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Filipina Jg 
PEMIMPIN ma 

r akan 
con mengun 

mja ialah: Eropa dulu. 

Kundjungan fact-finding jg di la- 
kukan oleh Nixon haruslah menam 
bahkan semangat kepada ,.musuh2” 
komunisme di Asia Pa aman de- 
mikian, “dapat mengandjurkan me- 
reka mengadakan usaha? setjara per 
seorangan maupun setjara kolektif 
untuk melawan bahaja komunisme, 

    

kata Sycip selandjutnja. Ia njatakan" 
harapannja, ba “Nixon tidak ha- 
nja akan membawa kenjataa.2 ke- 
pada para pembesar dan rakjat di 
Washington, bahwa bahaja komu- 
nisme memang njata sekali ian 
menggentingkan dalam bagian du- 
nia kita, dalam djangka pandjang 
rakjat Amerikalah jg akan memi- 
kul bagian terbesar dari beban, dji- 
kalau keputusan2 sudah akan di 
ambil. 

Sycip mengatakan, bahwa ia sa- 
ngat jakin, bahwa perdjuangan ter- 
achir melawan komunisme oleh du- 
nia barat akan dilakukan di Asia. 
Di Asialah, dimana kaum komunis 
mengambil oper sumber? tenaga ma 
nusia dan bahan2 mentah jg strate- 
gis. Djikalau komunis berhasil mere 
but seluruh Asia, mereka akan men 
djadi jg berkuasa didunia. Di kata- 
kan, bahwa Amerika Serikat harus 
memutuskan, bahwa di Asialah me 
reka besok atau lusa akan mengha- 
dapi udjian penghabisan mengenai 
kekuatannja dengan pihak komunis. 
Dan lebih tjepat Amerika mengam- 
bil keputusan lebih baik, karena se 
tiap menit, komunisme lebih madju. 

Dikatakan, bahwa 600.000 
orang -serdadu2 jang terlatih di 
Taiwan kini siap sedia untuk me. 
ngadakan invasi atas. daratan 
Tiongkok, akan tetapi Taiwan 
sendiri tidak dapat menjelesaikan 
tugas itu. Pasukan2 Nasionalis 

-akan memerlukan pesawat2 ter 
. bang, mesiu, alat2 perhubungan. 
persediaan2 makanan dan banjak 
barang lain lagi, dan Amerikalah 
jang harus menjediakan keperlu 
an2 itu, sebagai djuga halnja 
Sovjet Rusia menjediakan keper 
luan2 RRT. Amerikalah jg harus 
menjediakannja, dan lebih tjepat 
lebih baik. Sycip jakin, bahwa 
daratan Tiongkok dapat direbut 
kembali, dan meramalkan, bahwa 
hal itu akan terlaksana sebelum 
lima tahun jang lalu. 

Sycip katakan. bahwa sementa 
ra itu semua bangsa Asia jang   

memilih demokrasi daripada ko- 
munisme, masing2 harus menggu 
nakan sebagian dari . waktunja' 
untuk melawan komunisme. Ha 
ruslah disesalkan, bahwa semen 
tara kaum komunis sangat aktif 
diseluruh bagian dunia, ” banjak 
orang2 jang katanja ..mentjintai 
demokrasi bersikap tak atjuh, 
dan mungkin sekali hanja me 
tingkan untuk mengeduk kekaja 
an untuk diri sendiri. Dinjatakan, 
bahwa dewasa ini hanja Tiongkok 
Nasionalis dan Pilipina dapat di 
tempatkan diatas sekali oleh 
Amerika Serikat dalam perlomba | 
an melawan komunisme. 

Negara2 lainnja tak dapat di ka- 
takan demikian, karena adanja kea 
daan2 jg istimewa, adanja sikap tak: 
atjuh, atau tak mempunjai sesuatu 
haluan. 

Indonesia masih melaksanakan pc 
litik djalam tengah. India katanja ti. 
dak mengingini komunisme, “akan. 

pemimpin mereka jg besar | 
Pandit Nehru nampaknja pro-komu 

dapat di kesimpulkan 

tetapi 

nis, halmana 
daripada tjara2 perkataannja. - 

Sycip katakan, bahwa -Djepang se 
dang menghadapi  banjak . kesuka- 
ran2, meskipun demikian, - pemim- 
Dina tjukup kuat P2 mentje- 

Yjepang mendjadi komunis. 
Dan djikalau Kane IA Mjepang 
gah 

akan ada dipihak 

Kalau I 

    

    

  

KobarkarniPe- 
rang Lagi . 

Inggeris “Tidak “Mc 
Terikat Sesuatu / 

Tan 
MENTERI LUAR negeri Inggeri 

Anthony Eden hari Senin.n en 
kan dalam Madjlis Rendah, 
pernjataan bersama 16 
bertempur pada pihak Ame B 
Korea, bahwa mereka akan ikut se 
lagi apabila perang Korea peti 
lagi, tidak membebankan. kewadji. 

    

ik Baru Amerika| 
Mengenai Asia 
itentukan Segera Sekembalinja lixon Dari Perdjalanannja: Ramalan 

r jang sudah berusia 70 tahun, 
erangkan, bahwa hingga kini 
tegas dari Washington mengenai bagian dunia 

eberapa bulan ini telah nampak adanja perobahan. 

  

  

         Siaran? Je 
Sesatkan : 
Rakjat 

luasnja 

PEMERINTAH. telah membe- | 
rikan perintah kepada a'at2 ke 
kuasaan negara, agar segera men 
tjegah meluasnja siaran2 jang me 
njesatkan rakjat. Hal ini diumum | 
kan dalam satu keterangan peme 
irintah jang dikeluarkan hari Sec- 
lasa oleh Menteri Penerangan 
Dr F.L. Tobing. Keterangan pe- 
merintah itu berbunji sbb.: 

Sebagai diketahui umuni, Presi 
den R.I. dalam kundjungannja | 
baru2 ini ke Sulawesi Selatan me | 
ingadjak | kepada rakjat disana 
untuk memperkuat kesatuan dan 
membantu pemerintah guna mem 
pertjepat pembangunan. 
Dalam pada itu Kahar  Muzakar 

sudah menentang adjakan jg sutji 
Jitu, bahkan menentang dengan me- 
njebarkan siaran2 jg menjesatkan 

Berpengaruh 
sjarakat Tionghoa di Pilipina hari 
politik jang tertentu terhadap 

ditentukan segera sesudah selesai 
djungi negara2 di Asia, Alfonso 

“kepada United 
belum terdapat sesuatu 

ini, 

  

Bagaimana 
Mem baginja? 

Soal Pembagaian.Kero- 
si Panitia Pemilihcn 

: rakjat, sehingga perbuatan itu dapat 
Indonesia mengatjaukan pandangan umum 

terhadap usaha2 pemerintah untuk 
BEBERAPA kalangan polit'k 3 mengembalikan keamanan dan ke- 

kini mulai membitjarakan penem tenteraman umum, jaitu sjarat mut- 

| Harus Ditjegah Me- 

patan tenaga dalam Panitia Pemi 
lihan Indonesia, jaitu panitia pu- 
sat jang akan memimpin pemili- 

lak buat pembangunan negara. Oleh | 
karena itu pemerintah memberikan 
perintah kepada alat2 kektasaan ne 

memen 

#1 

2 Fs 5 (U.P,—Aneta). 

   
   

3 pula, bahwa pemerintah RRT 

9. a 

  

gara agar segera mentjegah meluas- 
nja sjaran2. jg menjesatkan rakjat 
seperti.tsb diatas itu. Pada rakjat di 
serukan . memberi bantuannja dgn. 
ichlas supaja usaha? alat? negara 

| dengan sebaik2nja dapat didjalan- 
kan untuk kepentingan masjarakat 
kita seluruhnja. Demikian ketera- 
ngan pemerintah tsb. (Antara). 

"Kabinet Dan Ke- 
terangan Menge. 

nai Atjeh 
Djam 12.00 Selasa siang kabinet 

mengadakan sidang di Pedjambon 
untuk melandjutkan pembitjaraan 

han umum jg akan datang. Me 
ngenai hal ini ,,Antara” menda 
pat keterangan dari pihak jang 
mengetahui, bahwa konsepsi ye 
merintah jang sekarang berlainan 
daripada konsepsi kabinet jang 
lampau tentang penempatan ang 
gauta Komisi tsb. 

Menurut konsepsi jang - dulu, 
kerosi2 dalam Panitia Pemilihan 
Indonesia sedianja akan. di-isi 
oleh tenaga2 dari partai2 peme 
rintah,  hanja ketuanja diambil 
dari tenaga jang tidak berpartai. 

Kabarnja, menurut konsepsi jg 
sekarang Panitia Pemilihan Indo 
nesia itu akan di-isi oleh tenaga? 
dari aliran2 nasionalis, sosialis 
dan agama. Jang kini-masih men 
djadi persoalan, ialah bagaimana jdan penjusunan terachir dari rentja tjara pembagian kerosi tsb., ber | soal Atjeh jg akan disampaikan ke- hubung dengan banjaknja partai2 "na keterangan pemerintah mengenai jang termasuk dalam 3 aliran itu, |Pada sidang parlemen hari ini tg. 28 sedangkan djumlah kerosi dalam TN, sabah 3 Berbagi usul dan Panitia menurut Undang2 Pemili “ ai ari fraksi2 dalam parle- kaan Winunis paling banjak 9. en jg dikemukakan didalam perte 

muan-bersama antara fraksi2 tsb de 
RUSIA PROTES TERHADAP. |nsan pemerintah ig diadakan pada ADANJA-PERDJANDIL | hari Djum'at pekan jg lalu didjadi- AN AMERIKA-JUNANI kan bahan pembitjaraan dalam 'si- P x k aabat . dang kabinet siang itu. Dapat dika- emangku jabatan Menteri earkan selandjutnja, bahwa sore ha luar negeri Sovjet Rusia, Andri frinja kabinet masih melandjutkan Gromyko, hari Senin menjampai- sidangnja untuk melandjutkan pem- kan sebuah nota kepada kuasa 'bitjaraan? mengenai rantjangan ke- usaha Junani di Moskow dimana terangan pemerintah tentang soal dinjatakan protes Rusia. terhadap | Atjeh itu dan “berbagai soal routine adanja perdjandjian antara. Ame- $ 

rika dan Junani. Dalam nota. So- 
lainnja. 

vjet itu dinjatakan, bahwa peme- 

  

HANJA ADA PERUBAHAN 
rintah Moskow tidak bisa me- KETJIL. 5 
ngabaikan begitu sadja dirubah- Trygve Lie tentang situasi 
nja daerah2 Junani . mendjadi internasional. 
pangkalan2 untuk kepentingan 
blok Atlantik jang agresif jang 
mendjadi bahaja terhadap. keama 

Trygve Lie, sekretaris djende- 
ral PBB jang pertama, mengata- 
kan pada malam Senin, bahwa     nan dan perdamaian didaerah | hanja ada perubahan ketjil dalam Balkan. 0... Isifuasi dunia, sedjak ia mengun- 

Dalam nota itu selandjutnja | durkan diri dari PBB pada per- 
diterangkan, bahwa pemerintab | mulaan tahun ini, Keterangan itu 

» diberikan di Detroit, dimana ja 
kut serta merajakan hari peringa- 
tan PBB di Michigan. 

Junani bertanggung djawab pe- 
nuh terhadap hal ini, jang akan 
lebih menegangkan internasional. 

Keanggotaan RRT Di PBB 
- Tergantung Pada Bonafiditet RRT 

Sendiri: Kota Casey 
MENTERI LUAR NEGERI Australia, Richard G, Casey, pa- 

da hari Seren menerangkan dalam Konperensi pers di Colombo, bah 
wa soal penerimaan RRT mendjadi anggota,PBB adalah tergantung 
kepada Peking sendiri dalam menundjukkan sikapnja jza-g bonafi- 
de dalam perundingan2 mengenai Korea dan dalam usahanja me- 

inkan dunia, bahwa RRT adaiah suatu r.egara pentjinta dama', 
Dalam hubungan ini Casey menjatakan pendapatnja, bahwa apa jg 

kini sedang terdjadi di Indo Ch'na dan Malaya adalah langsung di- 
kemud'kz-, dari Peking. " 

. Dalam pada itu pemimpin partai 
Republik dalam Senat Amerika, s- 
nator William Knowland, dalam se-! . 
buah tanja-djawab dengan madjalah Ri 
politik Amerika ,,United States News | 
& World Report” pada hari Senen 
menjatakan "bahwa menurut kesanz | 
nja Tang jean ey Ma. per 
mengadakan perdjalanan ke Timur : 

Djauh dan ea Tengah baru? ini,| « DIKOTA DJAKARTA Senen 
penerimaan RRT sebagai JANBONA) pagi turun 1, 2, tetes air hudjan, 
PBB akan dianggap sebagai ,.sua 1 kira2 djam 10 pagi, tetapi kemu- 
tindakan sabotage” oleh negara2 di : 7 5 

1 $ dian segera berhenti lagi. Melihat merdeka. Menurut Knowiand, lang eitergamoaidung aing pai Itu De 

  

! 

   

    

ndu Hudjan 
Di Djakarta Banjak Ku- 

tjing Dimandikan.... 

lan: telah menerima balabantuan 
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dj: 

2 

diadakannja perobahan dalam st 
maan deradjat diantara anggotaZ-nja. 

  

Akan Tetap 
Diteruskan 
Bantuan Washington 
Kepada Perantjis Di 

“Indo-China 

PEMBESAR2 Amerika Seri- 
kat di Washington  menjatakan 
pada malam Selasa, bahwa peme 
rintah Amerika Serikat bermak- 
sud akan meneruskan bantuan ke 
uangannja kepada Perantjis utk. 
membiajai operasi2-nja di Indo- 
China, meskipun pada waktu jg 
achir2 ini terdjad perpetjahan an 
tara pemerintah Perantjis dan 
kaum nasionalis Viet Nam. 

Dalam hubungan ini pembesar? 
itu mengharapkan, bahwa antara 
Perantjis aan  Viet Nam akan 
lekas tertjapai kesatuan paham 
untuk bersama-sama menghadapi 
pasukan2 Hc Chi Minh di Indo 
China. Menurut pembesar? itu, 
Amerika. Serikat telah menjetu- 
djui unik menambahkan sedjum 
lah 385 @juta dollar kepada 400 
djuta dollar bantuan untuk Indo 
China jang telah disetudiui oleh 
kongres. Keputusan untuk mene 
ruskan pemberian bantuan kepa 
da Perantjis di Indo China ini 
kabarnja didasarkan kepada per 
timbangan. bahwa di Indo (hina 
sulit sekali diusahakan suatu pe 
rundingaa gentjatan sendjata de 
ngan -pihak ,,komunis”,  karema 
sifat peperangannja tidak mem 
punjai batas2 jang tegas, demiki 
an djuga daerah2 jang mendjadi 
medan pertempuran. (Antara) 

Gerilja Tiong- 
kok Nasionalis 
Mendapat Bartuan U:k 
Aksi2-nja Selandjutnja 

Pasukan2 gerilja Kuomintang 
jang melakukan operasi2-nja di 
daerah jang kaja karet dan timah 
di Birma Tenggara untuk pertama 
kalinja selama kurang lebih 6 bu 

pasukan2 Nasionalis jang besar 
djamlahnja dari arah Utara. Di- 
nas penjelidik tentara Birma me 
laporkan, bahwa dinas  pegunu- 
ngan Thinganny-Inaung jg terie- 
tak kurang lebih 60 mil ditimur 
Moulmein pada djalbu perniaya 
an terpenting antara Kawakercix 
Myrnadi jang menudju ke Birma 
terdapat antara 4 dan 500 pasu 
kan gerilja. 

Dalam perang dunia jg lalu pasu 
kan2 Djepang telah membuat kamp 
tawanan2 sekutu jg besar di Thi- 
nganny-Inaung dan untuk kaum na 

sional Tiongkok jg melakukan ker- 
dja paksa membuat djalanan kereta 
api-maut jg berdjalan melalui pas 
itu.. Kementerian pertahanan Birma 
mengatakan, bahwa route jg diam- 

bil oleh pasukan? balabantuan ge- 
rilja Kuomintang belum dibenarkan. 
akan tetapi dinjatakan sangat mung 
kin, bahwa mereka. telah masuk ke 
Muang Thai dari markas2 besar me 
reka di Mongshat di negara2 bagi- 
an Shan disebelah Timur, dan telah 
masuk kembali di Birma melalui 
pas itu. Tibanja balabantuan itu 
membenarkan laporan2 bahwa suku 
bangsa Karen dan gerilja2 Kuomin- 
tang sedang. mempersiapkan  sera- 
ngan dalam daerah jg umumnja ter 
bentuk oleh segitiga markas2 besar 
Karen di Papun, sungai Sittang dan 
Moulmein,” segera sesudah musim 
hudjan berachir dalam waktu ku- 
rang lebih satu minggu lagi. 

(Reuter—Pia). ' 

LEDAKAN ATOM DI 
WOOMERA JG. KE-2. 

Ledakan atom jang ke-2 telah 
diadakan di Woomera hari. Sela-   kah demikian itu ,,pasti akan meru-j UGara un, £ 

sak moral bangsa2 dalam keseim-| bentar2 meliputi udara diatas kota 
bangan di Asia jang siap untuk me- Nan aa Ma 

isme, hi bagi me-'! Nuajan pasti akar: , L lawan komunisme, hingga bagi barak NG oran” "piah aib 
reka tidak ada djalan lain ketjual: K - ra 
beramai-ramai menudju ke Kremiin| gembira serta mengatakan »rah- 

mat akan turun”. atau ke Peking dan mengadakan ta- 
war-menawar jang sebaikZnja”. 
Senator . Knowland . berperdapat 

sti- 
dak akan puas dengan penerimaan 
sebagai anggota PBB, tetapi akan 

I melakukan tekanan untuk achiraja 
menguasai Taiwan sendiri”. : 

- Berbitjara tentang keinginan. India 
(Isupaja: RRT diterima dalam PBB, 
'Knowland mengatakan: ,,Saja tidak 
pertjaja bahwa adalah suatu hal jg. 

Seperti diketahui, Djakarta adalah 
salah satu diantara “sekian  banjak 
tempat di Indonesia jang sudah ham- 
pir 7 bulan ini tidak turun hudjan, 
sehingga keadaan udara sangat pa- 
nas sekali dan sumur2 kering, tana- 
man bajak jang mati. 

kota Dibeberapa tempat dalam 

sa djam 09.30 Gmt., demikian, di 
umumkan di London: dengan res 
mi hari Selasa. 

TITO.DJUGA AKAN DIUN- 
DANG KE INDIA? 

IBao Dai Datang Uatuk : Ke-| - 
E 5 AN APE : “ . B2 2 . kang Kaum Nasionalis 
Agar Mereka Djangan Sampai Memutuskan | 
Sama Sekali Ikatan Vietnam — Perantjis: Nguyen 
Van Tam Jg Pro Perantjis Akan Dipetjat : 

MENURUT A.F.P.,” keberangkatan Bao Dai ke Saigon dari 
Perantjis adalah untuk mengekang kaum nasionalis 

| an sampai mereka memutuskan sama sekali 
Viet Nam dan Perantjis. Seperti diketahui, Kongres Nasion 
Nam jang diadakan di Saigon baru2 ini tidak dapat menerima 
Uni Perantjis dalam bentuknja jang sekarang ini dan menuntut 

Viet Nam, 
ikatan antara 

al Viet 

t Uni untuk memberikan persa 

Nam ini telah menimbulkan kegem 
paran baik dikalangan - pemerintah 
maupun dikalangan parlemen Pe- 

Yrantjis. Dalam hubungan ini kabinet 
sidangnja jg ter- 2 Perantjis dalam 

achir telah memutuskan: untuk me- 
minta pendjelasan tentang ,,move” 

kaum nasionalis Viet Nam itu dgn. 
memperingatkan, bahwa keluarnja 
Viet Nam dari Uni Perantjis berarti 
ditariknja mundur pasukan2 Peran- 
tis dan Indo China. Menurut ren- 
tjana, Bao Dai akan segera mengi- 

rimkan pendjelasan jg diminta oleh 
pihak Perantjis itu sesudah menga- 
dakan pembitjaraan dengan perdana 
menteri Nguyen Van Tam dan pe- 
mimpin nasionalis Viet Nam jg ber 
pengaruh. 

Sebelum berangkat, ia telah meng 
adakan pembitjaraan dengan komi- 
saris tinggi Perantjis di Indo China 
jg baru datang dari Saigon, Mauri- 
ce de Jean, jg memberikan ketera- 
ngan mengenai keadaan dan susu- 

nan kongres nasionai jg diadakan 
pada tgl. 16 Oktober jl. itu. 

Yan Tam akan dipetjat? 
Sementara “itu di Saigon tersiar 

kabar2, bahwa Bao Dai mungkin 
akan memetjat Nguyen Kan Tam 
untuk memikat hati kaum snasiona- 
lis Viet Nam, ig pada umumnja me 
nganggap Van Tam bersikap terla- 
lu pro-Peranijis. Beberapa penindjau 
menjatakan, bahwa Bao Dai mung- 
kin akan mengambil sikap ig lebih 
lunak dalam “usahanja untuk menju 
sun kembali kongres nasional itu se 
bagai suatu madjelis konstituante. 

Seperti diketahui, minggu jg lalu 
kaum nasionalis Wiet Nam telah 
mengumumkan, bahwa kongres me- 
reka telah ,.diachiri” akan tetapi 'ti- 
dak dibubarkan”. Sementara “itu 
mereka telah membentuk sebuah 
»Biro Rakjat” sambil menunggu ke 
putusan Bao Dai mengenai tuntutan 
mereka untuk membentuk “ sebuah 
madjelis konstituante. 

| Persamaan dan  kemer 
| dekaan tak bersjarat. 

Nguyen Huu Tuan, jang me 
ngetuai kongres nasional di Sai- 
gon baru2 in?, sementara itu telah 
tiba di Paris. Kepada pers ia me 
nerangkan, bahwa pidato2 dida- 
lam kongres itu tidak ada jang 
mengandung maksud untuk me 
mutuskan sama sekali hubungan 
dengan Perantjis. Jang kami ke- 
hendaki ialah persamaan dan ke 
merdekaan tanpa sjarat2 dan 
batas, demikian Huu Tuan, 

(Antara) 

PELANTIKAN KADET LA.L. 
“Pagi Senen bertempat di Insti- 

tuut Angkatan Laut Surabaja te- 
tah dilangsungkan pelantikan S0 
orang kadet ALRI untuk peladja- 
can angkatan ke Ilk di Institaut 
Angkatan Laut Republik Indone- 
sa di Surabaja. Pelantikan dila- 
Kukan oeh Kepala Staf ALRI 
Kolonel Subijakto atas nama Men 
teri Pertahanan dan d:hadliri pem- 
besar2 sipil dan militer serta wa- 
kil2 “negeri asing dikota tsb. 

Tanah Utk Pe- 
tani Rumania 
PEMERINTAH Rumania akan 

membagi-bagikan tanah seluas 
448.000 hektar kepada petani2 
merdeka, kepada pertanian2 ko- 
lektif dan kota-pradja2, demikian 
dikabarkan oleh harian resmi 
Partai Komunis Rumania ,,Syan 
tiea”, Dinjatakan, bahwa presi- 
dium madjelis perwakilan agung 
telah memberikan kekuasaan se 
penuhnja kepada pemerintah Ru 
mania untuk membagi-bagikan 
tanah2 dari tjadangan perkebu- 
nan2. Tanah2 jg akan dibagikan 
itu terdiri dari tanah2 jg dapat 
dikerdjakan dan ditanami, per 
kebunan2 buah2-an dan kebun2 
anggur. 

Dalam pada itu- pemerintah2 
kota-pradja akan “diberi tanah2 
itu supaja mengerdjakannja guna 
perkebunan2 sajur2-an untuk ke 
pentingan2 penduduknja.  Perta- 
nian2 kolektif jang miskin 

  

  MARSEKAL TITO dari, Jugo- 
siavia akan diundang pula untuk 
mengundjungi India apabila ia 
merr ma ba'k undangan pemerin- 
tah Birma untuk mengadakan kun 
Gjungan resmi ke negeri itu, de- 

| kuasa di New Delhi pada - hari 

nja sendiri. 

pat bagian 
| ketjil akan diberi tanah hingga 5 
hektar. Perkebunan2 anggur dan 
buan2-an negara akan dibagi-bagi 

kolektif 
f agar tanah? 

(mikian menurut sumber2 jang ber tsb. dikerdjakan guna mendapat 
kan bahan2 makan bagi pendu- 

Sen. Pemerintah Ind'a Kirs ka- duk2 setempat. Achirnja Syantea 
Djakarta, banjak orang jang sudah harnjia mash mennsrgu putusan tegaskan, bahwa tanah2 itu akan 
mulai mandikan kutjing, dengan ha- To. mengenai undangan Birma, diberikan dengan pertjuma 
rapan, dengan demikian hudjan akan sehelum menjampaikr”, undangan- tak disertai kew 

kan kepada pertanian2 
dan kota-pradja2, 

adjiban2 terhadap 
negara, (Antara) 

Keputusan Kongres Nasional Viet | 

dan 
. Ijang hanja mempunjai tanah ter 
(lalu sedikit dan pula petani2 mer 
deka jang milik tanahnja diang- 
gap kurang tjukup akan menda 

tanah pula. -Petani2 

dgn 

   
  

   
   

    

   

    

  

          

  
        

  

  

Guguran Berapi Se 
bakaran Hutan D 

Bundjukkan tanda2 dalam keadaa 

wo, Djumlah guguran2 itu besar-k 
bulan2 jl., selama bulan Oktober 

kali. Guguran2 berapi jang meng 
mengakibatkan terbakarnja hutan 

» t 

Penganiajaan 

Thd Tawanan? 

Perang K.-U. 
Delegasi Korea-Utara 

| Minta Supaja Diadakan 
Penjelidikan   Radio Peking hari Selasa da 

lam siarannja katakan, bahwa 
delegasi Utara dalam Komisi Re 
patriasi Netral Korea telah minta 
supaja diadakan penjelidikan ter 
hadap sebuah rumah sakit ,,pem 
bantaian” (slaughter-house) didae 
sah kamp tawanan perang netral, 

dalam mana para tawanan perang 
vro-Utara dibunuh oleh agen2 
Korea Selatan. Dalam komunike 
bersama delegasi  RRT/Korea 
Vitara dinjatakan, bahwa Iet.- 
djen. Korea Utara Lee Sang Jo 
telah menjampaikan permintaan 
tu kepada let.-djen. Thimaya 
(India) ketua Komisi Repatriasi. 

Lee minta supaja Thimaya meng- 

adakan penjelidikan terhadap keke- 
djaman itu dan memberi - hukuman 
berat kepada mereka jg: melakukan 
pembunuhan tsb. Dinjatakan, bahwa 
seorang tawanan perang pro-Utara, 
bernama Chang telah dibunuh oleh 
agen2 istimewa — dari gangster2 
Chiang Kai Shek. 

Menurut para tawanan perang jg 
telah dikembalikan ke Utara, rumah 

sakit kamp tawanan perang no. 44 
di daerah netral telah dipakai seba- 
gai tempat untuk menjiksa dan mem 
bunuh tawanan2 . perang jg sakit 
oleh agen2 Chiang dan Syngman 
Rhee, kata komunike itu. Dan ada- 
nja agen Chiang dan Rhee di kamp2 
tawanan perang itu dengan seizin 
para pembesar militer Amerika te- 
lah mentjegah sedjumlah - 7.800 
orang tawanan perang Tionghoa 
dan Korea Utara untuk mengundju 
ngi tempat pemberian - pendjelasan 
guna direpatriasi. 
Demikian radio Peking. 

(Antara). 

ISRAEL MENGHARAP TERI- 
MA 2 DJUTA IMIGRAN 
'DALAM 10 TAHUN. 

Perdana.. menteri Israel David 
Ben Gurion hari Minggu menja- 
takan dimuka konperensi pemim- 
pin2 Jahudi dari A.S., Afrika Se 
latan dan Eropa, bahwa dalam 
tempo 10 tahun jg akan datang, 

| Israel mengharap akan menerima 
12 djuta imigran. Dari djumlah ini 
Ik. 800.000 ditunggu kedatangan 
nja dari Afrika Utara dan selebih 
nja dari negara2 Israel, David 
Ben Gurion menjatakan kechawa 
tirannja kalau2 Dewan Keama- 
nan PBB ,,tidak akan memperli- 
hatkan kebidjaksanaan dan ke- 
beranian utk berkata kepada Arab 
dan Israel spj duduklah dan ber- 

| damai”, 

Rangka: Dinosau- 
rus Dari 1. Djuta 

Tahun II. 
HARIAN MOSKOW ,Vecher- 

naya Moskva” hari Senin mengabar- 
kan, bahwa didaerah Kemerovo, di 
Siberia Barat, telah diketemukan 
rangka se-ekor dinosaurus dari za- 
man 1 djuta tahun jl, Rangka tadi 
diketemukan ditepi sungai Kiya, oleh 
Mossakovski, pemimpin expedisi ge- 
ologi. 

  
  

    
    

ban2 militer selandjutnja pada ne (realistis bagi Nehru untuk .mengira, 
gara2 tsb. tadi. S0. lbahwa apabila bagian dunia selebih- 

Dalam  djawabannja terhadap|nja telah berbalik dibelakang Tirai | turun. 
pernjataan bekas menteri per- Besi, .orang2 di Kremlin jang ke- 
huruhan Douglas Jay (Partai djam itu akan menghargai keingin- 

Buruh), bahwa pernjataan ber-fannja untuk mendjadi suatu pulau 

sama 16 negara itu merupa-|kemerdekaan ditengah2 dunia jang 
kan suatii kesalahan besar, Eden dalam keadaan demikian akan me-| WAKIL A.S. DLM. PBB, Char- 

mengatakan bahwa  pernjataanlrupakan dunia totaliter”. (Antara). | les W,, Mayo, dalam sidang Panitya 
bersama tadi hanja merupakan Naat Tt Politik. PBB pada hari Senen menja 
suatu peringatan belaka terha-| — Seksi umum dalam .DPRDS: takan, bahwa kampanje perang ku- 
dap setiap orang jang ingin me- kota besar. Bogor 

' , Eden kali. ini mengadakan sidang ngobarkan lagi peperang: 
menjatakan bahwa In 
terikat oleh sesuatu per 
terlebih dahulu, 
satu ketika Presiden Korea Se- 

  

   

latan Syngman Rhee memper- 
kosa perletakan sendjata. (An- 

tara). 

tudjuan 

andaikata pada 

sudah . beberapa man diselenggarakan dengan mak- 

ta dunia merdeka dan  mengisolir membitjarakan chusus mengenai. ta: 
A.S.. dari Serikatnja. rif air. minum. di. Bogor. Kalangan 

| DPD menerangkan, bahwa sudah. di 

putuskan hendak mengadakan penu- | ..Mayo membuka perdebatan ma- 
rundn tarif isb. Hal ini segera akan saalah tsb, jg dikemukakan oleh 
dimintakan pengesahannja dari Pn 'ashington | kpd. Madjelis Umum 

| DS, ! PBB tahun jg lalu, setelah RRT dan 

  

Benar-Tidaknja Peran 
asaren Utara menolak  menjetudju 

| 
diadakannja — penjelidikan terhadap 

| berang kuman itu. 
|. Wakil dari AS. itu selandjutnja 
memperkuat — pernjataannja dengan 

untuk sud. mendjelekkan nama A.S. dima- | statement dibawah sumpah, dari 10 
| orang penerbang 

bahwa 
  

jg. menjatakan, 

wanan disebabkan 
dapat disamakan dengan 
jaan oleh fihak Utara. 

pengakuan 
mereka sewaktu berada di kamp ta- | 

oleh tekanan jg 
pengania- | ngani 

g Kuman Di-Bangkit? 
i Dengan demikian mereka di pak 

Sa mengakui, bahwa mereka 

gunakan sendjata2 kuman. 
Mayo seterusnja mengatakan, bah | 

wa fihak Utara sekurang2nja telah | 
Amerika ig telah | menuduh 107 orang 

kembali dari tawanan di Korea, dan | korps udara Amerika, b 
ka telah mendjalankan tjara2 pepe- 
rangan kuman, 40 Orang dari terdak 

itu telah menolak menanda-ta- 
ig membenarkan 

itu, Sedjumlah 36 orang 

| wa2 
pernjataan 

tuduhan2 
  

    

Kam. Gatoenseh 

Yam Kensisa
oen 

Loweknga Kewudajang mg ockap 

Yetensohemban |   
  

telah | 
menerima perintah2 untuk memper- paksaan. Terhad 

tawanan dari | lam djangka waktu ig lama. 
ahwa mere- | 

Il 1428 L 
tawanan telah menanda-tangani su- 
rat pernjataan tsb, semuanja dgn. 

ap 20 orang telah 
pemeriksaan jg dapat di 

katakan suatu penganiajaan djasma- 
ni dan rochani jg saksama dan da- 

| dilakukan 

Menurut - Mayo, sedjumlah 31 
Orang tawanan dari korps angkatan 

udara ALS. belum kembali dari ta- 
wanan, dan 14 orang dari mereka di 
kabarkan telah meninggal dunia. 

Merapi Mas 

BERDASARKAN laporan2 jang diterima oleh fihak jang ber 

ih Hangat 
ring Terbitkan Ke- 
idaerah Kali Apu 

  
Serdadu2edari Legioen Arab, dengan 

Dienderal John Glubb sebagai ko- 

mandan, disertai Fuller Balekiston, 

vice-consul Amerika Serikat di Jeru- 

salem, menjaksikan penjingkiran ma- 

jat2 dari runtuhan di Ouiba. Kira2 

60 orang telah mendjadi korban, dis 

antara mana 15 orang luka2, sedang 

banjak  majat2 jang belum dikete- wadjib di Magelang, gunung Merapi sampai sekarang masih me- 

setiap hari tertjatat adanja guguran2 berapi dan tidak berapi jang 
n hangat. Oleh pos2 pendjagaan mukan. 

  

turun dari puntjak masuk kedalam kali2 Apu, Trising dan Seno 

run dan setiap hari hanja tertjatat rata-rata antara 5 sampai 10 

etjil djika dibandingkan dengan 
ini menundjukkan angka menu 

alir menudju kekali Apu sering 
didaerah tsb. 

Asap “kawah jg keluar - biasanja 
nampak tipis putih, sedang '.gloed- 
wolk” sudah djarang sekali keluar. 
Seismograaf di pos. pendjagaan Bu- 
badan senantiasa “memberi  tanda2 
udanja getaran2 bumi seperti umpa 
manja pada tgl. 22 Oktober telah 
tertjatat 23 Oktober 14 kali adanja 
getaran2 bumi. 

Getaran bumi jg terdjadi pada 

tgl. 17 Oktober pagi jl. dan- terasa 
pula sampai di Magelang menurut 
keterangan fihak resmi ig bersang- 
kutan ternjata bukan  disebabkar. 

oleh bekerdjanja — gunung Merapi. 
Pandjang getaran pada waktu itu jg 

terijatat pada seismograaf di Baba- 
dan ada 95 mm. 

Dapat diberitakan, bahwa hubu- 
ngan radiografis antara pos2 pendja 

gaan dilereng gunung Merapi dgn. 
stasion radio di Magelang setiap ha 
ri-selalu “diadakan, dimana laporan? 
mengenai keadaan Merapi diterimu 

oleh fihak jg berwadiih di Mage- 
lang. 

DJEPANG MENDAPAT PIN- 
DJAMAN 60 DJUTA DOL- 
“LAR UNTUK BELI KA- 

PAS AMERIKA. 

Bank Export-import - Amerika 
Serikat hari Senin mengumum- 
kan telah memperkenankan pem 
berian pindjaman kepada Dje- 
pang sebesar 60 djuta dollar un- 

tuk membiajai pembelian kapas 
Amerika. Pindjaman ini adalah 
pindjaman jang ketigah kepada 
bank Djepang sedjak 1951.   

Menudju Pe- 
merintah Tu- 

nisia Sendiri 
Panitya politik PBB hari Senen 

menerima baik sebuah resolusi ig 
menuntut diadakannja tindakan2 ig 

menudju kearah pemerintahan Tu- 
nisid sendiri, setelah dokumen itu 
dikurangi fasal jg mengenai pemili 
han umum setjara bebas dan meng- ' 
andung tjelaan terhadap  Perantiis. 
Resolusi jg diperlemah itu telah di 

terima dengan suara 29 pro dany22 
kontya, sedang 5 suara menjatakan 
blangko, djumlah mana masih diauh 

kurang untuk mendapat  penerima- 
dn terachir dengan 2/3 kelebihan 
suara sebagai jg ditentukan “ dalam 
sidang umum PBB pleno. 

1. BULAN PENDJARA BAGI 
SIMAWANG. : 

Pada sidang jang penghabisan 
selasa pagi, pengadilan negeri 
Djakarta jang diketuai oleh - ha- 
tim mr. Liem Wan Too, dalam 
perkara Alamsjah Sutan - Sima- 
wang (ketua redaksi madjalah 
»Merah Putih”) kontra wali kota 
Sjamsuridjal, hakim telah men- 
djatuhkjn hukuman pendjara 1 
bulan terhadap terdakwa St. Si- 
mawang. Sebagaimana telah dibe- 
itakan, dalam -hal ini djaksa Da 
1 Mutiara pernah menuntut hu- 
kuman pendjara 1 tahun. 

Ba'k terdakwa, maupun djaksa " 
masih akan mempergunakan ke- 
sempatan berpikir - pikir untuk 
mengadjukan repisi terhadap ke- 
putusan hakim tersebut. 

  

Perundingan 

hari kergudian Korea, Usul ini 

Wakil Korea Utara, Ki Sok Bok, 
menjatakan kepada ' Arthur Dean, 
utusan istimewa Amerika jang me- 
wakili semua negara anggota PBB 
jang bertempur di Korea, bahwa pi- 
hak RRT dan Korea Utara ,.tetap 
berpendirian bahwa Konperensi Po- 
litik harus tidak terbatas pada dua 
pihak jang berperang sadja, tetapi 

harus diikuti oleh negara2 netral jg. 
berkepentingan, terutama — negara? 
netral Asia, disamping pihak2 jang 
berperang”. Statement wakil Korea 
Utara itu disokong sepenuhnja oleh 
utusan RRT, Hunang Hua, dan ke- 
dua2nja dalam pada itu 'menekan- 
kan bahwa tugas pertama” “dari 
pembitjaraan2 pendahuluan sekarang 
ini ialah untuk menentukan kompo- 
sisi Konperensi Politik Korea. 

Dean: ,,Hanja soal tem- 
pat & waktu”, 

Wak.I Amerika Serikat, Arthur 
Dean, mendjawab pihak Utara 
bahwa ia tdak mempunjai kekua- 
saan untuk mengadakan sesuatu 
persetudjuan mengenai soal kom- 
posisi Konperensi Politik, Ia ke- 
mudian mengusulkan sebuah agen- 
da jang menentukan bahwa hanja 
soal tempat dan waktu Konperen- 
si Politik j.a.d. hendaknja  didja- 
d kan atjara dalam pembitjaraan? 
pendahuluan sekarang. Dean se- 
landjutnja mengusulkan kepada fi- 
hak Utara supaja Komp. Politik 
lengkap, tentang Korea dapat di- 
adakan pada tanggal 23 Nopember 
La.d. Dalam statementnia Dean 
memperingatkan pihak Utara bah- 
wa ,penundaan2. lebih landjut 
mungkin sekali akan “merugikan 
harapan2 bersama untuk memin- 
dahkan masalah Korea dari me- 
dan pertempuran kemedja konpe-   Demikian Mayo. (Antara). 

  

rensi.” 

Baru Sadja I Hari Sidang 
Preliminer 

Telah Menghadapi Pertentangan : Pihak 
Utara Kemukakan Soal Komposisi: Utu- 
san Amerika Hanja Mau Rundjngkan 

Soal Tempat Dan Waktu 

PEMBITJARAAN2 PENDAHULUAN 
mengenai Korea pada hari Senin telah dimulai di 
tara wakil Amerika Serikat dan wakl2 RRT dan 
gera setelah pembukaan wakil2 RRT 
kan supaja negara2 netral, terutama negara2 Asia, 
mengambil bagian dalam konperensi jang narti akan menentukan 

Panmunjom 

Konmperensi Politik 
Panmunjom an- 

Korea Utara, Se- 
dan Korea Utara mengusul. 

dibolehkan 

ditolak oleh wakil Amerika jang 
menjatakan bahwa ia tidak mempunjai kekuasaan untuk membi. 
tjarakar. soal komposisi Konperensi Politik tersebut. 

Pertentangan sebagai da- 
lam P.B.B, 

Tuntutan 'Utara  supaja negara? 
netral djuga diundang ke Konperen- 
si Politik itu telah - menimbuikan 
sengketa jang sama, sekarang di 
Panmunjom, sebagai jang timbul da- 
lam Madjelis Umum PBB pada bu- 
lan Agustus jl. ketika pihak Serikat 
dan blok Sovjet saling bertentangan 
mengenai siapa “jang harus hadlix 
dalam konperensi jang akan diada- 
kan itu. Sidang pertama di Panmun- 
jom jang berlangsung selama 1 diam 
15 menit pada hari Senen dengan 
demikian segera membentur suatu 
pokok pertentangan. Sebelum diada- 
kan sidang pembukaan opsir2 peng- 
hubung kedua pihak lebih dulu meng 
adakan pertemuan “untuk memper- 
siapkan  perintjian2 administratif. 
Konperensi pendahuluan “di Pan- 
munjom bersidang lagi “hari Selasa 
djam. 1l pagi. (Antara). 

Amerika tetap tak hen 
daki  ikutnja negeri2 
netral, 

Dalam. sidang hari ke-2 dari per- 
mulaan Konperensi, Politik Korea 
hari Selasa, wakil Amerika djend, 
Arthur H. Dean, memperingatkan 
pihak Utara, bahwa pihak Amerika 
sekali2 tak akan dapat menjetudjui 
usaha2 untuk mengadakan Konpe-   rensi' Politik, bila pihak Utara tetap 

| mempertahankan supaja soal kom- 
posisi didjadikan atjara pertama. Di 
njatakannja,- bahwa sikap sematiam 
Itu stentu akan menggagalkan 
tjapainja tiap persetudiuan”, 

Dean dalam . pada itu memperta- 
|hankan usu(dnja. kemaren 1g. meng- 
| hendaki supaja dibitjarakan tentang 
Ka dan. tempat konperensi tsb 
dan setelah itu baru membitjarakan 
soal komposisi dalam atjara bersa- 
ma2 dengan masalah2 lainnja. 

(Pembitjaraan belum selesai Red.), 

ter-
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Keamanan Didaerah 
Pelabuhan 

Beberapa Ange, MMC Tertangkap— Sa- 
botage Dikompleks D.K.A. —Pagar 

Duri Zone Kedua Disetudjui 
ATAS INITIATIEF DARI Chung Hua Shang Hui Semarang, 

pada tgi. 26 Oktober 1953, di Gg. 
pertemuan antara kaum pedagang, importir, assurantie kantor, peru- 
sahaan2 Veem, Polisi, Tentara dar. Kotapradja utk. merundingkan 
pemagarar, duri didaerah Pelabuhan Semarang, disamping kawat du- 
ri jang sudah ada. Buah pikiran tadi adalah keluar dari fihaknja 
D.K.A, dan Polisi jang langsung mempunjai tugas dalam soal pem- 

ang dan keamanan didaerah tadi, dimana sudah per- bongkarar, bai : 
nah dikabarkan dalam Harian ini 
duri itu jang dalam prinsipnja disetudjuj menelan beaja Rp. 90.000,— 
jang akan dipikui oleh kaum pedagang, importir, kantor2 assurar e 
dan lain golongan jang mempunjai sangkut paut dengan kepentingz-. 
tersebut. .. 

Untuk maksud tadi terbentuk se- ' 
buah panitya besar jang terdiri dari 
D.K.A., Shang Hui, Scheepsvaartver 
eniging, Ned. Handel My, VIGI, 
OVEIP, Bond Assuransi, Veembedrij 
ven dan Banken, sedangkan sub pa 

nitya jang merupakan badan penase 
hat djuga dibentuk jang terdiri dari 
Kotapradja, Havendireksi, KMKB 
Utara, Douane, Sjahbandar dan D. 
K.A. Panitya Besar itu bertugas un 

tuk mengadakan perundingan dgn. 
fihaknja Kotapradja dan instansi2 jg. 
bersangkutan sedang jang lainnja 
mentjarji uang untuk mempeajai pa- | 
gar duri jang pandjangnja Ik. 3 km. 
Fihaknja DKA bersedia untuk - me 
ngerdjikan dan merawat pagar tadi. 

Angg. M. M. €. @aaerah 
Pelabuhan. 

Sesudah sdr. Tan Tjien Lien men- 

djelaskan maksud dari pada perte- 
muan tadi jang mempunjai effect 
besar terhadap dunia perdagangan 

dan perlunja didaerah Pelabuhan 
diberi kawat duri, kemudian Kepala ! 
dari Polisi Seksi I, ..sdr. Bambang 
mendjelaskan — dengan pandjang le- | 
bar mengenai keamanan didaerah ! 
Pelabuhan Semarang. Antaranja di-' 
katakan tentang pembongkaran gula 
dikompleks D.K.A., dimana ia me-j 
ngungkat peribahasa jang mengata- 
kan ,ada gula ada semut”. Dengan 

menitik beratkan kepada  naiknja, 
kriminalitetr didaerah pelabuhan dar: : 
tertangkapnja beberapa pendjahat jg. | 
mendjadi angg. MMC, sekalipun fi- 
haknja DKA dan Polisi bekerdja 
erat, namun soal tadi perlu menda- 
pat bantuannja fihak jang berkepen- 
tingan demi untuk kepentingan, me- 
reka.  Selandjutnja dituturkan  ten- 
tang bagaimana pendjahat  melaku- 
kan kedjahatan. Pernah terdjadi Lk. 
20 orang pendjahat menjerbu sebuah 
gerbong jang terisi muatan.  Djugaj 

sering ditjoba untuk  mengluarkan 
gerbong dari ril - dengan  merobah 
wissel dan achirnja dikatakan kalau 
kedjahatan tadi tidak ditumpes  di- 
kuatirkan akan meradjalela. 

Beberapa saboitage. 
Oleh sdr. Suroto dari D.K.A. 

kemudian didjelaskan tentang ter- 
djadirja matjam2 kedjahatan dan 
beberapa kali tertjatat tentang ada 
nja sabotage, sepert'nja mentjuri 
kawat signaal, membalik wisel dan 
lan sebagainja. Maiah pernah ter 
djadi jang persediaan kaju diatas 
locomotief d'habiskan oleh kaum 
pendjahat sehingga masinisnja t - 
dak berdaja kemudian m'nta 
perlindung: -nja fihak jang ber- 
wadjib. Sesudah dituturkan ten- 
tang batas2 tugas dari D.K.A. da- 
lam mengganti kerugian barang 
jang dimuatnja, achiry'a terizhir- 
lah usul utk. mengadakan kawat 
berduri jg sudah. disetudjui cleh 
Djwt. Pelabuhan jang membitjara 
kan soal keamanan pada tanagai 
22-9-1953. Pagar kawat duri 'tu 
mendjadi zcr2 2, dimana f'hak 
Polisi dapat mengambil tindakan 

i 

| Saleh dari Magelang. Kelompok 
| D: peserta no. 4 Abdulkadir dari 

| no. 64 L. Hariandja 

'kelompok telah selesai dengan ke 

  tegas, apabila dilanggar. Djustrv 
didalam zone ini banjak terdiadi 

2-6Y-309 

DOUBLE 

dari segala kesukaran. 

eman. 

Distributir?: 
BAN HONG LIONG & CO., N.V. TRIMURTI.   

Lema 01 

  
BAN SEPEDA GOODYEAR jANG 

| "PALING BARU 
Istimewa dibuat dengan canvas dua kali 
kuat, tanggung bisa melindungi pemakai 

Ketjepatan dan tikungan berbahaja, perhen- 
tian dan perdjalanan mendadak bisa dilawan 
oleh DOUBLE EAGLE. 
Djuga kembangnja der: 
jang dalam, beri pemake 

" perhentian mendadak, menghindarkan sega- 
la kesukaran dan menudju perdjalanan jang 

:gan wadjik-wadjik 

  

Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

Tengah 73, telah diselenggarakan 

pada hari Saptu jbl. Pemagaran 

PERLOMBAAN GONG- 
"TIA TUR, 
A. SATTAR dari 
djuara. 

Perlombaan  Gong-tjatur jang 
diselenggarakan oleh Panitya Pa- 
sar Malam Semarang 1953 dan 
di-ikuti oleh 70 pemain, telah di- 
langsungkan di Panti Sari (dalam 
Pasar Malam) pada hari Minggu 
tanggal 25 Oktober 1953 djam 9 
pagi. 

Perlombaan ini diatur setjara 
setengah kompetisi dan dibagi 
dalam 7 kelompok jang terdiri da 
ri masing? 10 peserta. 

Kelompok A: peserta nomor 
46, Much. Marlin dari Solo. Ke- 
lompok B: peserta nox 54 Wido- 
do-Taloga dari Jogjakarta. Ke- 
lompok C: peserta no. 48 Moh. 

Solo 

Semarang. Kelompok E: peserta 
dari Sema- 

peserta no. 
dari Solo. Ke- 

no. 45 dari 

rang. Kelompok F: 
44 H. Rachmat 
'ompok G: peserta 
Solo. 

Pada djam 1 tengah hari per- 
'ombaan | untuk memilih djuara2 

sudahan sebagai tersebut diatas. 
Pada malam harinja dilangsung- 
kan perlombaan penjelesaian (fi- 
nale), dengan kesudahan sebagai 
berikut: Djuara no. 1 no. 45 A. 
sattar mendapat 1 piala, 1 radio 
Bin dan 1 petjis sumbangan dari 
toko Almunawar. Djuara no. 2 
no. 44. H. Rachmat mendapat 1 
piala dan djuara no. 3 peserta 
no. 48 Moh. Saleh mendapat 1 
piala, Harianto-Moenario “ anak 
umur 6/5 tahun mendapat hadi- 
ah hiburan 1 piala ketjil sumba- 
ngan dari toko Europa. 

Pertandingan ini adalah jang 
terbesar jang pernah diadakan -di 
Semarang dan mendapat perhati- 
an besar dari peminat tjatur-de- 
ngan kesudahan sangat memuas- 
kan. 

|rangi ketjelakaan lalu lintas 

  

SEKITAR SENGKETA DJAWA- 
TAN KEMBAR. 3 

Mr. Purwokusumo ketua Komisi| 
Penjelesaian Otonomi jang dibentuk | 
sedjak beberapa bulan jang lalu, mej 
nerangkan, bahwa sengketa menge- 
nai djawatan kembar jang ada dida 
erah Jogjakarta diharapkan dapat 
diselesaikan dalam waktu jang tidak 
lama lagi. Mengenai soaj Kantor Pe 
njuluh Perburuhan jang mendjadi 
sengketa sedjak Menteri Tedjasukma 
na diterangkan, bahwa pada hakekat 
nja Menteri Tedjasukmana sendiri 
pada waktu itu tidak dapat membe- 
rikan tjara penjelesaianh jang dapat 
mengatasi ketegangan jang ada di 
kalangan Kantor Pembantu Penju 
lah Perburuhan di Jogjakarta. 

Pada waktu itu, jaitu ketika dele- 
gasi jang diketuai oleh Mr. Purwo 
kusumo menemuj Menterj Tedjaksuk 
mana, telah diadjukan usul agar su 
paja menteri menunda untuk semen 
tara waktu penglaksanaan peraturan 
pemerintah jang maksudnja tidak me 
ngakui lagi Kantor Penjuluh Perbu 
ruhan di Jogja, tetapi disamping itu 
mendirikan Kantor Pembantu Penju 
luh Perburuh dari Kementerian Per 
buruhan. Dengan demikian maka se 
karang ada dua djawatan seperti ter 
sebut. Usul itu ditolak oleh Menteri 
Perburuhan. 

Selandjutnja Mr. Purwo- mengha 
rapkan, bahwa Menteri Perburuhan 
Abidin jang sekarang akan dapat 
mengatatasi ketegangan jang hingga 
kinj masih ada didalam lingkangan 
Kantor Pembantu Penjuluh Perburu- 
han di Jogja. 

  

SAVE DRIVING METHODE. 
Dalam  keterangannja pihak 

polisi propinsi Djawa Tengah ke 
pada P.I. Aneta dikatakan, bah- 

gi di Djawa Tengah akan diusa- 
hakan pembentukan -sebuah ba- 
dan jang akan berusaha Pan 

a- 

lam daerah Djawa Tengah, ter- 
utama dikota2 besar dalam dae- 
rah ini. Anggauta2 dari badan 
ini, akan diusahakan . sedapat 
mungkin, terdiri dari orang2 jang 
bersangkutan dengan dibantu 
pula oleh wakil2 dari organisasi 
bermotor dan pengusaha2 par- 
tikelir jang ada hubungannja de- 
ngan kendaraan bermotor. Demi- 
kian pula ketuanja akan diusaha- 
kan supaja salah seorang anggau- 
ta D.P.R. atau D.P.D. setempat, 
karena dengan adanja anggauta 
ini, maka ia nantinja dapat pula 
membawa soal tersebut dalam si- 
dangnja, jang selandjuinja dapat 
diadakan peraturan untuk menga 
tasi soal pengurangan ketjelakaan 
lalu lintas itu. " 

Dalam rentjana pembentukan 
badan itu, akan diusahakan su-   RESEPSI FP: P. DL 

Berkenaan akan dilangsungkannja 
Konperensi Besar PPDI Seluruh In- 
donesia di Semarang, maka pada 
tanggal 28 Oktober akan dilangsung- 
kan malam resepsi jang akan di- 
mulai djam 19.00. Resepsi beriem- 
pat diruangan Balai Kota, Bodjong 

148. 

  

zedjahatan2. 5 
Sesudah sdr. Tan Tien Lien 

menitik beratkan tentang perlunja 
penduduk membantu usaha Peme- 
rntah dim. soal keamanan, kemu- 
dian dibutuskan seperti tersebr 
diatas. Kaiau Ned. Veren'ging ti- 
dak mau membantu usaha itu, 
rizka pan'tya sendiri-fa dibatal- 
kan. Pengumpulan uang tadi se- 
t'ara sukarela. 

X 

EAGLE   
i pertolongan waktu 

LINDETEVES N.V. dan 

|Kuang Po 
'kannja dengan mendadak. 

supaja badan ini mendjadi badan 
jang permanen dan diusahakan 
supaja para anggautanja menda- 
pat tundjangan keuangan seba- 
gaimana mestinja. Tjara atau 
methode untuk mengatasi ketje- 
lakaan itu, akan dipakai tjara 
,Save driving methode” jang kini 
telah banjak dilaksanakan di ne- 

|gara2 Eropa. 

2 ANGGAUTA POLISI BIRMA 
KE INDONESIA. 

n Diperoleh keterangan, bahwa pa- 
da tgl. 30 Oktober ditunggu keda- 
tangannja dari Djakarta di Sema- 
rang, dua orang anggauta polisi Bir 
ma, jg selandjutnja akan menerus- 
kan perdjalanannja ke Jogjakarta. 

Maksud kedatangan mereka ke In 
donesia ini, antara lain, ialah .utk. 
mempeladjari soal2 jg berhubungan 
dengan kemadjuan dilapangan kepo 
lisian di Indonesia.- Kota2 jg akan 
dikundjungi itu, ialah Djakarta, Su 
rabaja, Bandung dan Jogjakarta, di 

masing2 kota, beberapa hari lama- 

nja. 

sKUANG PO” SEMENTARA 
TETAP DI LOCOMOTIEF 
Menjambung berita kita kemaren, 

dari pihak direksi ,,Locomotief” ki- 
ta menerima pendjelasan, bahwa sa- 

.Locomotief” untuk mengusir” 
jang ditjetak dipertjeta- 

Duduk perkara jang ' sebenarnja 
ialah, karena Locomotief kekura- 

mungkinan ,,Kuang Po” mulai hari 
“|Selasa tidak bisa dizet dan ditjetak 

lagi sebagaimana mestinja. Djadi te- 
ranglah, bahwa dalam hal ini tidak 
ada maksud perlakuan sewenang-we- 
nang dari pihak ,,Locomotief”, 

RESEPSI MR. SUJUDI. 
Berkenaan telah genap 40 th. 

bekerdja dalam Peradilan, paka 
pada tanggal 28 Olitober iri 
Mr. Sujudi akan mengadakan pe- 
ringatan dengan resepsi untuk 
para undangan, bertempat di 
Kabupaten Semarang. Resepsi di- 
adakan pada djam 20.00 — 22.00 

'mong Prodjo R.I. 
(terdiri dari Sukarto dan Jatnopani- 

diberi kedudukan (tingkatan) jang se- 
suai dengan djabatannja. 

'ttakkan batu pertama untuk pendiri 

wa didalam waktu tidak lama Ia- | sekolah Mu- J4 

Hakukan perampokan mereka mela- 

mana mereka itu akan berdiam dij 

ma sekali tidak ada niat dari pihak |. 

ngan tenaga zetter, maka Kuang Po: 
hanja diperingatkan, bahwa ada ke-j 

  

SARIKAT SEKERDJA PA- | 
MONG PRADJA TUNTUT 

PERBAIKAN. 34 
Pada tanggal 24 Okt. telah meng- 4 

hadap delegasi Sarekat Sekerdja Pa- | 
(SASPRI) 

tro kepada” Menteri Dalam Negeri, 
diantarkan oleh anggota parlemen 
fraksi SOBSI Djokosudjono. Dele- 
gasi tersebut diterima oleh Sekreta- 
ris Djenderal Kementerian Dalam 
Negeri Mr. Sumarman. Dalam pem 
bitjaraan dengan. Sekretaris Djende- 
ral Kementerian Dalam Negeri oleh 
delegasi “itu “didjelaskan, bahwa 
SASPRI menuntut supaja pegawai2, 
kelurahan dikota Solo jang telah di 
beri gadji menurut Peraturan (PGP) 

Selandjutnja pegawai2 kelurahan? 
dikota Solo jang sekarang sudan 

mendjadi pegawai negeri supaja ui- 
beri hak jang sama seperti pegawai 
negeri lainnja dalam hal” kenaikan 
tingkatan, pangkat dil. Oleh Sekre- 
taris Djenderal Kementerian Dalam 
Negeri didjawab, bahwa masalah 
tuntutan dari SASPRI Solo akan se- 
gera mendapat penjelesaian dengan 
pertimbangan dari Kepala Daerah 
dan akan diinstruksikan kepada Ke- 
pada Kepala Daerah supaja meng- 
adjukan pertimbangan2 jang pantas 
mengenai tuntutan SASPRI Solo itu. 

KUDUS 
MUHAMMADIJAH 5 WINDU. 

Pada tgl. 18 Nopember 1953 nan 

ti, Muhammadijah tjabang Kudus 

akan memperingati usia jg telah 

mentjapai 40 tahun. Diantara upa- 

tjara peringatan itu berudjut perle- 

  

an bangunan gedung : 

hammadijah jg terletak di Djalan 

Besito Kudus. Bangunan gedung tsb 

buat SMP, SMA, aula dan asrama 

guru, jg beaja seluruhnja di sedia- 
kan uang Rp 400.000,—. 

PEMBUKAAN STASION BUS. 

Setelah DPRDS Kab. Kudus ber- 

sidang dua hari berturut-turut mem 

bitjarakan atjara: Penjelesaian sta- 

siunbus, sidang telah memutuskan 

membentuk Panitya Istimewa terdi- 
ri dari tiga anggauta untuk meneri- 

ma bangunanstasiunbusstb. dari ta- 

ngan aannemer THH dengan harga 
Rp 134.000,—. Sidang telah menje- 
tudjui untuk membuka bangunan sta 
'siunbus jg berada di Aloon2 Kudus 
pada nanti tgl. 31 Oktober 1953. Ke 
pada Pemilik2 bus, taxi dan penje- 

wa2 warung/loods jg ada di Aloon2 
diandjurkan mengadakan selamatan 
atau. keramaian menurut kesukaan- 

nja, pada malam tgl. spembukaan 

tersebut. 

TIIREBON SA 5502 
    

RAPAT GERAKAN PEMUDA 
Nae ANSOR. asas 

Berkenaan akan dilangsungkannja 

Tjilatjap, akan mengadakan rapat- 
nja pada tg. 29 Okt. 1953. 

# 

GEROMBOLAN MENG- 
GANAS. 

Dikampung Tamijang  ketjamatan 
Gabbus, telah kedatangan 50 orang 
gerombolan bersendjata. Setelah mie- 

kukan pembakaran 9 rumah rakjat. 
Kerugian jang diderita Rp. 6621.—. 
Jang berwadjib kini telah mengam- 

bil tindakan2 seperlunja. 

RIL KERETA API DIBONG- 
KAR GEROMBOLAN. 

Antara Tegalsari dan Djatiba- 
rang pada tg. 22 Oktober 1953, 
ril K.A. dalafh piket 0,1. Km. 
174/175, mur-murnja dan pelat- 
nja telah dibongkar oleh grom- 
bolan. Berkat kegiatan jang ber- 
wadjib perbuatan djahat itu da- 
pat diketahui lebih dahulu, hing- 
ga tidak terdjadi sesuatu ketjila- 
kaan. 3 5 

  

BAZAAR. 
Pada nanti tgl. 29 dan 30 Oktober 

bertempat di Balai Pertemuan Kris- 
ten, Bodjong no. S1 Smg. akan di- 
adakan bazaar jang diselenggarakan 
oleh Panitya Geredja Kristen Djawi| 
di Smg. Bazaar dibuka mulai djam 
S petang. 

TAMBAH S.M.E. P. 
Mengingat bahwa dewasa ini ma- 

sih terasa sangat kurangnja sekolah? 
landjutan, dan untuk membantu me- 

ringankan beban masjarakat jang 
haus akan pendidikan, maka oien 
Pendidikan ,,Rapi” Semarang, mu- 
lai tgl. 2 Nopember j.a.d. akan di- 
buka Sekolah Menengah Ekonomi 
Pertama (SMEP) sore/malam. Usa- 
ha ini dimaksud sebagai ,,reddings- 
arbeid” untuk pemuda2 jang kini 
belum mendapat kesempatan osia- 
djar disekolah2 lainnja. Lebih lan- 
djut pembatja dipersilahkan  mem-   batja iklannja jang dimuat hari ini. 

  

/ htjari 

“THE 
KALIKOPING 

Seorang Tukang Linieer 
jang sudah pandai betul. Upah menurut kepandean. 

Jang belum berpengalaman diharap djangan menglamar. 

Lamaran datang sendiri pada: 

PERTJETAKAN & PABRIK BUKU 

ENG LIAN” 
13 -15 — SEMARANG. 

  

S. P. M.A. 

Mulai djam 19.00       

UNDANGAN 
Dengan ini kami hengundang seluruh kawan2 abitu- 

rienten M.L.S./S.P.M.A. dengan isteri jang berada di Djawa 
Tengah, guna merajakan ulang tahun ke 50 dari M. L. S. / 

Pada tanggal: 8 Nopember 1953... 
Bertempat di: rumah Sdr. SOEDJONO, 

Djalan Argopuro no. 16 Semarang. 

ULANG TAHUN KE 50 

Bannon Hardjoamidjojo 

A. n. SUB. PANITYA 

MLS. / SPMA. 

jang | 

Itjap akan dilangsungkan 
tanggal 29 Oktober jang akan da 
tang dengan 

Ne NAN KO Pant 2 NGI MMO 3 Dota 

  

  

Gambar diatas ini adalah bentuknja Unimog. Tractor, jang mengadakan 
demonstrasi di schietterrein Simongan pada tgl. 26 Okt. 1953. Dengan 

"sebuah alat jang berada dibelakangnja, maka tractor tadi dapat mengolah 
tanah sebagaimana diharapkan. 

(Photo: ,,Suara Merdeka”). 
  

ba 

ga diia 
insuler 
meradjalela d.L.i. 

MAGELANG 
MR. SISWADI PINDAH 

$ KE DJEMBER. 
Mr. Siswadi Hakim Pengadilan 

Negeri Magelang, mulai tanggal 1 
Nopember pindah dan mendjabat 
ketua Pengadilan Negeri di Djem- 
ber. Siapa penggantinja belum dite- 
tapkan lebih djauh. Dapat dikabar- 
kan, bahwa Pengadilan Negeri Ma- 
gelang adalah dibawah pimpinan 
ketua Mr. Sumarno dan pekerdjaan- 
nja merangkap ketua Pengadilan 
Negeri kabupaten Temanggung serta 
Pengadilan Tentara Magelang. 

BUPATI SOSROBUSONO 
: PENSIUN. 
Diperoleh keterangan, bahwa mu- 

lai pada bulan Desember j.a.d., R. 
Istigno Sosrobusono bupati jang di 
perbantukan kantor karesidenan Ke- 
du telah diberhentikan dari djaba- 

tannja dengan pensiun. Pemberhen- 
|tian tsb. atas permintaan sendiri ber 
| hubung pada waktu jang achir2 ini, 
ia menderita sakit djantung. 
. Sebagai diketahui, R. Istigno So- 
srobusono sebelum diperbantukan di 
kantor karesidenan Kedu mendjabat 
bupati Kebumen. Pada waktu revo- 

  

  

#lasi menghadapi Belanda j.l., tidak 

sedikit djasanja terhadap negara, ter 
atama dalam tahun 1950, djaman- 
nja pemberontakan A.U.I. jang di- 
jpimpin oleh Kjai Sumolangu. Siapa 

konperensi G.P. Ansor wilajah Dja-! 23 5 ag 

wa Barat, G.P. Ansor tjabang kota (ang akan, mengganti kedudukan bu 
pati dikantor karesidenan Kedu, be- 
lum didapat kabar lebih djauh. 

— PELADJAR S.M.P, 
Oleh pihak jang berwadjib di An: 

barawa, dalam minggu jang lalu te- 
lah dilakukan penangkapan atas diri 
peladjar S.M.P, bernamu A. bertem- 
pat tinggal dirumahnja H. dukun 
Nglogok Pajaman Magci sa. 
Buku2 jang berfaham k-minisme 

karangan Musa, Aidit dar buku? 
dari R.RsI. dibeslah.  A. asal dari 
desa Djambu- Ambarawa. Telah be- 
berapa kali ia menerima surat dari 
orang tuanja jang maksudnja anta- 

ranja menjatakan, djanganlah pu- 
lang dulu karena masih ditjari olzh 
jang berwadjib. 

TJILATJAP 
UPATJARA PEMASANGAN 
TIANG PERTAMA PABRIK 

KAPAS DI TJILATJAP. 
Pemasangan tiang pertama pa- 

brik pemintalan kapas di Tjila- 
pada 

  

disaksikan antara 
lain oleh menteri perekonomian, 
mr. Iskag Tjokrohadisurjo, gu- 
bernur Djawa Tengah, residen, 
bupati dan para undangan. 

Diwartakan selandjutnja, bah- 
wa pemasangan tiang itu akan 
dilakukan oleh menteri perekono 

Imian, sedangkan penanaman po- 
hon beringin oleh gubernur Dja- 
wa Tengah. 

  

SINGKAT DJATENG, 
— Tidak lama lagi penerangan 
listrik di Tawangmangu terpaksa 
akan digilir menunggu  tibanja 
mesin baru jang dipesan dari luar 
negeri dan mempunjai kekuatan 
22 KW. Mesin jang-ada sekarang 
berkekuatan 40 KW. Sebenarnja 
mesin tersebut mula2 dimaksud- 
kan untuk  melajani penghuni2 
pondok sadja tetapi sekarang ter- 
'njata tidak mentjukupi kebutu- 
han karena bukan sadja pendu- 
duk Tawangmangu banjak jang 
memakai listrik, malah  petani2 
dibukit2 “pula .menerangi gubuk- 
nja dengan Jistrik. 
— Kurang lebih 25 perusahaan 
didaerah Surakarta telah mema- 
djukan permintaan bantuan mo- 
dal jang meliputi djumlah sama 
sekali Rp. 300.000,— 
djawatan penempatan tenaga. 

Diantara ke-25 perusahaan ta- 
di terdapat beberapa buah di Wo- 
nogiri jang mengusahakan  ba- 
han2 seperti sendawa, belirang, 
tawas dan prusi. 
— Untuk memperingati hari pah 
lawan 10 Nopember, di Pema- 
lang telah terbentuk panitia hari 
pahlawan, jang terdiri dari wk2 
party, organisasi massa dan. in- 
stansi2, dan diketuai oleh Sdr. 
kepala daerah. 
— Presiden Theosophical Society se- 
luruh dunia N. Shri Ram beserta 
rombongan dibawah - pimpinan Su 
mardjo ketua Pusat Himpunan Theo 
sofie Indonesia, harj Selasa minggu 
jl. telah mengundjungi tjandi Boro 
budur. Sebagai diketahui, N. Shri 
Ram djiuga mengundjungi Australia. 
Pada tgl. 23-10 dari Semarang ia 
bertolak ke Djakarta, kemudian me     

  Le ra nudju ke India. 

DjauhkanGedjala Provin- 

sialisme Jg 
Seruan Mr. 

DALAM TJERAMAHNJA mengenai ,,kesadaran berbangsa 
satu” pada rapat umum masjarakat Kristen di 
Minggu ji., ketua Dewan Pimpinan Parkindo jang djuga merdija- 
bat kedudukan sebagai wakii ketua I parlemen, Mr. Tambunan, 
katakan bahwa jang dimaksudkan dengan revolusi nas'ori kita be- 
lum selesai ialah karena perekonomian seluruhnja belum ada dalam 
tangan kita, perundang2an kita masih sebag'an kolonial. Begitu dju- 

ngan pendidikan belum memuaskan, perhubungan inter- 
elum kita kuasa!, disemua kementerian 

kepada 

Berbahaja 
Tambunan 

Makassar hari 

birokrasi masih 

Revolusi nasional kita belum se- 

lesai djuga berarti ,,kesadaran ber- 
bangsa satu” dikalangan kita belum 
diinsjafi- dengan sungguh2, kata 
Tambunan jang seterusnja bentang- 

kan pengertian satu bangsa. 

T entang adanja suara2 jang ingin- 

kan Indonesia berbentuk — federul 
kembali, dikatakan hal ini karena 
rasa kurang puas dengan pemerintah 
pusat dan keinginan2 sematjam ini 

adalah soal psychologie dan bukan 
ketatanegaraan, tegasnja, bukan ka- 
rena soal federalisme atau unitaris- 
me tapi soal perasaan. Tambunan 
serukan supaja kita betul2 sadar dja- 

ngan sampai . timbul provinsialisme 
jang akan lebih berbahaja lagi. Ia 
andjurkan supaja, selama kesadaran 
berbangsa satu belum meresap se- 

dalam2nja dalam djiwa kita, lebih 
baik kita tetap pada bentuk negara 
kita seperti sekarang jaitu unitaris- 
me. Untuk atasi hal2 ini dikatakan- 
nja harus diberi otonomi luas pada 
daerah2, sekalipun makan beaja be- 
sar. : 

Bitjara tentang soal ideologie ne- 
gara, Tambunan katakan djanganlah 
bentuk negara jang tidak dapat di- 

terima oleh segala golongan masja- 
rakat disorongkan, karena hal ini 
hanja akan timbulkan perpetjahan 
dikalangan kita. Dalam hubungan 
ini diperingatkannja djangan salah 
mengerti gunakan. kata demokrasi. 
Soal2 umum memang harus diten- 
tukan dengan suara terbanjak, - tapi 
soal kejakinan dan kepertjajaan ti- 
dak dapat ditentukan dengan suara 
terbanjak. Demikian a.l. Tambunan. 
(Ant.). 

  

Pendjelasan 
Konsol Kai 
KONSOL DJENDRAL Dje- 

pang di Indonesia, F. Kai, jang 
baru2 ini mengundjungi Sumate 

  

ri penerbitan2 terachir ternjata 
memperbaharui 

Inggeris selama tahun ini telah 
dalam kedudukan ekorominja. 

merintah. 

Jang ditempuh Nederland ada 
lah djalan memberikan  penera- 
ngan ekonomi: se-sempurna2nja, 
disamping mentjari daerah2 pen- 
djualan baru dengan tjara2 biasa. 
Demikianlah mereka usahakan 
supaja para eksportir Belanda sa- 
ngat tahu akan keadaan - sesuatu 
negara, dimana barangnja mung- 
kin didjual. Sedangkan produsen 
dari barang eksport harus menge- 
tahui keinginan2 tertentu jang 
terdapat chusus pada pasaran ne 
gara konsumsi. Ini bukan hanja 
untuk barang2 industri, tetapi 
berlaku pula bagi hasil? agraria 
biasa. 

Kegiatan untuk memperbesar 
eksport ini adalah didasarkan pu 
la atas kenjataan, bahwa hasil 
dalam bulan2 ini akan menetap- 
kan untung-rugi terachir selama 
tahun ini. 

Indonesia. 

Indonesia djuga 
keharusan menutupi neratja 
gangnja. Djuga disini nilai eks- 
port triwulan terachir akan ba- 
njak mempengaruhi neratja kita. 
Sampai sekarang hasil2 penerima 
an kita dari eksport tidak dapat 
dikatakan memuaskan. 

Sampai dengan bulan Agus- 
tus, djumlah nilai eksport Indo- 
nesia adalah lebih rendah  dari- 
pada th. 1950. Pada hampir selu 
ruh sektor eksport tampak suatu 
kelesuan. Bulan Agusius memba- 
wa sedikit perbaikan, tetapi ini di 
sebabkan karena adanja eksport 
gula sedjumlah Rp. 17-djuta. Ke 
njataan angka2 inilah mendesak 
Indonesia untuk lebih bekerdja 
keras guna mempertahankan ting 
kat eksportnja. 

menghadapi 
da- 

Untuk sebagian besar. eksport ki- 
ta masih bergantung pada bahun2 
tradisionil, seperti kar2', timah, ko- 

pra dsb. Dan djustru pasa saat2 ini 
pasaran karet-alam sangat tergentjet. 
Penurunan - harga jang sudah dimu- 

lai dua tahun jl. sekarang masih 
terus djatuh.  Sedjak Dianuari jl. 
Sheet JI tidak melampeui harga 90 

dollarsen: Singapura setiap Poundnja 
setelah Pebruari tidak lebih dari €0, 
bulan Mei. kurang: dari tingkatan 
70-dollarsen dan harga dalam. bulan 
iniamalah djatuh dagi kurang dari 
60. Dengan tiadanja tanda? sedikit 

pun kearah " perbaikan kedudukan 
pasaran karet, maka kiranja sama 
sekali kita tidak mempunjai alasan 
untuk merasa optimistis. 

Dengan keadaan imbangan pasar- 
an sebagai itu, bagaimanakah kira 

setjepat mungkin — dapat meluaskan 

eksport? 

Politik pendjualan. 

Djika kita meneliti politik-pen- 
djualan serta tjara2 penjelenggara 
an2 jang dipraktekkan oleh bebera- 
pa negara, maka akan sering xite 
djumpai didalamnja djiwa sembojan: 
bawalah barang sedekat mungkin   ra, memberikan beberapa pen- 

djelasan atas keterangannja di- 
muka pers di Medan jang telah : 
kita muat beberapa hari jg lalu, | 
dengan maksud untuk  menghi- ' 
langkan salah paham, karena be | 
berapa pasal dalam  keterangan- 
nja itu, menurut Kai, kurang te- 
pat digambarkan. : 
Oleh Kai diterangkan, bahwa 

kabar2 seolah-olah orang2  Dje 
pang turut serta didalam pembe 
rontakan di Atjeh, adalah tidak 
benar. Setahu saja, demikian Kai, 
hanja ada satu orang warga-nega 
ra Djepang jang telah ditangkap 
dan ditahan di Djakarta oleh pe 
merintah Indonesia, karena ja di 
fjurigai mempunjai hubungan de 
ngan kaum pemberontak di 
Atjeh. 

Sekarang sedang diadakan pembi- 
tjaraan2 diantara pemerintah Indo- 
nesia dan pemerintah Djepang me- 
ngenai kemungkinan pengembalian 
ke Djepang bekas anggota2 tentara 
Djepang jg ketinggalan di Indonesia 
setelah perang berachir. Sampai se- 
karang belum terdapat persetudjuan 
diantara kedua belah pihak. 
Mengenai masalah ganti kerugian 

perang, dikatakan oleh Konsol Djen 

deral- Djepang, bahwa setelah: Dje- 
pang beberapa kali memberikan kon 
sesi kepada Indonesia, maka  seka- 
rang datanglah gilirannja bagi Indo 
nesia untuk memberikan konsesi ke 
pada Djepang, supaja masalah gan- 
ti kerugian perang itu dapat di sele- 
saikan. selekas2nja.   
Demikian pendjelasan jg diberikan 

oleh Konso! Djenderal Djepang, F. 
Kai, atas keterangannja kepada pers 
di Medan. (Antara). 

ZAMAN NIRLEKA. 

Sebuah buku dengan berkepala 
Zaman Nirleka (Pra Sedjarah), jang 
dengan djelas menggambarkan  se- 
suatu mengenai nenek mojang kita 

sebelum kedatangan bangsa Hindu, 
tepat sekali untuk buku peladjaran 
bagi murid SMA bag. A. Susunan 
kata itu dibikin sedemikian rupa, 
sehingga mudah sekali untuk dipela- 
djari, dan pada tiap2 penutup kete- 
rangan2 diberi bebebrapa soal per- 
tanjaan, sedangkan pada bagian ter- 
achir disertai pula dengan beberapa 
soal dalam udjian. Dengan demiki- 
an, maka sangat menguntungkan 
bagi peladjar jang memiliki buku 
tsb. Buku ini telah kita terima dari 
Toko Buku .,Sitti Sjamsijah”, Solo, 
dan untuk selandjutnja para pemba- 
tja kita silahkan membatja iklannja 

jang dimuat pada hari ini. ' Untuk     kiriman buku tsb. kita utjapkan te- 
rima kasih, 

kepada konsumen. Dengan begitu 
keinginan konsumen selalu dapat di 
ikuti, sedangkan djalan jang paling 
pendek biasanja adalah jang termu- 
rah. Bagi kita: Berkat dipertahan- 
kannja prinsip ini, sampai sekarang 
Amerika Serikat masih merupakan 
perhakai karet terbesar kita sctjara 
iangsung. Selama tahun? ierachir 
ini perdagangan perantaraan ke 
Amerika melalui Singapure dan ne- 
gara2 Eropa djuga sudah  banjak 
berkurang. 

Disamping ' memelihara saluran? 

dagang jang sudah ada ini, perha- 
tian kita harus lebih banjak ditudju- 
kan kepada ,,pembukaan” daerah? 

pendjualan baru. Masih ada banjak 
negara jang achir2 ini telah giat 
membangun industri, jang tentunja 
membutuhkan bahan? mentan Indo- 
nesia. “Tetapi kegiatan sedemikian 
itu harus disertai - dengan produks 
didalam ncgeri, untuk mendjaga ke- 
butuhan sendiri dan meraeiihara per- 
dagangan dengan relasi2 jang sudah! 
ada. 
Dalam politik pendjualan sebagai 

itu, adalah perlu untuk selalu me- 
lakukan propaganda jang aktif. Da- 
pat diibaratkan bahwa langganan 
sendiri harus didatangi, supaja tebih 
banjak membeli. 

Kadang? usaha sedemikian itu da- 
pat didjalankan bersama2, sebagai 
propaganda untuk pemakaian teh di 
Amerika sekarang, jang diselengga-07.45 Genderan pagi: 
rakan oleh negara2 produsen teh. 
Tekanan jang diletakkan pada ba- 
rangnja dalam hal ini teh, kemudian 
seharusnja disusul dengan propagan- 
da jg lebih intensif bagi produksi 
sendiri, jaitu: teh Indonesia. Baru 
dengan begitu mungkin permintaan 
akan bertambah, jang kemudian ha- 
rus lekas ditutupi dengan propagan- 
da jang paling baik, jaitu kwaliteit 
dari barangnja sendiri berserta tjara 

mendjandjikannja kepada konsumen, 
seperti bungkusan dsb. 

Kemungkinan2 untuk perluasan 
eksport masih banjak: hal ini di- 
insjafi oleh negara2 seperti Inggris, 
Belanda dll. Apakah Indonesia mau 
ketinggalan dengan tiada putus2nja 
terlibat dalam kesulitan2 dalam ne 
geri jang dibikin2? 

  

KIRIM DELEGASI KE 
DJAKARTA. 

Menjambung berita tentang akan 
dikirimnja suatu delegasi ke Peme- 
rintah Pusat oleh DPD Propinsi 
berkenaan dengan suara2 tentang 
kepindahannja Gubernur Budiono, 
lebih djauh didapat kabar, bahwa 

delegasi tadi jang terdiri dari Balja 
Umar dan Hadikartono akan berto- 
lak ke Djakarta pada tgl. 2 Nopem- 
ber j.a.d. untuk mengadakan feeling 
lebih djauh mengenai soal tadi, 

export-drive-nja. Djuga negeri 
ini chusus mentjurahkan perhatiannja kepada 

Perlombaan Eksport 
Indonesia Ketinggalan Karena Selalu 
Ruwet Den Kesulitan2 di Dlm Negeri 

(Oleh : Pembantu Ekonomi Kita) 

ADA TANDA2 BAHWA PADA triwulan terachir tahun ini, 
banjak negara akan berusaha untuk memperbesar eksportuja. Da 

bahwa Inggeris dewasa ini sedang 
Belanda achir2 

eksport. Kegiatan 
berhasil dengan suatu perbaikan 
Djuga di Nederland, perkembang 

an ekonominja adalah lebih baik. Rentjana Inggeris adalah untuk 
memperbesar eksportnja dengan melalui pemusatan daripada pe- 
rusahaan2 ketjil, jang kalau sendirian tidak mampu menjelengga- 
rakan kampanje pendjualan diluar negeri. Djadi jang dimaksud 
disini adalah pembentukan golongan2 eksport jang mempunjai ke- 
pentingan bersama, dibawah pimpinan atau kerdjasama dengan pe 

  

BOND JOGJA KE MAKASAR. 

Menurut kabar, pada achir bulan 
ini Kes. Jogja akan berkundjung ke 

Makasar dengan atjara sbb.: Tgl. 
28-10 melawan Kes. Excelsior, tgl. 

29 melawan ISAP, tgl. 31-10: mela- 
wan MOS, tgl. 1-11 melawan Kes. 
Makasar, tgl. 3-11 lawan Chung 
Hua dan tgl. 4-11 melawan Persis 
(Kes. jg sudah 3 th. pegang djuara 
Makasar). Kes. Jogja itu dipimpin 
oleh Dr. Koesmargono dan  An- 
dreas. 

SEPAKBOLA: KESEBELASAN 
BURMA MENGALAHKAN 
KESEBELASAN SAILAN 

3—2, 
Kesebelasan Burma berhasil 

dalam pertandingan hari Sabtu 
di Rangoon mengalahkan kesebe 
lasan Sailan dengan 3—2, demi- 
kian AFP. Pertandingan tersebut 
adalah pertandingan jang kedua 
dalam tornooi sepakbola 4 nega- 
ra jang diikuti oleh India, Kakis- 
tan, Burma dan Sailan. 

HOLLAND — BELGIA 1—40. 
Pada hari Minggu jl. distadion 

Feyenoord, Rotterdam telah di- 
adakan pertandingan sepakbola 
antara kesebelasan Holland mela 
wan kesebelasan Belgia. Kesebe- 
lasan tetamu itu terpaksa harus 
pulang kembali kerumah dengan 
membawa kekalahan 1—0, mes- 
kipun kekalahan ini boleh dikata- 
kan ringan. 

REKORD FLORENCE CHAD- 
WICK DLM MENJEBERANGI 
SELAT DJABALTARIK Di- 

« PETJAHKAN BAP- 
TISTA PEREIRA. 

Dengan resmi telah disahkan, bah- 
wa perenang Portugal, Baptista Pe- 
reira telah memetjahkan rekord Flo- 
rence Chadwick dalam menjeberangi 

Selat Djabaltarik (Gibraltar) dengan 
menurunkan waktu 2 menit, demi- 
kian AFP. Waktu jang ditjapai Bap- 
tista Pereira ialah 5 djam 4 menit. 
Perenang Portugal itu mulai bere- 
nang pada djam 09.26 GMT dari 
antai kepulauan Las Palomas dibe-   akang Tarifa dan 5 djam 4 menit 

kemudian ia dapat mentjapai Pantai 
Utara dari Afrika ialah Tandjung 

Sires. 
Waktu - jang  ditjapai perenang 

Amerika, Florence Chadwick pada 
tangal 20 Septembre ialah 5 djam 6 
menit, sehinga dengan demikian, Pe- 
reira dapat menurunkan waktu re- 
kord itu dengan 2 menit. Dalam ke- 
adaan jang baik sekali, Pereira jang 

berenang tjepat dan teratur dapat 
mentjapai Pantai Afrika. 

BULU TANGKIS. 
Pada tgl. 21 jl. dilapangan P.B. 

.C.H.C.T.C.T.N.H.” Kudus, telah 
dilangsungkan pertandingan setjara 

persaudaraan antara, P.B. ,,S.M. Ca- 
nisius” dengan P.B. ,,CHCTCTNH” 
dengan berkesudahan 6—3- untuk 
kemenangan P.B. ,,S:M. Canisius”. 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 29 Oktober 1953: 

Djam 06.10 — 06.45 — 07.15 
Genderan pagi: 12.05 Kwintet Harry 
Gaarenstroom - diseling piano tung- 
gal: 12.30 Untuk Kaum Wanita, 
13.15 Ork. Haw. The Moon Island, 
13.40 Rangkaian lagu2 barat: 14.00 
Krontjong siang oleh Orkes Studio 
Surabaja: 17.05 Lagu kanak2: 17.10 

Dongengan kanak2, 17.45 Kwartet 
Irama, 18.15 Hiasan Sendja oleh 
O.K. Kembang Katjang, 19.30 Te- 
Patkah Laode ? 20.30 Mimbar Is- 
lam: 20.45 Lagu2 Sumatra: 21.15 

Wajang. Orang oleh Karawitan Stu- 
dio, 22.20 Wajang Orang (landju- 
tan): 24.00 Tutup. 

Surakarta, 29 Oktober 19853: 

LA GEN Hn 

12.03 Perry 
Como dan Frank Sinatra: 12.15 The 
Five Smith Brothers: 12.45 Rajuan 
siang oleh Tossema: 13.45 Sympho- 
nys 14.15 Ratna dan Nien: 17.05 
Dunia kanak2: 17.45 Mimbar Islam: 
18.15 Hiburan petang oleh O.K. Ira- 
The Moon Islanders: 21.20 Santi- 
ma. Baru: 19.30 Irama klasik: 20.30 

swaran  diseling  Motjopat, 22.15 
Santiswaran diseling Motjopat (lan- 
djutan), 23.00 Tutup. 

Djam 06.03 — 06.45 

Jogjakarta, 29 Oktober 1953: 

Djam 06.10 Les Patineurs William 
Teli dil.: 06.40 Kentucky Tennessee 
Waltz, 06.45 Sal Saulius menjanji: 
07.10 The Andrews Sisters: 067.30 
Pusparagam dikala pagi: 10.00 Ujon- 
ujon dari Paku Alaman: 12.00 Lang- 
gam dan Krontjong oleh Penjanji2 
Malaya: 12.30 Beberapa orkes be- 
sar, 13.10 Xavier Cugat dengan la- 

gu-lagu Instrumental: 13.45 Suara 
Patti Page dan Franki Lane: 14.00 
Musik siang oleh Musik Tiup: 17.00 
Taman Marapan Bangsa: 18.15 Du- 

nia olah raga: 18.30 Tjiptaan Harry 
Singgih: 19.30 Berita Regional, 19.40 
Renungan oleh Kel. Ratna, 20.15 

Irama Walsa: 20.30 Siapa tahu...... 
Pein ? 21.15 Mimbar Islam: 21.30 

Langgam dan Krontjong oleh OK.   Penghibur Hati: 

Tutup. 

22.15 Santiswaran : 
loleh Kel. Kes. Djawa Studios 23.09 
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USA Kurang Pengala- 

Ilman Dalam Diplomasi 
Masih Tampak Delitantisme 
(Oleh: Dr. M. v. Blankenstein) 
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Senin di London, bahwa kini sedang 

sebuah  perdjandjian 

STM PENGALAMAN2 AMERIKA DILAPANGAN poliik In | KApANGANO “Ne London MINUS 
« 1 ,» : : . Ka e 3 6 “.1 3 . di k . | asi me 1 h ke aks is . sad e 1 ! 

Penjelenggaraan Buruh Memang Baik Tetapi Masih temasonal scdjak in berhasil memperoleh kemerdekaannja, pada (,.copehasikanma ' mengatakan, bari 
Sudah dimasa Washington, Bapak Republik USA orang berpe- 
gang kepada kebidjaksanaan supaja djangan menutup persetudju- Mnentivakan Belum Memuaskan 

antara Inggeris dan Amerika Serikat, 

  

PN ana 8 mna an dengan negeri2 lain. Suatu undang2 disusun jang menetapkan | mengenai perkembangan tenag: £ 

HA VEGAI (Olatr Sugiono). . . N Kerta 2 baba peribaban kebidjaksanaan ini akan dihukum.  Adjaran En Peranan tenaga 

F te Nana PERBU! RUHAN Pe EA NAGA aa, Eropa Mn Nana ditanjakan 5 oleh Monroe disusun jang tidak lagi mengizinkan kepada negeri2 lain Churchill tentang sool2” sa kem- 
man-teman di Indonesia. Bagaimanakah keadaan kaum buruh, bagaimana djaminan sosialnja, untuk turun tangan dalam urusan2 di Benua Amerika. Adjaran (bali dari perdjalanannja ke Washing- 

adakah kerdja paksa dan lain sebagainja, jang seolah-olah pertanjaan itu hanja untuk mengukur 
| sampai dimana perbandingan nasib kaum buruh di Indonesia dengan kaum buruh dinegara-negara 
. : krasi Rakjat” itu. Oleh karena itu pulalah, maka selama saja ber- 

'ini telah melemparkan akibat2 jang djauh. Ia mendjamin berhasal 
nja perdjoangan kemerdekaan dari koloni2 Amerika Selatan terha 
Gap Sepanjol. ! 

ton, tjukup ada bukti2 jang menun- 
djukkan bahwa kemadjuan jang telah 

| tertjapai oleh Sopjet Uni dilapangan 
tenaga atom itu merupakan tjambuk, 
supaja perdjandjian jang dimaksud- 

jang dinamakan ,,negara Demo: 
a waktu dinegara-negara Eropa" Timur lainnja, saja memerlukan mem 

n disana, terutama hal-hal jang mengenai djaminan sosial dan sam- 
   ada di Rumania dan be 

perhatikan keadaan | 
pai dimana 

4 . . .. d . 

damaian dunia djika ia turut ser 
3 Tapi meskipun demikian Ame ta dalam usaha Volkenbond. Te- 
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an. ! 3 23 
Sebelum saja mentjeriterakan 

perburuhan itu, saja 

& 

»Suara Merdeka”, bahwa apa jg sa 
ja uraikan - nanti tidak -sekali-kal. 
mengandung arti memperketiil peng 
hargaan kaum buruh di Indonesia, 
melainkan sekedar untuk mendapat: 
kan gambaran baik atau. burukkah 
keadaan buruh disana, dan giat atau 
dengan se-enaknjakah mereka ita 
bekerdja. Oleh karena” itu sebagai 
gambaran, dapatlah bilamana perlu. 
apa-apa jg baik dan dapat sesuai de 
ngan keadaan di Indonesia bisa ki 
Ia pakai sebagai teladan, dan “apa 
apa jg tidak sesuai dengan keadaan 
dan djiwa kita harus kita  singkir- 
kan. : 2 , 

pertama-tama ketika    Kesan : 
saja mengundjungi sebuah pabrik 
besar di Rumania jaitu bernama 
pabrik ,,23. Agustus”, adalah se- 
mangat dan kegiatan — bekerdja 
dari para buruh jang sangat besar 
dan bersungguh2 (met ernst). 
Tidak sadja mereka itu bekerdja 

  

untuk buruh. 
Tetapi buruh “jang bertem- 

pat tinggal didalamnja. hanja dapat 
1 kamar untuk 1 keluarga jang ter- 

diri atas 5 djiwa. 

Rumah 
mewah. 

Tampaknje 

dengan sungguh2, tetapipun dgn 
penuh tanggung djawab jang se 
besar2-nja — terhadap kemadjuan' 
dan keselamatan perusahaannja. 

Kalau pada permulaannia pa 
brik ini hanja menghasilkan on- 
derdeel2 untuk lokomotif dan 
gerbong? sadja, berkat kegiatan 
para buruhnja pabrik tsb. dalam 
beberapa tahun kemudian sang 
gup menghasilkan lokomotif dan 
gerbong2 kereta-api jang banjak 
dipakai di Rumania sendiri. - Ini 
adalah sebagai tjontoh sampai di 
mana kegiatan dan kesanggupan 
bekerdja dari kaum buruh disana. 

Pada umumnja saja sendiri de 
ngan terus terang sangat kagum 

melihat semangat bekerdja kaum 
buruh disana, diustru menginga' 
bahwa hampir 4076 harum buruh 
disana terdiri dari kaum wanita. 
Kegiatan bekerdja itu tidak terba 
tas pada pabrik? besar sadia. te 
tapi sampai kepada pekerdjaan 
jang ketiil sekalipun. 

Djuga ig sangat dihargai, jalah hak 
wa mereka itu: tidak: pilih atau par 
dang apa jg harus mereka  kerdja- 
kan. 

Kalau di Indonesia ini seringkali 
masih saja lihat ada orang ig meno 

lak sesuatu pekerdjaan, karena di 
anggapnja terlalu rendah dan kasar 
baginja, maka dinegara-negara De- 
mokrasi Rakjat itu sikap  demikiar 
tidak pernah ada. 

Djuga apabila di Indonesia " ini 
kaum wanita kita masih nampak ma 
lu-malu memakai tjelana untuk be- 
kerdja diperusahaan-perusahaan pa- 

in -sekali me 

njatakan kepada para pembatija 

| 

I-ang dari 500.000 hektare tanah 

sekerdjas jang demikian ini, ja 
Sahkan menurut saja semangat 

“idak ada djelekrnja mendjadi tjer 

| uhnja. 

soal kaian. Dengan bertjelana kaum wa: 
me Nita bekerdja dipabrik2, ditambang- 

tambang. 

Untuk menggambarkan  sam- 
pai dimana kesanggupan kaum 
buruh di Rumania dalam usaha 
pembangunan dinegaranja, perlu 
saja tjer.terakan sedikit tentang 
pekerdjaan pembangunan sentral 
istrik di Bicaz (sebuah tempat 
ditengah-tengah pegunungan) Ru 
man b Utara. Ditempat ini kini 
sedang dibangunkan . bangunan2 
raksasa” guna keperluan pemba 

meter dan lebarnja 440. meter. 
Dan untuk mentjapai djarak dari 
Jam kepusat tenaga listrik ini ha 

|-us ditembus sebuah gunung jg 

Suah trowongan jang sangat kuat. 
Menurut keterangan insinjur jg 
nengepalai pekerdjaan itu trowo 
1gan ini adalah besarnja nomer 4 
lseluruh dunia. 
Seluruh pekerdjanja untuk pe 

kerdjaan tsb. ada 16.000 orang. 
Pekerdjaan ini adalah satu usaha 
pembangunan dalam rangka 5 ta 

jkun jang terbesar di Rumania. 
Selain menambah kekuatan listrik 
mmtuk kepentingan industri2, dju 
ya dengan dibuatnja sentral tena 
ya listrik ditempat itu tidak ku- 

jang selama ini merupakan dae- 
rah kering akan mendapat air 
jukup untuk pertanian. ' 
Menurut rentjana sentral tena 

"ra listrik itu harus sudah selesai 
sada tahun 1957. $ 

Melihat pekerdjaan jang begitu 
serat dan sangat besar itu sung- 
ruh suatu 'sjarat mutlak . bagi 
para pekerdjanja untuk bekerdja 
lengan ,,ernst” dan penuh rasa- 
'anggung djawab. 
Memang sjarat2 demikian saja 

"hat telah dipenuhi oleh pekerdja 
sekerdja disana, baik pekerdja2 
aki-laki maupun wanitanja. Saja 
selum pernah melihat semangat 

Yekerdjia kaum buruh disana 

min bagi kaum buruh di Indone | 
iia. Kesanggupan bekerdja mere 
ta jang luar biasa sudah barang 
sntu didasarkan atas rasa tang- 
sung djawab jang sebesar-besar- 
tia, bahwa hasil pekerdjaan me 
reka itu jalah untuk kepentingan 
1egora dan rakjat Rumania selu 

Memang hal demikian 
rupa-rupanja telah meresap dida 
'am- darah daging rakjat Ruma- 
1a. 

Telah mendjadi hukum rakjat Ru 
mania dan rakjat  dinegara-negara 
Demokrat Rakjat pada  umumnja, 
bahwa: ,,siapa jg ingin makan harus 
bekerdja.” Artinja siapa jg tidak be 
kerdja, tidak berhak hidup! Sung- 
guh suatu hukum ig sangat berat 
Oleh karena itu pulalah maka ham 
pir tidak ada seorangpun jg meno- 
lak sesuatu pekerdjaan, atau tidak 
ada seorangpun jg ingin ,,ongkang- 
ongkang” tidur dirumah. Sebab apa 

Kesanggupan buruh. 

'sandjangnja 5 km dan dibuat se | 

kegiatan kaum buruh disana dalam usaha mempertinggi produksi dalam segala lapang 

rus bekerdja. 

hukum jg ada seperti diatas, 
sebenarnja kerdja 

ini dapat diartikan 
BE Pe 5 paksa, terserah kepada  pembatja 
Nan gr listrik tsb. sendiri. Saja hanja mengemukakan 
Se jantara dua gunung i dibuat | pendapat saja setjara bebas dan ber 
jebuah dam jang tingginja 120 | dasarkan keadaan jg saja lihat sen- | 

diri. : e 
Memang sungguh suatu beban 

jang sangat tidak ringan buat 
seseorang jg telah membiasakan 
dirinja bekerdja tidak teratur dan 
menggantungkan  hidupnja kepa 
da nasib, “seperti masih banjak 
saja lihat di Indonesia. Sembojan 
sStruggle for life” belum banjak 
mendalam dikalangan rakjat Indo 
nesia.. Oleh karena itu pulalah 
banjak orang jang puas dengan 
hidupnja jang digantungkan kepa 
da nasib semata-mata. Tjara dan 
kebiasaan hidup jang demikian 
jang masih ada dikalangan kita, 
haruslah dibrantas ! 

Mengenai pekerdja kanak2 da- 
pat saja tjeriterakan disini, bah 
wa dibeberapa pabrik jang saja 
kurdjungi, saja melihat banjak 
mak2 dibawah umur bekerdja di 
dalam pabrik2 itu. Ketika saja 
tanjakan kepada direktur pabrik 
tu, saja mendapat djawaban, bah 
wa mereka itu adalah anak-anak 
sekolah teknik jang  berpraktek 
disitu. Saja sendiri tidak dapat 
pertjaja begitu sadja dgn djawa 

tanja kepada anak2 itu 
ternjata sebagian besar 
itu memang pekerdja. 
ada sementara anak2 peladjar jg 
berpraktek dipabrik2. 

Dapat dimengerti pula, bahwa 
anak2 jang terpaksa harus beker 

mereka 

  

Tempat istirahat ,,Herculane”. Disi- 
ni tempat buruh Rumania mengaso. 

dja itu disebabkan karena '.me-   bila mereka menolak sesuatu peker- 
djaan, tidur sadja dirumah, berarti 

dorang itu menghendaki mati Sa 
ran. Orang jg demikian ' pasti tidak 
akan mendapat pertolongan baik da 
ri pemerintah maupun dari chalajak 
ramai. i 

Adakah kerdja paksa dan 
kanak-kanak ? 

Satu pertanjaan jg saja” anggap 
penting pula, jalah pertanjaan dari 
teman-teman di Indonesia, apakah 
dinegara-negara Eropa Timur umum 

nja dan di Rumania chususnja ada 
terdia paksa dan pekerdja  kanak-   brik-pabrik, maka disana kaum wa- 

nita selalu praktis dalam hal berpa- 
kanak dibawah umur. 
Berdasarkan" hukum jg tsb di 

  

pemberontak, karet dan timah. Dila 
pada pers, bahwa ia tidak bersedia 

memberikan statement umum sebelum 
Ia selandjutnja - menjatakan, 

bahwa ia ingin melihat dengan 
mata kepala -sendiri pengaruh 
politik Amerika Serikat terhadap 
perekonomian negara2 se i 

Malaya ini, akan tetapi dalam| 
pada itu ia menegaskan, bahwa 
baginja sukar sekali untuk me- 
narik sesuatu kesimpulan dalam 
waktu 4 hari. 1 

Keterangan2 detail mengenai 
kundjungan Nixon ke Federasi 
Malaya ini tidak diberikan, akan 
tetapi kepada pers ia menerang- 

kan, bahwa ia akan mengundju- 
ngi perkebunan2 karet dan tam- 
bang timah dan akan mengada- 
kan pembitjaraan2 pula dengan 
pemimpin? militer mengenai 
taktik menindas kaum pembe- 
rontak. 

Sebelum bertolak ke Kuala 
Lumpur Nixon menerangkan di 
Singapura, bahwa. usaha menge- 

gara ternjata telah dilakukan 
dengan lebih effisien di Malaya 

@perti Inindas gerakan2 

kang komunisme di Asia Teng-| 

Kepada Soa'' Timah-Ka- 
ret Dan Penindesan 

Pemberontakan 
Ditudjukannja Perhatian Nixon Di 

Kuala Lumpur 
WAKIL PRESIDEN AMERIKA Serikat, Richard Nixon, pada hari 

Senen mengundjungi Kuala Lumpur, ibu-kota Federasi Malaya. Setibanja 
dikota tersebut, Nixon segera mengadakan pembitjaraan2 dengan pemim- 
pin2 Malaya mengenai masalah2 setempat, termasuk masalah2 kaum 

pangan terbang ia menerangkan ke- 

: 2 bersedia untuk memberikan keterangan ten- 

tang karet dan timah, akan tetapi dalam pada itu ia mendjandjikan akan 
meninggalkan Kuala Lumpur. 

“dari pada jang dikiranja semula 

sebelum ia berangkat dari Ame- 

'rika. Selandjutnja ia memudji 
'tjara2 pemerintah Inggeris me- 

kaum pembe- 
rontak di Malaya dan mengata- 

kan, bahwa ,Inggeris telah ber- 

hasil memberi 

tara). 

  

PENDIUALAN PESAWAT2 
UDARA PERANTIJIS. 

Menteri negara urusan udara, 

Louis Christiaans, hari Minggu ka- 

takan, bahwa  sedjak bulan  Djuli 

| Amerika telah mengadakan pesan- 

an2 sedjumlah 225 buah pesawat 

udara dari Perantjis dan India se- 

'banjak 71 buah pesawat. Selain itu 
dalam 3 mingu ini akan adakan 

kontrak untuk mendjadi 10 buah pe- 

sawat kepada Brazil. Dan pesanan2 

'itu semuanja akan membawa hasil 

sebanjak 50.000 djuta franc , Gebih 

140 djuta dollar), kata Chvistiaans,   

pukulan kepada 

| kaum pemberontak Merah.” (An- 

mang mereka sudah tidak mem- 
Ipunjai keluarga lagi atau memang 
untuk menambah mata pentjarian 
orang tuanja. Atau memang pa- 

ibrik itu dapat menerima pekerdja 
anak-anak disebabkan kurangnja 
tenaga buruh. 

| (00 Djaminan sosial. 
Rata-rata seorang pekerdja men" 

dapat upah 700 Lei (rupiah Ru- 
mania) sampai 1200 Lei sebulan. 
Menurut angkanja memang besar, 
' tetapi apabila dibandingkan dgn 
harga penghidupan sehari2, maka 
uang sebanjak itu boleh dikata 
kan hanja tjukup untuk hidup 
sekeluarga dalam satu bulan sa- 
dja. Memang harga bahan2 keper 
luan hidup di Rumania sangat 
tinggi na saja ' bandingkan 
dengan harga di Indonesia. Oleh 
karena itu pulalah maka untuk 
keluarga jang besar suami isteri 
harus bekerdja, dan untuk mere 
ka hal demikian sudah mendjadi 
umum. 

Perawatan kesehatan buruh 
memang sangat diperhatikan oleh 
pemerintah. Ditiap-tiap pabrik 
atau perusahaan disediakan ru- 
mah sakit dan dokter. Mereka 
mendapat pengobatan dan perawa 
tan dengan tjuma2. Djuga anak2 
buruh wanita disediakan tempat 
penitipan anak-anak. 

Pada hari tuanja mereka menda 
pat pensiun penuh sebanjak upah jg 
diterimanja tiap2 bulan. Pada wak- 
tunja pensiun dan mereka itu masih 

ingin bekerdja lagi, maka ia akan 
menerima selain upah sebagai peker 
dja djuga menerima uang pensiun- 
nja itu. : 

Rupa-rupanja soal perumahan dju 
ga mendjadi suatu probleem dalam 
negara-negara Demokrasi Rakjat ini. 

Seperti di Rumania sendiri kaum 
buruh disediakan mess dengan mem 

  
rus terang keadaan perumahan utk. 
kaum buruh disana sangat menjedih 
kan. Dalam mess itu tiap2 keluarga 
buruh mendapat satu kamar jg ter- 
diri dari dua ruangan jg besarnja ki 
ra2 hanja 40 meter persegi. : 

Menurut ukuran setjara normaal, 
maka ruangan jg sekian itu memang 
sangat: sempitnja dan untuk keluar. 
ga jg lebih dari tiga orang sudah ba 
rang tentu perumahan buruh disana 
itu masih sangat  ketjil. dan tidak 
memenuhi sjarat2 rumah. tangga. 

Kesulitan mengenai perumahan 
itu nampak sekali, dan ternjata se- 

# 

atas, maka  mudahlah saja meng- 
ambil suatu kesimpulan, bahwa se-| 
tiap orang jg ingin hidup harus ma 
kan, dan orang jg ingin makan ha-f 

Inilah jg mungkin nampaknja da| 
ri luar orang disana bekerdja setja-| 
ra paksa artinja tidak dengan ke- 
mauan dirinja sendiri Berdasarkan 

makat 
paksa .disana ti- 

dak ada. Ig ada jalah keharusan be 
kerdja bagi tiap-tiap orang jg ingin 
makan dan ingin hidup. Kalau tjara 

sebagai kerdja 

ban tsb., sebab ketika saja ber | 
sendiri, | 

Memang | mendirikan gedung2 
'kaum buruh. 

bajar 15$o dari gadjinja. Dengan tef 

  
KEANEHAN ALAM. Kalau orang umumnja mempunjai 10 djari pada 
kedua- belah tangannja, maka lam lagi apa jang dimiliki oleh keluarga 
petani di Golida (India). Pada gambar diatas' tampak. petani 'itu bernama 
Covind Desa Koli (kanan bawah) umur 84 tahun, mempunjai djari 12 

pada kedua beiah. tangannja. "Tambahan. djari 'ini dimiliki djuga oleh 
anuknja (kanan atas) dan tjutjunja (kiri bawah). Sedangkan keponakan- 
nja petani tsb. (kiri atas) malahan mempunjai 13 djari pada kedua be- 

lah tangannja. Tjobalah dihitung. 
  

Kesenian 

du-Javaanse praehistorie pada   gai tjabang di Bali, pekerdjaan2 
Purbakala (dulu Oudheidkundige 

  

baru utk mess 

Kontrak sefjara ko'lektief. 
Meskipun pada umumnja pabrik2 

pihak buruh dengan pemerintah di 
adakan suatu kontrak setjara kol- 
lektief. Kontrak ini dibuat , ditiap- 
tiap pabrik atau perusahaan jg ber# 
sangkutan menurut  kepentingannja | 
masing-masing. Semuanja itu berada 
dalam pengawasan Serikat Buruh jg 
meliputi seluruh Rumania. Tiap2 
tahun kontrak itu ditindjau kembali: 
oleh pihak pemimpin perusahaan 
dan pihak buruh, guna mengetahui 
sampai dimana kontrak itu dapat di 
laksanakan dan dipenuhi oleh ke- 
dua belah pihak. Dalam penindjau- 
an itulah dapat ditentukan perlu ti 

daknja kontrak itu dirobah atau di 
“perbarui. 

Satu hal jg sangat penting menge 
nai djiwa dari pada kontrak itu ja- 

-Ilah, bahwa satu kuadjiban “ adanja 
kontrak itu jalah untuk memperting 
gi produksi. Ketika saja tanjakan 
kepada ketua ,,Trade Union” (sema 
tjam serikat buruh) Rumania, bagai 
mana sikap kaum buruh terhadap 
pemerintah, didjawabnja, bahwa 
kaum buruh di Rumania menjokong 
sepenuhnja pemerintah Rumania, se 
bab pemerintah mempunjai dasar 
perdjoangan jg. segaris dengan per- 
djoangan kaum buruh jaitu guna 
melaksanakan dalil-dalil sosialisme. 

Dengan keterangan itu njata, 
bahwa tidak mungkin disana 
akan terdjadi sesuatu  pertenta- 
ngan antara buruh dengan peme 
rintah, dan sangat ketjil kemung 
kinannja, bahwa sewaktu-waktu 
kaum buruh dapat mengadakan 
pemogokan. Memang tanda2 ke 
arah pertentangan antara buruh 
dengan pemerintah disana tidak 
ada sama sekali. “Tidak pernah 
saja lihat sembojan2 untuk me- 
nuntut perbaikan nasib dari 'ka- 
um buruh. Bahkan kaum buruh 
ini selalu memudji-mudji pemim 
pin2 pemerintahan. 

Mungkin sikap mereka demiki 
an itu disebabkan karena telah 
merasa puasnja dengan  adanja 
djaminan sosial jang “ diberikan 
oleh pemerintah, entah apakah 
karena rasa keinsjafan” terhadap 
keselamatan negara, sehingga bu- 
ruh tidak perlu menuntut ini dan 
itu. 

Saja sangat heran terhadap si- 
kap kaum buruh disana jg sangat 
loyaal . terhadap pemerintahnja. 
Menilik upah jang tidak begitu 
tinggi dibandingkan dgn . tingkat 
penghidupan disana, dan mengi- 
ngat pula betapa besar prestasi jg 
telah ditjapai dalam usaha pem 
bangunan dan betapa berat rasa 
tanggung djawab mereka ' terha 
dap pekerdjaan, maka selsjaknja 
mereka ita dalam ukuran-ukuran 
biasa dapat menantut perbaikan 
nasibnja dan kalau perlu dapat 
menggunakan ,,sendjata buruh” 
jalah »Mmogok”! 

Tetapi ternjata, sikap demikian 
tidak pernah dilakukan oleh ka 
um buruh Rumania. 

Dulu memang pernah kaum 
buruh mengadakan pemogokan se 
tjara besar-besaran, jaitu — pada 
tahun 1920 dalam pemerintahan 
feodal, menuntut perbaikan nasib. 

Djumlah kaum buruh jang ter 
gabung dalam Trade Union” 
Rumania ada 2.300.000 orang. 

Dapat digambarkan bagaimana 
hebatnja apabila sewaktu-waktu 
kaum buruh itu mengadakan pe 

mogokan. Tetapi  rupa-rupanja 

PROF. DR. TH. P. GALESTIN, gurubesar luar biasa daiam 
Sedjarah Kesenian Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Hin- 

rguruan tinggi gemeente (gemeen 
te-universiteit) Amsterdam dalam tjeramah didepan para peladjar 
sekolah tinggi Amsterdam menjatakan, bahwa kesenian (kunst) di 
Indonesia pada waktu ini tidak berhenti, 
djukkan dinamik meneruskan dja'annja. Oleh Prof. Galestin ditun 
djukkan pada adanja berbagai akademi seni 
Djawa, dilakukannja dengan setjara intensief kesenian dari berba- 

: Samenwerking dan selama tiga bu- 

dan perusahaan di Rumania di kuafs 
sai oleh pemerintah, namun “antara f' 

  

   

Indonesia 

Iperkapalannja 

me Amerika mentjari 

  
Walau Hadapi Pelbagai Kesulitan Tetap 
Madju: Keterangan Prof. Galestin 

dan malahan menun- 

lukis ditempat2 di 

jang dilakukan oleh Djawatan 
Dienst) dil. 

Prof. Galestin baru2 ini mengada 
kan perdjalanan herrorientatie di In 
donesia selama tiga bulan atas un- 
an: Stichting voor Culturele 

y di Indonesia itu mengadakan 
ertemuan dengan berbagai pemim- 
n perkumpulan kesenian dari go- 

' 'muda hingga golongan tua, 
baik jg meliputi kesenian -melukis, | 
emahat, maupun  tari-menari “dll. 

“Tjeramah itu diadakan dihadapan 
'peladjar2. Indonesia atas usaha Ba- 
idan Permusjawaratan Perkumpulan2 
Indonesia di Amsterdam. 

Prof. Galestin mengemukakan ber 
bagai kesukaran materieel jg diha- 
'dapi orang2 jg bekerdja dilapangan 
kesenian di Indonesia, misalnja da- 
lam kesenian melukis: Dalam hubu 
ngan itu ia menundjukkan penghar 
gaan sebesar?nja terhadap orang2, 
jg walaupun mendjumpai rintangan? 
dalam soal materieel, terus bekerdja 
menurut idealismenja. Dikota seper 
ti Djakarta dengan penduduk bebe- 
rapa djuta maka pengaruhnja terha 
dap berbagai soal adalah ,,vervlak- 
kend” dan bagi seorang pelukis, ma 
ka harus dimiliki keteguhan hati jg 
sebesar2nja untuk bekerdja menurut 
tjita2nja. Ia telah menemui berba: 

gai pelukis Indonesia, diantaranja 
Henk Ngantung, Dullah, Emiria Su 
nasa, Sudjojono dll, pelukis Tiong- 
hoa Lee Man Fung, djuga pelukis 
Bonnet di Bali dan pelukis2 tradi- 
sionil' Bali. : 

Kesenian suatu ,,luxe”. 
Prof. Galestin menjatakan, bahwe 

peladjar2 Indonesia jg kini ada di 
Nederland dapat memberikan ban- 
tuan besar kepada pelukis2 Imdone- 
sia itu, misalnja dengan mengirim- 
kan buku2 peladjaran melukis ke In 
donesia' dll. Kesenian di Indonesia 
kini merupakan suatu luxe. Olehnje 
dikemukakan tentang adanja peratu 
ran devisen jg menggolongkan - bas 
rang2 untuk keperluan melukis ma- 
suk dalam daftar barang luxe. Bu- 
ku ,,How to draw” jg di Nederland 
tidak seberapa harganja, di Indone- 
sia harganja seperti jg diketahuinja 
hingga Rp 170.— dan kain untuk 
menggambar  (schildersdoek) di In- 
donesia harganja jg ukuran 1. meter 
x IL meter hingga Rp 100, Ini pu 
la salah satu “dari sebab2 kesukaran 
dalam. . mengadakan ' pameran seni 
lukis di. Indonesia. 

Dorongan Presiden. 
Oleh Prof. Galestin diterang- 

kan, bahwa untuk seni lukis ter 
dapat dorongan dan bantuan 'jg 
besar dari pihak Presiden Sukar 
no dengan djalan memberi dan 
mengumpulkan hasil2 seni lukis 
ig baik untuk kumpulan Tukisan2 
buat Istana. Oleh Presiden Sukar 
no diberikan perintah kepada pe 
'ukis golongan muda jang terna 
ma, Sudjojono, untuk menjusun 
buku Sedjarah Seni Lukis di Indo 
nesia. 9 

Mengenai perhatian Presiden 
Sukarno terhadap seni lukis. di 
njatakan oleh Prof. Galestin, bah 
wa ia  mempunjai 
smaak” dan tidak menjukai apa 
jang sekarang sini dianggap seba 
gai hypermodernisme., 

Keinginan keras 
an seniman. : 

Oleh Prof. Galestin ditundjukkan 
besarnja semangat  pemuda2 dalam 
latihan2 seni lukis, seperti jg disak 
sikan diasrama seni lukis di Jogja. 
Betapa besarnja spontaniteit dan ke 

gembiraan dalam dunia kesenian, di 
gambarkan oleh Prof. Galestin usa 

ha jg dilakukan oleh ahli2 seni 'pa- 
hat muda Indonesia dalam memba 
ngun Tugu Muda di Semarang. Ba- 
tu2 besar untuk bahan tugu tsb de- 
ngan susah pajah dibawa dari gu- 
nung2 ke Semarang dan di. Sema- 

“ha
ra 

- 

dikalang-   maksud seperti itu tidak pernah 

tertjantum dalam kamus 
buruh di Rumania.     karang ini pemerintah sedang giat 

“ 

(Copyright Sugiono). 

kaum dikatakan 
rang itu pemuda2 jg tadinja dapat 

tidak pernah  memahat, 
mengerahkan  bakatnja. dengan ha- 

traditionele | 

rika masih gelisah sepandjan: 
abad ke-19 itu. Ketika ia suda 
membeli Louisiana dari Peran- 
tjis, maka ia memaksa Sepanjol 
supaja menjerahkan Florida jang 
harus mendjamin berlangsungnja 

melalui pantai. 
Dan dengan avontuur2  interna- 
sional sudah berhenti, imperialis 

lapangan 
lain disebelah barat kepantai Pa- 
sifik. Usaha2 untuk  meng-an- 
nexeer Kanada terpaksa dihenti- 
kannja. Alaska jang demikian 
pentingnja dan mempunjai kedu 
dukan jg strategis dibelinja dari 
Rusia. 

Kekuatan maritim (perkapalan) 
Amerika jang semakin tumbuh 
mulai memperlihatkan pengaruh- 
nja. 

Misalnja ketika suatu eskader 
Amerika memaksa Djepang utk. 
membuka  pelabuhan2-nja pada 
tahun 1854. Amerikapun me- 
mainkan suatu peranan penting 
dalam usaha melindungi  Tiong 
kok terhadap keserakahan nege- 
ri2 Barat dipantai Tiongkok. 

Tapi pada” umumnja Amerika 
tetap netral dan tidak turut tjam 
pur dalam avontuur internasional 
sampai ia turut serta dalam pe- 
rang kemerdekaan Cuba jang me 
nentang Sepanjol. Hal ini me- 
nimbulkan perang Sepanjol-Ame 
rika, jang mendjadi sebab diram 
pasnja Filipina dari kekuasaan 
Sepanjol. Dimasa itu politik Ame 
rika memperlihatkan suatu watak 
imperialis dalam arti kata jang 
lama. Agak aneh adalah tjara2 
dengan mana USA memperoleh 
kekuasaan atas daerah seberapa 
menjukai untuk turut tjampur da 
lam soal2 internasional. 

Sikap ini berlangsung sampai 
tahun 1917, ketika Amerika dgn 
tegas melemparkan dirinja dalam 
perang dunia pertama. Turut 
tjampurnja Amerika dalam pe- 
rang ini dengan satu pukulan te 
lah, mengangkat Amerika mendja 
di negeri jang terkuat didunia, 
baik dilapangan ekonomi dan ke 
uangan maupun dilapangan poli- 
tik. 

Dari sebuah negara jang diba 
ngun dengan.kapital asing, jakni 
suatu: negara. jang. berhutang, 
maka Amerika mendjadi suatu 
penuntut hutang dari setiap ne- 
geri. 

Presiden Woodrow Wilson se 
dang berada di Paris, ketika di 
adakan perundingan perdamaian, 
ia adalah orang jang paling ber 
kuasa diantara semua ahli-ahli 
negara. 

Disaat. itu Amerika sebenarnja 
dapat membantu mendjamin per 

  

hat ini disebut nama Hendra. 
Selain mengadakan pertemuan 

dengan segala golongan ahli seni 
lukis di Indonesia Prof. Galestin 
mengadakan kundjungan keber- 
bagai usaha dari Djawatan Purba 
kala di Bali dan Djawa. Dalam 
hal ini ditundjukkan adanja pe- 
kerdjaan besar jang kini terus di 
lakukan dalam pembangunan 
kembali Tjandi Sjiwa di Pramba 
nan jang mendapat kemadjuan. 
Sebagai diketahui restauratie tjan 
di di Prambanan itu dimulai sebe 
lum perang. Pun oleh. djawatan 
ini dialami kesulitan? besar. Mi- 
sainja - Djawatan Purbakala di 
Bali sudah lama tidak berhasil 
mentjari tenaga untuk mendjadi 
wakil kepala dari djawatan dipu- 
lau Bali itu jang kini dipimpin: 
oleh seorang Belanda. 

Lapangan Juas dim seni 
Purbakala. 

Memang bagi orang2 muda di 
Indonesia djika ia mentjari Japa- 
ngan pekerdjaan dilain bagian 
lakan mendapatkan penghasilan 
'jang djauh lebih besar. Tapi da- 
lam pada itu orang tidak boleh 
melupakan betapa pentingnja Dja 
watan Purbakala, apalagi di Bali 
ini kata Prof. Galestin.  Hanja 
untuk dokumentasi guna menga 
dakan tjatatan tentang seni ba- 
ogunan di Bali sadja terbentang 
pekerdjaan jang luas sekali. Beta 
pa mendesaknja keperluan untuk 
itu ditundjukkan, bahwa bangu- 
nan2 di Bali kebanjakan dibikin 
dari ”tufsteen” jang mudah lekas 
tusak karena matahari dan  hu- 
djan. Karena itu pula maka di Ba 
lk orang mendapatkan bentuk2 
bangunan jang lekas sekali ber- 
ganti-ganti. Dalam hubungan ini 
Jinjatakan, bahwa untuk Djawa- 
tan Purbakala terbentang peker 
djaan dimasa depan jang luas se- 
kali dan sangat menarik untuk 
sembangunan kebudajaan “Indo- 

nesia. $ 
Prof. Galestin berpendapat, bah- 

wa banjak sekali jg diusahakan da- 
lam dunia kebudajaan di Indonesia, 
walaupun menghadapi kesukaran2. 
Orang diluar - Indonesia lebih baik 
djangan lekas memberikan kwalifi- 
kasi .,ini djelek, itu tidak bagus dan 
lain2” dalam soal ini sebelum me- 
ngetahui, betapa orang menghadapi 
kesukaran2 dalam mengusahakan ba 
katnja itu. 

Oleh Prof. Galestin dinjatakan 
penghargaan jg sebesarnja terhadap 
bantuan jg diberikan oleh Kemente- 
rian2 PP dan K, Penerangan, Dja- 
watan Purbukala dan berbagai ba- 
dan lain selama ia mengadakan per 
djalanan di Indonesia. 

Prof. Galestin sebelum perang per 
nah tinggal di Indonesia, jaitu da- 
lam tahun 1933 hingga 1934 dan 
mendjadi konservator pada museum 
Sanabudaja di Jogja dan guru Jit- 

tapi dia tidak mau ikut serta. 
Tradisi2 dan naluri isolasionisme 
terlalu kuat. Rakjat Amerika me 
agira akan dapat kembali kepada 

kan. tadi diadakan: perdjandjian ini 

karena soal2 keamanan sudah terlalu 

lama dipertangguhkan. 

Perkembangan sedjadjar 
keadaannja jang lama, tenang Inggeris A.S. 
Ian tidak diganggu. Kalangan tadi mengemukakan 
Amerika dan dunia telah mem-| bahwa  penjelidikan Ba 

bajar mahal bagi bangunnja kembali | Inggeris dan Amerika, dilapa 
pangan pemakaian tenaga atom 

guna kepentingan2 militer, telah 
menempuh djalan2 jang sedja- 
ijar. Inggeris — didaerah per- 
tjobaan Woomera di Australi — 

'ampaknja telah “memusatkan 

perhatiannja dan  membuktikan- 

yja pula, terhadap pembuatan 
suatu sendjata taktis jang bers 

'aedah bagi infantri dan untuk 

sikap isolasionisme itu. Meskipun 
perasaan2 jang mendjadi dasar dari 

bada isolasionisme itu belum mati. 
aamun isolasionisme pada wudjud- 

nja sudah mati, dan dengan dipilih- 
nja Eisenhower  mendjadi Presiden 
telah dikubur. Amerika merasa akan 
kewadjibannja terhadap dunia. 

Tapi sekarang muntjullah kekura- 
ngan pengalaman2 dalam mengha 
dapi luar negeri. Amerika tidak ta- litembakkan dengan Ba 
hu memetjahkan persoalan? jang di- Amerika dalam gada. H0 Tn 33 
hadapinja. Sisteemnja jang mentje- Ijutkan  kemadjuannja Pakan 

4gan pembuatan alat2 sendjata 
atom jang lebih ketjil, dan dju- 

ra mentjurahkan  perhatiannja 
erhadap alat2 sendjata strate- 

ris. (Antara). 

gah timbulnja suatu golongan dar 
kekurangannja suatu barisan diplo 

mat2, sangat terasa. Diletantisme — 
atau pemakaian orang2 diplomat jg 
kurang berpengalaman tidak lazi se- 
laras dengan tuntutan kewadjiban ig. 
maha besar. 

  

verlihatkan suatu sifat. jang berba- 
haja. Diantara tidak diketahuinja, di 

temukannja bom zat air oleh Rus- 
sia. Pertjobaan jang dilakukan de- 
agan bom atom itu telah mengaget- 
kan Amerika sendiri. Dengan ijara 
bagaimana orang dapat melindungi 
liri terhadap bom jang demikian 
'tu? Dan sekarang Rusia telah me- 
“getahuinja rahasia bom zat air tsb. 
Hal ini berarti bahwa meletusnja 

perang akan membawa maut bagi 
Ipihak2 jang turut serta. Tapi djika 
|Rusia dalam “keadaan putus asa 
achirnja mulai perang lalu apa jang 
akan terdjadi? 

Lambatnja tersusunnja  persatuar 
Eropah telah mendjengkelkan Ame- 

rika. - Amerika menghendaki kedu- 
dukan pimpinan dalam segala-gala: 

nja, Negeri2 Jain tidak suka menen 
tang Amerika sebaliknja merekapur 
tidak suka mempertjajakan nasi» Gu 

nia mereka kepada ahli2 negara jg 
dimasa jang lalu membuktikan aka: 
kekurangan? pengalaman2. Seiaim itu 

masih. ada kesuiitan2 jain jang ber- 
sumber di Amerika sendiri. 
Amerika telah merahasiakan 

kembangan bom atom segenap 

geri, djuga bagi kawannja jang ter. 
baik. Dia memandang rendah akan| Saja akan tjeritakan akibat2 dari 
betjerdikan negeri2 lain, terutania pada keadaan jang demikian dalam 
Rusia. Perkembangan ini telah em -uatu tulisan jang lain. 

DIDJUAL 

  
per 
ne- 

  

' Harley-Davidson 
dalam keadaan sangat baik dengan zuiger, klep, bis-klep, rantai 
jang baru dan tjet DUCO baru. Dapat dilihat : 
9—12 pagi di SETERAN 109 dan lain waktu di LAMPERSARI 
46 — SEMARANG. 
  

  

SUDAH DATANG: 
Radio: SUDFUNK DIAMOND 

dan 

WEGA SAMBA 
# Semua berkwaliteit tinggi. 
£ Harga murah. 

Silahkan buktikan. 
DEALER UN TUK DJAWA-TENGAH 

Per. Dag. De EXPRESSE 

GANG PINGGIR No. 82, TILP. 1480 - 484. 
SE MARANG. 

Di Pasar Malam GRIS 

  

  

  

- 

L 
Stand 12A “djuga bisa dapat beli 

Balsem Ketonggeng 
Yaoi Berikan Danu 

   

Ogah £ Nan dan Ikan 
KeTonGcenG / Ng” | dengan mesti dapat hadiah” 

seperti: speda, pakean, sa rung, 

kain batik dsb. 

Harga tetap Rp 1,50. 

- SILAHKAN MAMPIR. 

  

    
  

  

  

PEMBETULAN 
Adpertensi dalam halaman 2 (bawah) kemaren jang ber- 
kepala LEPRA, terdapat perkataan jang kurang djelas 

ditjetak. aa 
Pusat Pendjual : “Toko Obat Tio Seng HI 

seharusnja Toko Obat TIO SENG HIN, ' Petudungan 43 
Semarang. « : 
  

      

Bertunangan: - 
SARKAM 

dengan 

'SOEKENI 

Tambaksegaran 1/12 Solo 27 Okt. 53. 

“   | 
Pe 
| 

|     

  

Obat jang kami andjurkan 
untuk 

»  Amoebe Dysenterie 
8» Medjan 

2» Buang? air. 

ENTERO-VIOFORM 

ca D) MERK n 

Sekarang terdapat pula 
dalam sampul 

berisi 2 tabi, 

| 

| 
| 

     
   

  

   
      
      

    

Bila Dokter 
tidak memberikan 
peraturan lain 3 X 
sehari 1 «- 2 tablet. 

    

Harga 
1 sampul 2tabl. :Rp.0.75 
1 tabung'a20tabl, : Rp. 7.—,   

KANTOR - PENDJUALAN CIBA 
HOPPENSTEDT   

2-HP/ ev.- 303           Li     sil2 jg baik. Dalam kesenian mema teraire A.M.S, di kota itu djuga. 
3 

ee SP  



  

A 

. . 

  
Pertandingan Sepakbola 

di STADION SEMARANG 
Diselenggarakan oleh PASIR MALEM SEMARANG 

1953 untuk 100 pCt. Perumahan Marhaen 

KURSUS DJURNALIS 
(dengan surat) 

Mulai dibuka tg. 1 November 1953. 
Dipimpin oleh ex Wartawan jang sudah berpengalaman 6 
letih Hari 25 tahun dalam Persuratkabaran dan Drukkerij- 
bedrijf. $ 

1 “petakan 1 minggu 2 kali, tamat 5 bulan dengan tjara 

a Ba la Rp. 40.-— sebulan. Uang pendaftaran 
Rp. 15— Sang | 13 

Jang diterima hanja mereka berpendidikan 
S.M, atau jang sederadjat. 
Penerimaan murid terbatas. 

Keterangan kepada : 

5 SEKRETARIAT KURSUS DJURNALIS 

      
      
  

sedikitnja 

? SNI AL ALA 

    | Taman Maluku 7 — Semarang, 
LH 

Rallye Tata 11 Agustus, 22 Nopember 1953, 140 mobil. 

SWEEPSTAKE IMS 
PUSAT PENDJUAL: Sekretarist Panitya Sweepstake IMS 

Bodjong 140 Telp. 1415 (M. N. Verberkt) Semarang. 
poswessel harus disertai Rp. 0.50 porto. Pembelian per 

  

  

"Baru terbit: 

saman Nirleka" 
| (Pra-Sedjarah) 

Oleh Socmardi — Guru sedjarah-Kebudajaan di 
S.M.A. Negeri Semarang. 

# Disusun untuk peladjaran Sedjarah Kebudajaan S. M. A. 
Bag. A. 

“ Lengkap dan sempurna dihias dengan gambar-gambarnja 
belum pernah diterbitkan dimana-mana jang selengkap ini. 

“ Penting sekali untuk para peladjar S.M.A. 
“ Ditjetak atas kertas halus, tebal 64 muka, harga Rp 6,50 

5 St ongkos kirim 1076. 
Pesanan sebanjak 25 keatas potongan 2096) ongk, kirim 

5 50 keatas potongan 3076) bebas 
SEGERA TERBIT: 
KALENDER BULANAN, ukuran 20-29 cm. kertas Hvs. 
tinta 2 kleur. 
Harga Rp. 2-—, ongkos kirim 104. : 
Pesanan 25 buah keatas potongan 2574, prangko prei. 

0 PENERBIT: 

AB. SITTI-SJAMSIJAH 
| SOLO 

CITY CONCERN CINEMAS 
R- 2 Ini Malam penghabisan Ju. 17 th.| 
9 HOWARD DUFF—MARTA TOREN— 

aa 1 L LP F GC A GEORGE BRENT 

       

L EN LEX. 
Based on actual files of the U. S. Dept. of Justice! 

: N ini malam penghabisan Ju. 13 th.) 
GRAND 3 KOMALASARI— MOCH. MOCHTAR — 
Se Te 2 33 A. RAMLIE—M. P. ANOM ZAINAL 

»sTIMURIAN As Man 
Pandan Berbunga! 

Permusuhan antara pulau Tenggara dan pulau Natuna! 

4, UX Besok Malam premiere & RAN D 

5.-71.—9—  Juntuk segala umur| 515—7.15-9.15 

— WALT DISNEY'S JUBILEUM FILM — 

IE Ole itng Genta! 
taya TS LIKE MAVINGIWINGS$ 

g PE .       

   

  

  

   
    

1 

PRE-RELEASE 
Se ENGAGEMENT 

oom the SONCS are wu wf Ukta warbt 
  

Walter Disney's Masterpiece! Even greater than ,,Snow White”, 
Tjiptaan baru dari Walter Disney penuh kegembiraan! : 

Turutlah dengan Peter Pan ke Negeri ,,KEINGINAN HATI”, dimana 
impian itu dikabulkan. Aneh! Heibat! Mengagumkan! 

— Di Djakarta film ini dapat sambutan hangat! — 
HARGA TEMPAT UNTUK MALAM Rp. 4— — Rp. 2.50 — Rp. 1.— 

Untuk pertundjukan Siang dan Pagi.HARGA BIASA. 
Kenaikan tarip di-idzinkan oleh Kantor Pengendalian Harga da- 
lam surat keputusan ttg. 23/7253 — No. 2242/KP/8511/13142). 

INDRA. Ini malam penghabisan fu. 17 th.| 
San TONY CURTIS—PIPER LAURIF 

,SON OF ALIBABA" 
Color by Technicolor - Penuh Sensatie 

Akan “datang : 

  

JOUN DEREK- BARBAKA RUSII 

TA .Technicolor 

ROYAL Ini malam premiere tu 13 tha 
MICUAERL REDGRAVE - JFAN KENT 

AA can : NIGEL PATRICK 
2 2 4 " »the Browning Version 

Satu film jang dapat pudjian di festival di Cannes ! 
Akan datang: ”—— JEFF CHANDI 

  

  

JEFEF CHANDLER -SCOTT BRADY— 
SUZAN BALL — JOSEPH CALLEIA 

» YAN KEE. BUCCANEER 
B3 Technicolor 

ROXY Ini Malam ju. 17 th.| 
HT Ga “SALMAN ISMAIL — DAENG IDRIS 

sa Oo R M As Film Malaya 
lain dari pada jang lain. 

idupan dari seorang jang Mata duiten! 

  

    

'Djumahat, 30 Oktober 1953 hi : : 
HW-HWM-TNH:T.C.S. |HW-HWM-TNH-B.B.S.A. 

Komb. SOLO Semarang 

    

Jacobson v. d. Berg & Co. N. V. 
NM ME LM LAN 

IMS-Prop. 

  

   

   

    

    

    
   

    

    
   

  

$ 

| NELLA TA 

€ Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. 

Djam bitjara : 

|Rumah: djam 7.00— 9.30 
| djam . 4.30— 6.30 sore 
| R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

! 8 TTL LS LT TT AAA 

  
| Pes AA aa Aan AN mai SA 

| Djika Tuan/Njonja tahu apakah 
lakan terdjadi dikemudian hari, 
|tentulah banjak Halangan2 dan 
| Kesukaran2 bisa dapat disingkir- 
|kan. Periksakanlah djika kau hen 
|dak memetjah kesulitan2 penghi- 
|dupan. Segala hal dirahasiakan. 

| M.S. Rahat 
Occuitist. 

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

5—7 sore 
Ta SS RL SEL SE RL SL AL 

AKAN DIBUKA : 

Sjarat2 : 
Uang sekolah Rp. 15,— 

Uang pendaftaran Rp. 

DJL. MALUKU 31, 

       
    

  

  
Sekolah Menengah Ekonomi Pertama ki 

(S.M.E.P.) 3 tahun sore/malam 
Mulai tanggal 2 NOPEMBER 1953 j.a.d. : 2 

lulusan sekolah rakjat 6 th. atau sederadjat. 
sebulan. 
10,— 

Djuga menerima pegawai2 sebagai peladjar. | 
PENDAFTARAN / KETERANGAN mulai sekarang pada: 

PENDIDIKAN ,, RAPI” SEMARANG 
djam 16.00 — 20.00 
M. THAMIRAN /. Ketua. 

Saptu, 31 Oktober 1953 

SOLO   Djakarta 

  

J i Na N # Di: 4 R . 1.785.— Radio Sudfunk aga Naa Ro, 158505 
Dengan kast dari kaju dan mata 

kutjing, bentuknja mungil dan 
suaranja merdu ulem. 

Untuk djual lagi diberi potongan 
BAGUS 

“RADIO COLUMBIA 
Purwodinatan Timur 28 — Seteran 31 

Telf. 921, —SEMARANG.      

  

Dalam 1 Djam Muda Kembali 
| (Black Hair Oil) 

| " Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
“rambutnja dlm 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 
dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
pakai 1007o Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. Dr 

. HORMON Cream. Spesial Obat "untuk Wanita,  supaja 
' Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p.. Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 

:rawat Kukul kekolotan panu2. dan Muka bikin 'Tjantik, 
| Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream 

harga Rp. 15.— x 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena | 

ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara | 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per-.Botol (Persediaan 
terbatas). 
Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. | 

Bisa Dapat Beli Pada : | 

World Famous Tabib Facbrodin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir.     

La SEKARANG TJ AH AJ A 

THEATRE KALIWUNGU 
menerima Slide (Gambar Mati) untuk Tuan2 Pedagang, 
Perusahaan2 dan Toko2. 

Keterangan2 dapat minta pada : 

TOKO TJAHAJA 

- Kauman 22 — Semarang.           
  

Me Nana 

Film Karton didjaman 

   
: 3 Ga CG LS 

WARNER BROS: SHORT SUBJECTS 
Pemain2 terdiri dari Andjing— Kutjing—Tikus— Babi — Ajam-Bebek— 
Burung dan lain?nja . . .. f 

z HIBURKANLAH ANAK-ANAK TUAN-TUAN! 

| SPECIAL PROGRAMA UNTUK KANAK2 I 
METROPOLE Besok sore premiere dj. 

ATOM jang paling baru: 
3.—5.— (seg. umur) 

   
y 

  

R-E:X 
14.30 —18.05—21.— 
M-G-M's 

INI MALAV D.M.B. 
(17 dh. ORION 

TP.05 571.3 
Color by 

  

INI MALAM PREMIERE (17 tb) 
DJAGALAN 6.45— 8.45 

Film serial jg. heibat, penuh perke- 

benda jg. terpendam. 

co.ossa, “AUO VADIS" cet, 

    lahian mati-matian utk. merebut harta 8 

PS 

SN Ui 

  

  

Clyton Moore 
Kay Aldridge 

Ini Malam Pengh. 

METROPOLE Besok malam premiere 7.—9.— |17 th.| 
»PERILS of NYOKA” 

Penuh sensasi— Penuh berkelahi — Serial jg. heibat. 

Pe na »PERILS, of NYOKA? fseri:1) 

Seri II 
(Tammat) 

3 

  

AKAN DATANG: Cornel Wilde— Constance Smith dim. 
s»TREASURE of the GOLDEN CONDOR" (Color) 

N. V. Manson, Ban 
  

AKAN DATANG: LAURENCE OLIVIER— JENNIFER JONES 
in William Wyler's ,C ARRIE" 

K3   
  

  

  

DUNLOP 

  
Malaya Import Co 

  

Semarang 

  

   

    

Gadjah. 

    
dia aga. 

Sungguh, bedanja akan terbukti, karena 
Delfia disaring dengan tjara 

  

dalam kaleng dari 1 dan 2 kg 

Ahad, l Nopember 1953 | Merebut . PIALA2 | Kaartis dapat dibeli: 

B. 5. A. -T.C.S. 
Djakarta 

American Salon, Pekodjan 83 
Juwelier TIO, Bodjong 58 
GAOS, Pasar Djohar 
N. V. DUWET Seceran 56 
GWAN TJIOE, Gg. Warung 69 

dari : 

SEMARANG STORES 
SRIKANDI TRADING COy 
N. V. DUWET 

  

im Pama 
4 ajam goreng gurih, 2. 

Djangan keliru 

minjak goreng Delfia tjap 

istimewa. Hingga 
dapat mendjaga keaslian 

masakan Njonja!! 

L, 
Djaminan rasa asli semua masakan, 

Pe anna 

DEL.53-2-140-B. 4   
  

kh 

TA 
UNA 

    
Hong Liong Co Ltd., 

SSKKAK SK 

Roy Rogers 16 
  

ROLSE ROY AS 

  
TRIEGER TRIES TO 

FLAMES THREATEN 
| HIM... i 

  

Trigger . mentjoba2 . membangun- 
kan Roy, sementara api. mengan- 
KANAN Ye ha 

  

| Ts TIME WE HA 
PEPUTY SPRATT, I HAVE Y DON'T Se ir A FEELING WE SHOULDNT | WORRY Kanaan 3 HAVE-LET ROGERS GO STRENGTH —AN! 

MINE Too!       
  

    
itu di Ore- —. Saja harap dia bisa men- . Dalam pada 

TOWIK onak Kanan ui 
— Tuan Spratt, saja berpen- 

dapat bahwa kita mestinja ti- 
dak boleh membiarkan Rogers 

dapatkan kembali sekantong 
emasnja paman Midas jang te- 
lah diberikan sebagai uang tes 
busan bagai saja. : 

pergi sendirian untuk meng- ,— Sekarang tiba  waktunja ikuti bekas djedjaknja  pentju- kita makan. Kita harus dapat lik2 keponakan saja. menahan kekuatanmu — djuga 
Djangan. mengchawatir- kekuatan saja. 

kan dirinja Roy! Dia. dapat 
menjelesaikan mereka. 

ni kepunjaan Midas! 
engkau 
na. 

daki hidup, Dusty King. 
dan taksirlah berapa harganya emas 
murni itu untuk saja, Lekas! 

    
    

   

IN THE ASSAY OFFICE NEARBY..." 
THESE ARE SOME OF AN SHUT OP Ip M MIDAS JONES'S NUGGeTs! ) Yov WANT” ROCK VANE, Yoy TO STAY. LI 

HEALTHY, DUSTY KIPNAPPED HIS: 
NiEcet KING! JUST ASSAY AN! RL VALUATE "EM FOR-ME- 

2 — 20m PKONTO! 

   
      

Didalam kantor untuk memeriksa 
bahan2' logam: didekat............ 
— Itu adalah beberapa emas mur- 

Rock  Vane, 
telah mentjulik keponakan- 

— Diam, djika engkau menghen- 

Periksa 

» 

  

    

  

K3 
manaanu una 

Penting untuk Para Polisi 
Telah dapat kami kumpulkan buku2 mengenai. kepolisian, 

Peraturan2 Lalu Lintas, dsb. jang ditjetak di Indonesia untuk 
Indonesia. Persediaan kami terbatas. Pesanlah dengan sege- 
ra agar tak kehabisan. 

KEPOLISIAN : 
Achmad/ Verstappen, Petundjuk2 sederhana dalam 
mendjalankan pemeriksaan ibn Rp. 4,50 
de Boer/Smit J. H. Penuntun proses-perbal jg lengkap 
dengan. tjontghtjontoh «co ae anang 5 ia 
Gamino Jhs. J., Penuntun utk. mempeladjari tentang 
Tanda2 dari anggauta manusia dan garis rekahan ..... » 8,40 Karjadi M., Peraturan menghantar orang hukuman ... 3 0g 
Karnadi R., Takttek KriMinil We Eu daO Koolhof F./Wirtasendjaja M. S. Pekerdjaan, Kewa- 
djiban : dah Kekpasaap: Polisi Woo na Ne 
Kooihof F./Judawinata Rd. O.,: Tindakan dari Pulisi 
(dihadapan Umum, Umumnja ditempat terdjadinja 
kedjahatan Gn NN an Laba sala Prijohutomo Dr., Pantjaran Kepolisian .................. sg Seno. Soehardjo R, Serba Serbi tentang Polisi ......... ss. 4i,50 

3 Menangkap dan Menahan dim 
peristiwa : Pidana Keenam sn un AR Se Sala Smith J. H./de Boer Mr, J. G.  Ichtisar tugas 
Kewadjiban, Poli eta Ke ES aa 3 2330 Oranja Bogor, Peraturan (reglemen) Pengadilan 
Polisi 2 ea Me Ae En SE s3 Kel Oranja Bogor, Buku Penuntun Pembarisan bagi 
Por, Negara “ne Re KU 3 1,50 Oranja Bogor, Latihan Gerak-badan dengan 
senapan dan Katabeng Mn EUR IN s2 
PERATURAN LALU LINTAS, 
Gamino Jhs. J., Penuntun dim. melakukan peme- 
riksaan terhadap ketjelakaan Lalu Lintas ............... se GAN Gapura, Penuntun untuk menda pat keterangan 
mengemudikan kendaraan Motor .............o.ooooo...l s5 Re BA Karjadi, M.,  Reglemen Sepeda Dinas untuk 
Polisi Negaras us on Penak OP te DU UB pe 
Karjadi, M.,. Agen Polisi Lalu Lintas... PA btanata Nursidin, Pedoman Lalu Lintas ............ioiioo.oiii. 1 G5 Nursidin, Bagaimana mendapat Rebewes dan 
Nomorbew NA aa Ti SPSE en #3 — Sandbergen/M. Junus Pohan Perundang-undangan 
Lalu Lintas Djalan (penerbitan AJA ok She an ai 33 40,— Sandbergen / Winter / Siboroctorop, Perundang-un- 
dangan Lalu Lintas Djalan (permdjelasang Sesaat s8 50,— Sandbergen/Blogg Mr. P.W. Pedoman? unt. pelaksa- 
naan peridjinan Otobis dan tTUCk oo... s3 15,— Smith J.H., Pemimpin bagi pengemudi kendaraan 
motor untuk memohon Tijbewijis Woo. ara 
UNDANG - UNDANG : 
Dali Mutiara, Kitab Undang? Hukum Pidana Tentara 
dan Hukum disiplin Tentara RIL........o.ooi. Ma adah Dali Mutiara, Kitab Undang2 Hukum Pidana R.I, 
untuk para polisi negara, polisi Militer dsb. ............ sa F.. Koolhof/R.H. Soemintapoera, Kitab Undang2 
Hukum: Pidana (tanja-djawab) Woo. Hua R. Schenkhuizen, Reglemen Indonesia jang telah 
diperbaiki: REBEN Se AN LPG ed Fadjar, Kitab Undang2 Hukum Pidana R.I... 3. 10,— 

untuk Porto sedi- 

PERHATIAN : 
Selain dari buku2 kepolisian2 tersebut kami menjediakan dju- ga buku2 dalam lain lapangan, seperti ketentaraan, dil, Mintalah keterangan lebih landiut. 
Harga-harga kami 
gung-djawabkan. 

Toko kami setiap hari terbuka : 
Pagi djam. 8,30 sampai 12.30 Kwitang 13 —, Kotakpos 135 Sore djam 16,30 sampai 19,30 .. Telp. 4678 Gmb. —- Djakarta, Hari Minggu dan Raja Resmi tutup. 

senantiasa Resmi, dan “dapat dipertang- 

Toko Buku ,, GUNUNG AGUNG”" 

aa TR IL AL SS AL NS LSN SNN LA 

DIDJUAL dgn. LEKAS 
SEBUAH RUMAH GEDUNG 
tegel, dengan tanahnja: dimuka 
pasar. Harga Rp, 30.000.— 

   
Tak.ada obat jang 
lebih baik daripada 
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Penawaran kepada: 
Njv. Rs Pp En La SIDHARTA 
Mantri djururawat R. S. U. 

Purwodadi Gr. 
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