un- 
tuk memperbaiki djalan ini kemba- 
li, demikian P..-Aneta mengabarkar 
dari Bengkulu. 

  

terdjadi pula tanah gugur jang me- 

DALAM rapat Seksi Dalam Ne- 

geri Parlemen hari Djum'at kema- 
ren dibitjarakan masalah pembentu 
kan DPR Daerah2 serta pemberian 

otonomi kepada -daerah2. 

Dalam hal ini, Ketua Seksi Da- 
lam Negeri Siamsuddin St. Mak- 
mur menerangkan kepada ,,Antara”, 
bahwa antara seksi. dan: Menteri Da 

(lam : Negeri akan rapat diadakan   

  

Ikerdja pada tgl. 29/10 j.aid. Per-i 

soalannja menurut St. Makmur ia- 

  

lah sampai dimana usaha pemerin- 
tah untuk membentuk DPR Dae- 

  

.rah2 dalam masa peralihan ini men 
Idjelang pemilihan umum uiuk ang) 
gota2' DPR2 Daerah ' setjara inte- 

leraal diseluruh Indonesia. Begitu 
pula. dalam rapat-kerdja itu menu- 
rut St. Makmur, Seksi Dalam Nege 
ri akan menindjanu sampai ' dimana 

ringkatan usaha dalam ' pelaksanaan 
periberian otonomi kepadu duerah2 
dan dalam  hubungannja pwa den. ! 
penindjauan undang2 RI. No. 227 
1948 dan NIT No. 44/1950. | 

ah 

  

PANGLIMA PERANTIIS 

ringan jang ditumpangi oleh m 

tuk operasi ,,Seagu'” hanja dal 

  

Taati Panggilan 
Negara 

30 Orang Grombolan Ber- 
sendjata Menjerah Di Su- 

lawesi Selatan 

.DALAM KONPERENSI pers 
nja Kemis pagi “kemaren dulu 
perwira-pers T.T. VII di Maka- 
sar kapten J. Rahasia menerang 
kan, bahwa 30 orang anggota ge 
rombolan bersendjata dari pasu 
kan Hamid Gali jang berada di 
sekitar Sengkang telah mentaati 
bunjinja pamflet ,,Panggiian Ne 
gara” dan Rebo pagi telah mela 
porkan dirinja di Pinrang pada 
sebuah pos pendjagaan tentara 
pasukan sektor Pare2 jang beriu 
gas disana, 30 Orang itu masing2 
lengkap dengan sendjata apinja 
(30 sendjata api) antaranja 1 bren 
dan sebuah meortir 2 intji. Sesuai 
dengan keterangan pendjabat pang 

maka 30 orang 
itu oleh tentara diperlakukan de 
ngan baik dan untuk sementara 
"waktu ditempatkan di Pinyang. 

Penjiaran pamflet seluruh 
Sulawesi Sel. dan Tengah. 

Kapten Rahasia menerangkan le- 
bih diauh bahwa pamflet 
lan Negara” hari Kemis pagi telah 
diangkut oleh pesawat terbang AU- 
RI disiarkan diseluruh Sulawesi Se- 
latan dan Sulawesi Tengah. Penjia- 
ran diteruskan sampai hari Djum'at 
kemaren. Disampingnja itu RRI me 
rentjanakan akan siarkan (relay) pi- 
dato2 presiden Sukarno di Bone dan 
Palopo. Djawatan2 penerangan se- 
tempat djuga “akan bertindak demi- 
|kian dengan djalan 

“penduduk. 
mengumpulkan 

Bagi angkatan “ perang 
'sendiri Ko T.T. VI siarkan pidato2 ' 
presiden di Bone dan. Palopo jg di 
'hadapkan 'chusus pada angkatan pe   rang jg mengandung 
'Terima kasih kepada Angkatan Pe- 
“rang jg meskipun mengalami berba 
'gai-bagai kesulitan antaranja menge 
inai keadaan 
:djuga "melakukan 
sepenuh-penuhnja, B. Angkatan Pe- 
rang djangan puas dengan 
jg didjalankannja sekarang ini tetapi 
:hendaklah lebih bergiat 
memperbaikinja, 
Perang dalam menghadapi rakjat ha 
ruslah menginsjafi Sembojan dalam 

: slip. 

dirinja sendiri terus 
tugasnja dengan 

usaha2 

dan lebih 
dan €. Angkatan 

bahasa asing bahwa apa jg didjun- 
djung tinggi oleh rakjat preman hen 
daknja lebih didjundjung tinggi oleh 
alat2 negara. Djangan karena ada 
sendjata dalam tangan maka anggo 

ta alat2 negara menganggap diri da 

  

dipertjaja bahwa regu PBB jg me- 

nindjau 
men 

   

  

Dek sendjata Palestina 
sandjurkan penempatan pasu- 
| Sibawah pengawasan PI se- 

pandjang perbatasan Israel-Jordania 
dan perbatasan Israel-Syria meng- 
ingat ketegangan jg makin bertam- 
bah besar didaerah tsb. Menurut ka 
langan 1g dapat mengetahui  tinda- 
kan tsb telah disarankan oleh kepa 
la regu penindjau PBB tsb ja'ni djen 
bahwa agresi itu merupakan pe 

  

Lembuna Kekudaja 

yaa Konsten ea Wet   
Kam. Batavaoyeb Damon han 

am Ke ha etag 

  onschepoan 
  

      

Pasukan? Netral Untuk Batas Palestina? 

A: pat melakukan sesuatu  terhada 
kalangan2  diibukota rakjat. " 

langgaran artikel ke-3 paragraf 
2 dan 3 persetudjuan perletakan 
sendjata Israel-Jordania”. - 
jg telah. dikirim ke markas . besar 
deral Vagn Bennike, dalam surat2 
PBB. Dikatakan selandjutnja bahwa 
setelah diterima surat2 jg menjaran 
kan penempatan pasukan? netral itu 
insiden2 perbatasan di Palestina ber 
tambah banjak dan insiden2 tadi 
djuga makin besar artinja. 

(Antara—Reuter). 

  

Djen. Gogry Hampir Mat 
Guy Mollet Lebih Pertjaja Penjele- | 
saian Setjara Damai Di Indo Chin: 

2 

3 

  

( Merah”: 

  

Birma Larang Partai' 

Ekstrim Kiri 
DjugaPartai Komunis Birma Dinjatakan 

Diluar Hukum 
PEMERINTAH BIRMA hari Kemis menjatakan semua par- 

fai2 kiri ekstrim diluar hukum, termasuk partai 
dan organisasi2 minoritet suku2 bangsa jang sedjak “tahun 1948 

memberontak terhadap pemerintah. Selandjutnja setu- 
ruh partai2 jang dianggap berhim pun dengan atau tergabung pada 

dibawah kekuasaan partai2 
pembela nasional Karen jang metakukan 
djata terhadap angkatan perang Birma dengan maksud menuntut 
wilajah teritorial otenomi jang lebih luas dalam 

komunis Birma 

tersebut dan. organisasi 
pemberontakan bersen- 

lingkungan Uni 

Tindakan 
ini ditafsirkan sebagai kekerasan 
sikap pemerintah mendjelang di- 
lantjarkannja operasi militer jang 
lebih besar terhadap kaum pem- 
berontak dan pula sebagai per- 
ingatan terhadap orang2 jang ber 
simpati dan komunisme, seperti 
pemimpin2 ,,partai2 buruh dan 
tani Birma”. Diduga bahwa lara- 
ngan pemerintah Birma itu dike- 
luarkan berhubung dengan dikete 
mukannja dokumen2 gelap komu 
nis didalam universitet Rangoon, 
dimana baru2 ini terdjadi agitasi 
kaum mahasiswa. 

Berita2 jg menjusul tentang ada- 
nja pelarangan? terhadap berbagai- 

bagai organisasi di Birma mefigata- 
kan bahwa ' organisasi2 Iaiinja jg 
djuga dilarang menurut keputusan 

i pemerintah Birma hari “Kemis j.l. 
  
|ialah sebagai dibawah. 

Bendera 
Rak- 

Persatuan kaum tani 
Partai Persahabatan 

|jat, dulu terkenal sebagai organisa- 
ysi barisan suka-rela Rakjat jg teruta 
ma terdiri dari pedjoang2 perlawa- 

inan dalam perang dunia, pasukan2 
angkatan laut Birma jg memberon- 
tak terhadap pemerintah pusat da- 

: lam tahun 1947 dan organisasi non- 
| delegasi nasional, jaitu jg mewakili 
suku2 minoritet jg tergabung dalam 
barisan2 Karen jg melawan peme- 
rintah. 

Golongan kiri tak setudju. 
Sementara itu Partai Buruh dan 

tani (BWPP) Birma jg tergolong sa 
|jap kiri dan anti pemerintah dan an 
it Amerika hari Kemis mengirim se 
putjuk surat kepada dutabesar /Ame 

pemerintah Birma 

pada udjung landasan. Berkat ketangkasan 
dapat diberhentikan ditengah2 sawah. Landasan chusus dibuat un- 

.Panggi-' 

tiga soal: A.: 

dalam serangan besar2an di Indo 
tjina, djenderal Rene Gogry dan perdana menteri Vietnam, Ngu- 
yen Yan Tam, terhindar dari bah aja maut, ketika pesawat terbang 

€reka tidak sanggup naik keudara 
djuruterbang pesawat 

am waktu 24 dam. 

Phunhoeguan diduduki Pe- 
ranfjis. 

Reuter mewartakan pula, bah 
wa barisan depan motor berlapis 
badja Perantjis hari Kemis men 
duduki kota Phunhoguan, kira2 

tapi komando Perantjis kabarnja 
ketjewa. Tudjuan daripada kam 
panje adalah untuk memaksa fi 
hak Vietminh bertempur, tetapi 
kota tersebut tidak dipertahan 
kan, meskipun merupakan mar 
kasbesar “ setempat  fihak Viet 
minh. 

Guy Mozet tentang indo- 
Tjina. 

Sementara itu dari Paris diwarta- 
kan, bahwa sekretaris djenderal par 
tai sosialis Perantjis Guy Mollet da 
lam suatu interviu hari Kemis mene 
rangkan, bahwa penjelesaian masa 
lah. Indochina hanja dapat ditjapai 
dengan “mengadakan perundingan 

iperdamaian. Ia berbitjara dengan 'se 
orang koresponden mingguan ,,Ex- 

press”, pada malam mendjelang per 
debatan penting dalam madjelis ren 
dah Perantjis mengenai . Indochina. 

|Mollet berkata: ..Mengapa kita me 
Injuruh kawan2 serikat kita untuk 
pertiaja, bahwa kita akan  bertem- 

pur sampai saat terachir dan berusa 
|ha mendapatkan - kemenangan dim. j 
lapangan kemiliteran, sedangkan Oi 

| 
| 

  
ta sendiri tidak pertjaja?” Ini ada- 
lah suatu tjara tidak djudjur untuk 
mendapatkan - bantuan tambahan. 
Peristiwa2 di Saigon memberi ke-! 
sempatan kepada kita untuk mem-i 
beritahukan keadaan jg sebenarnia | 
kepada kawan2 sekutu kita mengz- 
nai perang  Indochina. Kita barus 
mengadakan perundingan baru dgn. 
mereka dalam minggu2 jg akan da- 
tang ini mengenai pangkalan2 baru 

dan mendjelaskan betapa Indochina : 
.merongrong” sehingga mendjeru- | 
muskan Perantjis. Diterangkan oleh 
nja, bahwa pemerintah Perantiis jg 
membuat djandji2 kepada Arnerika 
agar mendapatkan kredit2 baru, ti- 
dak akan dapat memenuhi djandji2 
itu, ,,Kemenangan militer. adalah 
impian gila”, demikian Moliet. 

(AFP). 

JANG AKAN DATANG Dit 
INDONESIA DENGAN 

| sWILLEM RUYS” 
Dengan kapal ,,Willem Ruys” jang 

bertolak 1g. 21 Oktober, telah berang 
kat menudju Indonesia 7 orang dok 
ter Djerman, 1 dokter Austria, 1 dok 
ter Swis dan 4 dokter Belanda jang 
semuanja akan bekerdja pada Ke- 

menterian kesehatan. Selain dari 'itu 
seorang dokter Zending dan dokter 
hewan Raden Kosasih jang baru me 

njelesaikan studinja. Selandjutnja de 
ngan kapal tersebut berangkat pula 
seorang professor Belgia dari Ant- 
werpen jang telah 71 tahun umurnja 

Nico Cunzburg, jang diangkat men 
djadi guru besar pada Akademi Pa 
lisi di Djakarta. Henk. Testrake dju 
ga pulang ke Indonesia dengan ka: 
pal ini setelah perlop 6 bulan. Achir 
nja seorang ahli geologi jang terkenat 
Wilhelm, dari maskapai pertambang 
an Bengkalis”. 

KONPERENSI GANDUM | 
INTERNASIONAL. 

Dewan Gandum Internasional ig, | 
mengadakan pertemuannja di Ma-| 
drid hari Rebo telah menjetudjui Ia- | 
poran th. 1952/1953 dewan tsb., jg. 
akan diumumkan di London. Kon- 
perensi tsb. jang mulai dibuka ke- | 
maren dikundjungi oleh wakil2 dari 
45 negeri dan pertemuan itu diduga | 
akan berlangsung hingga Sabtu jad. | 

  

  
  

75 kilometer diselatan Hanoi. Te | 

jrika di Rangoon, William J. Sebald, 
idafim surat mana mereka dengan 
Ikeras mengetjam persetudjuan jg te 
ilah ditjapai di Bangkok . untuk me- 
'ngungsikan sebagian pasukan? Kuo- 
#mintang dari Birma. Surat itu di 
, tandatangani oleh Tahin Lwin, sek- 
Iretaris djenderal partai BWPP. Su- 
|rat ita terdiri dari ampat fasal, jg 
“berbunji: 

LI. Persetudjuan. untuk hanja me- 
njingkirkan 2.000 dari 30.000 pasu- 
kan Kuomintang adalah suatu kom 
plotaif untuk menjelamatkan serda-" 

.du2 jg luka2 ke Taiwan. 

|..2. Tuntutan supaja diadakan cease 
fire. selama pengungsian berdjalan 

adalah suatu komplotan untuk: me- 
reorganisasikan pasukan? Kuomin- 
tang selaku persiapan untuk offensif 
lainnja pasukan? pemerintah Birma. 

3. Tawaran untuk menggunakan 
pengungsian “hanja sebagai “alasan 
pesawat2 Amerika guna membantu 
untuk mengirim barang? persediaan 
makanan dan mesiu setjara legal ke 
pada pasukan2 Kuomintang. 

4. Pengiriman misi2 militer Ame- 
rika dengan kedok pengawas2 peng- 
ungsian adalah suatu komplotan utk 
dengan legal membawa opsir2 Ame 
rika guna memimpin pasukan? Kuo 
mintang dalam serangan musim di- 
ngin. $ 

Achirnja dikatakan ' dalam surat 
itu, bahwa rakjat Birma tidak mau 
dikelabui dengan ,,penipuan besar” 
sematjam itu dan'akan berusaha te 
rus untuk menjingkirkan pasukan? " 
Kuomintang dari bumi Birma, me- 
njingkirkan Tiongkok Nasionalis da 
ri PBB dan untuk menghentikan in- 
tervensi luar negeri, (Pia—AFP). 

DKA Tjaba 
Lok' Diesel 
Lebih Murah & Lebih 

Tjepat 

. SEBAGAIAN dari lokomotip2 
diesel jg dipesan oleh DKA kini 
sudah tiba di Indonesia dan se 
dang ditjoba untuk disesuaikan 
dengan keadaan nada djalan2 ke 
reta api disini. Nantinja lokomo 
tip2 diesel akan dipergunakan di 
Gjaran2 raya | kereta api untuk 
pengangkutan tjepat atau biasa, 
sedang didalam keadaan djalan 
jang baik ketjepatan dapat sam 
pai rata2 100 kilometer sedjam. 
(Menurut keterangan, lokomotip2 

diesel ini harganja memang 3 kali Ii 
pat harga lokomotip uap, akan teta 
pi pihak Djawatan Kereta Api da- 
pat ' mempergunakan lokomotip2 
diesel itu dengan kemungkinan akan 
dapat membawa untung, jaitu kare 
na menurut kebiasaan diluar nege- 
ri, lokomotip2 diesel ini dapat di 
pergunakan selama sebulan  terus- 
menerus, sedang lokomotip2 uap 
hanja untuk 12 djam tiap harinja. 
Djuga lokomotip2 diesel itu akan 
dapat mengurangi waktu jg dibutuh 
kan pada ketika hendak berangkat, 
disamping lebih: murah pula biaja- 
nja, karena untuk djarak 1 kilome- 
ter hanja diperlukan 1 liter minjak 
solar, djauh lebih murah daripada 
dengan arang batu 1g biasa dipergu 
nakan oleh lokomotip2 uap. Dapat 
disebutkan, bahwa harka 1 buah Io 
komotip diesel itu dalah Rp 3 djuta, 
sedang harga sebuah lokomotip uap 
rata2 Rp 1 djuta, (Antara) 

merwmndakenUwaNTaa menanam 

Djawatan penerangan agama me- 
ngabarkan bahwa menurut berita te 
legram jang diterima dari Mekkah 
oleh keluarga Sjech R. Hadji Moch. 
Ahjad, di Bogor menjatakan, bahwa 
Sjech Ahjad, guru agung di Mesdji- 
dil Harom telah berpulang kerach- 
matullah pada tgl. 18-10-1953 di Dja 
bal Abi Oubeis Ousjasjiah Makkah 
Al-Mukarromah, 

    

     



  

   Kabar Kota 
Perobahan Dalam Urusan 

    

g-Barang 
Rakjat Harus Mengerti Tentang Perobahan 
Ini Jang Menudju Ke Industrialisasi.— 

Eksportir Berlenggang Kangkung 
| “Oleh: Wartawan Sendiri) 

5 SEMENDJAK TGL, 12 OK 
am urusan import/ export 

tu. Tindakan mana telah. diambil 
djukan export barang2 hasil Ind 

an Ta Tang termasuk 
gian dari barang2 keramiek (a.l. 
gramofoon). Menurut bunji pera 
dikeluarkan pada tgl. 12 Oktober 

Mulai tg. 12 Oktober 1953, idzin2 
untuk pembelian dan pemasukan 
barang2 jang dilampirkan pada su- 

TOBER 1953 nampak perobahan2 
mengenai pelbagai barang jang terten 

oleh pemerintah untuk mema- 
onesia dan memperketjil (mem 

'barang2 jang termasuk golongan BW (barang lux 
dalam daftar C dan D dan seba 

baby talk, sabun mandi, plaat2 
turan indusemen dari KPUI jang 
1953 sbb: : : 

aturan tadi, mereka kini tidak |d 
akan mengimport barang2 . Im- 

    

. SEMBUH BUTA HURUF 
Kini masih Lk. 35 djuta 
.»berpenjakit” itu. pd 

Rentjana Pendidikan — Masjara- 
Ikat 10 tahun sedapat-dapatnja 
akan dilaksanakan dan sesudah 
10 tahun diharapkan tidak ada la 

Isi orang buta huruf di Indonesia. 
Hingga saat ini menurut tjatatan 
Kah Pee masih terda- 
pat Lk. 35 djuta orang jang ma- 
sih buta huruf. Nana Siobay 
'pemberantasan buta huruf jang 
telah didjalankan pada tahun? 
telah lalu, maka tiap2 tahunnja 

apat dihasilkan satu hingga satu 

seperempat djuta orang jang da- 
pat membatja dan menulis. De- 

  

18019 

rat edaran termaksud, hanja da- 
pat diberikan oleh KPUI, sesudah 

importir jang diakui dalam golongan 
barang jang bersangkutan menjerah- 

kan kepada KPUI jang disebut 
- Bukti Indusemen” (B.L) seperti jg. 

D0. 0dimaksudkan — dalam pengumuman 
Lembaga  Alat2 Pembajaran Luar 

“Negeri kepada Bank2 pada tgl. 12 
Oktober 1953. 

Mulai tgl. tsb. diatas, maka un- 
tuk pembelian dan pemasukan dari 
salah satu barang jang disebut dc 
lam salah satu lampiran dari suret 
edaran ini, importir harus menjeran- 
kan kepada KPUI surat2 jang di- 
maksudkan. 
Karet Rakjat: RSS I, H 1926, 

RSS HI, IK dpt, 898, RSS V. Biuri- 
kets, Crepe dpt. 69e. Muti2 jang 

lain, jang tidak disebutkan tidak di- 
berikan bukti indusemen.  Kopra. 
Damar, Rotan jang terpilih dapat 
109o dan jang tidak terpikh dapar 
590, Kerbau, Sapi, Babi, Kulit He- 
wan, terketjuali kulit sapi, kaju pu- 
lih, djeluiung, Getah merah, getah 
hangkang, ketijau, kemenjan, hasil2 
keradjinan tangan seperti barang pe- 
rak2 dari Jogja, ukir2an .kaju, topi 
pandan dapat 1096. 5 

: Pendjelasan. 

Kalau orang mengeksport RSS 
I seharga fi. 100.000,— ke nege- 
ri Belanda dengan koers uang 1:3, 
maka ia akan dapat uang R.I. 
Rp. 300.000,—. Karena pada su- 
atu tempo dalam dunia perdaga- 
ngan orangpun dapat menang- 
gung rugi, maka pendjualan ka- 
ret tadi kini dapat untung dengan 
didapatnja. Bukti Indusemen jg 
berarti 1096. dari djumlah uang 
tadi mendjadi fl. 10.000,—. De- 
ngan demikian, maka surat B. I. 
ini mulai tgl. 12 Oktober 1953 
mendjadi berharga untuk impor- 
lir jang hendak mengimport ba- 
rang tergolong B-II (sebagai ba- 
rang P & D), Keramiek dan go 
longan barang C. dan D. Bagi im- 
portir jang hendak mendatangkan 
barang umpamanja minuman ke- 
ras dari luar negeri seharga 
fl. 10.000,—, ia mesti memadju- 

| kan itu kepada KPUI dengan me 
nundjukkan B.I. seharga fi. 10. 
000.—. Untuk dapat B. L., maka 
importir2 harus membeli itu di 
Bank2 atau via pedagang. Naik 
dan turunnja- harga B. I. ini 
mendjadi tergantung kephda per- 
mintaan dan penawaran. 

Dengan adanja peraturan terse 
but, maka barang2 jang tergolong 
didalam peraturan jang telah di- 
tetapkan mulai tgl. 12 Oktober 
1953 dapat dibajangkan akan 
naik harganja, berhubung dengan 
adanja pembelian B. I. jang di- 
mestikan tadi. 

. Akibat peraturan tsb. 

Menurut keterangan2 jang di- 
dapat oleh wartawan kita di Se- 
marang dari pelbagai kalangan 
importir dinjatakan, kalaw sebe- 
lumnja diadakannja peraturan 
tersebut, harga2 barang sebagian 
besar tidak mendapatkan keun- 

Dertir2 kemudian mulai memba- 
|talkan pesenannja barang diluar 
'egeri berkenaan dengan adanja 
aturan tersebut Dengan demikian 
maka barang2 import jang sudah 
beredar di Indonesia akan men- 
djadi kurang djumlahnja dan ke- 
kurangan tadi akan mengakibat- 
kan harganja naik. Selain itu, Pe 

(imerintah dapat dikata mentjapai 
hasil tindakannja untuk memben 
dung barang2 dari luar jang di- 
anggapnja tidak begitu perlu utk 

mikian diterangkan oleh Kepala 
Djawatan Pendidikan eneanganden 
Sadarjun dalam konperensi 
di Jogja. 2 
Guna melaksanakan - rentjana 

10 tahun itu oleh Djawatan Pen 
didikan Masjarakat akan ditjari 
sistim baru agar supaja hasiln 
.ebih besar dari pada jang sudah- 
sudah. Men 3 

Lebih landjut diterangkan, bah | 
wa tiap2 tahunnja Djawatar Pen 

  

   

  kehidupannja masjarakat pada |didikan — Masjarakat mendapat 
umumnja di Indonesia. Ibeaja sebanjak 80 sampai 100 

djuta rupiah. Djumlah sekian ini 
untuk fase sekarang ini sangat se 
dikit, sebalikwa memang dimak- 
sudkan agar supaja dalam bebera 

$ Keiika jang baik. 
Sepintas Jalu. dapat Gikata, bah 

wa undakan Pemerintah tadi me- 
rupakan dorongan jang bagus ba 
gi para pengusaha jang sudah mu 
lai mengerdjakan barang2 seper 
ti jang diimport,  misalnja ialah 
selee (manisan), minuman keras 

dsb.-nja pula atau singkatnja ba 
rang2 jang termasuk dalam go- 
longan jang dimaksudkan tadi. 

P. 41 didjalankan setjara 

Da tahun lagi anggaran | 
itu dapat dikurangi dan selandjut 
nja semua usaha untuk kemadju 
an masjarakat dapat diselenggara 
kan masjarakat sendiri. : 
Diterangkan pula, bahwa kini 

sedang disusun rentjana undang2 
mengenai pendidikan masjarakat 
jang akan diserahkan kepada Pe 

diam-diam ? merintah. 
Selandjutnja dari kalangan impor- Demikian Sadarjun. 

tir diterangkan, “bahwa  semendjak Seperti diketahui  Djawatan 
P.41 ditjabut kembali, permintaan Pendidikan Masjarakat dalam ' 
mengimport barang telah berobah 
demikian rupa, hingga bagi impor- 
tir asing kini sedikit sekali terbuka 
ketika untuk dapat mengimport ba- 

rang jang diinginkan. Mereka ber- rakan segala sesuatu mengenai tu 
anggapan, sekalipun P.41 ditjabtit, ng djawatan tersebut. 
tetapi Pemerintah setjara diam2 Hee : 
lah mengambil tindakan jang nam- 
pak tegas. 
Tindakan setjara diam2 

merintah ini membawa sedikit aki- 
bat jang lajak dalam dunia perdaga- 

minggu jang lalu telah mengada- 
kan konperensi di Salatiga jang 
dikundjungi oleh  inspektur2nja 

:seluruh Indonesia,guna membitja 
  
  

  

dari Pe-! 

gua ig Disini 
terdjadi perkelaian sehat, tapi na 

Ikat ketangkasan pemuda jg gagah 

rn - 2g" dikalahkan, | 
dan dibawa keluar. “5. 
Dengan matinja harimau tsb kemi 

balilah ketentraman, dan terdjamin- 
lah kembali keamanan, sehingga ma 

je sjarakat dapat hidup senang dengan| 
ta mengalami 

Aa ep JELAKAAN LALU- 

wulan ketiga tahun 
daerah Surakarta tiap bulannja rata2 
ada 6 orang jang meninggal karena 
ketjelakaan lalu-lintas. k 

Angka2 tersebut lengkapnja « ada-f - 
belandja |lah sbb.: 

Dalam bulan 'Djuli telah tordjadif: 
31 ketjelakaan, 
djadi didalam Kota Surakarta, 
lam mana 6 orang telah mati, 
orang luka2 ringan 
Juka2 berat. 

@jadi 39 ketjelakaan diantaranja 
didalam Kota Surakarta, dalam ma- 
na 6 roang telah tewas, 
luka2 ringan dan 2 orang luka2 be- 
rat. 

terdjadi 45 ketjelakaan 
17 terdjadi didalam kota Surakarta, 
dalam mana 
30 orang luka2 ringan dan 20 orang 
luka? berat. 

kota Surakarta telah diadakan per- 
temuan 
dengan wakil2 partai2/organisasi2/ 

    

ARZAN INDONESIA CON- 
20000 TRA HARIMAU. 

Di desa Ngrata, Kalurahan Bulu- 
kerto, achir2 ini telah . mengalami 
kesunjian di waktu malam, disebab- 
kan adanja gangguan harimau jg ber 
keliaran sekitar desa tsb untuk men | 
tjari mangsanja, sehingga 'mengaki- 
Jeatkan kurang adanja ketentraman | 
desa. Banjak sudah chewan pendu- 
duk diantaranja kambing jg musna. 
Kegelisahan terasa oleh rakjat, dan 
'hal ini telah dilaporkan kepada jg 

terlihat bdhwa pengganggu - keama- 
nan desa sekitar Ngrata, markasnja 

ada didalam gua. : 
Setelah diketahui, Irokromo pada 

siang harinja, dengan sendjata: kam- 
pak dan batery mengediar ke dalam 
oua jg & 15m. dalamnja. Disini | 

erani, harimau dapat 

    

gangguan-gangguan 

: LINTAS. 1 
"Menurut angka2 resmi, selama t” 

ini diseluruh 

diantaranja 16 ter- 

da- 
6 

dan 

telah ter- 

1» 
Dalam bulan Agustus 

Dalam bulan September j.!. telah 
diantaranja 

7 orang telah tewas, 

PEMBENTUKAN PANITIA 
. PEMILIHAN UMUM. 
Rebo malam j.l. digedung Balai- 

antara Walikota Surakarta 

berwadjib. Penjelidikan, dan njata2| 

7 erangf 

13 orang f 

ngan. Importir nasional dikatakan 

,main mata”. dengan fihak importir 
asing dengan djalan2 jang ,ditjin”. 
Demikian keterangan2 jang didapat 
dari kalangan importir di Semarang. 

KIRIM DELEGASI KE 
DJAKARTA. 

Dalam tempo jang singkat DPD 
Propinsi Djawa Tengah akan mengi 

rimkan suatu delegasi ke Djakarta 
untuk menemui pihak Pemerintah 
Pusat. Delegasi tadi akan mentjari 
keterangan kepada fihak jang ber- 
wadjib tentang - tersiarnja berita? 

mutasi dikalangan  Pamongpradja, 
terutama jang berhubung dengan di- 
rinja Gubernur Budiono. Selandjut- 
nja dari fihak DPD - diterangkan, 
bahwa dalam masa daerah Djateng 
jang stabiel (bila dibandingkan de- 
ngan lain2 daerah) sekarang 
pula adanja kerdja sama antara Ke- 
pala Daerah dengan DPD, fihak ta- 
di menjejogjakan untuk sementara 
tidak perlu ada perobahan. Kedudu- 
kan DPD dan DPR jang didjamin 
oleh fatsal 18 dari Undang2 22/48 
menjatakan, bahwa pengangkatan 
Kepala Daerah, DPKD diwadjib- 

kan mengadjukan tjalon. Karenanja 
sudah sepantasnja, bahwa sebelum 
Pemerintah mengadakan perobahan 
mutasi, lebih dulu meminta pertim- 
bangan2 dari daerah jang bersang- 
kutan. Achirnja diterangkan, hendak 
aja perkembangan? jang ada dipu- 
sat djangan . sanipai mempengaruhi   tungan, maka dengan adanja per- 

anoman 
  

Progo J11/38 
Semarang.   
  

N
U
R
 

in
, 

TN Ksena hingga kini masih 'selalu datang surat2 pertanjaan 
| dari dalam/luar kota tentang pertanjaan2 jang mengenai 

Kursus tersebut, maka dengan ini diberitahukannja sebagai 
| berikut: “ 

|. Kursus di dalam Kota Semarang hanja diberikan setjara | 
| mondeling. . | 
| 2. Pata peminat jang ingin mengikutinja setjara schrifte- | 

ljk harap berhubungan langsung dangan Sdr. R. E. Ab- | 
| dulkarnen d/a Dil. Tjilosari 18a Djakarta. | 
| 3. Penerimaan siswa untuk lichting jang kedua dharap me- | 
| nanti sampai ada pengumuman lagi. | 

4. Mengenai segala pertanjaan2 (keterangan2) jang berke- | 
naan Kursus tersebut harap berhubungan langsung kepa- | 
da Sdr, Hermany Djumany Progo 11/38 Semarang. | 

Semarang, 23 Oktober 1953. 
A.n, Staf Sekretariaat Kursus Notaris 

— 3 Umum. 
Sekretaris, er 

“ (HERMANY DJUMANY) | 
ae jatt SE sn bia 

Sekretariaat Kursus Notaris Umum 

PEMBERITAHUAN. 

daerah2. 

  

2 Gea | 

  
  

“ 

“SURAKARTA 

No. 28/1/D 

' Kota Besar Surakarta, kepada 

Pargy-2/Organisasi-2 j ang 

mengadjukan tjalon. — 

Surakarta, 

| KEPALA DAERA 
' (MUHA   

PEMERIN/AHAN D2ER2 H KOTA BESAR 

' PENGUMUMAN 
Berhubung akan dibentuknja Panitya Pemilihan Daerah 

dalam daerah Kota Besar Surakarta diminta dalam waktu 7 

hari mulai pengumuman ini mengadjukan 2 orang tjalon utk 

dapat ditundjuk sebagai anggauta Panitya Pemilihan tersebut. 

tidak mengirimkan nama-2 tjalon, 

WALI - KOTA, 

H KOTA BESAR SURAKARTA 

“:157/53 

segenap party-2/ organisasi-2 

dalam waktu tersebut diatas 

dianggap sebagai tidak 

22 Oktober 1953. 

MMAD SALEH )       
  

    

ini, 

dengan sangat, agar siapa sadja ig. 

punjai. maksud pemerasan dan an- 
tjaman, 

fihak jang berwadjib, agar dapat di 
lakukan pengusutan lebih djauh.   

badan? setempat, dalam mana Wali-| 
kota Surakarta telah meminta pen- 

  

dapat, pandangan? dan andjuran2 
3 PILIH. € dari hadlirin mengenai persiapan 

Mas Tjitrotanojo Solo tanja sama pembentukan — Panitya Pemilihan| Sir-pong, pilih mana djadi orang 
5 : , Pan Umum bagi Kota Besar Surakarta. Komunis tapi.sugih kapitalistis. Atau f : : 3 Dari pendapat2/pandangan?2 dan 

(pada achir tahun peladjaran 1953 
'/1954 akan menerima tanda tam 

  

    

  
Dalam kundjungannja ke Borobudur hari Kemis pagi kemaren 
presiden Richard Nixon, berhasil mengambil hati rakjat, bersalam-salam- 
an dengan banjak orang jang berderet ditepi djalan, sambil berkata du- 
lam bahasa Indonesia: ,,Merdeka dan Selamat tinggal”. Utjapan ini di- 

sambut pula dengan pekik mengguntur: 

wakil 

» Merdeka!” 

(Ipphos) 
  

Udjian?' Tahun Pela- 

penghabisan sekolah 

djaran 1953 - 1954 
Utk Sekolah2 Landjutan 

KEMENTERIAN P.P. dan K. mengumumkan 
jang akan diselenggarakan ialah: a. udjian masuk sekolah landju- 
tan tingkat pertama, b. udjian masuk sekolah 

sbb: Udjian2 

tehnik: c. udjian 
landjutan tingkat pertama dan atas. Pendaf 

taran dilakukan bagi: a. peladjar2 kelas tertinggi sekolah negeri/ 

akan ditempuh, dengan datang 

Djika pada suatu tempat tidak 
ada sekolah landjutan negeri 
atau partikelir bersubsidi, pendaf 
taran dilakukan pada instansi Ke 
menterian P.P. dan K. jang lain 
jang ditundjuk oleh Inspeksi 
Pengadjaran Daerah atau Pusat. 
Pendaftaran untuk udjian masuk 
sekolah landjutan tingkat pertama 
terbuka bagi: a. peladjar2 S. R./ 
Madrasah 6 tahun negeri atau 
partikelir dan S.R. Tionghoa, jg   diadi orang sugih kapitalis gede tapi 

bersifat .komunistis? 
Sir-pong tjuma: Boleh pilih kabeh, 

boleh nolak semua. 

Sir-pong persoonliik pilih: Sugih 
banget. umur pandjang, tidak per- 
nah sakit. Rukun sama den-aju Sir- 
pong, rukun sama tetangga, tidak 
pernah tjakar2an sama sesama bang- 
sa, malah kalau bisa sama semua 
Orang seisi djagad, termasuk bida- 
dari-bidadarinja sekalian. 

Siapa sih jang tidak kepingin be- 
DIOg PLASA 

Sen 5 gi 

ANAK TIRI DIANIAJA. 
Perbuatan jang diluar batas peri- 

andjuran2 itu, Walikota Surakarta| 
nantinja akan menjusun daftar tja 
lon2 Panitya Pemilihan Umum 
ta Besar Surakarta. Dari daftar m 
na Gubernur Djawa Tengah atas 
ma Menteri Dalam Negeri akan 
ngangkat anggauta2 Panitya Per 
han Umum - Kota Besar Sura 
jang banjaknja 7 orang, ter 
Walikota .jang. karena keduduk. 2 
(ambtshalve) mendjadi anggauta me- 
rangkap ketua dari Panitya tersebut. 
Djadi jang diambilkan dari partai2/ 
badan2/organisasi hanjalah 6 orang. 
Adapun siapa2 tjalon2 itu, masih 

belum didapat keterangan. 

SINGKAT DJATENG. 
— Sebagai u'angan dari pada 
kampanje pemilihan umum jang 
sudah dilakukan, maka untuk 
memperdalam pengertian rakjat 
tentang pemilihan umum itu, oleh 
Gjawaban Penerangan Kabupa- 

      

kemanusiaan telah dilakukan oleh|ten Kebumen mulai tanggal 19 seorang Ibu dari sebuah k ng|jl. mengerahkan tenaganja untuk di Smg., jang menghadjar anaknja | menjerbu kedaerah2/ desa-desa bernama S. hingga mendapat luka? 
dalam badannja, jang kemudian per 
lu dirawat dalam RSUP. Hal: ini 
achirnja oleh fihak jang berwadjib 
diambil tindakan terhadap kedux 
Orang tua dari anak tersebut. 'Ma- 
nurut keterangan, “anak janz diha- 
djar itu adalah anak tirinja dan se- 
bab2 anak itu dihadiar be'um di- 
ketahui, 

PELARIAN S.O.B. DIKROJOK. 
Dari fihak resmi diperoleh kabar, 

bahwa. seorang pelarian dari tawa- 
nan SOB bernama K. ketika hari. 
Selasa pagi jbl. akan ditangkap oleh 
anggota OPR ditempat kediamannja 
dalam desa Pantjarredjo, Bawen 
(Ambarawa), telah melakukan per- 
lawanan. Kemudian K.- dikerojok 
oleh penduduk desa tsb. bersama? 
dengan OPR, hingga achirnja K. 
menemui adjalnja.  Korbau lalu di- 
kirim ke R.S. Ambarawa untuk pe- 
meriksaan selandjutnja. 4 
ANTJAMAN DAN PEME-- 

RASAN. 
Seribu satu akal dari gerombolan 

pendjahat untuk mendapatkan hasil 
uang jang tidak sedikit djumlahnja, 
pada waktu jang achir2 ini telah di- 
djalankan dalam kota Semarang. 
Aksi dari gerombolan pendjahat itu 
rupa2nja hanja ditudjukan pada ka- 
langan2 jang tertentu, jang sekiranja 
mudah didjadikan korban aksi me-| 
reka, Demikianlah peristiwa antja- 
man dan pemerasan jang terdjadi 
baru2 ini terhadap bangsa Tionghoa 
jang dapat kita batja dalam laporan 
polisi tgl. 20 Okt. jbl. Dalam lapo- 
ran itu disebutkan, bahwa seorang 
Tionghoa bernama TTH, seorang 
penduduk di Smg. telah menrima 
surat warkat pos jang pengirimnja 
tidak diterangkan. Dalam surat tadi 
dinjatakan, bahwa dalam waktu jg. 
ditentukan TTH harus menjediakan 
uang sebesar Rp. 8000.—, jang nan- 
tinja akan diambil oleh pengirim su- 
rat tadi. Kalau permintaan ini tidak 
dipenuhi, maka TTH dengan kelu- 
arganja akan terantjam keselamatan 
djiwanja, atau dengan lain perkata- 
an akan dibunuh. 
Sementara itu, menurut laporan 

polisi  selandjutnja, seorang Tiong- 
hoa lainnja dari salah satu perusa- 
haan di Smg. telah memberikan 
uang sedjumlah Rp. 25000.— kepa- 
da orang jang melakukan pemerasan | 
dengan antjaman. Dalam laporan itu 
tidak disebutkan siapa orangnja dan 
bagaimana — tjaranja — memberikan 
uang itu. 

Fihak kepolisian 

(22 Ketjamatan) perlu memberi- 
kan tjeramahnja sekitar pemilihan 
umum. Disamping itu, masalah 
keamanan diperhatikan pula agar 
segenap lapisan masjarakat se- 
mangkin tebal rasa tanggung dja 
wabnja terhadap keselamatan/ke 
amanan negaranja. 
— Baru2 ini di Kebumen-telah 
terbentuk sebuah panitya jang di 
selenggarakan oleh Organisasi? 
Wanita Kebumen dengan nama 
»PANITYA PERINGATAN SE 
PEREMPAT ABAD PERDJU- 
ANGAN WANITA” Susunan pe 
ngurusnja: Ketua I GERWIS. Ke 
tua NI dari PERWARI, ketua III 
dari Muslimat Masjumi. Penulis 
Tr PPI, penulis II G.P.LJ. Pu 
teri. ' Bendahari I. FI. NI. dari 
N.O. Muslimat, P.W.K.I. " dan 
BHAJANGKARI. 
— Oleh organisasi2 peladjar di 
Kebumen, baru2 ini tlh dibentuk 
sebuah panitya jang bertugas un 
tuk menjielenggarakan Peringatan 
Hari 17-11-53 (Hari Peladjar) ig 
dimanakan: , PANITYA PERI- 
NGATAN HARI 17 NOVEM- 
BER 1953 KEBUMEN. Pemben 
tuk dari pada Panitya tsb jalah 
IPPI, PPST, dan PPKP. 

KETABRAK TRUCK. 
Sebuah truck nomer G-3061 jang 

didjalan raya Pringgading Smg. baru? 
ini telah menabrak sebuah pedati jg 
dihela oleh seorang bernama  R. 
Pedati ini datangnja dari djurusan 
jang berpapasan dengan truck tsb., 
dan R. telah terpental sedemikian 
rupa hingga mendapat luka2 berat 
pada kepalanja. Korban segera di- 
angkut ke RSUP. Menurut ketera- 
ngan, kesalahan terletak pada sopir 
truck, 'karena djalan jang diambil 
terlalu kekanan. 

REORGANISASI O.P.R,. DAN 
PEMBENTUKAN KOORDI- 

NASI KEAMANAN. 
Pada tg. 18 Okt. 1953 dj. 19.00 

bertempat di Kelurahan Pleburan, 
Ketjamatan Semarang Timur telah 
dibentuk Koordinasi Keamanan dan 
reorganisasi O.P.R. ' dengan hasil 

sbb.: O.P.R. terbentuk kembali se- 
banjak 3 regu terdiri sedjumlah 45 
orang dibawah pimpinan sdr. Bas- 
man. Regu I sdr. Hadi, regu II sdr. 
Soewito, regu III sdr. Achmat. 

Susunan Staf Koordinasi Keaman- 
an: Pelindung: sdr. Ronosuparto (Lu 
rah), Sekretaris I: sdr. L. Wahojo: 
Sekretaris II/Penerangan: sdr. Md. 
Surjomuseno: Komandan Koordina- 
si: sdr. Wirjoatmodjo, Bendahara: 
sdr. Soengkono: Perlengkapan/Sosi- 
al: sdr. Sartono: Pendidikan: sdr. 

R.B.C. Suharjantos Kriminil: sdr. 
Pamong Desa, 

mengharapkan 

menerima surat2 kaleng jang mem- 

segera dilaporkan kepada   
     Ja Gada Ek DU pa ita 

     
   

    
   
   

     

  

mereka jang sudah mempunjai su 
Irat tammat beladjar S.R./Madra 

“la. mereka jang beridjazah S.M. 

ipada ' achir 

djalan dari djurusan Barat ke Timur |29 $ h 
Daftar2 tjalon sekolah  landjutan ! 

mat S.R./Madrasah 6 tahun: b. 

6 tahun. Dalam hal a dan b, 
lon harus belum berumur ge- 
p 17 tahun dalam tahun 1954. 

endaftaran untuk udjian ma- 
suk sekolah tehnik terbuka bagi : 

b. mereka Er 

    
bukan Negeri/bukan  partikelir 
bersubsidi: c. murid kelas 2 jang 
naik.kekelas 3 S.M.P. partikelir 
tak mendapat  subsidi/ bantuan, 
bagian B: d. murid Sekolah Teh 
nik Pertama jang telah menerima   surat keterangan tammu: beladjar 
STP atau jang akan me: er.manja 

! tahun  peladjaran 
1953/1954. : 

Pendaftaran untuk .udiian pengha 

bisan sekolah Iandjutan tingkat per 
tama dan atas terbuka bagi: a. pe- 
ladjar kelas tertinggi sekolah landju 
tan negeri/partikelir dan Chu Chung 

(untuk udjian penghabisan S.L.P.) 
serta Kao Chung (untuk udjian peng 
habisan sekolah landjutan atas): b. 

bukan peladjar sesuatu sekolah jg 
dapat menjatakan sudah berusaha 
mentjapai pengetahuan kelas ting- 
kat tertinggi dari djenis sekolah ig 
akan ditempuh udjian penghabisan- 
nja, c. peladjar Chu Chung atau 

Kao Chung boleh mendaftarkan di 
ri setjara persoonlijk atau perse- 
Oorangan dengan mengadjukan tiga 
buah pasfoto dan surat keterangan 
kepala sekolahnja jg berisi: nama 
tjalon, tempat dan tanggal lahir, na 
ma Orang tua, alamat orang tua, na 
ma sekolah dimana tjalon beladjar 
dan bagian atau djurusan jg akan di 
tempuh, misalnja S.M.A. bagian A 
jatau B atau C. 

  

Pendaftaran disertai 
uang udjian sbb: 

a. 1. untuk udjian masuk sekolah 
landjutan tingkat pertama Rp 2,50, 
2. untuk udjian masuk sekolah teh- 
nik Rp 5—. : 

b. Untuk udjian penghabisan se- 
kolah landjutan tingkat 

pembajaran 

gi Rp 7,50, 
Rp 12,50. 

lah landjutan tingkat atas: 1. bagi 
peladjar kelas tingkat tertinggi Rp 
12,50, 2. bagi bukan peladjar Rp 

partikelir harus dikirimkan rangkap 
5 kesekolah negeri jg sedjenis jg ter 
dekat. Daftar tjalon untuk  udjian 
masuk. sekolah landjutan tingkat 
pertama dari sekolah rakjat partike 
lir harus dikirimkan rangkap 5 ke- 
sekolah rakjat negeri jg terdekat. 

Pendaftaran dimulai pada tgl, 25 
Oktober 1953 dan ditutup pada tgl. 
30. Nopember 1953. 

  

UDJIAN PERS, SEKOLAH2 
MODE. 

Dikabarkan bahwa pada tgl. 26 
s/d 29 Okt. 1953, Persatuan: Seko- 
lah2 Mode Semarang akan menga- 
dakan udjian jg ke VI, bertempat di 
R.M. ,,Lido” Semarang. Ig turut da 
lam udjian tadi adalah 136 orang 
murid, jaitu terdiri dari 24 Orang 
antuk lerares, 26 orang untuk cou- 
peuse dan 86 orang untuk costu- 
miere, Setelah  udjian tadi selesai, 
kemudian diadakan exposisi dari pe 
kerdjaan para pengikut 'udjian, di 
mana umum dapat menjaksikannja. 

KOMPETISI P.S.K.S. 
Kesudahannja pertandingan sepak- 

bola kompetisi PSKS jang berlang- 
Sung pada tg. 21 Okt. antara Polisi 
Ila dan SV Paketvaart 1—0 untuk   

La at TALI 0 Te Den GA ce 2 GE ONRa 

kemenangannja Polisi, 

  

| 

pertama: D " 
1. bagi peladjar kelas tingkat terting Pe Matiku 

2. bagi bukan peladiar Xavier 

c. Untuk udjian penghabisan seko 

partikelir bersubsidi, pada kepala seko'ah: b. peladjar2 kelas ter- 
tinggi sekolah partikelir jang tak mendapat subsidi/ bantuan, 
fjara collectief pada kepala sekolah negeri sedjenis dan setingkat 
jang terdekat, dengan melalui kepala sekolah sendiri, c. 
ladjar sesuatu sekolah, pada sekolah negeri, 

Se- 

bukan pe 
dimana udjian itu 

sendiri. 

    

SIARAN RR. TRITUNGGAL 
Semarang, 25 Oktober 1953: 

Nasib Pidato Diplomat 
Tergantung Para Penterdjemah - Ada 
Terdjemahan Salah Jang Malah Me- 
nguntungkan - Mendjenguk Dibelakang 

Lajar PBB | 
  

Ulang tahun Perserikatan Bangsa2 — tanggal 24 € Yan 3 ini 

— mengingatkan orang akan peranan P.B.B. sesudah perang dunia 
kedua. Tetapi ada satu hal jang sangat menarik, jakni peranan pa- 
ra. penterdjemah, djurubahasa dan stenograaf jang bekerdja di Lake 
Success. Sebuah kissah ini disadurkan dart iulisan George Borres, 
salah seorang jang banjak mengetahui seluk-beluk PB.B. 

PERSERIKATAN RANGSA2 jang terdiri dari wakil2 dari 
60 negara didunia ini, tidak mungkin djika diharuskan berbitjara 
dengan satu matjam bahasa. Oleh karenanja, PBB memerlu- 
kan penterdjemah, djurubahasa dan stenograaf. Para penterdje- 
mah dan djurubahasa dalam P.B.B. adalah orang2 tjerdik pandai, 
bukan sadja mempunjai kemahiran dalam bahasa, melainkan se 
gala soal jang mendjadi pembitjaraan, mereka harus mengetahui. 
Sedemikian pentingnja kedudukan para djurubahasa dan penter- 

    

kretariaat P.B.B. 

Stenograaf dan penterdje- 
mah. 

Pekerdjaan stenograaf — (pentjatat 
tjepat) dalam PBB adalah tidak ri- 
ngan. Sepuluh menit mereka duduk 
didalam sidang untuk mentjatat 
pembitjaraan2 jg diutjapkan oleh pa 
ra diplomat. Kemudian ia mening- 
galkan 'korsinja dan diganti oleh 
lain orang, Bukannja dia lantas me 
ngaso menghirup hawa segar di 
luar gedung, melainkan bekerdja Ia 
gi dibelakang lajar untuk .,menger- 
djakan” tjatatannja sehingga dapat 
dibatja oleh semua orang. Pekerdja- 
an ini didjalankan selama 40 me- 
nit. Untuk mengerdjakan pedato jg 
pandjangnja (dipidatokan) selama 1 
djam, dari meng-stenografie, korek- 
si, mengetik, meng-zet dan kemudi- 
an mentjetak, dibutuhkan tenaga ti 
dak kurang dari 35 orang, jg ma- 
sing2 dalam vaknja. 
Memang lazimnja sebelum para 

diplomat berpidato, terlebih dulu 
membagi2kan naskah pidatonja. 
Akan tetapi ada djuga diplomat jg 
hanja membatja beberapa baris da- 
ri naskahnja, dan kemudian - tekst- 
nja tidak dibatja sama sekali. Da- 
lam hal ini diplomat Vishinsky (wa 
kil Rusia) misalnja, atjapkali dia ha 

nja membatja beberapa bagian duri 
naskah jg sudah dibagi2kan. Dia 
berpidato sangat tjepat. Sukar seka 
li .dikedjar”. Rata-rata ia berbitja- 
ra dengan ketjepatan 240 kata-kata 
tiap semenitnja. Begitulah pekerdja- 
an stenograaf. 

Djurubahasa adalah ,,pri-   Djam 07.10 Beguine: 07.30- The 
Hula  Swingers: 09.15 Konsert 

Grand: 09.30 Wajang Orang olen 
Sri Wanita: 12.30 Pekan Datang: 
12.50 In a Persian Market, 13.15 
Dendang. Teruna: 13.40" Krontjong 
Aseli “hid. Orkes Studio Djakarta: 
14.00 Irama siang hid. Kwartet Hary 

Hartono, 17.05 Taman Kepanduan: ' 
17.45 Suara bersama: 18.00 Kenal- 

kan Jajasan Perumahan Marhaen: 
18.15 Steve Conway & Anne Shei- 
ton, 18.30  Peladjaran - Menjanji: 

18.15 Lembaran Budaja: 19:30 Se- | 
tengah djam hid. O.K. Satria::20.05 
Podjok Studio: 20.25 Buah tjipt. C. 
Simandjuntak: 20.45  Nocturnes: 
21.30. Dagelan Mataram oleh Kelu-! 
arga Kesenian Djawa Studio: 22.15 
Dagelan Mataram (landjutan): 23.00 
Tutup. 

Surakarta .25 Oktober 1953: 
Djam 07.15 Imbauan oleh Dwi- 

swara: 07.45 Permainan orgel: 08.30 
Taman Indrija, 09.00 Rempah2 
Akad pagi oleh O.K. Tjendrawasih: 
10.00 Sweet music: ” 10.15 Rajuan 

Pemuda, 10.45 The Hula Swingers 
menghibur sdr.2: 11:30 Klenengan 
lengkap: 13.45 Dari Wanita untuk 
Wanita: 17.05 Seni Karawitan: 17.45 
Seni Karawitan (landjutan): 18-15 

Mimbar Kesehatan: 19.15 Ruaagan 
A.P. Sandiwara Radio: 20.05 Gema 
tanah air: 20.15 Setengah? djam de- 

ngan Suara Kentjana: 20.45 Santa- 
pan Rochani: 21.20- Manasuka gem- 
bira oleh R.O.S.: 22.15 Manasuka 
gemovira (landjutan): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 25 Oktober 1953: 
Djam 07.10 Krontjong pagi: 09.15 

Organ tunggal: 09.30 Hidangan Ke- 

luarga Meraju: 10.00 Wajang Orang 
oleh Keluarga Karawitan Studio, 
13.10 Samba dan Tango: 13.40 Sua- 
ra Minggu siang, bidd. Surip, Dja- 
nad, Hadi, Suminah: 17.00 Gending 
kanak: 17.45 Lagu2 Tapanuli: 18.05 
Hiburan Minggu petang, 19.15 Eine 
Kleine Nachtmuziek  tjipt. Mozart: 
19.40 Mengenal seni suara Djawa: 
20-05 
(landjutan): 21.30 Sandiwara Radio: 
22.15 K. Suara Hiburan, 23.00 Tu- 
tup. 

Semarang, 26 Oktober 1953: 
Djam 06.10 Lagu gembira: 96.45 

iBenny Goodman: 07.15 The Radio 
| Revelleras: 07.30 Orkes Purba: 07.45 

Suara Momo: 12.05 Kwartet S. 
12.15  Njanjian duet: 

12.45 Drkes 
Cugat: 13.15  Hindustani: 

13.40 Rajuan Tony Martin dan Sa- 

rah Vaughan: 14.00 Orkes Kron- 
tjong M. Sagi: 17.05 Taman kanak- 
kanak: ' 17.45 Lagu-lagu tak ber- 

sjair: 18.00 Gerongan Sendja: 19.20 
Hidangan Eddy dan kawannja: 19.50 
Irama Hawaii: 20.30 Ujon2 Maton: 
21.15 Manasuka hid. Tossema: 22.20 
Manasuka (landjutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 26 Oktober 1953: 

Diam 06.03 Orkes Malando: 06.15 
Waltz Malando dari Victor Silves- 
ter: 06.45 Bing Slamet, Didi, Ratna: 
07.15 Donald Peers: 07.45. Kavier 
Cugat dengan orkesnja: 12.03 — 
12.45 Klenengan dari Kraton: 17.05 
Gelanggang Kepanduan: 17.45 Har- 
ry Davidson & Sidney Thompson: 
18.00 Dunia olah-raga: 18:15 Seni 
Karawitan: 19.30 Irama gembira de- 
ngan Dendang Teruna, 20.30 Gen- 
dingpun kenal pada sedjarah: 21.00 

Bausastra Djawa, 21.20  Njanjian 

bersama: 21.30 Irama klasik oleh 
Gema Seriosa: 22.15 Gema malam 
oleh Widjaja Kusuma: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 26 Oktober 1953: 
Djam 06.10 Musik pengantar mi- 

num kopi: 06,30 Varia Nusantara: 
06.45 Vokalia barat: 07.30 Rajuan 
Supardi Rumtani dll.: 07.45 Rintih- 
an pulau Maluku: “12.05 Overture 
«Mignon - Tannhauser dil: 12.30 
Hiasan siang oleh Orkes Studio Su- 
rabajas 13,10 Ketimuran oleh Ork. 
Gesek Jos Clebers 14.00 Pelbagai 
rajuan barat: 17.00 Dongengan 
pak Katno: ' 17.15 Imbauan Bing 
Slamet: 17.45 Njanjian Tionghoa: 
18.15: Peladjaran -Njanji kanak2: 

19.40 Sekuntum Melati: 20.15 Hida- 

  

Mengenal seni suara Djawa. 

5 ma-donna”nja. 
Para penterdjemah dan djurubaha 

sa dalam PBB umumnja merupakan 
orang jg lebih menarik perhatian 
para penindjau sidang2s PBB. Bu- 
kanlah orang sering mendengar pi- 
dato diplomat jg ngawur? Bahkan 
pernah. dimuat gambar seorang di- 

plomat jg tidur mendekur di-sidang 
PBB pada waktu rekannja berpida- 
to? 

Ja, semuanja itu karena toh nan- 
tisakan bisa mengikuti dari ketera- 
ngan para djurubahasa dan penter- 
djemah. 

| Pekerdjaan penterdjemah 
3 bagian. 
Djurubahasa menterdjemahkan pi 

dato2 para - diplomat  kebahasa jg 
lain, Ada jg menterdjemahkannja se 
tjara sepotong-sepotong. Ada puie 
jg -menterdjemahkannja nanti sesu- 
dah diplomat itu selesai pidato. 

Disamping itu, para stenograaf ig 
mentjatat pidato2 itu, setelah tjuta- 
tannja diketik kemudian disalin oleh 
penterdjemah dalam sekian matjam 
bahasa. 

| Didalam sekretariaat PBB orang 
menganggap bahwa djurubahasa iis 
adatah prima-donnanja atau sri- 
panggungnja. 

Anggapan demikian meluas dju 
ga sampai dikalangan para diplo 
mat. Memang, segala sesuatu itu 
akan tergantung dalam menjalin 
nja. 

Hatsil atau tidaknja, berpenga 
ruh atau tidaknja sesuatu peda 
to dari diplomat, akan tergan 
tung dari orang jang menterdje 
mahkan. Sehingga ada jang me 
ngatakan: ,,Orang sebenarnja ti 
dak memperdulikan apa jang di 
utjapkan oleh diplomat dalam si 
dang itu, tetapi ' mementingkan 
apa jang dikatakan oleh djuruba 
hasanja”. Dengan demikian berar 
ti, bahwa. nasib sesuatu pedato 
para diplomat itu akan tergan 
tung pada penterdjemah, djurubi- 
hasa dan stenograaf. 

Pekerdjaan  djurubahasa jang 
"sangat menarik adalah kuatnja 
ingatan mereka. Bagi djurubaha 
sa jang harus menterdjemahkan 
pedato seketika sesudah diplomat 
itu selesai berbitjara, biasanja ha 
nja mentjatat soal2 penting. Ma 
lah kadang2 ia tidak  mentjatat 
sama sekali.  Djika toh mentja 
tat, itupun dengan  steno sistim 
nja sendiri, jang tidak mungkin 
dibaja lain orang. Tulisan ,.tjo 
wek” (hanja bisa  dibatja sendi 
ri). 

| Menurut teorinja, mereka men 
tjatat dengan bahasa jang nanti 
dipergunakan untuk menjalin pe 

.dato paduka tuan diplomat itu. 
' Akan tetapi dalam praktek. tidak 
demikian halnja. Ia mentjatat da 
lam bahasa jang ia paling kuasai. 
Nicolas Teslenko, seorang djuru 
bahasa bangsa Perantjis. Dia da 
pat berbitjara dalam bahasa ibu 
nja, kemudian bahasa Inggeris 
dan bahasa Rusia dengan sangat 
lantjar. Tetapi kalau ia mentja 
tat terdjemahan jang nanti akan 
diutjapkan, maka ia mempergu 
nakan bahasa Perantjis atau Ing 
geris, karena bahasa itulah jang 
dia paling kuasai. Ja diperbantu 
kan pada Alexander Parodi. Ia 
membuat  tjatatan2 dari pedato 
Parodi ini dalam bahasa Peran 
tjis, untuk kemudian diutjapkan 
dalam bahasa Inggeris. 

Kadang2. para diplomat itu da 
lam mengutjapkan pedatonia nga 
wur dan ruwet. Sehingga sering 

itu ada 

  

i 

  

ngan Orkes Philharmonia: 
Terkenal dan digemari 

  

dog dengan tjer: DIATI PITFUTUR 
| 22.15 Wajang Gedog (landj.t): 
| Tutup. 

20.30 rubahasa, 
oleh Irama graaf itulah 

Krontjong Studio: 21.30 Wajang Ge tepat. 

24,00 pernah didengarnja 

djemah, tidaklah mengherankan, djika ada diplomat dari sesuatu 
negara jang pada mulanja mendjabat djurubahasa atau penterdje- 
mah. Dalam hal ini dapat disebut kan disini, bahwa Jose Baguero 
jang mewakili Eguador dalam sid ang umum P.B.B. di Paris dulu, 
pada beberapa waktu sebelum itu adalah penterdjemah pada ses 

  

  

SI GRUNDEL 
sa air kurang, listrik ku- 

rang, beras kurang: tapi ka- 

lau saja djadi kurang sehat, 

tanggung rekening dokter ria 
lah TAMBAH     
  

kali mereka itu ditolong oleh dju 
rubahasanja. 

Djurubahasanja keliru, 
Gromyko tak tahu, ma 
lah... berterima-kasih. 

Kata “pepatah, ,,Sepandai2 tupai 

melompat, sekali2 djatuh djua. De- 
mikian pula halnja dengan djuruba- 

hasa PBB. Betapapun  pandainja ia 

dalam bahasa, adakalanja keliru da 
lam menterdjemahkan. Dalam sua- 
tu sidang Dewan Keamanan, wakil 
Amerika Warren Austin dalam pida 
tonja mengenai pertikaian Arah Pa 
lestina dan kaum Jahudi antaranja 
mengatakan,  hendaknja kedua fi- 
kak menjelesaikan pertikaiannja de- 
ngan ,tjara keristen”. 

Ketika djurubahasanja mendengar 
pidato itu dia terkedjut. Tetapi 
dak berani memperbaiki. Baru bebe 
rapa waktu kemudian dalam verslag 

diadakan perbaikan, jakni mengl:a- 
puskan perkataan ,.tjara  keristen”, 
sebab njata bahwa baik Arab mau- 
pun Jahudi tidak memeluk agama 
Kristen. 

Lain pengalaman lutju jg dialami 
oleh diurubahasa R.I. Bernsrein. ,Ia 
ditugaskan menjalin — pedato2 'Gro- 
myko wakil Sovjet Rusia. Ia adalah 
untuk pertama kalinja mendjadi dju 
rubahasa dalam sidang jg penting. 
Rupa-rupanja agak terganggu dijalan 
pikirannja pada waktu itu. 

Ketika Gromyko berpidato da- 
lam. bahasa Rusia jg maksudnja 
saturan umum dan pengurangan 
persendjataan” keliru  diterdjemah- 
kan aturan umum dan pengurangan 
alasan2”.- Para diplomat lain jg pa 
"da mulanja selalu mendengar tjertja- 
makian, setelah mendengar kalimat 
itu dengan sekonjong2 bertepok ta- 
ngan, karena dianggap suatu kali- 
mat jg empuk.” 

Begitu, sesudah Bernstein  selesa! 
menjalin, Gromyko segera mendja- 
bat tangannja dan memberi pudjian. 
Inilah untuk pertama kalinja Gro- 
myko memudji orang di muka 
umum, djustru karena sebenarnja ke 
liru menjalin......... 

Para penterdjemah dalam PBB 
bukan hanja harus menguasai ba 
hasa. Melainkan ia pandai dju 
ga menjusun sesuatu perdjandji 
an, protes dsb-nja, jang segala2 
itu memerlukan sjarat jang ber 
beda. 

Kesulitan jang atjapkali didjum 
pai mereka adalah kesulitan isti 
tah. Misalnja, perkataan ,,tabling 
a motion” di Amerika artinja ,,me 
njampingkan mosi”. Sedangkan 
di Inggeris diartikan ,,mengadju 
kan mosi”. 

Atjapkali diperlukan djuga isti 
lah2 baru, karena kata itu terla 
lu banjak artinja.  Misalnja, da 
lam bahasa Rusia tidak ada per 
kataan  mentjerdjemahkan  ,,juris 
dictie”. Hanja didapati kata2 jang 
hampir sama maksudnja. 

Selain itu masih banjak soal2 
jang sulit sekitar bahasa. Lebih2 
bagi orang2 Tionghoa, atjapkali 
menghadapi  kesukaran2, “berhu 
bung sulitnja ' mendapat kata2 
jang tepat bagi kata2 menurut 
pengertian Barat. 

Pengalaman dari Volken- 
bond. 

Didalam PBB sekarang ini lebih 
dari 70 orang djurubahasa. Mereka 
itu selain menguasai matjam2 baha- 
sa, djuga gaja-lagu dan lain?nja me 
njerupai diplomat. Sebab mereka 
itu menghadapi para diplomat dari 
60 negara. Sendirinja — merekapun 
ahli pidato. 

Banjak diantara mereka jg sudah 
punja pengalaman dalam vaknja, 
jakni mereka2 itu dulu bekerdja di 
Volkenbond. 1 

Diantara mereka terdapat seorang 
penterdjemah bernama  Georges 
Henri Schmid jg pandai dalam 42 
bahasa, antaranja termasuk bahasa 
Urdu. Dia sedikit sekali bergaul de 
ngan collegasnja, karena  diwaktu- 
nja jg terluang dipergunakan untuk 
mempeladjari bahasa jg baginja be- 
lum difahami berar2, . 

Kalau orang mai mengetahui 
sampai dimana kemadjuan nilai pi- 
dato para diplomat dalam gelang- 
gang internasional, maka para dju- 

penterdjemah dan steno- 
ig djawabannja paling 

Mereka atjapkali mendengar- 
ikan sesuatu pidato jg dulunja sudah 

pada. beberapa 

  
tahun jg lalu,   
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“saikan Soal Atjeh 

— Hanja 29 Perwira AURI Jang 
TN Diberhentikan Ne 
Ta DALAM KETERANGANNJA kepada pers hari Kemis KSAU Ko- 
'modore Surjadarma menerangkan, bahwa sampai sekarang telah diber- 
“hentikan sementara dari djabatannja 29 perwira AURI, tetapi pemberhen- 
| fian sementara itu sama sekali tidak mempengaruhi keadaan didalam Ang- 

tan ra kita. Dengan ini berita2 jang menjatakan, 
perwira AURI telah minta berhenti tidak benar. Komodore Surjadarma 
selandjutnja menundjukkan masih tetap terbangnja pesawat? AURI, dan 
masih diteruskannja pemberian bantuan2 kepada operasi jang kini te- 
ngah didjalankan dibeberapa daeraP' jang diperlukan, Ha 

    

4 

Ketika ditanja bagaimana hu-| 
bungan permintaan berhenti per- 
wira2 itu dengan ikatan dinas 
mereka, dinjatakan oleh Komo- 
dore Surjadarma, bahwa memang 
ikatan dinas anggota2 AURI 
berachir pada tanggal 1 Dja- 
nuari 1953, tetapi pada umum- 
nja mereka itu memperpandjang 

Ginasnja dengan 3 tahun lagi. 
Andaikata diantara mereka ter- 
njata ada jang ingin mengun-| 
Gurkan diri atau minta berhenti 
tiada dengan. alasan, tidak pula 

  

kuasa Mutlak 

KALANGAN?2 di Paris 

rea, memberi komentar ter 

       

  

2 alasan untuk tidak menga- berita2 pers bahwa di Korea 

an 'akan dilakukan pembersihan poli 
Selandjutnja Surjadarma me-f: 

nerangkan, bahwa usaha2 untuk | 
medidik penerbang2 baru terus 
dilakukan oleh AURI dan usaha 
itu berdjalan dengan lantjar se- | 
perti direntjanakan, baik dida- 2 AA enjir 
lam maupun diluar negeri. Da- | untuk menjampingkan 

Dikatakan, bahwa tudjuan uta 
ma Rhee ialah untuk membersih 
kan golongan2 partisan, jang se 
mentara ini telah tumbuh djadi 
kekuatan2 besar dalam organisa 

lam pemberian brevet jang ke- 
marin dilakukan di Tjililtan 
ternjata ada 2 orang diantara- 
nja jang mempunjai kepandaian 
istimewa, jakni disamping dalam 

bahwa 80 orang 

Ttbor Mam 

Singkirkan Lawan-Lawan 
Pohtiknja $ E | 

memperhatikan kedjadian2 di Ko bada 

penerbangan 

technik dan kesehatan. 
Pada achirnja Komodore Sur- 

menerangkan, bahwa | 
dewasa ini telah tiba di Indone- 
jadarma 

sia penerbang2 kita jang telah 

selesai menempuh - peladjaran 
diluar negeri, 
India. 

djuga dalam soal| si2 politik dan pemuda. 
1. Pukulan pertama  didjatuhkan 

Rhee ketika bulan j.., ketika ia 
membubarkan seluruh organisasi 
pemuda Korea Selatan, dalam ma- 
na golongan? jang menentang Rbee 
telah berhasil memperoleh kedudu- 

diantaranja dari| kan jang kuat. 

Organisasi tadi adalah satu?nja or- 
(Iganisasi pemuda, sebagai “pengganti- 

  

K.S. A.D. Bambang Sugeng 

: Atjeh, 
Sementara itu dengan pesa- 

wat DAUM hari Rebo telah tiba 
di Medan KSAD Pambang Su- 
geng bersama beberapa anggota 
stafnja. Menurut rentjana, hari 
Kemis Bambang Sugeng akan 
meneruskan -perdjalanannja kef 
E.taradja. 

Kepada pers KSAD mene- 
rangkan, bahwa kedatangannja 
ialah untuk 

suatu tugas dalam 'penjelesaian| 
gangguan keamanan di Atjeh.| 
Ia tidak mau mengatakan bera- 
pa lama ia akan tinggal di Atjeh, 
hanja dinjatakannja, bahwa oleh 
pemerintah ia ditugaskan ke- 
daerah ini guna  menjelesaikanj 

Ia tidak bersedia| soal Atjeh. 
memberi keterangan apakah soal 
Atjeh bisa diselesaikan dalam 
djangka pendek. Ia hanja mae-| 
ngatakan bahwa pertengkaran 

antara kita dengan kita adalah 
soal sulit. “1 

Tentang pertemuan antara! 
Panglima Tertinggi dengan 

balam pertemuan tersebut tidak 
ada dibitjarakan soal mutasi 
panglima? teritoria. I 
bahwa dalam pertemuan itu 
Panglima Tertinggi menjatakan 
usaha2 kemiliteran dalam menga-| 

tasi gangguan2 keamanan. (An- 
tara). “ 

  

MONONUTU DI PEKING. |! 
Dutabesar pertama Indonesia 

untuk RRT, Arnold Monomutu, 
pada hari Selasa telah tiba de 
ngan kreta-api di Peking, demiki | | 
an diumumkan oleh kantor beri 
ta RRT. Di Peking ia disambut | 
oleh direktur-djendral kementeri- 
an Juar negeri RRT Wan Pin Hoo 
dan para pembesar lainnja. 

Nixon Ka- 

Orang2 Indonesia 
Tjerdas— Katanja | 
WAKIL PRESIDEN Ame- 

rika Richard Nixon, sewaktu 
mengundjungi Borobudur hari 
Kemis pagi kemaren dulu, se- 
lain ' mengagumi keindahan 
ukir2an pada ijandi tsb., djuga 
mengagumi......... sentir jang 
dibuat dari bekas bola lampu 
listrik. Lampu sentir ini ia 
temui, waktu mampir mi 
dalam pasar Muntilan.  Ka- 

ma
 a
a 

   

    

3 
oleh2 di Amerika. Katanja | 

deka” jang mengikut rombo- 

xon sungguh kagum akan  ke- 
tierdasan — bangsa Indonesia, 

bisa mempergunaken bahan2 
dari barang jang sehetulnja 
sudah tidak terpakui. Djawab 
rekan ,,Suara Merazka” tadi: 
,O mr. Nixon, itu belum apa- 
apa. Didjaman revolusi dulu 
kita hikin koran dari kertas 
merang, bikin granat dengan 
selonzsong bekas botal bir, 
panah pakai detonator, bah- 

kan pernah tjoba2 bikin ka- 
pal silem jang ternjata djuga 

terus silem diblumbang Kali- 
bajem Jogja. Nixon tjuma 
mendjawab: Good Heaven” 

menjelenggarakanf . 

Ke-| 
pala2 Staf baru2 ini diterangkan| 

Dinjatakan | 

gum ia akan lampu tadi dan | 
ia terus membeli satu untuk 1 

kepada wartawan ,,Suara Mer d 

ngan tadi, wakil presiden N'- | 

| BANG, Pamudjirahardjo.   (Massja Allah)   
  

Taja, Rhee segera membentuk satuan? 
'pertahanan sipil dalam mana pe- 
muda2 dilatih dibawah pimpinan be- 
|kas menteri pertahanan Shin Tae 
Yung. 

Sebagai langkah berikutnja, Rhee 
petjat 3 orang menteri jang mempu- 
njai hubungan erat dengan gelongan 
|partisan dalam Partai Libera!. Pc- 
mimpin golongan partisan ini, Yang 
Woo Jung, beberapa hari j.l. ditang- 
kap, didakwa tersangkut dalam per- 
kara spionase Komunis. 

2. Babak kedua dalam ,.operasi 
politik” Rhee ini ialah mentjabut 
hak? politik 7 pemimpin Partai Li- 
beral, jang ditjurigai menjokons go- 

  

  
Inilah dia, dua merpati jang kini 

sedang dilamun asmara. Dasar ka- 

lau memang tiintas perbedaan turu- 
nan tak djadi halangan. Gambar 

atas: Sersan Peter De Stefano ang- 

| gauta tentara pendudukan Amerika: 

di Djepang anak seorang tukang tju 

kur, jang baru - baru ini kawin 

dengan puteri Michico Tsukasa, se- 
orang- puteri bangsawan Djepang, 
kemenakan dari Kaisar Hirohito. 

(bawah). f 

    longan partisan. 

3. Pukulan ketiga ialah diumum- 
kannja bahwa pemilihan pemimpin? 
Perhimpunan Nasional” ketika achir 
Agustus jl. itu tidak sah, dengan 
alasan bahwa pemilihan tadi berat 
sebelah. Sementara itu banjak lagi 
orang2 jang bersimpati dengan par- 
tisan, jang ada dalam,kepolisian, di- 
pindahkan ketempat? jang terpentjil, 
hingga mereka tak akan dipengaruhi 
pemilihan2 baru. (Antara-AFP). 

: 
  

NDONESIA 

| RSOB 
. 

sua 

.tjapai kebahagiaan, tapi banjak 

(Dan perawatan ini tidak tinggal 

.menutup kisah ini dengan lagu 
Harry Singgih ja'ni ,,/Mutiara”: 

 mendjadi Permaisuri! 

Ba 

n 

23 
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ab4txX dan hitam menang). 
TI. b3—b4, f5—f4! 8. 23KIA, 15— 

Kalau Rd4 lalu gh3x). 

Kalau 

11. g4—g5, h4—h3 

studie partai E. Geller — 

PROBLEEM No. 28 Pengarang: 
IK. Hanneman — Putih: Re4, Pg7, 

IKd5 (3 buah) Hitam: Rhi, Kb5, 
|Kb3, (3 buah). 

Putih djalan dulu dan mat tiga   
“zet. Nilai 3 djawaban ditunggu se- 

I lambatnja tgl. 2-11-53. 
“DIAWABAN No. 
| berg): 1.Bd6 
| Ra7 — a8. 2. Ph3 — g2 Pb7xg2 

26 (N.. Rut- 
16 (Kuntji-zetnja, 

3. Bf6 — f8 mat. , 
3 Jang betul diterima dari: SEMA- 
RANG: R.M. Soekarno Soeriokoe- 

soemo, A. Njaman, Liem Boen 
rn R. Soebardjo, Oen  Khik 

( iong, Sartiman, Soetandar,. TIIRE 

!BON: Masduki, SOLO: Wisnu Bara 
ita, Usman Maasum, Abdullah Sani, 

'Halim Husin, Sri Gayatri, Sardjimin 
| Fachrijah, Srijoso, F. Suprijono, Ni 
Darjono. PEKALONGAN:  Thio 

Oci Siang, H. A. Djaelanie, M.A. 
'Ghoni, A. Soewondo, MAGELANG 

Goenadhi, R. Soerosewoko, S.B, Ra- 
hardio, R. Soemewo, Sarno, REM- 

SUKO- 

HARDIO: Kasdipranoto. KENDAL: 

Sunardi Tjarjohartono, PURWODA 

(DI: R. Moh. Herat, H.S. Marwotho, 
JOGIA: Sri Soedarjatmi, Djokowade 

1 no, PATI: Ambar Adiati, Moeksan, 

IPURWOREDJO: R. Ristanto, Sri 

| Hariadini, KUTOARDIJO: R. Poer: 

| Woto. 

Surat2 kepada/dari Redaksi : Sdr2 

(ISoewondo, Oetojo, R. Moh. Herat, 
Djokowadono, 

kami tjatat. 

(@TJATUR Perten 

tu: Tingkat Permainan Jsz Bersifat 
Menentukan 

'DULU KAMI KATAKAN, 
orang jang masuk pintu gerbang perkawinan. 
achir adalah merupakan penghidupannja sendiri. 

mutu nan Sutji — Lama dendamku rindu — Bilakah kau kemba- 

H” — Semua terpenuhi, sebab bidak h6 itu achirnja- promoveer 

Gambar Radja e7j g kosong hiduprja 
1 Sha , Re7—f8! (Kalau 

Fp ke as Kf8 2. Rd3, Ke6x 
1 3. Mh7, Rf6 4. Rc4 putih 

masih dapat bergerak. Dji- 

ka Bun f4 didjawab de- 
ngan 2. Rf3!) 
2. Mg8—h7 (Kalau Mf7 

Oon h5—h4!! (Zet kemenangan, achirnja mendjadi permaisuri djuga. 

10. basx h3 li. ab,h 2 12. a7, hiP). 

10. fd—f5-4-, Re6—d7! (Djangan Re7? sebab 11. bS, h3 12. b6, Rd7 

13. f6 dan putih masih banjak kesempatan). 
12. g5—g6, Rd7—e7! 

aS—a6, h2—hiIP IS.R c5—b6, Re7—d6 dan hitam menang. (Eindspel- 

V. Smyslov. Dua djago tjatur jang kenamaan!) 

gahan 

Jz. Kosong 

tingkat pertengahan itu laksana 
Dan kini tingkat 

Ada jang men- 
djuga jang merasakan pahit getir 

  

3 jini 

| gabungan Israel-J 
“Jetakan sendjata dan komisi tsb. di- 

sidang un- 
ian tsb. .Ituk membitjarak 

'|Jordania, Fawzi al Mulki 

#nasional Jordania. 

Ledakan Randjau Membanting (0000 Api Israel Keluar Rel 
SEBUAH KERETA API barang Israel jang terdiri atas 13 

buah gerbong pada malam Kemis 
  

'selandjutnja menerangkan bahwa 

tanggung djawab atas  ketjelakaan 
jang menimbulkan kerusakan 

benda besar. Pihak Israel telah meng 

adjukan protes keras kepada komisi 
ordania urusan per 

ininta segera mengadal    

  

    

   

  

Sementara itu Dr. Fadil : 
mali, PM Irak, pada hari. K 
telah menjerahkan . kepada 

lah sebesar. 150.000 dinar: Ih 
sebagai sumbangan Irak “dalam 
(pembentukan tentara pendjagaan 

Pada bari itu djuga Jamali ber- 
angkat dari Amman  menudju 
desa Ouibya, jang baru2 ini telah 
'mengalami serangan pasukan? 
Israel, untuk menjerahkan kepada 
kepala desa tersebut djumlah se- 
besar 10.000 dinar sebagai. sum- 
bangan radja Faisal dari Irak aa- 
lam beaja pembangunan kembali 
desa tadi. 2 

Balabantuan tentara Syria 
dikirim keperbatasan. 

Reuter kemudian mewartakan bah- 
wa anggota? tentara Syria jang se- 
dang perlop telah mendapat perintah 
Supaja segera menggabungkan kem- 
bali dengan kesatuan mereka ma- 
'sing2, dan perlop baru tidak diberi: 
kan, 

Tentara Syria selama 3 hari bela- 
kangan ini dipersiapkan untuk meng 
hadapi segala kedjadian. Balabantu- 
an tentara jang kuat dan alat2 per- 
lengkapan telah dikirim ke perbata: 
san dengan Israel. Diwartakan dju- 
ga bahwa bus? telah dikerahkan gu- 
na pengangkutan tentara. 
AFP dalam pada itu mewartakan 

dari Damascus bahwa pada hari Ke- 
mis didapat kabar tak ada pasukan? 
Syria telah memasuki Jordania un: 
tuk memberi bantuan kepada Jor- 
dania terhadap Israel. Seperti di- 
ketahui hal ini telah diwartakan pa: 
da malam Kemis. (Antara-UP). 

LAGI LEDAKAN ATOM 
. DI WOOMERA. 

“ Suatu ledakan atom akan ter- 
diadi lagi dilandasan pertjobaan 
Woomera dalam beberapa hari 
|jang akan datang ini, demikian 
didapat kabar dari kalangan res- 
mi di Canberra pada hari Rabu. 

kukan dengan 
ikan dan tanpa disaksikan oleh 
penindjau2 luar - dari manapun 
diuga. Ledakan ini kemudian 
akan disusul dengan serangkaian 
ledakan2 jang lebih ketffjil. 
2.500 SUPIR TRUCK BENSIN 

MOGOK. 
L.k. 2.500 supir truck2 pengang- 

kut bensin guna persediaan bensin 
di 2 lapangan udara internasional di 
London telah mogok hari Rebo un- 
tuk memperkuat tuntutan kenaikan 
upah mereka dengan 10 shilling tiap   

tjampur djadi satu. Kisah dibawah: Radja hitam e7 merupakan se- 

orang ajah jang hidupnja merasa sepi sunji bersama-sama dengan | 

anak2nja. Tiada bimbingan untuk anak2nja itu menambah keko- 

songan didalam hatinja. Achirnja datang djuga dewi 

(bidak h6) jang merawat anak2nja dengan penuh kasih mesra. | 
penolong | 

perawatan sadja, sebab ajah itu 
jang terkenal tjiptaan mendiang 
sLupakah kau padaku — Raina 

lalu Ke5 2. Mh5S, Re7 dan 

bidak e djatuh). 
Bf—7- “3. 

Rg7xg6 A4, 
Re2—4d3, Rg6—f6 5. Rd3 
C4, Ri6xe6 &.Re4xcs, 
h6—h5! (Inilah dewi pe- 
nolong jang datang!) Ka- 
lau putih sekarang 7. Rat 
lalu Rd6). Lihat analyse 
dibawah: 
(8. h4, g4 9. Rd3, Rd5 10. 
'p3i, Ia, Re2, 22 15. RS 

  
g4 9..h3xg4 (Kalau ba5x lalu g3. 

t 
13. b4xc5, h3—h2 14. 

Sdr. Abd. Gani, Jogja: Djawaban 
no. 24 sudah betul. Hitam tidak bi 
sa djalan g7 — g8?, sebab ini terba- 

lik. Selamanja hitam kalau djalan 
dari angka jang besar menudju ke 
angka jang ketiil, dari !7—g6—g5— 

minggu dan menghendaki adanja pe- 
netapan, bahwa tiap supir harus 

mendjadi anggota serekat buruh pe- 
ngangkutan umum. . 

BEKAS RATU JUGOSLAVIA 
TJOBA BUNUH DIRI. 

Bekas Ratu Jugoslavia, Alexan 
dra, jang kini tinggal di Paris, 
Rabu j.!. mentjoba bunuh diri. 
Menurut sumber2 jang patut di 
pertjaja, suaminja, bekas Radja 
mentjerainja dan inilah sebab 
Peter, telah memutuskan untuk 
perbuatan nekat tadi. 

  

Ikan Caela- 

canfhe 
Akan Diselidiki Bersa- 
ma- Sama Oleh Abli2 

Sedunia 
PADA hari Djum'at dan Saptu ig 

akan datang ini di Nairobi akan di 
langsungkan suatu konperensi, dima 
na akan dibitjarakan kemungkinan 
mengadakan kerdja-sama internasio- 
nal dalam penjelidikan dan penang- 
kapan ikan pra-sedjarah jang diberi 
nama Coelacanthe. Jang akan meng 
ambil bagian dalam konperersi itu 
ialah Prof. J.L.B. Smith dari Unwer 
siteit Rhodes, Afrika Selatan, “jang 
pertama-tama menemukan — djenis 
Coecallanthe, Prof. R. Millot dari 
lembaga penjelidikan keilmuan  Pe- 
rantjis di: Madagaskar, dan Dr. Wo: 
thington, seorang ahli jang diperban 
tukan pada Komisariat Tinggi Afri 
ka Timur. Matjam-ikan Coelacan- 

the ini kabarnja banjak terdapat di- 
perairan Madagaskar. 

  

5 Importir 

Cambries   
g4 seterusnja. 

Sdr. Jusuf, Ungaran: 1. Tidak bo 
leh dua bidak djalan berbareng. 2. 

Ja, tjatur- sifatnja  banjak ragam 
(veelzijdig) sehingga dapat memberi 
kepuasan kepada semua golongan 
(filsafat, politiek dll.). 3. Belum da- 
at. 

" Sdr. Wisnu Barata Solo: Putih ti- 
dak diharuskan makan, boleh djalan 
setindak atau dua. 

Sdr. Mashoeri Semarang: Dapat 
masuk pada salah satu perkumpulan 
di Semg seperti Panti Pemuda Bulu 
37, Penghibur” Djl. Lingga 2 atau 
T.C.S. Djl. Mataram. 

Sdr. R. Moh. Herat Purwodadi: 
Semua melihat stellingnja. Remis da 

pat ditawarkan, tidak perlu main 
sampai betul2 remis. 

Sdr. H.S. Marwotho Purwodadi : 
Il. Kurang djelas.2 . Jang mengarang 
tiatur tidak terang, tapi asalnja dari 
Timur (Persia). Djuara dunia Bot- 
winnik, Indonesia: A. Arovah th. 
1953 Pertjasi. 

Sdr. Fat Huddin Abd. Gani Jog- 
ja: Dalam pertandingan dihitung: me 
nang 1. remis 5 dan kalah 0. 

Pengirim2 Probleem: Terima ka-   
Sardjimin: Nilai telah sih. Harap sabar karena harus dise | Karangov 2 

| Daiam perkembangan ilmu penget:-! lidiki dulu akan kebenarannja. 

UNTUK import cambrics 
Okt. 
an telah ditundjuk lima importir, jak- 
ni IFCO, Rahman Tamin, Sriwidjaja, 

rab Membalas! 

telah keluar dari rel disuatu tempat dekat perbatasan dengan Jor- 
| dania, demikian pengumuman djuru bitjara 
Aviv pada hari Kemis. Korban manusia tidak ada. Djuru bitjara 

djalan kereta api pada suatu tem pat antara Oulgilya dan Tulka- 

rem, sebelah Utara pedukuhan Eyal. 

- “Diduga bahwa orang2 Arab ber- 

Ledakan ini kabarnja akan dila- 
sangat dirahasia- 

bulan 
oleh Kementerian Perekonomi- 

PES AE Ata 

    

  

Kereta- 

karena ledakan sebuah randjau 

militer Israel di Tel 

randjau2 telah diketemukan 'di 

»Crusade 

For Peace” 
Lebih Utama Kirim Ahli2 
Tehnik Daripada Militer 

Walter Reuther, presiden CIO 
Selasa malam mengatakan, bhw ia 

gara2 asing, makin sedikit Ameri 
ka harus mengirimkan orang2 
kepasukan2nja. Reuther berbitja- 
ra dimuka . sebuah pertemuan 
jang diselenggarakan oleh suatu : 
Panitia dari ,,Crusade for Pea 
2e” (Perdjoangan  Sutji untuk 
Perdamaian), jaitu sebuah orga 

tik, kaum pengusaha, pemimpin2 
Serekat2 buruh, anggauta2 tenta 
ra dan para Mahasiswa dan Ma 
haguri Amerika Serikat. 

Dalam pertemuan itu Reuter. 
menekankan tjita2 dari Serekat-2 
buruh Amerika untuk berdjoang 
guna -mengelakkan perang dunia 
baru. Lain2 pembitjara ialah Wa 
kil menteri negara Walter Bedeli 
Smith, Marek  Korowicz, bekas 

PEMIMPIN buruh Amerika, | 

jakin, bhw semakin banjak ahli | 
teknik Amerika dikirimkan kene | 

nisasi jang terdiri dari ahli2 poli | 

Setelah tiba diistana Negara, wakil 

Wakil2 Perbepbsi 

diketuai oleh Zainal Baharudin.   
anggauta delesagi Polandia untuk 

rian di A.S. dan Joseph Grew, 
bekas duta besar A.S. untuk Dje 
pang dan direktur dari Komite 
Nasional untuk Eropa merdeka. 

(Antara-AFP). 

Our'an Dim 
Bhs.Belanda 
TIDAK LAMA lagi akan ter- 

bit di Nederland  terdjemahan 
Ouran langsung dari bahasa 
Arab dalam bahasa Belanda. Ter 
djemahan langsung dari bahasa 
Arab ini adalah untuk pertama 
kalinja, dilakukan dibawah pim 
Ipinan G. A. Bashir dari gerakan 
Ahmadiah. Dalam penerbitan ini 
-ekst dalam bahasa Belanda ditje 
tak disamping tekst aslinja. Selain 
'tu tidak lama lagi di Nederland 
akan djuga terbit terdjemahan2 
baru' dalam Gamiiaan d 

Inggris, sedang ep aan 
terbit dalam bahasa Spanjol, Italia 
dan Perantjis. Demikian Antara 

PBB dan sekarang seorang pela | 
lam sidang tsb. menurut berita tsb. adalah 

  
ma tanda mata berupa kemedja batik 

Gambar: Nixon bersama isterinja memamerkan tanda-matanja jg. baru. 

Sebaiknja T.N.I. Djuga 
Diberi Tugas Produksi 

Seksi Pertahanan Parlemen 

Dewan Inter- 
nasional Utk 

Asia Merdeka 
Knowland Andjurkan 
Perluasan Persekutuan 

Pertahanan 
SENATOR William Knowland, 

pemimpin partai Republik dalam 
Senat Amerika, bermaksud akan 

mengadjukan w Al kepada mente 
ri luar negeri Amerika John Fos- 
ter Dulles dan pembesar2 peme- 
rintah Kisenhower lainnja menge- 
nai pembentukan sebuah ,,Dewan 
Internasional untuk Asia Merde- 
ka”, demikian menurut kabar 1g 

didapat di Washington pada hari 

Kemis. 1 
Sedjak ia kembali dari perdjalan- 

annja ke Timur Djauh dan Asia Se- 
latan baru2 ini, senator Knowland 

telah mendesak pembentukan orga- 

nisasi demikian itu jang dimaksud- 

kan untuk mempersatukan sumber2 

ekonomi didaerah2 tersebut  daiam 
menghadapi — ,,antjaman komunis” 
Selain itu Knowland telah menjeru- 

kan pula supaja sistim keamanan di- 

daerah2 tadi diperluas hingga meli- 

, puti negara2 lainnja ketjuali jang se- 

: karang sudah tergabung dalam Pakt 

Anzus (Australia, New. Zealand dan 

Amerika Serikat) dan perdjandjian2 

pertahanan antara Amerika Serikat 

dengan Philipina, Taiwan, Djepang, 
dan Korea Selatan. 

Diduga bahwa tekanan jang ba- 

njak pengaruhnja dari senator Know 

land itu mungkin sekali akan me- 

presiden Nixon dan njonja meneri- 
dan  sarong kabaja Indonesia. 

ai Fr njebabkan  adanja pertimbangan? 

Adakan Rapat Dgn lagi oleh perantjang2 pemerintahan 

tertinggi Amerika, terutama jang 

berhubungan depgan peranan apa ig. 

dapat diambil oleh Amerika Serikat 
Mentjari Djalan - Djalan Guna Penjelesaian 

Masalah Bekas Pedjoang 

PERBEPBSI MENGABARKAN, bahwa 

dari aksi demonstrasi dan rapat umum hari Selasa jang diadakan 

oleh Perbepbsi, maka hari Rebopagi delegasi Perbepbsi telah ikut 

serta dalam suatu rapat kerdja seksi pertahanan 

sebagai kelandjutan 

parlemen jang 
Hadirnja delegasi Perbepbsi da 

karena permintaan 

wk. ketua II parlemen Arudji Kartawinata jang diberikan seba 

Ketua delegasi P. Hadiwasisto 
dalam sidang tersebut pertama2 
mengemukakan” pendapatnja me 
ngenai rentjana undang? rehabili 
tasi dan rekonstruksi pemerintah 
jang telah  dimadjukan kepada 
seksi pertahanan parlemen, rentja 
na undang2 hana dianggap oleh 

Perbepbsi tidak akan mendjamin 
penjelesaian masaalah bekas pe 
djuang bersendjata. Oleh karena 
masaalah penjelesaian bekas pe 
djuang bersendjata itu sesungguh 
nja adalah masaalah demobilisasi 
tentara, maka undang2 jang akan 
mengatur penjelesaian bekasi pe 
djuang -bersendjata itu seharus 
nja tidak boleh dipisahkan dengan 
undang2 jang. mengatur pertaha 
nan negara (mobilisasi dan demo 
bilisasi). 

Dengan demikian, maka akan ber 
arti pemberian hak dan status - bagi 
para bekas pedjuang bersendjata se- 
bagai bekas anggota2 angkatan pe- 
rang dan jang memang sesudah ke 
luarnja dekrit- presiden. pada .bulan 
Mei 1947 itu, semua angkatan ber- 
sendjata diakui dan dipersatukan da   Amsterdam. lam satu tentara negara, jaitu T.N.I 

  

Bisa Lebi 
Semungkinan 

ladonesia Melebihi 

akan diambil oleh djawatan terseb 

memuaskan. 

Dalam hubungan ini dokter  B. 
Napitupulu, kepada djawatan tsb. 
menerangkan, bahwa djika diban- 
dingkan dengan negara2 Eropa jang 
beriklim dingin, maka 'keudaan In- 
donesia dengan iklimnja jang baik 
ini dapat memberi harapan2 jang le- 
bih banjak dalam segala sesuatunya 
berkenaan dengan tudjuan untuk 
memperkembangkan peternakan sapi 
perahan. 

Satu hektar tanah di Inacnesia 
rata2 setahunnja dapat menghasilkan 
rumput 120 ton jang tjukup untuk 
memberi makan kepada 10 ekor 
sapi, tapi sebaliknja di Eropa 1 ha. 
tanah . hanja menghasilkan rimput 
V3 dari hasil per ha di Indonesia. 
Setjara. teoretis dapat  diperhitung:- 
kan, . bahwa  djika  pemeliharaan/ 
peternakan sapi2 perahan sungguh2 
dilakukan dengan baik, harga susu 
di Indonesia akan djauh lebih mu- 
rah daripada di Eropa. Demikian 
dokter B. Napitupulu. fg seterusnja 
menambahkan, bahwa sebagai ba- 
han makanan, air susu sapi besar 

“sekali artinja bagi kesehatan rakiat. 
Peternakan ajam. 

Harga Susu Di Indonesia 

Peternakan Sapi D: 

SUATU RENTJANA djangka pandjang untuk membawa rak 

jat kearah usaha pemeliharaan sapi2 perahan setjara effecient te 

'ah dibuat oleh fihak Djawatan Kechewanan daerah Kedu Utara. 
Dalam melaksanakan rentjana tersebut, maka langkah pertama ig. 

pada rakjat tentang bagaimana melakukan 

susu se-efficient2nja, hingga dapat memberi hasil (air susu) jang 

h Murah 

Daripada Di Erop: 

ut, jalah memberi tjontoh2 ke- 
pemeliharaan sapiZ 

lek, disamping mengadakan penjeba 
ran ajam2 djantan jg bermutu baik. 
Djumlah ajam induk (babon) di Kz 
du Utara direntjanakan akan diperli 
patganda hingga dua kali. Dengan 
demikian hasil ajam seluruhnja di 
harapkan dapat berlipat sampai 3 
hingga 4 kali. 

Lebih landjut diperoleh keicra-' 
ngan, bahwa meskipun peternakan? 
ajam di Kedu umumnja termasuk 
usaha2 samben (nevenbedrijven), ta 
pi hasilnja tergolong nomor dua di 
antara hasil2 peternakan lainnja. 

Menurut tjatatan, setiap tahun- 
nja hasil peternakan ajam diseluruh 
Kedu rata2 ada Rp 25.000.000,— 
hasil peternakan sapi Rp 27.000. 
000,— kerbau Rp 24.000.000.— 
kambing Rp 12.000.000,— domba 
Rp 9.000.000,— dan kuda Rp 5. 
500.000,—. 

Ajam Kedu tidak kalah 
dengan ajam luar negeri. 

'Fihak djawatan  kechewanan 
dalam pada itu mengandjurkan, 
supaja rakjat lebih suka memeli 
hara ajam dari djenis Kedu, ka   Selain pemeliharaan sapi perahan, 

usaha lain jg akan dilakukan oleh 
djawatan kechewanan Kedu Utara 
jg termasuk dalam rentjana djangka 
pendek jalah pemeliharaan peterna-   N, V, Indonesia Trading Company, 

dan Djohan Djohor: Kepada perusa- 
haan2 tersebut, jang dulu sudah per- 
nah mengimport cambrics, kini ma- 

Ising2 diberi idzin mengimport 1 dju- | 
ta yards, demikian keterangan dari 
pihak Djawatan Perdagangan. Seba- 
gai diketahui, sedjak bulan jang lalu 
lisensi import cambrics diberikan ke- 
pada para importir 
tidak lagi berdasarkan monopoli. 

berganti-ganti, | 

kan2 ajam jg didaerah Kedu ini pa 
da umumnja masih merupakan usa- 
ha samben (nevenbedrijven) di ka- 

|langan rakjat. 
Titik berat dalam melaksanakan 

rentjana tsb terutama akan ditekan 
kan pada usaha pentjegahan penja- | 
kit pseudovogelpest' dengan djalan 

' mengadakan penjuntikan2. 
Selain itu akan diadakan pula 

penggebirian2 terhadap ajam jg dje- 

rena kwalitetnja ternjata tidak 
kalah dengan ajam luar negeri, 
Ajam Kedu lebih kuat bertahan 
terhadap penjakit dan dapat me 
netaskan telur lebih banjak dari 
pada ajam2 luar negeri. 

| Di fokstation Sanggrahan (Ma 
gelang), dimana dewasa ini dipe 
lihara sedjumlah 110 ekor ajam 
Kedu, setiap minggunja dapat 
menghasilkan. anak ajam seba 
njak 100 ekor. Penetasan telur2 
dilakukan setjara machinaal. Me 
nurut perhitungan dengan meme 
lihara ajam Kedu, produksi telur 

gai djawaban dimuka para demonstran Perbepbsi hari Selasa. 

rentjana undang2 rehabilitasi dan 
rekonstruksi — jang sudah disiapkan 
oleh pemerintah sekarang tidak le: 
bih dan tidak kurang adalah perbai: | 
kan administratief dari budan2 pe- 
nampungan pemerintah jang seka- 
rang telah ada, misalnja: — DRN/ 
BRN/BPUR, CTN, KUDP dsb., jg. 
berdiri terpisah sama sekali dari ma- 

salah pertahanan negara (mobilisasi 
dan demobilisasi). 

Untuk penampungan atau usaha 
membuka lapangan kerdja, menurut 

Perbepbsi tidak perlu diadakan sua 
tu undang? chusus dan jg hanja ber 

sifat tambal sulam. Pemberian lapa 

ngan-kerdja setjara integral kepada 
semua bekas pedjuang bersendjata 

lan semua kaum penganggur warga 
negara Indonesia, hanja mungkin ka 
lau pemerintah: berani bertindak te 
gas  merentjanakan ' pembangunan 
ekonomi besar-besaran jg meliputi 

pembukaan semua sumber kekajaan 
alam tanah-air Indonesia. Ini akan 
berarti membuka projek2 ekonomi 
setjara besar-besaran dilapangan per 
tanian/perkebunan, pertambangan 
/industri dan perhubungan serta pro 
jek2 ekonomi dipantai dan lautan 
Indonesia. 

Kalau pemerintah2 jang lalu dan 
sekarang setjara terus menerus meng 
andjurkan. tentang pembangunan, 
maka Perbepbsi berpendapat bahwa 
pembangunan” jang difjita2kan ity 
akan-pasti gagal dengan tiada suatu 
pimpinan dari pemerintah jang me- 
rupakan perletakan dasar rentjana 
pembangunan ekonomi nasionai kita 
setjara besar2an serta berani bertin- 

dak untuk mendudukkan- ekonomi 
Indonesia ini sungguh2 bebas dan 
tidak tergantung kepada negara2 
modal raksasa seperti sekarang ini. 

Untuk mengisi rentjana pemba- 
ngunan ekonomi nasional (rentjana 
tiga atau lima tahun umpamanja) jg. 
menudju kepada kemakmuran rakjat 
jang sebenarnja (volkswelvaart) oleh 
ketua delegasi Perbepbsi dikemuka- 
kan bahwa disamping harus dike- 
rahkan semua tenaga rakjat, satuan2 
T.N.I. djuga seharusnja dapat - di- 

beri tugas berproduksi dengan ke- 
tentuan tugas2 militer: mereka tidak 
akan mendjadi terganggu karenanja. 
Dengan demikian stabilitet potensi 
angkatan perang dan pertahanan ne- 
gara kita dapat tetap dipelihara, ra- 
sionalisasi karena alasan  kuraignja 
budget pertahanan dapat dihincar- 
kan dan semua bekas pedjuang ber- 
sendjata dapat ditampung  Geagan 
sebaik2nja. 

Tugas produksi. 
Djuga bagi anggota2 T.N.I. 

baik jang diluar maupun jau, di 
dalam formasi dengan demikian 
dapat diketemukan slogan baru 
jang membesarkan hat' mereka 
slogan mana kerbunji: ,,Dar. tu 
ras bertempur pindah ketugas 
rodussi”. Inilah dia min jang 
baik. bagi nari depan mur-ku, ka 
rena dengan demikian mereka di 
serikan pula haknja untuk turut 
serta merasakan hasil perd,uangan 
mereka sendiri mempertahankan 
kemerdekaan  tanah-a'rnja dima 
sa jang lalu. Ketua delegasi Per 
bepbsi itu djuga telah mendjelas 
kan pengupasan dan tjontoh2 ten 
tang kebobrokan P.P. No. 1/52, 
serta - memberikan Ijawaban2 
jang tjukup memuaskan terhadap 
semua  pertanjaan jang  dima 
djukan oleh anggota2 seksi perta 
hanan parlemen.  Fertemuan itu 
kemudian ditutup dengan saran 
dari wakil ketua II parlemen Aru 
dji Kartawinata kepada delegasi 
Perbepbsi, agar D.P.P. Perbepbsi 
sedia memberikan  prae-advies 
jang tertulis disekitar rentjana 
undang2 rehabilitasi dan rekon- 
struksi pemerintah, demikian be   dapat naik dengan rata2 3576. rita dari D.P.P. Perbepbsi. 

  

Bahan? Jet Diketemukan Didaerah Tjilatap | 
| LOGAM IITANIUM (TIO2), jg 

Pena NAN berak dibutuhkan untuk 
|keperluan rembikinan pesawat2 ter- 

| bang jet. menurut kabar jang dida: 

pat ,Amara” Bandung. banjak dida- 

|pat ddiaerah Diampangkulon Gabu- 

| paten Sukabumi), didaerah Tjitetjap 

Idan bagian seatan dari  pecpinsi 

Djawa Tengah dari Tjilatjap sampai | br u 
long, dandjuga di Bangka. | pir seluruhnja dari logam titanium. sukarnja didapat. 

huan daiam hal pesawat terbang ig. 
paling terachir ini, titanium itu di- 
perlukan untuk jet propulsion engi- 
nering (rotosbladen,  lagers  dsh.), 
bahkan merurut kabar  terachir, 

Maskapai ,.North American Avia'i- 
on” tg. 20 Oktober j.b.I. merajakan 
pembuatan pesawat jet ,,Super-Sa- 
bre” F-100 jung pertama dibuat ham 

Titanium itu sekarang amat mi 

hal hargarja. bukan sadja kiretis 
merupakan logam jang mempun ai 
Sifat2 oaik seperti enteng, kuat, ti- 
han menahi (tahan aantasting van 
zuren), dan bukan sadja mudas di- 
pakai alat2 untuk keperluan shesii- 
sche apparaten, chemische faprikage. 
koel- dan verwarmingspiralen untuk 

Ieorresive Sinide, tapi djuga karena 

Mengenai titanium di Indonesia, 

didapat keterangan, bahwa - pada 
umumnja bidji2 jang didapat di 
Djampangkulon mengandung 12,896 

titaan-exyde dan 4470 besi, sedang 
dibeberapa tempat disitu ada gehalte 
titaan-exyde sampai 21,994. 

Bidji jang didjumpai di Tjitatjap 
sampai Karangbolong  hanja  me- 
ngandung antara 15 dan 17 titaan- 

oxyde. 

dengan langkah2 demikian itu  da- 
lam politik2nja untuk waktu djang- 
ka pandjang. 
Pembesar2 kementerian luar nege- 

ri Amerika dalam pada itu menjata- 
kan bahwa pada waktu ini Amerika 
Serikat tidak akan bersedia menjo- 
kong usul2 Knowland, walaupun 
persekutuan jang lebih luas di Ti- 
mur Djauh. itu  achirnja mungkin 
akan lebih diharapkan. Menurut 

pendapat di Washington”langkah ke- 
arah tudjuan tadi harus datang dari 
inisiatip negara2 Asia sendiri. (An- 
tara-UP). : 

Den Bambu 
Runtjing 

Bisa Merampas Senapan2 
Grombolan 

ALIM ULAMA MAMUDJU 
“dengan tegas mentjela gerombo- 
lan2 jang melakukan gerakan me 
maksa orang2 beragama lain utk 
masuk agama Islam. Berita dari 
Madjene (Sulawesi Selatan) me-' 
njatakah, bahwa rakjat dibebera 
pa tempat didaerah Mamudju te- 

(lah mengadakan perlawanan dgn 
“sendjata bambu runtjing terhadap 
,gerombolan TII jang sedang mela 
(kukan gerakan memaksa pendu- 
|duk jang beragama lain masuk 
agama Islam ditempat2 itu. Hasil 
gerakan rakjat itu, telah dapat di 
rampas 8 putjuk sendjata kepu- 
njaan gerombolan. : 

Gerombolan TI waktu acnir2 in: 

Isedang mengadakan antjaman2 ter- 

hadap pendubik beragama Keren 

| di Galumpang kewedanan Mamudju 
supaja mereka masuk Isiam. Ternak 

penduduk beruva babi dan andjing 

ditempat tersev.t. pada dimusnakan 

oleh gerombolan. 3 e 

Berhubung dengan peristiwa? itu 

Kepala Pemeiintah Negeri Mamn- 

dju telah mengumpukan para alim- 

ulama didaerahnja guna memir'a 

pertimbangan misseka mengenai ke 

gjadian2 jang amat menjedihkan itu, 

| Dalam pertemuan itu para alim-ula 
| ma menijatakaa dengan tegas bahwa 

tidak ada paksaan dalam agama. 

| (Antara). 

Anen 

  
  

HARIAN Swiss La Tribune 
hari Selasa memuat sebuah berita 
bahwa pendaki2 gunung Ru- 
sia merentjanakan mendaki gu- 
nung Mount Everest dalam ta- 
hun depan dan mau mendirikan 
patung2nja Lenin dan Stalin di-—me 
atas puntjak gunung. 9 

La Tribune mengutip sebuah 
kawat dari harian ,,Ia Scarpone” 
jang mengatakan bahwa menurut 
pemberitaan2 harian2 Rusia, Ru- 
sia belum putus harapan karena 
segagalan mereka tahun jl. 

Kini mereka menjiapkan rom- 
bongan terdiri dari 12 anggota, 
terpilih dari anggota2 tentara jg. 
beberapa waktu jl. mendaki pun- 
tjak Lenin dibawah pimpinan W. 
Rahek. Pendakian puntjak Lenin 
itu adalah usaha ketiga kalinja 
jang dilakukan dibawah regime 
Sovjet. Para pendaki membawa 
patung dada Lenin jang dibung- 
kus dengan bendera merah jang 
kemudian mereka dirikan dipun- 
tjaknja. : 

Ekspedisi sedemikian tebal ke 
jakinannja akan berhasil, sehing- 
ga mereka sekarang sudah mem- 
bitjarakan tjara bagaimana me- 
ngangkut patung2 Lenin dan Sta 
lin keatas puntjak. 

nok IX 

PERUSAHAAN pembikinan ge 
las di Goes di Nederland, firma 
Wattez telah membuat sebuah 
apparat, jang dapat digunakan 
oleh pengundjung2 rumah makan 
tidak susah pajah minta dilajani 
oleh para pelajan rumah makan, 
apabila mereka ingin memesan 
atau membajar makanan, Aparat 
itu terdiri dari sebuah lampu lis 
terik dengan perkataan ,,nelajan 
an”, Lampu itu diletakkan pada 
setiap medja.  Pehgundjung ru 
mah makan jang ingin dilajani 
hanja harus menekan sebuah 
knop dan lampu itu menjala. Si 
nar lampu tadi memanggil pela 
jan, jang sesudah mentjatat apa2 
jang dipesan oleh langganan me 
matikan lagi lampu itu. Pemilik 
sebuah hotel di Goes telah mem 
praktekkan pendapat baru ini. 
Firma bersangkutan  hermaksud 
dalam waktu singkat membuat 
aparat itu setjara besar2Zan,    



  

  

        

      

  

   
(OBAT?   SEGALA RUPA 
KEPERLUAN. 
Losmam's iesm Tablets. Rp. 12,50 
Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan napas, 
terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang ' 
Lelaki u Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit 

bh e Tablets. Rp. 12,50 
Obat Pkodepatan baru untuk. Orang Perempuan datang bulan 
tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang 
darah, muka putja', kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

  

    

      

  

a) 

    

c) Losman's Leucorrhoca Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 

d) Losman's Syphilis Tablets. Rp. 12,50 
| Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

d '$ Santal Cystol. Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

f) Losmam's Chocolate Laxative Pil. Rp. 3.— 
00 Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. 

8 Losman's Hemerrhoids Pil. Rp. 12,50 
» 1 Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

 Losman's Calosion Tablets. Rp. 12,50 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 

)  Losman's Neuring Pil. Ro». 12,50 
5 Ima Da 'mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 

” HD Losman's Anti Pollution Yepints. : Rp. Ua39 
Obat ib hilangkan esarmani atau bongsia 

kh Hamalik jet cegka Rp. 12,50 
|. Obat penulung bagi 'orang tuli dan kurang pendengaran. 
ABE mnagg O oenga sangan Rp. 12,50 
£ “Jatak sakit tulang entjok d.LI. sakit rheumatiek. 
m) Losman's Antacid Powder. Re. 4— 

E Buat sakit Ulu Hati. kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 
.n) Losmans Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,50 
| Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gecindjel, lemah, djalanan 

». kentjing berasa sakit dll. 
1 0) Losmaa's Bloodtonic Tablet. Rp. 12,50 

Mengandung' Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem- 
bu" badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

“Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

Memang TEK SENG TONG 

  

  

  

  

  

  

KT CONCERN CINEMAS - 

L U ma . Ini Malam d.m.b. fu. 17 tb.) | 
HOWARD DUFF—MARTA TOREN— 

5.—7.-—9.— GEORGE BRENT 

ILLEGAL ENTRY” 
Based on setaal files of the U. S. Dept. of Justice! 

1 g story of illicit border trafic in human cargo! 

— Memikat : dan Gempar ! 

— A datan Sala terbesar! 
kan an pada Tua dan Muda. 

erat 
A New Aebiovement In Dangtaa ket Entertatamen 3 

    

        

Walter Disney's Ma Ea greater than, ,Saow white” 

"GRAND Ini malam d.m.b. Tu 13 th 
, KOMALASARI — MOCH. MOCHTAR — 

See Ta IN — A. RAMLIE-—M. P. ANOM ZAINAL 

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

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

Perkelaian heibat d 
Pemah teng, 0 ingi ht lagu2 kepulauan jg. 

. Harimau-Bugja dan Ikan Tjutjut. 
merdu! 

  

      

   

   

  

TEL SUSAN CABOT -vicror 100” | 
Tu 2 Baba NAN DRAYSOK ADAMS «mn LONARD GOLOS AW BUMAAN 3 
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Pedang ai Natan Wasiat lawan 
5 pendjahat-pertempuran 1g heibat! 
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: Yuat membikin aer. panas atau dinas 
nja. serta aman. 4 

.ximba penumpang selalu dapat mengikuti getaran dunia dengan mendengarkan Radio. 

Xx 

Didalam bis penumpang merasakan 

2 Seteran 112 

   
   

hawa 

jang a 

. ISI 
   

    

  

sedjuk, pandangan alam 

APA 
# 

TN, 

Telp. 820 - Semaran # 

TUMON 

  

  

  

| Muodngie Houtzagerij 
Msubelindustrie 2 

osseriebouw 
|Laadbak buat Trk. Harga Rp. 

Pick be dengan 
Baar No. 

Dian, untuk Djawa Tengah: 

Dj. Deti 12 — Tele. 1646 —1007 
SEMARANG 

8 Selatan: R. 1.800 
Salon kas buat an manek radio 

RADIO ,PY E" 
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BROMFIETS ,AVROS ( ci LAEYS 
Diperlengkapi oleh: Telescope voorvork, 
zweefzadel dan lampu speedometer. 
Warna : Hitam, hidjau dan maroon. 
Ban dan onderdeel didjamin. 
KUAT, IRIT, STABIEL ' dan MENJENANGKAN ! 

Harga: Rp: 3.600... | 
Dapat dikirim franco tempat Gnbubah 
Brochure ,,AVROS” dapat diminta pada : 

Distri buteur & 

SUPER RADIO COMPANY N. V. 

11953 

      
  

SEKARANG DIBUAT: D1 DJAWA 3g 

ban luarbiasa untuk pekerdjaan   
.didjalan-kasar diluar kota Hn 

  
HI-MILER 

RIB 
Hi-Miler Rib jang terso- 
“Bor ini sangat kuat-liat- 

" Nja, tidak lekas mendjadi 

panas dan sangat meme- - 

Ruhi sjarat sebagai stan- 

dard-type untuk peker- 

djaan didjalan jang kasar 
itu kota. 

          

   

T T019 

Road Lug terkenal seba- 
gai ban jang kegunaan- 
nja Ta — - diran- 

  

Galangan jang beseli : 
an pandjang dan pendek 251 
ditelapak:ban 
mungkinkan dan mendja- 
min ban 'ini "mentjeng- 
kram” dengan kuat wak- 
tu menarik atau madju : 
pesat didjalan. SI aa 
Telapak-ban ini bergan- 
da tebal dan kuat- bp 

MEMBUAT BAN2 
SESUAI UNTUK TIAP MATIAM 

PEKERDJAAN 
Untuk SEMARANG : 

' EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, TOKO SE- . 
2 XOKO KAUW, ang semua IMPORTIR2 ng 
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ini, me- 

  

Tomttak” : 

  

MI 
  

  

INI MALAM D.M.B. 

    

VaDis” 

BUT TI GUESS THE 
Kena HAVE 

     

   
ida Jones 

veserenannea 

t-sebut oleh Tilda.   
  

   tapi sa p 
i Pa Aduuh. 

DJAGALAN 645 — 

  

REX 10:—18 Oa 21.— 
ORIOM  10.—18305-21— 
METROP9LE 14.30-18.30- 21.15 

! MA NYS, 

COLOSSaAL 
6s 

INI MALAM PENGHABISAN 

Sa (17 th. 

  

BESOK an PTN EK 
Cho Man Hua-Yo Ku 

al HAO FE 

   

        

Mr nubuat 
Aa tempat untuk malam: 

P- 4,80 x. Rp. 3, Rp. DM Rn tel 
Kerak harga Alan oleh 
Dean Pengendalian Harga . tgi. | 

/2'53 Mo, 521/KP/13142/8511). 
Untuk £ bari HARGA BIASA 

    

   

  
PA THIS LOOKS LIKE THE 
SHACK TILPA MENTIOKE 

'Widah berada dirumah ketjil, 
telah ditawan 

kelihatan seperti gubug jg. 

rasa para pentjulik sedang 

HnI 
Si go 

            

TIL TAKE 
YOURS, ROSE 
NEVER NCED 'E'      

r Met Tn A2 Neng ea ee” at Ban ah Ta aa AL Te 
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TJB. SEMARANG :. SETERAN (DUWET) No. 5 : genk ma 

» “ 

1, ANGGUR OBAT . KOLESOM. 
(“Ini Anggur Kuat terhikin dari 
“Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dll. Obat jang sanget 
penting untuk 'tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 

- tertjampur. dng sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jg. berbadan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 

mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen- 

“dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mi- 
num ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk le- 
laki “dan perempuan, tua atau 
muda, 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempu: an 

jang duduk perut, dan jang berbadan lemah,” Kepala suka pusing. 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehai 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. @ 

3. . ANGGUR KOLESOM.- SENG HWA. Perlu diminum perempuan 

sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan men li ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Teru bagi 

Sa- 

TS 

KOLESOM 
3BA 
at 

     

  

   

    

ma 

perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG TIWA 
ngat dipudjikan. 

"ANGGUR OBAT RHEUMATIER. 
“edibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 

kin dengan bahan obat Tionghoa jang” mahal dan mandjur, dengan 
| 'ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk serabuhkan 

Ini Anggur Obat Rheumatiek 

"segala rupa peniakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) -baik ditu- 
: .lang, urat2. dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 

Sesudah. minym:3 botol! tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 
6. voto sama sekali. 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 
Pabrik Anggur »KREN AY & Co”. Surabaja. 

“Agent "STEK SIRG TON GP Semarang. 
Ne NA LT AL AL AA $ TA TU 
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Paras perempuan 

  

sg Pakai benzine motor — 
Satu phase — 50 cycles 
Tepat untuk dipakai buat 'Reclame-auto atau 
tida ada aliran listrik 

N. V. INGTRAC 
BODJONG 27 TELF. 264 — SEMARANG 

TANK Teka ENAK ES 3 

Dapat di'ever dari persediaan 

Mesin 

»CHAM- 
PION” 

adan Ob Listrik 

Oo 

600 Watt — 115 Volt 

didesa 

  

jang 

  

    

  
  

          
      

Pendapatan Baru .,Amiro Pomade” 
Tjap potrek Bintang Ampat 

Mudah (para san pomade biasa. Rambut putih kem- 
bali asal. Mentje runtuhnja rambut d.Ll. penjakit jang 
ada didalamnja. | jangan kaget, dalam 1 Minggu sudah 
berobah kleurnja asal pakai sehari dua kali. Gosok sampai 
akar-akarnja. Asal pakai selamanja ini Pomade, makin lama 
makin hitam. Tidak luntur dan tidak merusakkan pakaian. 
Harum bahunja. Boleh mandi, tidak luntur, akan tetapi sa- 
bar, tentu memuaskan. . 1 
HARGA per pot Rp 50.— dan Rp 25.-— 
“Tambah oriskkos & kirim 1090. Harga di Agen sama. 
DJUGA SEPIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp 25,— 

3 gram Rp15,--- 
MANA SP en aj kl tah Ngupasan 12 Jogjakarta. 

KASIM DADA” Kp. Melaju 30 Semarang 
HOK AN Patjinan Magelang 
ENG TAY HO Pekodjan 101” Semarang 
Toko Obat ENG TJE HOO Dil. Nanking 17 Madiun. 
Universal" Stores Bodjong 6B Semarang. 
Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. 
“Toko Tjap KENDI: Klaten 
Toko Obat Po Ning Tong Dj Pemotongan 9 Salatiga. 

Terbikin oleh tabib AMIRODIN dg “Depak Kusumojudan Soto. 

2 en TEA um 

dolar “THERE WON'T BE ANY WAY OF 
TEMAN THAT TILYA JONES 

1 | WASNT IN THE SHACK, BY THE | 
Lah | TAP She FIKE BURNS Koin! 1 

  

   
Yung paha 

  

   

      

& 

            

   

  INPICATE, Toe. 

  

  

   -—— Saja akan mengambil re- 
polpermu, Rogers. Engkau ti- 

dak akan membutuhkannja dia 
lagi, 

  

   
s WORLD RIGH?3 HB EBENYED, 

— adan baik, bahwa saja telah 
datang kembali disini Djika Rock 
Vane mengerti, bahwa Tilda' telah 
hilang, “dia pasti. menjalahkan saja 
dan seluruh uang tebusan akan di 
miliki sendiri, 

  

Tidak ada lain bala 
daripada mentjeriterakan, “bah 
wa Tilda Jones tidak ada di- 
Bubug, waktu gubug itu ter- 
bakar habis.   
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DASI-DASI 

Dasi-dasi TOOTAL sangat bernilai akan uang 

Tuan. Kelihatannja sangat Indah, lagi pula 

ternjata mempunjai harga jang pantas. Selain 

dari pada itu dapat ditjutfi dan memakai 

tanda TEBILIZED jang berarti, bahwa ini telah 

Gindji tidak mengisut, hal mana lebih Ia ama 

Indah kelihatannja dari pada kebanjakan dasi? 

Dasi? ini terdiri dari matjam? warna & 

ragam jang indah, sehingga untuk tiap? tji 

mudah dan leluasa sekali memilihnja. 

lan 

ta-rasa 

Dasi? TOOTAL tentu pula mempunjai djaminan- 

TOOTAL jang termashur, 

TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! 
(Berhubung dengan keadaan, belum da Ipat dibeli dis 

dan. persediaan tidak selalu tetap uda.) 

2-HP/4-5206 

SEMUA te mf 

     

  

dengan penuh kejakinan ditelannja tablet. 

tablet "ASPRO'. Mereka tahu, bahwa 3 
Ta P3 “| 2 

tablet-tablet Ini akan lekas sekali meng- — : 

“hilangkan demam. Tiap tablet dibungkus 2 | 

dalam "Sanitape” Iklim jang lembab tidak Ba 3 

mempengaruhi sifatnja jang mudjarab itu 

  

        

Tablet-tablet "ASPRO" 
pengobatan paling tepat 
untuk sakit haid, jang datang 
setiap bulan pada wanita, 

Distributir : 

Kalau orang merasa agak demam, maka 

73 

     

        

    

BA NN Tan 

  
  

SOLO 

| 
| 

| . THEATER 

FILM TERACHIR DARI 

Tanggal 99. 29 O kundr 1053 
MARIA 

(ROBINHOOD ITALIA) 
Main djam: 9.30 papi - 5 sore - 

(IS th keatas) 
2m 

MONTFZ 

»THIEF OF VENICE” 

    

  

1 malam - 9 malam 

  

    
     

 


